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چکیده
در سالهای اخیر روشهای مختلفی برای حذف فلزات سنگین از محیطهای آبی بهکاربرده میشود که فرایند جذب سطحی یکی
از آنها است .نانو ذرات گرافن اکسید به علت ظرفیت جذب و سطح ویژه باال بسیار موردتوجه و استفاده قرارگرفته است .در این
پژوهش از جاذب نانوگرافن اکسید اصالحشده بهوسیله مالمین برای حذف فلز سنگین سرب از محیط آبی استفاده شد .آزمایشها
در محدوده  ،)3-8( pHدما ( ،)50-15 °Cغلظت سرب ( ،)200-5 mg/lمقدار جاذب ( )0/01 -0/06 g/lو زمان تماس (min
 )150-15انجام شدند .یافتهها نشان داد حداکثر راندمان جذب سرب بهوسیله نانوگرافن اکساید اصالحشده در شرایط ،pH=6
غلظت  ،20 mg/lزمان تماس  ،60 minدمای محیط  22 °Cو جرم جاذب  0/01 g/lرخ داد .در بررسی ایزوترمهای تعادلی فلز
مدل فروندلیچ دارای تطابق بیشتری با دادههای آزمایش داشت .با توجه به اینکه مدل فروندلیچ برای توصیف سطوح ناهمگن
جاذب است .میتوان نتیجه گرفت جذب سرب بهوسیله نانوگرافن اکسید بهصورت چندالیه انجامگرفته است .نانوگرافن اکسید
اصالحشده با دارا بودن مساحت سطح بسیار زیاد ،آبگریز بودن ،چگالی بار منفی باال ،سادگی ساخت و جذب باال بهعنوان یک
جاذب مؤثر برای حذف فلزات را میتوان بهکاربرد .با توجه به نتایج این پژوهش از جاذب نانوگرافن اکسید اصالحشده با مالمین با
کارایی باالی  % 98/8برای حذف سرب از محلولهای آبی میتوان استفاده کرد.
واژههای کلیدی :ایزوترم تعادلی؛ جذب سطحی؛ سرب؛ گرافن اکسید
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر میزان فلزات سنگین در محیطهای آبی
زیاد شده است که یکی از دالیل آن افزایش فعالیتهای
صنعتی است .منابع تولیدی فلزات سنگین شامل :آبکاری،
نساجی ،باتریسازی ،سرامیک ،شیشه ،صنایع الکتریکی و
معدنکاوی است ( .)Wang et al. 2011یکی از مهمترین
مشکالت محیطزیستی ،آلودگی فلزات سنگین است که به
انسان و حیاتوحش نیز آسیب میرسانند .این آالیندهها
قابلیت تجمع زیستی در طول زنجیره غذایی را داشته و
قابلتجزیه بیولوژیکی هستند .سرب یکی از فلزات سنگین
خطرناک است که در پساب صنعتی و خاکهای آلوده،
سوخت اتومبیل و شیرابههای اسیدی یافت میشود
( .)Machida et al. 2004سرب از طریق تنفس ،بلعیدن و
نوشیدن به بدن وارد میشوند و تجمع پیدا میکنند .هنگامی
که سرب در آب آشامیدنی وجود داشته باشد حتی در مقدار
کم نیز در طوالنی مدت عوارض مختلفی مانند تهوع ،کاهش
هوشیاری ،تشنج و کما برای انسان به وجود میآورد ( Li et
 .)al. 2010مطالعات صورت گرفته نشان میدهد در معرض
قرار گرفتن طوالنی مدت سرب بر اندامهای داخلی بدن مانند
کبد و کلیه و مغز تأثیر میگذارد و نزدیک  40تا %50
سرب از طریق بینی وارد ریه میشود (.)Shi et al. 2015
کودکان نسبت به افراد بالغ بیشتر در معرض خطر هستند
زیرا  %40سرب در بدن کودکان جذب اندامهای خاص شده
و باعث بیماریهای قلبی و عروقی ،کاهش هوش و اختالل در
رشد میگردد (.)Shiomi. 2015
روشهای مختلفی برای حذف فلزات سنگین وجود دارد که
شامل :تبادل یون ،استخراج با حالل ،فیلتراسیون،
الکترودیالیز ،تهنشست شیمیایی ،اسمز معکوس و جذب
سطحی است ( .)Ghorbani et al. 2008جذب سطحی
دارای جاذبهای متنوع است و با داشتن ویژگیهایی همچون
کمهزینه بودن ،کارایی باال و کاربرد آسان بسیار مورد استفاده
قرارگرفته است ( .)Amini et al. 2009نانوذرات گرافن
اکسید دارای جذب سطحی و پتانسیل باال است و راندمان
باالیی در حذف فلزات سنگین دارد ( Asemaneh et al.
 .)2018وجود گروههای عاملی اکسیژندار مانند اپوکسی،
هیدروکسیل ،کربونیل کربوکسیل و داشتن چگالی زیاد یون
منفی در این ماده باعث شده است جاذب آبدوست باشد و
توانایی باالیی در جذب یون فلزات در محیط آبی داشته باشد
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(  .)Dreyer et al. 2010; Amooghin et al. 2019اصالح
نانوذرات گرافن اکسید بهوسیله مولکولهای آلی باعث می-
شود روند جذب بهتر انجام شود (.)Perreault et al. 2015
) Rashidifard and Amiri (2019به بررسی کارایی
گرافن اکسید در جذب سم ماالتیون از محیطهای آبی
پرداختند .نتایج آزمایش نشان داد که  pHبهینه برای جذب
سم ماالتیون برابر  7و درصد حذف در این  pHبرابر 99/8
بود و در کمتر از  2 minبیشترین میزان جذب مشاهده شد.
نتایج نشان داد ،جاذب سنتزشده قابلیت جذب خوبی دارد.
) Saghapour et al. (2013به حذف یونهای سرب به-
وسیله جذب بر روی ورقهای نانوگرافن پرداختند .نتایج
نشان داد که نانوگرافن یک جاذب خوب برای جذب یونهای
سرب ( )IIاز محلولهای آبی است و میتواند تا  %79/8از
یونهای سرب ( )IIموجود در یک محلول را جذب سطحی
کند .با توجه به نتایج دو پژوهش قبل ،انتظار میرود که
جاذب گرافن اکسید ظرفیت جذب باالیی در حذف سرب از
محلولهای آبی داشته باشد Cao et al. (2016) .از کربن
مغناطیسی نیتروژن تقویتشده با مالمین برای حذف کروم
VIاستفاده کردند و جذب بسیار خوبی ()2001/4 mg /g
رخ داد.
) Seo et al. (2016مشاهده کردند جاذب مالمین-کروم-
 MOFدر مقایسه با  MOFاصالحنشده ،افزایش  1/5برابری
در حذف جذبی شیرینکنندههای مصنوعی از آب داشت.
استفاده از مالمین در پژوهشهای ذکرشده نشان داد وجود
مالمین باعث افزایش درصد حذف و ظرفیت جذب میشود.
مالمین دارای گروههای آمینواسید است که نشان دهنده
پتانسیل باالی آن برای حذف یونهای فلزات سنگین
بهعنوان یک جاذب است .در این پژوهش نانوگرافن اکسید
بهوسیله مالمین اصالح شد و هدف از این پژوهش جذب
مؤثر فلز سنگین سرب با استفاده از نانوگرافن اکساید
اصالحشده و همچنین تعیین پارامترهای مؤثر بر حذف فلز
سنگین سرب از محلولهای آبی و کارایی و قدرت جذب
نانوگرافن اکسید اصالحشده برای حذف فلزات بود.

 -2مواد و روشها
 -1- 2مواد شیمیایی
جهت تهیه محلولهای حاوی سرب ،از نمک سرب نیترات
 Pb(NO3)2و برای تنظیم  pHاز محلولهای  0/1نرمال
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 HClو  NaOHاستفاده شد که این مواد و گرافن از شرکت
مرک آلمان خریداری شدند .برای رقیقکردن محلولها از آب
دیونیزه استفاده شد.
 -2-2وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
دستگاههای استفادهشده برای آزمایش شامل :دستگاه pH

متر مدل  AZ 8653ساخت کشور تایوان برای بررسی مقدار
 ،pHاز ترازوی دیجیتالی مدل) (Bands Bs-3003با دقت
 0/001برای وزن کردن ،دستگاه انکوباتور شیکر مدل 4000
 IC Ikaksساخت آلمان برای مخلوط شدن جاذب و
آالیندههای محلول استفاده شد .از سانتریفیوژ مدل Hermle
 Z300با دور  4000 rpmساخت آمریکا برای جدا کردن
ذرات معلق از محلول و از دستگاه جذب اتمی شعله ()AAS
مدل  Uniam919ساخت انگلستان برای مقدار غلظت
تعادلی پایانی استفاده شد.
 -3-2تهیه جاذب نانوگرافن اکسید اصالحشده
سنتز ناانو سااختار گارافن باا روش هاامر انجاام شاد .ابتادا
 360 mlسااولفوریک اس اید و  40 mlفساافریک اس اید و g
 4گرافیت را باا هام مخلاوط کارده و باهآرامی هامزده شاد
و بهتاادریج مقاادار  18 gپتاساایم پرمنگنااات بااه واکاانش
اضااافه شااد ،هنگااامی کااه دمااای واکاانش بااه حاادود  35تااا
 40 °Cرسااید ظاارف را بااه حمااام روغاان ب اا دمااای 50 °C
منتقاال شااد و بااهماادت  12 hrهاامزده شااد و بعااد از آن
ظاارف را بی ارون آورده و اجااازه داده شااد در دمااای مح ایط
بماند ،سپس در زیر هاود ظارف را باه داخال بشار محتاوی
 3 mlهیااادروژن پراکساااید و  400 mlآب یاااخ منتقااال
کاارده تااا پتاس ایم پرمنگنااات واکاانش نااداده جاادا شااود .بااا
اسااتفاده از سااانتریفیوژ مااواد جامااد داخاال ظاارف را جاادا
کااارده و باااا  200 mlآب شستشاااو داده و دوبااااره باااا
سانتریفیوژ ماواد جاماد را جادا کارده و باا  200 mlاتاانول
و  200 mlکلری ادیک اس اید  %30دو بااار شستشااو داده تااا
همااهی یااونهااای فلاازی و اساایدهای استفادهشااده جاادا
گاااردد .مااااده تشکیلشاااده باااه روش انجماااادی خشاااک
گردیااد و باارای از ب این بااردن رطوباات باقیمانااده محصااول
بااه ماادت یکشااب در دمااای  50 °Cدر کااوره خااأ قاارار
گرفااات و محصاااول تولیدشاااده ،گااارافن اکساااید باااود
( .)Gharebiglo et al. 2016باارای افاازایش کااارایی
گااارافن اکساااید آن را باااه روش مکاااانیکی تبااادیل باااه
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نااانوگرافن اکسااید کاارده و از مالمااین (2،4و 6تااریآزیاان
 1،3و  5تری آمین) بهعنوان اصالحکننده استفاده شد.
 -4-2آمادهسازی محلول استاندارد سرب
ابتدا یک محلول استوک  1000 mg/lاز سرب با حل کردن
 1/6853 gنمک سرب  Pb(NO3)2و بالن  1000 mlتهیه
شد .مقدار نمک محاسبهشده نیترات سرب با استفاده از
ترازوی با دقت  0/001وزن شد و آن را در بالن حجمسنجی
 1000 lریخته و با آب مقطر دیونیزه به حجم رسانده شد.
برای ساخت غلظتهای مورد نظر سرب ،50 ،20 ،10 ،5
100و  200 mg/lاز این محلول استفاده شد.
 -5-2جذب سرب در سیستم ناپیوسته
با توجه به پژوهشهای صورت گرفته در جذب فلزات سنگین
 5پارامتر دما ،زمان تماس ،مقدار جاذب ،غلظت اولیه و pH
در حذف آالیندهها نقش مهمی دارند .آزمایش در محدوده
 ،)8-3( pHدما ( ،)50-15 °Cغلظت سرب ()200-5 mg/l
مقدار جاذب ( )0/01 -0/06 gو زمان تماس (150- min
 )15انجام شد .تأثیر هر یک از پارامترها در حذف فلز سنگین
بهوسیله نانوگرافن اکسید اصالحی بررسی شد .یکی از
پارامترها در هر مرحله متغیر و بقیه ثابت در نظر گرفته شد.
آزمایشها در سیستم ناپیوسته و دو بار تکرار انجام شد.
شرایط اولیه برای هر یک از پارامترها  ،pH= 6غلظت اولیه
فلز  ،20 mg/lزمان تماس  ،60 minمقدار جاذب  0/01 gو
دما  22 0cدر نظر گرفته شد .حجم مورد نظر از محلول
ساختهشده گرفته شد و در بالن  100 mlبا آب مقطر
دیونیزه به حجم رسانده و به بشر  250 mlمنتقل شد و با
 pHسنج pH ،را تنظیم کرده سپس جاذب وزن شده و آن را
در ارلن  250 mLمنتقل و محلول را نیز اضافه کرده و آن را
در شیکر گذاشته و با سرعت  120 rpmو زمان و دمای
مشخص تنظیم کرده و سپس آن در فالکونهای 50 ml
ریخته و سپس نمونه را بهمدت  5 minبا دور 3000 rpm
در سانتریفیوژ قرار داده و محلول مورد نظر از کاغذ صافی
واتمن  42عبور کرده و  1 mlنیتریک اسید  %32برای
جلوگیری از تهنشینی یونهای فلزی به آن اضافه شد و در
داخل یخچال نگهداری شد .غلظت پایانی محلول با استفاده
از دستگاه جذب اتمی مشخص و از نرم افزار اکسل ورژن
 2013برای تحلیل دادهها و میزان حذف استفاده شد و با
استفاده از رابطههای درصد حذف ،ظرفیت جذب و ایزوترم-
های جذب دادهها بررسی شدند.
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 -6-2درصد جذب و ظرفیت جذب فلز سرب

 -3یافتهها و بحث

درصد حذف سرب با استفاده از جاذب از رابطه ( )1بهدست
میآید.

 -1-3بررسی مشخصات جاذب

 100

() 1

) −Ce

(C i

Ci

=A

که Ci ،غلظت اولیه فلز ( )mg/lو  Ceغلظت نهایی فلز
( )mg/lو  Aدرصد حذف میباشد .مقدار جذب یا ظرفیت
جذب تعادل از رابطه ( )2محاسبه میشود.

(C i − C e ) V

= qe

() 2
M
که M ،جرم جاذب ( V ،)gحجم نمونه ( )lو  qeظرفیت
جذب تعادل .)Rezaei. 2016( mg/g

 -1-1-3طیفسنجی مادون قرمز

برای تعیین ساختار گروههای عاملی در جاذب از دستگاه
طیفسنجی مادون قرمز ) 1)FTIRمدل  Tensor 27شرکت
 Brukerآلمان استفاده شد .در شکل ( )1طیفهای FTIR
قبل و بعد از جذب فلزات سنگین سرب را نشان میدهد.
همانطور که در تصویر طیفها مشخصشده ،گروههای
عاملی هیدروکسیل و یا آمینو ،کربونیل و نیز پیوند دوگانه
کربن–کربن بیانگر شرایط خوب جاذب برای جذب فلزات
سنگین سرب را نشان میدهد.

شکل  -1طیفسنجی  FTIRنانوذرات اکسید گرافن قبل و بعد جذب
Fig. 1 FTIR spectroscopy of graphene oxide nanoparticles before and after adsorption

 -2-1-3میکروسکوپ الکترونی رویشی گسیل میدانی
ساختار همگنی و ناهمگنی جاذب با استفاده از تحلیلهای
ریختشناسی بررسی شد .برای تعیین ریختشناسی گرافن
اکسید از دستگاه میکروسکوپ الکترونی رویشی گسیل
میدانی ( 2)FESEMمدل FEI NOVA NanoSEM 450
ساخت ژاپن استفاده شد .شکل ( )2تصاویر ( )FE-SEMقبل
و بعد از جذب نانوگرافن اکسید را نشان میدهد .ساختار
متخلخل بر خاصیت جذب باالی این جاذب اشاره دارد.
 -2-3پارامترهای مؤثر در حذف فلز سرب
 -1-2-3اثر  pHاولیه

با توجه به شکل ( )3مشخص شد با افزایش  pHدرصد حذف
و ظرفیت جذب یون سرب افزایشیافته بهطوریکه در pH=6
بهترتیب  %95/825و  191/65 mg/gو بیشترین مقدار به-
محیط زیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،3پاییز 1400

دست آمد .سپس با افزایش  pHاز  6به  %8حذف و ظرفیت
جذب کاهش یافت .تحلیل آماری دادهها با آزمون یکطرفه
 ANOVAنشان داد که سطوح مختلف  pHاثر معنیداری
بر درصد حذف و ظرفیت جذب دارد ( .)p<0/05با استفاده از
آزمون دانکن مشخص شد برای درصد حذف  6 pHبا  7و
همچنین  5با  8تفاوت معناداری وجود ندارد .حالآنکه در
ظرفیت جذب بین پارامترها تفاوت معنادار وجود دارد .به
علت وجود ترکیبات آالینده در فضای خلل و فرج جاذب ،هر
چه  pHبه سمت محیط خنثی برود میزان جذب زیاد می-
شود ) .(Momeni et al. 2017دافعه الکترواستاتیک بین
سرب و جاذب با بار مثبت باعث کاهش بیشتر جذب
میشود .با افزایش  ،pHپروتئین  NH3+کاهش مییابد.
بیشتر  NH2-بازیابی شد و میزان سرب جذبشده افزایش
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شکل  -4تأثیر تغییرات مقدار جاذب بر ظرفیت جذب سرب (:pH
 ،6غلظت اولیه  ،20 mg/l,زمان تماس  ،60 minدمای )22 °C
Fig. 4 Effect of adsorbent dose changes on Pb
removal (initial concentration: 20 mg/L, contact
)time: 60 min, pH:6 and temperature of 22 °C

 -3-2-2اثر مقدار جاذب بر حذف سرب

شکل  FE-SEM -2نانوذرات گرافن اکسید :الف -قبل از جذب
و ب -بعد از جذب سرب
Fig. 2 FE-SEM images of Graphene oxide
nanoparticles: a) before adsorption, and b) after
Pb adsorption

) Rouniasi et al. (2018از نانوصفحات گرافن اکسید برای
حذف سرب و کادمیوم از محلولهای آبی استفاده کردند.
مشاهده شد در  pHبیشتر از  6هر دو فلز رسوب میکند و
 pH=6بهعنوان  pHبهینه انتخاب شد که مطابق با نتایج
پژوهش است.
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شکل  -3تأثیر تغییرات  pHمحلول بر سرب (غلظت اولیه mg/l
 ،20زمان تماس  ،60 minدمای  22 °Cو مقدار جاذب )0/01 g
Fig. 3 Effect of pH changes on Pb removal
(initial concentration: 20 mg/l, contact time: 60
min, adsorbent dose: 0.01 g and temperature of
)22 °C
محیط زیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،3پاییز 1400

با توجه به شکل ( )4بیشترین درصد حذف  %97/575می-
باشد که در مقدار جاذب  0/03 gاتفاق میافتد و بیشترین
ظرفیت جذب  191/65 mg/gدر مقدار جاذب 0/01 g
است .با افزایش مقدار جاذب ،ظرفیت جذب نانوگرافن اکساید
برای جذب سرب کاهش پیدا کرد .درصد حذف از  0/01تا g
 0/03جاذب ،روند افزایشی و از  0/03تا  0/06 gروند
کاهشی دارد .تحلیل با آزمون  ANOVAیکطرفه نشان داد
که مقادیر مختلف نانوذرات گرافن اکسید اثر معناداری بر
میزان حذف و ظرفیت جذب سرب دارد ( .)p<0/05با
استفاده از آزمون دانکن ظرفیت جذب مشخص شد بین
مقدار جاذب  0/01و  0/04 gتفاوت معناداری وجود ندارد.
مقدار جاذب  0/01 gبهعنوان بهینه انتخاب شد .با افزایش
مقدار جاذب ،ظرفیت جذب کاهش مییابد .ولی درصد حذف
ابتدا با افزایش جاذب زیاد میشود ولی پس از آن روند
کاهشی به خود میگیرد .در نتیجه درصد حذف با افزایش
بیش از اندازه جاذب کاهش مییابد که علت آن افزایش
میزان برخورد و آزاد بودن باندهای روی جاذب است و پس از
آن مقدار باندها رو به کاهش میرودNaghizadeh (2015) .
 and Momeniبه حذف سرب و کروم بهوسیله نانو ذرات
گرافن پرداختند .ظرفیت جذب با افزایش مقدار جاذب
کاهش مییابد و مقدار بهینه برای ظرفیت جذب 0/01 g
جاذب است .درصد حذف با افزایش جاذب از  0/01تا g
 0/03بیشتر میشود ولی پس از آن با بیشترشدن جاذب
درصد حذف کاهش پیدا میکند و این مطلب با نتایج
پژوهش حاضر مطابقت دارد.
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 -3-2-3اثر غلظت اولیه سرب
با توجه به شکل ( )5مشخص شد با افزایش غلظت اولیه
درصد حذف کاهش و ظرفیت جذب افزایش پیدا میکند.
بیشترین درصد حذف  %98/8در غلظت  5 mg/lو بیش-
ترین مقدار جذب  1896/3 mg/gدر غلظت 200mg/l
است .تحلیل با آزمون آنوا یکطرفه نشان داد که غلظت اولیه
اثر معناداری بر میزان حذف و ظرفیت جذب سرب دارد
( .)p<0/05با افزایش غلظت اولیه درصد حذف کاهش می-
یابد و ظرفیت جذب افزایش پیدا میکند.
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) (Barati et al. 2017اثر غلظت اولیه به روش جذب
سطحی بر میزان حذف سرب با استفاده از گرافن را آزمایش
کردند و مشاهده شد درصد حذف با افزایش غلظت فلز
کاهش پیدا میکند که علت آن افزایش کاتیونهای موجود
در محلول نسبت به سطح جاذب است و همانند نتایج این
پژوهش است.

جذب افزایش مییابد .زمانهای  60تا  150 minتفاوت
معناداری با هم ندارند و زمان  60 minانتخاب میشودet .
) Fan al. (2013با استفاده از مخلوطی از گرافن اکساید و
کیتوزان به حذف سرب پرداختند .جاذب در  30 minاول
عملکرد خوبی در جذب نشان میدهد و زمان الزم برای
دستیابی به تعادل جذب تنها  60 minبود .این را میتوان
به مساحت زیاد ،مقدار کافی سایتهای فعال و واکنشپذیری
سطح باالی جاذب نسبت داد .جذب سرب در مراحل اولیه
فرآیند جذب سریع و بهدنبال آن یک روند تدریجی انجام
میشود.
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شکل  -6تأثیر تغییرات زمان تماس بر سرب ( ،6 :pHغلظت اولیه
 ، 20 mg/lمقدار جاذب  ، 0/01 gدمای )22 °C
Fig.6 Effect of time on Pb removal (initial
concentration: 20 mg/l, pH=6, adsorbent dose: 0.01 g
)and temperature of 22 °C

)Concentration (mg/l

شکل  -5تأثیر تغییرات غلظت محلول بر سرب ( ،6 :pHمقدار
جاذب  ، 0/01 gزمان تماس  ، 60 minدمای )22 °C
Fig. 5 Effect of concentration on Pb removal (pH:6,
contact time: 60 min, adsorbent dose: 0.01 g and
)temperature of 22 °C
-4-2-3اثر زمان تماس

با توجه به شکل ( )6مشخص شد با افزایش زمان درصد
حذف و ظرفیت جذب افزایش مییابد .بیشترین درصد
حذف  %97/625و بیشترین ظرفیت جذب 195/25 mg/g
در زمان  150 minاتفاق میافتد .تحلیل با آزمون
 ANOVAیکطرفه نشان داد که مقادیر مختلف زمان اثر
معناداری بر میزان حذف و ظرفیت جذب سرب دارد
( .)p<0/05نتایج آزمون دانکن برای درصد حذف سرب نشان
داد درصد حذف در زمانهای  ،90، 60و 120 minتفاوت
معناداری با هم ندارند و زمان  60 minبهعنوان زمان بهینه
انتخاب شد .با افزایش زمان تماس درصد حذف و ظرفیت
محیط زیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،3پاییز 1400

 -5-2-3اثر تغییرات دما

بااا توجااه بااه شااکل ( )7مشااخص گردیااد بااا افاازایش دمااا
درصااد حااذف و ظرفیاات جااذب افاازایش پیاادا کاارد و باارای
ساارب باایشتاارین درصااد حااذف  %97/8و باایشتاارین
ظرفیاااات جااااذب  196 mg/gدر دمااااای  50°Cانجااااام
گرفات .تحلیال باا آزماون  ANOVAیاکطرفاه نشاان داد
که مقاادیر مختلاف دماا اثار معنااداری بار میازان حاذف و
ظرفیاات جااذب ساارب دارد ( .)p<0/05بااهدلیاال گرماااگیر
بااودن واکاانش ،بااا افاازایش دمااا درصااد حااذف و ظرفیاات
جااذب افاازایش مااییابااد .دمااای ،22 °Cدمااای بهینااه
انتخاااب شااد Naghizadeh and Momeni (2015) .ب اا
بررسی حاذف سارب و کاروم باهوسایله ناانوگرافن گازارش
نمودنااد کااه جااذب ساارب و کااروم از ایزوتاارم فروناادلیچ
پیاروی نماوده و واکانش حاذف سارب گرمااگیر باوده ولای
حذف کروم گرماده بود.
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میتوان مشخص کرد ،وضعیت جذب را میتوان با استفاده از
رابطه ( )4مشخص کرد.
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 -3-3-2ایزوترم فروندلیچ

شکل  -7تأثیر تغییرات دما بر راندمان حذف سرب (،6 ،pH
غلظت اولیه  ، 20 mg/lمقدار جاذب  ، 0/01 gزمان )60 min
Fig. 7 Effect of temperature on Pb removal
(initial concentration: 20 mg/L, contact time: 60
)min, adsorbent dose: 0.01 g and pH;6

 -3-3ایزوترم جذب سرب
 -1-3-3ایزوترم جذب النگمویر

ایزوترم النگمویر بر اساس جذب تک الیهای و یکنواخت ماده
جذب شونده با انرژی یکسان بر تمام سطح جاذب است
) .)Jamali et al. 2015ظرفیت نهایی جذب از رابطه ()3
معادله النگمویر بهدست میآید.
𝑒𝐶

() 3

0

که C ،غلظت اولیه قبل از جذب سطحی است .اگر مقادیر
( )RL>1باشد جذب نامطلوب و اگر ( )RL=1جذب خطی،
( )RL=0برگشتناپذیر و اگر ( )0>RL>1مطلوب است
(.)Mahvi and Heibati 2010

92

22

1

R L = 1+bc

𝑞+

𝑥𝑎𝑚

1

𝑞=

𝑏 𝑥𝑎𝑚

𝑒𝐶
𝑒𝑞

که =Ce ،غلظت تعادلی پایانی فلز ( = b ،)mg/lثابت تعادل
جذب النگمویر ،و  = qmaxبیشترین ظرفیت جذب تعادل
(.)Rezaei 2016
یکی از ویژگیهای معادله النگمویر پارامتر بدون بعد ضریب
جداسازی  RLاست با استفاده از این پارامتر نوع فرایند را

ایزوترم فروندلیچ بر اساس جذب چندالیهای و ناهمگن ماده
جذب شونده بر جاذب است و رابطه خطی آن بهصورت رابطه
( )5است.
ln Ce

() 5

1
n

ln qe = ln K f +

که =Kf ،ثابت ایزوترم فروندلیچ =n ،شدت جذب سطحی،
 =Ceغلظت تعادل پایانی فلز ( =qe ،)mg/lمقدار فلز جذب-
شده در حالت تعادل ()mg/g
مقدار پارامترهای  nو  Kfبهترتیب از طریق شیب از مبدأ و
عرض از مبدأ نمودار خطی  ln Ceدر برابر  ln qeبهدست
میآید .در این مدل مقادیر  nکمتر از  1نشاندهنده جذب
ضعیف و مقدار بین ( )1-10جذب مطلوب است ( Iram et
 .)al. 2010با توجه به جدول ( )1مشخص شد مدل
فروندلیچ نسبت به مدل النگمویر بهتر میتواند جذب یون-
های سرب را شرح دهد و جذب سرب بهوسیله نانوذرات
گرافن اکسید بهصورت چندالیه انجامگرفته است .همانطور
که از جدول ( )1مشخص است  RLبین  0و  1است و  nبین
یک و ده است ،پس جذب مطلوب است.

جدول  -1پارامترهای مدل ایزوترمی النگمویر و فروندلیچ
Table 1 Langmuir and Freundlich isotherm model parameters
Model

R2

)B (i/mg

)Qmax (mg/g

)Kf(i/mg

RL

n

Langmuir

0.4448

0.151515

2000

-

-

0.56899

Freundlich

0.9486

-

-

250.9114

1.56568

-

 -4-3مقایسه جذب سرب در گرافن اکسید با گرافن
اکسید اصالحشده با مالمین
هماااانطور کاااه در جااادول ( )2مشااااهده مااایشاااود در
مطالعااااات گذشااااته کااااه تنهااااا از گاااارافن اکسااااید
استفادهشاااده باااود ،ظرفیااات جاااذب پاااایینی مشااااهده
محیط زیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،3پاییز 1400

شاااد ،ولااای در ایااان پاااژوهش باااا باااهکارگیری مالماااین
بااهعنااوان اصااالحکننااده ،مشاااهده شااد ظرفیاات جااذب
بسیار باال میرود.
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جدول ( )2مقایسه میزان جذب سرب در گرافن اکسید با گرافن اکسید اصالحشده با مالمین

Table (2) Comparison of Pb uptake in graphene oxide with melamine modified graphene oxide
Optimum Condition
Adsorption
Reference
Adsorbent
Amount
Naghizade and Momeni
جرم جاذب  ،0/01 gزمان 15 min
90%
Graphene Oxide
)(2015
زمان  30 minوpH= 6
)Rouniasi et al. (2018
136 mg/g
Graphene Oxide
غلظت اولیه 128 mg/L
1896.3
mg/g

غلظت  ، pH= 6 ،200 mg/lمقدار جاذب g
 ،0.01زمان تماس  ،60 minدمای 22 °C

Modified Graphene
Oxide

Present Study
غلظت سرب  ،pH= 6 ،5 mg/lمقدار جاذب g
 ،0.01زمان تماس  ،60 minدمای 22 °C

 -4نتیجهگیری
 -1مشاهده شد پارامترهای موردبررسی ( ،pHمقدار جاذب،
زمان تماس ،دما و غلظت اولیه) بر فرایند جذب اثر معنادار
دارد ( .)p<0/05در بررسی ایزوترمهای تعادلی مدل فروندلیچ
تطابق بیشتری با دادههای آزمایش دارد.
 -2بیشترین میزان جذب در شرایط  ،pH=6زمان تماس
 ،60دمای محیط  ،22 °Cجرم جاذب  0/01 gو غلظت
 200 mg/lاتفاق میافتد که برابر  1896/3 mg/gاست.
نتایج این پژوهش نشان داد که جاذب اصالحشده بهوسیله
مالمین ،سرب را بهمیزان بیشتری جذب میکند و ظرفیت
جذب آن در مقایسه با مطالعات دیگر که از نانوگرافن اکسید
استفادهشده بود ،بسیار باالتر است.
 -3بهکارگیری جاذب نانوذرات گرافن اکسید اصالحشده به-
وسیله مالمین باعث میشود مکانهای جذب افزایش پیدا
کند و این جاذب قابلیت باالیی برای حذف فلز سنگین سرب
membranes (MMMs): A new horizon for
efficient CO2 separation, Progress Mater. Sci.,
102,222-295.
https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2018.11.002
Asemaneh, H., Rajabi, L. and Dabirian, F.
(2018). Removal of Pb(II) and Cd(II) from
aqueous
solutions
using
polyacrylonitrile/graphene oxide nanofibers.
Fifth international conference on recent
innovations in chemistry and chemical
engineering [In Persian].
Barati, F., Benefactor, F. and benefit, F. (2017).
Effect of initial concentration by adsorption
محیط زیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،3پاییز 1400

%98/8

دارد و سنتز ساده گرافن اکسید و قیمت مناسب آن را تبدیل
به جاذب پر کاربرد کرده است.
 -4با توجه به ظرفیت جذب باالی گرافن اکساید اصالحشده
با مالمین برای حذف سرب ،از این جاذب میتوان در پساب-
های صنعتی برای حذف فلز سنگین سرب استفاده کرد.
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این مقاله حاصل از پایاننامه تحت عنوان حذف سرب از
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دسترسی به دادهها
دادههای استفادهشده (یا تولیدشده) در این پژوهش در متن
مقاله ارائهشده است.

Reference
Amini, M., Younesi, H. and Bahramifar, N.
(2009). Statistical modeling and optimization
of the cadmium biosorption process in an
aqueous solution using Aspergillus niger.
Colloid. Surf. A. Physicochem. Eng. Aspect.,
337,67-73.
doi.org/10.1016/j.colsurfa.2008.11.053
Amooghin, A. E., Mashhadikhan, S., Sanaeepur,
H., Moghadassi, A., Matsuura, T. and
Ramakrishna,
S.
(2019).
Substantial
breakthroughs on function-led design of
advanced materials used in mixed matrix
Environment and Water Engineering
Vol. 7, No. 3, 2021

430
method on the removal of lead using
graphene adsorbent. Fourth national congress
of biology and natural sciences of Iran,
Tehran [In Persian].
Cao, Y., Huang, J., Guo, Z., Peng, X., Li, Y.,
Peng, F., Qiu, S., Liu, J., Khasanov, A., Khan,
M. A., Young, D. P., Cao, D. and Hong, K.
(2016). One-pot melamine derived nitrogen
doped magnetic carbon nanoadsorbents with
enhanced chromium removal. Carbon 109,
640-649.
https://doi.org/10.1016/j.carbon.2016.08.035
Dreyer, D. R., Park, S., Bielawski, C. W. and
Ruoff, R. S. (2010). The chemistry of
graphene oxide. Chem. Soc. Rev., 39(1), 228240. https://doi.org/10.1039/B917103G
Fan, L., Luo, C., Sun, M., Li, X. and Qiu, H.
(2013). Highly selective adsorption of lead
ions
by
water-dispersible
magnetic
chitosan/graphene oxide composites. Colloid.
Surf. B. Bioenter., 103(1), 523-529. doi:
10.1016/j.colsurfb.2012.11.006
Gharebiglo, M., Izadkhah, M., Erfan Nia, H. and
Entezami, P. (2016). Improved mechanical
and thermal properties of modified graphene
oxide nanocomposites. J. Modares Mech.
Eng., 16(8), 196-206 [In Persian].
Ghorbani, F., Younesi, H., Ghasempouri, S. M.,
Zinatizadeh, A. A., Amini, M. and Daneshi,
A. (2008). Application of response surface
methodology for optimization of cadmium
biosorption in an aqueous solution by
Saccharomyces cerevisiae. J. Chem. Eng.,
145(2),
267-275.
doi.org/10.1016/j.cej.2008.04.028
Rezaei, H. (2016). Biosorption of chromium by
using Spirulina sp. Arab. J. Chem., 9(6), 846853. doi.org/10.1016/j.arabjc.2013.11.008
Iram, M., Guo, C., Guan, Y., Ishfaq, A. and Liu,
H. (2010). Adsorption and magnetic removal
of neutral red dye from aqueous solution
using Fe3O4 hollow nanospheres. J. Hazard.
Mater.,
181(1-3),
1039-1050.
doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.05.119
Jamali, H., Dindarloo, K., and Nikpey, A.
(2015). Optimization of metal working fluids
treatment using ferric chloride by application
of response surface methodology (RSM). J.
Prev. Med., 2(1), 10-20 [In Persian].

Environment and Water Engineering
Vol. 7, No. 3, 2021

1400 ،رضائی و پارسا
Li, X-M., Zheng, W., Wang, D. B., Yang, Q.,
Cao, J. B. and Yue, X. (2010). Removal of
Pb(II) from aqueous solutions by adsorption
onto modified areca waste: Kinetic and
thermodynamic studies. Desal., 258(1-3),
148-153. doi.org/10.1016/j.desal.2010.03.023
Machida, M., Kikuchi, Y., Aikawa, M. and
Tatsumoto, H. (2004). Kinetics of adsorption
and desorption of Pb(II) in aqueous solution
on activated carbon by two-site adsorption
model. Colloid. Surf. A. Physicochem. Eng.
Aspect.,
240(1-3),
179-186
doi.org/10.1016/j.colsurfa.2004.04.046
Mahvi, A. H. and Heibati, B. (2010). Removal
efficiency of azo dyes from textile effluent
using activated carbon made from walnut
wood and determination of isotherms of acid
red18. J. Health Hyg., 1(3), 7-15 [In Persian].
Momeni, M., Bahrebar, F. and Bahrebar, F.
(2017). Effect of mixing time on the
percentage of lead removal by adsorbent by
adsorption method using graphene adsorbent.
Fourth national congress [In Persian].
Naghizadeh, A. and Momeni F. (2015).
Evaluation of the efficiency of graphene
oxide nanoparticles in the removal of
chromium and lead from aqueous solutions.
Sci. J. Birjand Univ. Med. Sci., 22(1), 27-38
[In Persian].
Perreault, F., De Faria, A. F. and Elimelech, M.
(2015). Environmental applications of
graphene-based nanomaterials. Chem. Soc.
Rev.,
44(16),
5861-5896.
https://doi.org/10.1039/C5CS00021A
Rashidifard, M. and Amiri, M. (2019). Efficiency
evaluation of the graphene oxide in
adsorption of malathion toxin from aqueous
media. Environ. Water Eng., 5(2), 137-147
[In
Persian]
doi:
10.22034/jewe.2019.157974.1294.
Rouniasi, N., Monavari, S., Abdoli, M.,
Baghdadi, M. and Karbasi, A. (2018).
Removal of heavy metals of cadmium and
lead from aqueous solutions using graphene
oxide nanosheets process optimization by
response surface methodology. Iran J. Health
Environ., 11(2), 197-214 [In Persian].
Saghapour, Y., Aghaie, M., and Zare, K. (2013).
Thermodynamic study of lead ion removal by
adsorption onto nanographene sheets. J. Phys.
Theor. Chem. 10(1), 59-67.
محیط زیست و مهندسی آب
1400  پاییز،3  شماره،7 دوره

431
Seo, P. W., Khan, N. A., Hasan, Z. and Jhung, S.
H. (2016). Adsorptive removal of artificial
sweeteners from water using metal organic
frameworks functionalized with urea or
melamine. ACS Appl. Mater. Interfac. 8(43),
29799-29807.https://doi.org/10.1021/acsami.6b11115
Shi, Z., Zou, P., Guo, M. and Yao, S. (2015).
Adsorption equilibrium and kinetics of lead
ion onto synthetic ferrihydrites. Iran. J. Chem.
Chem. Eng., 34(3), 25- 32.
Shiomi, N. (2015). An assessment of the causes
of lead pollution and the efficiency of
bioremediation
by
plants
and

Environment and Water Engineering
Vol. 7, No. 3, 2021

حذف سرب با استفاده از نانوگرافن اکسید اصالحی
microorganisms. Advances in bioremediation
of wastewater and polluted soil. doi:
10.5772/60802
Wang, X. S., Lu, Z. P., Miao, H. H., He, W. and
Shen, H. L. (2011). Kinetics of Pb(II)
adsorption on black carbon derived from
wheat residue. .J. Chem. Eng., 166(3), 986993. doi.org/10.1016/j.cej.2010.11.089
Yin, N., Wang, K., Xia, Y. and Li, Z. (2018).
Novel melamine modified metal-organic
frameworks for remarkably high removal of
heavy metal Pb(II). Desal., 430, 120-127.
Doi.org/10.1016/j.desal.2017.12.057

محیط زیست و مهندسی آب
1400  پاییز،3  شماره،7 دوره

432

1400 ،رضائی و پارسا

Research Paper

Removal of Pb Ions from Aqueous Solutions Using Modified Nano
Graphene Oxide Adsorbent
Hassan Rezai1* and Nazanin Parsa2
1

Assoc. Professor, Department of Environment, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan
University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2
M.Sc., Department of Environment, Faculty of Fisheries and Environment, Environmental Pollution.
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

*Corresponding author::hassanrezaei@gau.ac.ir
Received: January 24, 2021

Revised: March 25, 2021

Accepted: April 10, 2021

Abstract
In recent years, various methods have been used to remove heavy metals from aquatic environments;
one of which is the adsorption process. Graphene oxide nanoparticles have received much attention
due to their high adsorption capacity and high surface area. In this study, melamine-modified
nanographene oxide adsorbent was used to remove Pb from aqueous solution. Experiments were
performed at pH (3-8), temperature (15-50 °C), Pb concentration (5-200) mg/l, adsorbent (0.01-0.06
g), and contact time (15-150 min). Results showed that the maximum Pb adsorption efficiency by
modified nanographene oxide occurred at pH = 6, concentration of 20 mg/l, contact time of 60 min,
ambient temperature of 22 °C and adsorbent dosage of 0.01 g. In the study of metal equilibrium
isotherms, the Freundlich model was more consistent with the experimental data. Given that the
Freundlich model is used to describe heterogeneous adsorbent surfaces, it can be concluded that lead
adsorption by graphene oxide nanoparticles has been done in several layers. Modified nanographene
oxide with its large surface area, hydrophobicity, high negative charge density, ease of fabrication and
high adsorption could be used as an effective adsorbent for metal removal. According to the results of
this study, a melamine-modified nanographene oxide adsorbent with a high efficiency of 98.8% can
be used to remove lead from aqueous solutions.
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