حذف آرسنیک از محلولهای آبی با بهره گیری از نانوذرات کانی گوتیت
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چکیده
آرسنیک  ،عنصر بسیار سمی و سرطان زاست .قرار گرفتن در معرض طووننی مودآ آرسونیک از طريو آا آشوامیدنی سوشو موی شوود
مشکالآ مختلف سالمتی از جمله سرطان در برخی از قسمت های بدن بوجود آيد .هدف از اين پژوهش ،بررسی کارايی نوانورراآ گوییوت
برای حذف عنصر آرسنیک از محلولهای آبی می باشد .اثر پارامترهای مختلف مانند  pHمحلول آرسنیک ،غلظت عنصر ،دوز جارا و زمان
یماس بررسی گرديد .نتايج نشان داد با افزايش  pHاز  2به  ، 4درصد حذف آرسنیک افزايش و در بانیر از  4کاهش يافت .بعشوارآ ديگور
حداکثر جذا در  4 pHحاصل شد .با افزايش غلظت اولیه آرسنیک ،درصد حذف آن از  99.68به  45.06درصد کاهش يافت و با افزايش
مقدار جارا ،درصد حذف به  99/99درصد افزايش يافت .همچنین نتايج نشان داد که جذا عنصر آرسنیک از مودل همودمای ننگمووير
پیروی بیشتری نسشت به مدل فروندلیچ دارد .بطورکلی نتايج اين پژوهش نشان داد که نانورارآ گوییوت یوانوايی بوانيی در حوذف عنصور
آرسنیک از آبهای آلوده دارند.
کلماآ کلیدی :نانورراآ گوییت ،آرسنیک ،آبهای آلوده ،جارا ،ننگموير

Arsenic removal from aqueous solutions by using Goethite
nanoparticles
Abstract
Arsenic is an extremely toxic and carcinogenic element. Long-term exposure to arsenic
indrinking water can cause various health problems such as cancer at different body sites. The
purpose of this research, is to evaluate efficiency of goethite nanoparticles in removing
arsenic from aqueous solutions.The effect of various parameters such as arsenic solution pH,
arsenic concentration, adsorbent dosage, contact time were studied. The result indicated that
the removal percentage increase with increasing of pH from 2 to 4 increase. Also the results
show that maximum absorption was obtained at pH= 4. The removal percentage of arsenic
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decreased from 99.86 to 40.58 percent with increasing of initial concentration of arsenic. As
well as, the removal percentage increased into 99.79 percent with increasing the dosage of
adsorbent. The adsorption data were fitted to Langmuir adsorption isotherm models. The
results, revealed that goethite nanoparticles can be an attractive option for arsenic
removal from contaminated water.
Keywords: Goethite nanoparticles, Arsenic, Contaminated water, Adsorbet, Langmuir

مقدمه
آلودگی آا زمین با عناصر سمی یوسط آنينده های با منشاء طشیعی و انسانی یشديل به يک نگرانی بزرگ جهانی شده است.
از جمله اين عناصر ،آرسنیک می باشد که در کانیها و سنگهای آرسنیکدار يافت می شود .اين عنصور از جملوه مهمیورين و
فراوانیرين آلودهکنندههای طشیعوی آاهوای زيرزمینوی محسووا مویشوود )WHO . (Bissen and Frimmel., 2003
حداکثر غلظت آرسنیک در آا آشامیدنی را  5/51میلی گرم بر لیتر یوصیه کرده است .قرار گورفتن در معورض طووننی مودآ
آرسنیک از طري آا آشامیدنی سشو می شود مشکالآ مختلف سالمتی از جمله سرطان در خیلی از قسمت هوای بودن ( بوه
عنوان مثال ريه ،پوست ،کلیه ،کشد و پروستاآ) بیماريهای قلشی عروقی ،ديابت و عوارض قلشی بوجوود بیايود ( Smith et al.,
 .)2002; Abernathy et al., 2003امروزه روش های مختلفی برای پاکسازی آا های آلوده به انواع مختلف آنينده به کار
گرفته می شود .يکی از اين روشها بهره گیری از جارا های یهیه شده با استفاده از فناوری نانو می باشد .انوواع مختلوف موواد
نانو برا ی حذف آرسنیک از آا آلوده مانند دی اکسید ییتانیوم ،اکسید هوای آهون ،آهون صوفر ظرفیتوی و رراآ آهون صوفر
ظرفیتی اصالح شده استفاده می شود ( .)Pena et al., 2005نانو رراآ اکسید آهن یوانايی ایصال به آرسنیک  0یا  15برابور
موثریر از رراآ میکرون را دارند) .)Yean et al., 2005اکسیدهای آهن سنتتیک در حالت ايده آل سطح ويژه بانيی دارنود،
بنابراين ظرفیت بانيی در جذا آرسنیک دارند.گوییت ) (α-FeoOHشايع یرين اکسید آهن کريستالی در خاک ها و رسوباآ
است .در اين پژوهش به بررسی کارايی نانورارآ گوییت برای جذا آلودگی های آرسنیک از محلولهای آبی می پردازيم.

مواد و روشها
نانو رراآ گوییت با اضافه کردن  95/139گرم  0 KOHمونر به  155میلی لیتر نیتراآ آهون (Fe(No3)3*9H2O III

 1مونر با همزدن مداوم یا زمانیکه محلول قهوه ای ییره بدست آيد ،آماده شد .اين محلول در دمای  95درجه سوانتیگراد و بوه
مدآ  85ساعت در داخل آون قرار داده شد .رسوا بدست آمده شسته و فیلتر گرديده و در دمای  155درجه سانتیگراد خشک
شد .برای ساخت محلول استاندارد آرسنیک از آرسناآ سديم  Na2HASo4 . 7H2Oاستفاده گرديد .آزموايش هوا در دموای 16
درجه سانتیگراد انجام شد .برای یعیین خصوصیاآ نانو رراآ گوییت سنتز شده از دستگاه پراش اشعه ايکس  XRDآزمايشوگاه
شرکت مطالعاآ مواد معدنی زرآزما و یعیین اندازه رراآ از روش  DLSدر آزمايشگاه مرکزی دانشوگاه فردوسوی مشوهد بهوره
گرفته شد .نتیجه آزمايش  XRDو  DLSنمونه گوییوت در شوکلهای  1و 2بترییوو نشوان داده شوده اسوت .در ايون پوژوهش
فاکتورهای  ، pHزمان ،دوز جارا و غلظت مورد بررسی قرار گرفت.
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شکل -1-الگوی پراش اشعه ایکس  XRDنانو ذرات گوتیت
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شکل - 2-نمودار  DLSبرای اندازه گیری اندازه نانو ذرات گوتیت

مطالعات جذب
 -1بررسی تاثیر pH

به منظور یعیین  pHبهینه جذا برای جارا نانو رراآ گوییت ابتدا 15میلی لیتر از محلول استاندارد آرسنیک را
رقی و به حجم  205میلی لیتر می رسانیم .سپس  05میلی لیتر آن را به عنوان نمونه شاهد کنار می گذاريم و ما بقی محلول
رقی  pHمحلول های موجود را به یرییو  8 ،4 ،2و 6
را در  4بشر  05میلی لیتر می ريزيم ،با استفاده از  NaOHو
ینظیم می کنیم .محلول ها را روی دستگاه همزن قرار می دهیم و میزان  2گرم از جارا را به آن اضافه می کنیم و به مدآ 1
ساعت و با دور  125روی دستگاه همزن قرار می دهیم .سپس محلول را از فیلتر سر سرنگی  5/22میکرومتر عشور داده و آن
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را درون بطری های موجود ريخته و درا آن را محکم می بنديم و برای آزمايش  ICPآماده میکنیم .آزمايش یعیین  pHبهینه
برای جذا آرسنیک) (Vیوسط گوییت ،زمان  1ساعت ،دوز جارا  2و غلظت  15در نظر گرفته شده است .شکل  3نشان
دهنده ی اثر  pHدر محدوده ی  2یا  6بر راندمان جذا گوییت است .همانطور که در شکل می بینید در محدوده ی 2 pHیا
 4افزايش جذا و در  pHفرایر از  4جذا آرسنیک به طور قابل یوجهی کاهش می يابد .آرسنیک در محدوده ی  2 PHیا 6
به صورآ  H2ASO4- , HASO4 -2وجود دارد (شکل  .)4محلول اسیدی فضای کاییونی کافی برای جذا را فراهم می کند .اين
نتايج در يک سطح بستر مثشت خالص شارژ شده است که اکسی آنیون ها بار منفی را جذا کند .با افزايش  pHیعدادی از
فضاهای شارژ شده منفی ،افزايش و یعداد فضاهای شارژ شده مثشت کاهش می يابد .فضاهای شارژ شده ی منفی به دلیل
جذا دافعه ی الکتروستاییک مورد یوجه نیستند .اين در حالیست که در مقادير  pHبسیار پايین ( )pH=2آرسنیک عمدیا در
فرم  H3ASO4وجود دارد ،که نمی یواند یحت جاربه ی الکترواستاییک ناشی از بی طرفی بار جذا شود .
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شکل 3-اثر  PHدر میزان جذب آرسنیک برای
محلول آبی توسط نانو ذارت گوتیت

شکل  : 4نمودار  Eh-pHبرای عنصر ارسنیک

 -2بررسی تاثیر زمان
بازه جذا به عنوان يک یابع از زمان است .به منظور یعیین زمان بهینه جذا برای جارا نانو رراآ
گوییت ،آزمايش جذا در  4بازه زمان  35دقیقه 1 ،ساعت 1 ،ساعت و  35دقیقه و  2ساعت ،4 =pH ،غلظت  15و
دوز جارا  2انجام شد .همانطور که شکل  0نشان می دهد با افزايش زمان میزان جذا افزايش پیدا می کند.
حداکثر جذا در زمان  2ساعت انجام شد که میزان جذا  99.69درصد می باشد.
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شکل  : 5اثر زمان در میزان جذب آرسنیک برای محلول آبی توسط نانو ذارت گوتیت

 .3بررسی تاثیر دوز جاذب
به منظور بررسی اثر دوز جارا بر روی درصد حذف آرسنیک ،دوز جارا بین  1یا  4گرم متغیر و ساير
پارامترها ثابت (  ،pH=4زمان  2ساعت و غلظت آرسنیک  15میلی گرم بر لیتر) در نظر گرفته شد .شکل  8اثر
دوز جارا بر درصد حذف آرسنیک را نشان می دهد .همانطور که در شکل می بینید با افزايش دوز جارا درصد
حذف افزايش می يابد .اين ممکن است به افزايش فضاهای فعال با افزايش در مقدار جارا مربوط باشد .در دوز
جارا کمتر از  1/0افزايش زيادی در بازه جذا وجود ندارد ،با افزايش دوز جارا بیشتر از  2درصد حذف به طور
قابل یوجهی افزايش می يابد .با یوجه به مدل ناهمگن فضاهای سطحی ( surface sites heterogeneity
 ،) modelبا افزايش دوز جارا ،قابلیت ایصال يون به سطح افزايش می يابد که ناشی از افزايش در سطح گروه
هیدروکسیل هاست( ).) Sigg, 1987
اين می یواند با ضريو جدايش  KDنشان داده شود که می یواند به اين صورآ بیان شود.

در اينجا،
است.

و

به یرییو میزان غلظت آرسنیک ) (Vدر سطح جامد (میلی گرم بر لیتر) و محلول (میلی گرم بر لیتر)
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شکل  : 6اثر دوز جاذب در میزان جذب آرسنیک برای محلول آبی توسط نانو ذارت گوتیت

 .4بررسی تاثیر غلظت
ايزویرم های جذا رابطه بین غلظت یعادلی جارا در فاز آبی و در سطح جامد در دمای ثابت را بیوان موی کنود .بورای یعیوین
غلظت بهینه ،آزمايش در غلظت های  ،15 ،0 ،1و  05انجام شد و ساير پارامترها ( ، pH=4زمان  2ساعت و دوز جارا  4گورم)
ثابت در نظر گرفته شد .همانطور که در شکل  9مشاهده می کنید در غلظت  1یا  ،15افزايش در جذا مشاهده می شود ،اما بوا
افزايش غلظت بیشتر از  15میزان جذا کاهش می يابد .با استفاده از اين داده ها دو ايزویرم ننگموير و فروندلیچ رسم شد.
=
+

=

النگمویر
فروندلیچ

در اينجا (میلی گرم بر گرم) و (میلی گرم بر لیتر) به یرییو میوزان غلظوت آرسونیک در جوارا و محلوول اسوت.
(میلی گرم بر گرم) ظرفیت جذا یک نيه است( .لیتر بر میلی گرم) ثابت جذا ننگموير که مربوط بوه انورژی
آزاد جذا است( .لیتر بر میلی گرم) و  nثابت جذا ايزویرم فروندلیچ است که به یرییو نشان دهنده میوزان جوذا و
شدآ جذا است .برای بیان کمی جذا آرسنیک از ايزویرم فروندلیچ و ننگموير استفاده شود .شوکل( 6-الوف) ايزویورم
ننگموير و شکل( 6-ا) ايزویرم فروندلیچ را نشان می دهد .نموودار در محودوده ی دموايی 16 ±5/0درجوه سوانتیگراد و
غلظت های  15 ،0 ،1و  05انجام شده است .نمودار با ضريو همشسوتگی  =0.92از ايزویورم ننگمووير و  = 0.64از
ايزویرم فروندلیچ پیروی می کند .با یوجه به همشستگی بیشتر با نمودار هوم دموايی ننگمووير  ،جوذا يوک نيوه همگون
پیشنهاد می شود.
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شکل : 7اثر غلظت در میزان جذب آرسنیک برای محلول آبی توسط نانو ذارت گوتیت

الف

ب

شکل ( 7الف) مدل ایزوترمی النگمویر و (ب) فروندلیچ در میزان جذب آرسنیک برای محلول آبی توسط نانو ذارت گوتیت

نتیجه گیری
بررسی نانورارآ گوییت به منظور حذف فلز سمی آرسنیک از منابع آلوده آا نشان داد که حداکثر میزان جذا در  pHبرابر 4
رخ می دهد .همچنین اين بررسیها نشان داد ،دوز جارا  4گرم بر لیتر برای از بین بردن بیش از  % 99آرسنیک ) (Vبا غلظت
 15میلی گرم بر لیتر و در زمان  2ساعت مناسو است .داده های جذا نشان می دهد که از ايزویرم ننگموير یشعیت می کند.
بنابراين نانورارآ گوییت جارا موثر برای حذف آرسنیک از محلول آبی می باشد.
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