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چکیده
در این مقاله قابلیت جذب . باشدهاي آلوده میمی از جمله سرب از آبهاي مؤثر و با صرفه براي حذف فلزات سجذب سطحی یکی از روش

ها نشان بررسی. مورد بررسی قرار گرفته است) SDRM(سطحی سرب توسط دو جاذب ارزان قیمت شامل گوتیت طبیعی و گل قرمز اصالح شده 
جاذب مؤثرتري نسبت به گوتیت SDRMهاي باال غلظتهاي آلوده دارند ولی در داد که هر دو جاذب قابلیت باالیی براي حذف سرب از آب

درصد سرب محلول در آب را در 53/78و 41/98به ترتیب mg/L150ي و گوتیت طبیعی در غلظت اولیهSDRMبه طوري که . براي سرب است
در این شرایط حداکثر . کنندمیش حذف م230دقیقه و اندازه ذرات زیر 60، زمان g/L6دوز جاذب ، =5pHو با شرایط ) C5/22̊(دماي محیط 

همچنین . باشدمی"گرم سرب بر گرم جاذبمیلی"603/24و 633/19سرب براي گوتیت و گل قرمز اصالح شده به ترتیب )  qe(ظرفیت جذب 
گوتیت طبیعی که براي مستقیم بوده در حالیSDRMجاذب براي، سرب و درصد جذبي ي بین غلظت اولیهرابطهنتایج آزمایشات نشان داد که 

.باشداین رابطه به شکل معکوس می

گل قرمز اصالح شدهجذب سطحی، سرب، گوتیت، : کلمات کلیدي

مقدمه-1
از جمله. دوشاز مشکالت اساسی جوامع انسانی محسوب میي آن و در نتیجه تامین آب سالم و تصفیهامروزه آلودگی آب 

هاي مختلفی براي حذف عناصر و ترکیبات سمی از آب و تاکنون روش. به فلز سمی سرب اشاره کردتوان میي آبهاآالینده
1881در سال )Adsorption("جذب سطحی"ي واژه.ها جذب سطحی استیکی از این روش. پساب هاي آلوده ارائه شده است

,.Roque R. M. A)مد به کار برده شده است هاي گاز در مجاورت سطح جابراي توصیف افزایش غلظت مولکولKayserتوسط 

ها از فاز محلول یا گاز گرفته شده و توسط پیوند هاي ها و یا یونن اتم ها، مولکولآکه در استفرآینديجذب سطحی. (2007
.(Jenne E. A., 1998)شوندشیمیایی و یا فیزیکی روي سطح مواد جامد نگه داشته می

در این مطالعه سعی شده است .هاي آلوده استفاده شده استی براي حذف عنصر سرب از آبهاي مختلفتاکنون از جاذب
ي گل قرمز خود باطله.هاي آلوده حذف شودسرب از آب،گوتیت طبیعیاز دو جاذب گل قرمز اصالح شده وکه با استفاده

که در آن هیدروکسید آلومینیم موجود در (اي هیا انحالل لول(Bayer)که در طی فرآیند بایر استي آلومیناي جاجرم کارخانه
، )بوکسیت طی واکنش با سود سوزآور ابتدا به آلومینات سدیم و سپس به صورت اکسید یا هیدورکسید آلومینیم تبدیل می شود

تا 12به میزان ال باpHترین آن محیط زیست دارد که مهمبرآثار سوئی بلکهنه تنها کاربرد خاصی ندارداین باطله. شودتولید می
ریز بودن .استي زیرزمینیو در نتیجه تاثیر سوء آن بر روي گیاهان و نیز کیفیت آب ها) 1388، .دو اسماعیلی. ااثنی عشري (13

را سبب هاي گل قرمز ایجاد شده و مشکالت تنفسیها، ریزگردکه با وزش باداستهم باعث شده) µm75در حدود (ذرات آن 
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Liu)گردد Y. et al., 2011) .جا که گل قرمز خام به علت از آنpHباشد، در این مطالعه با اعمال تغییراتی باال جاذب مناسبی نمی
.روي گل قرمز، به عنوان جاذب سرب از آن استفاده شده است

& .Cornell R. M)آهن موجود در طبیعتنوع اکسی هیدروکسید16یکی از α-FeOOHگوتیت با فرمول 

Schwertmann U., 2003)پایدار آهن موجود در خاك است که نقش مهمی در کنترل قابلیت هايترین کانیفراوانو از
.Grossl P. R)دسترسی عناصر مغذي و سمی در خاك دارد  et al., 1997) . این کانی در اکثر معادن آهن به عنوان باطله کنار

کاربرد چندانی مثل ساخت رنگدانه یا کانسار آهن در صورت خلوص باال،موارد معدودي در به جزگوتیت . شودگذاشته می
.باشد، به عنوان جاذب سرب استفاده شده استي یکی از معادن آهن میدر این مطالعه از یک نمونه گوتیت طبیعی که باطله. ندارد

مجاز این عنصر حد . انسان دارداز جمله فلزات سمی و سنگین بوده که آثار سوئی بر سالمت82عنصر سرب با عدد اتمی 
گرم در لیتر میلیppb15( ،WHO (2011) ،01/0(گرم در لیتر میلیEPA (2009) ،015/0اساس استاندارد در آب آشامیدنی بر

)ppb10 ( ایران  1053و بر اساس استاندارد)(گرم در لیتر میلی01/0) 1388ppb10 (باشدمی.
ي قابلیت دوجاذب گوتیت طبیعی و گل قرمز اصالح شده، براي حذف سرب به روش یسههدف این مطالعه بررسی و مقا

.باشدهاي آلوده میجذب سطحی از آب

هامواد و روش-2
ساخت گل قرمز نیمه هضم شده -2-1

به XRFو XRDیز ي آلومیناي جاجرم تهیه شد و براي آنالي گل قرمز کارخانهگل قرمز خام از محل سد باطلهابتدا 
گل قرمز يکلوخه ها، در ابتدا (SDRM)ي گل قرمز نیمه هضم شده با اسید براي تهیه. شرکت طیف کانساران بینالود فرستاده شد

یدبا اسمعین، گل قرمز خام را با نسبت SDRMيیهتهيبراسپس.شدجداکار يمش برا230از یزترشده و ذرات رکوبیده
یتشود و ظرفیگل قرمز میژهسطح ویشباعث افزاعمل ینا. هم زده شدیقهدق15مدت يده و براشوط مخلرقیق یکسولفور

.شدخشک و در هاون پودر C105̊در آون در دماي گل پس از آن.بردیجذب را باال م

آماده سازي گوتیت-2-2
ه شده و براي تعیین فاز هاي کانی شناسی آن با استفاده از آنالیز نمونه گوتیت مورد مطالعه از یکی از معادن فعال استان تهی

XRD و آنالیزXRFقطعات . به شرکت طیف کانساران بینالود مشهد فرستاده شد که تنها کانی شناسایی شده در آن گوتیت بود
و نیز SDRMگل قرمز خام و ي در نهایت هر دو نمونه. سنگی گوتیت پس از پودر شدن براي انجام آزمایش جذب استفاده شد

به آزمایشگاه شیمی FTIR ،(Fourier Transform Infrared)هاي عاملی سطح از طریق آنالیز گوتیت پودر شده، براي تعیین گروه
.ي علوم فرستاده شدفیزیک دانشکده

هاي محلولتهیه-2-3
هاي با غلظت،Pb+2يحاوهاياستفاده شد و محلول(Pb(NO3)2)پودر نیترات سربدار از سربمحلول يیهتهيبرا

NaOH ،1/0( و )موالرHNO3 ،1/0(محلول ها ازpHیمتنظيبرا. شدیهاز آن تهیترلبرگرم یلیم150و 100، 50، 10مختلف 
.شدیريگاندازهAZ8685متر مدل pHها توسط دستگاه محلولpH. استفاده شد) موالر
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جذبآزمایشات-2-4
ن متغیر در نظر گرفته هاي مؤثر بر فرآیند جذب، یک پارامتر به عنوابراي انجام آزمایشات جذب، پس از تعیین پارامتر

-باشد و باقی پارامتري عنصر سرب میدر این مطالعه پارامتر متغیر غلظت اولیه. شوندها ثابت در نظر گرفته میپارامترشود و بقیهمی

براي پارامتر متغیر غلظت . شوندباشند، ثابت نگه داشته می، زمان واکنش، اندازه ذرات جاذب و دوز جاذب میpHکه شامل ها 
بدین منظور از هر کدام این . در نظر گرفته شدبر لیترگرممیلی150و 100، 50، 10سطح مختلف با مقادیر 4ي سرب، اولیه

، =5pHو با شرایط ) C5/22̊حدود (ي آماده شده در دماي محیط هاف ریخته شد و محلوللیتر در ظرمیلی100ها مقدار غلظت
دقیقه روي استیرر هم زده شدند که این مرحله براي 60، براي مدت g/L6و دوز جاذب mesh230اندازه ذرات جاذب ریزتر از 

سپس. ها زمان داده شدنشینی ذرات جاذب به محلولراي تهدقیقه ب30دقیقه، 60پس از اتمام . هر جاذب به طور جداگانه انجام شد
گیري مقدار سرب هاي آماده شده براي اندازهدر نهایت محلول. ها اندازه گیري شدنهایی محلولpHو (EC)هدایت الکتریکی 

.، به آزمایشگاه ژئوشیمی گروه زمین شناسی فرستاده شد(AAS)موجود در آن، به روش جذب اتمی 

بحث ایج و نت-3
شناسایی شده در گل قرمز خام شامل هماتیتاصلیفاز. آورده شده است1یت در شکل گل قرمز خام و گوتXRDنتایج آنالیز 

ي در نمونهباشد و کانی گوتیت تنها کانی شناخته شدهمیهاي فرعی آن شامل کائولینیت، کلسیت و آمسیت و فاز)اکسید آهن(
.باشدگوتیت می

.(b)ي گوتیت و نمونه(a)ي گل قرمز خام نمونهXRDنتایج -1شکل 

. آورده شده است1ي گل قرمز خام و گوتیت در جدول دو نمونهXRFهاي اصلی با روش گیري اکسیدنتایج اندازه
باشد و میزان یلسیم و تیتانیم میهاي آلومینیوم، کلسیم، آهن، سشود، گل قرمز به طور عمده شامل اکسیدهمانطور که مشاهده می

Fe2O3 رود که پس از اسیدشویی و اصالح گل قرمز درصد اکسید آهن آن افزایش یابدالبته انتظار می. باشددرصد می17/22آن .
.می باشدFe2O3درصد 86/78ي گوتیت هم شامل نمونه
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هاي گل قرمز و گوتیتنمونهXRFآنالیز -1جدول 

FTIRنتایج آنالیز -3-1

هاي چند اتمی ها و یونارتعاشی مولکولهاياساس جذب تابش و بررسی جهشمادون قرمز بري تبدیل فوریهطیف سنجی 
هاي مولکولدرهاي عاملی و پیوندهاي موجودمجهول، نوع گروهيبراي شناسایی کیفی یک نمونهاز این روش .گیردصورت می

.باشندمیcm-14000تا 450هاي ي طول موجگسترههاي نمونههمهها درپیک.شود استفاده میآن
(SDRM)گل قرمز خام و گل قرمز اصالح شده -3-1-1

OH–ها مربوط به هاي عاملی سطح آنگل قرمز خام و اصالح شده نشان داده است که عمده گروهFTIRآنالیزنتایج 

هاي نتایج بررسی. باشدهاي افزایش مقدار آنتواند نشان دهندهترند که میتر و قويمشخصSDRMها در البته پیک. باشدمی
- میFe-Oي مربوط به شبکهcm-1470-450ي هاي در محدودهدهد که پیکانجام شده توسط محققین روي گل قرمز نشان می

، Si-Oمربوط به ~cm-1999ي هاي در محدوده، پیکSi-O-Alهاي مربوط به پیوند~566و ~530ي هاي در محدودهپیک. باشد
موجود در C-Oمربوط به cm-11462-1434ي هاي در محدوده، پیکAl-Oمربوط به cm-1697-670ي هاي در محدودهپیک
CO2و حدود~1670ي هاي در محدودهیا کربنات و پیکcm-13400-4000 مربوط به–OH وH-O-Hباشد و پیک موجود می

هاي توان گفت که مقدار گروهبه طور کیفی میبنابراین. هواستدر موجودCO2مربوط به cm-12400-2300در طول موج 
Gok)پس از اصالح افزایش یافته است که این تأثیر مثبتی روي فرآیند جذب دارد OH–عاملی  A. et al., 2007 and C. Sahu

R. et al., 2010).

.(SDRM)و اصالح شده (RM)گل قرمز خام FTIRآنالیز -2شکل 

گوتیت-3-1-2
هاي گوتیت، تفسیر پیکهاينمونهسایربر رويبر اساس مطالعات انجام گرفته و نیزي گوتیتنمونهFTIRي آنالیز نتیجه

هاي ، پیکFe-Oي مربوط به شبکه~cm-1630-602وcm-1460-450ي هاي در محدودهپیک؛ شرح زیر استدینظاهر شده ب

یاکسیدهاي اصل SiO2 Al2O3 Na2O MgO K2O TiO2 MnO CaO P2O5 Fe2O3 SO3 LOI

گل قرمز 13 98/13 2/4 01/2 42/0 17/7 06/0 25/24 16/0 17/22 63/1 55/9
گوتیت 37/2 17/0 05/0 03/0 15/0 04/0 2/5 79/0 06/0 86/78 48/0 29/11
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-، پیکSiO2مربوط به ~cm-11080ي هاي در محدوده، پیکFe-OHمربوط به cm-1900-887و cm-1800-780ي در محدوده

- و پیکOH–مربوط به ~cm-13150ي هاي در محدوده، پیکOH–مربوط به  پیوندهاي cm-11700-1634ي هاي در محدوده

-cm-12400پیک کوچکی که در طول موج حدود . باشدمیH-O-Hمربوط به مولکول آب یا ~cm-13400ي هاي در محدوده
که در ساختار کانی گوتیت هم وجود دارد تنها OH–دهد که نتایج باال نشان می. هواستCO2هم ظاهر شده مربوط به 2300

.Rong X)کندگروه عاملی موجود در سطح کانی است که نقش اصلی را در فرآیند جذب سطحی بازي می et al., 2010;

Prasad P. S. R. et al., 2006; Russell J. D. and Fraster A. R., 1994 and Kustova G. N. et al., 1992).

جذب سطحی سرب-3-2
ي ذرات مشخص شد و سپس  ، زمان، دوز جاذب و اندازهpHهاي ي تقریبی پارامتردر این مطالعه ابتدا از منابع مختلف مقدار بهینه

و 100، 50، 10سطح 4ي سرب روي فرآیند جذب، آزمایشات جذب سطحی براي هر جاذب در ولیهبراي بررسی تأثیر غلظت ا
. دهدهاي آزمایش را نشان میمقادیر پارامتر2جدول . گرم بر لیتر انجام شدمیلی150

هاي آزمایش جذب سطحی سربپارامتر-2جدول 

هاپارامترها        نمونه pH
زمان هم 

)min(زدن 
ذب دوز جا

)g/L(
غلظت اولیه 

)mg/L(عنصر 
اندازه ذرات 

)mesh(جاذب 
دما

( ̊C)

درصد 
(%)جذب 

ظرفیت جذب
)qe) (mg/g(

گل قرمز

SDRM-01 5 60 6 10 230- 5/22 28/86 433/1
SDRM-02 5 60 6 50 230- 5/22 33/96 028/8
SDRM-03 5 60 6 100 230- 5/22 93/97 322/16
SDRM-04 5 60 6 150 230- 5/22 41/98 604/24

گوتیت

GT-01 5 60 6 10 230- 4/22 47/97 625/1
GT-02 5 60 6 50 230- 4/22 16/99 263/8
GT-03 5 60 6 100 230- 4/22 52/96 086/16
GT-04 5 60 6 150 230- 4/22 53/78 633/19

و غلظت یغلظت تعادلیببه ترتCiو Ceجذب، ، درصدUpکه در آن . محاسبه شدیرجذب با استفاده از فرمول زدرصد
.Pradhan J(باشند یم) mg/L(بر حسب سربیهاول et al., 1999.(

Up= ((Ci – Cf)×100) / Ci )1(
بر عنصر در محلول ) پس از جذب(یغلظت تعادل،Ce، و )mg/L(بر حسبعنصریهغلظت اول،Ci، درصد جذب،Upکه در آن 

گرم بر گرم، با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد و جاذب بر حسب میلی(qe)همچنین ظرفیت جذب . باشدمی)mg/L(حسب 
:باشندصورت میهاي آن بدین ارامترپ

qe = ((Ci – Cf)× V)/ m )2                  (
) پس از جذب(یغلظت تعادل،Ce، )mg/L(بر حسب عنصر يیهغلظت اول،Ci، )mg/g(بر حسب جذبیتظرف،qeکه در فرمول 

- می)g(بر حسب مقدار جاذب مورد استفاده ،m، و )L(بر حسب حجم محلول،V، )mg/L(بر حسبعنصر در محلول

Zhang)باشد S. et al., 2008).
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سرب روي گوتیت ي محلول درصد جذبمشخص است، با افزایش مقدار سرب اولیه)a(3طور که در شکل همان
این . رسددرصد می41/98افزایش یافته و حداکثر به میزان ) SDRM(کاهش و درصد جذب سرب روي گل قرمز اصالح شده 

که و احتمال برخورد آن با محربا افزایش سرب موجود در محلول به دلیل باال رفتن نیروSDRMدهد که در مورد نتایج نشان می
ها نقش مهمی در میزان جذب یابد ولی در مورد گوتیت افزایش تعداد برخوردافزایش میسطح جاذب، درصد جذب آن هم

-که  تعداد جایگاهبنابراین با توجه به این. هاي جذب فعال وابسته استتر به تعداد جایگاهنداشته و جذب سرب روي گوتیت بیش

47/97که از جذب سطحی هم کاهش یافته به طوريیابد، درصد هاي جذب با افزایش غلظت سرب موجود در محلول کاهش می
.رسدمیmg/L150درصد در غلظت 53/78به mg/L10درصد در غلظت سرب 

گرم سرب جذب شده روي هر گرم جاذب یا به عبارتی ظرفیت جذب ي سرب مقدار میلیاز طرفی با افزایش غلظت اولیه
-تر از گوتیت میبیشSDRMکلی در شرایط برابر ظرفیت جذب سرب ولی به طور)). b(3شکل (یابد هر دو جاذب افزایش می

.رسدمیmg/g604/24باشد و حداکثر مقدار آن به 

.(b)ي سرب در برابر ظرفیت جذب ، نمودار غلظت اولیه(a)ي سرب در برابر درصد جذب نمودار غلظت اولیه-3شکل 

گیرينتیجه-3-3
-قابلیت خوبی براي حذف سرب از محلولSDRMتوان گفت که هر دو جاذب گوتیت و آمده میهاي به دستبا توجه به داده

ي سرب افزایش یافته و ظرفیت جذب آن با افزایش غلظت اولیهSDRMکه جذب سرب توسط هاي آبی دارند ولی با توجه به این
ماکزیمم درصد جذب سرب در غلظت . استبراي سرب جاذب مؤثرتري نسبت به گوتیتSDRM،باشدهم باالتر از گوتیت می

درصد و مقدار 53/78و 41/98و گوتیت به ترتیب (SDRM)براي دو جاذب گل قرمز اصالح شده mg/L150ي سرب اولیه
.باشدگرم سرب بر گرم جاذب میمیلی633/19و 604/24ها به ترتیب آن(qe)ظرفیت جذب 
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