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ABSTRACT

Arsenic metalloid is a toxic contaminant and has a high carcinogenic effect. One of the new and effective
methods to reduce the concentration of arsenic in contaminated water is to use mineral amendments. The
purpose of this research is to investigate the reduction rate of arsenic in water using magnetite nanoparticles,
titanium nanoparticles, ferrosilicon and magnesium ferrosilicon. In this study, the effect of time, initial
concentration of arsenic, the amount of adsorbent and pH on variation of arsenic concentrations of solutions
were studied by performing batch experiments. The equilibrium time, the optimum amount of adsorbents and
the most suitable adsorbent were determined and the adsorption isotherms were plotted. The equilibrium time
was two hours for magnetite nanoparticles and titanium nanoparticles, 16 hours for magnesium ferrosilicon,
and 24 hours for ferrosilicon. Freundlich isotherm showed greater correlation with test data (R2≥089). With
increasing pH, the percentage of arsenic removal decreased and maximum removal (90%) was observed by
iron nanoparticles and titanium at pH = 3. Magnetite nanoparticles and titanium oxide nanoparticles were more
efficient adsorbent. Ferrosilicon and magnesium ferrosilicon were cheaper adsorbents for removal of arsenic
from water.
Keywords: Arsenic, Adsorption isotherm, Ferrosilicon, Magnetite nanoparticles, titanium nanoparticles.
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مقايسه حذف آرسنيک آب توسط نانوذرات مگنتيت و اکسيد تيتانيوم ،آلياژ فروسيليس و فروسيليس منيزيم
2

محمد بابااکبری ساری ،1شهربانو حسنی ،1محمد امير دالور  1و محمودرضا نيستانی
 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 .2گروه شیمی تجزیه  ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/3/12 :تاریخ بازنگری -1398/4/31 :تاریخ تصویب)1398/5/5 :

چکيده
شبه فلز آرسنیک ،یک آالینده سمی و دارای اثرات سرطانزایی شدیدی است .یکی از راههای جدید و موثر برای کاهش
غلظت آرسنیک درآبهای آلوده ،استفاده از اصالحکنندههای معدنی است .هدف از این مقاله بررسی میزان کاهش آرسنیک
در آب با استفاده از نانوذرات مگنتیت ،نانوذرات تیتانیوم ،فروسیلیس و فروسیلیسمنیزیم است .در این تحقیق اثر زمان،
غلظت اولیه آرسنیک ،مقدار جاذب و  pHبا انجام آزمایشهای ناپیوسته بر تغییر غلظت آرسنیک محلول مطالعه شد .پس
از تعیین زمان تعادل ،مقدار بهینه جاذبها به دست آمد و ایزوترمهای جذب سطحی رسم شد .زمان تعادل برای نانوذرات
مگنتیت و تیتانیوم دو ساعت ،برای فروسیلیسمنیزیم  16ساعت و برای فروسیلیس  24ساعت بهدست آمد .ایزوترم فرندلیچ
با دادههای آزمایش همبستگی بیشتری نشان داد ( .)R2≥089با افزایش  pHدرصد حذف آرسنیک کاهش یافت و حداکثر
حذف ( 90درصد) توسط نانو ذرات آهن و تیتانیوم در  pH=3مشاهده شد .نانوذرات مگنتیت و نانوذرات اکسید تیتانیوم
جاذبهای کاراتر و فروسیلیس منیزیم جاذبهای ارزان قیمتتری برای حذف آرسنیک از آب آلوده بودند.
واژههای کليدی  :آرسنیک ،ایزوترم جذب سطحی ،فروسیلیس ،نانوذره تیتانیوم ،نانوذره مگنتیت.

مقدمه
شبهفلز آرسنیک در میان فلزات سنگین ،یک آالینده زیست
محیطی مهم است که اثرات سرطانزایی شدید برای انسان دارد
( .)Arsiya et al., 2017ورود آرسنیک به منابع آب از طریق
فرآیندهای طبیعی و مصنوعی صورت میگیرد .فعالیتهای
صنعتی انسان شامل استخراج معادن و ذوب فلز ،احتراق
سوختهای فسیلی ،کاربرد سموم و مصرف آفتکشهای
آرسنیکدار ،مصرف فاضالبهای حیوانی و صنعتی و پساب
کارخانهها باعث آلودگی هوا ،خاک و آب به آرسنیک هستند
( .)Evita et al., 2014آرسنیک درمنابع آب به دو فرم معدنی و
آلی یافت میشود که فرم معدنی آن سمیتر است ( Asere et al.,
 .)2017آرسنیک در آبهای زیرزمینی عمدتاً به دو صورت
آرسنیت و آرسنات یافت میشود که آرسنیت به دلیل تحرک
بیشتر سمیتر است ( .)Jiefei, et al., 2017گونههای معدنی
آرسنیک نسبت به شکل آلی خطرناکتر و سمیتر هستند
( .)Boddu et al., 2008آرسنیک در منابع آب شرب چندین کشور
از جمله آرژانتین ،بنگالدش ،شیلی ،چین ،هند ،ایتالیا ،ژاپن،
مکزیک ،مالزی ،نپال ،لهستان ،تایوان و ویتنام وجود دارد و

بسیاری از مناطق دنیا از جمله اروپا ،استرالیا و آسیا ،درگیر
آلودگی آب و خاک به آرسنیک هستند ( Mahimairaja et al,
 .)2005; Asere et al.,2017در ایران غلظت آرسنیک خاک و آب
در مناطقی همچون سیستان و بلوچستان ،کردستان ،آذربایجان
شرقی و زنجان باالتر از حد استاندارد بوده و مشکالت بهداشتی
جدی را سبب شده است ( Babaakbari Sari et al., 2012; Jafari
 .)Mansoorian et al., 2013آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا
( 1)EPAو همچنین دستورالعمل کمیسیون اروپا نیز بنا به اهمیت
موضوع در ژانویه  2001برای غلظت آرسنیک آب آشامیدنی
محدودیت شدیدتری لحاظ کرده و استاندارد خود را از 50
میکروگرم به  10میکروگرم کاهش دادند ( ;Evita et al., 2014
 .)Jiefei et al., 2017شواهد و دالیل کافی برای خطرات
سرطانزایی این عنصر از طریق تنفس و یا ورود مواد حاوی این
عنصر به بدن انسان وجود دارد ) ،(Asere et al., 2017از اینرو
امروز توجه به پاالیش آرسنیک آب ،خاک و رسوبات افزایش یافته
است .دامنهی وسیعی از تکنیکهای مختلف برای پاالیش
آالیندهها مورد استفاده قرار گرفته است که توانسته باعث کاهش
یا حذف آرسنیک محیط شود .روشهای پاالیش فیزیکی2،
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شیمیایی 1،بیولوژیک2و سبز3برای این موضوع بهکار رفتهاند که
در این میان ،روش پاالیش شیمیایی و سبز در مقایسه با دیگر
روشهای حذف ،روشی کارآمد ،سریع ،برگشتپذیر و اقتصادی
بوده و فناوری آن سازگار با محیط زیست میباشد ( Jiefei, et
 .)al.,2017ترکیبات غنی از آهن مانند نانوذرات اکسید فلزی و
نانوذرات اکسیدآهن و دی اکسیدتیتانیوم جاذبهای موثری برای
پاکسازی آرسنیک خاک ،رسوبات و آبها بهشمار میروند ( Gao
et al., 2004; Chen et al., 2011; Hua et al., 2012; Arsiya et
 .)al., 2017اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن در مقیاس نانو به

دلیل داشتن سطح ویژه بیشتر ،سینتیک جذب سریعتر و قابلیت
انتقال بیشتر به اعماق ،پنچ تا  10برابر ذرات میکرو ،آرسنیک
محلول را حذف میکنند (،)Ambashta and Sillanpaa, 2010
بنابراین پتانسیل بیشتری برای غیر متحرک کردن آرسنیک در
خاک و آب آلوده دارند ( .)Jegadeesak et al., 2005قابلیت
نانوذرات آهن و نانواکسیدهای آهن در جذب آرسنیک در چندین
مطالعه ناپیوسته و ستونی ،ثابت شده است ( Shipley et al.,
 .)2009جذب و حذف آسان با استفاده از یک میدان مغناطیسی
خارجی مزیت دیگر نانو ذرات مغناطیسی است ( Zhao et al.,
 .)2008نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم خواص الکتریکی ،نوری و
فوتوکاتالیست خوبی داشته و به شدت تحت تاثیر ساختار بلوری
است اما فرآیندهای پیچیدهی تولید نانومواد از دالیل اصلی گران
بودن آنها است و کاربرد این مواد را تا حدی محدود کرده است.
برای رفع این مشکل باید فرآیندهای سادهای توسعه یابد که با
افزایش بازدهی تولید ،قیمت نانوذرات را کاهش دهد ( salari et
 .)al., 2013محققان نشان دادند راندمان حذف  0/05گرم
نانوذرات مغناطیسی مگنتیت برای  5میلیگرم در لیتر آرسنیک
محلول در  pHخنثی ( )7در مدت زمان  30دقیقه  99درصد بود
و بیان کردند که کاربرد نانوذرات اکسید آهن در حذف آرسنیک
محلول یک روش سازگار با محیطزیست است ( Habuda-Stani
 Jiefei et al., 2017 .)and Stjepanović, 2015بیان کردند
اکسیدهای آهن و منگنز تهیهشده توسط هیدرولیز قلیایی از
محلول مخلوط ) Mn (NO3و  Fe (NO3) 2توانایی جذب باالیی
برای هر دو گونه آرسنیک در محلول رقیق نشان داد .اکسیدهای
آهن و منگنز آمورف یا با درجه کریستالی کم توانایی باالیی برای
حذف آرسنیک نشان داد .هیدروکسید آهن آمورف بیشترین
حذف آرسنیت (درصد  )%99/9را در  pH < 7/5نشان دادند.
گونههای اکسید منگنز ،اکسیداسیون آرسنیت به آرسنات را
تسریع کرد و باعث افزایش جذب آرسنیت شد .گونه اکسید آهن
1. Chemical refining
2. Biological refinement
3. Green refinement

نقش مهمی در تشکیل گروههای  OHداشت و عامل مهمی برای
جذب بیشتر آرسنات در واکنشهای کالته شدن بودMonárrez- .
 (2016) Cordero et al.نشان دادند ،نانو ذرات مغناطیسی
متخلخل )MNP(4بیش از  90درصد آرسنیک محلول را در یک
زمان نسبتا کوتاه ( 15دقیقه) حذف کرد(2015) Simón et al. .
در آزمایشی در استان آلمریا اسپانیا با مخلوط کردن زبالههای
گلخانهای حاوی مواد آلی و سنگ معدن مرمر (حاوی کربنات
کلسیم) با اکسیدآهن نشان دادند افزودن اکسیدآهن و سنگ
آهک منجر به کاهش غلظت آرسنیک محلول شد ،کلسیم جاذب
موثری برای آرسنیک بود و اکسید آهن باعث کاهش قابلیت
زیستفراهمی و افزایش تثبیت و جذب آرسنیک شد و موثرترین
اصالحکننده در کاهش اثرات سمی آرسنیک در خاکهای قلیایی
بود Debasis et al. (2009) .اظهار کردند نانوذرات اکسید
آهن) )IONPs5با داشتن سطوح ویژه باال جاذب موثری برای
حذف آرسنیت آب آلوده بود .حداکثر ظرفیت جذب آرسنیت
محلول آبی توسط این نانو ذرات در  pHبین  4/5تا  ،7/5حدود
 96درصد بود .از اینرو هدف از این مطالعه بررسی ایزوترمهای
مختلف جذب سطحی آرسنیک توسط نانو ذرات آهن ،نانو ذرات
تیتانیوم و آلیاژهای فروسیلیس و فروسیلیس منیزیم و مقایسه
توان حذف آرسنیک توسط این اصالح کندهها است.

مواد و روشها
نانوذرت مگنتیت و نانوذرات تیتانیوم از شرکت سینانو و
فروسیلیس و فروسیلیس منیزیم ازشرکت فروسیلیس ایران تهیه
شد .ذرات فروسیلیس و فروسیلیس منیزیم کوبیده شد و پودر آن
از الک شماره  1عبور داده شد .نمک  Na2HAsO4.7H2Oساخت
شرکت مرک ،برای تهیه محلولهای حاوی آرسنیک استفاده شد.
خصوصیات نانوذرات مگنتیت ( )Fe3O4و نانوذرات اکسید
تیتانیوم (:)TiO2
مورفولوژی نانوذرات مگنتیت بهوسیله میکروسکوپ
الکترونی روبشی ( )SEMکروی تشخیص داده شد و درصد خلوص
نانوذرات  ،%98اندازه ذرات بین  20-30نانومتر ،سطح ویژه آنها
 60-40مترمربع درگرم ،دارای رنگ قهوهای تیره ،جرم ذرات
 0/84و چگالی آنها بین  4/8-5/1گرم در سانتیمترمکعب است
آنالیز نانوذرات اکسید تیتانیوم نشان داد درصد خلوص 99
درصد ،اندازه ذرات  25-10نانومتر ،سطح ویژه 240-200
مترمربع بر گرم ،چگالی  0/24گرم بر سانتیمتر معکب و رنگ آن
4. Magnetic nanoparticles
5. Iron oxide nanoparticles
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سفید است (شکل .)1

(ب)

(الف)

شکل  -1تصوير  SEMنانوذرات مگنتيت (الف) و نانوذرات تيتانيوم (ب)

فروسیلیس ( )Ferrosiliconنسبت باالیی از سیلیکاتهای
آهن دارد .آلیاژی از عناصر آهن و سلیسیم ( )FeSiO2میباشد که
حاوی  72درصد سلیسیم و  18درصد آهن میباشد .فروسیلیس
منیزیم آلیاژی از عناصر آهن ،سیلیسیم و منیزیم ()FeSiMg
میباشد که حاوی  43-48درصد سلیسیم 5-6/5 ،درصد منیزیم
و  31- 33درصد آهن میباشد
آزمايش های ناپيوسته

آزمایشهای ناپیوسته برای بررسی  4پارامتر مؤثر بر واکنش
جاذب با  25میلیگرم در لیتر آرسنیک محلول انجام گرفت .تاثیر
PHهای  9 ،7 ،5 ،3 ،2و  ،11زمان تماس  24 ،16 ،8 ،4 ،2 ،1و
 48ساعت ،مقدار جاذبهای مورد استفاده ( 0/4 ،0/2 ،0/1و 0/6
گرم) و غلظت آرسنیک ( 24 ،12 ،6 ،3 ،1/5 ،0/75و  48میلیگرم
در لیتر) بر کارایی حذف و ظرفیت جذب جاذبها مورد بررسی
قرار گرفت .اثر هر پارامتر با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها مورد
بررسی قرار گرفت (.)Sanchez, et al., 1999
اثر زمان بر کاهش غلظت آرسنيک

برای بررسی اثر زمان ،قدرت یونی محلول ،غلظت اولیه آرسنیک،
مقدار جاذب و  pHثابت در نظر گرفته شد 25 .میلیلیتر از محلول
با غلظت  25میلیگرم در لیتر آرسنیک در حضور  0/2گرم
جاذبهای نانوذره مگنتیت ،خاک آهن ،فروسیلیس و فروسیلیس
منیزیم در زمانهای  24 ،16 ،8 ،4 ،2 ،1و  48ساعت در داخل
فالکون ریخته شد .در طول زمان واکنش ،فالکونها روی شیکر
IKAمدل KS 260با سرعت  200دور در دقیقه قرار گرفت و پس
از اتمام زمان بهم خوردن به مدت  10دقیقه ،سانتریفیوژ شد تا
ذرات جامد تهنشین شوند .سپس محلول رویی ظرف از کاغذ
صافی عبور داده شد .غلظت آرسنیک باقیمانده محلول با استفاده
از دستگاه جذب اتمی شعلهای مدل  SpectraAA-100و دستگاه
 ICP-OES: Varian- 710تعیین و زمان تماس تعادل برای هر
1. Isotherm

جاذب بهدست آمد.
تعيين اثر مقدار جاذب بر حذف آرسنيک محلول

برای بررسی اثر سطوح جاذبها ،زمان بههمزدن و غلظت
آرسنیک ثابت در نظر گرفته شد .سطوح  0/4 ،0/2 ،0/1و 0/6
گرم از هر جاذب به  25میلیلیتر از محلول با غلظت  25میلیلیتر
آرسنیک در زمان تعادل همزده شد .سایر مراحل ،مطابق آزمایش
قبلی انجام شد .با رسم نمودار حذف آرسنیک توسط جاذبها،
مقدار بهینه جاذب بهدست آمد ( Debasis et al., 2009; Asere
.)et al., 2017
بررسی غلظت اوليه آرسنيک محلول

 25میلیلیتر از محلول با غلظتهای 24 ،12 ،6 ،3 ،1/5 ،0/75
و  48میلیگرم در لیتر آرسنیک با  0/2گرم نانوذرات مگنتیت و
اکسید تیتانیوم ،آلیاژ فروسیلیس و فروسیلیس منیزیم در زمان
تعادل هر جاذب ،واکنش داده شد .سایر مراحل آزمایش مطابق
آزمایش قبلی بود.
بررسی اثر  pHبر حذف آرسنيک محلول توسط جاذب

برای بررسی اثر ،pHزمان ،غلظت اولیه آرسنیک ،مقدار جاذب
ثابت در نظر گرفته شد 25 .میلیلیتر از محلول با غلظت 25
میلیگرم در لیتر آرسنیک با  pHهای  9 ،7 ،5 ،3و  11با 0/2
گرم از هرجاذب در زمان تعادل واکنش داد pH .محلولها با
استفاده از سود و اسید کلریدریک رقیق ( 0/1نرمال) تنظیم شد.
نمونهها پس از بهمزدن و سانتریفوژ شدن از کاغذ صافی عبور داده
شد و در ظروف نمونه جمعآوری شد و غلظت باقیمانده آرسنیک
با استفاده از دستگاه جذب اتمی و دستگاه  ICPتعیین گردید.
همدماهای جذب1و مدلهای مربوط به آن

در جدول ( ،)1تعدادی از منحنیها و پارامترهای ایزوترمهای
جذب سطحی ارایه شده است .ایزوترمهای جذب سطحی ،رابطه
تعادلی بین جاذب و جذب شونده را ارایه و مدلسازی میکند
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( .)Gholizadeh, et al., 2013آزمایشهای همدمای جذب
آرسنیک ( )Vبا اضافه کردن  0/2میلیگرم از جاذب به 25
میلیلیتر محلول حاوی  24 ،12 ،6 ،3 ،1/5 ،0/75و  48میلیگرم
بر لیتر آرسنیک در دمای آزمایشگاه انجام گرفت .ظروف فالکون
در  200دور در دقیقه در همزن مکانیکی به صورت دورانی بهمدت
زمان الزم برای هر جاذب همزده شدند و سپس با استفاده از کاغذ
صافی واتمن  42بخش جامد از محلول جدا گردید .آزمایش در
سه تکرار انجام و میانگین آنها گزارش گردید .برای محاسبه
ظرفیت حذف آرسنیک به ازای هر واحد جاذب از معادلههای

همدماهای جذب سطحی

فروندلیچ 1و النگمویر 2و تمکینGil (3

)et al, 2011; Siddique et al., 2009 and Caner et al, 2009
استفاده شد و توسط نرمافزار اکسل نسخه  2010برای توصیف
دادههای جذب معادالت مختلف بر روی دادهها برازش داده شد.
معادلههای همدمای بهکار رفته و پارامترهای آنها در جدول ()1
نشان داده شده است و کارایی حذف آرسنیک در غلظتهای
مختلف آرسنیک محلول برای هر جاذب بهدست آمد ( Debasis,
.)et al., 2009

جدول  -1همدماهای جذب سطحی و روابط خطی آنها

همدما
النگمویر
Langmuir

فرندلیچ
Freundlich

تمکین
Temkin

معادله همدما
Ce
C
1

 e
qe
q max b q max

log qe  log K f  1 log Ce
n

RT
) ln(aCe
b

qe 

نتايج
تعيين زمان تعادل جاذبها

جذب آرسنیک توسط نانوذرات مگنتیت و اکسید تیتانیوم سریع
بود .بیشترین مقدار جذب در دقایق اولیه (شیب تند) صورت
گرفت .نانوذرات مگنتیت و نانوذرات اکسید تیتانیوم در یک ساعت
اول  70درصد و فروسیلیس و فروسیلیس منیزیم به ترتیب 8/4
درصد و  10/2درصد آرسنیک محلول جذب نمودند (شکل .)2
جذب سریعتر در نانوذرات ممکن است به گرادیان غلظت بیشتر
و در دسترس بودن مکانهای جذب بیشتر نسبت داده شود که
رفتاری معمول در فرآیند جذب بوده و در سایر مطالعات نیز
گزارش شده است ( .)Asere et al., 2017با گذشت زمان میزان
جذب افزایش یافت اما شدت جذب کاهش یافت ،تا اینکه پس از
 4ساعت ،درصد حذف آرسنیک برای نانوذرات مگنتیت و نانوذرات
اکسیدتیتانیوم بهترتیب  79/0و  75/6درصد شد .فرو سیلیس در
1. Freundlich
2. Langmuir
3. Temkin

پارامترها
 :Ceغلظت فلز در حالت تعادل ( :qe ،)mg.l-1مقدار
ماده جذبشده به ازای یک واحد جرم جاذب در حالت
تعادل ( :qmax ،)mg.g-1بیشینه ظرفیت جذب ( )mg.g-1و :b
ثابت النگمویر مربوط به انرژی جذب (.)l.mg-1
 :Kfشاخصی برای ظرفیت جذب :1/n ،شدت جذب
 :bثابت تمکین و شاخص گرمای جذب (،)kJ.mol-1
 R=0/0083ثابت گاز ( )kJmol.K-1و  :aثابت تمکین
(.)l.g-1
 24ساعت  39/2درصد و فروسیلیس منیزیم در  16ساعت 40/0
درصد آرسنیک محلول را حذف کرد و پس از آن غلظت آرسنیک
محلول تقریبا ثابت ماند .به عبارت دیگر در این زمان ،یک تعادل
بین فاز جامد و محلول مورد مطالعه بهوجود آمد .زمان تعادل
برای نانوذرات مگنتیت ،نانوذرات اکسیدتیتانیوم ،میکروذرات
فروسیلیس و فروسیلیس منیزیم بهترتیب  16 ،4 ،4و  24ساعت
تعیین شد (شکل  .)2در مطالعات انجام شده زمان تعادل برای
نانوذرات سریعتر بود (2009) Debasis et al. .زمان تعادل و تماس
بهینه نانوذرات اکسید آهن برای حذف آرسنیک محلول را 60
دقیقه و  120 (2017( Jiefei et al.دقیقه بهدست آوردند.
اثر غلظت جاذب بر کاهش آرسنيک

شکل ( )3میزان حذف آرسنیک را در مقادیر مختلف جاذب نشان
میدهد .زمان تعادل نانوذرات اکسید آهن و برای اکسید تیتانیوم
 4ساعت ،برای فروسیلیس منیزیم  16ساعت و برای فروسیلیس
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غلظت اولیه آرسنیک ،مقدار آرسنیک جذب شده به ازای واحد
جرم جاذب کاهش یافت .کاهش ظرفیت جذب نیز در اثر اشباع
نشدن جایگاهها در واکنش جذب بود .مقایسه این نتیجه با سایر
پژوهش ها نشان داد که نانوذرات مگنتیت ،نانوذرات
اکسیدتیتانیوم ،فروسیلیس و فروسیلیس منیزیم از توانایی خوبی
برای حذف آرسنیک در آب برخوردارند .در پژوهش Aser et al.
( )2017غلظت جاذب بهینه 0/25 ،گرم در  25میلیلیتر (برای
کیتوسان پوشش داده شده) ،در پژوهش )2017( Jiefei et al.
غلظت جاذب بهینه  2گرم در لیتر کاربرد هیدروکسید آهن برای
حذف آرسنیک گزارش شده است .محققین دیگر نشان دادند با
افزایش غلظت جاذب ،جایگاههای جذب قابل دسترس برای شبه
فلز آرسنیک ،سطح تماس بین واکنشگرها و آالینده افزایش یافته
و جذب عنصر توسط جاذب افزایش یافت ( ;Suda et al., 2015
.)Bahrami et al., 2012

 24ساعت در نظر گرفته شد (شکل  .)2همانطور که در شکل ()3
مشاهده میشود ،با افزایش غلظت جاذب ،حذف آرسنیک بیشتر
میشود بهطوری که با افزایش مقدار نانوذرات مگنتیت و نانوذرات
اکسید تیتانیوم از  0/1به  0/2گرم ،کارایی جذب بهترتیب از 49/6
به  80/8درصد افزایش یافت و با افزایش غلظت جاذب برای
فروسیلیس و فروسیلیس منیزیم از  0/1به  0/4گرم ،کارایی جذب
به ترتیب از  6/52به  40/8و از  8/4به  39/2درصد افزایش یافت.
با افزایش غلظت جاذبهای نانوذرات مگنتیت و اکسید تیتانیوم
از  0/2به  0/6گرم و افزایش مقدار فروسیلیس و
فروسیلیسمنیزیم از  0/4به  0/6گرم تغییر چندانی در میزان
جذب آرسنیک مشاهده نشد .بنابراین مقدار  0/2گرم برای
نانوذرات مگنتیت و نانوذرات اکسید تیتانیوم و مقدار  0/4گرم
برای فروسیلیس و فروسیلیسمنیزیم به عنوان مقدار بهینه جاذب
برای حذف آرسنیک انتخاب شد .بنابراین با توجه به ثابت بودن
Tio2
Fe3O4
ferro silis manyasuom
ferro silis

100
80

درصد حذف

60
40
20
0
60

50

40

30

10

20

0

زمان (ساعت)
شکل  .-2تغييرات زمان تماس بر کارايی جذب
(مقدار جاذب  0/2گرم ،غلظت اوليه آرسنيک  25ميلیگرم در ليتر pH ،برابر )7
TiO2
Fe3O4
Ferro silis magnesium
Ferro silis

100

0
0.8

0.6

0.4

0.2

0

غلظت جاذب ()mg/L
شکل  -3تغییرات غلظت جاذبها بر کارایی جذب
(زمان تماس بهينه برای هر جاذب ،غلظت اوليه آرسنيک  25ميلیگرم در ليتر PH ،برابر )7

درصد حذف

50
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بررسی غلظت اوليه آرسنيک

اثر غلظت اولیه آرسنیک محلول بر کارایی جذب آرسنیک با
کاربرد نانوذرات مگنتیت ،نانوذرات تیتانیوم ،فروسیلیس و
فروسیلیس منیزیم در شکل ( )4نشان داده شد .با افزایش غلظت
اولیه آرسنیک از  0/75تا  48میلیگرم در لیتر ،حذف آرسنیک
بهترتیب توسط نانوذرات مگنتیت ،نانوذرات تیتانیوم از  99درصد
به  70درصد کاهش یافت و برای فروسیلیس از  73به  52درصد
و برای فروسیلیس منیزیم از  82به  41درصد کاهش یافت .در
غلظت پایین آرسنیک سطح ویژه و مکانهای جذب جاذبها
بیشتر بوده و یونهای آرسنیک قادرند با موقعیتهای جذب
موجود بر سطح جاذب برهمکنش داشته باشند و لذا کارایی جذب
بیشتر است .با افزایش غلظت اولیه ،هر چند مقدار آرسنیک حذف
شده افزایش یافته ،اما چون نسبت جاذب به محلول ثابت است
بهدلیل اشباع بودن مکانهای جذبکننده توسط عنصر ،در
غلظتهای باال ،میزان جذب کاهش یافته است .بهعبارت دیگر ،با
افزایش میزان غلظت اولیه آرسنیک در حضور مقدار یکسانی از
جاذبها ،آرسنیک بیشتری از محیط حذف شد.

TiO2
Fe3O4
Ferro silis manyasuom

200

درصد حذف

y = 73.639x-0.169
R² = 0.8821

جذب در  pHاسیدی را افزایش مییابد .افزایش حذف آرسنیک
در  PHاسیدی را میتوان به افزایش یون  H+بر روی سطح جاذب
و کاهش یون  OH-نسبت داد که این امر باعث افزایش نیروی
الکترواستاتیک بین ملکولهای آرسنیک و سطح ماده جاذب شد.
با افزایش  pHبازده جذب کاهش یافت و در  pH=5بازده جذب
نسبت به  10 ،pH=3درصد کاهش یافت .در pH=7کارایی جذب
نانوذره مگنتیت ،نانو اکسید تیتانیوم ،فروسیلیس و فروسیلیس
منیزیم بهترتیب به  68/24درصد 71/88 ،درصد 8 ،درصد و 7/36
درصد کاهش یافت و با افزایش  pHبه سمت بازی ()pH= 11
بازده جذب نانوذره مگنتیت ،نانو اکسید تیتانیوم ،فروسیلیس و
فروسیلیس منیزیم بهترتیب به  39درصد 38/8 ،درصد 17 ،درصد
و  15/8درصد رسید (شکل  .)5محققین نشان دادند ،در pH
قلیایی ،مکانهای منفی بارگذاری شده برروی سطح جاذبها غلبه
میکنند و تاثیر نیروی دافعه بین بارهای ناهمنام ) As(vو
جاذبها در محیط قلیایی توانایی جذب آرسنیک را کاهش
میدهد ( .)Jiefei et al. 2017طبق شکل  4در  pH=3و pH= 2
بیشترین جذب آرسنیک برای همه جاذبها اتفاق افتاده است.
 pH )2017( Jiefei et al.مناسب برای حذف آرسنیک را کمتر
از ( 5/5درصد حذف تقریبا  100درصد) و Debasis et al.
( pH )2009مناسب را کمتر از  5گزارش کردند که تقریبا 90
درصد آرسنیک حذف شده بود.
200

درصد حذف

TiO2
Fe3O4
Ferro silis manyasuiom
y = -23.83ln(x) + 111.22
R² = 0.7565
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شکل  -4تغييرات غلظت اوليه آرسنيک بر کارايی جذب
(زمان تماس بهينه برای هر جاذب ،غلظت جاذب  0/2گرم PH ،برابر )7
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نتایج تاثیر  PHبر جذب آرسنیک توسط جاذبها در شکل ()5
ارائه شده است .برای بررسی اثر  pHبر کارایی جذب ،این آزمایش
در محیطهای بازی ،اسیدی و خنثی انجام شد .حداکثر کارایی
حذف برای نانوذره مگنتیت ( 90/28درصد) ،نانو اکسید تیتانیوم
( 90/68درصد) ،فروسیلیس ( 56/4درصد) و فروسیلیس منیزیم
( 52/08درصد) در  pHبرابر  3بود .نتایج نشان داد که جذب
آرسنیک توسط جاذبها در  pHاسیدی افزایش یافت .در pH
اسیدی پروتونه شدن سطح جاذب بیشتر بوده و باعث افزایش
مکانهای مثبت در سطح جاذبها میشود و نیروی جاذبه بین
سطوح مثبت جاذب و آنیون (آرسنیک) را افزایش میدهد و توان

شکل  -5تغییرات  PHبر کارایی جذب
(زمان تماس بهينه برای هر جاذب ،غلظت اوليه آرسنيک  25ميلیگرم در
ليتر ،غلظت جاذب  0/2گرم)

رسم ايزوترمهای جذب سطحی

به منظور ارزیابی دادههای جذب ،از مدلهای ایزوترمی فروندلیچ
و النگمویر و تمکین استفاده گردید .شکل خطی ایزوترمهای
النگمویر ،فروندلیچ و تمکین (معادالت  2 ،1و  )3برای بررسی
ایزوترم جذب بهکار گرفته شدند (جدول  .)2مقادیر مربوط به
پارامترهای ایزوترمها در جدول ( )2به همراه ضریب همبستگی
آنها محاسبه شده است.
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جدول  -2پارامترهای ايزوترمهای جذب سطحی النگموير ،فروندليچ و تمکين

النگمویر
اجاذب

R2

qm

b

Fe3O4

0/53

3/99

0/63

Ferro sillis

0/69
0/41
0/61

3/99
9/07
4/45

0/58
5/21
4/94

TiO2
Ferro sillis magnesiom

فروندلیچ
kl

Rl

R2

n

0/27
0/42
0/02

ايزوترم جذب النگموير ،فروندليچ و تمکين نانوذرات مگنتيت

منحنیهای ایزوترم جذب النگمویر و فروندلیچ برای نانوذرات
مگنتیت در شکل ( )6نشان داده شده است .با توجه به ضریب
رگرسیون ( )R2بهدست آمده ،نتایج جاذبها از مدل فروندلیچ
بهتر تبعیت میکنند و بیان میکند که توزیع جایگاههای فعال
روی سطوح جاذبها هم تک الیه و هم چند الیه بوده و بهصورت
غیریکنواخت صورت پذیرفته است .مدل فروندلیچ توصیف کننده
جذب برگشتپذیر بوده و به تشکیل یک الیه جذب محدود نشده
است .همچنین در این تحقیق  nدر محدوده  1-10بود و جزء
ایزوترمهای نوع  Lطبقه بندی شد که نشاندهنده جذب موثر
آرسنیک در غلظتهای مختلف است و کشش باال بین جاذبها و
ماده جذبشونده وجود دارد .ظرفیت جذب چند الیه ( )Kfبرابر
 4/57بود )2002( Jiang et al. .و )2005( Chang and Chen
نتایج مشابهی گزارش نمودند و نشان دادند ،جذب آرسنیک توسط
جاذب با ایزوترم فروندلیچ همخوانی بیشتری نشان داد .در
مطالعاتی که توسط  )2011( Wang et al.و El-Reash et al.
( )2011انجام شد بهترتیب جذب مس و کروم توسط جاذب

تمکین
R2

b

a

0/89

3/10

4/57

0/53

0/303

469/57

0/89
0/98
./95

3/1
1/19
1/60

4/44
4/95
4/24

0/61
0/74
0/69

1/19
0/74
0/37

348/48
1/94
3/16

KF

مگنتیت از مدل ایزوترم فروندلیج پیروی نمود)2011( Giri et al. .
در پژوهشی بر روی حذف رنگ از محلول آبی با نانوذرات مگنتیت
نشان دادند دادههای تعادل جذبی با مدل فروندلیچ و بیانگر
ناهمگنی سطح جاذب توصیف شد )2016( Moazeni et al. .بیان
کردند ایزوترم فروندلیچ با دادههای حذف آرسنیک توسط
نانوذرات صفر ظرفیتی آهن ( ،)nZVIمطابقت داشتBahrami .
 )2012( et al.در تحقیقی بیان کردند دادههای تعادل جذبی
حاصل از حذف کادمیوم توسط مگنتیت با مدل فروندلیچ مطابقت
بیشتری داشت )2015( Babaei et al. .بیان کردند ایزوترم مناسب
جهت حذف کروم توسط نانوذرات مگنتیت اصالحشده با سدیم
دو دسیل سولفات ،ایزوترم فروندلیچ ( )R2=99بود (جدول .)2
نتایج نشان داد که در معادله النگمویر مقدار  0> RL>1است که
نشاندهنده مطلوب بودن فرآیند جذب آرسنیک توسط جاذب
نانوذرات مگنتیت میباشد ( )Dang et al., 2009و حداکثر ظرفیت
جذب ( )qmآرسنیک توسط نانوذرات مگنتیت  3/99واحد بود.
نتایج این تحقیق با نتایج بذرافشان و همکاران ( Bazrafshan et
 )al., 2013همخوانی داشت.
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ايزوترم جذب النگموير ،فروندليچ و تمکين نانوذرات اکسيد
تيتانيوم

منحنیهای ایزوترم جذب النگمویر و فروندلیچ برای نانوذرات
تیتانیوم در شکل ( )7نشان داده شده است .ضریب رگرسیون

مربوط به ایزوترم فروندلیچ ( )R2=0.94است (جدول  .)2دادههای
جذب همه جاذبها با مدل فروندلیچ همخوانی بهتری نشان داد.
مدل فروندلیچ توصیفکننده جذب برگشتپذیر بوده و به تشکیل
یک الیه جذب محدود نشده است و توزیع جایگاههای فعال روی
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سطوح جاذبهای چند الیه و به صورت غیریکنواخت صورت
پذیرفته است .ظرفیت جذب چند الیه ( )Kfبرابر  4/44است.
ضریب رگراسیون مدل النگمیر ( )R2= 0.65و مدل تمکین
( )R2=0.61نزدیک بههم بود (جدول  .)2همچنین نتایج نشان
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میدهد که در معادله النگمویر مقدار  0> RL>1است که
نشاندهنده مطلوب بودن فرآیند جذب آرسنیک توسط جاذب
نانوذرات تیتانیوم بود .حداکثر ظرفیت جذب ( )qmآرسنیک
توسط نانوذرات تیتانیوم  3/99بود.

-10

y = 0.3336x + 0.1055
R² = 0.9484
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ايزوترم جذب سطحی النگموير و فروندليچ آلياژ فروسيليس

منحنیهای ایزوترم جذب النگمویر و فروندلیچ برای نانوذرات
تیتانیوم در شکل ( )8نشان داده شده است .ضریب رگرسیون
مربوط به ایزوترم فروندلیچ ( )R2= 0.98است (جدول  .)2با توجه
به ضرایب رگرسیون بهدست آمده ،مدل فروندلیچ با دادههای
جذب سطحی آرسنیک در جاذبهای مختلف همخوانی بهتری
نشان داد و توزیع جایگاههای فعال روی سطوح جاذبها چند الیه
بود .در این تحقیق شدت جذب ( )nدر محدوده  1-10و ظرفیت

جذب چند الیه ( )Kfبرابر  4/945بود .ضریب رگرسیون برای
مدل النگمیر ( )R2= 0.41کوچکتر از تمکین ( ) R2=0.74بود
(جدول  .)2نتایج نشان داد که در معادله النگمویر مقدار >1
 0>RLاست که نشاندهنده مطلوب بودن فرآیند جذب آرسنیک
توسط جاذب فروسیلیس میباشد وحداکثر ظرفیت جذب ()qm
آرسنیک توسط آلیاژ فروسیلیس  9/07بود (جدول  .)2نتایج با
تحقیقات  )2011(Maleki and Eslamiو Bazrafshan et al.
( )2013مطابقت داشت.
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ايزوترم جذب سطحی النگموير و فروندليچ آلياژ فروسيليس
منيزيم

منحنیهای ایزوترم جذب النگمویر و فروندلیچ نانوذرات تیتانیوم
در شکل ( )9نشان داده شده است .ضریب رگرسیون مربوط به
ایزوترم فروندلیچ ( )R2= 0.95است (جدول  .)2با توجه به ضرایب
رگرسیون بهدست آمده ،مدل فروندلیچ با دادههای جذب سطحی
آرسنیک در جاذبهای مختلف همخوانی بهتری نشان داد و توزیع
جایگاههای فعال روی سطوح جاذبها چند الیه و بهصورت

غیریکنواخت صورت پذیرفته بود .شدت جذب آلیاژ فروسیلیس
منیزیم ( )n= 1.6و در محدوده  1 -10و ظرفیت جذب چند الیه
( )Kfبرابر  6/24بود .ضریب رگرسیون مدل النگمیر ()R2= 0.61
و مدل تمکین ( ) R2=0.69پایینتر از مدل فرندلیچ ()R2= 0.95
بود (جدول  .)2در معادله النگمویر مقدار  0> RL>1و حداکثر
ظرفیت جذب ( )qmآرسنیک توسط آلیاژ فروسیلیس  4/45بود
(جدول .)2
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، محلولpH  اسیدی افزایش یافت و با افزایشpH جاذبها در
 این آزمایشها سرعت و کارایی بیشتر.مقدار جذب کاهش یافت
نانوذرات آهن و تیتانیوم نسبت به آلیاژهای فروسیلیس و فرو
 اما میتوان،سیلیس منیزیم در حذف آرسنیک محلول را نشان داد
از مقادیر بیشتر جاذبهای ارزان قیمت و در دسترس مانند
 برای به حداقل رساندن هزینه و به حداکثر،آلیاژهای فروسیلیس
 با توجه.رساندن راندمان حذف آرسنیک آب و خاک استفاده کرد
 مدل فروندلیچ با دادههای،به ضرایب رگرسیون بهدست آمده
جذب سطحی آرسنیک در جاذبهای مختلف همخوانی بهتری
نشان داد و توزیع جایگاههای فعال روی سطوح جاذبها چند الیه
.و بهصورت غیریکنواخت صورت پذیرفته بود

 مدل فروندلیچ سطوحDonat et al. )2005(بر اساس نظر
جذب و نحوه توزیع محلهای تبادلی فعال و انرژی آنها را توصیف
 این معادله نقطهای را برای اشباع شدن ماده جاذب.میکند
 نمایانگر جذب،پیشبینی نمیکند و پوشش سطحی نامحدود
.چندالیه بر روی سطوح جاذب است

نتيجهگيری کلی
نانوذرات آهن و تیتانیوم کارایی بیشتری برای حذف آرسنیک
 در.محلول نسبت به فروسیلیس و فرو سیلیس منیزیم داشت
 مقدار حذف آن بیشتر شد و،غلظتهای بیشتر آرسنیک محلول
 در زمان، به علت افزایش سطح تماس،با افزایش مقدار نانوذرات
 جذب آرسنیک توسط.کمتری آرسنیک بیشتری حذف شد
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