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چکیده:
امروزه گسترش فناوری و توسعۀ فعالیت های صنعتی ،سبب ورود مقادیر زیادی از آالیندههای مختلف به محیطهای آبی شده است .ترکیبات سیانید از
آالیندههای پساب صنایع مختلف بهخصوص معادن طال و نقرهاند که به علت سمی بودن زیاد برای انسان و محیط زیست باید پیش از تخلیه به محیط
تصفیه شوند .در این پژوهش ،نانوذرات مغناطیسی سیلیکا مطابق روش هم رسوبی و استوبر با اندکی تغییر سنتز و با خاکستر برگ درخت زیتون تلخ
اصالح و قابلیت آن برای حذف سیانید از محلولها ی آبی بررسی شد .برای تعیین مشخصات نانوکامپوزیت سنتزشده از الگوی پراش پرتو ایکس،
طیفسنج مادون قرمز تبدیل فوریه ،میکروسکوپ الکترونی روبشی و مغناطیسسنج نمونۀ مرتعش استفاده شد .طرح آزمایش در این تحقیق بهصورت
یک عامل در یک زمان بود و تأثیر عوامل  ، pHمدت زمان تماس ،مقدار جاذب و غلظت اولیۀ سیانید بررسی شد .براساس نتایج این پژوهش ،در شرایط
بهینۀ  ،pH=5مقدار جاذب  451میلیگرم بر لیتر ،مدت زمان تماس  61دقیقه و غلظت اولیۀ  51میلیگرم بر لیتر سیانید 80/70 ،درصد این ماده
حذف شد .بررسی مدلها ی ایزوترمی جذب از مدل النگمویر با ضریب همبستگی  1/180تبعیت میکند .همچنین بررسی سینتیکی جذب نشان داد که
سرعت فرایند جذب یونهای سیانید روی جاذب  Fe3O4/SiO2برازش بهتری با مدل سینتیکی شبه مرتبۀ دوم دارد .این تحقیق نشان داد که نانوذرات
مغناطیسی سیلیکای اصالحشده با خاکستر برگ درخت زیتون تلخ قابلیت خوبی در جذب آالیندۀ سیانید در محلولهای آبی دارند.

کلید واژگان :آلودگی آب ،برگ درخت زیتون تلخ ،بهینهسازی ،مدل سینتیک ،نانوجاذب مغناطیسی

 نویسنده مسئول؛ تلفن11026151756 :
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که اهمیت زیادی در انتقال زنجیرۀ الکترون

 .1مقدمه
امروزه

آلودگی

منابع

آب

شیرین

بهطور

نگرانکنندهای افزایش یافته است .از مهمترین عوامل
آلودگی آبهای کرۀ زمین ،افزایش جمعیت ،صنعتی
شدن و کشاورزی در دو قرن اخیر است .خاصیت
حاللیت زیاد آب که حالل منحصربهفردی به شمار
میرود نیز سبب میشود که آالیندههای بسیاری در
آن حل شده و سبب آلودگی آب شوند ( Asgari et

 .)al., 2014; Sayadi et al., 2019فاضالبهای
صنعتی حاوی مواد شیمیایی مختلفیاند که ممکن
است تأثیرات مخربی بر محیط زیست داشته باشند.
این فاضالبها بهدلیل داشتن مواد شیمیایی ممکن
است تهدیدی جدی برای سالمت انسان و دیگر
موجودات زنده باشند و از اینرو باید پیش از رها
شدن در محیط زیست کامالً تصفیه شوند تا سبب
ایجاد بیماریهای مختلف و آلودگی محیط زیست
نشوند .بهدلیل مسئلۀ کمبود آب ،تصفیۀ فاضالبهای
صنایع و غیره ،سبب بازیابی آب و استفادۀ مجدد از
آن در کاربریهای مختلف نیز میشود .از اینرو
تصفیۀ فاضالب پیش از تخلیه در محیط ضروری است
( Moussavi and Khosravi, 2010; Ghasemi

 .)and Rohani, 2019ترکیبات سیانیددار هم بهطور
طبیعی توسط گونههایی از باکتریها ،قارچها،
بندپایان و جلبکها و هم بهطور مصنوعی از خروجی
واحدهای صنعتی مانند صنایع آبکاری ،داروسازی،
استخراج طال و نقره ،پالستیکسازی و سموم
کشاورزی تولید و وارد محیط زیست میشوند ( Dash

.)et al., 2009; Ahmadpour et al., 2020
مهمترین اثر سمی سیانید ،مهار آنزیم سیتوکروم
اکسیداز و در نتیجه ایجاد اختالل در تنفس سلولی
است .سیتوکروم اکسیداز از آنزیمهای مهم بدن است

میتوکندری (جابهجایی نهایی الکترون در اکسیژن
مولکولی) دارد) . Kepa et al., 2008سیانید با توجه
به میل ترکیبی زیاد برای تشکیل با کمپلکسهای
فلزی ،با آهن سهظرفیتی موجود در ساختار آنزیم
سیتوکروم اکسیداز ترکیب میشود و کمپلکس پایدار
سیانید آهن را به وجود میآورد که سبب اختالل در
کار آنزیم و در نهایت موجب تجمع اسیدالکتیک و
مرگ سلولی ناشی از آنوکسی میشود (Nelson,
) .2006با توجه به سمیت سیانید ،لزوم حذف و
کاهش غلظت سیانید تا حد استانداردهای
زیستمحیطی از شیرابۀ زبالهها و معادن ،فاضالب و
پساب صنایع مختلف با استفاده از روشهای مناسب
تصفیه ضرورت دارد .تا کنون از روشهای مختلفی
برای حذف سیانید استفاده شده است .در دهههای
اخیر ،توجه زیادی به استفاده از فناوری نانو در تصفیه
فاضالب و حذف آلودگی از منابع آبی نشان داده شده
است .برای حذف سیانید بهعنوان آالیندۀ سمی و
خطرناک از آب و فاضالب ،در ایران و جهان تحقیقاتی
صورت گرفته است .در روش جذب ،سیانید با استفاده
از جاذب مناسب از پساب یا محلول آبی جدا میشود.
جذب یکی از روشهای متداول حذف آالیندههای
مختلف از فاضالبهای صنعتی است ( Moussavi

 .)and Khosravi, 2010روش جذب سطحی ساده
و دارای انعطافپذیری زیادی در طراحی و اجراست و
به هزینههای عملیاتی زیادی نیاز ندارد ( Saleem et

 .)al., 2019جذب سطحی ،نوعی فرایند جداسازی
است که در آن ،مادۀ جذبشونده توسط جاذب جذب
میشود .ازآنجا که برایند نیروهای واردشده بر سطح
مولکولهای جاذب برخالف مولکولهای دیگر موجود
در تودۀ جسم صفر نیست ،مولکولهای سطحی تمایل
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دارند مولکولهای موجود در محلول را که با آنها در

لیتر بود و در مدت زمان  62ساعت در دمای 61

(Abdel-Halim et al.,

درجۀ سانتیگراد جذب صورت گرفت و دادههای

) .2003امروزه به جذب سطحی آالیندههای مختلف

جذب مطابق ایزوترم فروندلیچ بودند .تغییرات دما از

مانند آالیندههای آلی و مواد سمی و غیره از آب و

 21تا  51درجۀ سانتیگراد درنظر گرفته شد و نتایج

فاضالب توسط نانوذرات که با محیط زیست نیز

نشان داد که افزایش دما میتواند سبب افزایش جذب

سازگارند ،بسیار توجه شده است .ویژگیهایی مانند

سیانید شود که دلیل آن ،کاهش گرانروی محلول و

بازدهی و ظرفیت زیاد جذب ،جداسازی سریع در

افزایش انتشار مولکولهای سیانید به درون جاذب

حجم زیاد محلول ،سطح ویژۀ زیاد ،جایگاههای فعال

است ) .(Singh et al., 2017هدف این پژوهش،

بیشتر ،واکنشپذیری بیشتر و پراکنده شدن در

بررسی حذف سیانید توسط نانوذرات مغناطیسی

محلول آبی ،سبب استفادۀ گستردۀ نانوذرات در جذب

سیلیکای اصالحشده با خاکستر برگ درخت زیتون

سطحی شده است در واقع نانومواد در مقایسه با اندازۀ

تلخ است که جاذبی برای حذف سیانید از محلولهای

معمولی همان مواد ،توانایی جذب و واکنشپذیری

آبی محسوب میشود .در این پژوهش تأثیر

بیشتری دارند (Chi et al., 2012; Zadeh et al.,

پارامترهای مختلف مانند  pHمحلول ،غلظت اولیه

) .2020اصالح سطح نانوذرات مگنتیت ،روشی

سیانید ،زمان تماس و دوز جاذب آزمایش شده است.

معمول و رایج برای عاملدار کردن است .مواد

همچنین ایزوترمها و سینتیکهای جذب بعد از

پوستهای سیلیکا براساس پایداری شیمیایی شایان

تعیین شرایط مناسب بررسی شد.

توجه و تطبیقپذیری در اصالح سطح با گروههای Si-

 .2مواد و روش ها

تماساند جذب کنند

 OHمناسبترین ذرات برای پوشش در نظر گرفته
میشوند (Zadeh et al., 2021; Sayadi et al.,
) Dwivedi .2017و همکاران به بررسی حذف
سیانید با استفاده از دو نوع جاذب بلوط و بادام
پرداختند و شاخصهای مؤثر بر جذب مانند تغییرات
 ،pHدما ،غلظت اولیۀ سیانید ،زمان تماس و مقدار

پژوهش حاضر ،تحقیقی تجربی -آزمایشگاهی است
که در آزمایشگاه آلودگیهای محیط زیست دانشکدۀ
منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند انجام
گرفت.

 .1-2مواد شیمیایی الزم

جاذب را بررسی کردند .بیشترین ظرفیت جذب برای

مواد استفادهشده در این آزمایش برای سنتز نانوذرات

بلوط  08/75و برای بادام  62میلیگرم در گرم

مغناطیسی سیلیکای اصالحشده با خاکستر برگ

بهدست آمد .فرایند جذب توسط بلوط از مدل

درخت زیتون تلخ شامل نمکهای اولیۀ کلرید آهن

النگمویر و توسط بادام از ایزوترم فروندلیچ تبعیت

 FeCl3.6H2Oو کلرید آهن ،FeCl2.4H2O

میکرد ) Singh .(Dwivedi, 2016و همکاران نیز

 ،NaOHآمونیاک ،تترا اتیل ارتوسیلیکات بودند که از

به بررسی حذف سیانید و فنول از فاضالب مصنوعی

شرکت مرک آلمان خریداری شدند .برگ درخت

با استفاده از پسماند چغندرقند پرداختند .غلظت

زیتون تلخ نیز از محوطۀ دانشکدۀ کشاورزی و منابع

اولیۀ سیانید در این تحقیق  01تا  011میلیگرم در

طبیعی بیرجند تهیه شد .از آب مقطر دوبارتقطیر در
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سنتز نمونهها و محلولها استفاده شد.

تترا اتیل ارتوسیلیکات در  01میلیلیتر اتانول رقیق

 .2-2سنتز نانوذرات مگنتیت

شده و به محلول در حال همزدن بهصورت قطرهقطره

روشهای مختلفی برای سنتز نانوذرات مگنتیت
وجود دارد که در میان آنها همرسوبی بهدلیل سادگی
و کمخطر بودن ،پرکاربردترین روش تولید نانوذرات
مگنتیت محسوب میشود ).)Wang et al., 2011
در این پژوهش نیز نانوذرات مگنتیت به روش

اضافه شد .در نهایت نانوذرات مغناطیسی سیلیکا
بهوسیلۀ مگنت جدا شده و چند بار با آب شسته شد
و  27ساعت در آون قرار داده شد تا خشک شود
).(Razak et al., 2018

 .4-2اصالح نانوذرات مغناطیسی سیلیکا با

همرسوبی با اندکی تغییر سنتز شدند .در ابتدا 0/31

خاکستر برگ زیتون

گرم FeCl2 . 4H2Oو  7/51گرم FeCl3. 6H2O

بهمنظور اصالح نانوذرات مغناطیسی سیلیکا با

توزین و در  011میلیلیتر آب مقطر روی دستگاه

خاکستر برگ زیتون تلخ ،ابتدا خاکستر برگ زیتون

هاتپلیت در دمای  81درجۀ سانتیگراد بهمدت 61

آماده شد .برای این کار ابتدا برگ زیتون تلخ از

دقیقه هم زده شد .سپس محلول  0/5موالر سدیم

درختان محوطۀ دانشکده جمعآوری و شسته شد و

هیدروکسید بهصورت قطرهقطره به محلول در حال

سپس با آب مقطر شستوشو داده شده و در انکوباتور

همزدن اضافه شد .بهطور معمول با افزودن چند قطره

خشک شد .سپس برگهای خشکشده پودر شده و

سدیم هیدروکسید به محلول ،رنگ محلول از نارنجی

داخل بوتۀ چینی روی شعله قرار داده شد .در نهایت

به سیاه تغییر پیدا میکند که نشاندهندۀ تشکیل

پودرها در کوره در دمای  511درجۀ سانتیگراد به

مگنتیت است .محلول دو ساعت روی همزن

مدت  5ساعت به خاکستر تبدیل شد .برای تهیۀ

مغناطیسی قرار داده شد؛ سپس پودر سیاه با

نانوذرات مغناطیسی سیلیکای اصالحشده با خاکستر،

آهنربای خارجی جدا و چند بار با آب مقطر و اتانول

ابتدا خاکستر با آب مقطر شسته شد تا ناخالصیهای

شسته شد و بهمدت  27ساعت در آون قرار گرفت

آن حذف شود و سپس با اسید هیدروکلریدریک

).(Kunzmann et al., 2011

 1/110موالر شسته شد تا نمکهای رسوبکرده در

 .3-2پوششدار کردن نانوذرات مگنتیت با

حفرههای آن حذف شوند .در نهایت خاکستر دوباره

سیلیکا
برای پوشش سیلیکا روی نانوذرات مگنتیت1/5 ،
گرم از نانوذرات مگنتیت ( )Fe3O4سنتزشده در
 71میلیلیتر اتانول و  21میلیلیتر آب رقیق شد و 2
سیسی آمونیاک به آن افزوده شد؛ سپس بهمدت 61
دقیقه بهوسیلۀ اولتراسونیک پراکنده و یکنواخت شد.
محلول بهمدت چهار ساعت توسط همزن مکانیکی با
سرعت  211دور در دقیقه هم زده شد 6 .سیسی

با آب مقطر شسته شد تا اسید آن حذف شود.
خاکستر شستهشده بهمدت  27ساعت در آون در
دمای  85درجۀ سانتیگراد قرار داده شد تا
ناخالصیهای آلی آن تبخیر شود و پس از آن در اسید
نیتریک  0موالر بهمدت  5ساعت در دمای اتاق قرار
داده شد .در نهایت این خاکستر تهیهشده و نانوذرات
مغناطیسی سیلیکای سنتزشده به نسبت  0:0با هم
مخلوط شدند.
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جدول  -1مشخصات آزمایشهای بهینهسازی جذب سیانید با نانوذرات  Fe3O4/SiO2اصالحشده
مشخصات
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 .5-2شناسایی و تعیین ویژگیهای نانوذرات

برای تعیین مشخصات نانوکامپوزیت سنتزشده از
الگوی پراش پرتو ایکس مدل Rigaku MiniFlex
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سنتزشده

مدل

بهینهسازی غلظت سیانید

روبشی

Shimadzo,

(،)FT-IR

مدل

میکروسکوپ

TE-SCAN,

C  C e 
%R   0
 100
 C0 

رابطۀ  2نیز برای تعیین ظرفیت جذب یا ظرفیت
تعادلی نانوجاذب سنتزشده بهکار گرفته شد.
(رابطۀ) 2
C  C e 
qe   0
 100
 C0 

در این رابطهها  qeمقدار یونهای سیانید جذبشده

 )SEM(MIRA3و مغناطیسسنج نمونه مرتعش

بهازای واحد وزن جاذب Co ،غلظت اولیۀ یونهای

مدل  )VSM( Lake Shore7403استفاده شد.

سیانید در محلول برحسب میلیگرم بر لیترCe ،

 .6-2طراحی آزمایشها

غلظت تعادلی یونهای سیانید در محلول برحسب

این پژوهش ،تحقیقی بنیادی-کاربردی است .همۀ

میلیگرم بر لیتر v ،حجم محلول برحسب لیتر و m

آزمایشها در آزمایشگاه مرکزی آلودگیهای محیط

جرم جاذب برحسب گرم است.

زیست دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه

 .7-2ایزوترمهای جذب

بیرجند در سیستمی ناپیوسته در دمای محیط صورت

تعداد زیادی مدل ایزوترم تعادلی برای بررسی رفتار

گرفت .طراحی آزمایشها بهصورت یک عامل در یک

جاذب وجود دارد .در این پژوهش پس از بهینهسازی

زمان بود و تأثیر پارامترهای  pHمحلول ،مدت زمان

شرایط حذف سیانید ،از ایزوترمهای جذب مدل

تماس ،دوز جاذب و غلظت اولیۀ آالیندۀ مورد نظر بر

النگمویر و فروندلیچ برای تجزیهوتحلیل دادهها

مقدار حذف سیانید از آب بررسی و مقادیر بهینۀ آنها

استفاده شد.

تعیین شد (جدول .)0

 .1-7-2ایزوترم مدل النگمویر

در این تحقیق برای محاسبۀ درصد حذف سیانید از

در مدل النگمویر جذب بهصورت تکالیه است و
صفحه 611
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روی سطوحی با انرژی یکسان انجام میگیرد.

واقع در ایزوترمهای النگمویر و فروندلیچ ،تأثیر فعل و

معادلۀ خطی مدل النگمویر بهصورت رابطۀ  6است

انفعاالت مادۀ جذبشونده در فرایند جذب مطرح

(.)Langmuir, 1916

نشده بود؛ بنابراین مدل تمکین بهمنظور بررسی این

(رابطۀ )6

عامل در نظر گرفته و شناخته شد.
فرم خطی ایزوترم تمکین بهصورت رابطۀ  5است

در این رابطه Ce ،غلظت تعادلی سیانید در محلول

(:)Pyzhev and Tempkin, 1940
(رابطۀ )5

برحسب میلیگرم بر لیتر qe ،مقدار سیانید جذبشده
به ازای وزن جاذب یا همان ظرفیت جذب در زمان
تعادل برحسب میلیگرم بر گرم qm ،بیشینه یا
بیشترین ظرفیت جذب سطحی برحسب میلیگرم بر
گرم و  kLثابت النگمویر است.
 .2-4-2ایزوترم مدل فروندلیچ

اساس این مدل برخالف ایزوترم النگمویر ،جذب
چندالیهای و غیریکنواخت مادۀ جذبشونده روی
جاذب است .مطابق این مدل ،انرژی جذب با افزایش
پوشش سطح کاهش مییابد و این ناشی از ناهمگن

در این رابطه  qeمقدار یونهای جذبشده در حالت
تعادل برحسب میلیگرم بر گرم BT ،ثابت تمکین
(پارامتری مربوط به گرمای جذب) برحسب ژول بر
مول KT ،ثابت جذب تعادلی تمکین (ثابت پیوندی در
تعادل) برحسب میلیگرم بر لیتر و  Ceغلظت تعادلی
یونهای سیانید در محلول برحسب میلیگرم بر گرم
است.

 .8-2مطالعات سینتیک جذب

بودن و غیریکنواخت بودن سطح جاذب است

تحقیقات سینتیک جذب بهمنظور درک بهتر

).(Zhang et al., 2016

سازوکار جذب ،بررسی سرعت فرایند جذب و

فرم خطی معادلۀ فروندلیچ بهصورت رابطۀ  7است

حرکتشناسی یونهای جذبشونده استفاده میشود.

(.)Freundlich, 1906

یکی از مهمترین عوامل در طراحی سیستمهای جذب

(رابطۀ )7

برای تعیین زمان بهینۀ فرایند و بررسی سرعت
جذب ،سینتیک واکنش است .در واقع از سینتیک
جذب بهعنوان مدلی برای برآورد مقدار جذب با زمان

در این معادله  qeمقدار مادۀ جذبشده در واحد وزن
جاذب برحسب میلیگرم بر گرم Ce ،غلظت مادۀ
جذبشده در فاز مایع پس از رسیدن به حالت تعادل
برحسب میلیگرم بر لیتر و  Kfو  nثابتهای ایزوترم
فروندلیچ هستند.
 .3-7-2ایزوترم مدل تمکین

ایزوترم تمکین با هدف در نظر گرفتن تأثیر فعل و

استفاده میشود .خواص فیزیکی و شیمیایی مادۀ
جاذب بر سینتیک واکنش تأثیر میگذارد و انتقال
ذرات جذبشونده در واحد زمان را بررسی میکند
(.)Hosseini et al., 2019
در این پژوهش ،مدلهای سینتیک شبه مرتبۀ اول و
دوم بررسی شد .فرم خطی سینتیک شبه درجۀ اول و
شبه درجۀ دوم بهصورت رابطههای  3و  4است.

انفعاالت مادۀ جذبشونده بر فرایند جذب است .در
صفحه 610

ارزیابی حذف سیانید از محلول آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی...

شکل  -1الگوی  XRDنانوذرات  Fe3O4/SiO2اصالحشده

◦ 32/124متعلق به نانوذرات  Fe3O4است که

(رابطۀ :)3
t

بهترتیب مربوط به سطوح (،)711( ،)600( ،)221
( )500( ،)722و ( )771بوده که بازتاب ساختار

(رابطۀ)4

نانوذرات  Fe3O4است
در این رابطهها qe ،برابر است با مقدار سیانید
جذبشده در حالت تعادل برحسب میلیگرم بر گرم،
 qtمقدار سیانید جذبشده در زمان  tبرحسب
میلیگرم بر گرم،

و

ثابتهای سرعت تعادلی

سینتیک درجۀ اول و دوم هستند.

 .3نتایج و بحث
.1-3

مشخصهیابی

)(Chi et al., 2012

) .(JCPDS card No. 19-0629همچنین پیک در
 2θبرابر با ◦ ،22/023متعلق به  SiO2است که
بیانگر این است که نانوذرات  Fe3O4با پوستۀ SiO2

آمورف

پوشیده

شده

است

(Mortazavi-

Derazkola et al., 2017; Shekari et al.,
).2017

 .2-1-3مشخصهیابی نانوذرات  Fe3O4/SiO2با

نانوکامپوزیت

سنتزشده

استفاده از طیف مادون قرمز ()FT- IR
بهکمک این روش میتوان گروههای عاملی و
همچنین مولکولهای آلی را شناسایی کرد .طیفسنج

 .1-1-3تعیین ساختار  Fe3O4/SiO2توسط

مادون قرمز  FT-IRنسبت به طیفسنج معمولی

الگوی پراش پرتو ایکس ()XRD

مادون قرمز  ،IRسرعت بیشتر ،تکرارپذیری بهتر و

شکل  0الگوهای  XRDنانوکامپوزیت Fe3O4/SiO2

اصالحشده با زیتون را نشان میدهد .همانطور که
مالحظه میشود این کامپوزیت دارای ساختار
کریستالی است که پیکهای  2θبرابر با ◦،61/741
◦ 54/64◦ ،56/181◦ ،76/735◦ ،65/430و

اندازهگیری دقیقتری دارد .در شکل  2نتایج
تجزیهوتحلیل  FT-IRنانوکامپوزیت Fe3O4/SiO2
-

اصالحشده با زیتون نشان میدهد که پیکهای cm
1

 6703مربوط به ارتعاش کششی  OHو ارتعاشات

پیوندی موجود در محدودۀ  0368و

-1

0686cm

صفحه 612
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شکل  -2طیف  FT- IRنانوکامپوزیت  Fe3O4/SiO2اصالحشده

شکل  -3الگوی  VSMمربوط به نانوکامپوزیت  Fe3O4/SiO2اصالحشده

شکل  -4تصویر  SEMاز نانوکامپوزیت  Fe3O4/SiO2اصالحشده

مربوط به ارتعاش گروههای کربوکسیالت است

 .)al., 2012باندها در  0116و  177 cm-1بهترتیب

( .)Hussaini et al., 2005پیک  733cm-1به

بیانگر ارتعاش کششی نامتقارن  Si-O-Siو باند cm-

ارتعاش پیوند  Fe-Oاشاره دارد ( Esmaeilpour et

1

 418نیز مربوط به ارتعاش متقارن  Si-O-Siاست

صفحه 616

ارزیابی حذف سیانید از محلول آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی...

شکل  -5تأثیر  pHبر مقدار جذب یونهای سیانید توسط نانوذرات  Fe3O4/SiO2اصالحشده

شکل  -6تأثیر زمان تماس بر مقدار جذب یونهای سیانید توسط نانوذرات  Fe3O4/SiO2اصالحشده

( .)Sayadi et al., 2017پیک مشاهدهشده در

است که در حضور میدان مغناطیسی رفتاری سوپر

ناحیۀ  366 cm-1به ارتعاش کششی متقارن پیوند

پارامغناطیس از خود نشان میدهد .هیچ اثر یا پدیدۀ

 Si-O-Feتعلق دارد ) .(Saleh, 2015این نتایج

پسماند مغناطیسی نیز در تصویر دیده نمیشود.

نشاندهندۀ قرارگیری موفقیتآمیز  SiO2روی

همچنین بیشترین درجۀ اشباعشدگی مغناطیسی

 Fe3O4است.

برای این کامپوزیت برابر با ) 07/764 (emu/gاست

 .3-1-3آنالیز  VSMمربوط به نانوکامپوزیت

(Zhang et al., 2015; Farzad and Veisi,
).2018

شکل  6خواص مغناطیسی نانوکامپوزیت

 .4-1-3تعیین مشخصات  Fe3O4/SiO2توسط

Fe3O4/SiO2اصالحشده با زیتون بهوسیلۀ الگوی

میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM

 VSMرا نشان میدهد .براساس این آنالیز

تصویر  SEMنانوکامپوزیت  Fe3O4/SiO2اصالحشده
با زیتون در شکل  7نشان داده شده است .این تصویر
ساختار هسته -پوستۀ  Fe3O4/SiO2با خواص

Fe3O4/SiO2

نانوکامپوزیت سنتزشده دارای خواص مغناطیسی نرم

صفحه 617
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شکل  -7تأثیر مقدار جاذب بر مقدار جذب یونهای سیانید توسط نانوذرات  Fe3O4/SiO2اصالحشده

شکل  -8تأثیر غلظت اولیۀ سیانید بر مقدار حذف آن توسط نانوذرات  Fe3O4/SiO2اصالحشده

مورفولوژیکی از  Fe3O4و  SiO2خالص را با اندازۀ
متوسط  20-67نانومتر نشان میدهد که بیانگر
پوشش موفقیتآمیز است (Farooghi et al.,
).2018

همانطور که در شکل مشاهده میشود با افزایش pH

محلول ،جذب سیانید توسط جاذب کاهش یافت،
بهطوری که بیشترین جذب سیانید در ،pH= 5
غلظت اولیۀ سیانید  25میلیگرم بر لیتر ،مقدار

 .2-3بررسی تأثیر عوامل مختلف بر جذب

جاذب  511میلیگرم بر لیتر و مدت زمان تماس 75

یونهای سیانید از محلولهای آبی

دقیقه به مقدار  41/06درصد صورت گرفت و در pH

 .1-2-3بررسی اثر  pHمحلول بر مقدار جذب

های بیشتر از  5مقدار جذب بهطور چشمگیری

یونهای سیانید
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در فرایند جذبpH ،

محلول است .شکل  5تأثیر عامل  pHرا بر بازده
حذف سیانید توسط نانوکامپوزیت مگنتیت -سیلیکا
اصالحشده با برگ درخت زیتون تلخ نشان میدهد.

کاهش یافت و کمترین مقدار حذف در  pH=00اتفاق
افتاد .بنابراین  pH= 5بهعنوان  pHبهینه در نظر
گرفته شد و آزمایشهای دیگر در این  pHانجام
گرفت .تأثیر پارامتر  pHدر پژوهشهای صورتگرفته
دربارۀ جذب سیانید از محلولهای آبی توسط
جاذبهای مختلف بررسی شده است .نتایج تحقیق
صفحه 615

ارزیابی حذف سیانید از محلول آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی...

شکل  -9ایزوترم های النگمویر(آ) ،فروندلیچ (ب) و تمکین (ج) برای جذب سیانید توسط نانوذرات  Fe3O4/SiO2اصالحشده
جدول  -2ضرایب ثابت و همبستگی مدلهای ایزوترمی در جذب سیانید
ایزوترم النگمویر

ایزوترم تمکین

ایزوترم فروندلیچ

R2

qm

KL

R2

N

Kf

R2

BT

KT

0/981

73/500

5/001

1/465

6/516

08/181

1/413

1/122

1/205

کیانی و محوی دربارۀ حذف سیانید توسط نانوذرات

شکل  3تأثیر عامل زمان تماس را بر حذف سیانید

آهن نشان داد که بیشترین جذب سیانید در pH 3/5

در شرایط غلظت اولیۀ  51میلیگرم بر لیتر سیانید،

= اتفاق افتاد ) .(Kiani and Mahvi, 2014قاسمی

مقدار جاذب  511میلیگرم بر لیتر نانوذرات و pH

و روحانی در پژوهشی در زمینۀ حذف سیانید با

بهینه در دمای محیط نشان میدهد .مطابق شکل در

استفاده از نانوذرات اکسید روی و  MOF/Cuبیان

ابتدای فرایند ،سرعت جذب زیاد است و سپس با

داشتند که بیشترین جذب سیانید در  pH= 3صورت

گذشت زمان بازده جذب تقریب ًا ثابت میشود .در 61

گرفت ).(Ghasemi and Rohani, 2019

دقیقۀ نخست فرایند ،بیشترین بازده حذف مشاهده

 .2-2-3بررسی اثر زمان تماس بر بازده حذف

شد که  31درصد بود و پس از این زمان ،افزایش

سیانید

چشمگیری در مقدار حذف صورت نگرفت و روند

صفحه 613
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شکل  -10سینتیک شبه درجۀ اول (آ) و سینتیک شبه درجۀ دوم (ب) در جذب سیانید توسط نانوکامپوزیت  Fe3O4/SiO2اصالحشده
جدول  -3ضرایب ثابت و همبستگی مدلهای سینتیکی جذب سیانید
R2
1/3460

سینتیک شبه درجۀ اول
K1
qm
1/162
1/86

2

R
1/110

سینتیک شبه درجۀ دوم
K2
qe
1/11013
31/27

حذف تقریباً ثابت شد .با افزایش زمان تماس،

از  011میلیگرم بر لیتر تا  451میلیگرم بر لیتر،

جایگاههای فعال جاذب و یونهای موجود در محلول

مقدار حذف از  1/176به  81درصد افزایش یافت،

فرصت بیشتری برای تماس با یکدیگر دارند و این

زیرا تعداد مکانهای فعال برای جذب افزایش یافت

جایگاههای فعال با گذشت زمان اشغال میشوند؛

که این موضوع ممکن است بهدلیل بیشتر شدن

بنابراین پس از گذشت مدت زمانی از شروع واکنش

برخوردها بین جاذب و یونهای آالینده و در نتیجه

مقدار جذب ثابت میشود و تقریباً به تعادل میرسد

چسبیدن آالیندۀ بیشتر به جاذب باشد .اما این روند

که در این آزمایش بیشترین بازده حذف در  61دقیقه

تا حدی ادامه مییابد و پس از آن با افزایش مقدار

اول از شروع فرایند صورت گرفت و پس از آن روند

جاذب ،تغییر چشمگیری در مقدار حذف سیانید

حذف بهطور تقریبی ثابت شد .در پژوهش  Jautoو

مشاهده نمیشود .افزونبر این باید در نظر داشت که

همکاران به بررسی حذف مؤثر سیانید از فاضالب

افزایش جاذب تا جایی سودمند است که هزینهبر

صنعتی با استفاده از کربن فعال اصالح سطحشده با

نباشد و سبب افزایش کدورت محلول نشود .در

اسید پرداخته شد و زمان بهینۀ این پژوهش 61

تحقیق  Nouroziو همکاران دربارۀ اثر حذف سیانید

دقیقه بهدست آمد که با تحقیق حاضر مطابقت دارد

با استفاده از نانوذرات هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی

).(Jauto et al., 2019

با افزایش مقدار جاذب از  1/0تا  1/8گرم بر لیتر،

 .3-2-3بررسی اثر مقدار جاذب بر بازده حذف

بازده جذب از  73تا  11درصد افزایش داشت

سیانید
تأثیر مقدار جاذب در فرایند جذب سیانید توسط
نانوذرات سنتزشده در شکل  4نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش مقدار جاذب

) Allahabadi .(Nourozi et al., 2015و همکاران
نیز اثر حذف سیانید با استفاده از نانوذرات آهن را
بررسی کردند و دریافتند که با افزایش جاذب به
مقدار  0گرم بر لیتر ،بازده حذف افزایش مییابد
).(Allahabadi et al., 2019
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ارزیابی حذف سیانید از محلول آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی...
 .4-2-3بررسی اثر غلظت اولیۀ سیانید بر بازده
حذف سیانید
همانطور که در شکل  8مشاهده میشود در شرایط
بهینه ( ،pH=5مدت زمان  61دقیقه و مقدار جاذب
 451میلیگرم بر لیتر) با افزایش غلظت یونهای
سیانید ،کارایی حذف آن کاهش مییابد .مطابق شکل
 8مشخص شد که با افزایش غلظت اولیۀ سیانید از
 01به  011میلیگرم بر لیتر بعد از گذشت 61
دقیقه ،کارایی حذف آن از  16درصد به  62درصد
کاهش پیدا کرد Asgari .و همکاران در پژوهشی
دربارۀ حذف سیانید با استفاده از پوست تخممرغ
دریافتند که با افزایش غلظت اولیۀ سیانید تا 51
میلیگرم بر لیتر ،بازده حذف افزایش مییابد ،ولی
مقادیر بیشتر سیانید سبب کاهش بازده حذف
میشود ).(Asgari et al., 2015

ایزوترم النگمویر بیان میکند که جذب بهصورت
تکالیه است و سطح جاذب دارای مکانهایی با انرژی
برابر است و هر مولکول جذبشونده تنها به یک مکان
اختصاص دارد .در پژوهش  Shirzad Siboniو
همکاران دربارۀ حذف سیانید با استفاده از پودر آهن
و مس ،دادههای تعادلی جذب سیانید از مدل ایزوترم
النگمویر پیروی میکرد که با یافتههای این تحقیق
مطابقت دارد ).(Shirzad Siboni et al., 2011
نتایج تحقیقات  Guptaو همکاران دربارۀ حذف
سیانید با استفاده از کربن فعال تهیهشده از باگاس
نیشکر نشان داد که دادههای ایزوترم تعادلی جذب
سیانید با ایزوترم النگمویر مطابقت دارد که مشابه
نتایج حاصلشده است) . (Gupta et al., 2012در
تحقیق  Allahabadiو همکاران ،جذب سیانید با
استفاده از نانوذرات آهن از مدل ایزوترمی النگمویر با
ضریب رگرسیون بیش از  15درصد پیروی کرد و

 .3-3بررسییی ایزوترمهییای جییذب در فراینیید

حداکثر ظرفیت جذب برای سیانید  25/36میلیگرم

جذب سیانید

بر گرم بهدست آمد که با نتایج این پژوهش مطابقت

در این تحقیق ،دادههای تعادلی جذب توسط

دارد ).(Allahabadi et al., 2019

ایزوترمهای النگمویر ،فروندلیچ و تمکین بررسی شد.

 .4-3بررسی سینتیک حذف سیانید

نتایج تحقیق در شکل  1نشان داده شده است.

سینتیک جذب بهمنظور تعیین مدلی برای برآورد

ضرایب همبستگی و ضرایب ثابت ایزوترمهای

مقدار جذب با زمان استفاده میشود و برای درک

النگمویر ،فروندلیچ و تمکین نیز در جدول  2ارائه

بهتر دینامیک جذب یونهای سیانید روی سطح

شده است .مقایسۀ ضرایب همبستگی حاصلشده از

جاذب ،سینتیک جذب را بررسی میکنند .در شکل

رسم منحنیهای هر یک از ایزوترمها معیاری مناسب

 01نمودار حاصل از برازش دادههای تعادلی جذب

برای تطبیق ایزوترمهای بررسیشده و دادههای

سیانید با مدلهای سینتیک شبه درجۀ اول و دوم

تعادلی جذب است .در این تحقیق ،نتایج بررسی

آورده شده است .در جدول  6ضرایب ثابت و

مدلهای ایزوترمهای جذب نشان داد که ضرایب

همبستگی این مدلها نیز ارائه شده است .با توجه به

همبستگی خوبی با ایزوترم النگمویر دارند که مقدار

اطالعات بهدستآمده از نمودارهای سینتیکی و

آن  1/1830حاصل شد .برای ایزوترمهای فروندلیچ و

مشاهدۀ ضرایب همبستگی آنها میتوان نتیجه گرفت

تمکین این مقدار بهترتیب  1/4652و  1/4151است.

که جذب سیانید توسط نانوذرات مغناطیسی
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محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره ،47شماره  ،2تابستان 0711
سیلیکای اصالحشده از مدل سینتیکی شبه درجۀ

از خود نشان میدهد .تصویر  SEMاز نانوکامپوزیت

دوم پیروی میکند و ضریب همبستگی آن 1/110

سنتزشده ،ساختار هسته -پوستۀ  Fe3O4/SiO2با

است .نتایج پژوهش  Pirmoradiو همکاران در حذف

خواص مورفولوژیکی از  Fe3O4و  SiO2خالص را

سیانید با استفاده از نانوکریستال اکسید روی پوشش

نشان میدهد که بیانگر پوشش موفقیتآمیز است.

دادهشده با نیکل اکسید نشان داد که حذف سیانید از

نتایج آزمایشها نشان داد که در شرایط بهینۀ

مدل سینتیک شبه درجۀ دوم با مقدار ضریب

نانوکامپوزیت مغناطیسی سیلیکای اصالحشده با

همبستگی  1/111پیروی میکند (Pirmoradi et

خاکستر برگ زیتون تلخ توانایی زیادی در حذف

).al., 2017

سیانید از محیط آبی دارد .تجزیهوتحلیل مدلهای

 .4نتیجهگیری

ایزوترمی النگمویر ،فروندلیچ و تمکین در فرایند

در این پژوهش نانوذرات مغناطیسی مگنتیت به
روش همرسوبی با اندکی تغییر سنتز و مطابق روش
استوبر با سیلیکا پوششدار شد .قلههای نمایانشده
در آنالیز  XRDنانوذرات سنتزشده بیانگر این است
که نانوذرات  Fe3O4با پوستۀ  SiO2آمورف پوشیده
شده است .نتایج آنالیز  VSMنانوکامپوزیت Fe3O4-

 /SiO2اصالحشده نشان داد که نانوکامپوزیت
سنتزشده دارای خواص مغناطیسی نرم است که در
حضور میدان مغناطیسی ،رفتاری سوپر پارامغناطیس
Asgari, G., Ramavandi, B., Sahebi, S., 2014.
Removal of a cationic dye from wastewater during
purification by Phoenix dactylifera. Desalination
and Water Treatment 37-39(52), 7354-7365.
Asgari, G., Seid Mohammadi, A., shabanlo, A.,
MehrAliPour, J., 2015. Removal of cyanide by
eggshell as low-cost adsorbent. Pajouhan Scientific
Journal 11(3), 52-59.
Chi, Y., Yuan, Q., Li, Y., Tu, J., Zhao, L., Li, N.,
Li, X., 2012. Synthesis of Fe3O4@ SiO2–Ag
magnetic nanocomposite based on small-sized and
highly dispersed silver nanoparticles for catalytic
reduction of 4-nitrophenol. Journal of Colloid and
Interface Science 383 (1), 96-102.
Dash, R. R., Balomajumder, C., Kumar, A., 2009.
Removal of cyanide from water and wastewater
using
granular
activated
carbon. Chemical

جذب نشان داد که دادههای جذب سیانید از
محلولهای آبی با ایزوترم النگمویر مطابقت دارد.
همچنین نتایج بررسی سینتیکهای جذب نشان داد
که جذب سیانید از سینتیک شبه درجۀ دو با ضریب
همبستگی پیروی میکند .بهطور کلی نتایج این
پژوهش بیان داشت که نانوکامپوزیت مغناطیسی
سیلیکای اصالحشده با خاکستر برگ درخت زیتون
تلخ ،جاذبی بهنسبت کارامد و مؤثر در حذف یونهای
سیانید از آب است.
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