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چکیده
در این تحقیق ،از نانو ذرات اکسید آهن (مگ همایت) براي حذف یونهاي نیکل دو و کروم شش ظرفیتی از پسابهاي صنعتی استتااد شتد
ابتدا با استااد از روش نو تک مرحلهاي ،نانو ذرات مگ همایت () γ-Fe2O3در دماي اتاق و بدون استااد از حالل آلتی تولیتد شتدند ستس
میانگین انداز نانو ذرات مگ همایت با تجزیهوتحلیل میکروسکوپ الکترونی عبوري ( ،)TEMحتدود  41نتانو متترتیمین زد شتد در ادامته،
امکان استااد از این نانو ذرات براي حذف یونهاي نیکل دو و کروم شش ظرفیتی از پسابهاي صنعتی ،با تأثیر مشیصههاي میتلف از قبیل
غلظت اولیه کروم و نیکل ،pH ،زمان تماس ،میزان نانو ذرات و دما بررسی شد نتایج نشان داد ،واکنش جذب ) Cr (VIو ) Ni (IIبه نانوذرات
مگ همایت طی  41دقیقه به تعادل میرسد با افزایش غلظت میزان جذب کاهش یافته و با افزایش میزان جاذب  ،زمان تماس و دما ،میتزان
جذب افزایش مییابد بنابراین براي محلول شبیه سازي شد  ،،در غلظت اولیه  05میلیگرم بر لیتر ،مقدار جاذب  5/40گترم و دمتاي  05درجته
سانتیگراد ،میزان جذب کروم در  pH = 1/6و میزان جذب نیکل در  ،pH = 8/0حداکثر است ایزوترم جذبی با مدل فرندلیچ و النگمویر متورد
بررسی قرار گرفت و مشیص شد که جذب کروم و نیکل با نانو ذرات مگهمایت از مدل جذبی النگمویر پیروي میکند براي احیاي جتاذب ،از
اسید کلریدریک با غلظت  5/50موالر و سود سوز آور استااد شد بر اساس نتایج بهدست آمد  ،اگرچه فرایند جذب سطحی با استتااد از نتانو
پودر اکسید آهن به عنوان روشی مناسب براي تصایة پسابهاي حاوي کروم و نیکل معرفی میشود ،در شرایط مشابه ،با افزایش غلظت اولیته
یونهاي نیکل و کروم ،رقابت نیکل در جذب شدن به جاذب ( )γ-Fe2O3بیشتر از کروم است.
کلید واژه
نانو ذرات آهن ،حذف آلودگی ،محیط زیست ،نیکل دو ظرفیتی ،کروم شش ظرفیتی ،جذب سطحی.

زیست محیطیاند ،که از فعالیتهاي معدنی حاصل میشود (مرنتدي
و زرندي )4881 ،زمانی که مواد سولایدي در معرض اکسیژن و آب
قرار متیگیرنتد زهتاب استیدي معتدن ) 1 (AMDتولیتد متیشتود

آبزیان و انسان زیتانآور
 )Hua, et al., 2011از این رو جلتوگیري از ورود ایتن فلتزات بته
محیط زیست ضروري به نظر میرسد کروم و نیکل از فراوانتترین
فلزات سنگین موجود در پساب اغلب معادن هستند ،نیکل به صورت
دو ظرفیتی و کروم به دو صورت سه و شش ظرفیتی یافت میشود

(شایستهفر و رضایی)4815 ،
بر اساس مطالعات هیدروژئوشیمی ،باطلههاي قدیمی جمع شد
و پساب عبوري از روي ستنگهتا ،مهمتترین منشتاء تولیتد زهتاب
اسیدي هستند ( )Khorasanipour, et al., 2011ایتن پستابهتا
حاوي غلظتهاي باالیی از یونهاي فلزات ستنگین ماننتد کتادمی ،
کبالت ،کروم و نیکل ،منگنز ،نیکل ،روي و بود که براي حیتات

کروم شش ظرفیتی در مقایسة با کروم سه ظرفیتی تقر یباً  455برابر
سمی ،سرطانزا و جهش زاست
حداکثر مقدار مجاز کروم و نیکتل ،بتراي تیلیته بته آبهتاي
سطحی ،به ترتیب  5/0 mg/Lو  ،1 mg/Lتعیتین کترد استت تتا
کنتون راههتاي میتلاتی از قبیتل اکستایش ،احیتا ،رستوب دهتی،
فیلتراستیون ممبرانتی ،تعتوی کتاتیونی و جتذب ستطحی بتراي

سرآغاز

پسابهاي اسیدي معادن از آالیند هاي مهت و شتناتته شتد

نويسنده مسئول :تلفن62330363390 :

استت (; Khorasanipour, et al., 2011

razegheh.azadeh@gmail.com
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جداسازي یونهاي فلزي از محلولهاي آبی مورد مطالعه قرار گرفته
است ،که مورد اتیر به دلیل بازیابی جاذب استااد شد و در نتیجتة
صرفة اقتصادي ،بیشتر مورد توجه است کربن فعال شد  ،رزیتنهتا،
زئولیتتت و تاکستتتر استتتیوان از ایتتن گتترو هستتتند ( ابراهیمتتی و
همکتاران ;4881 ،امیرکتاوئی و همکتارانChen, et al., ;4881 ،
)2011
کربن فعال به عنوان رایجترین جاذب ،براي مواد آلتی ،نیازمنتد
حترارت بستیار بتاال بتراي احیاستت (; Long & Yang, 2001
امیرکاوئی و همکاران ( 4881 ،و استااد از سایر روشهاي فتوق بته
دلیل هزینة باال ،ظرفیت پایین و مشکالت عملیاتی چنتدان مقترون
به صرفه نیست (رضاپور و لغوي )4815 ،به عنتوان مثتال ،فراینتد
متداولی مانند ترسیب شیمیایی به دلیل کارایی به نسبت پایین ،قادر
به حتذف کامتل کتروم شتش ظرفیتتی و ستایر فلتزات ستنگین از
پسابهاي صنعتی نیستند.
کروم  6ظرفیتی با حاللیت زیاد به شکل کتروم  8ظرفیتتی بتا
حاللیت ک تبدیل میشود که در غلظتهاي ک  ،سینتیک واکتنش
کند بود و میزان کروم باقیماند هنگام تیلیه تیلتی بیشتتر از حتد
مجاز تواهد بود (شیرزاد سیبنی و همکاران)4815 ،
با توجه به این معایب ،نانو مواد به دلیل داشتتن ستطج جتذب
بسیار وسیع ،مقاومت ناوذي ک  ،1ظرفیتت جتذب بتاال و جداستازي
سریع در حج باالي محلول توجه زیادي را به تود اتتصتا داد
و نانو جاذبهاي میتلای براي حذف یونهاي فلرات سنگین متورد
استتااد قترار گرفتنتد ( Hao, et al., 2005; Hashim, et al.,
)2011
در این تحقیق از نانو ذرات اکسید آهن (مگ همایت) با فرمول
شیمیایی ( ( ، γ-Fe2O3تولید شتد بته روش نتو تتک مرحلتهاي در
دمتتاي اتتتاق ( )Darezereshki, et al., 2010بتتراي حتتذف
یونهاي ) Ni (IIو ) Cr (VIاز محلولهتاي آبتی و پستاب معتادن
استااد شد

قطر قطر  ،به مدت  4ساعت در دمتاي اتتاق ،بته آن اضتافه شتد
رسوب قهو اي تشکیل شد  ،بعد از  8بار شستوشو با آب مقطتر در
دماي  05درجه سانتیگراد تشک شد عملیات فوق به طور شماتیک
در شکل شمارة ( )4قابل مشاهد است

شکل شمارة ( :)1شمایی از فرایند تولید نانو ذرات مگ همایت
()γ-Fe2O3

مشخصات ذرات مگ همایت

میانگین اندازة ذرات مگ همایت تولید شد  ،حدود  41نانو متر
با میکروسکوپ الکترونی عبوري ( )TEMتیمین زد شتد تصتویر
گرفته شد با دستگا  TEMو طیف گرفتته شتد از متگ همایتت
تولید شد  ،با دستگا طیف ستنج متادون قرمتز فوریته ( )FT-IRدر
شکل شمارة ( )1نشان داد شد است
الف

ب

مواد و روش بررسی
تولید جاذب

براي تولیتد نتانو ذرات متگ همایتت ( ( FeCl3 ،γ-Fe2O3بتا
غلظتتت  4متتوالر و  FeCl2·4H2Oبتتا غلظتتت  1متتوالر در استتید
کلریدریک  1موالر با ه میلتو شتدند ( Darezereshki, et al.,
 ،)2010سس در حالی که همزن با سترعت زیتاد محلتول فتوق را
بهه میزد ،محلول  NH3·H2Oبا غلظتت  1/0متوالر بته صتورت

شکل شمارة (:)2الف :تصویر  TEMاز نانو ذرات تولید شده،
ب :طیف مادون قرمز

بررسي توانايي نانو ذرات اکسيد آهن ،در حذف رقابتي و بازيابي کروم شش …
همانطور که در شکل مشیص شد است ،پیکهتاي مربتو
به مگ همایت اعتداد  064/41 ،114/85و  680/88برحستب (cm-
 )1هستند
فرایند جذب ) Cr (IVو )Ni (II

 15میلتتی لیتتتر محلتتول  05میلیگتترم بتتر لیتتتر  Crو  ،Niاز
نمتتکهتتاي  NiSO4.6H2Oو ( K2CrO4محصتتول شتترکت متتر
آلمان با درجه تلو  )%11براي انجام فرایند جتذب بتا استتااد از
نانو ذرات مگ همایت ،تهیه شد و میزان  5/4گرم جاذب به محلول
فوق اضافه شد
کلیة آزمایشها با تغییر مشیصههاي میتلف از قبیتل غلظتت
اولیه محلول pH ،و زمان تماس ،مقدار نانو ذرات و دما انجام شد در
کلیة آزمایشهاي انجام شد براي جلتوگیري از کلوتته شتدن نتانو
ذرات ،از دستگا التراسونیک استااد شد ،همچنین براي تنظی pH
از اسید کلریدریک و سود سوز آور با غلظت  5/54موالر استااد شد
غلظت باقیماند کروم و نیکل در محلتول ،بتا دستتگا طیتف ستنج
انتشار نوري پالسماي زوج شد القایی ( 3)ICP-OESانتداز گیتري
شد

الکترواستاتیکی و یونی است به طور کلی میتوان گاتت ،تقریبتا در
 0 pHجذب کروم و نیکل با ه برابر است از این رو براي مقایستة
رقابتی بودن جذب فلزات فوق ،بتدون در نظتر گترفتن  pHبهینته
براي هر کدام از انها ،آزمایشهاي تاثیر غلظت ،میزان جاذب و دمتا
در  pH=0انجام شد

شکل شمارة ( :)3تأثیر  pHبر میزان جذب کروم و نیکل.
تأثیر زمان تماس و غلظت اولیه کروم و نیکل

 15میلی لیتر از محلولهاي  455 ،05و  405میلیگرم بتر لیتتر
کروم و نیکل ،با  5/4گرم متگ همایتت ،در  0 pHو در دمتاي 85
درجه سانتیگراد با ه میلو شدند تتاثیر زمتان تمتاس و غلظتت
کروم و نیکل در شکل شمارة ( )1نشان داد شد است

نتایج و بحث

در این تحقیق ،به بررسی توانایی نانو ذرات اکسید آهتن (متگ
همایت) در حذف آلودگی کروم و نیکل از پساب معتادن ،در شترایط
متااوتی از قبیل غلظت اولیه کروم و نیکل ،pH ،زمان تماس ،مقدار
نانو ذرات و دما پرداتته شد ،در ادامه ،تأثیر مشیصتههتاي متاتاوت
مورد بررسی قرار میگیرد

الف

ب

تأثیر pH

از آنجا که  pHمهمترین عامل بتراي بررستی حتذف کتروم و
نیکل است 15 ،میلیلیتر از محلتول  05میلیگترم بتر لیتتر کتروم و
نیکل ،با  5/4گرم مگ همایت ،در  pHهاي  8/0 ،0/4 ،1/6و 44/1
در دماي محیط ،با ه میلو شتدند و نتتایج در زمتان  11ستاعت
باه مقایسه شدند همانطور که در شکل شمارة ( )8قابل مشتاهد

ج

است ،حداکثر جذب ،براي کروم در  1/6 pHو بتراي نیکتل 45 pH
است ،اما چون نیکل در  pH> 1رسوب شیمیایی میکند pH ،بهینه
آن  8/0اعالم میشود
نقطه بار تنثی براي نانوذرات مگ همایت ( )pHpzcبرابر با 6/8
است ،جذب فلزات در  pHپتایینتتر از آن جتذب الکترواستتاتیکی و
باالتر از آن جذب یتونی استت ( )Hu, et al., 2005بتدین ترتیتب
جذب کروم و نیکل بته نتانوذرات متگ همایتت بته ترتیتب جتذب

3

شکل شمارة (:)4تاثیر زمان تماس و غلظت آالینده بر میزان
جذب .الف.05mg/L:ب.155 mg/L:ج105mg/L :
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همانطور که مشاهد میشود ،در غلظت  05میلیگترم بتر لیتتر
(شکل شمارة  1الف) تا زمتان  0دقیقته جتذب دو فلتز بته صتورت
پایاپاي است ،دلیل این مسئله میتواند نزدیکی جذب دو فلز در pH
تنثی باشد ،سس با افزایش زمان ،جذب نیکل بهتر از کروم انجتام
میشود که به دلیل اتتالف الکترونگاتیوي دو فلز است
الکترونگاتیویته نیکل و کروم به ترتیتب  4/14و  4/66استت و
در نتیجة جذب نیکل روي جاذب ( ،)γ-Fe2O3قويتر از کروم عمل
میکند ( )Seco, et al., 1997با افتزایش غلظتت ،تتا  455و 405
میلیگرم بر لیتر (شکل شمارة  1ب و ج) ،درصد بازیابی هتر دو فلتز
کاهش مییابد اما اتتالف جذب نیکل نسبت به جذب کروم ،بیشتتر
میشود
دلیل کلی کاهش درصد بازیابی در مقابل افزابش غلظت ،ثابت
بودن سطج جذب نانوذرات است و دلیل افزایش اتتتالف جتذب دو
فلز با افزایش غلظت اولیه را میتوان به اتتالف الکترونگاتیویته انها
نسبت داد بنابراین با افزایش همزمان غلظت و زمان ،جتذب نیکتل
نسبت به کروم ،بهتر انجام میشود
تأثیر میزان جاذب

بدیهی است با افزایش جاذب ،میزان جذب کتروم و نیکتل بته
دلیل افزایش سطج جاذب با گروههاي کروم و نیکل افزایش مییابد
(امیر کاوئی و همکاران )4881 ،اما این روند تا مقتدار مشیصتی از
جاذب به ازاي غلظت مشیصی از آلودگی ادامه مییابد و پ از آن،
هر قدر جاذب افزایش یابد ،میزان جذب ثابت است
براي بررسی مطلب فتوق در حالتت رقتابتی 15 ،میلتیلیتتر از
محلول  05میلیگرم بر لیتر کروم و نیکل ،با  5/4 ،5/50و  5/40گرم
مگ همایت ،در  0 pHدر دماي  85درجة سانتیگراد ،با ه میلتو
شدند و نتایج در زمان  85دقیقه با ه مقایسه شدند مطابق شتکل
شمارة ( ،)0با افزایش جتاذب از  5/50گترم بته ستمت  5/40گترم،
میزان جذب افزایش مییابد ،اما نرخ افتزایش جتذب بتراي نیکتل و
کروم متااوت است با افزایش پودر از  5/50گرم به  5/4گرم ،میزان
جذب دو فلز بهه نزدیک میشود ،با افزودن مجدد پودر ،بتا وجتود
ثابت ماندن نرخ افزایش جتذب نیکتل ،نترخ جتذب کتروم کتاهش
مییابد بنابراین با افزایش میزان پودر به  5/40گترم ،جتذب نیکتل
بهتر از کروم ،انجام میشود دلیل این موضوع را میتتوان اتتتالف
الکترونگاتیه نیکل ) )4/14و کروم ( )4/66دانستت ( Seco, et al.,
)1997

شکل شمارة ( :)0تاثیر میزان جاذب بر میزان جذب
کروم و نیکل

تأثیر دما

 15میلی لیتر از محلول  05میلیگترم بتر لیتتر حتاوي کتروم و
نیکل ،در  0 pHبا  5/4گرم مگ همایت ،در  1دماي  05 ،85 ،15و
 05درجه سانتیگراد به مدت  85دقیقه آزمایش شد نتتایج بتهدستت
آمد  ،در شکل شمارة ( )6نشتان داد شتد استت همتانطتور کته
مشاهد میشود تغییرات دما ،بر روي جذب نیکتل اثتر چشتمگیري
نداشته و براي کروم ،فقط از  15تتا  85درجته ستانتیگراد ،افتزایش
نشان میدهد و پ از آن ثابت میشود این پدید به دلیل شیمیایی
بودن جذب کروم و نیکل به نانوذرات متگ همایتت قابتل توصتیف
است
از حیث رقابتی ،اگرچه در همه دماها ،نیکتل جتذب بهتتري از
تود نشان میدهد ،با افزایش دما ،میزان جذب کروم به جذب نیکل،
نزدیکتر میشود

شکل شمارة ( :)6تاثیر دما بر میزان جذب

ایزوترم جذب

جذب ،چسبندگی ات ها ،یونها ،بیومولکولها ،یا مولکتولهتاي
گاز ،مایع یا مواد جامد محلول به سطج است جذب سطحی معمتوال
از طریق ایزوترم شرح داد میشود ،که مقدار متادة جتذب شتد در
جاذب به عنوان تابع فشار آن (در صورتی که گاز) و یا غلظت آن (در
صورتی که مایع) باشد ،در دماي ثابت ،است

بررسي توانايي نانو ذرات اکسيد آهن ،در حذف رقابتي و بازيابي کروم شش …
براي بررسی ایزوترم جذب 15 ،میلی لیتر از محلتول کتروم در
 1/6 pHو نیکل در  8/0 pHبا غلظتهاي  1تتا  155میلیگترم بتر
لیتر با  5/4گرم مگ همایت در زمان  40دقیقته و دمتاي  85درجته
سانتیگراد با ه میلو شدند پ از محاسبة ،مقدار فلز جذب شد
( )qeاز طریق فرمول( 4رحیمی و همکتاران ،)4815 ،نمتودار  qeبتر
حسب  ( ceشکل شمارة  )0رس شد
() 4

)

3

 ; Afkhami & Norooz-Asl, 2009رحیمی و همکتاران)4815 ،
براي بهدست آوردن ثوابت ،نمودار  ceبتر استاس  ce/qeرست شتد
شکل شمارة ( )8این نمودار را نشان میدهد

(

در فرمول فوق qe ،مقدار فلز جتذب شتد بته ازاي واحتد وزن
جاذب ( c0 ،)mg/gغلظت اولیه فلز در محلتول ( ce ،)mg/lغلظتت
تعتتادلی فلتتز در محلتتول ( V ،)mg/lحج ت محلتتول ( )Lو  Wوزن
جاذب ( )gاست همانطور که از شکل شتمارة ( )0مشتیص استت،
جذب فلز کروم و نیکل با نانو ذرات مگ همایت از متدل النگمتویر
تبعیت میکند

شکل شمارة (:)8نمودار  ceبر اساس .ce/qe

بر اساس نتایج حاصل از نمودار فوق ،ثوابت معادله النگمویر در
جدول شمارة ( )4قابل مشاهد است

pH Cr = 2.6

جدول شمارة ( :)1ثوابت معادله النگمویر

pHNi = 8.5

R2

شکل شمارة ( :)7ایزوترم النگمویر برای فلزهای
کروم و نیکل.

kl

qm

pH

5/1144

5/88

48/18

8/0

Ni

5/1186

5/16

40/86

1/6

Cr

ضریب همبستگی بهدست آمد در مدل النگمویر براي هتر دو
فلز کروم و نیکل بیش از  5/11است ،بنابراین جذب کروم و نیکل با
نانو ذرات مگ همایت ،از مدل جذبی النگمویر تبعیت میکند

مدل جذبی النگمویر

بازیابی جاذب

در ایزوترم النگمویر فرض بر ایتن استت کته ،جتذب بتر روي
سطوحی با انرژي یکنواتت انجام میشود ،هیچ گونه برتوردي بتین
مولکولهاي جذب شد صورت نمیپذیرد و سینتیک جذب از مرتبته
اول است ( )Hao, et al., 2010معادله النگمویرعبارت است از:

در بسیاري از برنامههاي کاربردي ،استااد مجتدد از جتاذب ،از
طریق بازیابی آن ،یتک ضترورت اقتصتادي محستوب متی شتود (
مرتضوي و همکاران )4881 ،از آنجا که واکتنش جتذب ) Ni (IIو
) Cr (VIبه نانو ذرات مگ مایت برگشت پذیر است ،احیا و استااد

() 1
که در آن  ceغلظت تعادلی فلتز در محلتول ( qe ،)mg/lمقتدار
فلتتز جتتذب شتتد بتته ازاي واحتتد وزن جتتاذب ( kl ،)mg/gو qm
ثابتهاي النگمویر هستند کته بته انترژي جتذب و ظرفیتت جتذب
بستتگی دارنتد ( ;Hao, et al., 2010; Seco, et al., 1997

مجدد از جاذب امکان پذیر است
فرایند جذب نیکل و کتروم بته شتدت یته  pHوابستته استت،
بنابراین با کنترل  pHمیتوان به راحتی نیکل و کتروم را از جتاذب
جدا کرد چون حداکثر جذب نیکتل در  pHبتازي و حتداکثر جتذب
کروم در  pHاسیدي اتااق میافتد ،براي بازیابی نیکل  0میلی لیتتر
اسید کلریدریک ( ،)HCLبا غلظت  5/50موالر به  15میلتی لیتتر از
محلول  05میلیگرم بر لیتر نیکتل و کتروم کته بتا  5/4گترم متگ

مجله محيط شناسي شماره4

0
همایت در طول  40دقیقه و در  0 pHمیلو شد بود ،اضافه شد و
 pHنهایی به  4/60تقلیل یافتت سوسسانستیون فتوق بته متدت 1
ساعت در دماي محیط قرار گرفت ،سس  8بار با آب مقطتر شستته
شد ،در انتها براي بازیابی کروم  0میلی لیتر سود سوز آور با غلظتت
 5/54موالر به آن اضافه شد که  pHآن برابر با  48شد ،پ از یک
ساعت ،پودر بازیابی شد با آب مقطر و الکتل شستته شتد و بعتد از
تشک شدن ،براي ارزیابی شباهت ساتتاري پودر بازیتابی شتد بتا
پودر اولیه ،طیف آن توسط دستگا  FT-IRرس شد نتایج بهدست
آمد در شکل شمارة ( )1قابل مشاهد است
همانطور که مشاهد میشود هر دو طیف ،قرمز ( مگ همایت
اولیه) و آبی (مگ همایت بازیابی شد ) با ه تطابق کامل داشتته و
بر اساس نتایج حاصل از آزمایشها ،با استااد از پودر بازیابی شتد ،
شش بار میتوان فرایند جذب و احیاي جاذب را تقریبا با کیایت بتار
اول انجام داد

میدهد همانطور که قابل مشاهد استت نتتایج حتذف در محلتول
شبیه سازي شد و صنعتی ،تطابق کامل دارند

شکل شمارة ( :)15تاثیر  pHبر میزان جذب کروم و نیکل

براي بررسی شرایط بهینة حذف فلزات سنگین کروم و نیکل از
محلول صنعتی با استااد از شرایط بهینه محلول شبیه سازي شد و
آزمایش اثر  pHدر محلول صنعتی 455 ،میلی لیتر محلتول صتنعتی
حاوي کروم و نیکل ،با  5/0گرم مگ همایتت در دمتاي  85درجته
سانتیگراد در مدت زمان  40دقیقه ،در  pH( 8/18 pHاولیه پستاب)
با ه میاو شد پ از برداشت نمونته از محلتول ،بتا ثابتت نگته
داشتن شرایط آزمایش pH ،محلول ابتدا به  1/6تقلیل و ستس بته
 45افزایش یافت نتایج در شکل شمارة ( )44قابل مشاهد است

شکل شمارة (:)9طیف مادون قرمز ،مگ همایت اولیه (طیف
شکل شمارة ( :)11مقایسه میزان جذب کروم و نیکل

قرمز) و مگ همایت بازیابی شده (طیف آبی)

در شرایط بهینه

حذف کروم و نیکل از محلول صنعتی

با استااد از نتایج بهدست آمد از محلول شبیهسازي شد در
آزمایشگا  ،توانایی نانوذرات اکسید آهن در حذف آالیند هاي فلتزي
از پسابهاي صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفت ابتدا نمونه بترداري از
زهاب اسیدي معدن م سرچشمه کرمان با  8/18 pHو دماي 45
درجة سانتیگراد ،انجام شد غلظت کتروم و نیکتل در ایتن نتانو بته

دلیل کاهش درصد بازیابی فلزات در محلول صنعتی نسبت بته
محلول شبیه سازي شد  ،حضور سایر فلزات سنگین و عناصر گترو
کربنات و سولاات و سایر نمکها در پساب صنعتی است با توجه به
نتایج بهدست آمد  ،نانوذرات مگ همایت به عنوان جتاذبی مناستب
براي تصایه پسابهاي حاوي کروم و نیکل معرفی میشود شترایط

ترتیب  4/14و  0/05میلیگرم بر لیتر بود که این میزان باالتر از حد
مجاز ورود فلزات سنگین به محیط زیست است

بهینه براي حذف آالیند هاي کتروم و نیکتل در جتدول شتمار ()1
قابل مشاهد است

اثر pH

 15میلی لیتر از محلول صنعتی حاوي کتروم و نیکتل ،بتا 5/4
گتترم متتگ همایتتت ،در  pHهتتاي  45 ، 8 ، 6 ،1 ،1/6 ،1و  41در
دماي محیط ،با ه میلو شدند و نتایج در زمان  11ساعت بتاه
مقایسه شدند شتکل شتمارة ( )45نتتایج بتهدستت آمتد را نشتان

جدول شمارة ( :)2شرایط بهینه در حذف کروم و نیکل
دما )( ºC

میزان جاذب

زمان (دقیقه)

pH

85

5/40

40

8/0

Ni

85

5/40

40

1/6

Cr

بررسي توانايي نانو ذرات اکسيد آهن ،در حذف رقابتي و بازيابي کروم شش …
نتیجهگیری

این تحقیق نشان داد که نانوذرات اکسید آهن تولیتد شتد بته
روش تک مرحلهاي ،با میانگین ذرات حتدود  41نتانو متتر ،جتاذبی
بسیار قوي و مقرون به صرفه براي حذف آلودگی کروم و نیکتل ،از
پساب معادن و جلتوگیري از ورود آن بته محتیط زیستت استت در
فرایند حذف کروم و نیکل با مگ همایت ،جذب کروم و نیکل ،طتی
 41دقیقه به تعادل رسید که این زمتان بته غلظتت اولیتة محلتول
وابسته است بهعالو جذب کروم و نیکتل بشتدت بته  pHوابستته
است و  pHبهینه کروم برابر با  1/6و براي نیکل برابر با  8/0است

6

داد هاي جذب کروم و نیکل توسط ذرات مگ همایتت بیتوبی بتر
ایزوترم جذبی النگمویر منطبق بود
تشکر و قدردانی

در پایان نگارندگان مقاله بر تود الزم میدانند تا از ستاد توسعة
فناوري نانو و انجمن پژوهشگران جوان دانشگا شهید باهنر کرمان،
به دلیل حمایت مالی از این طرح ،تشکر و قدردانی کنند
یادداشتها
)1-Acid mine drainage (AMD
2-Low diffusion resistance
3- Inductively Coupled Plasma Optical Emission
)Spectroscopy (ICP-OES
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