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چکیده :رنگهای آلی یکی از مهمترین آالیندههای آلی موجود در پساب صنایع هستند که باعث مشکالت فراوان محیطزیستی میشوند .از
اینرو ،حذف و اندازهگیری رنگها از فاضالبهای آبی از لحاظ محیطزیستی ،بسیارمهم است .هدف مطالعه حاضر ،بررسی قابلیت کاربرد
نانوذرات کبالت فریت ) (CoFe2O4پوشش دادهشده روی کربن فعال ( ،(CA-CoFe2O4بهمنظور حذف رنگ کریوزیودین جی در
نمونههای آب است .در این پژوهش ،نخست نانوچندسازه تهیهشده سپس ویژگیهای آن با استفاده از طیف میکروسکوپ الکترونی  SEMو
آنالیز طیفسنجی تفکیک انرژی  EDSبررسی شد .در این مطالعه ،در محیط آبی نانوذرات بهوسیله اولتراسونیک برای آسان شدن پراکندگی
جاذب ،پراکندهشده است .کبالت فریت -کربن فعال ( (CA-CoFe2O4حاوی رنگهای استخراجشده بهوسیله سانتریفیوژ از نمونه آبی جدا
شدند .غلظتهای باقیمانده از رنگ کریوزیودین جی بهوسیله دستگاه فرابنفش  -مرئی  UV-Visاندازهگیری شد .تأثیر فاکتورهای
گوناگون همانند  pHمحلول و مقدار جاذب ،غلظت اولیه رنگ کریوزیودین جی ،روی مقدار حذف رنگ کریوزیودین جی با CA-CoFe2O4
موردبررسی قرار گرفت .نتیجههای تجربی نشان داد که فرایند جذب با مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم و رفتار جذب با مدل فرندلیچ مطابقت
دارد .همچنین ،ظرفیت جذب این رنگ  28/57میلیگرم برگرم بهدست آمد.
واژگان کلیدی :کریوزیودین جی ،جذب سطحی ،CA-CoFe2O4 ،نانو چندسازه ،حذف رنگ
* zpourghobadi@gmail.com

 -۱مقدمه
امروزه آلودگی آب بهوسیله آالیندههای آلی موجب مشکالت
زیستمحیطی شده که میتواند موجب بیماریهای فراوانی
ازجمله سرطان شود.
رنگها ترکیبهای آروماتیکی هستند که به گروهای گوناگون
تقسیمبندی میشوند .ساالنه بیش از هزاران تن از رنگدانههای
آلی بهوسیله صنایع متفاوت تولید میشوند .رنگها بهوسیله صنایع
گوناگون ازجمله عاملهای اصلی آالیندههای محیطزیست
هستند ،که بهطور وسیعی در صنایع گوناگون ازجمله ،نساجی،
غذایی ،داروسازی ،چرمسازی ،چاپ و پرینت کاغذسازی،
۹

چوبسازی و پالستیکسازی مورداستفاده قرار میگیرند .حضور
رنگها در آب ،به دلیل سمی بودن و پایداری زیاد آنها به مدت
طوالنی در محیط ،بسیارمضر و خطرناک هستند .همچنین ،ورود
رنگها بهصورت پساب از صنایع گوناگون به منابع آب ،باعث
اختالل در فرایند رشد گیاهان و چرخه حیات میکروارگانیسمهای
آبی میشود [ ۱تا  .]4کریوزیودین جی در صنایع رنگ ساختمانی
بهکار برده میشود و بهصورت گسترده در صنایع چوب کاربرد
دارد .این ماده رنگزا دارای گروه آزومی است که بهراحتی وارد
پساب میشود ،بنابراین در محیطزیست تجمع یافته و موج بروز
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تاریخ دریافت ۱۳۹8/۱2/۱6 :
تاریخ پذیرش ۱۳۹۹/8/۱7 :

مشکالت گوناگون زیستمحیطی میشود .ازاینرو ،حذف این
آالینده رنگی بسیار ضروری است.
پژوهشهای کمی بهمنظور حذف این آالینده رنگی انجام گرفته
است ،از میان مطالعات انجامشده میتوان به اندازهگیری این رنگ
به روش استخراج فاز جامد اشاره کرد [ .]5بنابراین ،حذف رنگ از
نمونههای آبی آلوده امری بسیارمهم و ضروری است.
روشهایی که برای حذف رنگ از پساب صنایع وجود دارد
شامل ،فیلتراسیون ،انعقاد ،لختهسازی ،همرسوبی ،روشهای
الکتروشیمیایی و جذب سطحی هستند [ 5تا  .]۱0در میان این
روشها ،روشهای فیلتراسیون عمر مفید محدود و هزینه باالیی
دارند [ .]5از طرفی فرایندهای تصفیه ،لختهسازی و الکتروشیمیایی
به دلیل تولید مقدارهای زیاد لجن ،سبب مشکالت زیستمحیطی
خواهند شد و روش مؤثری برای حذف رنگ محسوب نمیشوند [ 6تا .]۹
جذب سطحی ،بسیارکم هزینه ،کاربرد آسان ،کارایی باال و قابلیت
اجرای آسان و کاربرد زیادی در حذف رنگها از نمونههای آلی را
دارد [ .]۱0تاکنون روشهای متفاوتی برای حذف و اندازهگیری
رنگ کریوزیودین جی بهکاررفته ازجمله استفاده از روش استخراج
با دیسکهای پوشش دادهشده با نانوفیبرها به علت مصرف باالی
حالل آلی برای استخراج و باالبودن هزینه تهیه دیسک بهعنوان
روش مقرونبهصرفهای برای حذف رنگ محسوب نمیشود [.]۱۱
حذف انواع ساختارهای رنگ کریوزیودین در استفاده از
ترکیبهایی همانند دانههای پنبه به دام افتاده در آلژینات کلسیم،
مواد زاید بهدست آمده از دانههای سویا و خاکستر فلس ماهی،
گزارش شده است [ ۱2تا  .]۱4مشکلی که این ترکیبها برای
جذب دارند این است که در مقابل جاذبهای نانومقیاس همانند
سولفید مس کارایی پایینتری برای جذب رنگ دارند [ .]۱5از
اینرو ،استفاده از مواد نانو برای توسعه راهکارهای عملی مناسب
بهمنظور حذف رنگ ،بسیارمفید است .کربن فعال بهدلیل
ویژگیهای غیرسمی بودن ،ارزان بودن ،ساده ،درجه تخلخل باال
دارای مساحت سطح باال ،یکی از جاذبهای بسیار پرکاربرد است.
کربن فعال دارای گروهای عاملی گوناگون همانند COOH ،OH
و آمین است که ظرفیت جذب را باال میبرند .از طرف دیگر
نانوذراتی همانند نانومواد آهن با فرمول کلی  MFe2O4دارای
مساحت سطح باال هستند که کاربردهای فراوانی در زمینههای
گوناگون در صنایع دارند [ ۱6و  .]۱7در بین نانومواد آهن،
10

نانوذرات فریت کبالت توزیع کاتیونی آن در بین زیر شبکههای
موجود در محلهای تتراهدرال و اکتاهدرال است [.]۱8
مشخصات مغناطیسی مواد بستگی به اندازه ،شکل و خلوص
نانوذرات دارد [ .]۱۹فریت کبالت  CoFe2O4به دلیل آنکه
فریتها بهطورمعمول با اسپینل معکوس هستند ،بیشتر
موردمطالعه قرارگرفتهاند [ .]20فریت کبالت ویژگی فرومغناطیسی
از خود نشان میدهد بهطوریکه یونهای کبالت در جایگاههای
اکتاهدرال و یونهای  Fe3+بهطور مساوی در جایگاههای
اکتاهدرال و تتراهدرال قرار میگیرند [ .]2۱همچنین ،نانومواد
کبالت فریت دارای ساختار اسپینلی ،بهدلیل ویژگیهای
منحصربهفرد شیمیایی و فیزیکی ،ازجمله پایداری شیمیایی ساختار
منظم دارای قابلیت باالیی در جذب موادآلی و معدنی از آبوخاک
را دارد [ 22تا .]25
در این مطالعه با پوشش نانوذره با کربن فعال پایداری شیمیایی
ذرات افزایش ،بنابراین از انعقاد آنها جلوگیری ،و بهدلیل باال
بودن سطح مخصوص و تعداد مکانهای جذبی از سویی دیگر
زیستسازگار بودن چندسازه بهدست آمده و بهدلیل اثر همافزایی
بین این نانوذره و کربن فعال آنها مزید بر قابلیت کاربرد مناسب
آنها است [.]۹
در این مطالعه با پوشش نانوذره با کربن فعال پایداری شیمیایی
ذرات افزایش یافته ،بنابراین از انعقاد آنها جلوگیری میکند ،و
بهدلیل باال بودن سطح مخصوص و تعداد مکانهای جذبی از سویی
دیگر زیستسازگار بودن چندسازه بهدست آمده و به علت اثر
همافزایی بین این نانوذره و کربن فعال آنها مزید بر قابلیت کاربرد
مناسب آنها است [ .]۹بنابراین ،با ترکیب مزایای کربن فعال CA
) (Carbon activeو نانوذرات کبالت فریت CoFe2O4 (Cobalt
) ferrite nanoparticles carbonچندسازه بهدست آمده جذب
بسیار عالی را با استفاده از روش جداسازی مغناطیسی نشان میدهد.
امواج اولتراسونیک با ایجاد حبابهای ریز ،سرعت انتقال جرم بین
فازهای گوناگون را افزایش میدهد بدون آنکه تغییری در
ویژگیهای تعادل سیستم جاذب و یا جذبکننده ایجاد کند [ ۱6و
 .]۱7هدف از این پژوهش ،مطالعه جذب سطحی سنتز نانوچندسازه
کبالت  -فریت/کربن فعال ) (CA-CoFe2O4بررسی کاربرد آن
برای حذف رنگ کریوزیودین جی به روش جذب سطحی ،در
محلولهای آبی است .در این مطالعه ،با توجه به کاربرد و توسعه مواد
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نانو میتوان با ترکیب مزایای نانوچندسازه  CA-CoFe2O4و امواج
اولتراسونیک که باعث افزایش مقدار جذب و حساسیت روش
میشود ،تأثیر پارامترهای گوناگون همانند  ،pHغلظت اولیه رنگ،
مقدار جاذب و زمان اولتراسونیک بررسیشده است .دادههای تجربی
جهت بررسی تعادل جذب یا ایزوترمهای النگمویر ،فروندلیچ ،تمکین
و دابینین-راد اشکویچ تطبیق داده شد و مطالعات سینتیکی با استفاده
از دو مدل شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم انجام شد.

 -2بخش تجربی
 -۱-2مواد مورداستفاده
مواد نیترات آهن ) (IIIنه آبه ،نیترات کبالت ) (IIشش آبه ،سدیم
هیدروکسید ،کربن فعال و کریوزیودین جی ( )Chrysoidine Gو
سایر مواد مورد نیاز از شرکت مرک آلمان تهیه شدند.
 -2-2دستگاههای مورداستفاده
در انجام این مطالعه از دستگاههای pH :متر مدل  827متر
اهم ،طیفسنجی  UV-Visمدل Perkin Lambda 25
 Elmerساخت کشور امریکا ،اولتراسونیک مدل  ،Sonicaترازوی
دیجیتال  Sartoriusمدل  TE 214Sبا دقت  0/000۱ساخت
کشور آلمان استفاده شد.
 -۳-2سنتز نانوذره CoFe2O4

 -5-2آزمایش حذف رنگ با استفاده از نانو جاذب
آزمایشهای فرایند حذف رنگ و جذب سطحی برای تعیین
پارامترهای همانند  ،pHغلظت اولیه رنگ ،زمان سانتریفیوژ و
مقدار جاذب انجام شد .در تمام این آزمایشهای  0/02گرم از
نانوچندسازه  CA-CoFe2O4بهعنوان جاذب وزن و به ۱0
میلیلیتر محلول حاوی رنگ کریوزیودین جی با غلظت ۱5 ppm
افزوده شد .مخلوط به مدت  ۳دقیقه اولتراسونیک کرده و پسازآن
محلول را به مدت  2دقیقه سانتریفیوژ کرده و با کمک آهنربا
نانوچندسازه را جدا و جذب محلول را بهوسیله دستگاه طیفسنجی
 UV-Visدر طولموج  46۳نانومتر خوانده شد .برای محاسبه
درصد رنگ و مقدار جذب از معادلههای  ۱و  2استفادهشده است.
%R= (Co-Ce)/ Co*100
qe= (Co-Ce)/ W*V

)(۱
)(2

 Coغلظت اولیه محلول رنگ ) Ce ،(mg/Lغلظت محلول
باقیمانده ماده پس از حذف رنگ ) V ،(mg/Lحجم محلول در
تماس برحسب لیتر ) m ،(Lمقدار جاذب برحسب گرم ) (gو qe
مقدار جذب محلول ماده حلشده در واحد جرم جاذب ).(mg/g
NH2

نخست  4/64گرم از نیترات آهن ) (IIIنه آبه را در ۱0
میلیلیتر آب مقطر حل سپس به آن  ۱/452گرم نیترات کبالت )(II
شش آبه به آن افزوده تا بهطور کامل حل شود سپس در طی ۳0
دقیقه آرامآرام سدیم هیدروکسید  ۱موالر به محلول همراه با
همزدن افزوده تا  pHبه  ۹برسد .پسازآن دمای محلول را به 80
درجه سانتیگراد رسانده و به مدت  2ساعت در این دما بهم زده
تا نانوذره تهیه شود .رسوب بهدست آمده را به کمک آهنربا
شستوشو تا  pHبه  7برسد .رسوب بهدست آمده را در دمای
محیط خشک تا  CoFe2O4بهدست آید.
 -4-2سنتز نانوچندسازه CA-CoFe2O4

 0/25گرم از نانوذره  COFe2O4در  50میلیلیتر آب مقطر
دیسپرس کرده و به آن  5گرم کربن فعال افزوده و به مدت یک
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ساعت همراه بهمزدن شدید قرارداده و رسوب را سانتریفیوژ و با
آب مقطر شستوشو در دمای  ۱۱0درجه سانتیگراد خشک تا نانو
چندسازه کبالت فریت-کربن فعال  CA-CoFe2O4بهدست آید.

H2N

N

N

شکل  :1ساختار شیمیایی کریوزیودین جی

 -۳نتیجهها و بحث
 -۱-۳شناسایی ویژگیهای سطح نانوچندسازه کبالت – فریت
/کربن فعال
مشخصات نانوذره  CoFe2O4و نانوچندسازه CA- CoFe2O4
سنتز شده با استفاده از)SEM (Scanning electron microscope
و )EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy
موردبررسی قرار گرفت .تصویرهای  SEMدر شکل  2بهوضوح
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ریختشناسی سطح نانو چندسازه را نشان میدهد .در تصویر B

شکل  2کربن فعال بهعنوان بستری با سطح تماس زیاد برای
تثبیت نانوذرات کبالت – فریت عمل کرده است .از طرفی در
تصویر  Aشکل  ۳با مقایسه  EDXنانوذره  CoFe2O4و در
تصویر  Bنانوچندسازه  CA-CoFe2O4حضور گروهای کربن و
اکسیژن افزون بر کبالت و آهن در شکل  B-۳تأییدکننده حضور
کربن در چندسازه کربن فعال با نانوذرات کبالت – فریت است.

با توجه به اینکه  pHمحلول نقش مهمی در فرایند حذف
رنگ دارد ،تأثیر  pHمحلول روی کارایی فرایند حذف رنگ
مطالعه شد .همانطورکه در شکل مشاهده میشود ،بیشترین
حذف رنگ در  pHبرابر با  5مشاهده میشود .با توجه به اینکه
سطح نانوچندسازه کبالت فریت-کربن فعال در  pH>4دارای بار
منفی است [ ]۱2و رنگ کریوزیودین بار مثبت دارد ()pKa<5.41
بیشترین حذف رنگ در  pHبرابر با  5مشاهده میشود (شکل .]2۳[ )4

شکل  -A :2تصویر  SEMنانوذرات  CoFe2O4و  -Bتصویر  SEMکربن فعال
پوشش دادهشده با نانوذراتCoFe2O4
شکل  :4اثر  pHبر مقدار حذف رنگ کریزیودین جی بهوسیله نانوچندسازه کبالت
فریت-کربن فعال

-۳-۳اثر مقدار جاذب بر مقدار حذف رنگ کریزیودین جی
بهوسیله نانوچندسازه کبالت فریت/کربن فعال
بهمنظور بررسی مقدار جاذب ،فرایند حذف رنگ با مقدارهای
متفاوت  0/0۱ ،0/008 ،0/006 ،0/004 ،0/002 ،0/00۱و 0/0۱2
گرم از جاذب به محلول حاوی رنگ کریزیودین جی با غلظت
 20 ppmبا  pHبرابر با  5انجام شد و نتیجههای بهدست آمده در
شکل  5نشان دادهشده است .نتیجهها نشان میدهد که با افزایش
مقدار جاذب ( )0/00۱- 0/0۱مقدار حذف رنگ افزایش و پسازآن
( )0/0۱-0/0۱2ثابت باقی میماند .زیرا با افزایش مقدار
نانوچندسازه ،مساحت سطح و تعداد مکان فعال سطح افزایش و
ظرفیت جاذب جهت حذف رنگ افزایش پیدا میکند .بنابراین
مقدار بهینه جاذب  0/0۱گرم انتخاب شد.
شکل  - A :۳طیف  EDXنانوذرات  CoFe2O4و  -Bطیف  EDXکربن فعال
پوشش دادهشده با نانوذراتCoFe2O4

 -2-۳تأثیر  pHبر مقدار حذف رنگ بهوسیله نانوچندسازه کبالت
فریت/کربن فعال
12
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1

()5

شکل  :5اثر مقدار جاذب بر مقدار حذف رنگ کریزیودین جی بهوسیله
نانوچندسازه کبالت فریت/کربن فعال

1

)𝑞𝑡 = 𝛽 𝑙𝑛(𝛼𝛽) + 𝛽ln(t

که در این معادلهها qe ،مقدار رنگ بر روی جاذب در حالت تعادل،
 qtمقدار رنگ جذبشده روی جاذب در هرلحظه به ازای واحد
جرم جاذب هردو برحسب ( )mg g-1در زمان  tبرحسب دقیقه.
 K1و  K2به ترتیب ثابتهای سرعت سینتیک شبه درجه اول
( )min-1و شبه مرتبه دوم ( )gmg-1 min-1هستند .نتیجههای
بهدست آمده از بررسی سینتیکهای جذب سطحی متفاوت برای
جذب رنگ کریوزیودین جی روی نانو چندسازه کبالت فریت-
کربن فعال نشان داد که مقدارهای پارامترهای سینتیکی ،برای
مدل سینتیکی شبه مرتبه اول به ترتیب ƙ1 = 0.201؛ Qe(calc) = 3.9
و  ،R2 = 0.846برای مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم ƙ2 = 0.084
 Qe(calc) = 13.15و  R2 = 0.996و برای مدل الوویچ،β = 1.21 ،
 α = 1.9و  R2 = 0.846است .همانطور که مشاهده میشود
مدل الوویچ کمترین ضریب همبستگی ( )R2 = 0.846و مدل
شبه مرتبه دوم باالترین ضریب همبستگی ( )R2 = 0.996را
داشتهاند .بنابراین ،مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم ،بیشترین
سازگاری را با دادههای آزمایش دارد .بهعبارتدیگر ،جذب
سطحی رنگ کریوزیودین جی روی جاذب نانوچندسازه از مدل
شبه مرتبه دوم پیروی میکند .تبعیت فرایند جذب رنگ روی
سطح نانوچندسازه از مدل شبه مرتبه دوم ،نشاندهنده آن است
که سرعت کل فرایند جذب رنگ ،تحت کنترل برهمکنشهای
شیمیایی قرار دارد .بهطور احتمال با توجه به اینکه رنگ
کریوزیودین دارای ساختار آروماتیک و دارای پیوندهای دوگانه
است از راه برهمکنش  π-πبا سطح نانوچندسازه که حاوی
یونهای آهن و کبالت است ،برهمکنش داشته و روی سطح،
جذب و حذفِ رنگ انجام میشود.
،

 -4-۳اثر زمان اولتراسونیک و غلظت رنگ بر مقدار حذف رنگ
کریزیودین جی بهوسیله نانوچندسازه کبالت فریت/کربن فعال
تأثیر زمان اولتراسونیک در محدوده زمانی  ۱تا  ۱0دقیقه با
ثابت نگهداشتن سایر پارامترها موردبررسی قرار گرفت .همانطور
که از نتیجههای شکل  6مشخص است ،زمان اولتراسونیک ۳
دقیقه ،بیشترین کارایی حذف رنگ را با نانوچندسازه را دارد و
پسازآن ،مقدار پخش ذرات و تماس با رنگ ،شکل ثابتی را به
خود خواهد گرفت .بنابراین ،زمان  ۳دقیقه بهعنوان مقدار بهینه در
نظر گرفته شد .همچنین ،غلظت در محدوده غلظتی ،8 ،6 ،4 ،2
 ۱5 ،۱0و  ۱8 ppmبا ثابت نگهداشتن سایر پارامترها موردبررسی
قرار گرفت .با افزایش غلظت ،مقدار حذف رنگ افزایش مییابد.

شکل  :6اثر زمان اولتراسونیک بر مقدار حذف رنگ کریزیودین جی بهوسیله
نانوچندسازه کبالت فریت/کربن فعال
()3

Log(qe – qt)=Log (qe) – K1/2.303t

()4

)(t/qt)= 1/(K2 qe2)+1/qe(t
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شکل  :7نمودار سینتیک شبه مرتبه دوم در حذف رنگ کریوزیودین جی در
زمانهای متفاوت

 -5-۳همدماهای جذب
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همدمای جذب سطحی ،به ارتباط بین مقدار گونه جذب
سطحی شده و غلظت تعادلی آن در محلول و در دمای ثابت،
گفته میشود .ایزوترمهای جذبی گوناگون مانند النگمویر،
فرندلیچ و تمکین مورداستفاده در جذب وجود دارد .درصورتیکه
دادههای تجربی ،انطباق خوبی با دادههای بهدست آمده از
همدمای النگمویر داشته باشند ،جذب رنگ روی سطح جاذب
بهصورت تکالیه بوده و مکانهای مشابه محدودی روی سطح
جاذب وجود دارد و در تمامی سطحهای جاذب ،جذب یکسان و
پیوندهای جذب ،برگشتپذیر فرض میشوند .رابطه ایزوترم
النگمویر بهصورت زیر بیان میشود [:]۱6
()6

Ce/qe = 1/ Ka Qm + Ce /Qm

که در آن  qeمقدار ماده جذبشده در واحد جرم جاذب یا
ظرفیت جذب تعادلی ( Ce ،)mg.g-1غلظت تعادلی نهایی ماده
جذبشونده پس از برقراری تعادل ( Ka ،)mgL-1ثابت تعادلی
جذب که به انرژی جذب مربوط میشود ( Qm ،)mgL-1ماکزیمم
ظرفیت جذب بهصورت تکالیه ( )mg.g-1و  bثابت ایزوترم
النگمویر است که برای هر سیستم در دمای معین تعیین میشود.
بر اساس ایزوترم النگمویر ماکزیمم ظرفیت جذب تئوری
) Qm = 11.62 (mg.g-1و ثابت جذب النگمویر )K=0.55 (mg L-1
به ترتیب با استفاده از شیب و عرض از مبدأ نمودار Ce/qe
برحسب  Ceبهدست آمدهاند.
ایزوترم فرندلیچ نخستین منحنی همدمایی است که در بررسی
فرایند جذب استفاده میشود .مقدار ماده جذبشده ،تابع
مشخصات ماده جذبشونده ،غلظت آن در محلول و همچنین ،دما
است .در مدل فرندلیچ ،انرژی جذب بهطور نمایی با کامل شدن
مراکز جذبی روی جاذب کاهش مییابد .ایزوترمهای جذب
بهمنظور تعریف جرم جذبشده از ماده جذبشونده به ازای واحد
جرم ماده جاذب استفاده میشوند [ ۱6و .]۱7
 ،nمقدار انحراف از جذب خطی است .اگر این پارامتر برابر
یک باشد ،جذب بهصورت خطی و اگر کوچکتر از یک باشد،
جذب شیمیایی و اگر بزرگتر از یک باشد ،فرایند جذب بهصورت
فیزیکی و مطلوب رخ میدهد .این رابطه به شکل لگاریتمی
بهصورت خطی بر اساس معادله زیر در میآید [.]۱6
()7

Lnqe = lnKF + (1/n( lnCe

 Kfثابت فرندلیچ ) ،(l/gبیانکننده ضریب توزیع (جذب) است
و نشاندهنده مقدار گونه جذبشده در غلظت تعادلی واحد ،روی
14

جاذب است .همچنین ،ثابت فرندلیچ  nمقدار انحراف از جذب
خطی است.
-1
-1
پارامترهای فرندلیچ شامل ) n = 0.719 , Kf = 4.76(mg g ) (mg L
به ترتیب از شیب و عرض از مبدأ نمودار  Ln qeبرحسب LnCe
بهدست آمدهاند .ایزوترم جذب تمکین یا معادله تمکین (ایزوترمهای
جذب) شامل فاکتوری است که بهطور صریح برهمکنشهای بین
جاذب و جذبشونده را در نظر میگیرد .پارامترهای تمکینB1=8.84 ،
ثابت تمکین مرتبط به گرمای جذب سطحی و ثابت اتصال
) KT = 2.05 (L.mg-1با استفاده از نمودار  qeبرحسب LnCe
محاسبه میشوند.
qe = Bl ln KT + Bl lnCe
()8
با توجه به نتیجههای بهدست آمده از مطالعههای مدلهای
ایزوترمهای جذبی ،ضریب همبستگی مدل النگمویر ،فرندلیچ و
تمکین به ترتیب عبارت است از  0.997 ،0.947و  .0.867این
نتیجهها نشان داد که مدل النگمویر دارای ضریب همبستگی
) (R2=0.947بیشتر از تمکین ) (R2=0.867اما کمتر از ضریب
همبستگی ایزوترم فرندلیچ ) (R2=0.997است .بنابراین ،جذب
سطحی رنگ کریوزیودین جی بیشتر از ایزوترم جذبی فرندلیچ
پیروی میکند.

 -4نتیجهگیری
در این مطالعه جذب سطحی کریوزیودین جی با استفاده از
کربن فعال پوشش دادهشده با نانوذرات کبالت فریت (نانوچندسازه
کبالت فریت/کربن فعال) بررسی شد .نتیجههای آنالیز ،SEM
 EDXنمونههای  CoFe2O4و CA-CoFe2O4نشان میدهد
که کبالت ،آهن و اکسیژن فقط در نانوذره  CoFe2O4وجود دارد
اما با تهیه نانوچندسازه کربن فعال با نانوذره کبالت -فریت یعنی
در نمونه  CA-CoFe2O4حضور گروههای کربن و اکسیژن در
تصویر ( Bشکل  )۳بهخوبی مشاهده میشود .همچنین ،تصویر
 SEMدر شکل  Bتوزیع یکنواختی از ذرات را بر روی سطح
کربن فعال نشان میدهد .براساس نتیجههای بهدست آمده از
مطالعه پارامترهای سینتیکی میتوان نتیجه گرفت مدل سینتیکی
شبه مرتبه دوم بیشترین سازگاری را با دادههای آزمایش دارد و
فرایند حذف رنگ بر روی سطح نانوچندسازه از مدل شبه مرتبه
دوم نشاندهنده آن است که سرعت کل فرایند جذب رنگ تحت
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 با توجه به، همچنین.کنترل برهمکنشهای شیمیایی قرار دارد
 جذب رنگ،نتیجههای بهدست آمده از مطالعه ایزوترمهای جذب
 و با.بر روی سطح نانو چندسازه از ایزوترم فرندلیچ تبعیت میکند
 است میتوان نتیجه گرفت۱  تا0  بین1/n توجه به اینکه مقدار
 با توجه به جدول، همچنین.که سطح جاذب حالت ناهمگنی دارد
 ازCA-CoFe2O4  میتوان نتیجه گرفت که جاذب۱ مقایسهای
.کارایی الزم در حذف رنگ برخوردار است
 مقایسه جاذبهای متفاوت در حذف رنگ کریوزیودین.۱ جدول
منابع
۱۳
۱۳
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28.57
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CA-CoFe2O4
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Synthesis CoFe2O4 nanoparticles loaded on activated
carbon composite as an efficient adsorbent in removal
Chrysoidine G dye using ultrasound
E.Dalvand, Z. Pourghobadi*
Department of Chemistry, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
Abstract: Dyes colors are one of the most important organic pollutants in the industry which cause a lot of
environmental problems. Therefore, the determination and removal of dyes from aqueous effluents is one of the
most significant environmental importance. The aim of the present study was to investigate the potential of
applicability of COFe2O4 nanoparticles loaded on activated carbon (AC) (CA-COFe2O4) for the removal and
adsorption of Chrysoidine in water samples. In this research, nanocomposite (CA-COFe2O4) was prepared. Then,
the properties of sorbent (nanocomposite) are characterized by Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS), and
Scanning Electron Microscope (SEM) techniques. In this study, nanoparticles are dispersed in aqueous media by
ultrasonic were to facilitate the dispersion of the sorbent. The CA-COFe2O4containing the extracted dyes was
separated from the sample aqueous by centrifuge. The residual Chrysoidine G concentrations were determined by
UV-Vis spectroscopy. The factors affecting such as pH, ultrasonic time, adsorbent mass and initial Chrysoidine G
concentration on the Chrysoidine G removal of CA-COFe2O4 was investigated. The experimental results also
showed that the adsorption followed with pseudo second-order kinetics model, and the adsorption behavior was
accordance with the Freundlich isotherm model. Also, the adsorption capacity of 28.57 mg/g was achieved by
CA-COFe2O4.
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