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تاریخ دریافت16/9/94 :

بختیاری ،س .و س .چوقادی .9316 .حذف آالینده های معدنی از محلول های آبی توسط کمپوزیت های رس های فیبری و نانوذرات
صفرظرفیتی آهن .فصلنامه علوم محیطی.44-64 :)4(94 .
سابقه و هدف :در سالهای اخیر ،بهمنظور حذف آالیندهها از فاضالبها و آبهای زیرزمینی ،نانوذرات صفرظرفیتی آهن مورد توجه محققان
قرار گرفتهاند .این ترکیبات بهطور موثری میتوانند آالیندهها را از آب حذف کنند ،اما محدودیتهایی چون فقدان پایداری ،هماوری سریع
و عدم جداسازی از محیط تیمارشده از مشکالت کاربرد این مواد است .استفاده از مواد میزبان بهعنوان روش مناسبی برای غلبه بر این
مشکالت پیشنهاد شده است .کانیهای رسی یکی از منابع فراوان طبیعی و ترکیبی مناسب بهعنوان ماده میزبان برای نانوذرات آهن هستند.
در این پژوهش ،از کمپوزیت رسهای فیبری نانوذرات صفرظرفیتی آهن در حذف آالیندهها از محلولهای آبی استفاده شده است.
مواد و روشها :کمپوزیتهای رسهای سپیولیت و پالیگورسکیت با نانوذرات صفرظرفیتی آهن به روش احیای سبز آهن با استفاده از
عصاره چای سبز ساخته شدند .بهمنظور تعیین ظرفیت جذب هر کدام از کمپوزیتها در حذف آالیندههای فسفر ( ،)Pنیکل ( )Niو کادمیوم
( )Cdاز محلولهای آبی ،غلظتهای متفاوتی از هر کدام از آالیندهها به نسبت  9درصد جاذب و جذبشونده بهمدت  64ساعت در تماس
با کمپوزیتهای سنتز شده قرار گرفتند .پس از جداسازی فاز محلول از جامد ،غلظت باقیمانده هر کدام از آالیندهها در محلولها اندازهگیری
شد و مدلهای النگمویر ،فروندلیچ و دوبینین-رادشکوویچ بر دادههای حاصل از جذب برازش داده شدند.
نتایج و بحث :مدلهای النگمویر و فروندلیچ توانستند بهخوبی جذب فسفر را روی هر دو کمپوزیت توصیف کنند .حداکثر ظرفیت جذب
( )qmaxکمپوزیت سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن و کمپوزیت پالیگورسکیت -نانوذرات صفرظرفیتی آهن برای فسفر بهترتیب برابر با
 99/33و  3/45میلیگرم بر گرم تعیین شد .دادههای حاصل از جذب کادمیوم و نیکل توسط هر دو کمپوزیت برازش خوبی با مدلهای
النگمویر ،فروندلیچ و دوبینین-رادشکوویچ نشان دادند .نتایج حاصل از ثابت حداکثر ظرفیت جذب مدل النگمویر ( )qmaxنشاندهنده توانایی
جذب بیشتر کادمیوم توسط کمپوزیت سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن نسبت به کمپوزیت پالیگورسکیت-نانوذرات صفرظرفیتی بود.
نتایج حاصل از ضریب ثابت  KFمدل فروندلیچ نیز تایید کننده توانایی بیشتر کمپوزیت سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی در حذف فسفر و
کادمیوم در مقایسه با کمپوزیت پالیگورسکیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن است .کمپوزیت پالیگورسکیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن توانست
در حذف نیکل برخالف دو ترکیب فسفر و کادمیوم موفقتر از کمپوزیت سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن عمل کند .ثابت  KLمدل
* Corresponding Author. E-mail Address: bakhtiari@sirjantech.ac.ir
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النگمویر که بیانگر تمایل جذب است نیز برای کمپوزیت پالیگورسکیت نسبت به سپیولیت بیشتر بود .مقادیر فاکتور جداسازی ( )RLکه
نشان دهنده مطلوبیت جذب است برای هر دو کمپوزیت سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن و پالیگورسکیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن
بیشتر از صفر و کمتر از یک محاسبه شد که نشاندهنده جذب مطلوب فسفر ،کادمیوم و نیکل روی هر دو کمپوزیت است.
نتیجهگیری :کمپوزیتهای رسهای فیبری-نانوذرات صفرظرفیتی آهن سنتزشده به روش سبز بهدلیل سازگار بودن با محیط زیست و
عدم استفاده از مواد شیمیایی مخرب محیط زیست و همچنین توانایی مناسب برای حذف ترکیبات معدنی از آب میتوانند بهعنوان
جاذبهایی موثر در حذف فسفر از پساب های کشاورزی و حذف فلزات سنگین همچون نیکل و کادمیوم از فاضالب کارخانجات و صنایع
استفاده شوند.
واژههای کلیدی :پالیگورسکیت ،سپیولیت ،فسفر ،کادمیوم ،نیکل.

مقدمه
در سالهای اخیر ،افزایش جمعیت ،توسعه

فسفر می توانند به روش های مختلف فیزیکی -

فعالیتهای صنعتی و کشاورزی با تولید ترکیباتی چون

شیمیایی ( )Hua et al., 2012مانند فیلتراسیون غشایی

فسفر ،نیتروژن و فلزات سنگین منجر به تغییر و آلودگی

( ،)Al-Rashdi et al., 2013تـجزیه میکروبی

اکوسیستمهای طبیعی شده است ( .)Tomar et al., 2014

( ،)Krastanov et al., 2013انعـقاد و لختــهســازی

فسفر یکی از منابع اصلی تولید کودها ،شویندهها و

( ،)Teh et al., 2016; Millar et al., 2014جذب سطحی

پاککننده هاست که ورود بیش از حد آن به منابع آبی

( ،)Duru et al., 2016; Simate et al., 2016تبادل یونی

میتواند منجر به وقوع پدیده غنیشدگی (یکی از مخاطرات

( ،)Millar et al., 2016; Millar et al., 2015رسوب

جدی زیستمحیطی) شود (.)Jeongyun et al., 2016

شیمیایی و اسمز معکوس از فاضالبها حذف شوند.

آلودگی آب در نتیجه آزادشدن فلزات سنگین به

در سالهای اخیر ،استفاده از نانوذرات آهن

اکوسیستم نیز نگرانیهای جهانی را بهدنبال داشته است.

صفرظرفیتی به دلیل قیمت مناسب ،عدم سمیت و بازده باال

فاضالبهای ناشی از صنایع مدرن شیمیایی مانند

در حذف آالیندههای معدنی مختلف از پسابها و فاضالبها

فلزات،

رواج یافته است (.)Xi et al., 2011; Qiu et al., 2012

فعالیتهای کشاورزی مانند تولید کودهای شیمیایی و

نانوذرات با احیای شیمیایی و جذب سطحی آالیندهها به

معدنکاری،

پاکسازی محیط کمک میکنند (.)Karn et al., 2009

سوختهای فسیلی و ...از منابع اصلی ورود فلزات سنگین

نانوذرات صفرظرفیتی آهن بهدلیل اندازه کوچک ،سطح ویژه

به محیط زیست هستند ( .)Zhiyuan et al., 2014فلزات

زیادی داشته و واکنشپذیری باالیی دارند (.)Xi et al., 2011

سنگین برخالف آالیندههای آلی به دلیل عدم

با وجود ظرفیت جذب زیاد نانوذرات آهن صفرظرفیتی،

تخریبپذیری زیستی ،تمایل به تجمع در بدن موجودات

استفاده از آنها به دلیل فقدان پایداری ،هماوری سریع و

زنده دارند ( .)Qu et al., 2013با توجه به اثرات

عــدم جداسـازی از محـیــط محــــدود شــده اســت

زیست محیطی فسفر و پیامدهای مضر فلزات سنگین

( .) Xi et al., 2011 & 2014برای رفع این محدودیتها،

بر سالمت موجودات زنده باید به دنبال روش هایی

استفاده از میزبانهای مناسب پیشنهاد شده است.

برای حذف این نوع آالینده ها از آب و پساب ها بود.

کانیهای رس بهدلیل ارزانی ،پایداری ساختار و فراوانی در

فلزات سنگین و یا سایر آالینده های معدنی مانند

طبیعت میتوانند بهعنوان میزبان مناسبی برای نانوذرات

کارخانجات
آفتکشها،

باتریسازی،
کارخانجات

صنایع

آبکاری

کاغذسازی،
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صفرظرفیتی آهن به کار روند ( )Xi et al., 2011و موجب

( )Soliemanzadeh & Fekri, 2017aو کـــــروم

افزایش پایداری و کاهش هماوری نانوذرات شــوند

( )Soliemanzadeh & Fekri, 2017bنیز به اثبات رسیده است.

( .)Tandon et al., 2013در اثر پوششدار کردن سطح

با وجود بررسیهای بسیاری که در زمینه حذف

رسها با نانوذرات آهن صفرظرفیتی نسبت سطح به حجم

آالیندههای مختلف توسط کمپوزیتهای رس نانوذرات

رس افزایش پیدا میکند و در نتیجه کارآیی جاذب بیشتر

صفرظرفیتی آهن از محیطهای آبی صورت گرفته ،تاکنون

میشود ( .)Üzüm et al., 2009در بررسیهای مختلف،

پژوهشی مبنی بر استفاده از رسهای فیبری بهعنوان

کارآیی مناسب کمپوزیتهای رس و نانوذرات صفرظرفیتی

میزبان نانوذرات صفرظرفیتی آهن سنتزشده به روش سبز

آهن در حذف فلزات سنگین مانند کروم ()Li et al., 2012

برای حذف ترکیبات آالینده از محیطهای آبی انجام نشده

 ،نیکل ( ،)Wang et al., 2014آرسنــــــیک

است .هدف از این پژوهش ،بررسی کارآیی کمپوزیت دو

( ،)Bhowmick et al., 2014سرب (،)Zhang et al., 2011

نوع رس فیبری سپیولیت و پالیگورسکیت و نانوذرات

روی ( ،)Shi et al., 2013کادمیوم (،)Pang et al., 2013

صفرظرفیتی آهن سنتزشده با استفاده از عصاره چای سبز

مس و کبالت ( )Üzüm et al, 2009از محلولهای آبی به

در حذف آالیندههای فسفر ،کادمیوم و نیکل از محیطهای

اثبات رسیده است .بیشتر پژوهشهای انجامشده بر اساس

آبی است.

سنتز نانوذرات آهن صفرظرفیتی با استفاده از مواد

مواد و روشها

شیمیایی بوده است .ماده شیمیایی مورد استفاده برای
احیای آهن ،ترکیب بوروهیدرات سدیم است که یک

این تحقیق برای بررسی توانایی کمپوزیتهای

ترکیب سمی است و میتواند منجر به تولید گاز هیدروژن

رسهای فیبری با نانوذرات آهن صفرظرفیتی در حذف

و انفجار شود .برای غلبه بر این مشکل ،در سالهای اخیر

کاتیون ها ( دو فلز سنگین نیکل و کادمیوم به عنوان

از مواد طبیعی حاوی پلیفنولها مانند عصاره چای سبز،

کاتیونهای مدل انتخاب شدند) و آنیونها (آنیون فسفات

پوست سبز گردو و عصاره آویشن بهمنظور احیای آهن

بهعنوان آنیون مدل انتخاب شد) انجام شد.

استفاده میشود Soliemanzadeh et al. (2016) .قابلیت

مواد مورد استفاده

عصارههای گیاهی چای سبز ،پوست سبز گردو ،پوست سبز
پسته و آویشن شیرازی را در سنتز نانوذرات صفرظرفیتی

رس های سپیولیت ویکالوارو ( )Vicalvaroو

آهن بررسی کردند و نشان دادند کارآیی عصاره چای سبز

پالیگورسکیت فلوریدا (  )Floridaعبور داده شده از

بهعنوان عامل کاهنده در سنتز نانوذرات صفرظرفیتی آهن

الک  652مش (  2/ 24میلی متر) که خصوصیات

بیشتر است .در پژوهشی از بنتونیت الیهپوشانیشده با

شیمیایی و فیزیکی (سطح ویژه و ظرفیت تبادل

نانوذرات آهن صفرظرفیتی سنتزشده به روش سبز (استفاده

کاتیونی) متفاوت دارند  ،برای الیه پوشانی با نانوذرات

از عصاره چای سبز بهعنوان عامل کاهنده) برای حذف

صفر ظرفیتی انتخاب شدند .برای سنتز نانوذرات

آرسنیک از محلولهای آبی استفاده شد و نتایج نشان داد

صفر ظرفیتی آهن از ترکیب سولفات آهن آب دار

این جاذب توانایی پاالیش  11درصد آرسنیک را در pHهای

(  ) FeSO4.7H2Oاستفاده شد .از عصاره چای سبز

مختلف ( )6/4-99دارد ) .(Tandon et al., 2013کارآیی

تجاری به عنوان عامل احیا کننده نانوذرات استفاده

مناسب بنتونیت الیهپوشانیشده با نانوذرات صفرظرفیتی

شد .از نمک های پتاسیم د ی هیدروژن فسفات

آهن سنتزشده به روش سبز در حذف فسفر

(  ،) KH2PO4کلرید نیکل  6آبه ) )NiCl 2, 6 H2Oو
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کلرید کادمیوم (  )CdCl2به عنوان آنیون ها و

گرم رس فیبری و  42سی سی محلول  2/9موالر سولفات

کاتیون های مدل استفاده شد.

آهن تهیه شد .برای احیای آهن از عصاره چای سبز

سنتز سبز کمپوزیت رسهای فیبری و نانوذرات

استفاده شد .بدین منظور برگ چای سبز به مقدار  62گرم

آهن صفرظرفیتی

بر لیتر به مدت یک ساعت در دمای نزدیک به نقطه جوش

تکنیکهای متعددی برای سنتز نانوذرات آهن

حرارت داده شد .سپس عصاره چای سبز با مقدار  6برابر

صفرظرفیتی گزارش شدهاست ،یکی از این روشها،

نسبت به محلول سولفات آهن به صورت قطره قطره به

کاهش نمکهای آهن ( IIو  )IIIبه آهن صفرظرفیتی با

سوسپانسیون رس و محلول آهن اضافه شد .ظهور رنگ

استفاده از سدیم بوروهیدارت است .از معایب این روش

تیره نشاندهنده تشکیل نانوذرات بود .پس از سنتز

میتوان به هزینهبر بودن ،سمیت ترکیب سدیم

نانوذرات ،نمونهها بهمنظور آزمایشات جذب خشک شدند

بوروهیدرات و متصاعد شدن گاز هیدروژن ( )H2قابل

و در جای خشک و مناسب نگهداری شدند .تصویر

اشتعال از محیط آزمایش اشاره کرد .در روش سبز از

میکروسکوپ الکترونی کمپوزیت سپیولیت-نانوذرات

عصاره مواد طبیعی نظیر گیاهانی که حاوی درصد باالی

صفرظرفیتی آهن بهعنوان نمونهای از کمپوزیتهای

آنتی اکسیدان (پلیفنولها) هستند (مانند چای سبز)،

سنتزشده در شکل  9نشان داده شده است .نانوذرات آهن

بهعنوان عامل احیاکننده استفاده میشود .واکنش احیای

در اندازههای  922تا  622نانومتر روی ساختار رشتهای و

آهن توسط پلیفنولها ( )Ar-(OH)nدر رابطه  9نشان

فیبری رس سپیولیت قابلمشاهده هستند که این امر

داده شده است.

نشاندهنده الیهپوشانی رس سپیولیت توسط نانوذرات

(nFe+2+2Ar-(OH)n→nFe◦+2nAr )9

صفرظرفیتی آهن است .بهدلیل مشابه بودن ساختار دو

برای سنتز کمپوزیتهای رسهای فیبری و

رس سپیولیت و پالیگورسکیت ،فقط تصویر میکروسکوپ

نانوذرات آهن صفرظرفیتی ،از محلول  2/9موالر سولفات

الکترونی نمونه سپیولیت الیهپوشانی شده با نانوذرات

آهن ( )FeSO4.7H2Oاستفاده شد .سوسپانسیونی از 4

صفرظرفیتی آهن گرفته شد.

شکل  -1تصویر میکروسکوپ الکترونی کمپوزیت سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن
Fig. 1- Scanning Electron Microscopy of Sep-NZVI
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آزمایشهای جذب

( )Varian AA240, Australiaاندازهگیری شد.

فسفر
مدلسازی و آنالیز دادهها

همدمای جذب سطحی فسفر ،توسط کمپوزیتهای
سپیولیت ،پالیگورسکیت با نانوذرات آهن صفرظرفیتی با

دادههای بهدستآمده از جذب فسفر و عناصر سنگین

استفاده از روش تکنیک پیمانهای تعیین شد 2/9 .گرم از

کادمیوم و نیکل با استفاده از همدماهای جذب سطحی برازش

جاذبها با  92میلیلیتر محلول  2/29موالر کلرید سدیم

داده شدند .برای بررسی فرآیند جذب ترکیبات روی جاذبهای

حاوی فسفر با غلظتهای اولیه  2-422میلیگرم بر لیتر در

مناسب از همدماهای جذب استفاده میشود .معادالت متعددی

دمای  64درجه سانتیگراد و مدت زمان  64ساعت تکان داده

برای بیان رابطه بین مقدار جذب یک ترکیب بهوسیله فاز جامد

شدند .پس از تعادل ،محلولها سانتریفیوژ شدند و بعد از صاف

و غلظت آن در محلول در حالت تعادل مورد استفاده قرار

کردن محلول رویی ،مقدار فسفر جذبشده از تفاوت بین

میگیرند که معروفترین آنها معادالت النگمویر (ریاضی)،

غلظتهای اولیه و نهایی موجود در محلول محاسبه شد .در

فروندلیچ (تجربی) و دوبینین رادشکوویچ هستند.

این آزمایش ،از یک شاهد (تیمار بدون فسفر) نیز استفاده شد.

الف) مدل النگمویر

برای هر سطح غلظت فسفر ،یک نمونه شاهد بدون جاذب نیز
در نظر گرفته شد .هر آزمایش سه بار تکرار انجام شد .غلظت

معادلـه النگمـویر در اصل برای توصیف جذب سطحی

فسفر در محلول نهایی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

گازهـا توسـط جامـدات مورد استفاده قرار میگیرد .برای یک

 UV-visibleدر طول موج  332نانومتر تعیین شد.

جذبشونده ،معادله النگمویر به صورت معادله  6است:
𝑒𝐶 𝑙𝑘 𝑥𝑎𝑚𝑞
= 𝑒𝑞
𝑒𝐶 𝑙𝑘 1 +

()6

کادمیوم و نیکل

که در آن  qmaxحداکثر میزان جذب qe ،میزان عنصر

برای بررسی همدماهای جذب کادمیوم و نیکل توسط

جذبشده (میلیگرم در گرم) و  Ceغلظت عنصر در حال تعادل

کمپوزیتها ،ابتدا محلول مادر ( 9222میلیگرم بر لیتر) از

(میلیگرم بر لیتر) است .ثابت  KLبیانگر قدرت پیوند میان

نمکهای کادمیم و نیکل تهیه شد و سپس از این محلولها،

جاذب و جذبشونده است ،بهطوریکه هرچه این ثابت بزرگتر

محلولهای مورد نیاز (غلظتهای  2-922میلیگرم بر لیتر)

باشد تمایل جاذب و جذبشونده به یکدیگر بیشتر است.

ساخته شدند .در این روش  2/9گرم از جاذبها با  92میلیلیتر

بر اساس فاکتور  KLمیتوان فاکتور جداسازی )(RL

از محلولهای تهیه شده با غلظت مشخص بعد از انتقال به

را محاسبه کرد .بر اساس این ضریب میتوان تشخیص داد

لولههای سانتریفیوژ (فالکون) ،در دمای آزمایشگاه در مدت

که آیا جذب مطلوب بوده است یا خیر .این شاخص بر

زمان 64ساعت تکان داده شدند .پس از تعادل ،محلولها

اساس معادله  3محاسبه میشود:
1
(𝑅𝐿 = (1+𝐾𝐿 𝐶0) )3

سانتریفیوژ شده و بعد از صاف کردن محلول رویی ،مقدار
کادمیم و نیکل جذبشده از تفاوت بین غلظت اولیه این عنصر

ب) مدل فروندلیچ

و غلظت نهایی موجود در محلول محاسبه شد .در این آزمایش

شکل کلی معادله تجـربی فروندلیچ عبـارت است از:

از یک شاهد که در واقع تیمار بدون فلز سنگین است ،نیز

()4

استفاده شد .برای هر سطح ،یک نمونه شاهد بدون جاذب هم

𝑛1/

𝑒𝐶 𝑓𝑘 = 𝑒𝑞

که در آن  qeمقدار عنصر جذبشده (میلیگرم بر
گرم) Ce ،غلظت عنصر در حال تعادل (میلیگرم بر لیتر)
و  KFو  nضرایب مدل هستند.

الزم است .هر آزمایش در سه تکرار انجام شد .مقدار فلز
سنگین باقیمانده در محلول با استفاده از دستگاه جذب اتمی
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نتایج و بحث

ج) مدل دوبینین-رادشکوویچ

ویژگیهای کانیها

این مدل نسبت به دو مدل النگمویر و فروندلیچ
کلی تر بوده و بر اساس آن انرژی جذب و همچنین نوع

ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژه اندازهگیریشده

جذب (فیزیکی و شیمیایی) را میتوان تعیین کرد .این

به ترتیب توسط دو روش استات آمونیوم و جذب سطحی

مدل به صورت معادله  4است:

نیتروژن ( ) BETدو کانی فیبری مورد استفاده در این
تحقیق در جدول  9نشان داده شده است ( Shirvani et

1⁄ )2
𝑒𝐶

𝑞𝑒 = 𝑞𝑑 𝑒𝑥𝑝−𝑏𝑑(𝑅𝑇𝑙𝑛(1+

 Chipera & Bisch (2001) .)al., 2006رس پالیگورسکیت

 :qdثابت مدل است که مقدار جذب ماده جذبشونده را

بهکاررفته در این تحقیق را بررسی کردند و نشان دادند در

بر سطح جاذب نشان میدهد.

بخش رس آن %32 ،پالیگورسکیت %92 ،اسمکتیت%5 ،

 :bdثابت مربوط به انرژی آزاد جذب است.

کوارتز %6 ،فلدسپار و  %9سایر کانیها وجود دارند .در

()4

بررسیهای انجامشده توسط Viseras & Lopez-Galindo

بر اساس ثابت  bdمیتوان انرژی جذب را بر اساس
معادله  6محاسبه کرد.

) (1999مشخص شد سپیولیت ویکالوارو دارای % 19
سپیولیت % 3 ،اسمکتیت % 6 ،ایلیت % 6 ،فلدسپار و % 6

1

(𝐸 = (2𝑏𝑑 )0.5 )6

اپال است (.)Viseras & Lopez-Galindo, 1999

جدول  -1ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژه پالیگورسکیت و سپیولیت ()Shirvani et al., 2006
Table 1. cation exchange capacity (CEC) and Specific surface area (BET SSA) of Palygorskite and sepiolite

رس
Clay

ظرفیت تبادل کاتیونی

سطح ویژه

Cation exchange capacity
()Cmol Kg-1

Specific surface area
()m2 g-1

19.5

136

11

240

پالیگورسکیت
Palygorskite

سپیولیت
Sepiolite

حذف آالیندههای فسفر ،کادمیوم و نیکل از

است .شکل همدماهای جذب فسفر توسط کمپوزیتهای

محلولهای آبی

مورد بررسی در این تحقیق طبق تقسیمبندی Giels et

الف -فسفر

) ،al. (1997در کالس نوع  Lقرار میگیرد که نشانگر

همدماهای جذب بهعنوان سادهترین روش برای

تمایل نسبتا زیاد بین جذبشونده (فسفر) و فاز جامد

تعیین ویژگیهای پدیده جذب در نظر گرفته میشوند.

(کمپوزیت) در غلظتهای کم یون است .بهطوری که این

مقدار و تمایل جذب بین ماده جذبشونده و جاذب را

تمایل با نزدیک شدن غلظت یون به حداکثر ظرفیت

میتوان بهوسیله این همدماها بررسی کرد ،بهطوری که

جذب فاز جامد ،کاهش مییابد .در غلظتهای باالتر ،به

شیب اولیه نمودارهای همدما اطالعاتی درباره تمایل بین

دلیل اشباع شدن مکانهای جذب ،راندمان جذب فسفر

ماده جذبشونده و جاذب میدهد .برازش مدل النگمویر

کاهش مییابد .شیب این نمودار تحتتأثیر سرعت تغییر

بر جذب فسفر توسط کمپوزیتهای رسهای فیبری و

قابلیت دسترسی مکانهای جذب و افزایش مقدار ماده

نانوذرات صفرظرفیتی آهن در شکل  6نشان داده شده

جذبشونده موجود در محلول است .قسمت مسطح
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نمودار نیز حداکثر ظرفیت جذب فسفر توسط هر دو

سنتزشده در این تحقیق نیز در محدوده ظرفیت جذب

کمپوزیت سپیولیت و پالیگورسکیت را نشان میدهد.

بعضی از جاذب های مورد بررسی در تحقیقات سایر

از مقایسه ضرایب همبستگی و خطای بهدستآمده

محققان تحت شرایط مختلف بود .کمپوزیتهای

از برازش مدلهای النگمویر ،فروندلیچ و دوبینین

سنتز شده در این پژوهش ،عالوه بر ظرفیت جذبی

رادشکوویچ با توجه به جدول  6نتیجه میشود که جذب

مناسب ،خصوصیات خوبی مانند ارزانی ،فراوانی و عدم

فسفر از دو همدمای النگمویر و فروندلیچ بهخوبی تبعیت

سمیت عصارههای گیاهی به منظور سنتز نانوذرات

می کند ،البته مدل فروندلیچ برازش بهتری بر دادههای

صفرظرفیتی دارند .ثابت  KLمعادله النگمویر که معیاری

حاصل از جذب فسفر نشان داد .ثابت  KFکه معیاری از

از تمایل جذب جاذبهاست نشان میدهد که هر دو

ظرفیت جذب است ،برای کمپوزیت سپیولیت-نانوذرات

جاذب تمایل مناسبی برای جذب فسفر از آب دارند.

صفرظرفیتی آهن نسبت به کمپوزیت پالیگورسکیت-

جذب کننده مناسب جاذبی است که ظرفیت جذب

نانوذرات صفرظرفیتی آهن بیشتر بود و به بیشتر بودن

( )qmaxزیادی داشته باشد و شیب اولیه ( KLثابت تمایل

ظرفیت جذب کمپوزیت سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی

جذب) آن نیز زیاد باشد .با توجه به حداکثر ظرفیت

آهن اشاره دارد .انحراف ثابت  1/nاز واحد نشاندهنده

جذب بیشتر کمپوزیت سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی

جذب غیرخطی روی سطوح ناهمگن است و با افزایش

آهن و عدم تفاوت معنیدار  KLحاصل از برازش

پوشش سطح روی جاذبهای مذکور ،انرژی جذب

داده های حاصل از جذب فسفر توسط کمپوزیت

بهصورت نمایی کاهش مییابد (.)Essington, 2004

سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن نسبت به

بر اساس معادله النگمویر ،حداکثر میزان جذب

کمپوزیت پالیگورسکیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن

فسفر ( )qmaxبه ازای واحد جرم دو کمپوزیت سپیولیت-

میتوان نتیجه گرفت کمپوزیت سپیولیت-نانوذرات

نانوذرات صفرظرفیتی آهن و پالیگورسکیت-نانوذرات

صفرظرفیتی آهن جاذب مناسب تری برای حذف فسفر

صفرظرفیتی آهن بهترتیب  99/33و  3/45میلیگرم بر

از محلولهای آبی است.
مقادیر  RLبرای هر دو جاذب بر اساس غلظت

گرم محاسبه شد (جدول .)6
تحقیقات زیادی در مورد مقایسه ظرفیت جذب

اولیه فسفات به دست آمد .با افزایش غلظت اولیه ،این

فسفر توسط جاذبهای مختلف انجام شده است .اما به

ضریب کاهش یافته است ( شکل  .) 3مقادیر بیشتر از

دلیل شرایط شیمیایی مختلف بهکار رفته در پژوهشها،

 9این ضریب نشان دهنده جذب نامطلوب ،مقادیر بین

مقایسه حداکثر ظرفیت جذب جاذبها و مقایسه آنها با

 2-9بیانگر جذب مطلوب ،مساوی  9جذب خطی و

جاذبهای سنتزشده در این پژوهش مشکل است .حداکثر

مقادیر کمتر از  2نشان دهنده جذب غیرقابلبرگشت

مقدار جذب فسفر برای بنتونیت اصالحشده با آهن،

است .مقادیر این ضریب به ترتیب برای کمپوزیت

بنتونیت اصالحشده با آهن و آلومینیوم ،نانوذرات

سپیولیت -نانوذرات صفر ظرفیتی آهن و کمپوزیت

مغناطیسی آهن و کربن فعال اصالحشده با آهن در شرایط

پالیگورسکیت-نانوذرات صفر ظرفیتی آهن برابر با

آزمایشگاهی مختلف به ترتیب برابر با ،92/42 ،99/62

 2/33-2/16و  2/63 -2/14به دست آمد .این ضریب

 4/23و  94/96میلیگرم بر گرم گزارش شده است

برای هر دو جاذب کمتر از واحد بود که نشاندهنده

( Wang et al., 2012; Yan et al., 2010; Yoon et al.,

مطلوب بودن جذب فسفر توسط هر دو جاذب مورد

 .)2014ظرفیت جذب فسفر توسط دو کمپوزیت

بررسی است.
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Adsorbed phosphorous (mg gr-1)

...حذف آالیندههای معدنی از محلولهای آبی توسط کمپوزیتهای

Pal-NZVI

Sep-NZVI

8

6

4

2

0

0
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Equilibrium phosphprous concentration (mg/L)

 برازش مدل النگمویر بر دادههای حاصل از جذب فسفر توسط کمپوزیت رسهای فیبری و نانوذرات صفرظرفیتی آهن-2 شکل
Fig. 2- Langmuir adsorption isotherms of Phosphorous on fibrous clay-supported zero-valent iron nanoparticles composites

 ثابتهای حاصل از برازش مدلها بر دادههای جذب فسفر توسط کمپوزیت رسهای فیبری و نانوذرات صفرظرفیتی آهن-2 جدول
Table 2. Isothermal constants for phosphorous sorption fibrous clay-supported zero-valent iron nanoparticles composites

نانوذرات صفرظرفیتی آهن-پالیگورسکیت

نانوذرات صفرظرفیتی آهن-سپیولیت

نوع جاذب

Pal-NZVI

Sep-NZVI

Sorbent type

النگمویر
)Langmuir (
8.57
0.005
0.93

11.38
0.004
0.87

Qmax(mgr/gr)
KL(L/mmol)
R2

فروندلیچ
)Freundlich(
0.4
0.44
0.97

0.76
0.36
0.94

KF
1/n
R2

رادشکویچ-دوبینین
)Dubinin–Radushkevich(
4.23
0.94
0.73
0.43

5.15
0.12
2.04
0.47

qd
bd
E(KJ/mol)
R2

Rlفاکتور جداسازی

1.2
1
sep-NZVI

0.8

Pal-NZVI

0.6
0.4
0.2
0
0

100
200
300
400
500
Phosphorous initial concentration (mgr/L)
)غلظت اولیه فسفر (میلیگرم بر لیتر
 تاثیر غلظت اولیه فسفر بر فاکتور جداسازی-3 شکل

Fig. 3- The effect of initial Phosphorous concentration on separation factor RL
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ب -کادمیوم

دادههای حاصل از جذب کادمیوم توسط هر دو کمپوزیت

دادههای حاصل از جذب کادمیم برازش داده شده با مدل

برازش خوبی با مدل دوبینین-رادشکوویچ نشان دادند .این مدل

النگمویر در شکل  4نشان داده شده است .جذب کادمیوم توسط

توصیفکننده جذب بر هر دو سطح همگن و غیرهمگن است .در

هر جاذبی بستگی به تعداد جایگاههای فعال سطح جاذب دارد.

بررسیهای مختلف نشان داده شده است که مقدار  Eداللت بر

با توجه به اینکه تعداد جایگاههای فعال جذب برای هر جاذب

مکانیسم جذب دارد .در صورتی که مقدار این فاکتور کمتر

مشخص ثابت است ،با افزایش غلظت یون جذبشونده و اشغال

از  3 KJ/molباشد جذب از نوع فیزیکی ،مقادیر 3-96 KJ/mol

جایگاههای فعال ،رقابت برای جایگاههای باقیمانده افزایش و

تبادل یونی ،مقادیر کمتر از  42 KJ/molجذب فیزیکوشیمیایی و

درصد جذب کاهش مییابد .در شکل  4نیز شیب نمودار

بیشتر از  42 KJ/molجذب شیمیایی را نشان میدهند .انرژی

النگمویر مربوط به هر دو جاذب با افزایش غلظت کادمیوم

محاسبهشده بر اساس این مدل نشان داد که جذب کادمیوم

کاهش یافته است .،شیب نمودار النگمویر که معیاری از تمایل

توسط کمپوزیتها از نوع فیزیکی بوده و انرژی جذب برای

جذب است برای کمپوزیت پالیگورسکیت-نانوذرات

کمپوزیت سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن بیشتر از

صفرظرفیتی آهن کمتر از سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن

کمپوزیت پالیگورسکیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن است که

است و نشاندهنده تمایل کمتر این جاذب در حذف کادمیوم از

نشاندهنده قدرت جذب بیشتر این کمپوزیت است .این مطلب

محیطهای آبی است .هر سه مدل النگمویر ،فروندلیج و دوبینین

تاییدکننده نتایج مربوط به ثابت  KLمعادله النگمویر نیز است.

رادشکوویچ توانستند برازش خوبی بر دادههای جذب کادمیوم

مقادیر مثبت انرژی جذب نشاندهنده گرماگیر بودن واکنش

نشان دهند .حداکثر جذب بهدستآمده از معادله النگمویر برای

جذب است و افزایش درجه حرارت میتواند یکی از راهکارهای

دو جاذب کمپوزیت سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن و

افزایش قابلیت جاذبها در حذف کادمیوم از محیطهای آبی باشد.

کمپوزیت پالیگورسکیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن به ترتیب

مقادیر  RLبرای هر دو جاذب بر اساس غلظت اولیه

برابر  95/31و  93/64میلیگرم بر گرم بود .مقایسه مقادیر KL

کادمیوم در شکل  4نشان داده شده است ،با افزایش غلظت

حاصل از معادله النگمویر نیز تاییدکننده نتایج مربوط به تمایل

اولیه ،این ضریب کاهش یافته است .این ضریب برای هر دو

جذب بیشتر کادمیوم توسط کمپوزیت سپیولیت-نانوذرات

جاذب کمتر از واحد بود که نشاندهنده مطلوب بودن جذب

صفرظرفیتی آهن است (جدول  . Shirvani et al. (2006) )3در

کادمیوم توسط هر دو جاذب است.

پژوهشی حداکثر ظرفیت جذب دو کانی سپیولیت ویکالوارو و

در رابطه با جذب کادمیوم نوسط کمپوزیتهای رس و

پالیگورسکیت فلوریدا را بهترتیب  46/23و  1/54میکرومول بر

نانوذرات بررسیهای معدودی انجام شده است .بیشتر

گرم جاذب گزارش کردند و نشان دادند توانایی رس سپیولیت

تحقیقات صورتگرفته در استفاده از نانوذرات بهعنوان جاذب

در جذب کادمیوم بیشتر از رس پالیگورسکیت است.

کادمیوم بوده است Boparai et al. (2013) .بیان کردند

ثابت  KFحاصل از مدل فروندلیچ نیز با روند

کادمیوم بیشتر بهصورت کمپلکس درون کرهای جذب

مشاهدهشده برای حداکثر جذب بهدستآمده از معادله

نانوذرات صفرظرفیتی آهن میشودZhang et al. (2014) .

النگمویر همخوانی داشت و این ثابت برای کمپوزیت

ظرفیت جذب کادمیوم توسط نانوذرات را  66/1میلیگرم بر

سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن بیشتر از کمپوزیت

گرم جاذب بیان کردند .با وجود توانایی زیاد نانوذرات

پالیگورسکیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن به دست آمد .از نظر

صفرظرفیتی آهن در حذف کادمیوم از محلولهای آبی،

ضریب  nمدل فروندلیچ که معیار شدت جذب است ،تفاوت

مشکالتی نظیر فقدان پایداری و عدم جداسازی از محیط،

فاحشی بین دو جاذب وجود نداشت.

کاربرد آنها را در حذف آالیندهها از محیط آبی محدود میسازد.
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کمپوزیتهای رس و نانوذرات صفرظرفیتی آهن مورد استفاده

مصرف نانوذرات آهن به تنهایی غلبه کنند ،کارآیی مناسبی در

در این پژوهش عالوه بر اینکه میتوانند بر مشکالت ناشی از

حذف فلز سنگین کادمیوم از خود نشان دادند.

Pal-NZVI

6

Sep-NZVI

)Adsorbed Cd (mg gr-1

4

2

0
80

20

40
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0

)Equilibrium Cd concentration (mg/L

شکل  -6برازش مدل النگمویر بر دادههای حاصل از جذب کادمیوم توسط کمپوزیت رسهای فیبری و نانوذرات صفرظرفیتی آهن
Fig. 4- Langmuir adsorption isotherms of Cadmium on fibrous clay-supported zero-valent iron nanoparticles composites

جدول  -3ثابتها و ضرایب تبیین حاصل از برازش مدلهای النگمویر ،فروندلیچ و دوبینین-رادشکوویچ بر دادههای جذب کادمیوم
توسط کمپوزیت رسهای فیبری و نانوذرات صفرظرفیتی آهن
Table 3. Isothermal constants for cadmium sorption fibrous clay-supported zero-valent iron nanoparticles composites

نوع جاذب

سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن

پالیگورسکیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن

Sorbent type
النگمویر ( )Langmuir

Sep-NZVI

Pal-NZVI

)Qmax(mgr/gr
)KL(L/mmol
R2
فروندلیچ ()Freundlich

17.39
0.008
0.94

13.24
0.004
0.9

KF
1/n
R2
دوبینین-رادشکویچ ()Dubinin–Radushkevich
qd
bd
)E(KJ/mol
R2

0.18
0.87
0.93

0.07
0.9
0.89

4.9
31.83
0.12
0.95

3.39
75.58
0.076
0.92

1.2
sep-NZVI

0.8
0.6
0.4
0.2
0
120

100

40
60
80
)Cd initial concentration (mgr/L
غلظت اولیه کادمیوم (میلیگرم بر لیتر)

20

0

شکل  -4تاثیر غلظت اولیه کادمیوم بر فاکتور جداسازی
Fig. 5- The effect of initial Cadmium concentration on separation factor RL
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فاکتور جداسازیRl

Pal-NZVI

1

سمیه بختیاری و سینا چوقادی

ج -نیکل

توسط کانی سپیولیت ایران را نیز برابر با 4 / 39

برازش داده های حاصل از جذب نیکل

میلی گرم بر گرم گزارش کردند .مقایسه مقادیر KL

به وسیله مدل النگمویر روی دو کمپوزیت سنتز شده

برای جذب نیکل توسط دو کمپوزیت نشان دهنده

در شکل  6نشان داده شده است .مقایسه شیب

تمایل

سپیولیت  -نانوذرات

نمودار حاصل از برازش مدل النگمویر بر داده های

صفر ظر فیتی آهن است .کمپوزیت سپیولیت -

حاصل از جذب نیکل توسط دو کمپوزیت مورد

نانوذرات صفر ظرفیتی آهن با وجود ظرفیت جذب

کمپوزیت

کمتر ،تمای ـ ل جذب بیشتــــ ری دارد .در

پالیگورسکیت  -نانوذرات صفر ظرفیتی آهن نسبت ب ه

پژوه ــ ش ) Wang et al. (2014حداکثر ظرفیت

کمپوزیت سپیولیت  -نانوذرات صفر ظرفیتی آهن

جذب نیکل توسط کمپوزیت کائولینیت نانوذرات

برای جذب نیکل بیشتر است .همان طور که مشاهده

صفر ظرفیتی آهن سنتز شده به روش شیمیایی را

می شود با افزایش غلظت تعادلی نیکل ،مقدار جذب

 66 / 3میلی گرم بر گرم گزارش شد  .مدل فروندلی چ

کاهش یافته است که این امر می تواند ناشی از

نیز جذب نیکل توسط دو جاذب را به طور

اشباع شدن مکان ه ای تبادلی جذب باشد .اما

معنی داری توصیف کر د  .مقادیر ثابت  1/nفروندلی چ

هیچ کدام از جاذب ها به حداکثر ظرفیت جذب خود

برای جذب نیکل ب ه وسیله این دو جا ذب متفاوت

نرسیده اند .داده های حاصل از جذب نیکل توسط

بود .انحراف  1/nاز واحد نشان دهنده جذب

کمپوزیت ها برازش خوبی با مدل های النگمویر،

غیرخطی روی سطوح نا همگن است و با افزایش

فروندلیچ و دوبینین رادشکوویچ نشان دادند.

پوشش سطح روی جذب ها ،انرژی جذب به صورت

ثابت های حاصل از برازش مدل های النگمویر،

نمایی کاهش می یابد.

بررسی

نشان

می دهد

تمایل

بیشتر

کمپوزیت

فروندلیچ و دوبینین ر ادشکوویچ بر داده های جذب

معیار دیگری که در توصیف فرآیندهای جذب

نیکل روی جاذب های سنتزشده در جدول  4آورده

اهمیت

پارامترهای

شده است .پژوهش ) Wang et al. (2014نیز

ترمودینامیکی جذب است .پ ـــا را متر ترمو د ینامیکی

نشان دهنده برازش خوب مدل النگمویر بر داده های

جذ ب طبق را بطه دو بینین -راد شکویچ بر ر سی شد.

حاصل از جذب نیکل توسط کمپوزیت کائولینیت -

مقدار ض ـریب تعی ـین  R2برای جذب نیکل توسط

نانوذرات صفر ظرفیتی آهن سنتزشده به روش

کمپوزیت سپیولیت  -نانوذرات صفر ظرفیتی آهن و

شیمیایی بود.

کمپوزیت پالیگورسکیت  -نانوذرات صفر ظرفیتی آهن

ویژه ای

دارد،

تعیین

حداکثر ظرفیت جذب کمپوزیت سپیولیت-

به ترتیب  2 / 1و  2 / 13به دست آمد که نشان دهنده

کمپوزیت

برازش خوب این مدل بر داده ها ی جذبی نیکل است.

پالیگورسکیت -نانوذرات صفر ظرفیتی آهن بر اساس

مقدار  Eبرای هر دو کمپوزیت سپیولیت -نانوذرات

 qmaxبهدستآمده از معادله النگمویر  99/94و  36/3میلیگرم

صفر ظرفیتی آهن و کمپوزیت پالیگورسکیت-

بر گرم تخمین زده شدSheikhhosseini et al. (2014) .

نانوذرات صفر ظرفیتی آهن  2 / 9کیلوژول بر مول به

در بررسی جذب نیکل توسط کانی پالیگورسکیت،

دست آمد که بیانگر غالب بودن جذب فیزیکی نیکل

حداک ثر ظرفیت جذب این کانی را  6 / 49میلی گرم

احتماال از طریق فرآیند جذب سطحی (جذب

بر گرم گزارش کرد و حداکثر ظرفیت جذب نیکل

الکترواستاتیک) است.

نانوذرات

صفر ظرفیتی

آهن

و
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)Equilibrium Ni concentration (mg/L
شکل  -4برازش مدل النگمویر بر دادههای حاصل از جذب نیکل توسط کمپوزیت رسهای فیبری و نانوذرات صفرظرفیتی آهن
Fig. 6- Langmuir adsorption isotherms of Nickle on fibrous clay-supported zero-valent iron nanoparticles composites

جدول -6ثابتها و ضرایب تبیین حاصل از برازش مدلهای النگمویر ،فروندلیچ و دوبینین-رادشکوویچ بر دادههای جذب نیکل
توسط کمپوزیت رسهای فیبری و نانوذرات صفرظرفیتی آهن
Table 4. Isothermal constants for Nickle sorption fibrous clay-supported zero-valent iron nanoparticles composites

نوع جاذب

سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن

پالیگورسکیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن

Sorbent type
النگمویر ( )Langmuir

Sep-NZVI

Pal-NZVI

)Qmax(mgr/gr
)KL(L/mmol
R2
فروندلیچ ( )Freundlich

11.14
0.012
0.98

32.3
0.0018
0.96

KF
1/n
R2
دوبینین-رادشکویچ ( ) Dubinin–Radushkevich

0.21
0.76
0.96

0.05
0.99
0.96

qd
bd
)E(KJ/mol
R2

4.56
44.94
0.1
0.9

3.57
49.86
0.1
0.982/

Pal-NZVI

40
60
80
)Ni initial concentration (mgr/L
غلظت اولیه نیکل (میلیگرم بر لیتر)

20

شکل  - 7تاثیر غلظت اولیه نیکل بر فاکتور جداسازی
Fig. 7- The effect of initial Nickle concentration on separation factor RL
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با افزایش غلظت اولیه نیکل ،ضریب  RLکاهش

نقطه با بار الکتریکی صفر سطح جاذب باشد ،سطح

یافت .مقدار این ضریب برای جذب نیکل توسط دو

جاذب بار مثبت پیدا کرده و می تواند آالیندههای

کمپوزیت سپیولیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن و

آنیونی را از طریق مکانیسم جذب الکترواستاتیک حذف

پالیگورسکیت-نانوذرات صفرظرفیتی آهن به ترتیب برابر

کند .نقطه با بار الکتریکی صفر سطح نانوذرات آهن

با  2/44-2/31و  2/34 -2/13به دست آمد .این ضریب

صفر ظرفیتی ( ) ZPC=7.7-8گزارش شده است

برای هر دو جاذب کمتر از واحد بود که نشاندهنده

(.)Giasuddin et al., 2007; Soliemanzadeh & Fekri, 2017a

مطلوب بودن جذب نیکل و تبعیت خوب دادههای حاصل

 pHاولیه محلول های حاوی غلظت های متفاوتی از

از جذب نیکل توسط مدل النگمویر است.

فسفر در محدوده  4 -4/4بود و پس از فرآیند جذب،
 pHنهایی به مقدار  5-5/4رسید که این  pHکمتر از

مکانیسمهای حذف آالیندههای فسفر ،کادمیوم

نقطه با بار الکتریکی صفر است و می توان گفت

و نیکل

مکانیسم جذب الکترواستاتیک مکانیسم دیگری در

مکانیسم های متعددی مانند رسوب ،جذب

حذف فسفر است .بنابراین دو مکانیسم رسوب و جذب

سطحی توسط اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن موجود

الکترواستاتیک را می توان مکانیسم های اصلی در حذف

بر سطح ذرات ،تخریب اکسیداتیو و احیا در حذف

فسفر عنوان کرد.

آالینده ها توسط نانوذرات صفر ظرفیتی آهن دخالت

پتانسیل استاندارد کادمیوم و نانوذرات آهن صفر

دارند .مکانیسم کلی حذف آالینده ها توسط نانوذرات

ظرفیــتی نزدیــک بههـم (پتانسـیل استـاندارد آهـــن=

آهن صفر ظرفیتی مربوط به انتقال الکترون ها از ذرات

 -0.41Vو کادمیــــوم بــرابـــر با  -0.40Vاســــــــت

صفر ظرفیتی آهن به آالینده هاست که می تواند منجر

( ،)Stumm & Morgan, 2012بنابراین احیای کادمیوم

به تبدیل آالینده به ترکیبی با سمیت کمتر یا بدون

توسط نانوذرات آهن نمیتواند اتفاق بیفتد و احتماال

سمیت شود .از طرف دیگر نانوذرات صفر ظرفیتی

بیشتر مکانیسمهای جذب و کمپلکس سطحی در پاالیش

می توانند از طریق استفاده از اکسیژن محلول به عنوان

کادمیوم دخیل هستند .دو مکانیسم جذب سطحی و احیا

گیرنده الکترون و تبدیل آن به  ،H2O2آالیندهها را

از مکانیسمهای موثر در جذب نیکل توسط رسهای

اکسید و تخریب کنند .طی این فرآیند ،آهن

فیبری الیهپوشانیشده با نانوذرات صفرظرفیتی آهن

صفر ظرفیتی ابتدا تبدیل به آهن دو ظرفیتی و در نهایت

هستند .امکان احیای نیکل دو ظرفیتی توسط نانوذرات

تبدیل به آهن سه ظرفیتی می شود .آهن سه ظرفیتی

صفرظرفیتی آهن و تبدیل آن به نیکل صفرظرفیتی و در

می تواند با فسفر تشکیل رسوب فسفات آهن دهد و

واقع حذف نیکل از محیط بهدلیل تفاوت پتانسیل احیایی

فسفر تحت تاثیر این فرآیند از آب حذف شود .بر اساس

نیکل و آهن وجود دارد Li et al. (2017) .توانایی حذف

مقایسه پتانسیل الکترودی آهن و فسفر مشاهده

نیکل از محلولهای آبی توسط کمپوزیت بنتونیت-

می شود که امکان احیای فسفر توسط ذرات

نانوذرات صفرظرفیتی آهن و نانوذرات صفرظرفیتی آهن

صفر ظرفیتی آهن وجود ندارد .مکانیسم دیگری که

به تنهایی را بهترتیب  53درصد و  65درصد گزارش

می تواند در حذف فسفر دخالت داشته باشد فرآیند

کردند .بررسیهای طیف  XPSدر این پژوهش

جذب سطحی فسفر از طریق جذب الکترواستاتیک و

نشاندهنده وجود طیفهای مربوط به آهن دوظرفیتی

تبادل لیگاندی است .در صورتی که  pHمحیط کمتر از

بیشتر در حضور جاذب بنتونیت نانوذرات آهن
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صفرظرفیتی نسبت به جاذب نانوذرات صفرظرفیتی آهن

 همدماهای جذب،مدلهای النگمویر و فروندلیچ

 که این مساله نشاندهنده احیای بیشتر،بهتنهایی بود

فسفر توسط کمپوزیتهای سنتزشده را بهخوبی توصیف

نیکل دو ظرفیتی به نیکل صفرظرفیتی از طریق تبدیل

کردند و بیشترین قابلیت جذب فسفر مربوط به کمپوزیت

آهن صفرظرفیتی به دو ظرفیتی و در نتیجه توانایی حذف

 دادههای حاصل.نانوذرات صفرظرفیتی آهن بود-سپیولیت

 در این پژوهش توانایی جاذب.بیشتر نیکل است

از جذب کادمیوم و نیکل برازش خوبی با هر سه مدل

نانوذرات صفرظرفیتی آهن نسبت به جاذب-پالیگورسکیت

.رادشکوویچ نشان دادند- فروندلیچ و دوبینین،النگمویر

نانوذرات صفرظرفیتی آهن در حذف نیکل از-سپیولیت

بیشترین مقدار جذب کادمیوم و نیکل بهترتیب توسط

 حذف فسفر.محیط نسبت به فسفر و کادمیوم بیشتر بود

-نانوذرات صفرظرفیتی آهن و پالیگورسکیت-سپیولیت

د ر مقایسه با دو ترکیب دیگر عالوه بر فرآیند جذب

 بهطور کلی.نانوذرات صفرظرفیتی آهن صورت گرفت

.سطحی میتواند تحت تاثیر فرآیندهای احیایی نیز باشد

نانوذرات-نتایج نشان داد کمپوزیتهای رسهای فیبری

احتماال کانی پالیگورسکیت در احیای نیکل از طریق

صفرظرفیتی آهن میتوانند بهعنوان جاذبهای موثری

افزایش اکسیداسیون آهن صفرظرفیتی به آهن دوظرفیتی

 کادمیوم و نیکل از،برای حذف ترکیبات آالینده فسفر

توانسته است بهتر عمل کند و به همین دلیل حذف نیکل
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Introduction: In recent years, zero-valent iron has drawn a great deal of attention in wastewater treatment and
ground water remediation. It can effectively remove priority water contaminants, but there are some
disadvantages in the use of nZVI particles, such as a high tendency to agglomerate, lack of stability, secondary
iron pollution, separation and recovery of the fine nZVI particles after utilization. Using supporting material
for nZVI is a promising way to solve these problems. Clay minerals as abundant natural resources are
appropriate candidates to act as supporting materials. In this study, the use of fibrous clays-supported nZVI
composite for the remediation of contaminated aqueous solutions will be discussed.

Materials and methods: Sepiolite and Palygorskite nano zero-valent iron composites were made using green
tea extract. In order to determine the sorption capacity of nZVI, sepiolite and palygorskite composites for
phosphorous, cadmium and nickel based on isotherm models, different concentrations of these ions were
equilibrated with the composites in 1% suspensions for 24 hours. After adsorption, the supernatant liquids were
filtered and the residual pollutant concentrations were determined.

Results and discussion: Results showed that Langmuir and Freundlich were the best models for describing p
sorption on both composites. The estimated maximum adsorption capacity of the Sep-nZVI and Pal-nZVI using
the Langmuir model (qmax) was 11.38 mg P/g and 8.57 mg P/g . The cadmium adsorption data for both
sorbents was best fitted to the Langmuir, Fruendlich and Dubinin–Radushkevich models. Results clearly
demonstrated the much higher Cd sorption potential of sepiolite compared with palygorskite. The sorption
capacities (qmax) of Sepiolite-nZVI and palygorskite nZVI composites for Ni were 11.14 and 32.3 mgr/gr,
respectively. The Ni sorption affinity (KL) of palygorskite nZVI was also greater than that of Sepiolite-nZVI.
The favourability of a sorption system can be predicted by the constant separation factor RL. In the current
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study, RL values for palygorskite nZVI and Sepiolite-nZVI were greater than zero and less than unity,
indicating favourable sorption of P, Cd and Ni onto the two composites.

Conclusion: Fibrous clays and nano zero-valent iron can be used as efficient sorbents for phosphorus removal
from urban wastewater and the removal of cadmium and nickel from industrial wastewater due to their
environmentally friendly nature and high performance in pollutant removal.

Keywords: Palygorskite, Sepiolite, Phosphorous, Cadmium, Nickel.
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