مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال سوم/شماره  /1بهار1313

تاریخ دریافت9312/2/22 :

تاریخ پذیرش9312/1/33 :

رفتارهای سینتیکی و کینتیکی نانوذره  SiO2در جذب اسید هیومیک از محیطهای
آبی -بررسی موردی آب سد علویان

چکیده
مقدمه :مواد هیومیکی در آب شرب با کلر واکنش داده و ترکیبات سرطانزا را تشکیل میدهد .فرآیند جذب به علت اقتصادی
و ساده بودن برای حذف آالیندهها توجه زیادی را به خود جلب کرده است .این تحقیق باا هادف بررسای مطالعاه ساینتی و
ایزوترم جذب اسید هیومی توسط نانو ذره سیلیکون در آب انجام گرفت.
روشها :این تحقیق ی مطالعه تجربی است که بر روی نمونه ساینتی و ساس بار روی نموناه واقعای آب ساد علویاان
شهرستان مراغه انجام گرفت .اثر پارامترهای  ،pHمقدار جاذب و زمانهای مختلف بر روی حذف اسید هیومی مورد بررسای
قرار گرفت .به منظور درک بهتر فرآیند جذب ،ایزوترمها ،سینتی جذب و انرژی گرمایی بررسی شد .بارای تااجزیه و تحلیال
دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  91و روشهای آماری رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج :بیشترین درصد حذف اسیدهیومی در ،pH=4و زمان ماند93دقیقه و کااربرد مقادار جااذب 3/22گارم در لیتار بارای
محلولهای سنتتی و واقعی به ترتیب با راندمان %88/4و %81/7به دست آماد .همچناین جاذب اساید هیومیا از ایزوتارم
النگمیر و سرعت آن از سینتی درجه دوم تبعیت میکرد .ظرفیت بیشینه جاذب با اساتفاده از مادل النااگمیر برابار باا 9/21
میلیگرم بر لیتر تعیین شد .در این مطالعه ،مقدار عددی  RLبرابر  3/9نشان دهنده جاذب مطلاوب اسایدهیومی باا ناانو ذره
سیلیکون است .مطالعه ترمودینامیکی صورت گرفته روی جذب اسید هیومی نشان داد که فرآیند جذب اسید هیومی بر روی
نانو ذره سیلیکون ،گرمازا و خود به خودی است.
بحث و نتیجهگیری :جذب اسیدهیومی با استفاده از نانو ذره سیلیکون به غلظت اولیه مواد واکنش دهنده بستگی داشاته و
هرچه غلظت اولیه افزایش یابد ،زمان کمتری برای انجام واکنشها مورد نیاز میباشد .این روش ،روشی مطلاوب بارای حاذف
اسید هیومی است.
واژگان کلیدی :اسید هیومی  ،نانو ذره سیلیکون ،ایزوترم جذب

مقدمه

اسید هیومیک شامل اسـکت ی از الکیـل و واحـدهـا

مـواد هــیومیکی (اسیــد هیومیـک و اسـید فولیـک)

روماتیــک بــا وــ و هــا واکــن پــ

اســید

از مــواد لــی طبیعــی (Natural

ک بـوکسیتیک ،هــیدروکسیل و وــ و هــا کـو ین

 ) MaterialOrganicرا در ب تشکیل میدهند (.)1

و

مهــ تــ ن بخــ

میباشد ( )1که باندها قو بـا اکسـیدها فتـ

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،عضو مرکز تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2استاد بهداشت محیط ،مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسؤول :الله راننده کالنکش
آدرس :کرمان ،خیابان شریعتی ،چهاراره طهماسب آباد ،مرکز تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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فاطمه منصوری ،1الله راننده کالنکش ،1محمد ملکوتیان

2
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جذب اسید هیومیک توسط نانو ذره سیلیکون

معدنی تشکیل میدهد ( .)2اسید هیومیک در بی بـا
ضــدونونی کننــد هــا کتــ محــیطهــا
ضدونونی کنند ها کت واکن

بــی بــا

داد و تولیـد مـواد

اس ناد میشود .مطالعا

انجـام شـد نشـان داد کـه

 SiO2مـیتوانـد بـه ونـوان جـارب بـ ا

نانو ررا

مطـ ح

ح ف لودویها طبیعی و ـونهـا فتـ

مینما ند که س طانزا یشان تأ یـد شـد اسـ( (.)3

شد با نانو ررا

لـی

بناب ا ن شناسا ی و تعیـین میـ ان ال نـدوی نهـا در

موفقی( میـ بـود ( .)16همچنـین زمـانی کـه بـ ا

محیط حا اهمیـ( اسـ( .رو هـا ز ـاد بـ ا
ح ف اسیدهیومیک از محیطها

بی وجـود دارد .از

سیتیکون در ح ف ال ند ها

ح ف اسید هیومیک از فت ا
ررا

اصـالح شـد بـا نـانو
را نشـان

سیتیکون اس ناد و د د ،ن ا ج به ـ

جمته ا ن رو ها کواووالسیون شیمیا ی ،جداسـاز

داد (.)11

به وسیته فیت  ،اکسیداسیون پیش ف ه و ج ب را مـی-

خصوص ـیا

توان نام ب د ( .)4ج ب به دلیل سادوی و کـ ه نـه

اسـ ناد ازوکــس (Transmission Microscope

تأ ید شد ا ب ا ح ف اسـید هیومیـک

XRD (X-ray Diffraction( ، TEM )Electron

بودن رو

در ب اس( ( .)3 ،5ج ب اسـید هیومیـک بـ رو

ســطحی نــانو ررا

ررا

س ـیتیکا بــا

در شــکل  1و 2نشــان داد شــد اســ( .همچنــین
فی ک و شیمیا ی نـانو رر در جـدول1

مــواد معــدنی و اکس ـیدکننــد هــا ی ماننــد ز ولی ـ(،

خصوصیا

کا ولینی( ،مون( مور ونی( و هماتی( ب رسـی شـد

ورد شد اس(.

اس( ( .)6-8در سال  2212در ا ان از پامیس اصالح
شد ب ا ح ف اسید هیومیـک از محتـولهـا
اس ناد و د ـد ( )9و طـی مطالعـه د گـ

بـی

از کـانی

معدنی ورمیکوال ( در ح ف اسید هیومیک اسـ ناد
و د د ( .)12سطح و ژ و کوچک بودن انـداز ررا
جارب مشخصه مهمی ب ا افـ ا

رانـدمان جـ ب

میباشد .از ا ن رو طی سالها اخی از نانو جاربها
ب ا ح ف ال ند ها محیطی مانند نانو کـ بنهـا و

شکل :1میکروسکوپ انتقال الکترونی TEM

نانو اکسیدها اس ناد وس د ا شد اسـ( (.)11-13
مواد با منشأ طبیعی با توجه به ه نـه پـا ین پ انسـیل
باال ی ب ا ج ب دارند ( .)13مطالعا

پیشین نشان

داد که خاکها معدنی توانا ی ج ب فت ا

سنگین

هم ا بـا اسـید هیومیـک را دارا هسـ ند ( .)14وتـ(
ان خاب  SiO2به ونوان جـارب در ا ـن مطالعـه ا ـن
بود که  SiO2ج ء اصتی خاک اسـ( کـه بـه وتـ(
ودم سمّی( بـه ونوان ماد پـا ه ب ا رشـد باک
17

ها

شکل :2میکروسکوب الکترونی تفرق نوریXRD
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جانبی ونـدزدا ی ( )Disinfection Byproductsرا

باشند ( .)15به طور که اس ناد از فیت ها پوشید

فاطمه منصوری و همکاران

جذب اسید هیومیک توسط نانو ذره سیلیکون
جدول  :1خصوصیات فیزیکو شیمیایی نانوذره SiO2
1
7
3
4
5

ظاهری
خلوص
اندازه ذرات (نانومتر)
سطح ویژه )(m2/g
خاصیت فتوکاتالیستی

0
1

فشردگی
کاهش وزن در صورت خشک شدن

0
1
11

کاهش وزن در صورت سوزاندن
) (ppmآهن
) (ppmکبالت

در تحقیق حاض سین یک و تعادل جـ ب نـانو ررا

>1/71
>1/4
>1/0
1 /7
1 /0

و زمان تماس ،با تهیه محتول سن یک تعیین و تمـامی

سیتیکون در ج ب اسید هیومیک از ب سـد وتو ـان

زما شا

مورد ب رسی ق ار و ف(.

کن ل و د د .به منظور جتووی

تج بـی در بـاز زمـانی  3مـا

(مه لغا ( رر )91ب رو نمونه واقعـی و سـن یک
بــه طــور هم مــان انجــام و فــ( .جــارب SiO2

(جدول )1و نمک سـد اسـید هیومیـک از شـ ک(
 Aldrichتهیه و د ـد .نمونـه واقعـی ب از قسـم(
بگی تصنیه خانه سد وتو ان م اغه (قبل از تصنیه) با
رو

نمونهب دار لحظها جمع ور و در دمـا 4

درجــه ســان یگ اد در شیشــههــا قهــو ا تی ـ بــه
زما شگا من قل شد .ب ا انـداز ویـ

میـ ان اسـید

هیومیــــک در ب از دســــ گا اســــوک وف وم
) (Schimadzu/UV-1800 Japanبا طـول مـو
 254nmطبق رو

از هـ وونـه خطـا

کتیه ظ وف مورد اس ناد اسیدشو ی و نها ـا بـا ب

مواد و روشها

ا ن تحقیق به صور

با محتولها طبیعی بـا همـان غتظـ(هـا

اسـ اندارد اسـ ناد و د ـد (.)18

ب ـ ا تعیــین  pHاز  pHم ـ

( (EDT-RE357

 Microprocessorو بــــ ـ ا تعیــــــین  TOCاز
دس گا  TOCم  Shimadzuمدل TOC-VCSH

اس ناد شد .اب دا میـ ان اسـید هیومیـک ب طبیعـی
تعیین و از محدود ن ب ا تهیه محتولها سن یک
اس ناد و د د .ش ا ط بهینه ازنظ  ،pHمقدار جـارب
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مقط ونزدا ی شد  ،شس شو شد .جه( ب رسی تأثی
 pHب ف ند ج ب اسید هیومیـک نمــونههـا ی بـا
pHهــا اولیــه pH=6 ،pH=4و  pH=8و غتظــ(
اولیه اسید هیومیک ( 4/25میتـیوـ م در لی ـ ) و دوز
جارب  2/5و م در لی ـ تهیـه و بعـد از اخـ ال بـه
مــد

 32دقیقــه بــا هم ـ ن مغناطیســی  252دور در

دقیقه ،می ان اسید هیومیک باقیماند انداز وی

شـد.

ب ا ب رسی تـأثی دوز جـارب ،غتظـ( اولیـه اسـید
هیومیک  4/25میتیوـ م در لی ـ بـا دوز جـارب در
محدود زما

 1، 2/15، 2/5، 2/25و م در لی بـا

 pH=3و زمان  32دقیقه مورد ب رسی قـ ار و فـ(.
در نها ( می ان ج ب اسید هیومیک در زمانها 45
 12،15، 32،دقیقه و با  pHو مقــدار جــارب بهینــه
تعیین شد در م احل قبل و کسان بودن سا ش ا ط
ب رسی شد .در کتیه م احل زما

 ،می ان جـ ب بـا

دس ـ گا م بوطــه بعــد از وبــور از صــافی 2/45µm
خواند شد .زما

سه بار تکـ ار و ن ـا ج ب اسـاس

میانگین ا ن تک ارها و ار

و د د .کتیـه زما شـا

فوق تح( ش ا ط کسان ب رو نمونـه ب تصـنیه
13
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جذب اسید هیومیک توسط نانو ذره سیلیکون

خانه سد وتو ان م اغه نی انجام و ف( .نمونهبـ دار
ب اســاس رو هــا منــدر در ک ــاب

و زما شــا

رو ها اس اندارد ب ا

زما شـا

کــه  Ceغتظــ( اولی ـه اس ـیدهیومیک در محتــول در
ش ا ط تعادل ب حسب میتیو م در لی  Qe ،وبـار

انجــام و فــ( ( . )18در ان هــا درصــد ح ـ ف اس ـید

ش ا ط تعادل بـ حسـب میتـی مـول بـ وـ مQL ،

هیومیک و ظ فیـ( جـ ب بـه ت تیـب بـا اسـ ناد از

وبار

معادال  2و 1محاسبه شد.

حسب میتی مول ب و م و  KLوبار

()2

اس( از ظ فی( ج ب تک ال ها جارب بـ
اس( از ثاب(

ج ب النگمی ب حسب لی ب میتی مول.
پارام اصتی معادله النگمی که شکل منحنی ا وت م
را نشان میدهد ،ک ثاب( ،بدون بُعد به نـام پـارام
تعادل ( )RLاس( که با معادله  3تعیین میشود کـه

()1

 Ctو  C0بـه ت تیـب غتظـ( اولیـه

در ن  Ceغتظ( اولیـه اسـید هیومیـک بـ حسـب

اسیدهیومیک در محتول و غتظ( اسید هیومیک بعداز

میتیو م در لی اس( .او مقدار  RLب اب صن شود

در ا ن معادال
انجام زما

بیانگ ا وت م غیـ قابـل ب وشـ( ،مقـدار  RLبـین

میباشند.

 Qtمقدار اسید هیومیک ج ب شد در واحـد جـ م
جــارب Ci ،وبــار

اســ( از غتظــ( اولیــه اســید

هیومیک Ct ،غتظ( ثانو ه اسید هیومیک در زمان  tو
 Vوبار

ک بیانگ ا وت م خطی و مقدار  RLبیشـ از ـک
بیانگ ا وت م نامطتوب اس( (.)22،23

اس( از حج محتول و  Mجـ م جـارب

اس(.
نمونه ب خام از قسم( بگی تصنیه خانه سد وتو ان
واقع در شه سـ ان م اغـه از اسـ ان رربا جـان شـ قی
ب داش ه شد و تح( شـ ا ط اسـ اندارد بـه زما شـگا
من قل و د د و پارام ها م بوطه انداز ویـ
( .)19، 22رو

و د ـد

مـورد اسـ ناد Combustion-infra

 redبود که  TOCرا با اس ناد از سیسـ تشـخیص
مادون ق م مورد نـالی قـ ار مـیدهـد .جهـ( تعیـین
ظ فیــ( جــ ب از مــدلهــا ا وت مــی النگمیــ و
ف وندلیخ و تمکین اس ناد و د د .مدل ج ب النگمیـ
به صور

صن و ک بیانگ ا وت م مطتوب ،مقـدار RLب ابـ

معادله ز بیان میشود (.)21

()4
شــکل ر اض ـی مــدل ف ونــدلیخ نی ـ بــه ق ـ ار ز ـ
اس((.)21
()5
که  KFب حسب میتی مول ب وـ م وبـار

ثاب( ف وندلیخ که ظ فی( ج ب را تشـ ح مـیکنـد.
 bfب حسب لی ب و م وبار

اسـ( از درجـه غیـ

غی خطی بین غتظ( ماد ج ب شوند در محتـول و
مقدار ماد ج ب شد در ش ا ط تعادل اس(.
ا وتـ م تمکین به صور

()3

اسـ( از

خـطی ز بـیان میشود

(.)24
()6

14
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ب و فاضـالب

اس( از غتظ( اسـید هیومیـک بـ رو جـارب در

جذب اسید هیومیک توسط نانو ذره سیلیکون

که در ا ن رابطه
و

ا وت م

فاطمه منصوری و همکاران

اس( .با اس ناد از منحنی
را به ت تیب از شیب و و ض از مبـد

منحنی تعیین نمود .ثاب(ها محاسبه شد م بو به ا

ب حســب
با ان گـ الویـ

مــیتــوان ثابــ(هــا
از معادلـه بـاال و را ـ

معادله ز به صور

مجـدد ن

ز در خواهد مد (:)24

جـ ب ( )Kcبـه صـور

ثاب( تعـادل ظـاه

زـ

()12

تع ف میشود (،)25
حال با توجه به ا ن معادله ،در صور
()1
که در ا ن رابطه

غتظ( ـون اسـید هیومیـک

رو جارب در حال( تعادل و

غتظـ( تعـادلی

فت در محتول ب حسـب میتـی وـ م در لی ـ اسـ(.
ان ژ

تغیی ا

زاد ویبس می ان خود به خود بودن

ف ند ج ب را مشخص میکند .ب ا ا ن که ف ند
ج ب قابل توجه و ز اد باشد ،با د مقـاد تغییـ ا
ان ژ

زاد ،مننی باشد .تغییـ ا

ج ب به صور

انـ ژ

زاد ویـبس

ز تع ف میشود (.)26

که در ا ن رابطه

ثاب( جهـانی وازهـا ب ابـ mol-

 8/ 3141K-1و

ثابـ(

دمـا مطتـق اسـ( .

در مقابل زمان ـک خـط راسـ( بـه
دس( می د .که شیب ن

و و ض از مبد ن

اس( .به همین ت تیب معادله سین یک درجـه
دوم کارب به ش ح ز اس( (:)24

()11

2

)

که با ان گ الوی
معادال

()8

رس تغییـ ا

از معادله فوق و را ـ

مجـدد ان

ز به دس( می د (.)24

()12

تعادلی ت مود نامیک اس(.
ب ا درک به د نامیک ج ب اسید هیومیک بـ رو
نــانو رر ســیتیکون ســینی یک درجــه اول کــارب و
سینی یک درجه دوم کارب ب ا توصیفها داد ها

()13
با توجه به معادله اخیـ ارتبـا بـین

حاصل اس ناد شد .معادله سن یک درجـه اول کـارب

صور

ز قابل ارا ه اس( (.)24

وو ض از مبد ن

خطی اس( که شیب خـط حاصـل ب ابـ

با رس تغیی ا
()9
که  Qeو  Qtبه ت تیب وبار

و زمـان بـه

میباشد که ا ـن ضـ ا ب
در مقابل زمان به دس( می د.

ب ا تج ـه و تحتیـل داد هـا از نـ م افـ ار SPSS
اسـ( از مقـدار ـون-

نسخه  16و رو ها

مـار رو سـیون و ضـ ب

همبس گی پی سون اس ناد شد.

ها اسید هیومیک ج ب شد رو جارب در زمـان
 tودر زمان تعادل و  KIثاب( س و( جـ ب اسـ(.
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 3شماره  / 1بهار 1313
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وت مها مورد ب رسی در جدول  3مد اس(.

فاطمه منصوری و همکاران

جذب اسید هیومیک توسط نانو ذره سیلیکون

نتایج

خـصوصیا

 1-3مشخصات شیمیایی نمونه آب

سد وتو ان کـه تمام نمونهها

ب خـام ورود بـه تـصنیه خانـه ب
ب خام از ن ان خاب

وـــ د د اند ،در جـــدول 2خالصـــه شـــد اس(.

اسید هیومیک

TOC

(میلیگرم در لیتر)

سختی منیزیوم

سختی کلسیم

سختی کل

هدایت

(میلیگرم در

(میلی گرم در

(میلی گرم در

لیتر )CaCo3

لیتر)CaCo3

لیتر)CaCo3

الکتریکی
µs/cm

4/75

0/11

01

111

101

311

pH

پارامتر

میانگین

1 /1

4/41

0/11

11

111

113

315

0 /7

ماکزیمم

3/37

5 /1

55

11

154

715

1 /0

مینیمم

1 /4

1 /7

4

5

0

5

1 /3

انحراف معیار

ن ا ج م بـو بـه درصـد حـ ف اسـید هیومیـک در
pHهــا مخ تــف و زمــان  45دقیقــه ب ـ ا محتــول
سن یک و نمونه واقعی در نمـودار  1مـد اسـ( .بـا
توجه به نمـودار مـ کور ،حـ ف اسـید هیومیـک ب
طبیعی در pH=4بعد از  45دقیقه بـا رانـدمان % 83/1
از بیش ن راندمان ح ف ب خوردار بـود و در همـین
ش ا ط راندمان ح ف در محتول سن یک  %85بود .بـا

نمودار :1اثر  pHبر حذف اسید هیومیک در جاذب 0/5گرم در
لیتر ،زمان تماس  55دقیقه و pHهای مختلف

طبق نمودار 2غتط( بهینه نانو رر سیتیکون به می ان

توجه به تج ـه تحتیـل مـار بـین  pHو رانـدمان

 2/25و م در لی

حـ ف در نمونـههــا سـن یک بــا ضـ ب پی ســون

رر  ،می ان ح ف اسید هیومیک کاه

 R= -2/99و در نمونـه واقعـی بـا ضـ ب پی سـون
 R= -2/14رابطـــه معکـــوس وجـــود دارد و بـــا
اف ا

 pHمی ان ج ب اسید هیومیک توسط جارب

کاه

رابطـه

می ابـد .بـا محاسـبه درجـه معنـادار

م حته از زما

تعیین و د د .با اف ا

غتظ( نانو
می ابد .در ا ن

در مقدار بهینه جارب  %85/2از اسید

هیومیک موجود در نمونه سن یک و %86درنمونه واقعی
ح ف و د د .طبق تج ه تحتیل مار

بین مقدار نانو

رر و راندمان ح ف ب ا نمونهها واقعی و سن یک

معنادار بین  pHو رانـدمان حـ ف در نــمونههـا

نشان داد که به ت تیب با ض ب پی سون  -2/99و -2/96

سن یـــک و واقـعـــی بـــه تـ تـــیب بــا  2/911و

= Rرابطه معکوس و قو

 P-value=2/261مشاهد نگ د د.

وجود دارد و همچنین

محاسبه درجه معنادار نشان داد که بین مقدار نانو رر و
راندمان ح ف به ت تیب ب ا نمونهها واقعی و سن یک
با  2/223و P-Value=2/229ارتبا

معنادار

وجود

دارد.
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جدول  :2میانگین غلظت پارامترهای کیفیت شیمیایی آب خام ورودی به تصفیه خانه سد علویان در بازه زمانی (مهر لغایت آذر)11

جذب اسید هیومیک توسط نانو ذره سیلیکون

فاطمه منصوری و همکاران

منحنی  5، 4و 6مد اس( .با توجه به ن ا ج حاصـته
مشاهد میشود که ج ب اسید هیومیک ب رو نانو
رر سیتیکون از ا وت م النگمی تبعی( میکند.

و مقادیر مختلف جاذب در نمونه واقعی و سنتتیک

طبق نمودار 3ن خ ج ب در م احل اولیه س ع و به
تدر ج با و ش( زمان کاه

اف ه و پس از رسیدن به

حال( تعادل تق با ثاب( ماند اس( .ج ب اسید
هیومیک توسط نانو رر سیتیکون در  12دقیقه اول

نمودار :5ایزوترم النگمیر حاصل از آزمایشات جذب(،pH=5
زمان  55دقیقه ،غلظت ورودی  5/25میلیگرم در لیتر و
دمای )22±1بر روی نمونه سنتتیک

باالت ن س و( را داش ه و به  %86/1رسید و پس از
ن روند ن ولی داش ه به طور

که در 32دقیقه به

حال( تعادل رسید و با اخ الف اندک در  45دقیقه
ثاب( ماند .در همین ش ا ط در ارتبا با نمونه سن یک
مقدار ح ف ب اب با  %88/4بود ،تجـ ه تحتیل مار
به زمان و راندمان ح ف به ت تیب ب ا

مـ بو
نمونهها

سن یک و نمونـهها

واقـعی ضـ ب

پیـ سون  -2/92و  R=-2/91و همچنین  2/215و
 P-Value=2/225را نشان داد.

نمودار  :5ایزوترم فروندلیخ حاصل از آزمایشات سنتتیک (جاذب
0/25گرم در لیتر  ، pH=4مقدار اسید هیومیک برابر 5/25
میلیگرم در لیتر ،دمای  ،22±1بر روی نمونه سنتتیک)

نمودار: 3تأثیر زمان بر حذف اسید هیومیک در 0/25گرم در لیتر
ماده جاذب pH=5 ،در نمونه واقعی و سنتتیک

ن ـا ج حاصــل از زما شــا

جـ ب اسـ خ ا و بــا

اس ناد از ن منحنیها ا وتـ م رسـ شـد کـه در
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 3شماره  / 1بهار 1313

نمودار  :6ایزوترم جذب تمکین حاصل ازآزمایشات جذب
( ، pH=5زمان 55دقیقه،غلظت ورودی  5/25میلیگرم در لیتر و
دمای 22±1بر روی نمونه سنتتیک)
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نمودار :2تأثیر دوزجاذب در زمان تماس 55دقیقه pH=5

فاطمه منصوری و همکاران

جذب اسید هیومیک توسط نانو ذره سیلیکون

بحث

 pH=4مشاهد و د د ،نمیباشد ( .)39اف ا

مقـدار

در ن ا ج تحقیق pH ،بهینه ب ا ح ف اسید هیومیـک

جارب کارا ی ح ف اسید هیومیک را کاه

میدهد.

 pHاســید تعیــین و د ـد .ن ــا ج نشــان داد کــه بــا

ا ن ام به دلیل سطح فعال جارب و ووامل د نـامیکی

مد از ا ن مطالعـه بـا ن ـا ج مطالعـاتی کـه از کـ بن

مانند اف ا

رو جارب اس( .اف ا

باندها

دوز جارب و تجمع نهـا

فـعال ،خاکها معدنی ،کی ـوزان ،اکسـید هـن ،بـه

باوث افـ ا

ونوان جارب اس ناد شـد بـود ،مطابقـ( دارد (-35

ال ند در سطح قابل ج ب جارب شد که ن یجـه ن

 pH .)21ب رو شار سطح جارب (بـار سـطحی) و

کاه

می ان ج ب خواهد بـود .از ط فـی در چنـین

دانسی ه سطحی (ج م واحد حج ) و در ن یجه نی و

ش ا طی به دلیل رقاب( ا جاد شد میان مولکـولهـا

تـأثی وـ ار اســ( .لـ ا در ف نــد

چســبندوی ررا

مسـی ان شـار در طـی م احـل ان شـار

ال ند در اشغال سطوح خالی جارب ،سطوح جـارب

ج ب  OH-و Hدو ون مسئول و تعیین کننـد بـ ا

به صور

بار سطحی مـیباشـند ( .)11نـو وونـه ـونی اسـید

ن به صور

بین جارب و ماد جـ ب شـوند

هیومیک ب واکن

تأثی میو ارند .به وبارتی در صور

مثب( بودن بـار

سطحی جارب ،تما ل ن ب ا ج ب نیونها اف ا
اف ه و ج ب الک واس اتیک اتناق مـیاف ـد .لـ ا pH

محتول ه رو

کاه

غی اشبا اس ناد شد و تمام ظ فی(هـا
بهینه اس ناد نمـیوـ دد کـه ن یجـه ن

می ان ال ند ج ب شد میباشد ( ،)42که بـا

ن ا ج به دس( مـد از مطالعـها کـه در سـال 2225
توسط  Moriguchiدر ژاپن از فتـ ا
بـا نـانو ررا

اصـالح شـد

سـیتیکا بـ ا حـ ف اسـید هیومیـک

شار سطح جارب و هـ رو شـار

اس ناد ک دند ،مطابقـ( دارد ( Liang .)13و Luoدر

اسید هیومیک تأثی مـیوـ ارد و ا ـن شـ ا ط کن ـ ل

ســال  2211در ژاپــن ،از جــارب  SiO2بـ ا حـ ف

کنند ج ب اسیدهیومیک اسـ( .در صـورتی کـه در

اسیدهیومیک اس ناد ک د و مقدار بهینه نانو رر ب ا

pHها باالت شار سطح جارب مننی میشـود و لـ ا

ح ف 2/5 ،و م در لی ـ به دس( مد که به نـظ می

تما ل به ج ب نیونها مورد نظ از ط ـق ف نـد

بــه وتــ( خصوصـیا

شـیمیا ی

ب و ش ا ط زما شگاهی م ناو

مـیباشـد

الک واس اتیک کاه

مـی ابـد .خاصـی( جـ ب بـه

رســد ا ـن تنــاو
م ناو

تعداد و و ها سـیالنول (وـ و هـا هیدروکسـیل)

( .)42ا ن مطتب مؤ د دلیل تناو

موجــود در ســطح سـیتیکا و خاصـی( واجـ بی بــه

ح ف اسید هیومیک در محتول سن یک و نمونـه ب

ت کیب ونها محتـول و خاصـی( فی کوشـیمیا ی

طبیعی با توجه به کینیـ( شـیمیا ی ب مـی¬باشـد.

ماک ومولکولها مواد لـی طبیعـی ( )Nomبسـ گی

همان طور که در نمودار  3د د می¬شود بـین زمـان

نشــان داد اســ( کــه در

تماس و ح ف اسید هیومیـک رابطـه وکـس وجـود

اضـافه کـ دن الک ولیـ( بـه ب ،خاصـی(

می

دارد ( .)36 ،31مطالعــا
صور

حــ ف اســید هیومیــک در ب افــ ا

دارد .به طور که با اف ا

در ن ا ج رانـدمان

زمان ،ج ب کاهـ

مــی ابــد و

ابد .کنی یک ج ب وابس گی باال ی به سـطح جـ ب

باالت ن می ان ج ب در  pH=6حاصل مـیشـود کـه

دارد .در دقا ق اولیه باالت ن سطوح زاد در دسـ س

مطابق با ن یجـه ا ـن تحقیـق کـه بـاالت ن حـ ف در

جارب وجود دارد که با ن ا ج به دس( مـد در ا ـن
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اف ا

 ،pHج ب کاه

می ابد که ن ا ج به دسـ(

می ان ب خورد و اف ا

زاد ب

فاطمه منصوری و همکاران

جذب اسید هیومیک توسط نانو ذره سیلیکون

تحقی ـق مطابقــ( دارد ( .)41در مطالعــه د گ ـ

توسط  Mahmoudدر سـال 2211در مصـ از نـانو

توسط سیتیکون میباشد qm .به دس( مـد از مـدل

سیتیکا به هم ا اسـو ژ توس غیـ فعـال شـد

النگمی نشاند مقدار نانو رر الزم ب ا تشکیل تـک

ب ا ح ف کادمیوم اس ناد و د د ،نشان داد شد که

ال ه میباشد که طبق جدول 1/56، 3به دسـ( مـد

زمان ج ب به ظ فی( جارب و زمان تعادل ،بسـ گی

اســ( .و ضـ ا ب nو kبــه ت تیـب  2/35و 1/92بــه

ج ـ ب در32

دس( مد .ن ا ج م ناوتی در خصوص ظ فی( جـ ب

دقیقه اول اتناق میاف د ( .)42در صـور

اسـ ناد از

جاربها مخ تف ارا ه شد اس( .به ونوان مثال در

اصالح کنند ج ب ،نیاز به زمان بیشـ

نسـب( بـه

مطالعها که از ک بن فعال تجار ب ا حـ ف اسـید

حال( واد ب ا کامل شـدن جـ ب بـ رو ختـل

هیومیک اس ناد ک دند ،ظ فی( ج ب ب اب  6/9میتی

سطح سیتیکا خواهد بـود ( .)16ا وتـ م جـ ب

و م در و م به دس( مـد اسـ( ( .)24همچنـین در

بین جـارب و جسـ حـل

ب رسی ا وت م ج ب النگمی اسید هیومیـک توسـط

شوند را تش ح میکند .تحتیـل ا وتـ م جـ ب بـه

س ون رس و لومینیـوم ،ظ فیـ( جـ ب  )1( 23/4و

دقیـق

ظ فی( ج ب توسط زنولی(  8/5به دس( مـد (،)5

ن ا ج و ط احی سیس ها ج ب بسـیار مهـ اسـ(

با توجه به ا ن که مقا سه مس قی مطالعا

مخ تف به

( .)43،44داد ها نمـودار  5و 6نشـان مـیدهـد کـه

وت( ش ا ط زما شگاهی بسیار م ناو

ا وت م النگمی به وت( ض ب همبس گی بـاال بـه

در مدل النگمی از ـک ضـ ب بـدون بُعـد بـه نـام

دس( مد نسب( به ا وت م ف ونـدلیخ جـ ب اسـید

فاک ور تنکیک جه( بیان و ژوـی و مشخصـه اصـتی

هیومیک ب رو سیتیکون را به توصیف میکند .بـه

ا وت م اسـ ناد مـیشـود کـه مـیتـوان از ن بـ ا

وبارتی نما ند انطباق ر اضی بسیار خوب بود و ا ن

ارز ابی مناسـب نـانو رر سـیتیکون در حـ ف اسـید

انطباق خوب ممکن اسـ( بـه دلیـل توز ـع همگـون

هیومیک اس ناد ک د ( .)21با توجه بـه ا نکـه مقـدار

سا (ها ج ب بـ رو سـطح نـانو رر سـیتیکون

ودد  RLدر ا ن مطالعه  2/1به دس( مد ،مالحظه

باشد .وتـ( ا ـن اسـ( کـه ا وتـ م النگمیـ سـطح

میشود مقدار ودد  RLزمـون در دامنـه 2>RL>1

همگن ف ض میکنـد .هـ چنـد

ق ار دارند کـه نشـان دهنـد جـ ب اسـید هیومیـک

ررا

دارد و بیش ـ ن ج ـ ب در زما شــا

ف

چگونگی فعل و اننعاال

منظور دس یابی به ـک معادلـه جهـ( نمـا

جارب را به صور

مدل ج ب تک ال ها النگمیـ بـ ا توصـیف داد
ها تج بی حاصل از زما

مشکل اس(،

مطتوب با نانو رر سیتیکون اس( .در رابطه با انـ ژ

ج ب اسـید هیومیـک

زاد ج ب مقدار به دس( مد طبق جدول  3مننـی

ب رو نانو رر سیتیکون مناسب اس( ،با ا ن وجـود

اس( که ا ن موضو نشان دهند ن اس( که ف نـد

ف ند ج ب توسط سا مدلها نی ارز ابی میشـود.

ج ب منج به کاه

ان ژ ویـبس مـیشـود .مننـی

بنــاب ا ن مــدل جــ ب چنــد ال ــها ف ونــدلیخ و

همچنین بیانگ امکان پ

پارام ها

بـودن و خـود بـه خـود

ن نی ارز ابی و در جـدول  2ارا ـه شـد

بودن ج ب اسید هیومیک اس( .سـین یک جـ ب بـه

اس( .با توجه به ثابـ(هـا ا وتـ م کـه در جـدول

خواص فی کی و شیمیا ی ماد جـارب بسـ گی دارد

شمار  3ارا ه شد اسـ( kf ،ب ابـ  2/69بـه دسـ(

که مکانی م ج ب را تح( تأثی قـ ار مـیدهـد (.)45
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سینی یک ج ب اجاز تخمـین مقـدار اسـید هیومیـک

سین یکی درجه ک و درجه دو تناو

چندانی ندارند

ج ب شد در طول زمان ف ند را مهیـا مـیکنـد .در

( )46که با اف هها ا ن مطالعه م نـاو

اسـ(Tio .

اسید هیومیک ب رسی شد و مدل سـن یک درجـه دوم

از محیطها

درجه ـک

با توجه به ضـ ا ب تبیـین  2/99بـه خـوبی ن ـا ج را

و درجه دو الو و ن را ب ا ب رسـی سـن یک جـ ب

انجـام شـد توسـط  Wangو

ک دند که ج ب

پوش

داد .مطالعـا

کــه از ز ولیــ( طبیعــی بــ ا جــ ب

همکــاران

اسیدهیومیک اسـ ناد ک دنـد نشـان داد کـه ضـ ب

بی اس ناد ک دند ،معادال

اسیدهیومیک اس ناد ک د و و ار

اسید هیومیک از سین یک درجه دو کارب تبعیـ( مـی
کند (.)12

همبس ـ گی س ـین یک ج ـ ب اس ـیدهیومی ـک در مــدل
جدول  :3ضرایب ثابت و ضرایب همبستگی ایزوترم فروندلیخ و النگمیرو تمکین و مدل سینتیکی شبه درجه یک و شبه درجه دو در جذب اسید
هیومیک بر روی نانو ذره سیلیکون
سینتیک جذب
درجه دوم

ایزوترم های جذب
النگمیر

درجه اول

فروندلیخ

تمکین

انرژی
آزاد

K=1

K = 1/141

K= 1/17

qe=1/371

qe =711/1

qm =1/50

R2 =1/01

R2 =1 /11

R2 =1/14

K=7 /01

Bt=71/41

N=1/35

Kt= 1/44

R2=1/01

R2=1/10

∆G = -754

نتیجه گیری

از جارب سیتیکون در مقا سه با جاربها د گ از

ج ب اسید هیومیک با اس ناد از نانورر سیتیکون به

نظ اق صاد مق ون به ص فهت اس(.

غتظ( اولیه مواد واکن
ه چه غتظ( اولیه اف ا

دهند بس گی داش ه و
می ابد زمان کم

ب ا

تشکر و قدردانی

انجام واکن ها مورد نیاز میباشد .همچنین مشخص

ا ن مقاله حاصل بخشی از ط ح تحقیقاتی با ونوان

و د د که ا ن رو  ،روشی مطتوب و با ان ژ

ب رسی سین یک ج ب اسید هیومیک توسط نانو رر

ان

و ما ی مناسب بود اس( .در توضیح بیش

مطتب میتوان اف ود که در حین ف ند ج ب
ظ فی(ها

باال

ان ژ

جـ ب در مد

زمان

کوتاهی زاد میشود که با توجه به نیاز مقدار کم

01

سیتیکون ب رو

ب سد وتو ان مصوب دانشگا

وتوم پ شکی و خدما

بهداش ی درمانی ک مان در

سال 1391اس( که با حما ( م ک

تحقیقا

دانشجو ی اج ا شد اس(.
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Kinetics and Isothermic Behavior of SiO2 Nanoparticles in Removal of
Humic Acid from Aqueous Solutions: a case study on the Alavian Dam in
Maragheh City, Iran
Fatemeh Mansoori 1, Laleh Ranandeh Kalankesh1, Mohammad Malakootian2

Abstract
Background: Humic substances in drinking water react with chlorine and form carcinogenic
compounds. The adsorption process, as a simple and cost-effective process, has attracted great
attention in pollutant removal. The aim of this research was kinetic and isotherm study of
humic acid adsorption by silicon nanoparticles in water.
Methods: This experimental study was conducted on a synthetic and then a real water sample
collected from Alavian Dam in Maragheh city. The effects of pH, absorbent amount and time
on the removal of humic acid were evaluated. In order to get a better insight into the process
of adsorption, the adsorption kinetic and equilibrium isotherm and thermal energy were
determined. Data analysis was performed through SPSS16 and using regression and Pearson
coefficient of correlation.
Results: The highest percentage of Humic acid adsorption was observed at pH=4, retention
time of 10 minutes and absorbent amount of 0.25 g/L with removal efficiency of 88.4% and
86.7% for synthetic and real samples respectively. Meanwhile, the removal of humic acid
followed Langmuir isotherm and its rate followed the second order kinetic model. Optimal
capacity of adsorbent was 1.56 mg/g based on Langmuir model. The obtained RL (0.1) shows
efficient silicon nanoparticles adsortion capacity in humic acid removal. Thermodynamic
study showed that humic acid adsorption on silicon nanoparticle is a spontaneous and thermal
process.
Conclusion: The adsoption of humic acid by nanoparticles depends on the initial
concentration of the compounds and as the initial concentration increases the adsorption time
decreases. This is an appropriate method for eliminating humic acid.
Keywords: Humic acid, SiO2 Nanoparticle, Adsorption isotherm
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