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چكيذُ
پلي آسٍهبتيك ّيذسٍكشثي ّب ( ، )PAHsآاليٌذُ ّبي صيست هحيطي ضبيع ضذُ اي ّستٌذ كِ هي تَاًٌذ هسجت هطكالت
ثسيبس جذي ثش سٍي سالهتي ٍ اثشات ط ًتيكي دس اًسبًْب ضًَذ  .همذاس سصيي ّبي تجبدل يًَي صائذ دس حبل افضايص است  ،ثٌبثشايي
سٍش هَثشي دس جْت كبّص دادى حجن سصيي ّبي صائذ هَسد ًيبص است  .دس ايي تحميك  ،يك جبرة كشثٌي (  )CR-1اص طشيك
فشآيٌذّبي كشثًَبسيَى ٍ فعبلسبصي اص سصيي تجبدل يًَي كبتيًَي صائذ ثِ دست آهذُ است  .فشآيٌذ كشثًَبسيَى سصيي دس هحذٍدُ
دهبيي 750 C°ثِ هذت  30دليمِ اًجبم ضذُ است  .فشآيٌذ فعبلسبصي صغبل دس هحذٍدُ دهبيي  850 C°ثِ هذت  180دليمِ ثب استفبدُ
اص گبص  CO2اًجبم ضذُ است  .ايي هَاد جبرة سبختبسّبي تخلخل هختلطي سا ًطبى هي دٌّذ كِ ثيطتش دس هحذٍدُ ّبي هيكشٍٍ -
هضٍ تخلخل است ً .فتبليي ثِ عٌَاى يك هذل تشكيجي جْت اهتحبى كشدى اثشات جزة ثشاي حزف  PAHsاص هحلَل آثي ثِ ٍسيلِ
CR-1اًتخبة ضذُ است .هذل ايضٍتشهي هبًٌذ هذل الًگوَيش ثِ هٌظَس هٌبست ثَدى دادُ ّبي تجشثي اهتحبى ضذ  .تئَسي الًگوَيش
جْت تَضيح دادى فشآيٌذ جزة سطحي ًفتبليي ثَسيلِ  CR-1هفيذ هي ثبضذ .

كلوبت كليذي  :سصيي تجبدل يًَي صائذ  ،كشثًَبسيَى  ،فعبلسبصي  ،جبرة ً ،فتبليي .

تبسيخ اسسبل 1392/9/9 :
تبسيخ پزيشش :
ًبم ًَيسٌذُ هسئَل  :سضب ثْوي صادُ
ًطبًي ًَيسٌذُ هسئَل  :ثٌذسعجبس  ،ضشكت هذيشيت تَليذ ثشق خليج فبسس

-1همذهِ
همذاس سصيي ّاي تثادل يًَي صائذ دسحال افضايؾ اػت  .تٌاتشايي
سٍؿي هَثش تِ هٌظَس واّؾ حجن سصيي ّاي صائــذ ،هَسد ًياص هي
تاؿذ[1ٍ2] .

سصيي ّاي تثادل يًَي صائذ تخلَف آًْائيىِ هىشسا" دس تؼياسي اص
فشآيٌذّاي ًيشٍگاّي تِ ػٌَاى صائذُ رخيشُ هي ؿًَذ  ،سا هي تَاى تشاي
تَليذ اوتيَ وشتي ّايي اػتفادُ ًوَد وِ هوىي اػت اّويت
اوَلَطيىــــي ٍ التلادي تؼياس صيادي داؿتِ تاؿٌذ .وشتي اوتيَّايي
وِ اص سصيي ّا ي تثــادل يًَي صائذ تْيِ هي ؿًَذ هي تَاًذ تشاي اّذاف
هختلفـي اص جولِ پاوؼاصي ًوًَِ آب فاهالب  ،اصتيي تشدى پلي
آسٍهاتيه ّيذسٍوشتي ّا (  ) PAHsاص هحلَل ّاي آتي  ،اص تـيي تشدى
آلَدگي ّاي تشويثات آلي هاًٌذ تؼوي اص حالل ّاي لٌثي ٍ غيش لٌثي
ٍ اص تيي تشدى تؼوي اص واتيًَْاي فلضي اص ًوًَِ فاهالب اػتفادُ ًوَد.
][ 3ٍ4ٍ5ٍ6ٍ7

پلي آسٍهاتيه ّيذسٍوشتي ّا ( )PAHsاص خاًَادُ هْن آلَدُ وٌٌذُ
ّاي هحيي صيؼت ّؼتٌذ وِ هؼتؼذ ٍاوٌؾ تا  ٍ DNAايـجاد
تيواسيْاي هتَطًيـه ( جْؾ طًي ) ٍ ػشًاى صايي ّؼتٌذ  .تِ دليـل
پايـذاسي ٍ لاتليت تجـضيـِ تيَلَطيىي ًاچيض ّ ، PAHsوچٌيي تِ دليل
ايٌىِ هيضاى حالليت آًْا واهال" پايـيي اػت ٍ هؼوَال" تا افضايؾ ٍصى
هَلىَلي آًْا حالليت آًْا ّن واّؾ هي ياتذ  .آًْا هي تَاًٌذ تشاي
هذت صهاًـْاي ًَالًـي تِ هحيي صيـؼت ٍاسد ؿًَذ ٍ سٍيْن اًثاؿتِ
ؿًَذ  .تٌاتشايي لضٍم تَجِ فَسي  ،جْت تلفيِ هَثش  PAHsهَسد ًياص
اػت [3] .

ّشچِ ظشفيت تؼَين يًَي سصيي تيـتش تاؿذ  ،ايي تغييش حجن دس
ؿثىِ تيـتش خَاّذ تَد  .ايي تغييشات حجن هَجة تٌؾ دس داخل
ؿثىِ سصيي هي گشدد وِ دس ًْايت تاػث فشػايؾ تؼوي اص داًِ اي
سصيي هي ؿَد  .ػالٍُ تش ايي دس ًي فشآيٌذ احيا  ،داًِ ّاي سصيي دس
داخل تؼتش ؿٌاٍس ؿذُ ٍ تاال ٍ پاييي هي سًٍذ  .ايي اختالف فـاس دس
ًَل ػتَى سصيي تاػث ؿىؼتگي تؼوي اص سصيي ّا ؿذُ ٍ دس ًتيجِ
سصيي ّا تِ كَست داًِ ّاي سيضتشي دس هي آيٌذ  .اص جولِ ػَاهلي وِ
ػثة فشػايؾ ٍ آلَدگي سصيي هي ؿَد سا هي تَاى تِ هَاسد صيش اؿاسُ
وشد [8 ] :

دهاي واسوشد سصيي  ،آلَدگي سصيي تِ هَاد آلي ً ،گْذاسي ٍ اًثاس
وشدى سصيي  ،آلَدگي آّي  ،ولش آصاد  ،هَاد هؼلك ٍ سًگ .

 -3آًبليض ٍ آهبدُ سبصي اٍليِ سصيي صائذ
سصيي تثادل يًَي وِ دس هحيي واس ها هَسد اػتفادُ اص ًَع سصيي
ػَلفًَيه  AMBERLITE IR-120ػاخت ؿشوت & ROHM

 HAASهي تاؿذ داساي ؿىل وشٍي ( تا لٌش ، ) 0.80 – 0.63 mm
پايِ سصيي پلي اػتايشى تا گشٍُ ّاي ػَلفَ اػيذي تِ ػٌَاى هحل ّاي
لاتليت تثادل يًَي تَد  .سصيي ّاي صائذ  ،داًِ ّاي لَُْ اي سًگ وِ
داساي هيىشٍ اػتحىام تااليي ( ٍ )R1=97.4%تا ػٌح داًِ ّايي كاف
ٍ ؿىاف ( تشن ) داس تَدًذ [6 ] .

هيىشٍاػتحىام ًوًَِ تا اػتفادُ اص اله ّاي اػتاًذاسد( تَسي ّاي
ػـيوي تا اًذاصُ هــخق ٍ اػتاًـذاسد ) تا اًذاصُ  0.350 mmتشسػي

سصيي ّاي تثادل يًَي اػاػا" تِ هٌظَس تمٌيش آب هَسد ًياص تَيلش ،

ؿذًذ  ،تِ ًَسيىِ همذاس ؿىؼت اص ًشيك آًاليض غشتال گيشي تؼييي

تلفيِ فاهالب ٍ جذاػاصي فلض اص هحلَل ّاي آتي ٍ غيشُ هَسد اػتفادُ

ؿذًذ ً ،وًَِ

تِ ًَس هىاًيىي تىاى دادُ ؿذ ٍ لؼوت ّاي

لشاس هي گيشد  .تِ ًَس ولي آًْا پغ اص چٌذ ػال اص تْشُ تشداسي ؿاى ،

<  > 0.350 mm ٍ 0.350 mmتفىيه ٍ ٍصى ؿذًذ  .دسكذ ٍصى

صائذ هي ؿًَذ ٍ ػوال" غيشلاتل تجضيِ دس هحيي صيـؼت ّؼتٌذ  .همذاس

لؼوت تاليواًذُ دس غشتال  0.350 mmتِ ػٌَاى هيىشٍ اػتحىام ()R1

سصيي ّاي تثادل صائذ تِ خاًش تَػؼِ ػشيغ التلـادي دس حال افضايؾ

ثثت ؿذ  ٍ ،ػْن تخؾ ػثَس وشدُ  <0.350 mmتِ ػٌَاى لاتليت

اػت  .تٌاتشايي  ،سٍؽ هَثش جْت تلفيِ ٍ واستشد سصيي صائذ هَسد

ػائيذگي ( )R2ثثت ؿذ  .اًذاصُ داًِ ًوًَِ ّا دٍتاسُ تؼذيل ؿذ  .سصيي

ًياصاػت  .سصيي ّاي پليوشي پيذا ؿذُ اًذ وِ هٌاػة تَليذ هادُ اي اص

تثادل يًَي صائذ سا دسٍى يه ػتَى جوغ آٍسي هي وٌين  .دس هشحلِ

اوتيَوشتي ّا ّؼتٌذ تِ خاًش ساًذهاى تاالي وشتي ٍ هيضاى خاوـؼتش

اٍل دس تؼتشي اص حجن ّاي  10ليتش ٍ تا اػتفادُ اص اػيذ 1 HCl

پاييي آًْا[ 3ٍ4] .

ًشهال آى سا تلفيِ هي وٌين ٍ ػپغ تَػيلِ آب دٍ تاس تمٌيش آى سا

 -2فشسبيص ٍ آلَدگي سصيي

ؿؼتـَ هي دّين تا ايٌىِ هحلَل ؿؼتـَ ؿَد ٍ تِ يه همذاس pH

دس ًي ػشٍيغ وِ سصيي ّا تِ تذسيج اؿثاع هي ؿًَذ  ،يَى ّاي
هختلفي دس داخل ؿثىِ سصيي جايگضيي هي ؿًَذ . .تٌاتشايي ؿثىِ
سصيي تشاي پزيشفتي ايي يَى ّا هجثَس تِ اًثؼاى ٍ اًمثام هي ؿَد .

خٌثي دػت پيذا وٌذ [ 2ٍ9 ] .

 -5فعبلسبصي سصيي

 -4پيشٍليض سصيي
پيشٍليض سصيي ّاي هَسد ًظش سا دسٍى وَسُ اي تا لاتليت تشًاهِ سيضي

صغالْاي تِ دػت آهذُ دسٍى يه وَسُ وَاستضي تا اػتفادُ اص دي

دهايي دس هحذٍدُ دهايـي حذٍد  750 °Cتِ هذت  30دليمِ تا جشياى

اوؼيذ وشتي  CO2تِ ػٌَاى يه فؼال وٌٌذُ  ،فؼال هي ؿًَذ .دس

دهايي وٌتشل ؿذُ ( افضايؾ تذسيجي دها ،تِ اصاي  ) 6 °C/minدس

فشآيٌذ وشتًَاػيَى ً ،وًَِ ّا تِ ًَس هذاٍم تا دهاي  750°Cتِ اصاي

ؿشايي تذٍى اوؼيظى ٍ تا تضسيك ًيتشٍطى اًجام هي دّين ٍ12ٍ13] .

ّش  6˚C/minدس يه ؿشايٌي وِ اص ًيتشٍطى اتوؼفشي اوؼيظى صدايي

 [11ٍ11آًاليض حشاستي ديفشاًؼيلي سصيي صائذ ًـاى داد وِ دس ًي

ؿذُ گشم هي ؿًَذ  .دس  750°Cجشياى ًيتشٍطى هتَلف هي ؿَد ٍ

فشآيٌذ حشاست دادى  ،سًَتت ًواياى ؿذُ ّوشاُ تا اثش دسٍى گشهايي

ٍ CO2اسد هي ؿَد [3ٍ18] .فؼالؼاصي تِ هذت  180 minدس

آصاد ؿذُ اػت ً(.وَداس  ٍ .) 1 -4ايي دس حذالل دهاي ً 119 °Cواياى

دهاي 850°Cاًجام هي ؿَد ٍ ػپغ ػيؼتن ٍاوٌؾ دسٍى يه

ؿذُ اػت  .دس دسجِ حشاست تيـتش  ،تجضيِ هَاد آلي تا اثش دسٍى

ًيتشٍطى اتوؼفشي تا دسجِ حشاست اتاق ػشد هي ؿَد  .وشتي ّاي

گشهايي وَچىي دس هحذٍدُ دهايي 480 -530 °Cٍ 310 -390°C

فؼالؼاصي ؿذُ ( تا لٌش  )0.5 -0.8mmتِ تشتية تا ٍ HCl 0.5N

ٍجَد داسد.ووتشيي آًْا دس 509°C ٍ 346 °Cاتفاق هي افتذ .

][14

آب همٌش ؿؼتـَ دادُ هي ؿًَذ .تِ هٌظَس حزف تؼوي اص خاوؼتشّا
ٍ تىِ ّاي تجضيِ ؿذُ  ،دس دهاي 110°Cتِ هذت  24 hخـه هي
ؿًَذ .سصيي فؼال ػاصي ؿذُ سا تا ًام  CR-1هي ؿٌاػين [ 2ٍ6ٍ19] .

 -6جزة سطحي  PAHsاص طشيك جبرة كشثٌي
ثذست آهذُ اص سصيي تجبدل يًَي صائذ
دسهمايؼِ تا ديگش اًَاع ً ، PAHsفتاليي  ،ػادُ تشيي  PAHهي
تاؿذ وِ داساي ػويت ووتش اػت ٍ تِ آػاًي دس هحيي صيؼت يافت
هي ؿَد  .تٌاتشايي  ،اختياس ٍ اًتخاب ًفتاليي تِ ػٌَاى يه تشوية
ّذف دس ايٌجا  ،هي تَاًذ اًالػات هفيذي سا فشاّن وٌذ ًِ فمي اص ًظش
تلفيِ ًفتاليي تلىِ تِ هٌظَس تشسػي سفتاس  PAHsپيچيذُ ديگشّ .ذف
ًوَداس( ً -)1 -4وَداسآًبليض حشاستي سصيي صائذ ][14

 ،تحميك ٍ تشسػي اهىاى پزيش تَدى اػتفادُ اص  CR-1جْت حزف
ًفتاليي اص هحيي ّاي آتي اػت  .هـخلات جزب ػٌحي ًفتاليي اص

تجضيِ دس دهاي 310 - 390°Cتِ دپليوشيضاػيَى ػاختاسّاي پلي

ًشيك  CR-1تَػيلِ هذل ايضٍتشهي  Langmuirاسصياتي ؿذُ اػت .

اػتايشى – دي ٍيٌيل تٌضى هَجَد دس سصيي ًؼثت دادُ هي ؿَد  ،وِ

تشاي هحاػثِ غلظت ّاي تؼادلي اص هٌحٌي واليثشاػيَى جزب دس

تا پذيذُ دػَلفًَاػيَى دس استثاى اػت  .هشحلِ ػَم دسٍى گشهايي دس

تشاتشغلظت ا ػتفادُ هي ؿَد .همذاس هادُ جزب ؿذُ تِ اصاي ٍاحذ جشم

دهاي حذالل  509°Cاتفاق هي افتذ وِ تِ تجضيِ ٍ تخشية ػاختاسّاي

جارب دس حالت تؼادلي تا اػتفادُ اص هؼادلِ ( )1-6تذػت هي آيذ[3] :

پلي اػتايشى ٍ دي ٍيٌيل تٌضى ًؼثت دادُ هي ؿَد .دس ّوِ دهاّاي
وشتًَاػيَى سصيي ( ، ) 500 –850°Cيه صغال وشٍي ؿىل ػياُ
سًگ  ،ػخت(كلة)  ،يه لؼوت هايغ ( ؿاهل آب ٍ سٍغي )Pyrolitic
ٍ يه گاص تا تَي تٌذي تِ ٍجَد هي آيذ [ 6ٍ14ٍ15ٍ16ٍ17 ] .
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(Ci  Ce )V
m

qe 

 qeهمذاس جزب ؿًَذُ تش سٍي جارب )V ، (mg. g−1حجن هحلَل ()L
 m ،همذاس جارب ( Ci ٍ Ce ،)gتِ تشتية غلظت اٍليِ ٍ تؼادلي حل
ؿذُ دس هحلَل تش حؼة ). (mg.g−1

ً -7تبيج آًبليض هستمين
اص جذٍل ( )1-7هي تَاًذ ديذُ ؿَد وِ سصيي صائذ داساي هَاد تا
لاتليت فشاسيت تاال ٍهحتَي همذاس وشتي ثاتت ؿذُ تااليي اػت  ،دس
حاليىِ هحتَي خاوؼتش تااليي ًيؼت  ،وِ ايي خَد هي تَاًذ تشاي
آهادُ ػاصي تيـتش جْت ػاخت اوتيَ وشتي هٌاػة تاؿذ .
جذٍل (ً -)1-7تبيج آًبليض هستمين سصيي صائذ  ،صغبل كشثٌي ٍ كشثي
ضكل(  -)1-8تصَيش  SEMسصيي صائذ دس هميبس 200µm

فعبلسبصي ضذُ

Activated Carbon
)(CR-1

CR

Waste
Resin

3.2

0.4

17.6

Moisture %

52.3

50.2

19.3

Ash (db)1 %

4.2

6.3

54

Volatile matter (db) %

85.4

93.7

46

Fixed carbon (db) %

a
db-dry basis

1

فشآيٌذ وشتًَاػيَى سصيي صائذ  ،واّـي دس هيضاى سًَتت ٍ همذاس
فشاسيت هادُ سا ًتيجِ هي دّذ  ،هيىشٍاػتحىام داًِ ّاي صغالي سصيي
صائذ ،اًذوي تا افضايؾ دهاي وشتًَاػيَى افضايؾ هي ياتذ .هحلَالت
فؼالؼاصي داساي هيىشٍاػتحىام ووتشي ًؼثت تِ صغال ّا ّؼتٌذ وِ

ػلت آى ؿىاف دس داًِ ّا هي تاؿذ .
b

ً -8تبيج آًبليض SEM
هحلَالت فؼالؼاصي وِ اص صغال ّايي وِ دس دهاي  750°Cتِ

ضكل(  -)2-8تصَيش  SEMكشثي سصيٌي( )b( CR-1 ٍ )aدس هميبس
100µm

دػت آهذًذ يه تشوية داًِ تٌذي هـاتْي داسًذ  .اجضاء خشد ؿذُ دس
ػٌح داًِ ّاي هحلَالت فؼالؼاصي صغال سصيٌي هـاّذُ هي ؿَد .
تؼوي هَالغ  ،ؿىاف دس ػٌح  ،دس تيي رسُ ٍ ّوچٌيي دسٍى رسُ
ظاّش هي ؿَد  .ػٌح سصيي  ،لثل اص فؼالؼاصي ًواي كافي داسد ٍ ،
رسات دس ؿىل ؿاى تالي هاًذُ اػت  .ؿىل(  . )4-8( ٍ)1-8تِ
ػثاستي ديگش  ،ؿىاف ٍ دسص سٍي ػٌح سصيي ّا  ،تؼذ اص فؼالؼاصي
ّوشاُ تا گاص تضسيمي ظاّش هي ؿَد  .دس همايؼِ تا حالت اٍليِ  ،رسات
سصيٌي چٌذيي ؿىاف داسًذ  .تيـتش رسات تِ دليل تثخيش ػشيغ اص داخل
سصيي ّا تجضيِ هي ؿًَذ  .تجضيِ ػثة واّؾ تضسگي دس ٍصى ٍ حجن
هي ؿَد ؿىل( . )5-8( ٍ)3-8 ( ،)2-8

ضكل(  -)3-8تصَيش  CR-1 , SEMثِ صَست همطع ثشضي دس هميبس
100µm

 IUPACهشتَى تِ ًَػي اص هَاد هيىشٍ هٌفز اػت ٍ ايي ايضٍتشم يه
 hysteresisهشتَى تِ هـخلات هضٍ سٍصًِ سا ًـاى هي دّذ  .اص ايي
سٍ  ،لؼوت اتتذايي ايضٍتشم جزب ػٌحي دس فـاسًؼثي پاييي تش
)  )P/P0اػت  ،دس حاليىِ للِ ًيتشٍطى تِ ػشػت افضايؾ هي ياتذ تا
افضايؾ فـاس ًؼثي  ،وِ ًـاًذٌّذُ پشؿذى هيىشٍ سٍصًِ اػت  .ؿية
هالين ٍ هؼٌح دس فـاسّاي ًؼثي تاالتش تِ دليل جزب ػٌحي چٌذ
ضكل ( -)4-8تصَيش  SEMسصيي صائذ دس هميبس 2µm

اليِ دس ػٌح هضٍ سٍصًِ ٍ هاوشٍ سٍصًِ ّاػت .

a

b

ضكل ( -)5-8تصَيش  SEMكشثي سصيٌي( )b( CR-1 ٍ )aدس هميبس
1µm

ً -9تبيج آًبليض تخلخل سٌجي
 .1-9ايضٍتشم جزة – ٍاجزة ًيتشٍطى

ًوَداس(  -)1-9ايضٍتشم جزة– ٍاجزة  N2دس دهبي  77 Kاص CR-1

 .2-9تَصيع اًذاصُ تخلخل
ًوَداس(  )2-9تَصيغ اًذاصُ تخلخل ّاي تِ دػت آهذُ اص ًوًَِ
 CR-1هٌاتك تا سٍؽ  BJHسا ًـاى هي دّذ  .اص سٍي ًوَداسّا هي

ايضٍتشم ّاي جزب ػٌحي – ٍاجزتي ًيتشٍطى تا اػتفادُ اص يه

تَاى هـاّذُ وشد وِ  CR-1اػاػا" يه تَصيغ يىٌَاختي تا اوثشيت

دػتگاُ هذل ( Belsorp mini IIػاخت ؿشوت طاپٌي ) BEL Japan

تخلخل ّايي دس اًذاصُ تيي  r = 2 nm ٍ r = 0.3داسد  .اًذاصُ هَلىَل

دس دهاي  77˚kاًذاصُ گيشي ؿذ  .حجن ول تخلخل ّا اص سٍي هايؼي اص

ًفتاليي همذاسي دس حذٍد  r = 0.31 nmداسد  ،تٌاتشايي  ، CR-1هي

ًيتشٍطى دس يه فـاس ًؼثي حذٍد  0.990اسصياتي ؿذ  .ايضٍتشم ّاي

تايؼت هَاد هٌاػثي جْت جزب ػٌحي ًفتاليي تاؿٌذ .

جزب ػٌحي – ٍاجزتي  N2دس دهاي  77˚kاص ًوًَِ  ، CR-1دس
ًوَداسّاي (ً )1-9ـاى دادُ ؿذُ اػت اػت ً .وَداس( ً )1-9ـاى
دٌّذُ ايي اػت وِ ايضٍتشم جزب ػٌحي ًضديه تِ ًَع ً Iثمِ تٌذي

فؼالؼاصي  ،فلضات هاًغ ؿًَذُ ٍ ًوىْاي فلضي هَجَد دس سصيي صائذ
ّؼتٌذ  ،هحلَالت فؼالؼاصي تِ دػت آهذُ اص سصيي صائذ تا هحلَل
اػيذ  0.5 N ، HClتِ هذت  2hتىاى دادُ ؿذًذ  ٍ ،ػپغ آًْا تا آب
همٌش ؿؼتـَ دادُ ؿذًذ تا ايٌىِ تخشية يًَْاي ولشايذ اتفاق تيافتذ ،
ػپغ دس دهاي  110°Cتِ هذت  24hخـه ؿذًذ  .ؿؼتـَي
هحلَالت فؼالؼاصي اص سصيي صائذ هؼثة اًثؼاى حجن اؿغال ؿذُ دس
التشاهيىشٍحفشُ ّا ٍ هضٍحفشُ ّا هي ؿَد .

ً-10تبيج ايضٍتشم جزة ًفتبليي
ايضٍتشم ّاي تؼادلي جزب ػٌحي ًفتاليي اص يه هحلَل آتي تا
اػتفادُ اص  CR-1دس دهاي  288°kدس ًوَداس(ً )1-11وايؾ دادُ ؿذُ
اػت ّ .وشاُ تا ٍػؼت افضايؾ جزب ػٌحي  ،غلظت تؼادلي جزب
ؿذُ دس هحلَل آتي افضايؾ يافتِ اػت  .تِ ػالٍُ ّوِ ايضٍتشم ّاي
جزب ػٌحي ًضديه تِ ًَع ً Iثمِ تٌذي ّ IUPACؼتٌذ  .تٌاتشايي
جزب ػٌحي اػاػا" دس هٌٌمِ ٍ ًاحيِ اي اص هيىشٍ سٍصًِ ّا تَجَد
هي آيذ وِ دس آى ًاحيِ اًذاصُ جزب ػٌحي ،ؿثيِ آًذػتِ اص ًفتاليي

اػت .
ًوَداس(  -)2-9تَصيع اًذاصُ تخلخل ثِ سٍش  BJHدس CR-1

 .1-10هذل الًگوَيش

حجن ّاي هيىشٍحفشُ ٍ هضٍحفشُ ّا دس صغالْا ًؼثتا" وَچه
ّؼتٌذ  ،ػْن حجن حفشُ ّا دس صغال ّايي وِ دس دهاي  850°Cتِ
دػت آهذُ ووتش اص آًذػتِ اص صغالْايي اػت وِ دس دهاي 750°Cتِ
دػت آهذُ اػت  ٍ ،ايي تذيي دليل اػت وِ اًمثام صغالي تيـتش ٍ
حفشُ ّاي ًضديه تِ ّن سا ًتيجِ هي دّذ .
دهاي وشتًَاػيَى سصيي داساي اثشات هؼٌي داسي دس تَػؼِ
پيىشتٌذي ٍ ٍهؼيت تخلخل هحلَل فؼالؼاصي تِ دػت آهذُ دس
ؿشايي ثاتت (،دهاي فؼالؼاصي  ، 850°C -صهاى )CO2 ، 180min
هي تاؿذ  .فشآيٌذ فؼالؼاصي صغالْاي تِ دػت آهذُ دس دهاّاي تاالتش
وشتًَاػيَى ( ، ) 750°Cاًثؼاى ػاختاس هَجَد لثلي ٍ ًَع جذيذ
تَجَد آهذُ سا ًتيجِ هي دّذ  .دس ًَل فؼالؼاصي  ،دس صغالي وِ دس
دهاي  850°Cآهادُ ٍ هْيا هي ؿَد  ،اًمثام تخلخل ( واّؾ حجن
تخلخل ) هجضا اص اًثؼاى تخلخل ّاي هَجَد لثلي هوىي اػت
هـاّذُ تـَد ٍآى هي تَاًذ تِ ايي دليل تاؿذ وِ ػاختاس تخلخل ّايي
وِ دس ًَل فشآيٌذ وشتًَاػيَى تـىيل ؿذًذ  ،ػاختاس تخلخل ّايي
وِ دس فشآيٌذ فؼالؼاصي سصيي تثادل يًَي صائذ تَجَد آهذُ اًذ سا تحت
تأثيش لشاس هي دّذ  .تا فشم ايٌىِ تؼوي تخلخل ّا دس هحلَالت

()2

Ce
1
1


Ce
qe
qm b qm

دس هؼادلِ ( qe ، )2همذاس هيلي گشم هادُ جزب ؿذُ تِ اصاي ٍاحذ
−1

جشم جارب دس ؿشايي تؼادل )  Ce ،(mg.gغلظت حل ؿذُ دس لحظِ
تؼادل ) ٍ (mg.L-1هماديش  qm ٍ bدٍ پاساهتش ايي هذل هي تاؿٌذ وِ تِ
تشتية ًـاى دٌّذُ اًشطي جزب( ٍ )L .mg-1حذاوثش ظشفيت جزب
) (mg. g−1هي تاؿٌذ.
دس ايضٍتشم الًگوَيش تا سػن ًوَداس خٌي  Ce/qeتش حؼة  Ceهي
تَاى ثاتت ّاي آى سا هحاػثِ ًوَد ،ؿية ايي ًوَداس  ٍ 1/qmػشم اص
هثذا آى  1/qmbخَاّذ تَد [21 ] .

هحلَلي تا غلظت  100 mg/Lاص ًفتاليي تْيِ وشدُ ٍػپغ تا سليك
وشدى تَػي حالل ّگضاى ًشهال هحلَل ّايي تا غلظت ّاي 0.7 ,1 ,3

 ,5 ,7 mg/Lتْيِ هي وٌين ػپغ هاوضيون جزب هحلَل ّاي هزوَس
سا تا دػتگاُ اػپىتشٍػىَپي  GENWAY 7315( UV/VISمدل )

هـاّذُ هي وٌين ٍ دس اداهِ  0.01گشم  CR-1تِ  10هيلي ليتش اص
ّش يه اصغلظت ّاي ػاختِ ؿذُ هي افضايين ٍ هحلَلّا سا گزاؿتِ تا

تِ تؼادل تشػٌذ ٍهجذدا جزب هاوضيون غلظت ّاي تؼادلي سا تا

اتفاق هي افتذ وِ ّوچٌيي  ،تاػث واّؾ اًذاصُ ٍ هيىشٍ اػتحىام

دػتگاُ اػپىتشٍػىپي جزتي هي خَاًين ًتايج دادُ ّاي تِ دػت

داًِ ّاي وشٍي هي ؿَد  .پغ اص ٍاوٌؾ تا  CO2داًِ ّاي وشٍي

آهذُ دس جذٍل () 1-11آٍسدُ ؿذُ اًذ  .دس ًوَداس(  )2-11تٌاتك دادُ

ؿشٍع تِ خشد ؿذى ٍ صٍال دس ػٌح هي وٌذ ٍّوچٌيي ؿياسّايي اص

ّا تا هذل الًگوَيش تشاي جزب ًفتاليي تش سٍي  CR-1دس دهاي
ً 288±1˚Kـاى دادُ ؿذُ اػت .

ػٌح تِ ػوت هشوضٍ ًيض تِ ػوت داخل تِ ٍجَد هي آيذ .حشاست
دادى تاػث واّؾ ػْن ٍ تؼذاد التشاهيىشٍ هٌفز ٍ افضايؾ دس ػْن ٍ
تؼذاد هيىشٍهٌفز هي ؿَد  .ايي هَاد جارب ػاختاسّاي تخلخل

(جذٍل -)1-10غلظت ّبي اٍليِ (دسغيبة  ٍ )CR-1تعبدلي (دسحضَس

هختلٌي سا ًـاى هي دٌّذ وِ تيـتش دس هحذٍدُ ّاي هيىشٍ ٍ -هضٍ

ً )CR-1فتبليي دس هبكضيون جزثْبي هطبّذُ ضذُ دس دهبي 288 ±1˚K

تخلخل اػت .حجن تخلخل دس هحلَالت فؼالؼاصي اًذوي تاالتش ًؼثت
تِ صغالْاػت  .هحلَالت فؼالؼاصي اص سصيي صائذ هحتَي هيىشٍهٌفزّا

)qe(mg .g-1

Ae

)Ce (mg. L-1

Ai

)Ci (mg. L-1

ٍ هضٍ هٌفزّاي تيـتشي ًؼثت تِ صغالْا ّؼتٌذ  .ايضٍتشم جزب

0.5

0.1006

0.2

0.131

0.7

ػٌحي تِ خَتي تا هذل الًگوَيش تٌاػة داسًذ ً ٍ ،وَداسجزب ػٌحي

0.6

0.1092

0.4

0.138

1

1.7

0.1479

1.3

0.203

3

دس هماتل پتاًؼيل تؼادلي دس دهاي  288تِ ًَسولي يه هٌحٌي

2.8

0.1866

2.2

0.313

5

ٍاحذي سا حاكل هي ًوايذ  ،تا ايي فشم وِ دليل پشؿذى حفشُ دس

3.8

0.2296

3.2

0.4

7

داخل ، CR-1هىاًيضم غالة جزب تشاي ًفتاليي اػت .
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