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چكیده

کانی زئولیت از جمله کانیهای فراوان و ارزانقیمت در مناطش خشک دنیاست که به علت ویژگیهای ساختاری ،قدرت جذبکننهدگی
بسیار زیادی دارد .این مطالعه به منظور بررسی کارایی کانی زئولیت فیروزکوه در حذف آالینهدگی عنصهر روی از یهک نمونهه پسهاب
صنایع آبکاری و بررسی تأثیر عوامل مختلفی مانند مدت زمان تماس بین جاذب و آالینده (،480 ،240 ،120 ،60 ،30 ،20 ،15 ،10 ،5
 1440 ،720و  2880دقیقه) ،دمای محلور ( 30 ،20و  40درجۀ سانتیگراد) ،مقدار ( 16 ،12 ،8 ،4 ،2و  20گرم در لیتر) و انهدازۀ ذرات
(کوچکتر از  2 ،2تا  20و  50 -20میکرون) جاذب انجام شد .نتایج نشان داد که با افهزایش زمهان تمهاس بهین جهاذب و آالینهده و
کاهش دمای محلور از  40به  20درجۀ سانتیگراد ،میزان جذب روی از طریش کانی زئولیت افزایش مییابد .بر ایهن اسهاس ،حهداکثر
ظرفیت جذب کانی زئولیت برای عنصر روی  17/9میلیگرم بر گرم تعیین شد .همچنین ،مشاهده شد کهه بهیش از  80درصهد جهذب
روی از طریش کانی زئولیت در همان  2ساعت ابتدایی از شروع آزمایش صورت میگیرد .عالوه بر این ،برازش دادهههای آزمایشهی بهر
مدرهای سینتیکی درجۀ اور و دوم کاذب نشان داد که فرایند جذب روی از طریش کهانی زئولیهت از مهدر درجهۀ دوم کهاذب تبعیهت
میکند .بررسی ترمودینامیک جذب عنصر روی از طریش کانی زئولیت نشان داد که فرایند جهذب ایهن عنصهر فراینهدی اگزوترمیهک،
فیزیکی و برگشتپذیر است .همچنین ،نتایج این مطالعه نشان میدهد در شرایط یکسان ،افزایش مقدار جاذب به بیش از  12گهرم در
لیتر و کاهش اندازۀ ذرات کانی زئولیت از  50 -20میکرون به کوچکتر از  2میکرون راهکار مناسبی برای افزایش بازده حذف روی از
پساب مورد مطالعه خواهد بود.
کلیدواژه

پسا  ،ت مودينامیک ،جذ  ،زئولیت ،سین یک.

 .1سرآغاز

می ستان به ونسیع ستلی

در سس هسی اخیر راع لتدگی از م یوزیست مترد ستجاه

ستلی باسسریا وانسیع ستلیا وساسیل الکترونیکایا وانسیع

اطالعاسش

بکااسری الاازاشا واانسیع دارویاایا واانسیع رنگاارزی و

از  10میلیتن تدک در سراسار جهاسن در اثار

ا،سلیاتهاسی م،ا ن اسری اداسرک ارد ( Potgieter et al.,

بسیسری از م ققسن قرار گراته است بار اساس
سس نه بی

بیمسریهسیی ه در نتیماۀ لاتدگی مناسبع د و خاسک باه
وجتد می ین جسن ختد را از دست مای دهنا (داسیگسن و

تدهاسی دایمیسییا سرخسناههاسی

)2006
روی در ون،ت اهمیت زیسدی دارد و در ونسی،ی مسنن

ااشسریا  )1383پساسد وانسیع مختلاف م،مات ً حاسوی

استمبیل سسزی و سهیۀ لتازم الکترونیکیا مسدین ش سابکا

مقسدیر قسبل ستجهی الزاش سنگینان از جمله ایان وانسیع

خموسرکهس و اشنگهسا بسسریسسزیا شتیساسزی و پتدا
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سقفهس استفسدک میدتد با ن انساسن حاسوی  2گارم روی
است ه  65درو

لتمینتسیلیکسش س یم و السیام هاای راساه باس اارماات

ن در بسات هسی عضالنی و حا ود 20

دیامیسیااای  )Na2K2Ca,Ba( [(AlSi)O22]n.mH2Oاساات

از

ان ازۀ منساذ سنی زئتلیت  3سس  10نگساتروم اسات و ایان

درو در استختان قرار دارد روی در مممتع در بای

 300ا،سلیت نزیمی و هترماتنی دار ت دارد مباتد ن

سنی می ستان طیف متناتع و وسای،ی از اسسیتنهاس مسننا

سبب بیادتهسییا اختال در ا،سلیت متاسلت نزیمهاسا مباتد

س یما پتسسیما لسیم و منیازیم را در خاتد جاسی دها و

رد ا اعمس بینسییا سأخیر در بهبتد زخمهاسی با نا هضام

نهس را به طتر سریع بس سسیر سسیتنهسی در م لت سباسد

لیه و سنظیم قن ختن میدتد

ن بر این اسس ا زئتلیات هاس اسربرد وسای،ی در سباسد

غذاا ستلی م لا سنفسا اعمس

زیسدبتدن روی در ب ن انساسن م،مات ً باس ساردردا سهاتعا

یتنیا ایلتراسیتنا گن زداییا بتزداییا غربس گری دیمیسییا

دردهاااسی مااازمن و اسوسسااام گتاردااای هماااراک اسااات

سصفیۀ دا جذد گسزا پسکسسزی اسضالد هاسا سنظایم pH

(اسمسعیلیسسریا )1381

خسک و سصفیۀ پسسدهسی لتدۀ دهری برای بیسری مازارع

جذد سل ی از مهامسارین روش هاس بارای بردادات

و بسغااسش دارناا ( )Hamidpour et al., 2010بااهرغاام

الزاش سنگین از پسسد است و سرایی زیاسدی دارد ( Sari

اطالعسش زیسدی اه در خصاتص ستاناسیی جاذد الازاش

 )et al., 2007عالوک بر اینا جذد سل ی از سر ما سرین

سنگین از طری

اسنی هاسی رسای سایلیکسسی وجاتد داردا

روشهس برای بردادت رناگا ط،ام و ینا کهاسی لای و

اغلب این ملسل،اسش در دارایو مصانتعی و باس اساتفسدک از

غیر لای از ماتاد خروجای وان،تی اسات ( Wang et al.,

م لت هسی دساتساسز واترش پذیراتاه و امکاسنسانمی

 )2003بس این حس جذد سل ی اراین ی بسیسر پیچی ک و

حذف الزاش سنگین در درایو طبی،ی و پسسدهسی لاتدک

از یک سبسد یتنی روی سلص ماسدۀ م،ا نی اسات از

متر مترد ستجه قرار گراته است بنسبراینا ملسل،ۀ حسضار

جمله مهمسرین عتامل مؤثر بر بسزدک و سرایی اراین جذد

بس اه اف بررسی سأثیر عتاملی مسنن دماسی م لات ا انا ازۀ

سل ی می ستان به متاردی مسنن ناتع جاسذدا pHا درجاۀ

ذراش جسذد و مق ار جسذد در رون جاذد روی از یاک

حرارشا ان ازۀ ذراش (سلص ویژک)ا مق ار جاسذدا غلظات

نمتنه پسسد ونسیع بکسری انمسم د

بی

اولیۀ یتنهسی الزیا ق رش یتنی و حضتر یتنهسی رقیاب
ادسرک رد ()Unuabanoh et al., 2007
استفسدک از ر هس و سنی هسی رسی بهمنزلاۀ جاسذد در
حذف لتدگی الزاش سنگین م،مت ً اسرایی قسبال قباتلی

 .2مواد و روشها
 .1 .2نمونهبرداری از پساب و تعیین خصوصیات آن
پسسد استفسدکد ک در پژوه

حسضر از یکی از واحا هسی

مترد ستجاه بسایسری از م ققاسن قارار

بکسری در سهران سهیه و در نمتنۀ مترد ملسل،ۀ پسرامترهاسی

گراته است هزیناۀ ام و حا اقل ماتزش در خصاتص

pHا ه ایت الکتریکی (بر حسب دسی زیمنس بار متار) و

سربرد متاد جسذد از مهمسرین د یلی است ه عالقهمن ی

ورش و غلظت الزاش

دارد و از این حی

غلظت ل امال م لت ()TDSا

به استفسدک از سنی هسی رسی را در زمینۀ حذف ین کهاسی

سنگین دسمل رویا هنا منیزیما سرد و اسدمیتم س،یاین

لی و م ،نی سارویج دادک اسات ()Potgieter et al., 2006

د س،یین غلظات الازاش سانگین باس اساتفسدک از دساتگسک

سنی زئتلیت از گروک سنیهسی سیلیکسسۀ ب ار است ه یۀ

( Savaant AAساسخت اساترالیس)

جذد اسمی  GBCما

ن متشکل از یک اسم سیلیس در مر ز و چهاسر

وترش گراات حا ود سشاخیص دساتگسک ماذ تر بارای

اسم ا سیژن در گتده هسست از اراوانسرین انتاع این سنیا

عنسور رویا هنا منیزیما سرد و اسدمیتم باه سرسیاب 8ا

میستان به زئتلیت لینتپتیلتلیت ادسرک رد ه یاک اسنی

50ا 3ا  60و  9میکروگرم در لیتر است

سترا ه را

سینتیک و ترمودینامیک جداسازی روی از یک نمونه پساب...
سعید حجتی و احمد لندی

 .2 .2تعیین خصوصیات زئولیت
زئتلیاات اسااتفسدکداا ک در پااژوه
دهرستسن ایروز تک سهیه د پی

استفسدک از دستگسک جذد اسمی س،یین د (داکل  1الاف)
حسضاار از م،اا نی در

از ملسل،اسش جاذد و باه

منظتر دنسسسیی و س،یین نسخسلصی(هس) در نمتنههاسی م،ا نی
این سنیا از این سنی نمتنه هسی پتدری سهیه و بس اساتفسدک از
دستگسک پاراشسانج ادا،ۀ ایکاس ایلیاوس ما

PW1840

(سسخت هلن ) در درایو ولتسژ  40یلتولت و د ش جریسن
 30میلی مور ملسل،ه د همچناینا سر یاب عنصاری نمتناۀ
م ،نی سنی زئتلیت مترد ملسل،ه بس استفسدک از دساتگسک XRF

برو ر م

 Pioneer S4س،یین د (ج و )1

ستانسیی جذد الزاش سنگین از طری

سنیهاسی رسای

وابسته به دو ویژگی عم ۀ اسنی هاس ی،نای ظرایات سباسد
سسیتنی و سلص ویژک استا لذا ویژگی هسی باس در نمتناۀ
زئتلیت استفسدکد ک در ملسل،سش جذد س،یین د ظرایات
سبسد

903

سسیتنی بس اساتفسدک از روش اساتسش متنیاتم در pH

م،سد  )Summer & Miller, 1996( 7و سلص ویاژۀ ن باس
استفسدک از دستگسک ( Belsob Mini IIسسخت ژاپن) و روش
 N2-BETان ازکگیری د ()Carter at al., 1996
 .3 .2آزمایشهای ناپیوستۀ جذب
در این مرحله از ملسل،سشا ابت ا ستسوسنسیتنی از نمتنههسی
سنی و پسسد حسوی روی دسمل  0/1گرم سنی زئتلیت باس
انا ازۀ ذراش  20سااس  50میکاارون و  50میلاایلیتاار پسااسدا
 pH=5و در سه دمسی 20ا  30و  40درجۀ سسنتیگراد سهیاه
د و به منظتر س،یین زماسن زم بارای باه س،اسد رسای ن
م لت حسوی ین ک (پسسد) بس جاسذد ( اسنی زئتلیات)ا
ستسوسنسیتن هسی سهیهد ک روی دیکر به م ش 5ا 10ا 15ا
20ا 30ا 60ا 120ا 240ا 480ا 720ا  1440و  2880دقیقااه
بااس د ا ش  175دور در دقیقااه سکااسن دادک د ا ن سااوسا
ستسوسنسیتن س ت بررسی بس استفسدک از دستگسک سسنتریفیتژ
به م ش  25دقیقه در دور  2500سهنشین و پس از عباتر از
سغذ وسایا عصسرۀ واسف باس یی باه ظاروف پالساتیکی
دیگری منتقل و غلظت عنسوار ماترد ملسل،اه در نهاس باس

در مرحلۀ ب ،میزان جذد د ۀ هر عنصار از طریا

اسنی

زئتلیت ( )Qeبس استفسدک از رابلۀ  1س،یین د :
رابله ()1

(C0  Ce )  V
M

Qe 

در این رابله  Ceعبسرش است از :غلظت س،سدلی الزاش
سنگین بر حسب میلیگارم در لیتارا  C0عباسرش اسات از:
غلظت اولیۀ الزاش سنگین در پسسد هسی مترد ملسل،اه بار
حسب میلیگرم در لیترا  Vعبسرش است از :حمام عصاسرک
باار حسااب لیتاار و  Mنیااز عبااسرش اساات از مقا ار ااسنی
استفسدکد ک بر حسب گرم
 .4 .2تأثیر مقدار جاابب در میازان جاذب فلازات
سنگین
به منظتر بررسی سأثیر مق ار جسذد (2ا 4ا 8ا 12ا  16و 20
گرم در لیتر) در حذف روی از پسسد مترد ملسل،ه مقاسدیر
مختلف سنی زئتلیت (0/1ا 0/2ا 0/4ا 0/6ا  0/8و  1گارم)
بااس ستزیااع اناا ازۀ ذراش  50 -20میکاارون بااه حماام 50
میلیلیتر پسسد هسی مترد ملسل،ه اازودک د ستسوسنسایتن
نیز پس از اینکه  pHن روی ع د  5سنظیم د به م ش 48
سسعت روی دیکر در دمسی  20درجۀ سسنتیگراد بس دا ش
 175دور در دقیقه مخلتط و نهسیتسً غلظت روی در عصاسرۀ
وسفد ک از مرحلۀ قبال باس ماک دساتگسک جاذد اسمای
ان ازکگیری و مق ار جذد روی از طری

سنی س،یاین دا

(دکل  1د)
 .5 .2تأثیر انادازۀ برات جاابب در میازان جاذب
فلزات سنگین
به منظتر بررسی سأثیر ان ازۀ ذراش سنی زئتلیات (جاسذد)
در حذف رویا مق ار  0/1گرم اسنی زئتلیات ( 2گارم در
لیتر) بس ان ازکهسی مختلف ( تچکسر از  2میکرونا  2سس 20
میکرون و  20سس  50میکرون) به حمم  50میلیلیتر پساسد
اازودک و ستسوسنسایتن ب،ا از اینکاه  pHن روی عا د 5
سنظیم د به ما ش  48ساسعت روی دایکر در دماسی 20
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درجۀ سسنتیگراد بس سرعت  175دور در دقیقه باس یکا یگر

م لت حسوی ین ک (روی) و جسذد و حل م،سد ش باس

مخلتط د ن سوسا عصسرۀ واسف رویای باس اساتفسدک از

ثسبت سرعت وا ن

سسنتریفیتژ ( 25دقیقه و  2500دور در دقیقه) ج اساسزی و

سینتیکی مرسبۀ او و دوم به دست می ی همچنین داسیسن

غلظت روی بس استفسدک از دستگسک جذد اسمی ان ازکگیری و

یااسد وری اساات ااه در رابل اۀ  3حسواالضاارد عبااسرش

مق ار جذد روی در سیمسرهسی مختلف بس یک یگر مقسیساه
د (دکل 1

)

ام از ما

به سرسیب برای هر

هاسی

2

]  [K2.Qeه گسهی از ن بهمنزلاۀ پاسرامتر  hیاسد مای داتد
سرعت ابت ایی وا ن

را نشسن میده و هرچه این مقا ار

بزر سار بسدا در واقاع اراینا جاذد از طریا جاسذد
 .3مطالعات سینتیکی

سریعسر وترش میگیرد

پس از س،یین میزان جذد روی در زماسن هاسی مختلاف از
اسنی زئتلیاتا دادکهاسی حسوال از ایان مرحلاه از

طری

ملسل،سش از طری دو ما

ساینتیکی مرسباۀ او

اسذد 1و

دوم سذد 2بررسی و سمزیه و س لیل د ن

 .4مطالعات ترمودینامیکی
 .1 .4تعیین انرژی فعالسازی

این مرحله از ملسل،سش پس از ملسل،سش ساینتیکی و س،یاین
بهترین م

سینتیکی اولین بسر از ستی گرگرن ( Lagergren,

 )1989برای سبیین سرعت جذد یک مسدۀ م لت از م یو
بی پیشنهسد د

ه ارم خلی این م،سدله باه واترش زیار

است:

K1  t
2.303

رابله ()2

سینتیکی در بر ورد میزان جذد الزاش سنگین

مترد ملسل،ه وترش گرات با ین منظاتر در گاسم او باس

 .1 .3مدل سینتیکی مرتبۀ اول كابب
این م

استفسدک از م،سدلۀ رنیت

Log(Qe  Qt)  LogQe 

 )McKay, 1999ارائه د و به وترش زیر بیسن میدتد
t
1
1


t
Q t K 2  Qe 2 Qe

در این م،اسد ش (رواباو  2و )3ا  Qeو  Qtباه سرسیاب
اسنی هاسی ماترد ملسل،اه در

درایو س،سد و در هر زماسنی قبال از حصات باه دارایو
س،سد ان K1ا  K2و  tنیز باه سرسیاب عباسرشانا از :ثسبات
سرعت وا ن

در م،سدلاۀ مرسباۀ او (بار حساب دقیقاه)ا

ثسبت سرعت وا ن

 E 
k  k exp  a 
 RT 

ه در این رابله (رابلۀ  :Ea )4انرژی ا،اس ساسزی جاذد

در م،سدلۀ مرسبۀ دوم (بر حساب گارم

بر میلیگرم بر دقیقه) و زمسن (دقیقه)
بس سرسیم ) Log(Qe-Qtو  t/Qtدر مقسبل زمسن سمس

سنی زئتلیت (بر حسب یلاتژو بار

مت )ا  :Rثسبت جهسنی گسزهس (م،سد  8/314ژو بار مات

سینتیکی اولین بسر از ستی هت و مک سی ( & Ho

ظرایت جذد روی از طری

سنی زئتلیات س،یاین

د
رابله ()4

 .2 .3مدل سینتیکی مرتبۀ دوم كابب

رابله ()3

(رابلۀ  )4انرژی ا،س سسزی مترد

نیسز برای جذد عنصر روی از طری

عنصر روی از طری
این م

3

بین

درجۀ لتین)ا  :Tدمسی وا ن
نیز ثسبت سرعت وا ن

بر حسب درجۀ لتین و :k

در بهترین م

ساینتیکی بارازش

دادک د ک است باس سرسایم  Lnkدر برابار م،کات
حرارش ( )1/Tرابلهای خلی به دست می ی

درجاۀ

ه دیب این

خااو ( )-Ea /Rاساات و بااه ایاان سرسیااب میاازان اناارژی
ا،س ساسزی جاذد عنصار روی از طریا

اسنی زئتلیات

م سسبه میدتد
 .2 .4تعیین ثابتهای ترمودینامیکی
ثسبتهسی سرمتدینسمیکی دسمل انرژی زاد گیبس ( ΔGا بار
0

حسب یلتژو بر مت )ا نتسلوی (ΔS0ا بر حساب ژو بار
مت درجۀ لتین) و نتروپی (ΔH0ا بر حسب یلتژو بر

سینتیک و ترمودینامیک جداسازی روی از یک نمونه پساب...
سعید حجتی و احمد لندی

مت ) اراین جذد عنصر روی بس اساتفسدک از م،اسد ش  5و
 6س،یین د ن :

 )Boparai et al., 2011بر این اسس ا باس سرسایم  LnK0در
برابر م،کت

رابله ()5

G0  RTln K0

رابله ()6

S0 H0

R
RT

ln K 0 

ه در این روابو ( K0بر حساب لیتار بار گارم) ثسبات
سرمتدینسمیکی جذد عنصار روی از طریا

اسنی زئتلیات

است ه از حسول سقسیم مق ار جذدد ۀ عنصار روی از
طری زئتلیت در درایو س،سد ( )Qeبه غلظت س،سدلی ایان

905

می ی

درجۀ حرارش ( )1/Tرابلهای خلی به دست

ه دیب این خاو ( )-ΔH0/Rو عارض از مبا ا ن

( )ΔS0/Rاست به این سرسیاب باس جاسیگزینی مقا ار ثسبات
جهسنی گسزهاس در رواباو باس ا مقاسدیر سغییاراش نتاسلوی و
نتروپی وا ن

به راحتی قسبل م سسبه است باس در دسات

دادتن سغییراش نتسلوی و نتروپی وا ن

میزان انارژی زاد

گیبس نیز بس استفسدک از رابلۀ  6س،یین میدتد

عنصر در م لت ( )Ceبه دست مای یا (Sharma, 2008؛

شکل  .1شماتیک پایلوت استفادهشده برای انجام مطالعات ناپیوستۀ جذب

 .5نتایج و بحث

مترد ملسل،ه  285/5میلیگرم در لیتر است و ساسیر عنسوار

 .1 .5خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونۀ پساب

همراک دنسسسیید ک در نمتنۀ پساسد داسمل هانا ساردا

برخی خصتویسش ایزیکتدیمیسیی پسسد مترد ملسل،اه در

سدمیتم و منیزیم در مقسیسه بس عنصر روی در غلظت بسیسر

ج و  1نشسن دادک د ک اسات هماسنگتناه اه مشاسه ک

متری حضتر دارن

می دتد پسسد مترد ملسل،ه حاسوی مقاسدیر قسبال ساتجهی
عنصر روی است؛ به گتناه ای اه غلظات روی در نمتناۀ
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جدول  .1برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پساب روی مورد مطالعه (صنایع آبکاری)
خصوصیت مورد مطالعه

مقدار

ه ایت الکتریکی (دسیزیمنس بر متر)

5/05

ل جسم اش م لت (میلیگرم در لیتر)

3230

pH

6/06

ورش ()NTU
روی (میلیگرم در لیتر)

285/5

هن (میلیگرم در لیتر)

5/2

سرد (میلیگرم در لیتر)

7/8

سدمیتم (میلیگرم در لیتر)

1/1

منیزیم (میلیگرم در لیتر)

3/2

 .2 .5برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی كانی زئولیت
برخی خصتویسش ایزیکتدیمیسیی زئتلیت استفسدکدا ک در
ج و  2نشسن دادک د ک است بار ایان اساس
ان ازۀ ذراش جسذدا ظرایت سبسد
سنی زئتلیت اازای

باس اسه

اسسیتنی و سالص ویاژۀ

و به عبسرش دیگرا ستانسیی ایان اسنی

در نگه ادت الزاش سنگین از نمتنۀ پسسد ماترد ملسل،اه
ازونی می یسب ااازای

این مرحله جذد دا ک اسات پاس از نا در مرحلاۀ دوم
( 120سس  720دقیقه) سارعت جاذد روی از طریا
سه

اسنی

می یسب سس اینکه پاس از طای حا ود  720دقیقاه از

ابت ای زمسی

این میزان به حا ثاسبتی مایرسا (مرحلاۀ

بسرهسی الکتریکای در

ه احتمس ً در

ان ازۀ نهس مرسبو دانساتا اماس بارای

اثبسش این ادعس به ملسل،سش بیشتری نیسز است
 .3 .5تأثیر مدت زمان تماس بین محلاول و جاابب
در فرایند جذب روی
به طتر لی از مهمسرین مراحل ملسل،اسش جاذدا بررسای
سأثیر زمسن سمس

سریع بتدک و بی

از  80درو از ل مسدۀ جاذددا ک در

اسسیتنی اسنی

نتیمۀ ایمسد دکستگی در لبههسی سنی پس از سیسد اردن
سنی هس برای سه

زمسی ) اراین جذد روی از طری

سنی زئتلیات بسایسر

س،ااسد )  Guptaو  Bhattacharyyaنیااز در سااس 2008

در ظرایات سباسد

زئتلیت را احتمس ً می ستان به اازای

37/5

در مق ار جذد است دکل  2نتسیج ایان

نتسیج مشسبهی را گزارش و نتیمهگیری ردن
ارایناا جااذد روی از طریاا

ااسنیهااسی سئتلینیاات و

متنتمتریلتنیت چنا ین مکسنیسام مختلاف دخسلات دارنا
دسیسن ستضایص اسات اه اسه

سارعت جاذد روی در

مراحل دوم و ستم احتمس ً به دلیل پرد ن مکسن هسی سباسدلی
در سنی زئتلیت است
مقسیسۀ ظرایت جذد سنی زئتلیت بارای عنصار روی
بس جسذدهسی دیگر در ج و  3نمسی
نتسیج همچنین نشسن می دهن

دادک د ک است این

ه زئتلیات ماترد ملسل،اه از

مرحلاه از ملسل،ااسش را باارای پساسد مااترد ملسل،ااه نشااسن

ستانسیی خاتبی بارای حاذف روی از نمتناۀ پساسد ماترد

می ده بر این اسس ا نمتنۀ پساسد و جاسذد پاس از 12

ملسل،ه برختردار است سفسوش در مقسدیر مشاسه کدا ک در

سسعت ( 720دقیقه) به درایو س،سد بس یک یگر میرسان و

این ملسل،ه بس سسیر ملسل،سش را از ستیی می ستان به دارایو

ین ک ساأثیر م،نای داری

اجرای این ملسل،سش (پسسد واق،ای در برابار م لات هاسی

جذد روی از نمتنۀ پسسد مترد ملسل،ه نا ارد

سکعنصری و سنتزی) و از ستی دیگر سفسوشهسی ایزیکی

ه اراین جذد روی دسمل

و دیمیسیی جسذد هس و البته متفسوشبتدن دارایو زمسیشای

اازای
در اازای

زمسن سمس

بین جسذد و

دکل  2همچنین نشسن می ده

 3مرحلۀ مختلف است در مرحلۀ او ( 120دقیقاۀ ابتا ای

ارسبسط داد

سینتیک و ترمودینامیک جداسازی روی از یک نمونه پساب...
سعید حجتی و احمد لندی
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شکل  .2تأثیر همزمان زمان تماس و دمای محلول در فرایند جذب روی از پساب مورد مطالعه از طریق کانی زئولیت
جدول  .2برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی کانیهای مورد مطالعه

زئتلیت

ویژگی مترد ملسل،ه

 >2میکرون

 20-2میکرون

 50 -20میکرون

165

163

163/2

سلص ویژک (متر مربع در گرم)

80/4

75/3

65/8

حمم منساذ ل (سسنتیمتر مک،ب در گرم)

0/190

0/157

0/152

ظرایت سبسد

سسیتنی (سسنتیمت بر یلتگرم)

جدول  .3مقایسۀ حداکثر ظرفیت جذب کانی زئولیت استفادهشده با جاذبهای دیگر در جذب روی

نسم جسذد

ح ا ر ظرایت جذد ()mg g-1

نسم منبع

زئتلیت

17/9

(ملسل،ۀ حسضر)

بنتتنیت اردن

9/6

()Al-Jarriri & Khalili, 2010

سویتلیت زاراگتزا

8/1

()Alvarez-Ayuso & Garcia-Sanchez, 2003

بنتتنیت سر یه

17/1

()Kubilay, et al., 2007

 .4 .5تأثیر دمای محلول در فرایناد جاذب فلازات

زئتلیت در نتیمۀ اازای

مورد مطالعه

بتدک و در نتیمه واجذد این عنصر از سلت

همسنگتنه ه در دکل  2مشسه ک می دتد بس اازای

دمسی وا ن

اراین ی اگزوسرمیک
سنی زئتلیت

دماسی

و انتقس ن به درون م لت اسفس ااتسدک است  Sharmaدر

وا ن

از  20به  40درجۀ سسنتیگراد میزان جاذد روی از

سس  2008نیز بس بررسی سرمتدینسمیاک حاذف اسدمیتم از

طری

سنی زئتلیت سه

مییسب به گتنهای ه در نتیماۀ

جذد این عنصر را در

اازای

دمس از  20به  40درجۀ سسنتیگراد حا ا ر ظرایات

جااذد روی از طریاا

ااسنی زئتلیاات از  17/9بااه 14/9

میلیگرم در گرم سنی اسه
می دهن

ماییسبا ایان نتاسیج نشاسن

اه احتماس ً اراینا جاذد روی از طریا

اسنی

طری یک نمتنه سنی رسیا سه
نتیمۀ اازای
اازای

دمس گزارش و نتیمه گیری رد اه در نتیماۀ

دمس و به دلیل حاللیت بیشتر یتنهاسی اسدمیتم در

م لت ا بسزدک جذد سل ی این عنصر سه

مییسب
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ج و  4و دکل هسی  3و  4سأثیر دمس را در پسرامترهسی

استا لذا بهتر ستانسته است اه اراینا جاذد روی را از

سنی زئتلیات نشاسن

نتسیج م،سدلۀ مرسبۀ

سینتیکی وا ن

جذد روی از طری

می دهن همسنگتنه ه مشسه ک می دتد در مقسیسۀ باین دو
م

سینتیکی مترد ملسل،ها م،سدلۀ مرسبۀ دوم ظرایت جذد

عنصر روی از طری

سنی زئتلیات را در مقسیساه باس ما

سینتیکی مرسبۀ او بهتر و نزدیکسر به مق ار مشاسه کدا ک
طی زمسی

طری

سنی زئتلیت ستجیه ن بر اسس

دوما بس اازای
طری

دمسا سرعت ابت ایی وا ن

جاذد روی از

سنی زئتلیت از  1/09میلی گرم بر گرم بار دقیقاه در

دمسی  20درجۀ سسنتیگراد به  0/64میلی گارم بار گارم بار
دقیقه در دمسی  40درجۀ سسنتیگراد سه

مییسب

سخمین میزن و دارای ضاریب سبیاین بهتاری

شکل  .3نمایش سینتیکی تأثیر دمای واکنش در میزان روی
جذبشده از پساب مورد مطالعه از طریق کانی زئولیت با استفاده از
معادلۀ مرتبۀ اول

 .5 .5بررسی ترمودینامیا

جاذب روی از طریاق

كانی زئولیت

شکل  .4نمایش سینتیکی تأثیر دمای واکنش در میزان روی
جذبشده از پساب مطالعهشده از طریق کانی زئولیت با استفاده
از معادلۀ مرتبۀ دوم

 Sharmaدر سس  2008بس بررسی سرمتدینسمیک حاذف
جاذد ایان

سدمیتم از طری یک نمتنه سنی رسی سه

در این مرحله جذد روی بهمنزلۀ سسب،ی از دمس و باس ستجاه

عنصاار را در نتیم اۀ اااازای

به اینکه سینتیک جاذد عنسوار باس از م،سدلاۀ مرسباۀ دوم

گزارش و نتیمهگیری رد ه در نتیماۀ ااازای

سب،یت می ن (ج و  )4بررسی د ج او  5و  6نتاسیج

دلیل حاللیت بیشتر یاتنهاسی اسدمیتم در م لات ا باسزدک

این مرحله از ملسل،سش را نشسن مایدهنا هماسنگتناه اه

دمااسی اراینا ی اگزوسرمیااک

جذد سل ی این عنصر سه

دماس و باه

مییسب

مشسه ک می دتد بس اازای

دمس انارژی زاد گیابس ااازای

یساته ه نشسندهن ۀ سه

سمسیل سنی زئتلیت برای جذد

حرارش را در میزان جذد سرد و مس از م لت هسی بی

روی است .همچنینا مقسدیر منفی بهدست م ک برای سغییراش

از طری ا خس سااتر ا،ااس بررساای و نشااسن داد ااه میاازان

 Alinnorدر سس  2007نیز طی ملسل،های ساأثیر درجاۀ

نتروپای ( )ΔS0و نتاسلوی ( )ΔH0در ملسل،اۀ حسضر حس ی

بردادت یتنهسی الزی باس ااازای

از اگزوسرمیاکباتدن اراینا جاذد روی از طریق کانی

متتسو انرژی سینتیک یتنهسی الزی سه

زئو لیت است

دماس باه دلیال ااازای
یساته است

بزرگی مق ار انرژی ا،اس ساسزی ( )Eaدسخصای بارای

سینتیک و ترمودینامیک جداسازی روی از یک نمونه پساب...

909

سعید حجتی و احمد لندی

سفکیک جذد دیمیسیی از ایزیکی است بر این اساس ا در
وترسی ه بزرگی انرژی ا،س سسزی مق اری در م

ودۀ 5

سس  40یلتژو بر مت به دست ی بیسنگر ایزیکایباتدن و
نکها

به عبسرسی برگشت پذیربتدن اراین جذد است حس

یلتژو بر مت ان ازکگیری د بنسبراینا به نظر مایرسا
مسهیت جذد عنصر روی از طری

سنی زئتلیات ایزیکای

است  Kulو  Koyuncoدر ساس  2010نیاز در ملسل،اهای
سینتیک و سرمتدینسمیک جذد سل ی سارد را از طریا

اگر اراین جاذد دایمیسیی و بارگشتنسپذیر بسد انارژی

دو نمتنۀ بنتتنیت طبی،ی و اسی ا،س د ک بررسی و جاذد

ا،س سسزی مق اری بین  40سس  800یلتژو بر مات را باه

سرد را از طری

سنیهاسی ماذ تر اراینا ی ایزیکای باس

خاتد اختصاسص مایدها ( )Bektas et al., 2004داسیسن

انرژی ا،اس ساسزی ( -13/66بنتتنیات طبی،ای) و -16/51

ستضیص است ه میزان انرژی ا،س سسزی ( )Eaبرای جاذد

(بنتتنیت اسی ا،س د ک) یلتژو بر مت گزارش ردن

عنصر روی از طری

سنی زئتلیت در ملسل،ۀ حسضر -6/30
جدول  .4تأثیر دمای واکنش در پارامترهای سینتیکی جذب روی از پساب مورد مطالعه
درجۀ اول کاذب

دما

حداکثر روی جذبشده در

K1

*Qe

(سانتیگراد)

آزمايش (میلیگرم بر گرم)

(بر

(میلیگرم

دقیقه)

بر گرم)

درجۀ دوم کاذب
K2

(گرم بر

R2

میلیگرم بر
دقیقه)

*Qe

(میلیگرم
بر گرم)

( hمیلیگرم بر
گرم بر دقیقه)

R2

20

17/9

0/0023

7/48

0/882

0/0033

18/2

1/09

0/999

30

16/6

0/0023

7/48

0/881

0/0031

16/7

0/86

0/999

40

14/9

0/0023

7/29

0/870

0/0028

15/2

0/64

0/998

جدول  .5تأثیر دمای محلول در تغییرات انرژی آزاد گیبس ( )ΔG0طی فرایند جذب روی از طریق کانی زئولیت
دما (کلوين)

زئولیت

293/15

4/73

303/15

4/24

313/15

4/94

جدول  .6پارامترهای ترمودینامیکی جذب روی از طریق کانی زئولیت
پارامتر مورد مطالعه

واحد

زئولیت

انرژی ا،س سسزی ()Ea

KJmol-1K-1

-6/30

سغییراش نتروپی ()ΔS0

Jmol-1K-1

-43/83

سغییراش نتسلوی ()ΔH0

KJmol-1

-8/17
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 .6 .5تأثیر مقدار جابب در حذف روی

 .7 .5تأثیر توزیاع انادازۀ برات جاابب در حاذف

دکل  5سأثیر مق ار سربرد زئتلیت را در میزان حذف روی

روی

از پسسد مترد ملسل،ه نشسن مایدها بار ایان اساس ا باس

ان ازۀ ذراش یکی از عتامل مؤثر و س،یاین ننا ک در جاذد

اازای

میزان اسربرد زئتلیات میازان جاذد نیاز ااازای

عنسور به وسیلۀ جسذد هسی مختلف اسات داکل  6ساأثیر

می یسب به گتنه ای ه در نتیمۀ اساتفسدک از  12گارم اسنی

ان ازۀ ذراش سنی زئتلیت را بر بسزدک حذف روی از پسسد

زئتلیت در هر لیتر پسسد مترد ملسل،ها باسزدک جاذد روی

مترد ملسل،ه نشسن میده همسنگتنه ه مشسه ک مایداتد

ح ا ر مق ار اسات و ااازای
زئتلیت ساأثیری در ااازای

بای

از  12گارم در لیتار

باسزدک جاذد روی نا ارد در

همااین خصااتص  Hojatiو  Khademiدر سااس 2013
ستانسیی سویتلیت طبی،ی منلقۀ اریمسن را در حذف سدمیتم
از م لت هسی بی بررسی و گزارش ردن

ه میزان  8گرم

سنی سویتلیت در هر لیتر م لت هاسی حاسوی  50ساس 150

بس سه

ان ازۀ ذراش جاسذد باسزدک حاذف روی ااازای

مییسب و بیشترین بسزدک حذف در نتیماۀ اسربرد ذراش باس
ان ازۀ تچکسر از  2میکرون به دست م ک است
 Aytasو همکااسران ( )2009اااازای

قسبلیاات جااذد

یتنهسی اورانیتم را از م لت هاسی بای باس اسه

انا ازۀ

ذراش بنتتنیت از  600میکارون باه  125میکارون گازارش

میلی گرم در لیتر سدمیتم به حذف سقریبسً سمال اسدمیتم از

ردن ا  Wangو همکااسران ( )2007نیااز ااسه

جااذد

م یو منمر ختاه د  Purna Chndra Raoو همکسران

یتن هسی سدمیتم را از م لت هسی بای باس ااازای

انا ازۀ

( )2006نیز اازای

میزان جذد یتن هسی روی و اسدمیتم

را از م لت هسی بی باس ااازای

میازان اسربرد دو نمتناه

ذراش سنی پسلیگترسکیت گزارش ردن در واقع بس سه
ان ازۀ ذراش از یک ست سلص ویژک اازای

مییسب (جا و

سنی هسی زئتلیت  4Aو  13Xسس  2/5گرم در لیتار و در دو

 )4و در نتیمااه سمسیاال بااه داار ت در ا،اال و انف،ااس ش

 6 pHو  6/5گزارش ردن  Karaو همکسران ( )2003نیز

دیمیسیی بیشتر می دتد و از ستی دیگر به دلیل ثسبتباتدن

اازای

میزان حذف بسلت را از م لت هسی بی در نتیماۀ

بسر الکتریکی باس اسه

انا ازۀ ذراش جاسذدا سارا م باسر

اازای

مق ار سربرد سنی سویتلیت گزارش ردن

الکتریکی در واح سلص سنی اازای
میزان جذد اازای

ماییسبا و بناسبراین

ختاه یسات

شکل  .5تأثیر مقدار کاربرد جاذب در بازده حذف روی از پساب مورد

شکل  .6تأثیر توزیع اندازۀ ذرات جاذب در میزان جذب روی از

مطالعه ( ،pH=5دمای  20درجۀ سانتیگراد ،زمان تماس 48

پساب مورد مطالعه ( ،pH=5مقدار جاذب=  2گرم در لیتر ،دما 20

ساعت)

درجۀ سانتیگراد ،زمان تماس  48ساعت)
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...سینتیک و ترمودینامیک جداسازی روی از یک نمونه پساب
سعید حجتی و احمد لندی

تشکر و قدردانی
نتیسن گسن از ون و حمسیات از پژوهشاگران و اناسوران

 نتیجهگیری.6
سینتیک و سرمتدینسمیک ج اساسزی روی از

) و دانشااگسک دااهی90001065 شااتر (طاار پژوهشاای
را ساأمین

پسسد ونسیع بکسری بررسی د نتاسیج حاس ی از اسه

چمران اهتاز ه هزینه هسی اجرای ایان پاژوه
ردکان سشکر و ق ردانی می نن

در این پژوه

اه باس ااازای،بسزدک حذف روی از نمتنۀ پسسد مترد ملسل
اه

سش سرمتدینسمیکی نشسن دادن،است ملسل

دمسی وا ن

ه اراین ی ایزیکیا،اراین حذف روی از پسسد مترد ملسل
یادداشت
1. Pseudo-first order kinetic model
2. Pseudo-second order kinetic model
3. Activation Energy (Ea)

اه مشاسه ک،اگروسرمیک و برگشتپذیر است در ایان ملسل
50  ساس20 انا ازۀ ذراش اسنی زئتلیات از

اه اسه

د

 میکارون باسزدک2 میکرون به ذراش بس ان ازۀ تچاکسار از
ه به طاتر چشامگیری،حذف روی را از پسسد مترد ملسل
مق ار جاسذد ساس

می ده و می ستان همراک اازای

اازای

 گرم در لیتر راهکسر منسسبی بارای ج اساسزی و سصافیۀ12
پسسد ونسیع بکسری بسد

منابع
 ساس58 ا ص49 تی در ایران»ا مملۀ د و اسضالدا دامسرۀ،یت اسضالدهسی دهری و ون، «بررسی وض1383 و ااشسریا ع

دسیگسنا
69

 وف ه767 مهرا

ین کهسا به ادت و استسن ارد در م یوزیستا انتشسراش نق
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