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ABSTRACT
One of the best methods for managing coal wastes to prevent their accumulation in nature and reduce
environmental pollution is their application as the sorbents of pollutants. The objective of this study was to
investigate the capability and behavior of the coal wastes in three forms of pristine powder (cp), nanoparticles
(cnp) and FeCl3 modified nanoparticles (mcnp) for phosphorous (P) sorption from aqueous solution.
Characterization of the sorbents was carried out using XRD, SEM-EDS and FTIR analyses. Equilibrium
sorption experiments were done in batch systems and the effects of pH, initial P concentration and contact time
were studied. The results showed that the P sorption process was pH dependent and the maximum P sorption
occurred at 2-6 pH ranges. The maximum P removal efficiency of the sorbents obtained in the range of 0-50
mg/L of initial P concentration and it was increased with time and reached equilibrium after 2 hours. The P
removal efficiencies of the sorbents were determined to be 3.3, 18 and 78.8 % for cp, cnp and mcnp,
respectively. The pseudo-first and pseudo-second order kinetic models and Langmuir isotherm described the P
sorption data well. The maximum P sorption capacities were calculated to be 0.37, 3.97 and 30.39 mg/g for cp,
cnp and mcnp, respectively. Results revealed that the modified coal wastes have the potential to use as costeffective and environmental-friendly sorbents.
Keywords: Phosphorous Removal, Coal wastes, Kinetics, Isotherms.
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کارايی نانو ذرات ضايعات زغالسنگ اصالحشده با کلريد آهن در جذب فسفر از محلولهای آبی
سميه حسينپور ،1مجيد حجازی مهريزی ،*1حسن هاشمیپور رفسنجانی ،2محمدهادی فرپور

1

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .2گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/12/10 :تاریخ بازنگری -1399/1/30 :تاریخ تصویب)1399/2/6 :

چکيده
یکی از بهترین روشها برای مدیریت ضایعات زغالسنگ در راستای جلوگیری از انباشت آنها در طبیعت و کاهش آلودگی-
های محیطزیست ،کاربرد آنها بهعنوان جاذب آالینده ها است .این پژوهش با هدف بررسی قابلیت و رفتار جذبی ضایعات
زغالسنگ به سه شکل پودری خام ( ،)cpنانو ذرات ( )cnpو نانو ذرات اصالحشده با کلرید آهن ( )mcnpدر جذب فسفر از
محلول آبی انجام شد .مشخصهیابی جاذبها با استفاده از آنالیزهای دستگاهی نظیر  ،SEM-EDS ،XRDو  FTIRصورت
پذیرفت .مطالعات جذب سطحی فسفر به روش تعادلی در سیستم بسته انجام و تأثیر عواملی نظیر  ،pHغلظت اولیه فسفر
و زمان تماس بررسی شد .نتایج نشان داد که فرآیند جذب فسفر ،یک فرآیند وابسته به  pHبوده و بیشترین جذب فسفر
برای هر سه جاذب در محدوده  pH=2-6اتفاق افتاد .بیشترین درصد حذف فسفر در محدوده غلظت اولیه صفر تا 50
میلیگرم بر لیتر مشاهده شد .کارایی حذف فسفر توسط جاذبهای مورد مطالعه با گذشت زمان ،افزایش و پس از  2ساعت
به تعادل رسید .درصد حذف فسفر توسط  cnp ،cpو  mcnpبه ترتیب  18 ،3/3و  78/8درصد محاسبه شد .مدلهای
سینتیکی شبهرده اول و شبهرده دوم و مدل همدمای النگمویر دادههای جذب سطحی فسفر توسط جاذبهای مورد مطالعه
را به خوبی توصیف کردند .حداکثر ظرفیت جذب فسفر برای  cnp ،cpو  mcnpبه ترتیب برابر با  3/97 ،0/37و 30/39
میلیگرم بر گرم محاسبه شد .نتایج این پژوهش نشان داد که ضایعات زغالسنگ اصالحشده ،قابلیت استفاده بهعنوان یک
جاذب مقرون به صرفه و دوستدار محیطزیست را دارا هستند.
واژههای کليدی :حذف فسفر ،ضایعات زغالسنگ ،سینتیک ،همدما.

مقدمه
بسیاری از کارخانجات صنعتی در کنار تولید یک یا چند محصول
اصلی ،پسماند و ضایعات فراوانی تولید میکنند که بخش عمدهای
از آنها بهطور مستقیم در محیطزیست دفع شده و به مرور زمان
سبب بروز مشکالت زیستمحیطی فراوانی میشود .امروزه بحث
مدیریت پسماند در راستای حفظ محیطزیست بهطور جدی
مطرح شده و سیاست کلی در ارتباط با مدیریت ضایعات ،بررسی
و شناخت راهحلهای ممکن جهت بهرهبرداری از آنها در راستای
حذف آلودگیهای زیستمحیطی و کاهش هزینههای ناشی از
دفع این مواد میباشد.
شستشوی زغالسنگ باعث تولید حجم بسیار زیاد پسماند
میشود که این ضایعات در اطراف کارخانههای زغالشویی ذخیره
میشوند .در حال حاضر بیش از  12میلیون تن پسماند زغالسنگ
در اطراف کارخانه زغالشویی زرند در استان کرمان در منطقهای
با مساحت حدود دو هکتار در ارتفاع چند ده متری ذخیره شده
است که مشکالت زیستمحیطی جدی از جمله تولید زهاب
*
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اسیدی را به دنبال داشته است ( .)Heydarizadeh et al., 2013از
طرفی ،برخی ویژگیهای منحصر به فرد پسماند زغالسنگ نظیر
تخلخل ،سطح ویژه و ظرفیت جذب باال و ساختار شیمیایی آبگریز،
قابلیت استفاده از این ماده بهعنوان یک جاذب مقرون به صرفه را
مورد توجه قرار داده است .از آنجا که بخش اصلی پسماند زغال-
سنگ از عناصر سیلیسیم و آلومینیوم تشکیل شده است ،مواد
مذکور خصوصیات شبهزئولیتی به خود گرفته و از قابلیت جذب
نسبتاً باالیی برخوردار هستند .بنابراین ،حضور این مواد در
محیطزیست میتواند باعث جذب آالیندههای آلی و غیر آلی شده
و با جلوگیری از ورود آنها به آبهای زیرزمینی و جذب توسط
گیاه ،مانع از ورود آالیندهها به زنجیره غذایی انسان گردند (Wang
 .)et al., 2016 aدر سالهای اخیر ،روش جذب سطحی به دلیل
سادگی ،راندمان باال و قیمت مناسب بهطور گستردهای برای حذف
آالیندهها مورد استفاده قرار گرفته است .در این فرآیند ،انتخاب
جاذب مناسب از لحاظ کارایی و هزینه اهمیت ویژهای دارد .در
مطالعات مختلف از مواد مختلفی نظیر کانیهای رسی ،کربن
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فعال ،مواد زیستی ،مواد زائد صنعتی و نانو ذرات جهت حذف
آالیندههای مختلف استفاده شده است ( AlOthman et al.,
.)2013
غلظت بیش از حد مجاز عناصری نظیر فسفر در پی
فعالیتهای صنعتی و کشاورزی از عوامل آالیندهی محیطزیست
محسوب میشود ( .)Taghipour and Jalali, 2016با وجودی که
فسفر از عناصر ضروری مورد نیاز گیاه و سایر موجودات زنده بوده
و در تمامی فرآیندهای بیوشیمیایی ،ترکیبهای انرژیزا و انتقال
انرژی دخالت دارد ،اما تجمع بیش از حد آن در منابع آبی با بروز
پدیده غنیشدن ،1سالمتی انسان و سایر موجودات زنده را به خطر
میاندازد .این پدیده منجر به تخریب دریاچهها و منابع آبی شده
و یک تهدید بومشناختی جدی برای محیطزیست میباشد.
سازمان بهداشت جهانی حد بیشینه تخلیه فسفر در محیطزیست
را  0/5-1میلیگرم بر لیتر تعیین کرده است ( Luengo et al.,
 .)2017بنابراین ،حفظ اکوسیستمهای طبیعی در مقابل ورود
آالیندهها و حذف آنها از محیطزیست از اهمیت ویژهای برخوردار
است .پژوهشگران مختلف جاذبهای ارزان و مؤثری از قبیل
خاکستر ( ،)Lu et al., 2009اکسیدهای آهن و آلومینیوم ( Tosco
 ،)et al., 2014اکسید زیرکونیوم ( ،)Liu et al., 2008بنتونیت
( ،)Zamparas et al., 2012زئولیت ( )Yang et al., 2014و کربن
فعال ( )Wang et al., 2012را برای حذف فسفر از پسابها مورد
استفاده قرار دادهاند.
در این پژوهش ،امکان استفاده از ضایعات جامد کارخانه
زغالشویی زرند واقع در استان کرمان بهعنوان جاذب فسفر مورد
بررسی قرار میگیرد .در این راستا ،کارایی ضایعات زغالسنگ به
سه شکل پودری خام ،نانو ذرات و نانو ذرات اصالحشده با کلرید
آهن در حذف فسفر از محلول آبی مورد مطالعه قرار گرفته و به
تأثیر عواملی نظیر غلظت اولیه pH ،و زمان بر جذب فسفر توسط
جاذبهای مذکور پرداخته میشود.

مواد و روشها
مواد مورد نياز

ضایعات زغالسنگ از کارخانه زغال شویی زرند کرمان جمعآوری
و جهت تهیه جاذبهای فسفر مورد استفاده قرار گرفتند .کلیه
مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش شامل پتاسیم دی
هیدروژن فسفات ،مولیبدات آمونیوم ،پتاسیم آنتیموان تارتارات،
اسید سولفوریک ،اسید آسکوربیک ،سدیم هیدروکسید ،سدیم
1. Eutrophication
2. Merck
3. Coal Particles

کلراید ،اسید کلریدریک و کلرید آهن سه ظرفیتی با خلوص باال
از شرکت مرک 2آلمان تهیه شد.
آمادهسازی جاذبها

جاذبهای مورد مطالعه در این پژوهش به سه صورت
پودری ،)cp(3نانو ذرات )cnp(4و نانو ذرات اصالحشده با کلرید
آهن سه ظرفیتی )mcnp(5از ضایعات زغالسنگ تهیه شد .بدین
صورت که ضایعات جمعآوریشده ابتدا بهصورت پودری درآمده و
از الک  270مش ( 0/05میلیمتر) عبور داده شدند .سپس ذرات
پودرشده به مدت  100ساعت توسط آسیاب گلولهای به ذرات در
ابعاد نانو تبدیل شدند .نانو ذرات حاصل با آب دو بار تقطیر در
نسبت  100( 1:10گرم نانو ذرات و  1000میلیلیتر آب مقطر)
به مدت  48ساعت تکان داده شده و پس از شستشو ،در آون با
دمای  115درجه سانتیگراد خشک شدند .جهت اصالح نانو ذرات
با کلرید آهن سه ظرفیتی ،از روش  Wang et al., 2016 bپیروی
شد .بدین صورت که نانو ذرات تهیهشده ابتدا با محلول
هیدروکسید سدیم  2موالر با نسبت  1:10به مدت  24ساعت
اصالح و سپس در آون در دمای  115درجه سانتیگراد به مدت
 24ساعت خشک شدند .سپس نانو ذرات اصالحشده با
هیدروکسید سدیم به  500میلیلیتر آب دو بار تقطیر اضافه و
پس از تنظیم  pHسوسپانسیون بر روی  ،13محلول نیم موالر
کلرید آهن سه ظرفیتی به آرامی به سوسپانسیون افزوده و هم-
زدنهای مداوم تا کاهش  pHمحلول به  5ادامه یافت .سرانجام،
سوسپانسیون حاصل به مدت  24ساعت بهصورت ساکن نگهداری
و رسوب بهدستآمده به مدت  3ساعت در آون با دمای 105
درجه سانتیگراد خشک شد .جاذبهای تهیهشده برای انجام
آزمایشهای بعدی در دمای اتاق و محل تاریک نگهداری شدند.
مشخصهيابی جاذبها

مطالعه ساختار بلوری جاذبهای تهیهشده با استفاده از آنالیز
پراش پرتو ایکس ( )XRDدر محدوده زوایای ˚ 2ϴ =2-60به
کمک دستگاه پراشنگار مدل  X pert pro MPDمجهز به المپ
مس با ولتاژ  40کیلوولت و جریان  30میلی آمپر انجام شد .جهت
بررسی وضعیت گروههای عاملی موجود بر روی سطح جاذبها از
آنالیز طیفبینی مادون قرمز تبدیل فوریه ( )FTIRاستفاده شد.
بدین صورت که ابتدا هر کدام از نمونهها به نسبت  1به  100با
نمک برمید پتاسیم مخلوط و سپس با استفاده از دستگاه فشار به
شکل قرص درآورده شدند .سپس طیف جذب  IRدر محدوده عدد
موج  400 cm-1تا  4000با دستگاه Bruker, TENSOR 27
4. Coal Nano Particles
5. Modified Coal Nano Particles
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برآورد شد .جهت بررسی مورفولوژی جاذبهای مورد مطالعه از
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمجهز به تجزیه عنصری
( )EDSاستفاده شد .در این روش عکسبرداری و تجزیه عنصری
از نمونههای پودری پوشانده شده با طال توسط دستگاه ∏ Vega
 TESCANانجام شد.
اندازهگيری نقطه  pHبا بار صفر ()pHzpc

جهت تعیین نقطه  pHبا بار صفر جاذبهای تهیهشده 10 ،میلی-
لیتر از محلول کلرید سدیم  0/01موالر درون یک سری لوله
سانتریفیوژ  50میلیلیتری افزوده و  pHاولیه هر محلول با اضافه-
کردن مقادیر مشخصی از محلولهای اسیدکلریدریک و
هیدروکسید سدیم  0/1موالر در محدوده  2تا  12تنظیم شد.
سپس مقدار  0/1گرم از هر جاذب به محلولهای تهیهشده افزوده
و سوسپانسیون حاصل به مدت  48ساعت در دمای اتاق تکان
داده شد .پس از آن pH ،تعادلی محلولها اندازهگیری و ثبت شد.
با رسم نمودار مقادیر  pHاولیه در مقابل  pHتعادلی برای هر
جاذب ،نقطه اتصال منحنی جاذب با خط مربوط به نمونه شاهد،
بهعنوان نقطه بار صفر در نظر گرفته شد ( Feizi and Jalali,
.)2016
آزمايشهای تعادلی جذب سطحی فسفر

بهمنظور بررسی کارایی جاذبهای تهیهشده در جذب فسفر از
محلول آبی ،آزمایشهای تعادلی جذب سطحی فسفر بهصورت
بسته 1در لولههای سانتریفیوژ پلی اتیلنی در دمای  25درجه
سانتیگراد انجام شد و برخی از ویژگیهای مؤثر بر فرآیند جذب
شامل اثر  pHدر بازه  ،2-10غلظت اولیه فسفر در بازه 0-500
میلیگرم بر لیتر و زمان تماس در بازه  0-1440دقیقه مورد
مطالعه قرار گرفت .بر اساس نتایج بهدستآمده از پیش
آزمایشهای انجامشده ،غلظت اولیه فسفر و مقدار جاذب به ترتیب
 300میلیگرم بر لیتر و  10گرم بر لیتر انتخاب شد.
سوسپانسیونها به مدت  24ساعت با سرعت  250دور بر دقیقه
تکان داده شدند و محلول رویی آنها به کمک سانتریفیوژ با
سرعت  4000دور بر دقیقه به مدت  10دقیقه جداسازی و سپس
از کاغذ صافی واتمن  42عبور داده شدند .غلظت تعادلی فسفر به
روش اسید آسکوربیک با کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول
موج  880نانومتر اندازهگیری شد ( .)21میزان فسفر جذبشده
بر روی جاذب و درصد حذف فسفر توسط جاذب به ترتیب با
استفاده از معادالت ( )1و ( )2محاسبه شد:
(رابطه )1

𝑉) 𝑒𝐶– 𝑖𝐶(
𝑚

=𝑞

1. Batch
2. Jenway
3 .Fruendlich

) 𝒆𝑪(𝑪𝒊 −

= )𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙 (%

(رابطه )2
در این معادالت q ،میزان فسفر جذبشده در حالت تعادل
بر حسب میلیگرم بر گرم Ci ،و  Ceبه ترتیب غلظت اولیه و تعادلی
فسفر بر حسب میلیگرم بر لیتر V ،حجم محلول بر حسب لیتر
و  mجرم جاذب بر حسب گرم و  Removalدرصد حذف فسفر
میباشد (.)26
بهمنظور بررسی اثر  pHمحلول بر فرآیند جذب فسفر توسط
جاذبهای تهیهشده pH ،اولیه محلولهای فسفر با کمک
اسیدکلریدریک و هیدروکسید سدیم  0/1موالر و به کمک دستگاه
pHمتر مدل جنوی 2روی مقادیر  8 ،6 ،4 ،2و  10تنظیم شد.
𝟎𝟎𝟏 ×

𝒊𝑪

مطالعه همدماهای جذب سطحی فسفر

آزمایشهای همدمای جذب سطحی فسفر در محلولهایی با
غلظتهای متفاوت فسفر در محدوده صفر تا  500میلیگرم بر
لیتر در  pHو زمانهای بهینه بهدستآمده از مراحل قبل برای هر
جاذب انجام شد .همدماهای جذب فسفر توسط مدلهای
فروندلیچ 3و النگمویر 4مدلسازی شدند که روابط ریاضی آنها به
ترتیب بهصورت زیر است:
1

𝑛𝑒𝐶 𝐹𝐾 = 𝑞

(رابطه )3
=𝑞
(رابطه )4
𝑒𝐶 𝑙𝐾 1+
در روابط فوق Ce ،و  qبه ترتیب غلظت تعادلی فسفر در
محلول بر حسب میلیگرم بر لیتر و میزان فسفر جذبشده توسط
جاذب بر حسب میلیگرم بر گرم میباشد KF .و  nضرایب معادله
فروندلیچ به ترتیب بر حسب لیتر بر میلیگرم و گرم بر لیتر
هستند که مرتبط با ظرفیت و شدت جذب میباشند KL .و Qmax
ضرایب معادله النگمویر به ترتیب بر حسب لیتر بر میلیگرم و
میلیگرم بر گرم هستند که مرتبط با انرژی جذب و حداکثر
ظرفیت جذب میباشند.
𝑒𝐶 𝑙𝐾 𝑥𝑎𝑚𝑄

مطالعه سينتيک جذب سطحی فسفر

آزمایشهای سینتیک جذب سطحی فسفر در محلولهای حاوی
 300میلیگرم بر لیتر فسفر انجام شد .سوسپانسیونها در دمای
آزمایشگاه در فواصل زمانی  0تا  1440دقیقه تکان داده شده و
غلظت تعادلی فسفر در مایع رویی در پایان هر تیمار زمانی اندازه-
گیری و میزان فسفر جذبشده در زمان  tبر حسب میلیگرم بر
گرم از رابطه ( )5محاسبه شد:
𝑉) 𝑡𝐶(𝐶𝑖 −

(رابطه )5
در رابطه فوق  Ciو  Ctبه ترتیب غلظت اولیه و غلظت فسفر
در زمان  tبر حسب میلیگرم بر لیتر میباشد .دادههای سینتیک
𝑚

= 𝑡𝑞

4. Langmuir
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جذب فسفر توسط مدلهای شبهرده اول 1و شبهرده دوم 2مدل-
سازی شدند که روابط ریاضی آنها به ترتیب صورت زیر است:
) 𝑡 𝑞𝑡 = 𝑞𝑚𝑎𝑥 (1 − 𝑒 −𝑘1
(رابطه )6
2
𝑥𝑎𝑚𝑞 𝑘2
𝑡

(رابطه )7
در روابط فوق qt ،و  qmaxبه ترتیب ظرفیت جذب فسفر در
زمان  tو در زمان تعادل بر حسب میلیگرم بر گرم k1 ،ثابت سرعت
مدل شبهرده اول بر حسب یک بر دقیقه k2 ،ثابت سرعت مدل
شبهرده دوم بر حسب گرم بر میلیگرم در دقیقه میباشند .جهت
تعیین دقت و صحت مدلهای سینتیکی و همدماهای برازش یافته
از دو شاخص آماری ضریب تبیین ( )R2و خطای استاندارد ()SE
استفاده شد .برای اجتناب از خطا در برازش مدلها بر روی داده-
های سینتیکی و تعادلی ،شکل غیرخطی معادلهها با کمک
نرمافزار گرفپد پریسم 3نسخه  6ترسیم شد.
𝑡 𝑥𝑎𝑚𝑞 1+ 𝑘2

= 𝑡𝑞

نتايج و بحث
مشخصهيابی جاذبها
پراش پرتوی ايکس

شکل ( )1الگوی پراشنگار پرتو ایکس از نانو ذرات ( )cnpو نانو
ذرات اصالحشده ضایعات زغالسنگ ( ،)mcnpرا نمایش میدهد.

همانگونه که مشاهده میشود ،نانو ذرات ضایعات زغالسنگ
( )cnpعمدت ًا از ترکیبات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم تشکیل
شده و کانی عمدهی موجود در آنها کوارتز میباشد .وجود پیک-
های تیز با شدت باال در زوایای ( 21 )2ϴو  27درجه در پراشنگار
نانو ذرات زغالسنگ حاکی از غالبیت کوارتز ( )SiO2و پیکهای
موجود در محدوده زوایای  30تا  50درجه نشاندهنده وجود کانی
موالیت ( )3Al2O3. 2SiO2در ساختار آن میباشد ( Kobayashi
 .)et al., 2020در الگوی نانو ذرات اصالحشده ضایعات زغالسنگ
( ،)mcnpپیکهای مربوط به کوارتز حذف و یا تضعیف شده و در
مقابل ،ظهور یک پیک جدید در زاویه  32درجه که مربوط به
ترکیبات اکسید آهن (( )Fe2O3هماتیت) میباشد ،نشاندهندهی
الیه پوشانی مناسب نانو ذرات زغالسنگ بهوسیله اتمهای آهن
میباشد .عالوه بر آن ،پیک پهن موجود در زاویه  45درجه در
پراشنگار نانو ذرات زغالسنگ حاکی از وجود کلسیت ()CaCO3
بوده که پس از اصالح با کلرید آهن حذف شده است .دلیل این
امر را میتوان به افزایش اسیدیته سطح در اثر افزودن کلرید آهن
و در پی آن حل شدن کلسیت نسبت داد ( Wang et al., 2016
.)b

شکل  -1پراشنگار پرتوی ايکس از نانو ذرات ( )cnpو نانو ذرات اصالحشده ضايعات زغالسنگ ()mcnp

نقاط بار صفر

نقطه بار صفر به pHی اطالق میشود که خالص بار الکتریکی یک
ماده برابر با صفر بوده و یا به عبارتی میزان بارهای منفی و مثبت
آن با یکدیگر برابر میباشند .بر اساس این تعریف ،در pHهای
باالتر از نقطه بار صفر ،بار الکتریکی خالص جاذب منفی بوده و
1. Pseudo-first order
2. Pseudo-second order

جاذب مذکور قابلیت جذب الکترواستاتیک کاتیونها را دارد .به
همین صورت در pHهای پایینتر از نقطه بار صفر ،بار الکتریکی
خالص جاذب مثبت بوده و بنابراین تمایل بیشتری به جذب
آنیونها دارد .مقادیر بیشتر نقطه بار صفر بیانگر این امر است که
تعادل بارهای منفی و مثبت در  pHباالتری اتفاق افتاده و بنابراین
3. GraphPad Prism
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سطح جاذب در گستره وسیعتری از  pHدارای بار مثبت است
( .)Feizi and Jalali, 2016با تعیین نقطه بار صفر یک جاذب
میتوان اطالعاتی راجع به رفتار و تمایل جذبی آن نسبت به
کاتیونها و آنیونها حاصل کرد .شکل ( )2نمودار تعیین نقطه بار
صفر را برای جاذبهای تهیهشده نشان میدهد .برای هر جاذب،
محل تالقی منحنی  pHاولیه در برابر  pHتعادلی با خط شاهد

بهعنوان نقطه بار صفر در نظر گرفته شده است .همانگونه که
مشاهده میشود ،نقطه بار صفر جاذبهای مورد مطالعه در pH
حدود  8بر یکدیگر منطبق میباشد .این بدین معنی است که
اصالح نانو ذرات ضایعات زغالسنگ با کلرید آهن تأثیری بر نقطه
بار صفر آنها نداشته است.

شکل  -2نقاط بار صفر جاذبهای مورد مطالعه

طيف مادون قرمز

طیف مادون قرمز نانو ذرات ( )cnpو نانو ذرات اصالحشده ()mcnp
ضایعات زغالسنگ در شکل ( )3نشان داده شده است .در طیف
نانو ذرات اصالحشده ،پیک  2925 cm-1مربوط به ارتعاشات
کششی متقارن گروه متیلن ( )-C-Hبوده که پس از اصالح نانو
ذرات با کلرید آهن ظاهر شده است .همچنین ،پیک موجود در
عدد موجی  1447 cm-1که پس از اصالح با کلرید آهن شدت
یافته است نیز مربوط به ارتعاشات خمشی گروه متیلن میباشد.
افزودن هیدروکسید سدیم و کلرید آهن میتواند منجر به افزایش

نیروی پیوند هیدروژنی شود که در نتیجه آن انرژی کمتری جهت
ارتعاشات خمشی  H-O-Hمورد نیاز بوده که این امر موجب
کاهش فرکانس باند خمشی  H-OHمیشود .بهطور کلی ،پیک-
های مشاهدهشده نانو ذرات خام و اصالحشده شامل پیکهای
 1447مربوط به ساختار  ،H-C-Hپیک  1614مربوط به ،O-H
پیک  1037مربوط به پیوند  ،Si-Oپیک  797مربوط به گروه Si-
 O-Siو پیک  3420 cm-1مربوط به گروه  COOHمیباشند
(.)Wang et al., 2016 a; Fazlzadeh et al., 2017

شکل  -3طيف مادون قرمز نانو ذرات ( )cnpو نانو ذرات اصالحشده ( )mcnpضايعات زغالسنگ

مورفولوژی سطح جاذبها

شکل ( )4تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مربوط به نانو

ذرات ( )cnpو نانو ذرات اصالحشده ( )mcnpضایعات زغالسنگ
را نمایش میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،نانو ذرات
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اصالحشده با کلرید آهن گویای موفقیتآمیز بودن اصالح جاذب
میباشد .عالوه بر آن ،تجزیه  EDSحاصل از میکروسکوپ
الکترونی روبشی نیز حاکی از پوشانده شدن نانو ذرات زغالسنگ
بهوسیله کلرید آهن میباشد .همانگونه که مشاهده میشود،
میزان اتمهای آهن در نانو ذرات اصالحشده ضایعات زغالسنگ
( )mcnpافزایش یافته است.

ضایعات زغالسنگ به شکل کروی بوده و بهصورت زنجیرهای در
کنار یکدیگر قرار گرفتهاند .درحالیکه مورفولوژی نانو ذرات
اصالحشده به دلیل استفاده از هیدروکسید سدیم و کلرید آهن
متفاوت است .تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانو ذرات
اصالحشده نشان میدهد که ذرات آهن در اندازههای حدود 10
نانومتر بهصورت یکنواخت روی سطح نانو ذرات زغالسنگ
پراکنده شدهاند .حضور اتمهای آهن در سطح نانو ذرات
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شکل  -4تصاوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی و آناليز  EDSمربوط به نانو ذرات ( )cnpو نانو ذرات اصالحشده ( )mcnpضايعات زغالسنگ

اثر غلظت اوليه بر کارايی جذب فسفر

تأثیر غلظت اولیه فسفر بر کارایی جذب آن توسط جاذبهای مورد
مطالعه در شکل ( )A-5نشان داده شده است .در تمام جاذبها
راندمان جذب فسفر با افزایش غلظت اولیه آن کاهش یافت،
بهطوریکه با افزایش غلظت اولیه فسفر از  50به  500میلیگرم
در لیتر ،راندمان جذب فسفر برای نانو ذرات اصالحشده ()mcnp
از  100به  39درصد کاهش یافت .در غلظتهای پایین فسفر در
محلول ،نسبت مکانهای جذبی به یون جذبشونده زیاد و گونه-
های فسفر حداکثر برهمکنش را با گروههای عاملی سطح جاذبها
داشته و به همین دلیل راندمان جذب بیشترین مقدار است .با
افزایش غلظت فسفر در محلول به دلیل اشباع شدن مکانهای
جذب ،راندمان جذب نیز کاهش مییابد ( ;Mondal et al., 2008

 .)Wang et al., 2012در همهی غلظتها ،راندمان حذف فسفر
توسط  mcnpبیشتر از  cpو  cnpمیباشد .این امر میتواند ناشی
از تبدیل جاذب به ذرات نانو و اصالح نانو ذرات با کلرید آهن و
افزایش سطح ویژه آنها باشد .کاربرد کلرید آهن بهعنوان ماده
اصالحکننده سبب رسوب اکیسدهای آهن روی نانو ضایعات
زغالسنگ شده که این امر افزایش گروههای هیدروکسیل (OH-
) را به دنبال داشته و سبب افزایش میزان جذب فسفر میشود.
گروههای هیدروکسیل موجود در سطح نانو ذرات ،توانایی جذب
و پیوند با فسفر را داشته و فسفر از طریق تشکیل پیوندهای
سطحی بر روی نانو ذرات جذب آنها میشود.
اثر زمان تماس بر کارايی جذب فسفر

همانگونه که در شکل ( )B-5مشاهده میشود ،کارایی جذب
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زغالسنگ شده است .سرعت باالی جذب فسفر توسط جاذبهای
مورد مطالعه در ابتدای واکنش را میتوان به خالی بودن سطح
جاذب و غلظت زیاد آنیونهای فسفر در محلول نسبت داد .با
گذشت زمان و با اشغال شدن جایگاههای فعال سطح جاذب و
کاهش غلظت فسفر در محلول ،سرعت حذف کاهش یافته و به
تدریج به تعادل میرسد ( Han et al., 2016; Babaeivelni and
.)Khodadoust., 2013

فسفر توسط جاذبهای مورد مطالعه با گذشت زمان افزایش یافته
و پس از حدود  2ساعت به تعادل نسبی رسیده است .در این دوره
زمانی ،درصد حذف فسفر توسط ذرات پودری خام ( ،)cpنانو ذرات
( )cnpو نانو ذرات اصالحشده ( )mcnpزغالسنگ به ترتیب ،3/3
 18و  78/8درصد بوده است .این امر نشان میدهد که کاهش
اندازه ذرات در ابعاد نانو از طریق اصالح فیزیکی توسط آسیاب
گلولهای و سپس اصالح شیمیایی آنها با کلرید آهن هر یک به
نوبهی خود منجر به افزایش درصد حذف فسفر توسط ضایعات

A

B

شکل  -5تأثير غلظت اوليه ( )Aو زمان تماس ( )Bبر کارايی جذب فسفر توسط جاذبهای مورد مطالعه

اثر  pHبر جذب فسفر

در مطالعات جذب سطحی pH ،محلول با اثرگذاری بر بار سطحی
و گروههای عاملی سطح جاذب و نیز گونهبندی شیمیایی و سرعت
پخشیدگی جذبشونده در محلول ،نقش بسیار مهمی در فرآیند
جذب سطحی ایفا میکند ( .)Rahmani et al., 2010شکل ()6
اثر  pHبر میزان جذب فسفر توسط جاذبهای مورد مطالعه را
نشان میدهد .همانگونه که قابل مشاهده است ،فرآیند جذب
فسفر توسط جاذبهای مورد مطالعه به میزان زیادی وابسته به
 pHبوده و در همهی جاذبها بیشترین میزان جذب فسفر در

دامنه  pH=2-6اتفاق افتاده است .در این محدوده از  ،pHمیزان
جذب فسفر توسط هریک از جاذبها تقریب ًا ثابت بوده ولی با
افزایش  pHاز  6تا  8جذب فسفر شدیداً کاهش مییابد .این امر
را میتوان به جنبه الکترواستاتیک فرآیند جذب فسفر توسط
جاذبهای مورد مطالعه نسبت داد .همانگونه که در شکل ()2
نشان داده شد ،نقطه بار صفر جاذبهای مورد مطالعه حدود  8به
دست آمد .با توجه به اینکه در محدوده pHهای پایینتر از نقطه
بار صفر ،اکثر گروههای عامل سطحی جاذبها پروتونه بوده و
سطح جاذب دارای بار مثبت میباشد ،بنابراین ،تمایل جاذب به
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جذب آنیونهای فسفر زیاد است .اما در محدوده pHهای باالتر از
نقطه بار صفر ،سطح جاذب دارای بار منفی بوده و دافعه
الکترواستاتیکی به وجود آمده میان سطح جاذب با آنیونهای
فسفر منجر به کاهش جذب فسفر توسط جاذب میشود .افزون بر

آن ،در pHهای باال به دلیل افزایش غلظت آنیون هیدروکسیل در
محلول و رقابت آن با آنیونهای فسفر برای رسیدن به مکانهای
فعال جذب ،میزان جذب فسفر توسط جاذب کاهش مییابد ( Yan
.)et al., 2016; Wang, 2016 a

شکل  -6تأثير  pHبر ميزان جذب فسفر توسط جاذبهای مورد مطالعه

همدماهای جذب سطحی فسفر

همدماهای جذب سطحی ،رابطه میان غلظت تعادلی جذبشونده
در محلول را با میزان جذبشده بر روی سطح جاذب در دمای
ثابت بیان میکنند .همدماهای جذب سطحی فسفر توسط جاذب-
های مورد مطالعه در شکل ( )7نشان داده شده است .مدلسازی
دادههای جذب سطحی فسفر با استفاده از مدلهای النگمویر و
فروندلیچ انجام و پارامترهای مربوط به هر مدل در جدول ()1
ارائه شده است .مدل النگمویر با داشتن ضرایب همبستگی باالتر
و خطای استاندارد کمتر برازش بهتری نسبت به مدل فروندلیچ با
دادههای جذب فسفر توسط هر سه جاذب ارائه داد .این امر حاکی
از یکسان بودن انرژی مکانهای فعال جذب و تک الیهای بودن
جذب فسفر توسط جاذبهای مورد مطالعه میباشد .توانایی باالی
مدل النگمویر در مدلسازی دادههای جذب سطحی فسفر در
پژوهشهای مختلفی گزارش شده است ( ;Bolbol et al., 2019 a
 .)Jung et al., 2015 b; Li et al., 2016حداکثر ظرفیت جذب
فسفر پیشبینیشده توسط معادله النگمویر برای ذرات پودری،
نانو ذرات و نانو ذرات اصالحشده زغالسنگ به ترتیب برابر با
 3/97 ،0/37و  30/39میلیگرم بر گرم محاسبه شد .عالوه بر آن،
مقدار ضریب النگمویر ( )KLکه بیانگر انرژی پیوند میباشد ،برای
نانو ذرات اصالحشده بیشتر از ذرات خام بود .این امر نشان میدهد
که فسفر با قدرت بیشتری توسط نانو ذرات اصالحشده جذب و
نگهداری شده و آزادسازی آن از نانو ذرات اصالحشده سختتر از
ذرات خام خواهد بود .مقایسه ظرفیت جذب فسفر توسط نانو

ذرات اصالحشده زغالسنگ با جاذبهای مورد استفاده در سایر
پژوهشها نظیر کربن فعال اصالحشده با آهن دو و سه ظرفیتی
( 14/12و  8/73میلیگرم بر گرم) ( ،)Wang et al., 2012نانو
ذرات صفر ظرفیتی آهن تهیهشده از عصاره پوست سبز پسته
( 29/33میلیگرم بر گرم) ( )Soliemanzadeh et al., 2016و
بیوچار اصالحشده با هیدروکسید دوگانه الیهای منیزیم-آهن
( 17/46میلیگرم بر گرم) ( )Bolbol et al., 2019 aحاکی از
قابلیت نسبتاً باالی جاذبهای تهیهشده در این پژوهش در جذب
فسفر است.
جدول  -1پارامترهای مدلهای همدمای جذب سطحی فسفر توسط جاذب-
های مورد مطالعه

مدل

جاذب
cp

cnp

mcnp

0/37
0/32
0/99
0/01

3/97
0/01
0/99
0/06

30/39
0/84
0/99
0/79

النگمویر
)Qmax (mg/g
)KL (L/mg
R2
SE

فروندلیچ
KF
1/n
R2
SE

0/12
0/52
0/98
0/01

0/5
0/31
0/98
0/18

0/004
0/17
0/97
1/27
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شکل  -7مدلهای همدمای جذب سطحی فسفر توسط جاذبهای مورد مطالعه

سينتيک جذب سطحی فسفر

سینتیک واکنش بیانکننده مسیر واکنش و مکانیسمهای درگیر
در فرآیند جذب سطحی بوده و از مهمترین جنبههای مطالعات
جذب سطحی به شمار میرود .جهت مدلسازی دادههای
سینتیک جذب سطحی فسفر توسط جاذبهای مورد مطالعه ،از

مدلهای سینتیکی شبهرده اول و شبهرده دوم استفاده شد (شکل
 .)8مدل شبهرده اول بیان میدارد که سرعت فرآیند جذب با
افزایش ظرفیت جذب بهصورت خطی کاهش مییابد .درحالیکه
مدل شبهرده دوم معمو ًال برای توصیف فرآیند جذب شیمیایی
مورد استفاده قرار میگیرد و مرحله محدودکننده سرعت واکنش

حسينپور و همکاران :کارايی نانو ذرات ضايعات زغالسنگ اصالحشده 1677 ...

( Ho, 2006; Yao et

را برهمکنش میان دو ذره در نظر میگیرد
 .)al., 2011پارامترهای مدلهای سینتیکی جذب سطحی فسفر
توسط جاذبهای مورد مطالعه در جدول ( )2نشان داده شده
است .همانگونه که قابل مشاهده است ،هر دو مدل سینتیکی
مورد استفاده بهخوبی با دادههای سینتیک جذب سطحی فسفر
توسط جاذبهای مورد مطالعه برازش یافتهاند .این امر حاکی از
دخالت همزمان مکانیسمهای جذب فیزیکی و شیمیایی در فرآیند

جذب سطحی فسفر توسط جاذبهای مورد مطالعه میباشد ( Lu

 .)et al., 2013; Jung et al., 2015 aمقادیر حداکثر ظرفیت جذب
فسفر محاسبهشده توسط مدل شبهرده دوم برای نانو ذرات
اصالحشده نسبت به نانو ذرات خام بیشتر بود .این امر را میتوان
به حضور ذرات آهن بر روی سطوح ضایعات زغالسنگ نسبت داد.
از طرفی ،باال بودن سرعت جذب فسفر در مراحل ابتدایی واکنش
نیز مؤید این امر میباشد (.)Bolbol et al., 2019 b

شکل  -8مدلهای سينتيکی جذب سطحی فسفر توسط جاذبهای مورد مطالعه
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 پارامترهای مدلهای سينتيکی جذب سطحی فسفر توسط جاذبهای مورد مطالعه-2 جدول

جاذب
mcnp

cnp

cp

مدل
شبهرده اول

25/52
0/01
0/98
1/24

2/20
0/01
0/99
0/06

0/46
0/01
0/98
0/01

qmax (mg/g)
K1(min-1)
R2
SE

شبهرده دوم
28/44
0/0004
0/98
1/33

2/45
0/007
0/98
0/12

، بهطور کلی.بهترین توصیف را از فرآیند جذب فسفر ارائه دادند
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ضایعات زغالسنگ اصالحشده
از قابلیت باالیی جهت جذب فسفر از محلول آبی برخوردار بوده و
 میتوانند بهعنوان یک،با توجه به سهولت و هزینه پایین تولید
جاذب مقرون به صرفه و دوستدار محیطزیست مورد توجه قرار
.گیرند

سپاسگزاری
این مقاله بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان "سینتیک
"جذب فسفر توسط نانو ذرات اصالحشدهی ضایعات زغالسنگ
میباشد که با حمایت مالی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
شهید باهنر کرمان به انجام رسیده و بدین وسیله قدردانی می
.شود

0/50
0/03
0/99
0/01

qmax (mg/g)
K2 (mg/g.min)
R2
SE

نتيجهگيری
 قابلیت جذب فسفر از محلول آبی توسط ضایعات،در این پژوهش
 نانو ذرات و نانو ذرات،زغالسنگ به سه شکل ذرات پودری خام
- بررسی ویژگی.اصالحشده با کلرید آهن مورد مطالعه قرار گرفت
های جذبی جاذبها نشان داد که تبدیل ذرات پودری خام
ضایعات زغالسنگ به نانو ذرات به روش فیزیکی و اصالح
شیمیایی نانو ذرات حاصل با استفاده از کلرید آهن به ترتیب باعث
 برابری در ظرفیت جذب فسفر توسط ذرات100  و10 افزایش
 فرآیند جذب فسفر توسط هر سه جاذب یک فرآیند.خام شد
 بود بهطوریکه بیشترین میزان جذب فسفر درpH وابسته به
 نتایج مطالعات سینتیک و همدمای. اتفاق افتادpH=2-6 محدوده
جذب فسفر توسط جاذبهای مورد مطالعه نشان داد که مدلهای
سینتیکی شبهرده اول و شبهرده دوم و مدل همدمای النگمویر
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