سال هفتم ،شمارهی 82

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

پاییز ،9315صفحات 81-33

فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست

حذف فنل از محلولهای آبی توسط مخلوط بیوپلیمر کاراگینان و سدیم
آلژینات در حضور نانورس سدیم مونت موریلونیت
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حوریه آقایی
گروه شیمی و مهندسی صنایع غذایی ،واحد مراغه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مراغه ،ایران
چکیده
فنل از جمله ترکیبات سمی مهم و حائز اهمیت حاضر در فاضالبهای صنعتی محسوب میشود .بهطور معمول از روشهای فیزیکوشیمیائی یا
بیولوژیکی متعارف به منظور تصفیه آبها و فاضالبهای حاوی غلظتهای باالی فنل استفاده میشود .در مطالعه حاضر ابتدا هیدروژل نانو
کامپوزیتی بر پایه کاراگینان و سدیم آلژینات در حضور سدیم مونتموریلونیت به عنوان نانو کلی سنتز سپس برای مطالعه جذب فنل از
نمونههای آبی مورد استفاده قرار گرفت .آکریل آمید به عنوان مونومر ( ،)AAMمتیلن بیس آکریل آمید ( (MBAبه عنوان شبکه ساز آلی و
پتاسیم پر سولفات ( )KPSبه عنوان آغازگر مورد استفاده قرار گرفتند .برای بررسی هیدروژل بدست آمده از پراش اشعه ایکس (،)XRD
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMو مادون قرمز تبدیل فوریه ( )FTIRاستفاده گردید .در این مطالعه اثر پارامترهای تجربی مختلف نظیر
 ،pHزمان تماس ،غلظت اولیه فنل و میزان نانوکلی در حذف فنولها توسط هیدروژلهای نانو کامپوزیتی سنتز شده بررسی و شرایط بهینه حاصل
گردید .ایزوترم جذب با مدلهای النگمویر و فروندلیچ مورد بررسی قرار گرفت که برای این پژوهش مدل النگمویر مناسبتر تشخیص داده
شد .با توجه به نتایج حاصل هیدروژلهای نانو کامپوزیتی سنتز شده به  pHو تغییر مقدار کاراگینان و سدیم آلژینات حساس میباشند و با افزایش
مقدار نانوکلی در محیط اسیدی ظرفیت جذب نانوکامپوزیت نیز افزایش مییابد .زمان جذب تعادلی  3ساعت محاسبه گردید .در ضمن مدل
سینتیک شبه مرتبه اول ،سینتیک شبه مرتبه دوم و مدل نفوذ داخل مولکولی که برای ارزیابی میزان پارامترهای سینتیکی و پارامترهای
ترمودینامیکی فرآیند تخمین زده میشود ،در نظر گرفته و بررسی شد که معادله درجه دوم برای این بررسی مناسبتر است.
کلید واژه :نانو کامپوزیت ،هیدروژل ،کاراگینان ،سدیم آلژینات ،سدیم مونتموریلونیت ،حذف فنل.
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مقدمه
هیدروژلها ،پلیمرهای شبکهای و سه بعدی هستند که در

در  3دهه اخیر ،به دلیل مسائل زیست محیطی ،حذف

مقایسه با مواد جاذب آب میتوانند مقادیر بسیار زیادی آب

آالیندهها از محیطهای آبی مورد توجه است .از بین روش-

جذب کنند .ماده هیدروژل این آب را حتی تحت فشار به

های مرسوم در حذف آالیندهها ،جذب سطحی روی رزینها

سختی از دست میدهد ] .[5هیدروژلها دارای گروههای

از اهمیت خاصی برخوردار بوده است .زیرا ،این مواد به

آبدوست از جمله گروههای آمید و کربوکسیالت هستند که

راحتی از آب جدا میشوند ] .[55از جمله این رزینها می-

در محیط آبی میتوانند از طریق اختالف در فشار اسمزی و

توان به هیدروژلها اشاره کرد که به واسطه گروههای عاملی

نیز آب پوش شدن گروههای آبدوست آب را جذب کنند

میتوانند آالیندهها را از محیطهای آبی به خود جذب کنند.

] .[2این مواد در مجاورت با آب به دلیل وجود پیوندهای

از بین هیدروژلهای مرسوم ،استفاده از بیوپلیمرها به دلیل

عرضی حاصل از شبکه ساز حل نشده بلکه متورم نیز

ارزان بودن و زیست تخریب پذیری استفاده شده است و از

میشوند .البته ابرجاذبها میتوانند پایه سنتزی یا طبیعی

بین این بیوپلیمرها ،سدیم آلژینات به واسطه وجود گروههای

داشته باشند .از پلیمریزاسیون رادیکالی مونومرهای آکریل

آنیونی کربوکسیالت زیاد مورد استفاده قرار گرفته است

آمید ،آکریلیک اسید و دیگر مونومرهای آبدوست و در

(شکل  .)5ولی هیدروژلهای آلژینات در محیطهای اسیدی

حضور شبکه سازهایی از قبیل متیلن بیس آکریل آمید

به دلیل ثابت اسیدی  4/7آن ،از ظرفیت حذف پایینی

میتوان به ابرجاذبهای سنتزی رسید ] .[3در سالهای اخیر،

برخوردار است [.]52

ابرجاذبهای پایه طبیعی به دلیل زیست تخریب پذیر بودن

در این کار تحقیقاتی سعی شده است که از مخلوط

و سازگاری با محیط ،مورد توجه محققان قرار گرفته است.

بیوپلیمرهای کاراگینان و سدیم آلژینات استفاده شود .زیرا،

به طوریکه ابرجاذبهایی بر پایه پلی ساکاریدها از قبیل

کاراگینان بیوپلیمری حاوی گروههای آنیونی سولفات است

نشاسته ،کیتین ،کیتوسان؛ سدیم آلژینات ،کاراگینان ،سلولز

(شکل  )5که در pHهای اسیدی پروتونه نمیشوند ] .[53در

و مشتقات سلولز گزارش شده است ] .[4-8این هیدروژلها

نتیجه ،اثر کاراگینان در حذف پساب حاوی فنل توسط

دارای استحکام کافی نبوده و برای رفع این مشکل ،از

هیدروژلهای نانو کامپوزیتی بر پایه سدیم آلژینات مورد

نانورسها میتوان استفاده کرد .در سالهای اخیر ابرجاذب-

بررسی قرار گرفت .همچنین ،وجود نانورس در هیدروژلها

های نانوکامپوزیتی مورد توجه محققین قرار گرفته است.

باعث افزایش در سرعت حذف فنولها میشود که در این

برای تهیه ابرجاذبهای نانوکامپوزیتی ،از نانو رس (Nano-

کار سعی خواهد شد اثر نانورس سدیم مونتموریلونیت در

 )Clayاستفاده میکنند ] .[3-53در واقع ،در حین

سرعت حذف فنولها بررسی و شرایط بهینه حاصل شود.

پلیمریزاسیون ،مقادیر مختلفی از این پودرهای نانو به محیط

دادههای تجربی با مدل سینتیکی شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه

اضافه کرده و اثر آن را بر خواص شیمی-فیزیکی نانو

دوم و مدل نفوذ ذره ای و ایزوترم جذب با معادالت ایزوترم

کامپوزیت به دست آمده بررسی میکنند .از جمله اثرات این

جذب لنگمویر و فروندلیچ ارزیابی گردید.

نانو ذرات بر خواص هیدروژلهای ابرجاذب نانو کامپوزیتی،
می توان به مقدار جذب آب و توان نگهداری آب جذب
شده توسط این ابرجاذبها اشاره کرد [.]3
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حذف فنل از محلولهای آبی توسط مخلوط بیوپلیمر...
OH OH
*

n

O

 سنتز هیدروژل نانوکامپوزیت*

O
CO2-

جدول  5شرایط واکنشهای مختلف که برای سنتز هیدروژل
نانو کامپوزیت بهکار برده شده است را نشان میدهد.
درحالت کلی ،مقادیر متفاوتی از ) )Na-MMTرا در  33میلی
لیتر از آب مقطر پخش میکنیم و با استایرر به مدت 24

شکل  :5ساختار کاراگینان (راست) و سدیم آلژینات (چپ)

ساعت به هم زده میشود .برای کنترل دمایی واکنش ،دمای
استایرر را در  03ºcتنظیم میکنیم .سپس  3/1گرم از Carra

مواد و روشها

و  3/1گرم از  Na-Algرا به محلول شامل رس اضافه می

 -مواد شیمیایی

کنیم و به مدت  2ساعت به هم زده میشود تا کامال حل شود.

کاپا-کاراگینان ) (Carraاز شرکت  Condinsonدانمارک

 3گرم از  AAmو  3/31گرم از  MBAحل شده در 2/1

تهیه شد .سدیم آلژینات و مونومر آکریل آمید( )AAmاز

میلیلیتر آب ،یک دفعه به محلول اضافه میشود و به مدت

شرکت  Roterdonهلند ،متیلن بیس آکریل آمید ( )MBAو

یک ساعت به هم زده میشوند.

نیزآغازگر پتاسیم پرسولفات از شرکت فلوکا خریداری

در پایان  3/5( KPSگرم در  2میلی لیتر آب) بهعنوان آغازگر

(sodium Cloisite,

به محلول اضافه میشود و به مدت  3دقیقه به هم زده میشود

) Na-MMtکه سیلیکات آلومینیوم الیهای با گروههای -OH

تا هیدروژل بهدست آید .هیدروژل تهیه شده را به یک پلیت

غیر فعال بر سطح آن است از  Southern clayتهیه شده است

منتقل کرده و در دمای مشخص آزمایشگاه در طول یک

شدند .سدیم مونتموریلونیت طبیعی

که  %33آنها سایز کوچکتراز  53μmدارند .فنل جامد با

هفته خشک میشود .باالخره هیدروژل نانو کامپوزیت به-

درجه خلوص  ٪33/3و جرم مولکولی  34/55گرم بر مول از

دست آمده را توسط آسیاب به دانههای ریز تیدیل میشود.

شرکت مرک آلمان تهیه شده است .همه این اجزا با درجه

سپس با استفاده از الک شماره  23و شماره  43و شماره 03به

آنالتیکی باال مورد قبول استفادهکنندگان میباشند.

سه قسمت تقسیم میشود( .جهت مطالعات جذب آب از

 -دستگاهها

اولی و جهت مطالعات جذب فنل از دومی و جهت گرفتن

برای مطالعه مورفولوژی سطح مواد سنتز شده ازروش

طیف از سومی استفاده میشود.

میکروسکوپ الکترونی( )SEMبا مدل

Vega-Tescan

استفاده شد که در مرکز متالورژی رازی موجود میباشد.
برای بررسی ساختار نانوکامپوزیتها ،دستگاه  XRDبا
مدل Siemens D-133با طول موج

λ=5/14 Å (Cu-Kα),

در لوله ولتاژ  31KVلوله جریان  33mAاستفاده شد که در
سازمان زمین شناسی تبریز موجود میباشد .برای مطالعه
طیفها از دستگاه  FTIRبا مدل  Brukerاستفاده شد که در
دانشگاه تبریز موجود است.

جدول -5شرایط واکنش برای سنتز نانوکامپوزیت
)g, MBA 0/05 g

(AAM 3

Clay
1

Clay
0 /5

Clay
0/55

Clay
0 /1

Clay
0

5

3/ 1

3/21

3/ 5

0

3/ 1

3/ 1

3/ 1

3/ 1

3/ 1

3/ 1

3/ 1

3/ 1

3/ 1

3/ 1

)Clay (g
)Carra (g
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 -روش حذف فنل بهوسیلهی هیدروژلهای

جذب همدما چگونگی برهمکنش جذب شونده با جاذب را

نانوکامپوزیت

و همینطور جذب مطلوب را تعیین میکند .در واقع معادله

محلول استوک فنل ( (5333 mg/Lاز طریق انحالل مقدار

ایزوترم فراهمکننده ارتباط بین غلظت آالینده (فنل) در

معین فنل در آب مقطر دو بار تقطیر تهیه و محلولهای رقیقتر

محلول و مقدار فنل جذب شده بر سطح فاز جامد بوده ،در

مورد نیاز برای انجام آزمایشات (،03 ،13 ،43 ،33 ،23 ،53

شرایطی که هر دو فاز در حال تعادل با یکدیگر قرار دارند.

533 ،83میلی گرم در لیتر) با رقیق سازی محلول استوک تهیه

در این شرایط ارتباط میان دادههای تئوری و تجربی تعیین

می کنیم .انتخاب این محدوده بر مبنای مطالعات قبلی و

میگردد .با استفاده از چند مدل ریاضی مشهور میتوان

غلظت فنل در برخی از فاضالبهای صنعتی میباشد.

دادههای مربوط به جذب فنل توسط هیدروژلهای

آزمایشات حذف فنل توسط نانوکامپوزیت سنتزی بهصورت

نانوکامپوزیتی سنتز شده را شرح داده و تفسیر نمود.

ناپیوسته در ارلنهای  213میلی لیتری تحت اختالط با استفاده

 -مدل فرندلیچ

از شیکر انجام میگیرد .هر آزمایش شامل آماده سازی

معادله فروندلیچ کامال تجربی و بر اساس جذب بر سطح

محلول فنل  533میلیلیتری با یک غلظت اولیه و  pHمعین

ناهمگون بهکار میرود .در این کار جذب فنل توسط

 pH=3بود .تنظیم  pHنمونهها توسط محلولهای  NaOHیا

هیدروژلهای نانو کامپوزیتی تهیه شده پس از محاسبهی

 3/5 HClنرمال انجام میگیرد .در ادامه جرم معینی از نمونه-

 qeبا استفاده از معادله زیر:

های نانو با اندازه عبوری از مش ( 43مقدار جاذب  3/31گرم)
را جهت حذف فنل به محلول اضافه شده و سوسپانسیون
حاصله بالفاصله روی شیکر با دور  523rpmدر حال بهم زدن
قرار میدهیم و در زمانهای مختلف حذف مقدار فنل بوسیله

1
n
e

()2

Ce

qe  k f C

که پس از انتگرالگیری به شکل زیر نوشته میشود:
()3

1
ln Ce
n

ln q e  ln k f 

نانوکامپوزیتها را با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتردر

وقتی  qeمقدار جذب فنل در حالت تعادل بر حسب میلیگرم

طول موج  273نانومتر مطالعه میکنیم .برای مطالعه

فنل بر گرم هیدروژل خشک و  kfثابت فرندلیچ و  nشدت

منحنیهای ایزوترم حذف فنل ،از محلولهای با غلظتهای

جذب میباشد .البته مقدار  nبین  5تا  53جذب مطلوبی

 73 ، 13 ، 33 ، 23 ، 53و  533میلیگرم بر لیتر از محلولهای

محسوب میشود .برای هیدروژلها  n>>1مناسب بودن مدل

فنل استفاده میکنیم .برای بهدست آوردن ظرفیت جذب

فرندلیچ برای بررسی این ترکیبات را نشان میدهد .بزرگی n

تعادلی از معادله  5که در زیر آورده شده است استفاده

نامتناجس بودن سطح جاذب را نشان میدهد و بزرگ بودن

میشود:
()5

q=(Ci-Cf)*V/W

 kfظرفیت باالی جذب را تعیین میکند [.]54

 بررسی جذب فنل با مدل ایزوترم لنگمویرمدل ایزوترم لنگمویر برای جذب سطحی تک الیه بر سطحی

که  Ciو  Cfبه ترتیب غلظت اولیه و غلظت نهایی فنل در فاز

که حاوی تعداد محدودی از سایتهای جذب یکسان و

مایع بر حسب میلیگرم بر لیتر می باشد V .حجم محلول فنل

مشابه صحیح بوده و معادله جذب آن به شکل زیر میباشد:

به لیتر می باشد W .جرم جاذب استفاده شده برای حذف به

Ce Ce
1


qe q m q mb

()4

گرم می باشد.

 -مدلهای بکار رفته برای حذف فنل در شرایط همدما

 -بررسی سینتیک جذب فنل
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حذف فنل از محلولهای آبی توسط مخلوط بیوپلیمر...

سینتیک جذب نشان دهنده سرعت جذب در واحد زمان

نتایج و بحث

است و مکانیسم جذب را نیز تعیین میکند .با استفاده از

 -سنتز و بررسی

مدلهای زیر میتوان سینتیک جذب فنل توسط

شبکه پلیمری درهم تنیده

( Interpenetrating Polymer

هیدروژلهای کامپوزیتی سنتز شده را تشریح نمود [.]51

 )Networkهیدروژل نانوکامپوزیتی بر پایه کاراگینان و

 -معادله شبه درجه اول

سدیم آلژینات با به کار بردن بسپارش محلول تهیه شد .سدیم

سینتیک جذب ممکن است از معادله شبه درجه اول تبعیت

مونتموریلونیت بهعنوان نانورس به کاربرده شد .پلیمریزاسیون

کند که این معادله بهصورت زیر است:

همزمان مونومر آکریل آمید و در حضور شبکه ساز متیلن

) dq / dt  K (qe  qt

بیس آکریل آمید تولید شبکهای میکند که کاراگینان و

زمانی که  Kبهعنوان ثابت سرعت و  qtمقدار جذب در زمان

سدیم آلژینات به صورت زنجیره بیوپلیمری در داخل این

 tو  qeمقدار جذب تعادلی را نشان میدهد .اگر از معادله باال

شبکه قرار خواهد گرفت .پتاسیم پر سولفات به عنوان آغازگر

انتگرال گرفته شود بهصورت زیر نوشته خواهد شد:

مورد استفاده میشود .نانوکلی نیز در داخل شبکه درگیر شده

()1

Ln (qe  q t )  Ln qe  K1t

و در شبکه به صورت نانوکامپوزیت قرار خواهد گرفت .برای

که در این معادله  qtمقدار جذب در زمان  tبرحسب ()mg/g

مطالعه نوع پراکندگی نانورس در فاز آلی پلیمری از

()0

و  k1مقدار ثابت جذب تعادلی به ( )1/minو  qeمقدار جذب
تعادلی بر حسب ( )mg/gمیباشد .که بر جذب فنل با سنتیک
درجه اول باید )  Ln (qe  q tبرحسب زمان خطی باشد که
شیب آن نشان دهنده  K1یا ثابت سرعت میباشد.
برای سینتیک شبه درجه دوم سرعت جذب فنل در زمان t

معادله زیر نوشته میشود:

بهطوری که  k2ثابت سرعت معادله درجه دوم است .با
انتگرال گیری از معادلهی باال در فاصله  t=0تا  t=tو  q=0تا
 q=qeمعادله زیر بهدست میآید:

مطابق این معادله برای سینتیک درجه دوم

این خط میتوان  k2را محاسبه نمود.

نانوکامپوزیتهای تهیه شده دیده نمیشود .در حضور
نانورس برای نانوکامپوزیتهای حاوی مقادیر  3/21گرم از
نانورس سدیم مونتموریلونیت از شدت پیک موجود در نمونه

همگن در فاز آلی پراکنده شده است (.)Exfoliated
t

خطی است و شیب آن  1میباشد و از طریق عرض از مبدا
qe

نشان میدهد که فاصله صفحات بین الیههای نانورس به

نتیجه نشان میدهد که در این نمونهها ،نانو رس به صورت

t
1
1

 t
q t k 2 q2e q e

برحسب

است ،در طیف مربوط به نانو رس پیک مربوط به 2θ = 8/4

کلی در درون نانو کامپوزیت تهیه شده است (شکل  .)3این

که با جابجایی میتوان معادله باال را بهصورت زیر نوشت:

t
qt

شکل  ،2طیف  XRDمربوط به نانورس سدیم مونتموریلونیت

 clayکاسته شده است که نشان دهنده جدا شدن ورقههای

1 q  1 k t
t
2
qe
qe

()3

گرفتند .نتایج در شکلهای  2الی 3نشان داده شده است .در

اندازه  52/33آنگستروم میباشد .این پیک در

qd / dt  K2 (qe  q t )2

()8

مقادیر مختلف از نانورس برای مطالعه مورد استفاده قرار

خالص میباشد .همانطور که در این شکل نشان داده شده

سینتیک شبه درجه دوم

()7

طیفهای  XRDاستفاده شد .برای این منظور ،نمونههای با
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ساختار ،توسط پیکهای  5227و  843cm-1مشخص
میگردد .در طیف مربوط به نانوکامپوزیت (شکل ،)1
پیکهای مربوط به نانورس در  3034cm-1حذف گردیده
است که حاکی از برهم کنش نانورس و گروههای عاملی
هیدروژل میباشد .وجود کاراگینان ،رس و نیز گروههای
آمید و کربوکسیالت در نانوکامپوزیت به ترتیب با پیکهای
 ،5074 ،5345 ،328و  5174 cm-1اثبات میشود .فقط اینکه
شکل  :2طیف  XRDمربوط به نانورس سدیم مونتموریلونیت
خالص

پیکهای مربوط به گروههای کاراگینان و آمید نسبت به
هیدروژل بدون رس جابجایی انجام دادهاند که بیانگر برهم
کنش بین این گروههای عاملی و نانورس میباشد.

شکل  :3طیف  XRDمربوط به نانوکامپوزیت حاوی  3/21گرم از
سدیم مونتموریلونیت
برای بررسی ساختار و گروههای عاملی ،از طیفهای FTIR

شکل  :4طیف  FTIRمربوط به نانو کامپوزیت بدون سدیم
مونتموریلونت

نیز استفاده شد .نتایج در شکلهای  4و  1نشان داه شده است.
در شکل مربوط به خاک رس ،باندهای ارتعاشی مربوط به
کششی گروههای  -OHدر ساختار رس و مولکولهای آب
در  3034و  3448 cm-1نمایان شده است .همچنین باندهای
خمشی  OHمربوط به رس و نیز باند کششی مربوط به
پیوندهای  Si-Oدر ساختار رس در  5030و  5345 cm-1ظاهر
شده اند .برای مطالعه بهتر ساختار نانوکامپوزیت ،ابتدا طیف

شکل  :1طیف  FTIRمربوط به  3/21گرم نانو کامپوزیت سدیم

 FTIRمربوط به هیدروژل بدون نانورس مورد مطالعه قرار

مونتموریلونت

گرفت و ساختار هیدروژل نانوکامپوزیت با هیدروژل بدون
نانورس مقایسه گردید .در شکل  4طیف مربوط به هیدروژل
بدون نانورس نشان داده شده است .هیدروژل حاصل حاوی
زنجیرههای کاراگینان و گروههای عاملی آمید و
کربوکسیالت است که به ترتیب بوسیله پیکهای
 5723cm-1مربوط به آمید و  5174cm-1مربوط به
کربوکسیالت مشخص میشوند .وجود کاراگینان در این

برای مطالعه سطح هیدروژلهای نانوکامپوزیت حاوی
نانورس سدیم مونتموریلونیت ،از میکروسکوب الکترونی
روبشی استفاده گردید .در واقع ،ساختار سطحی هیدروژل
بدون نانورس و هیدروژلهای نانوکامپوزیتی حاوی مقادیر
مختلف از نانورس مقایسه گردید و نتایج مربوطه در شکل 0
و  7نشان داده شده است .شکل  0مربوط به هیدروژل بدون
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نانورس است که دارای سطحی نسبتا صاف میباشد .با ورود

 -بررسی سینتیک جذب

نانورس به ترکیب هیدروژل ،ساختار سطحی تغییر کرده و در

سینتیک جذب فنل بوسیله نانو کامپوزیتها در محیط اسیدی

شکل  7نشان داده شده است .همانطور که واضح است ،سطح

برابر  pH= 3مورد بررسی قرار گرفته است .برای معادله

این نانوکامپوزیت از حالت صاف در آمده و دارای سطحی

درجه اول با استفاده از معادله  0مقادیر مربوط به معادله شبه

زبر است که میتواند مربوط به وجود نانورس در ترکیب

درجه اول محاسبه شد .با استفاده از معادله  3مقادیر مربوط به

هیدروژل باشد.

معادله شبه درجه دوم نیز محاسبه گردید ضریب همبستگی
 R2معادله شبه درجه دوم بیشتر از R2معادله شبه درجه اول
است .بنابراین جذب سطحی فنل بر روی نانوکامپوزیت با
مدل سینتیکی شبه درجه دوم

مطابقت بهتری دارد و مقدار qe

محاسبه شده به دادههای آزمایشگاهی نزدیکتر میباشد.
بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که فرآیند جذب سطحی
بیشتر به صورت جذب شیمیایی صورت میگیرد.

شکل :0طیف  SEMهیدروژل بدون نانورس

شکل  :7طیف  SEMمربوط به هیدروژل نانوکامپوزیت حاوی 3/1
گرم نانورس سدیم مونتموریلونیت
جدول  -2مقادیر ضرایب ارتباطی مدلهای سینتیک حذف فنل توسط هیدروزلهای نانو کامپوزیتی ()pH=3
)qe (exp
mg/g

سینتیک شبه مرتبه دوم

سینتیک شبه مرتبه اول
qe
)(mg/g

R2

qe
)(mg/g

R2

K2

3/7231

3/3553

24/43

24/7124

3/3343

3/3331

53/5238

3/3303

21/70

21/3307

3/3312

3/3333

8/3275

3/0333

23/43

23/8137

3/3331

3/3322

52/3332

3/7321

3/3385

33

33/7032

3/3332

3/3333

50/3027

3/3384

3/3235

33

33/1853

3/3331

3/3318

21/7237

3/3110

3/3331

33

33/7032

3/3335

3/3343

22/3784

3/8100

3/3277

K1
Carra-Alg
Carra-Alg/MMt 0/1
Carra-Alg/MMt 0/55
Carra-Alg/MMt 0/5
Carra-Alg/MMt 0/55
Carra-Alg/MMt 1
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 -بررسی ایزوترم جذب

با استفاده از معادله  4مقادیر مدل النگمویر را نیز محاسبه

دو معادلهای که کاربرد زیادی برای توصیف ایزوترمهای

میکنیم .با توجه به مقادیر ضریب همبستگی  R2مدل

جذب در سیستمهای جامد-مایع دارند معادله فروندلیچ و

النگمویر برای بررسی حذف فنل بهوسیله نانو کامپوزیت تهیه

النگمویر میباشد در تئوری النگمویر ،جذب در یک سری

شده مناسب میباشد .بدین ترتیب میتوان چنین در نظر

مکانهای همگن خاص در داخل جاذب اتفاق میافتد .در

گرفت که مکانهای جذب فنل بر روی نانوکامپوزیت تهیه

ایزوترم فروندلیچ یک سطح ناهمگن با توزیع غیریکنواختی

شده بصورت همگن قرار گرفتهاند و فرآیند جذب سطحی

از گرمای جذب در روی سطح فرآیند جذب را انجام می-

بهطور یکنواخت انجام یافته است .مدل النگمویر مکانهای

دهد .در جدول  3مدلهای النگمویر و فرندلیچ در شرایط

جذب روی سطح جاذب را مشخص در نظر میگیرد که

همدما برای حذف فنل بررسی شده است .با این بررسی

مولکولهای جذب شونده با هم واکنش نمیدهند که پوشش

چگونگی بر هم کنش جذب شونده و جاذب را می توان

تکالیهای جذب شونده روی جاذب نمایان است.

تفسیر نمود .در این جدول با استفاده از معادله  2دادههای
مربوط به مدل فرندلیچ را بررسی نموده و مقادیر ( )N,KFرا
محاسبه میکنیم.
جدول -3ثابت های ایزوترم النگویر و فروندلیچ برای جذب فنل بر روی نانوکامپوزیت

مدل ایزوترم النگمویر
qm, exp

RL

R2

b,
L
mg-1

مدل ایزوترم فروندلیچ
qmr, mgg1

R2

)mg(1-n
L g-1
n

Kf,

n, gL-1

18/8

3/31

3/333

3/51

01/8

3/383

51/5

2/31

Carra-Alg

85/5

3/28

3/328

3/30

83/2

3/831

51/5

5/08

Carra-Alg/MMt 0/1

84/3

3/54

3/325

3/12

85/8

3/842

20/8

2/53

Carra-Alg/MMt 0/55

87/8

3/55

3/342

3/74

73/3

3/335

21/2

2/38

Carra-Alg/MMt 0/5

74/5

3/33

3/383

5/35

71/2

3/115

23/0

3/22

Carra-Alg/MMt 0/55

03/2

3/30

3/338

5/18

04/3

3/854

27/3

3/45

Carra-Alg/MMt 1
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 نتایج حاصل از این مطالعه به شرح زیر.از پساب معرفی شد
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 نوع پراکندگی خاک رس در،XRD  براساس مطالعات. بودexfoliated ماتریس نانوکامپوزیت
 نشان داد که گنجاندن نانو کلی باعثSEM  نتایج حاصل از.گردید که سطح متخلخل شود
 نانوکامپوزیت به دست آمده جهت حذف فنل از آب مورد نتایج نشان داد که سرعت حذف فنل.بررسی قرار گرفت
 آلژینات است و/ متاثر از مقدار خاک رس و کاراگینان
سرعت حذف فنل با افزایش در محتوای نانورس افزایش
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 نتایج نشان داد که سینتیک حذف فنل از مدل سینتیکی شبه.مرتبه دوم تبعیت میکند
 مدل ایزوترم جذب النگمیر بهعنوان بهترین مدل برای.جذب فنل بر روی نانوکامپوزیت به دست آمد
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