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بررسی ایزوترم و سینتیک جذب رنگزای متیلن آبی بهروش غیرخطی با استفاده از نانوکامپوزیت
 TRAC/ZnOدر سیستم ناپیوسته

چکیده
پسابهای صنعتي معموالً ،يكي از عمدهترين صنايع آالينده محیطزيست به شمار
ميروند .تخلیه فاضالبهای رنگي صنايع در آبهای پذيرنده منجر به بروز پديده
اتريفیكاسیون يون و ازنظر بهداشتي دارای خاصیت سرطانزايي و جهشزايي
ميباشد .لذا هدف از اين تحقیق بررسي حذف رنگ متیلن آبي از محیطهای آبي با
استفاده از نانوکامپوزيت کربن فعال حاصل از پسماند توتون و نانو اکسید روی
( )TRAC/ZnOميباشد .اين تحقیق يك نوع مطالعه تجربي -آزمايشگاهي بود .در
اين مطالعه تأثیر پارامترهای مختلف بر عملكرد جاذب بررسي شد و ايزوترمها و
سینتیكهای جذب بهصورت غیرخطي تعیین شد و غلظت رنگ بهروش
اسپكتروفتومتری در طولموج  664نانومتر اندازهگیری شد .نتايج نشان داد که با
افزايش زمان تماس ،دوز جاذب و  ،pHمیزان حذف افزايش خواهد يافت ولي با
افزايش غلظت رنگ میزان حذف کاهش مييابد .باالترين کارايي حذف برای غلظت
اولیه  50میليگرم بر لیتر pH ،برابر با  ،10زمان فراصوت دهي  8دقیقه و دوز جاذب
 0/05گرم بر لیتر به دست آمد .حذف رنگ با استفاده از نانوکامپوزيت TRAC/ZnO
از ايزوترم فروندلیچ ( )R2=0/99و سینتیك شبه مرتبه دوم ( ) R2=0/92تبعیت
ميکند .نتايج نشان داد که نانوکامپوزيت  TRAC/ZnOبهطور قابلمالحظهای قادر
به حذف رنگزای متیلن آبي در مدتزمان کم از محلولهای آبي ميباشد؛ بنابراين
بهعنوان يك جاذب مؤثر ميتواند جهت حذف مواد رنگي مورداستفاده قرار گیرد.
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مقدمه
در سالهای اخیر ،توسعه صنايع باعث ازثیايت تودیث
زاضالبهای صنعتی و بعضثا لدثود ی مطی زيسث شث ه
اسث ر ر هثثا ي ثثی از مهمتثثريآ لنينث ههای موجثثود در
زاضالبهای صنعتی هس []1ر بسیاری از صنايع ازجملثه
صنايع ساجی و ر گرزی ،صنايع داروسازی ،صنايع غذايی،

تودی مواد لرايشی و به اشثتی ،كاغذسثازی ،چر سثازی و
صنايعی از ايآ قبیل برای ر كثردن مطوثونخ خثود از
مثثواد ر ثث زا اسثثتداده میكننثث و در تیجثثه سثثابهای
خروجی ايآ صنايع حاوی مواد ر گثی صثنعتی میباشثن .
اكثر ايآ مواد ر زا در مقابل زرلينث های تجیيثه زيسثتی
مقاو میباشن و در هاي سبب لسثیب جث ی بثه ا سثان
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ازجمله اختالل در عمل رد كلیهها ،دستگاه تناسثلی ،كبث ،
مغی و سیستم عوبی مركیی خواه ش []2ر
بنابرايآ حذف مواد ر گی از سابهای صنايع سثاجی
و سثثاير صثثنايع موثثرفكنن ه ر هثثا بسثثیار موردتوجثثه
قرار رزتثثه اس ث و روشهثثای متع ث دی ازجملثثه توثثدیه
بیودثثوکي ی ،ا عقثثاد و شناورسثثازی ،ا عقثثاد اد تري ثثی،
اد تروزنتثثثون ،زرلينثثث های اكسی اسثثثیون یشثثثرزته،
زرلين های غشايی ،تبادل يثو ی ،ترريثب زتوكاتادیسثتی و
جثثذب سثثبطی بثثرای حثثذف مثثواد ر ثث زا از سثثاب
مورداستداده قرار رزتها ث ر در بثیآ ايثآ روشهثا زرلينث
جذب سبطی با توجه به دارا بثودن ويگ یهثايی از قبیثل
هیينثثثه سثثثرمايه ذاری ثثثايیآ ،سثثثهود عملیثثثاخ،
ا عباف ذيری ،ساد ی طراحثی و عث تودیث مطوثونخ
جا بی بهعنوان روشی جذاب معرزی میشود []3ر اسثتداده
از جاذبهثثای طبیعثثی بثثهعنوان يثثک زرلينثث دوسثثت ار
زيس مطیبی و كارلم در دستیابی بثه را ث مان مناسثب
مبرح ردي ه اسث []4ر زنثاوری جثذب بثا كثربآ زعثال
بهعنوان ي ی از بهتريآ زناوریهثای كنتردثی در دسثتر
بهوسیله سازمان مطی زيس لمري ا ذيرزته شث ه اسث ر
تودی كربآ زعال با استداده از مواد لدی مرتلف در بسیاری
از مبادعثثاخ موردبررسثثی قرار رزتثثه اس ث  ،ازجملثثه ايثثآ
مبادعاخ میتوان به تودی كربآ زعال با استداده از وسثته
بادا زمینی [ ]5و مواد زائث صثنع [ ]6اشثاره كثردر ثا و
ذراخ به ددیل بثان بثودن سثب سثب بثه حجثم لنهثا،
تا سیل بانيی در جذب مواد ار ا یثک بثهويگه ر هثا از
زاضالبها سابها را دارا میباشن ر در كثاربرد ثا ومواد در
ت نودوکی تودیه ،ج اسازی جاذبهای ا ويی راكن هش ه
از مطی های لبی در ا تهای زرلينث مشث ل میباشث دثذا
برای سرع برشی ن به ج اسثازی ثا ومواد از سثاب بثه
تثبی كردن لنها بر روی موادی ما ن اكسی ها ،لیمرها،
زیبرها ،كربآ زعال و غیره یاز اس ر همچنیآ به عل ع
یاز به ج اسازی جاذب بع از زرلين استداده از ثا وذراخ
تثبی شث ه در مقیثثا وسثثیع ،اقتوثثادیتر و كثثاربردیتر
اس []7ر ي ی از ايآ ا ومواد كه میتوا بهطور سثترده
بهمنظور حذف مواد ر گی از ساب به كثار رود ،ثا و ذراخ
اكسثثی روی  )ZnO1اسثث ر ايثثآ ثثا ومواد ي ثثی از ذراخ
Zinc Oxide nanoparticle

1
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مع ی ركاربرد میباش كثه بثه ددیثل خثواز زییي ثی و
شیمیايی مناسب موردتوجه صنعتگران قرار رزتثه اسث ر
ازجمله خواز ويگه ثا و ذراخ  Znoمیتثوان بثه ايث اری
شیمیايی بان ،ثاب دیاد تريک ايیآ ،زعادی كاتثادییوری
بثثان ،جثثذب ثثور زروسثثر و زثثرابندت و از همثثه مهمتثثر
خاصی ض باكتری اشاره كرد .اكسثی روی در دمثای ◦C
 1975به اكسثیگن و برثار روی تجیيثه میشثود كثه ايثآ
شاندهن ه اي اری سبتا بانی لن اس ر ايثآ مثاده يثک
اكسی لمدوتر اس و میتوا هم بهعنوان يثک بثاز و هثم
بهعنوان اسی عمل كن و در لب و اد ثل تقريبثا ثامطلول
اس [ 7و ]8ر
 Mosaviو هم اران  ،)2016بر روی مبادعه ايیوتر و
عوامل مؤثر بر ر بری متیلآ لبی با استداده از ودر كربآ
زعال تهیهش ه از بثر درخث ا گثور تطقیثد كرد ث ر بثر
اسا تايج كربآ زعال تهیهش ه از بر درخث ا گثور از
ظرزی بانيی در جذب ر متیلآ لبی از مطلولهای لبی
[]9ر  Nourmoradiو Noorimotlagh
برخثثثوردار اسثثث
 ،)2015حثثذف متثثیلآ لبثثی از زاضثثالب سثثینتیک را بثثا
استداده از جاذب كربآ زعال اصالحشث ه بثا  ZnOبررسثی
كرد ر تايج شان داد مییان جذب ر با جاذب وشثت
دادهش ه از ق رخ ر بری بانتری سب به كثربآ زعثال
خثا برخثوردار اسث []10ر  Daoudو هم ثاران ،)2017
حذف ر واكنشی راديواكتیو قرمی از مطلول لبی توسث
كربآ زعال تودیث شث ه از سثاقه رثل و هسثته عنثاب را
بررسی كرد ر تايج شان داد كه جاذب تودی ش ه از ساقه
رل قت مؤثری در حذف ر از مطلول لبی دارد []11ر
با
ا رچه تطقیقاخ بسیاری در مورد حذف ر
استداده از كربآ زعالهای حاصل از ضايعاخ كشاورزی
مرتلف برای زرلين های جذب ا جا ش ه اس  ،اما تابهحال
یارشی در مورداستداده از ا وكامپوزي حاصل از ضايعاخ
متیلآ لبی
بر توتون /اكسی روی برای حذف ر
استداده ش ه اس ؛ بنابرايآ در ايآ گوهت بررسی قابلی
كربآ زعال  )TRAC2وشت دادهش ه با  ZnOبهعنوان
جاذبی كارلم در سیستم ا یوسته در حذف ر زای
متیلآ لبی  )MB3از ساب سینتیک موردبررسی قرار
Tobacco residues activated carbon
Methylene Blue
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رز ر همچنیآ زاكتورهای مرتلف ظیر زمان زراصوخ،
 pHاودیه ،غلظ اودیه لنين ه و دوز جاذب روی مییان
جذب مبادعه ردي و از لزمونهای  FESEMو BET
برای تعییآ مشرواخ ا وكامپوزي سنتی ش ه استداده
ردي ر در ايآ مبادعه سینتیک جذب با استداده از ش ل
غیرخبی معادنخ شبه مرتبه اول و دو تطلیل ردي ر
همچنیآ ايیوتر جذب با استداده از ش ل غیرخبی جذب
ن گموير و زرو دیچ برای ل ادیی معادده جذب استداده ش ر

مواد و روشها
مواد
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از ضايعاخ كارخا ه دخا یاخ سورک ايران ،ساری) تهیه
ردي ر  ZnOیی بهروش همرسوبی سنتی و مورداستداده
 MBبا زرمول شیمیايی
رز ر ر
قرار
 )C16H18N3CLSو جر مودی  319/85ر بر مول
ساخ شرك مرک لدمان بهعنوان عامل ر زا استداده
ش ر طیف جذبی ر زای  MBدارای با اصلی در
طولموج  664ا ومتر اس ر ساختار ر زا در ش ل 1
شان دادهش ه اس ر هی روكلريک اسی و س يم
هی روكسی مورداستداده در ايآ كار یی از شرك مرک
لدمان تهیه و استداده ش كه همگی با درجه تجیيهای
میباشن ر

ايآ تطقید در مقیا لزمايشگاهی بهصورخ ا یوسته
ا جا ش ر ماده اودیه به كار رزتهش ه برای تودی TRAC

شکل  -1ساختار شیمیایی MB

تجهیزات مورداستفاده
از دستگاه طیفسنج زرابندت  -مرئی دو رتوی
 )Vis1مثثث ل PG+T92جهثثث ا ثثث ازه یری غلظثثث MB
استداده ردي ر  pHمطلولها با استداده از دستگاه  pHمتر
م ل  Trans instrument hp3040ا ازه یری شث ر جهث
بهبود ته شینی مطلول حاوی جثاذب از دسثتگاه زراصثوخ
مث ل  Parsonic 2600sسثاخ شثرك مهن سثی ثار
هن ايثران و دسثتگاه مركی ريثی  Z206Aسثاخ لدمثان
استداده ردي ر
UV-

تولید کربن فعال از ضایعات توتون
برای لمادهسازی كثربآ زعثال ابتث ا ضثايعاخ كارخا ثه
دخا یثثاخ را بثثا لب مقبثثر چن ث يآ بثثار شستشثثو داده تثثا
ردوخاک و اخادویهثای درون لن خثارج شثودر ث از
Ultraviolet visible spectroscopy

4

شستشو ،وستهها درون لون با دمای  115◦Cبه م خ 48
ساع قرار داده ش تا كامال خشک شو ر جهث زعثال-
سازی شیمیايی ،مق ار معینی از توتون با سب وز ی 2:1
با ماده زعالساز  ،)NaOHبه همثراه مقث ار معینثی از لب
مقبر كه باع اختالط مناسب شثود ،مرلثوط شث ه و بثر
روی همین مغناطیسی با دور  400 rpmدر دمثای مطثی
به م خ  24ساع قثرار داده شث ر ث از اتمثا لغشثته
سازی ،مرلوط حاصل درون لون با دمای  110◦Cبه م خ
 24ساع تا كامال خشک شودر برای كربو ییاسثیون ،مثاده
لغشته سازی ش ه از دمثای مطثی تثا دمثای  600◦Cبثا
ش خ حرارتی  10◦C/minتطث خثال حثرارخ داده و بثه
م خ  1ساع در ايآ دمثا گهداشثته شث ر ث از اتمثا
زراين یرودیی و خنکسازی كوره ،مو ه بهدس لم ه برای
اسی شويی درون بشر ريرته ش ر در مرحله اسی شثويی،
با استداده از مطلول اسی رقید ،كربآ زعال شستشثو داده
میشود تا یو های ش سته ش ه از ساختار جاذب شسته
و اخادویها از درون حدرهها خارج شو ر مو ه بثا مقث ار
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مشرص از هیث روكلريک اسثی  0/05مثونر بثه مث خ 1
ساع روی همین مغناطیسی بثا دور  400 rpmشستشثو
از اتما اسی شويی ،كربآ زعال بثا لب ثر
داده ش ر
و سرد شسته ش تا  pHمو ه خنثی شثودر سثپ كثربآ
زعثال درون لون در دمثثای  110◦Cقثثرار رزث تثثا كثثامال
خشک شودر
سنتز نانوذرات اکسید روی به روش همرسوبی
بهمنظور تودی  ،ZnOمق ار  3/407ثر كلريث روی
 )ZnCl2با لب مقبر به حجثم  250میلیدیتثر رسثا ی ه و
سپ تا دمثای  75 oCحثرارخ داده شث ر از سثوی ديگثر
مقادير  0/2ر هی روكسی س يم  (NaOHو  2/65ثر
كربناخ س يم  )Na2CO3باهم مرلوط ش ه و با لب مقبر
به حجم  250میلیدیتر رسا ی ه ش ر سپ ايآ مطلول به
مطلثثول كلري ث روی كثثه تط ث دمثثای  75 oCقثثرار دارد
اضازهش ه و به م خ  30دقیقه تطث همثین مغناطیسثی
از رسوب كثردن و خنثک شث ن ،مطلثول
قرار رز ر
مورد ظر از كاغذ صازی عبور داده ش و به م خ  3سثاع
تط دمای  450 oCقرار رز ر
تولید نانوکامپوزیت

کتربن فعتالک اکستید روی

()TRAC/ZnO
برای تودی ا وكامپوزي مورد ظر ZnO ،تودی شث ه بثا
سب وز ی  0/01با  TRACدر  50سیسثی لب مرلثوط
ش و  3دقیقه تط تیمار زراصوخ قرار رز []8ر سپ
به م خ  3ساع درون شثی ر قثرار داده شث و ث ازلن
بهمنظور خشک ش ن درون لون تط دمثای  103 oCبثه
م خ  24ساع خشک ردي و هايتا به مث خ  1سثاع
درون كوره با دمای  250 oCقرار رز تثا بعث از خشثک
ش ن برای استداده در عمل جذب لماده شودر
آزمونهای تعیین مشخصات
بهمنظور بررسی مورزودثوکی و سثاختار ا وكامپوزيث
 )TRAC/ZnOاز می روسثث وا اد ترو ثثی روبشثثی شثثر
میثثث ا ی )TESCAN-Mira3 FESEM1اسثثثتداده شثثث و
Field Emission Scanning Electron Microscopy
Brunauer Emmett Telle

1
6
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همچنیآ برای خواز سبطی و مییان ترلرل كربآ زعال
از ل ادیی ا ازه یری سثب ويثگه)Belsorp mini II BET2
استداده ش ر
مطالعات جذب ناپیوسته توسط فراصوت
زاكتورهای مهم موردبررسی در ايآ مبادعه شامل ،pH
زمان تما  ،غلظ اودیه ر ث و دوز جثاذب بثوده اسث ر
لزمايتها در چهار سب جاذب با دوزهای مرتلف جثاذب
 0/04 ،0/03 ،0/02 ،0/01 ،0/005و  ،)0/05غلظ هثثای
مرتلثثف ر ثث زای  50-300 MBمیلی ثثر بثثر دیتثثر)،
زمانهثثای زراصثثوخ مرتلثثف  1-10دقیقثثه) و pHهثثای
مرتلف  )2-12ا جا رز ر غلظ هايی ر در مطلول
هايی حاصل توس دستگاه طیفسنج زثرابندت مرئثی در
طولمثثوج  664ثثا ومتر قرائثث و بثثا اسثثتداده از منطنثثی
استا ارد ،مجهثول را بهدسث لم ه لورده و درصث حثذف
 MBو ظرزی جثذب تعثاددی از لب بثه ترتیثب از طريثد
معثثادنخ  1و  2بهدسثث لم ه لمثث ه كثثه در لن  C0و Ce
غلظ اودیه و تعاددی ر میباشن []12ر
)1
)2

C 0 Ce
100
C0

R% 

C  C e ) V
qe  ( 0
W

مطالعتتتات ایزوتتتتر جتتتذبو ستتتینتی

و

ترمودینامی
ايیوتثثر جثثذب و حث اكثر ظرزیث جثثذب ر ث
توس ا وكامپوزي  TRAC/ZnOبا اسثتداده از مث لهای
ن گموير و زرو دیچ و سینتیکهای جذب توس م لهای
سینتیک شبه مرتبه اول و دو بررسی ردي ر عالوه بر ايآ
مبادعثثثه ترمودينثثثامی ی زرلينثثث جثثثذب  MBتوسثثث
ا وكامپوزي  TRAC/ZnOیی مورد ارزيابی قرار رز ر
MB
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ل  ،2bتوثثثثثثثثوير FESEM

نتایج و بحث
بررسی مورفولوژی و ساختار نانوکامپوزی
()TRAC/ZnO
میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان
()FESEM
شثث ل  ZnO ،2aدر ا ثث ازههای بثثیآ  5-100ثثا ومتر
بودها را شان میدهث و بثه شث ل را ولهثای ثامنظم

میباشثثثثثثثث ر شثثثثثثثث
ا وكامپوزي  TRAC/ZnOرا شثان میدهث ر ايثآ توثوير
بهوضوح وشت دهی ا وذراخ ZnOرا بر روی كربآ زعثال
شان میده ر ايآ وع از مورزودثوکی سثب بثرای حثذف
ر  MBاز مطلول لبی ،به ددیل سب ويگه زيثاد و بثازده
خوب بسیار اي هال به ظر میرس ر

شکل  -2تصویر  FESEMاز نانوذرات اکسیدروی ( )aو نانوکامپوزی

آنالیز اندازهگیری سطح ویژه ()BET
شثثث ل  ،3aايیوتثثثر جثثثذب و واجثثثذب یتثثثروکن
ا وكامپوزيثث  TRAC/ZnOرا شثثان میدهثث ر مبثثابد
ليو اک []13ر ايآ ايیوتر از وع  IVیثروی میكنث ر ايثآ
وع ايیوتر ها ،معمون برای موادی به كار میرو كه دارای
حدثثراخ زثثراوان در مط ث ودهی وسثثیعی باشثثن ر مرحلثثهی
ا قبثثثاو مثثثوير ی  p/p0كثثثه مثثثابیآ )0/0-0007/992
میباش توس چرخهی هیسترزي شان دادهش ه اسث
و ثاب ث میكن ث كثثه سثثاختار میو ثثر در ا وكامپوزي ث
 TRAC/ZnOوجود داردر ش ل  ،3bراكنت ا ازه حدراخ
را در ش ل  BJHشان میده و مط ودهی كوچ ی مابیآ
 1تا  10ثا ومتر را شثامل میشثودر ث میتثوان تیجثه
رز كه در تش یل سثاختار میو ثرو در TRAC/ZnO
استداده از  H3PO4و یرودیی ت ريجی در دمثای )550oC
سما توتون میتوا ث كمکكننث ه باشث ر مبثابد تثايج

)b( TRAC/ZnO

مق ار  SBETبرای  244 ،TRAC/ZnOمترمربع بر ر بوده
اس ر ايآ موضثوع شثان میدهث  )1زعثال كثردن كثربآ
توس روشهای شثیمیايی باعث ايجثاد سثب ويثگه بثان
میشود )2 ،ا ر روشهثای شثیمیايی توسث اسثی ا جثا
شثثود باع ث میشثثود كثثه كثثربآ زعثثال تودی شث ه بسثثیار
میو رو تر از ديگثر مثواد كربنثی كثه توسث روشهثای
زییي ی و با استداده از برار  CO2تودی میشو ر عالوه بثر
ايآ متوس قبر حدرهی  3/66 ،TRAC/ZnOا ومتر بثوده
اس ر ايآ موضوع تأثیر معنیداری بر ويگ ثی جثذب مثواد
كربنی داردر درواقع میو ثرو بثودن يثک مثاده میتوا ث
سبب شود كه يونها و ماكرو مود ولهثا بتوا نث بثهراحتی
درون حدثثثراخ دثثثوذ كننثثث []14ر جثثث ول  1مقايسثثثه
ويگ یهثثای بثثازتی ا وكامپوزي ث  TRAC/ZnOو TRAC
خادص را شان میده ر
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3ک

1

)(a
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)(b

TRAC
TRAC-ZnO

dVp/drp

)Va/cm3(STP

1

2ک

1ک

ک

ک

ک1

1

ک

1

1
rp/nm

p/p0

شکل  -3ایزوتر جذب و واجذب نیتروژن نانوکامپوزی

 TRAC/ZnOو  TRACخالص ( )aپراکنش اندازه حفرات  TRAC/ZnOو
 TRACخالص ()b

جدول  -1مقایسه ویژگیهای بافتی نانوکامپوزی

خالص TRACو TRAC/ZnO

)DP (nm

)VM (cm3/g

)Vµ (cm3/g

)VT (cm3/g

)SBET (m2/g

مو ه

4/99

0/06514

0/085

0/1514

121/28

TRAC

3/66

0/0869

0/1365

0/2234

244

TRAC/ZnO

 ،SBET=BETسب ويگه ،= VTحجم تجمعی منازذ= ،Vµحجم می رو رو =  ،VMحجم میو رو

مطالعات ناپیوسته
تأثیر pH

 pHمطلول از ارامترهای اثر ذار بر بار سثبطی ذراخ
جاذب بثوده و زثاكتوری مهثم در میثیان جثذب لنينث هها
میباش  ،به همیآ ددیثل در ايثآ مبادعثه ،اثثر pHمطلثول
 )2-12بر حذف ر ث  MBدر حضثور دوز جثاذب 0/02
ر در  50میلیدیتر مطول ر با غلظ  50میلی ر بر
دیتر بررسی ش كه تايج لن در ش ل  4ارائهش ه اس ر بثر
اسا تايج ،با ازیايت  pHكارايی حذف ازثیايت میيابث ر
بهطوریكه با ازثیايت  pHاز  2تثا  10را ث مان حثذف در
غلظ های  50میلی ثر بثر دیتثر بثه ترتیثب از  51/6بثه
 95/96درص ازثیايت يازث ر در ايثآ مبادعثه بیتتثريآ
كارايی حذف در  pH=10بهدس لم ه لم ر در  pHقلیثايی
غلظ ث يثثون  OH-ازیايتيازتثثه و سثثب  TRAC/ZnOبثثا
جذب ايآ يونها دارای بار مندی میشثود ،از طرزثی ر ث
 MBيک تركیب كثاتیو ی اسث ؛ بنثابرايآ یثروی جثاذب

=DPمیا گیآ قبر منازذ

اد ترواستاتی ی بیآ جاذب و ر زا عامثل اصثلی ازثیايت
را مان در شراي قلیايی میباش ر در  pHهثای ثايیآ بثه
ددیثثل وجثثود یروهثثای دازعثثه اد ترواسثثتاتی ی بثثیآ
مود ولهای ر كاتیو ی و جايگاههای دارای بار مثب در
سب جاذب ،عمل جذب مبلوب یس زيثرا در  pHهثای
اسی ی تودیث روههثای عثاملی  )H+در مطثی ازثیايت
خواه ياز كه ايآ موضثوع مثبث شث ن بثار اد تري ثی
سب جاذب را به د بال خواه داش ؛ بنابرايآ برهم نت
ضعیدی و يا حتی یروی دازعه بیآ ر زا و سثب جثاذب
ايجاد خواه ش كه باع كثاهت میثیان جثذب میشثود
[]15ر سیوارا جاس ار و باس ار بر روی حذف ر ث بازيثک
بندت  10توس دا ه زعالش ه نبه ادیثاف كوتثاه اتثازو ی
تطقیثثد كرد ثث و دريازتنثث كثثه را ثث مان حثثذف ر ثث
موردمبادعه در  pHقلیايی بیتتريآ مییان را دارا میباش
[]16ر
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شکل  -4تأثیر اسیدیته بر حذف رنگ متیلن آبی توسط نانوکامپوزی

به وجود لم ن یروی دازعه بثیآ مود ولهثای جذبشث ه
روی سب جامث و مود ولهثای موجثود در زثاز مطلثول
سرع جذب كثاهت میيابث ر در اثثر ايثآ اتدثاذ جثاذب
مورد ظر به حث اشثباع رسثی ه و میتوا ث مود ولهثای
ر زای بیتتری را جذب ماي []15؛ بنابرايآ بثهمنظور
ايجاد شراي اقتوادی و كاهت در موثرف مثاده و ا ثرکی
زمان  8دقیقه بثهعنوان زمثان بهینثه ا ترثاب شث ر تثايج
مشثثابه توسثث  Gulnazو هم ثثاران در جثثذب ر ثث زای
 BV16از مطلول لبی به دس لم ر همچنیآ  Bellirیی در
مبادعاخ خود بر روی جذب ر  Gentian Violetتوسث
 Activated Bentoniteمشثثاه ه مثثود بثثا ازثثیايت زمثثان
تما را مان جذب تا زمان تعادل ازیايت میياب []17ر

اثر زمان تماس
ي ی ديگر از متغیرهايی كه بثر كثارايی زرلينث جثذب
تأثیر می ذارد ،زمان واكنت اس ر جه تعییآ اثثر زمثان
تمثثا  ،مو ثثهبرداری در زمانهثثای  ،)2-10دوز جثثاذب
 ،0/02غلظ  50میلی ر بر دیتر و  pH=10ا جا ش ر بثا
توجه به ش ل  5مشثاه ه میشثود كثه بثا ازثیايت زمثان
تما از  1به  8را مان حذف ازیايت میياب و از 70/03
درص به81/9ر درص رسی ه اس ودثی بثا ازثیايت زمثان
تما از  8به  12دقیقه تغییری در مییان حذف به وجثود
یام ه اس ر ايآ امر شثان میدهث كثه در مراحثل اودیثه
جذب شمار زيادی از مطلهای اتوال جايگاههثای زعثال)
برای جذب سبطی ر مورد ظر در دستر اس ؛ اما بثا
ذش زمان به ددیل تجمع ر زا در مطلهثای جثذب و

12

10

TRAC/ZnO

6

8
2

4
1

شکل  -اثر زمان فراصوت در راندمان حذف رنگ متیلن آبی

بررسی ايیوتر و سینتیک جذب ر

76

تأثیر غلظ

اولیه

ش ل  6تأثیر غلظ اودیه برجذب ر متثیلآ لبثی را
در مط ودهی  )50-300میلی ر بر دیتر ،زمان زراصثوخ
o
 8دقیقه ،دوز جاذب  0/02ر بر دیتر pH=10 ،و دمثا C
 25شان میده ر شث ل  6شثاندهن ه كثاهت را ث مان
جذب با ازیايت غلظث میباشث بهطوریكثه بثا ازثیايت
غلظ از  50به  300میلی ر بر دیتثر را ث مان حثذف از
 81/90بثثه  63/33درصثث كثثاهت يازثث ر علثث كثثاهت

شکل  -6اثر غلظ

زای متیلآ لبی بهروش ررر

قابلمالحظه مییان جذب با ازیايت غلظث اودیثه ر ث را
میتوان به ددیل اشباع شث ن جايگاههثای زعثال جثاذب و
كاهت سب جذب در دستر بثا توجثه بثه ثابث بثودن
مییان ماده جذبكنن ه  )TRAC/ZnOدر مقابثل ازثیايت
مییان ماده ر زا دا س []18ر در مبادعثهای كثه توسث
 Fernandesو هم ثثارا ت روی حثثذف MBتوس ث جثثاذب
ی و كیتوسان ا جثا شث  ،تثايج مشثابهی یارششث ه
اس []19ر

اولیه متیلن آبی در حذف رنگ توسط TRAC/ZnO

اثر دوز جاذب
تعیثثیآ دوز جثثاذب بثثه ددیثثل مالحظثثاخ اقتوثثادی از
مهمتريآ مسائل موردتوجه در سیستمهای جذب میباش ر
ازیايت دوز جاذب به ددیل اين ه منجر به در دستر قرار
رزتآ سب بیشتر برای جذب و در تیجه ازثیايت تمثا
بیآ لنين ه و جاذب میشود ،باع ازیايت كثارايی جثذب
ر زای MBمی رددر در ايآ مبادعثه اثثر دوز جثاذب بثا
غلظ اودیه  50میلی ر بر دیتر pH=10 ،و زمان زراصوخ
 8دقیقه بررسی شث كثه تثايج لن در شث ل  7ارائهشث ه
اس ر مبابد شث ل بثا ازثیايت دوز جثاذب درصث حثذف
ر گینه  MBبه ددیثل وجثود ازثیايت سثب ويثگه جثاذب
ازیايت میياب ر بهطوریكه با ازیايت مییان دوز جثاذب از
 0/01تا  0/05در  50میلیدیتر میان حذف ر به ترتیب
از  52به  91/3درص بهبود ياز ر

بنابرايآ با ازیايت دوز جاذب حذف ر زا ازیايتيازته
و در تیجه بازده جذب ازیايت میياب ر هرچن ازیايت دوز
جاذب باع ازیايت حذف ر زا میشود ،اما ايآ ازثیايت
منجر به كثاهت ظرزیث جثذب می ثرددر ايثآ يث ه را
میتوان به استداده از سب در دسثتر شث ل غیراشثباع
جثثاذب سثثب داد []20؛ بنثثابرايآ میثثیان جثثاذب 0/05
بهعنوان مق ار بهینثه ا ترثاب رديث ر مبادعثه ا جا شث ه
لزو Acid Black
توس  Hungو هم اران در كاهت ر
 24با استداده از ا وذراخ لهآ سنتی ش ه شان داد كثه بثا
ازیايت غلظ ا وذراخ لهآ كارايی حذف ازیايت میياب
[]21ر همچنیآ تايج گوهت ازرمی و هم اران شان داد
كه با ازیايت میثیان دوز جثاذب میثیان كثارايی حثذف از
مطی لبی ازیايت میياب []22ر
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درصد حذف ( )

6

2

7ک

6ک

ک

1ک

2ک
3ک
4ک
دوز جاذب () g/L

ک

شکل  -7تأثیر دوز جاذب در جذب رنگ توسط TRAC/ZnO

مدل ایزوتر های جذب
بررسثثی ايیوتر هثثای جثثذب شثثان میدهثث كثثه
چگو ه يک جثاذب بثیآ زازهثای مثايع رتشث ه اسث ر
ويگ یهثثای حاد ث تعثثادل در ايثثآ تطقیثثد بثثا م ث لهای
ن گموير و زرو دیچ تعییآ ش ر
ایزوتر النگمویر
م ل غیرخبی ايیوتثر ن گمثوير بهصثورخ زيثر بیثان
میشود [:]23
)3

q mC e b
1  bC e

qe 

كثثه  Ceبیثثا گر غلظثث متثثیلآ لبثثی جذبشثث ه در
حادثثث تعثثثادل میباشثثث ر  qeشثثثاندهن ه مقثثثادير
جذبش ث ه متثثیلآ لبثثی در شثثراي تعثثادل میباش ث ر qm
شثثاندهن ه ثاب ث ن گمثثوير اسثث كثثه ظرزی ث جثثذب
ي نواخث میباش ث و  bثاب ث ديگثثری از ن گمثثوير اس ث
كثثه شثثاندهن ه میثثیان وابسثثتگی جثثاذب بثثه مثثاده
جذبشثثث ه میباشثثث ر شثثث ل  8شثثثاندهن ه ايیوتثثثر

ن گمثثوير و جثث ول  2مقثثادير ثابثث ن گمثثوير را شثثان
میده ر
ایزوتر فروندلیچ
ايآ ايیوتثر شثاندهن ه ثاهمگنی در سثب جثاذب
میباش كه به ددیل وجثود روههثای مرتلثف میباشث و
زرمول رياضیاتی لن به ش ل زير میباش []24ر
)4

1

qe  k f C e n

كثثه در ايثثآ معاددثثه ظرزیث جثثذب جثثاذب و غلظث
تعاددی جذبشو ه به ترتیب با  qeمیلی ر بر ر ) و Ce
میلی ر بر دیتر) شثان داده میشثود ،همچنثیآ  Kfو n
شاندهن ه ثاب های تعادل زرو ث دیچ میباشث ر شث ل 8
ايیوتر زرو دیچ و ج ول  2مقادير ثاب هثای زرو ث دیچ را
شثثان میدهثث ر اسثثتداده از  TRAC/ZnOبثثرای حثثذف
ر  MBبا توجه به دادههای تعاددی از ايیوتثر زرو ث دیچ
 )R2=0/99بهتر از ايیوتثر ن گمثوير  )R2=0/98یثروی
میكن كه با مبادعاتی كه در راببه با حذف ر ث توسث
شريدی و شجاع ا جا رزته كامال تبابد داشته اس []25ر
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شکل  -آنالیز مدلهای مختلف ایزوتر در جذب رنگینه متیلن آبی توسط نانوکامپوزی TRAC/ZnOبه روش غیرخطی
جدول  -2مقادیر مدلهای ایزوتر جذب رنگ متیلنآبی توسط نانوکامپوزی
غلظ

اولیهو گر بر لیتر

 TRAC/ZnOبا روش غیرخطی (میلیگر برلیتر -3

ک =دوز جاذبو pH=1و دقیقه

= زمان و = 2 °Cدما)

وع ايیوتر

ارامترها

مقادير

ن گموير

qm

906/78

kF

0/009

R2

0/98

KF

21/51

n

1/53

R2

0/99

زرو دیچ

مدلهای سینتیکی در فرآیند جذب رنگ
بهمنظور بررسثی سثینتیک جثذب ،مث لهای زيثادی
وجثثود دار ثث ر از متثث اولتريآ لنهثثا میتثثوان مثث لهای
سینتیک شبه مرتبه اول ،شبه مرتبثه دو و ادثوويچ را ثا
برد كه در ارزيابی دادههای تجربی سثینتیک جثذب ر ث
قت بسیايی دار ر بهمنظور ی بردن بثه كثاربردی بثودن
م ل سینتی ی ،ضريب همبستگی  )R2موردبررسثی قثرار
می یردر
مدلهای سینتیکی شبه مرتبه اول و شبه مرتبه
دو
حانخ غیرخبی معاددههای سینتی ی شبه مرتبثه اول
و شبه مرتبه دو بهصورخ زير میباش [:]26
)5
) qt  qe (1  e  k1t

=

k 2qe2t
)6
qt 
1  k 2q e t
كه در لنها k1 ،ر ثابث  )min-1در سثینتیک شثبه
مرتبه اول و  k2ثر ثابث در سثینتیک شثبه مرتبثه دو
میباش )mg. g-1. min-1ر  )mg. g-1 qeمق ار متیلآ لبثی
جذبش ه در شراي تعادل میباشث و )mg. g-1 qtمقث ار
متیلآ لبی جذبشث ه در زمثان معثیآ میباشث ر شث ل9
ل ادیی م لهای سینتی ی مرتلثف در جثذب ر ث متثیلآ
لبی توس ا وكامپوزي  TRAC/ZnOرا شثان مثیدهث ر
همچنیآ مقادير ضريب همبستگی  )R2در ج ول 3شثان
دادهش ه اس كه مبابد لن مقادير  R2برای سینتیکهای
شثثبه مرتبثثه اول و دو بثثه ترتیثثب برابثثر بثثا  0/76و 0/92
میباشن ر ث سثینتیک جثذب ر ث متیلآلبثی توسث
ا وكامپوزي  TRAC/ZnOاز م ل شبه مرتبه دو یثروی
موده اس ر
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شکل 9ر آنالیز مدلهای سینتیکی مختلف در جذب رنگینه متیلن آبی توسط نانوکامپوزی
لیتر

=غلظ

اولیه) با روش غیرخطی

جدول  -3مقادیر مدلهای سینتیکی جذب رنگ  MBتوسط نانوکامپوزی
اولیهو گر بر لیتر
وع سینتیک

ارامترها

مقادير

شبه مرتبه اول

K1

2/07

(qe)Cal

0/955

(qe)Exp

66/57

R2

0/76

K2

0/08

(qe)Cal

67/96

(qe)Exp

66/57

R2

0/92

مطالعه ترمودینامیکی
بهمنظور مبادعه ترمودينامیک جذب متثیلآ لبثی بثر روی
ا وكامپوزي ث  ،TRAC/ZnOارامترهثثای ترمودينثثامی ی
جذب اعثم از ل تثادپی  )∆Hoا ثرکی لزاد یثب  )∆Goو
ل ترو ثی  )∆Soتعییآشث ه اسث ر مقثادير  ∆Hoو  ∆Soبثا
استداده از رواب زير مطاسبه می رد []25ر

)7

 TRAC/ZnOبا روش غیرخطی (میلیگر برلیتر

= غلظ

ک =دوز جاذبو  pH=1و دقیقه  = 1 -2زمانو = 2 °Cدما)

شبه مرتبه دو

)6

 TRAC/ZnOدر دمای  2 °Cو (میلیگر ک

S o H o

R
RT

ln K c 

qe
Ce

Kc 

در ايآ رواب  =Rثاب جها ی ازها  8/314کول بثر مثول
كلويآ( =T ،درجه حثرارخ مطلثول برحسثب كلثويآ و Kc
دیتر بر ر )= سب مق ار ل یلیآ جذبش ه روی جثاذب
برحسب میلی ر بر ر بثه مقث ار باقیما ث ه ل یلثیآ در
مطلول برحسب میلی ر بر دیتر اس ر مقادير  ∆Hoو ∆So
از طريد رسم مثودار خبثی  ln Kcدر مقابثل  1/Tشث ل
 )10كه به ترتیب شثیب و عثرو از مبث ع معاددثه خبثی
مودار مذكور میباشن  ،تعییآ میشثو كثه در جث ول 4
یارشش ها  .مق ار  ∆Goیی از طريد راببه زير مطاسبه
می ردد:
o
o
o
)8
G  H T S

بررسی ايیوتر و سینتیک جذب ر

زای متیلآ لبی بهروش ررر

3

x + / 16

y = 4 7/3

Ln Kd

2
R² = /99

1
 3ک

 33ک

 34ک

 31ک

 32ک

1/T
شکل  -1نمودار خطی  ln kdبرحسب  1/Tبرای تعیین پارامترهای ترمودینامیکی

جدول  -4ضرایب ترمودینامی
دما كلويآ)

در جذب متیلن آبی بر روی نانوکامپوزی

∆Ho

∆So

كیلوکول بر مول)

کول بر مول كلويآ)

كیلوکول بر مول)

293
303

TRAC/ZnO
∆Go

-53/09
-4/052

313

نتیجهگیری
در ايآ مبادعه به بررسی جثذب ر ث زای متثیلآ لبثی
توس ا وذراخ TRAC/ZnOرداخته ش ر با توجه به تايج
گوهت مشرص ردي كه بثا ازثیايت زمثان تمثا  ،دوز
جاذب و  ،pHمییان حذف ازثیايت خواهث يازث ودثی بثا
ازیايت غلظ ر مییان حذف كاهت میيابث ر بثانتريآ
كارايی حذف برای غلظ اودیه  50میلی ر بثر دیتثرpH ،
برابر با  ،10زمثان زراصثوخ دهثی  8دقیقثه و دوز جثاذب
 0/05ر بر دیتر بثه دسث لمث ر سثینتیک ايثآ زرلينث
بثهخوبی از مث ل سثینتیک شثبه مرتبثه دو )R2 =0/92
تبعی میكن كه شان میده در زرلين جذب ر زای
متثثیلآ لبثثی دو واكثثنت بهصثثورخ مثثوازی در جثثذب
جذبشو ه بثر روی جاذب مؤثر ر زرلين جذب ر زای
ا ترابی روی ا وكامپوزي  TRAC/ZnOبثا مث ل ايیوتثر

4/29

-53/52
-53/95

زرو دیچ  )R2=0/99تناسثب بیشثتری داردر ايثآ امثر بثه
ددیل توزيع غیري نواخ يثا چن نيثهای م انهثای زعثال
روی جثثاذب اسثث ر تثثايج شثثان داد كثثه ا وكامپوزيثث
 TRAC/ZnOبثثهطور قابلمالحظثثهای قثثادر بثثه حثثذف
ر زای متیلآ لبی در م خزمان كثم از مطلولهثای لبثی
میباش ؛ بنابرايآ بهعنوان يک جاذب مؤثر میتوا جهث
حذف مواد ر زا مورداسثتداده قثرار یثردر بثا توجثه بثه
مبادعاخ ترمودينامیک ،مق ار مندی  ΔHشان میده كثه
زراين ث جثثذب ر ث زای متثثیلآ لبثثی توس ث ثثا وذراخ
 ،TRAC/ZnOرمازا اسث و بثا ازثیايت درجثه حثرارخ،
مییان حذف كاهت میياب  ∆S .مثب بهدسث لم ه لمث ه
یی حاكی از ازیايت بی ظمی در واكنت و یی در بثازده در
اثر ازیايت دما در زاز مشترک جام و مايع در طول زراين
جذب میباش .
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Investigation of isotherm and kinetic of methylene blue adsorption by Tobacco
residues activated carbon/ZnO nanocomposites with non-linear method

Abstract
Industrial wastewater is one of the major environmental
pollutants. Discharge of the colorful industrial effluent into
the receptive waters leads to eutrophication and has
mutagenic and carcinogenic properties. Therefore, the aim of
this study was to investigate the removal of methylene blue
(MB) from aqueous solutions by tobacco residues activated
carbon and ZnO nanocomposite (TRAC/ZnO). This is an
experimental-lab study. The effect of various parameters on
adsorbent performance was investigated. The non-linear
isotherms and kinetics of adsorption were determined. The
dye concentration was measured in wavelength of 664 nm by
spectrophotometer. The results indicated that the removal rate
of dye increased with increasing the contact time and dose of
adsorbent pH but the removal rate decreased with increasing
the initial concentration of dye. The maximum adsorption
was achieved at initial concentration of 50 mg.L-1, pH=10,
Ultrasonicated time of 8 min and adsorbent dosage of 0.05
g/L-1. In addition, the dye removal with TRAC/ZnO
nanocomposite was best fitted to Ferundlich isotherm
(R2=0.96) and pseudo second order kinetic (R2=0.92). This
study showed that the TRAC/ZnO nanocomposite is highly
capable of removing MB dye from aqueous solutions in low
contact time. Therefore, the TRAC/ZnO nanocomposite can
be considered as an effective adsorbent in dye removal.
Keywords: methylene blue, activated
nanoparticle, nanocomposite, adsorption.
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