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 هچکید

باشد که طی مصارف مختلف تبدیل به فاضالب ترین سرویس جانبی هر واحد صنعتی میمسئله تأمین آب به عنوان مهم

های مختلف یک واحد صنعتی اطالق قسمت گردد. به عبارت دیگر فاضالب صنعتی به آبهای مصرف شده درصنعتی می

گردد که ماهیت اولیه خود را از دست داده و به طریقی آلودگی به آن وارد شده است یكی از چالش های زیست محیطی که می

بشر و محیط زندگی آن را تهدید می کند, آلودگی های حاصل از فلزات سنگین می باشد. در این تحقیق به بررسی جذب فلز 

مرحله انجام  تحقیق دردواین  . ز از پساب با استفاده از جاذب آنتراسیت و مقایسه آن با کربن فعال پرداخته شده استمنگن

 منگنز ن عوامل در جداسازییگذارتریر ب تاثیبه ترت pHمنگنز و دما و ه ینتایج نشان داد پارامترهای غلظت اول. ده استش

 ، زمان تماس rpm 051، سرعت هم زدن mg/lit011 غلظت ثابتیط بهینه )همچنین درصد حذف فلز منگنز در شراهستند.

min01 دمای ،°C 55 ،pH   1و دوز جاذب  9برابر-g l 01 درصد و با حضور جاذب  55/95(  با استفاده از جاذب کربن فعال

 درصد می باشد. 07/00آنتراسیت 

 

 .الکربن فعجذب سطحی،  ، آنتراسیت،جذب فلز منگنز کلمات کلیدی:
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 مقدمه: -1 

مواد معدنی یا مینرال، از جمله ریزمغذی هایی هستند که بدن در مقادیر متفاوتی به آن ها نیاز دارد،مواد معدنی بر اساس  

میلی گرم است و  011میزان نیازشان در بدن به دو دسته ی ماکرومینرال ها که نیاز روزانه ی بدن به آن ها بیش از 

میلی گرم است، تقسیم می شوند. دسته ی دیگری  05صر کمیاب ( که نیاز روزانه ی بدن به آنها کمتر از میكرومینرال ها )عنا

نیز وجود دارد که به نام عناصر بسیار کمیاب شناخته می شوند و نیاز روزانه ی آنها در حد میكروگرم است ، از جمله این 

فلز منگنز جزء فلزات سنگین می باشند که باعث ایجاد سختی آب  .برد عناصر کمیاب ید ، سلنیوم ، منگنز و ... را می توان نام

می شوند. سختی آب، عامل تشكیل رسوب در دیگهای بخار، مبدلهای حرارتی، برجهای خنک کننده و سیستمهای سرد کننده 

دهد. که در کتری رخ میافتد در تاسیسات نفتی می باشد که اگر این عنصر از آب جدا نشوند، همان اتفاقی در دیگ بخار می

در واقع رسوبات، سطح بین لوله های آتش خوار با آب را کاهش می دهد و انرژی بیشتری برای تولید میزان معینی فشار 

در کند عوارض دیگر این فلز، شود. همچنین پاکسازی این لوله ها عالوه بر هزینه گزاف خط تولید را نیز متوقف میمصرف می

نوسانات حرکتی، ر بیشتر از حد مورد نیاز بدن از طریق اجزای محیط زیست وارد بدن انسان شوند سبب صورتی که این عنص

 (Yadanaparthi,2009 ؛ Zhou,5115)در انسان می شود فقدان حافظه، اضطراب و خشونت

Dakiky  تحقیقی را با عنوان  5115و همكارانش در سال"( جذب انتخابی کرومVIاز پسابهای صنعتی ب ) ا استفاده از جاذبهای

کروم بهترین نوع  ppm011ازیک نمونه ی  %00انجام دادند و نتیجه گرفتند که پشم با قابلیت جذب  "کم هزینه و فراوان

ساعت هم زدن نمونه است و در این پروژه می توان از مقایسه ی میزان جذب نمونه ی مدنظر با  5جاذب کروم تحت شرایط 

 .(,5115Dakiky)پشم استفاده نمود

UZUN  جذب برخی از یونهای سنگین فلزی از محلولهای آبی با استفاده  "تحقیقی را تحت عنوان  5111و همكارش در سال

انجام داده و نتیجه گرفتند که فرآیند جذب توسط  "از کربن فعال و مقایسه ی نتایج درصد جذب کربن فعال با جاذبهای دیگر

به دلیل تاثیر بر  pHچیتوسان و آگار  با سنتیک واکنش درجه ی اول در یک بازه ی  (،Merck2514سه ماده ی کربن فعال)

ثابت و در این پروژه می توان ضمن استفاده از این سه ماده نتایج حاصله را  pHمحلول بافری بایستی بررسی شوند و نه در یک 

نه حذف منگنز از محیط آبی به روش انعقاد . مطالعات زیادی در زمی(,5111UZUN)ی استخراج شده مقایسه کردبا نمونه

 Bazrafshan,5110؛ Aber,5110)الكتریكی صورن گرفته استكه همگی نشانگر بازدهی باالی این روش هستند

از طرفی مطالعات نشان می دهد که روش مورد بحث بازدهی باالیی در حذف  .(,5110Heidmann؛ ,5110Calmano؛

 5115Suwannee,,Gomes,2007)یک، مس، سرب، کادمیم، نیكل و نفره داردسایر فلزات سنگین از جمله آرسن

 .(Escobar,5115؛ Merzouk,5110؛

Augustine  تحقیقی را تحت عنوان  5110و همكارانش در سال"(سنتیک جذب و مدلسازی یونهای مسII از محلولهای آبی )

انجام دادند و  "(MANIHOT SCULENTA CRANZ)توسط مرکاپتواستیک اسید اصالح شده توسط پسماندهای گیاهی

دقیقه شروع  5-05و با یک سنتیک شبه درجه ی دوم در بازه ی اولیه ی  Batchنتیجه گرفتند که جذب مس طی یک فرآیند 

رسد. از این تحقیق می توان در بررسی امكان پذیری جذب مس توسط کربن فعال دقیقه می 71شده و تا ماکزیمم سرعت در 

 (Augustine,2010)داستفاده نمو

Navarrete Casas  فعل و انفعاالت اگزانتین با کربن فعال و سنتیک "در تحقیقی با عنوان  5115به همراه همكارانش در سال

-جذب)به این نتیجه رسیدند که این فرآیند نسبت به کربن از مرتبه ی اول بوده و فرآیند کلی برگشت پذیر  "فرآیند جذب آن
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تایج تجربی تطابق دارد و از این مقاله می توان جهت استفاده از معادله ی کربن فعال در موارد مشابه استفاده دفع( بوده و با ن

 (.Navarrete Casas,5115)کرد

Zhang  مطالعات فرایند جذب کروم "با انجام تحقیقی با عنوان  5101و همكارانش در سال(VI بوسیله ی ذغال سنگ )

بودن فرآیند در دو مدل  Batchو  pHا در نظر گرفتن وابستگی فرآیند جذب به زمان تماس، ب "پوشیده شده از سولفونات

یافتند که  Elovichبرنده یافته و مدل سنتیک فرآیند را منطبق بر مدل -فرآیند را گرمازا و وابسته به آنتروپی به عنوان پیش 

 (Zhang,2010)استفاده کرداز مقاله می توان جهت بررسی امكان سنجی استفاده از مدل مزبور 

Mohan  سنتیک جذب جیوه از پساب با استفاده از کربن فعال بدست آمده از "در مقاله ای تحت عنوان  5110در سال

توانستند با در نظر گرفتن وابستگی فرآیند به غلظت و رفتار فیزیكوشیمیایی ماده ی جاذب، به این نتیجه برسند  "ضایعات کود

افزایش یافته و فرآیند به صورت گرمازا انجام می گیرد که در غلظتهای پایین مكانیزم pH( با کاهش II)که میزان جذب جیوه

جذب فیلمی بوده و در غلظتهای باال جذب با مكانیزم جزئی صورت می گیرد که از این مقاله می توان جهت استفاده از ضرایب 

ینده های موجود در پسابهای صنعتی، حضور فلزات سنگین که یكی از آال(.Mohan,2001)جذب در کربن فعال استفاده نمود

باشد. در این تحقیق بهترین جاذب و شرایط عملیاتی و نوع ایزوترم و همچنین مدل سنتیک جذب از جمله این فلزمنگنز می

 برای جداسازی این آالینده از پساب بررسی و تعیین خواهد شد.

 

 

 جذب سطحی-2

آیند جذب سطحی توسط کربن فعال و آنتراسیت گرانوله در جداسازی و حذف منگنز از پسآب در این مطالعه، بازدهی فر

و  pHبررسی شد. پارامترهای مورد مطالعه، شامل تغییر مقدار جاذب، تغییر سرعت هم زدن، تغییر غلظت اولیه منگنز، تغییر 

لن های آزمایشگاهی صورت گرفت تا جذب به تغییر دمای محلول می باشند. آزمایش های جذب در حالت ناپیوسته درون ار

صورت کامل صورت پذیرد و غلظت های نهایی به غلظت تعادلی برسد. این آزمایش ها جهت بررسی رفتار جاذب و تعیین 

الگوی مناسب پیش بینی جذب انجام شد و با استفاده از داده های بدست آمده، ثوابت ایزوترم ها بدست آمد. در ادامه از این 

ه ها جهت تحلیل های ترمودینامیكی، سینتیكی و انتقال جرم فرآیند جذب استفاده شد.جذب در حالت نا پیوسته ، جهت داد

مشاهده رفتار جاذب، ترسیم ایزوترم های جذب، انجام تحلیل های سینتیكی و ترمودینامیكی، در بخش تجزیه آزمایشگاه 

 جام آزمایش ها، تحلیل نمونه ها و اندازه گیری غلظت منگنز انجام شد.مرکزی شرکت پاالیش نفت آبادان انجام شد. پس از ان

 

 انجام آزمایشات -3

از منگنز می باشد. جهت بررسی رفتار جذب منگنز و  mg/L711 و  511، 011غلظت های مورد نیاز جهت انجام آزمایش ها 

راسیت ها تأثیر آن ها بر روی جذب منگنز، از جلوگیری از جذب شدن ترکیبات دیگر حاضر در پسآب بر روی کربن فعال و آنت

پسآب سنتزی که عاری از سایر ترکیبات می باشد، استفاده شد. جهت تهیه محلول های آزمایش با غلظت های ذکر شده، ابتدا 

از منگنز در آب مقطر، تهیه شد.سپس با رقیق نمودن این محلول استاندارد،  mg/L0111 یک محلول استاندارد با غلظت 

مدل ( 0تكان دهنده حرارتی محلول های با غلظت های پائین تر تهیه شد. همچنین جهت انجام آزمایش های جذب از دستگاه

(MSH10  استفاده شد. ارلن مایرهای     شیشه ای به عنوان ظرف انجام فرآیند به حجم ml 551   .انتخاب گردید 

                                                           
Hotplate Stirrer1  
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 مواد آزمایشگاهی  مورد استفاده :

 آلمان می باشند. Merckتفاده در این تحقیق ساخت شرکت کلیه مواد مورد اس

 (  Mn(No3)2تهیه شده از نیترات منگنز )   mg/L 0111( محلول استاندارد آماده منگنز    0

  Hydrochloric Acid ( HCL )( هیدروکلریک اسید  5

 درصد حجمی ( 5( محلول هیدروکلریک اسید )  7

 Sodium Hydroxide ( Na OH )( هیدروکسید سدیم  4

 درصد حجمی ( 0( محلول سود )  5

 (1و جدول ) ASTM – 1193 Type ( I )( آب فوق خالص مطابق با  5

 ( مشخصات آب فوق خالص مورد استفاده1جدول )

 155/1 درجه سانتیگراد 55در دمای  SCmµ-1هدایت الكتریكی بر حسب 

 51 ( بر حسب میكرو گرم بر لیترTOCمقدار کل کربن آلی  )

 

 آماده سازی نمونه ها و اندازه گیری غلظت منگنز -4

 جذب اسپكتروفوتومتری مزایای جمله ازاستفاده می گردد.   برای تعیین غلظت منگنز در پسآب صنعتی، از دستگاه جذب اتمی

 مقدار به بستگی جذب میزان روش این در چنین هم. باشد می اختصاصی کامال عناصر، از زیادی تعداد برای که است این اتمی

. دارند وجود شده تحریک های اتم از تری فراوان مقدار به هااتم از دسته این که دارد شعله در نشده تحریک آزاد های اتم

. شوند می گیری اندازه اتمی جذب روش با راحتی به و شوند نمی تحریک آسانی به که منگنز و روی نظیر عناصری بنابراین

 می مورد استفاده در آزمایشگاه مرکزی پاالیشگاه آبادان به شرح ذیل می باشد:مشخصات دستگاه جذب ات

( دارای تكفام ساز 5-5تک المپی زنون ساخت آلمان مطابق شكل ) ContrAAمدل  Analyticjenaدستگاه جذب اتمی 

ی منبع نئون  ( به اضافه ی تكفام ساز اولیه منشور کوارتزی و تصحیح طول موج اتوماتیک بوسیلهEchelleاشل )

(Automatic Neon Wavelength Correction دارای محدوده ی طول موج ،)5نانومتر و پهنای باند  911-091 

برای تولید نور در محدوده  UVو قوس  Xenon، دارای المپ  CCD( دارای آشكار ساز pm pixel-1پیكومتر بر پیكسل )

 نانو متر تنظیم شد . 400/509نگنز ، طول موج روی مرئی و ماورا بنفش که برای اندازه گیری کاتیون م

 باشد می الزم استیلن -هوا  شعله در مستقیم تزریق روش در اتمی جذب دستگاه با گیری اندازه در که موادی و هامعرف

 : از عبارتند

 .است شده داده عبور خارجی اجسام سایر و هاچربی کردن جدا برای مناسب صافی یک از که تمیز و خشک هوای -

 .احتمالی های زیان از جلوگیری جهت شده استاندارد تجارتی درجه نوع از استیلن -

 .شودمی استفاده هاآن از کالیبراسیون استانداردهای و هامعرف تمام تهیه برای که5 یون بدون مقطر آب -

                                                           
ure WaterUltra P2  
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 فلزی استاندارد های محلول -        

 : از ارتندعب باشند کنترل تحت باید که پارامترهایی

 .باشیم داشته محلول یک  تزریق موقع در را جذب حداکثر اینكه برای شعله یكنواخت و 7بهینه حالت: شعله شرایط -     

 .باشدمی مهمی فاکتور باشد داشته را جذب ماکزیمم که موج طول بهترین انتخاب: موج طول -     

 .(0791،شیخی نژاد)برد خواهد باال را حساسیت هامحلول درست شرایط تنظیم: هامحلول شرایط -     

ساخت کشور - Contr AA 711، مدل مرکزی شرکت پاالیش نفت آبادان  آزمایشگاه بخش تجزیه موجود در AASدستگاه 

 :باشدبا خصوصیات زیر می(  Analytik Jeanaکمپانی) 5110، سال خرید آلمان 

 
 منگنز (. پارامترهای موثر در اندازه گیری غلظت2)جدول

 غلظت فلزات سنگین در نمونه های محلول مورد اندازه گیری

 ppm) ) mg/L واحد اندازه گیری

 (≈0RSD)% دقت اندازه گیری

 Fe, Cu, Al, As, Cr, Mo, Mn, Ni, Cd, Pb, Mg المپهای کاتدی موجود

 Nm400/509 طول موج

 استیلن -هوا  نوع سوخت

 Xenon lamp نوع المپ

 هدستگا کاربرد
 شناسی باستان غذایی، بیولوژیكی، کشاورزی، شناسی، زمین های نمونه در عنصری آنالیز

 ...و

 

 

 

 بحث و نتایج آزمایشات جذب سطحی-5

، Batchدر آزمایش  ،و دمای محلول ، سرعت هم زدنpH ، غلظت اولیه آالینده ،جاذب اثر مقدار ،جذب فرآیندجهت مطالعه 

های آزمایشگاهی انجام شد و نحوه رفتار جاذب در هر بخش تشریح شد. پس از آن، با استفاده  مقایسه ای مابین دادهبررسی و 

در پیش بینی رفتار جذب ترسیم شد و پس از مقایسه مقادیر حاصل از  هم خوانایزوترم های ، Batchاز داده های آزمایش 

در ادامه با استفاده از داده  ر جذب مشخص شده است.ایزوترم ها با داده های آزمایشگاهی، ایزوترم مناسب در پیش بینی رفتا

و بدین ترتیب پارامترهای شده  انجامترمودینامیكی فرآیند جذب  سینتیكی و ، تحلیلBatchآزمایش بدست آمده از های 

 .ترمودینامیكی و سینتیكی بدست آمده است. پارامترهای سینتیكی ارائه دهنده سرعت جذب و ثوابت سرعت جذب می باشند

 

 

 pHاثر -5-1

و زمان  C 55°و در دمای  گرم g /L41 (5 ) و با جاذب   rpm 011 ، سرعت هم زدن mg/L 011 این آزمایش در غلظت اولیه ثابت

min 01  انجام شده است . در این قسمت داده های حاصل از آزمایش ناپیوسته جهت حذف منگنز با تغییرpH  .همانطور آورده شده است

                                                           
3 Optimum 
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، غلظت 0های پائینتر از  pHمیزان غلظت خروجی منگنز افزایش می یابد. به عبارت دیگر در   pHمشخص است با افزایش( 0)که از شكل 

و یونهای فلزی در جذب بر روی سطح  H+در محیط زیاد است در نتیجه سطح جاذب دارای بار مثبت است. رقابت بین یونهای  H+ یونهای

یونهای فلزی و نیز ذرات جاذب دارای بار مثبت از سوئی دیگر باعث کاهش جذب توسط جاذب می جاذب از یک طرف و دافعه ایجاد شده 

 در محیط و نیز ایجاد رسوبات هیدروکسیدهای فلزی است OH-، به علت افزایش یونهای  9های باالتر از   pHگردد.کاهش مقدار جذب در 

 

 

 و آنتراسیت( اثر زمان تماس در فرآیند جذب توسط کربن فعال 3) جدول

Time (min) Re%(AN) Re%(AC) 

01 5/05 05/07 

71 0/70 55/40 

51 45/57 05/50 

01 0/01 5/09 

91 05/01 50/09 

001 90/01 05/09 

 
 

 =Ph  7و rpm 111 و دور ppm   111 اثر زمان تماس بر حذف منگنز توسط کربن فعال و آنتراسیت در غلظت ( 1) شکل

 

 

 

 

 اثر مقدار جاذب 5-2

انجام شده است. با   ph= 9و C 55°و در دمای    rpm 011 ، سرعت هم زدن mg/L 011 این آزمایش در غلظت اولیه ثابت

افزایش میزان خلل و فرج جاذب، مولكول های آالینده راحت تر می توانند به درون منافذ جاذب نفوذ کرده و از محلول حذف 
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جهت رسیدن به تعادل بوده است. در فرآیند جذب با اشباع شدن روزنه های  ، min 01 گردند. زمان تماس در این آزمایش ،

جاذب و مسدود شدن مسیر دسترسی آالینده ها به خلل و فرج و منافذ درونی جاذب توسط آالینده ها، دیگر آالینده ها نمی 

آالینده پتانسیل و انرژی الزم جهت  توانند به درون منافذ جاذب نفوذ کنند و از محلول حذف گردند. در این حالت مولكول های

نفوذ به درون منافذ جاذب را ندارند و در واقع سیستم به تعادل رسیده است. جداسازی و حذف آالینده ها از محلول، فراتر از 

تر دوزهای پائین تر جاذب ، میزان خلل و فرج و منافذ جاذب در مقایسه بادوز های باال در  حالت تعادل امكان پذیر نیست.

از آن جا که این آزمایش در  .جاذب، کمتر هستند و فرآیند جذب با حذف آالینده های کمتری از محلول صورت می پذیرد

غلظت ثابت انجام شده است، لذا تعداد مولكول های منگنز در محلول ثابت خواهد بود. با افزایش دوز جاذب در محلول ، میزان 

خواهند بود افزایش می یابد و آالینده های بیشتری به درون منافذ و روزنه ها نفوذ می منافذ جاذب، که در دسترس آالینده ها 

 کنند.
 

 
 

 =PH 9وrpm111 دقیقه و دور  71زمان   بررسی میزان جاذب،در فرایند جذب توسط کربن فعال و آنتراسیت( 2) شکل
 

یدا کرد که این به دلیل افزایش سایت های قابل با افزایش دوز جاذب افزایش پ  نتایج نشان داد که درصد جداسازی منگنز

مشاهده می شود که با افزایش میزان جاذب در محلول، درصد  (5)در شكل . (Nicholas,5115)دسترسی جاذب می باشد

، میزان حذف منگنزاز محلول برای گرم ( 01)511 گرم (به 0) g/L51 افزایش می یابد. با افزایش مقدار جاذب از  حذف منگنز

 افزایش یافته است.  درصد70/51درصد و برای آنتراسیت 05/51ربن فعال تقریباً ک

 

 

 
 نگنزم(: اثر مقدار جاذب بر حذف 4) جدول
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Adsorbent Dose (g/l) % Re (AC) % Re (AN) 

51 5/04 7/55 

41 0/04 7/05 

01 95 5/05 

051 7/95 5/05 

511 45/95 50/05 

 

غلظت ثابت آالینده شاهد کاهش مقدار جذب شده به ازای واحد جرم جاذب هستیم. در این  البته با افزایش دوز جاذب در

و  95/1 به9/0برای جاذب کربن فعال از گرم( مقدار جذب منگنز01) 511گرم ( به 4)  g/L01 آزمایش با افزایش دوز جاذب از

 کاهش پیدا کرد.00/1به  07/0برای آنتراسیت از 

 

 اثر سرعت هم زدن 5-3

 ، با مقدار جاذب mg/L011 عت هم زدن پارامتر مهمی در فرآیندهای جذب می باشد. این آزمایش در غلظت اولیه ثابتسر

g/L01  (4 و در دمای) گرم°C 55  و زمانmin 01 9و= ph   انجام شده است. با توجه به غلظت ثابت، تعداد مولكول های

Mn ه است. با افزایش سرعت هم زدن محلول حاوی جاذب، میزان حذف در هرمرحله از انجام آزمایش در محلول ثابت بود

توسط جاذب افزایش می یابد. با افزایش سرعت هم زدن، سرعت برخورد مولكول های آالینده به سطح جاذب افزایش   منگنز

لكول ها راحت تر به درون می یابد و از این رو میزان انرژی مولكول ها جهت نفوذ به درون منافذ جاذب باال می رود. بنابراین مو

در زمان های تماس باالتر به دلیل رسیدن به حالت  منافذ و خلل و فرج جاذب نفوذ می کنند و از محلول حذف می شوند.

درصد جداسازی منگنز با حضور جاذب  rpm051 تعادل این مسئله کمتر قابل مشاهده است. مشاهده شده است که در دور

برای  50/95به مقدار %  rpm511 می باشد، این مقدار با افزایش سرعت همزن به07/00اسیت %و با آنتر 5/95کربن فعال%

 برای آنتراسیت می رسد. 00/00کربن فعال و %
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 دقیقه 71،زمان   =g/L 01  ،9phاثر سرعت هم زدن بر حذف منگنز توسط کربن فعال و آنتراسیت با دوز (: نمایش 3) شکل

 

 00و % 0/95 %درصد جداسازی برای کربن فعال و آنتراسیت به ترتیب به مقدار rpm 551 ا افزایش سرعت همزن بهاما ب

کند. دلیل این کاهش می تواند به این خاطر باشد که افزایش سرعت هم زدن از یک مقدار حدی میتواند سبب  کاهش پیدا می

 فرآیند از جذب به دفع تغییر کند.   کلی 4افزایش سرعت فرآیند دفع گردد تا در نتیجه سرعت

 
 اثر سرعت هم زدن بر حذف منگنز(: 5)جدول 

Re % (AN) Re % (AC) rpm 

7/50 5/55 51 

5/05 95 011 

07/00 55/95 051 

00/00 50/95 511 

00 0/95 551 

 

 

 

 

 اثر غلظت اولیه 5-4

                                                           
Rate.4  
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اثر این عامل بر  مورد مطالعه قرار گرفت و g /Lm  711تا  mg /L  011در این آزمایش غلظت اولیه منگنز در محلول از 

 ابت ـ، سرعت هم زدن ث min01راندمان جداسازی منگنز از محلول خوراک بررسی شد. این آزمایش در زمان تماس 

rpm051  با استفاده از ، g/L01 (4 جاذب و در دماهای) گرم°C 55 .برای جاذبهای کربن فعال و آنتراسیت انجام شد 

 
 C 45 ° و  C  35 ° و  C 25 °  اثر غلظت اولیه بر حذف منگنز در دماهای(: 6) جدول

@ 45°C @ 35°C @ 25°C 

Re% 

(AN) 
Re% 

(AC) 

 0C
(mg/lit) 

Re% 

(AN) 
Re% 

(AC) 

 0C
(mg/lit) 

Re% 

(AN) 
Re% 

(AC) 

 0C
(mg/lit) 

0/05 7/05 011 5/07 0/90 011 07/00 55/95 011 

5/01 5/00 511 0/09 7/05 511 7/05 7/94 511 

5/50 5/05 711 0/05 5/01 711 4/05 0/91 711 

 

 

 نتیجه گیری-6

 

در میان روشهای فیزیكی و شیمیائی ، تصفیه ، روش الكتروشیمیائی ، تبادل یونی ، اسمز معكوس و جذب سطحی توسط کربن 

می باشند.روشهای رسوب دهی شیمیائی و  فعال و آنتراسیت و تبخیر از متداولترین روشهای حذف فلزات سنگین از محیط آبی

میلی گرم بر لیتر است( بی اثر بوده و باعث  011روش الكتروشیمیائی در غلظت های پائین یون فلزی )که معموال کمتر از 

تولید مقدار بسیار لجن می شود. همچنین روش های تبادل یونی و اسمز معكوس، در غلظت های پایین یون فلزی پرخرج 

صرفه اقتصادی ندارند. لذا روش جذب سطحی توسط کربن فعال در حذف فلزات سنگین بسیار مورد توجه قرار گرفته هستند و 

استبنابراین به بررسی و مطالعه  جداسازی منگنز از پساب صنعتی با استفاده از فرآیند جذب سطحی توسط آنتراسیت و 

ی موثر در فرایند جذب سطحی نظیر)زمان تماس،غلظت اولیه مقایسه آن با کربن فعال پرداخته می شود.کلیه پارامترها

محلول،اسیدیته،میزان جاذب،دورهمزن و دما( برای دو جاذب کربن فعال و آنتراسیت بررسی و مقایسه گردید و شرایط بهینه 

ی گرم بر میل 01، میزان جاذب ppm 011 دقیقه،غلظت اولیه محلول 01جذب طبق آزمایشات انجام شده برابر زمان تماس 

درجه سانتیگراد بدست آمد.  55و دمای   )با توجه به تاثیر ناچیز دور همزن( rpm 051 ،دور همزن9لیتر،اسیدیته برابر 

پارامترهای ترمودینامیكی در فرایند جذب محاسبه شد که در فرایند جذب سطحی فلز منگنز از پساب توسط جاذب های کربن 

زا است و عالمت منفی تغییرات انرژی آزاد گیبس نشان دهنده تمایل فرایند جذب به انجام فعال و آنتراسیت،فرایند جذب گرما 

خودبخودی است و با توجه به عالمت منفی تغییرات آنتروپی که نشان دهنده کاهش میزان آنتروپی در سیستم ، کاهش 

جاذب می باشد،لذا فرایند جذب با جامد و کاهش میزان انرژی ذرات جذب شده به  -پراکندگی ذرات در سطح مشترک مایع

 .کاهش بی نظمی همراه است
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