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چكیده
پسماند گیاه نعناع ،برای حذف دو فلز سنگین مس و روی بهکار رفت .یونهای جذب شده از زیستجاذب باا اساتداد از 6/1 Na2S2O3
موالر واجذب و سپس با دستگاه جذب اتمی شعله اندازه گیری شدند .پارامترهای موثر بر استخراج از قبیل  ،pHنوع و حجم شوینده ،و
ظرفیت جذب بررسی شدند .نمودار مدرجسازی برای فلز مس و روی در محدوده  6/616-5/6و  2/6-6/626میکروگرم بار میلایلیتار
خطی بود .حد تشخیص برای یونهای مس و روی ،برحسب  4/2 × 16-3 ،µg/mLو  2/0 × 16-3بهدست آمد 1 .انادازهگیاری تکاراری
حاوی  6/5میکروگرم برمیلی لیتر از عناصر ،انحراف استاندارد نسبی برای یون مس  ±%1/26و برای یون روی  ± % 1/11بهدست آماد.
برای توصیف سازوکار زیست جذب مس و روی ،دو همدمای النگمویر و فروندلیچ روی دادههای تعادلی بررسی شدند که مدل النگمویر
جذب مس و روی را به خوبی توصیف کرد .بیشینة ظرفیت جذب برای مس و روی ،به ترتیب 10/42 ،و  12/25میلایگارم بار گارم و
فاکتور پیش تغلیظ  156و 166بهدست آمد.
کلیدواژهها :پسماندهای گیاهی ،استخراج فاز جامد ،یون مس ،یون روی ،جذب اتمی شعله.

 .1مقدمه



استخراج قدیمی ترین روش آماده سازی نمونه اسات.کلیه روشهاای

فاز جامد استخراج قطرهای ،ریز استخراج با فاز جامد و کروماتوگرافی

استخراج از مداهیم اساسی مشابهی برای تغلیظ گونه مورد سنجش و

را نام برد.

متمرکز کاردن آن در یاف فااز بهاره مایگیرناد .آنالیات ،براسااس

استخراج فااز جاماد ،بارای اولاینباار در ساال  1656بارای آناالیز

پارامترهایی مانند ثابت توزیع ،دما و حجم نسبی فازها ،باین دو فااز

آنالیتهای آلی در آب انجام شد که در این روش از کربن باهعناوان

توزیع مایشاود  .]1از روشهاای جداساازی مایتاوان تاهنشاینی،

جاذب و از حاللهای آلی بهعنوان فاز شویشی بهره جستند.

* کرمان ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشکده علوم ،بخش شیمی
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تبلور مجدد ،انجماد ،تبخیر ،تقطیر ،استخراج مایع -ماایع ،اساتخراج

نوع جاذب بهکاار رفتاه در اساتخراج فااز جاماد باه ناوع اساتخراج

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هفدهم ـ شماره نود و هفت ()9317

ذرات حاوی گروههای مبادلهکننده کاتیون و آنیاون بارای اساتخراج

فعالیااتهااای کشاااورزی ،ترکیبااات محلااول مااس ،در محاای آزاد

آنالیتهای یونی استداده میشاود ،یاا اینکاه در اساتخراج باه روش

میشوند .جانوران غلظات بااالتری از ماس را جاذب مایکنناد کاه

فاز نرمال از ذرات جاذب قطبی بهره میگیرند .]2

به سالمت آنها آسیب میرساند .مس کارکرد اساسی در سوختوساز

جاذبهای مختلدی در فرایند استخراج فاز جامد بهکار رفتهاند که از

دارد اما مصرف بیش از حد آن به مسمومیت جدی مانناد اساتدراغ،

آن جمله میتاوان باه جااذب هاای مبادلاة یاونی  ،]3جااذب هاای

گرفتگی عضالت ،تشنج و یا حتی مرگ منجر میشاود  .]10میازان

بسپاری  ،]4زئولیتهای طبیعی و مصنوعی  ،]5جاذبهاای کربنای

مجااز مااس در ر یاام غااذایی در آمریکااا و کانااادا باارای بزرگساااالن

شامل کربن ،کربن گرافیتی متخلخل و نانو لولههای کربنی  ،]0کربن

 6میلیگرم در روز تعیین شده است .قرار گارفتن طاوالنی مادت در

فعال  ،]1جاذبهای زیستی و ضایعات کشاورزی اشاره کرد.

معرض مس ،باعث آبریزش بینی ،دهاان و چشام ،ساردرد ،دل درد،

به تازگی برخی از پژوهشگران قابلیت زبالههای کشاورزی را بهعنوان

سرگیجه و اسهال و استدراغ ،تپش قلب و مشکالت تندسی میشود.

جاذب برای حذف آالیندهها بررسی کردهاند .حذف آالیندههاا از آب

روی به ندرت به صورت یونهای آزاد در طبیعت وجود دارد و اغلاب

به روش زیستجذب و با بهارهگیاری از ضاایعات کشااورزی روشای

در ترکیب با سایر عناصار معادنی یافات مایشاود .روی معماوالً در

بسیار مناسب و در عین حال اقتصادی است .به دلیل عملکرد خاوب

نهشتههای معدنی همراه با سایر فلزات معدنی پایه همچاون ماس و

آنهاا ،اماروزه

سرب یافت میشود .رنگ فلز تصدیه شده روی سدید مایال باه آبای

این جاذبها باهعناوان یکای از مهامتارین و کارآمادترین روشهاا

است .این فلز در اغلب دماها سخت و شکننده و دارای نقاا ذوب و

مورد توجه قارار گرفتاه اناد .برخای از ایان ضاایعات عباارتاناد از:

جوش نسبتاً پایینی است.

برگ گردو  ،]2پوسته برنج  ،]6پوست پرتقال  ،]16پوست موز ،]11

روی در مقادیر باالتر از نیاز زیستی آبزیان ،سمی اسات .ایان عنصار

پوست بادام  ،]12پوست هلو .]13

طعم نامطبوع تلخ و گزنده ای به آب میدهد .میزان روی در طبیعت

ضایعات کشاورزی بهعنوان جاذب و بهای بسیار اناد

فلزات سانگین عناصاریاناد باا وزن اتمای باین  03/5تاا  266/0و

در خا  ،حدود  1تا  3میلیگرم بر کیلاوگرم خاا

وزن مخصوص بزرگتر از  .5با رشاد ساریع صانایع از قبیال آبکااری

سطوح روی در بوم سازگانهای آبی میتواند بر اثر تخلیه فاضالبهای

فلزات ،عملیات استخراج از معادن ،صنایع کودسازی ،دباغ خاناههاا،

صاانعتی و رسااوب روی از طریاا بارشااهای جااوی ،شستشااوی

باتریسازیها ،صنایع کاغذ ،آفتکشها و جز آنها ،فلزات سنگین باه

فاضااالبهااای محلاای و پسااماندهای معاادنکاری ،آفااتکااشهااا و

طور مستقیم یا نامساتقیم باه طاور فزاینادهای وارد محای زیسات

فرایندهای گالوانیزاسیون باشد .روی عنصر کمیابی اسات کاه بارای

میشوند ،بر خالف برخی آالیندههاای آلای ،فلازات سانگین تجزیاه

سالمت آدمی ضروری است .ایان عنصار بارای فعالیات فیزیولاو ی

زیستی نمیشوند و به تجمع در موجودات زنده گارایش دارناد .]14

بافت زنده و تنظیم فرایندهای زیستشیمیایی ،مهم و ضروری است.

حضور بیش از حد مجاز فلزات سنگین در گیاهاان و آب ،بار حیاات

با این حال ،مقادیر بیش از حد این عنصر میتواناد باعاث مشاکالت

مردمی که از این آب استداده میکنند تأثیر مندای مایگاذارد .ایان

پردامنه برای سالمتی از جمله معده درد ،ناراحتی پوستی ،اساتدراغ،

فلزات میتوانند به زنجیره غذایی وارد شوند و سطح آنها میتواند باه

تهوع و کم خونی شود .]11

کاربرد پسماندهای گیاه نعناع برای حذف یونهای مس و روی...

بستگی دارد ،مثالً ،در استخراج فاز جاماد باه روش تباادل یاونی از

ممکن اسات بارای ساالمت آدمای زیانباار باشاند .معماوالً پاس از

اسات .افازایش

طور زیستی افزایش یابد .]15
مس عنصری جامد ،غیر قابل احتراق است و باه صاورت خاالص در

 .2روش تجربی

طبیعت یافت میشود .مس یکی از عناصر فاراوان در طبیعات اسات

 1-2مواد شیمیایی و دستگاهها

که براثر پدیادههاای طبیعای در محای زیسات باه مقادار فاراوان

دستگاهها و ماده شیمیایی بهکاررفته در این کار از این قرارند:

یافت می شود .بسیاری از ترکیبات مس در رساوبات یاا ذرات خاا

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی ،مجهاز باه اتمایکنناده شاعلهای،

تهنشین میشود یا به این ذرات میچسبند .ترکیبات قابل حل ماس

ماادل  ،226 SpectrAAمجهااز بااه پردازنااده رایانااهای pH .متاار
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دیجیتالی ،مدل  221متروهم با الکتارود ترکیبای کالومال -شیشاه،

خشف شد 1/6 .گرم نمونه مو توزین شد و  5/6میلی لیتار محلاول

ساخت کشور سوئیس .آون  GCA/ PRECISION Scientificساخت

 HNO3غلیظ و  3میلایلیتار محلاول  HClO4پنجااه درصاد باه آن

کشور آمریکا .ترازوی دیجیتال مادل 216-LIBROR AEUباا دقات

اضافه ،و به محلول گرما داده شاد تاا خشاف شاود .بافراساتات باه

 ±6/6661گرم ،ساخت شرکت شیمادزو اپن .کلیاه ظاروف شیشاه

باقیمانده اضافه و صاف ،سپس در یف بالن حجمی  16میلایلیتاری

ای از نوع براند و دوران ،ساخت کشور آلمان.

به حجم رسانده شد .در نهایت 1/6میلیلیتر از محلول تهیه شاده در

پسماند گیاه نعناع ،بعد از فرایند عصاارهگیاری ،نمافهاای نیتارات

یف بالن حجمی تا  166میلی لیتری با باافر فسادات رقیا و بارای

عناصااااار ماااااس ) (Cu(NO3)2.3H2Oو روی )(Zn(NO3)26H2O

تعیین مقدار یون مس و روی ،با روش مورد نظر ،به کار گرفته شد.

خریداری شده از شرکت مر

آلمان .سدیم تیو سولدات ،سولدوریف

اسید ،نیتریف اسید ،کلریدریف اسید و اتیلن دی آمین تترا اساتیف
اسید با درجه خلوص تجزیهای خریداری شده از شرکت مر

 4-2روش استخراج و اندازهگیری یونهای مس و روی

آلمان.

 6/62گرم جاذب در بشر ریخته و مقدار  16میلی لیتراز محلولهای

سدیم هیدروکسید با درجه خلوص  65/5درصاد خریاداری شاده از

استاندارد شامل  0/5میکروگرم از هر کدام از دو فلز ماس و روی باه

آلماان.

آن اضافه شد .پس از افزودن  3میلی لیتار محلاول باافر اساتات باا

نمفهای مختلف از کاتیونها و آنیونهای متداوت به منظور بررسی

 ،pH=4/5محلول درون بشر روی همازن مغناطیسای باه مادت 36

مزاحمتهای کاتیونی و آنیونی با درجه خلوص تجزیاهای خریاداری

دقیقه هم زده شد .در مرحله بعد ،یونهای جذب شاده روی جااذب

شرکت مر

آلمان .اسید استیف  60درصد از شرکت مار

شده از شرکت مر

آلمان.

با استداده از  4میلی لیتر سدیم تیوسولدات  6/1موالر در مدت زمان
 15دقیقه شویش شدند و در نهایت عناصر واجذب شده با استداده از

 2-2آمادهسازی جاذب

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی شعله با شارای دساتگاهی کاه در

به منظور آماده ساازی جااذب ،ابتادا پسامانده گیااه نعنااع پاس از

جدول ( )1درج شده ،اندازهگیری شدند.

فرایند عصارهگیری با آب مقطر برای حذف گرد و غباار شساته و در
دمای  166درجه سلسیوس به مدت  24ساعت در آون خشف شاد.

جدول  .1شرایط دستگاهی بهکار گرفتهشده برای

پس از خرد کردن ،با مش  2/2میلی متر الف شد .سپس به منظاور

اندازهگیری یونهای آنالیت.

حذف مقدار احتمالی فلزات انباشته شده 26 ،گرم از این جااذب باه

شرایط دستگاهی

مس

روی

 166میلی لیترمحلول تهیه شاده از ساه اساید یاف ماوالر (اساید

طول موج ()nm

342/2

213/6

عرض شکاف مونوکروماتور ()nm

6/5

1

نوع شعله

استیلن – هوا

استیلن – هوا

رساایدن بااه  pHمحاای بااا آب مقطاار شستشااو داده و درون آون

شدت جریان ()mA

4

5

گذاشته شد تا در دماای166درجاه سلسایوس باه مادت  4سااعت

سرعت جریان استیلن ()L/min

1/5

1/5

سرعت جریان هوا ()L/min

3/5

3/5

نیتریف ،اسید سولدوریف ،اسید کلریدریف) به نسبت هاای مسااوی
اضافه شد و به مادت  2سااعت روی همازن مغناطیسای در دماای
 56درجه سلسیوس هم زده شد .پاس از صااف کردن،جااذب را تاا

خشف شود .]12
 3-2آمادهسازی نمونه حقیقی
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 1-3-2نمونه مو

 5-2بهینهسازی

نمونه موی آدمی از چندین آرایشگاه زنانه در کیسههاای پالساتیکی

عواملی که بر استخراج یونهای مس و روی موثرناد عبارتناداز،pH :

تمیز جمع آوری شد و برای استداده از آن بهعناوان نموناه حقیقای،

نوع ،غلظت و حجم حالل شوینده ،مقدار جاذب ،حجم و غلظت بافر

ابتدا به مدت  3دقیقه در استون قرار داده و ساپس باا آب شساته و

و زمان هام زدن .ایان عوامال در کاار حاضار بهیناه ساازی شادند.

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هفدهم ـ شماره نود و هفت ()9317

تغییر یف عامل مورد بررسی در هر مرحله وثابات نگهداشاتن بقیاه

باارای تنظاایم  pHمحلااول ،از بااافر اسااتات 6/1

عوامل انجام شد.

استداده شد .به این صورت که حجمهاای مختلدای از ایان باافر باه

مااوالر بااا pH=4/5

محلولهایی با مقادیر یکسان از مس و روی افزوده شد .سپس مطاب
 1-5-2شرایط بهینه بهکار رفته در دستگاه جذب اتمی شعله بررای

روش ،فراینااد بازیااابی انجااام شااد .نتااایج حاصاال را در شااکل ()2

اندازهگیری مس و روی

مشاهده میکنیم .براساس نتایج نمایشیافته ،مقدار  3میلیلیتر بافر،

شرای ب هینه ماورد اساتداده در دساتگاه جاذب اتمای شاعله بارای

بهعنوان حجم بهینه بافر در نظر گرفته شد.

اندازه گیری مس و روی مطاب دستورالعمل دستگاه برای این فلزات
است که در جدول ( )1درج شدهاند.

 4-5-2بررسی مقدار جاذب

به منظور بررسی اثر مقدار جاذب بار درصاد بازیاابی ،محلاولهاای
 2-5-2بررسی اثر pH

یکسااانی مطاااب روش تهیااه شااد و مقاادار جاااذب آن در گسااتره

از آنجایی که  pHمحلولهای آبی یف پارامتر تجزیهای مهم در روش

 6/62تا  6/26گرم تغییر داده شاد .باا توجاه باه نتاایج حاصال در

 SPEاساات ،تااأثیر آن باار پاایش تغلاای کاااتیونهااای

+

+

 Cu2و Zn2

شکل ( )3مقدار بهینه جاذب  6/62گرم اختیار شد.

بررسای شااد .باارای ایاان کاار ،محلااولهااای یکسااانی مطاااب روش
بیان شده تهیه و تنظیم  pHمحلولهای مورد نظر در گستره  2تا ،2

 5-5-2بررسی زمان همزدن محلول مس و روی در مرحله جذب

بااا اسااتداده از  NaOHو  HClرقیا انجااام شااد .نتااایج بااه صااورت

در این بخش ،مقدار  6/62گرم جاذب در محلاولهاایی حااوی 0/5

شکل ( ،)1گزارش شده است .با توجه به نمودار مشخص میشود که

میکروگرم از هر دو فلز مس و روی و  3میلی لیتر باافر ریختاه و در

باارای مااس در  pH=4/5-5و باارای روی در pH=4-4/5

زمانهای بین  1تا  06دقیقه روی همزن مغناطیسای هام زده شاد.

بیشینه است .بنابراین برای ادامه کار  pH=4/5بهعنوان مقدار بهیناه

ادامه کار مطاب روش کار  5-2انجام شد .نتایج بهدست آماده را در

اختیار شد .در ادامه pH ،محلول با استداده از بافراساتات  6/1ماوالر

شکل ( )4مشاهده میکنیم ،که با افزایش زمان همزدن از  1باه 36

روی  pH=4/5تنظیم شد.

دقیقه ،درصد بازیابی افزایش ماییاباد و ساپس ثابات مایشاود .در

بازیااابی

کاربرد پسماندهای گیاه نعناع برای حذف یونهای مس و روی...

بهینهسازی شرای آزمایش به روش بررسی یف عامل در هر زمان ،با

 3-5-2تعیین حجم بافر

نتیجه زمان بهینه  36دقیقه برای ادامه آزمایشات اختیار شد.
121
111

61

درصد بازیابی

81

41
21
1
11

8

4

6

2

1

pH

شکل  .1اثر  pHبر درصد بازیابی یونهای مس و روی.
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111
81
درصد بازیابی

61
41
21
1
6

4

5

2

3

1

1

حجم بافر (میلیمتر)

شکل  .2اثر حجم بافر بر درصدبازیابی مس و روی.

121
111

61

درصد بازیابی

81

41
21
1/2

1/25

1/1

1/15

1

1/15

مقدار جاذب (گرم)

شکل  .3نمودار اثر مقدار جاذب بر درصد بازیابی فلزات مس و روی.

121
111

61
41
21
1
01

61

51

41

31

21

11

1

زمان (دقیقه)

شکل  .4اثر مدت زمان همزدن بر واجذب یونهای مس و روی.
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درصد بازیابی

81

به منظور دستیابی به یف شوینده مطلوب بارای واجاذب یاونهاای

حالل شوینده اختیار شد.که نتایج آن در جدول ( )4درج شده است.

مااس و روی بااه طااور کاماال از روی جاااذب ،محلااولهااایی حاااوی
 0/5میکروگااارم از هااار یاااف از دو فلاااز ماااس و روی در حجااام
 16میلایلیتاار مطاااب روش کااار بخااش  5-2ساااخته و بااه ماادت

جدول  .3اثر غلظتحالل شوینده بر واجذب یونهای مس و روی.
غلظت شوینده(موالر)

درصدبازیابی مس

درصدبازیابی روی

6/61

65/1

10/1

سدیم تیو سولدات ،سولدوریف اسید ،کلریدریف اسید ،نیتریف اسید

6/65

62/3

64/5

واتیلن دی آمین تترا استیف اسید استداده شد .نتایج در جدول ()2

6/16

66/2

66/6

6/26

62/4

62/6

6/36

62/1

62/0

6/56

60/2

61/4

 36دقیقه روی همزن مغناطیسی هم زده و سپس صاف شاد .بارای
واجاذب یاونهاای ماس و روی از شاویندههاای مختلدای از قبیال

درج شده است .طب نتایج ،از میان شویندههای به کار گرفته شاده،
سدیم تیوسولدات مناسبتر تشخیص داده شد.
جدول  .2اثر شویندههایمختلف بر واجذب یونهای مس و روی.
درصد بازیابی

درصد بازیابی

مس

روی

تیو سولدات سدیم  6/1موالر

66/1

66/3

سولدوریف اسید  6/1موالر

62/2

66/2

کلریدریف اسید 6/1موالر

04/2

45/6

اتیلن دی آمین تترا استیف اسید

50/3

34/6

نوع شوینده

جدول  .4اثر حجم شوینده بر مقدار بازیابی فلزات مس و روی.

 0-5-2بهینهسازی غلظت و حجم شوینده

برای بررسی تاثیرغلظت حالل شوینده بر میزان واجذب ،محلولهای

حجم شوینده ()mL

درصدبازیابی مس

درصدبازیابی روی

2

25/5

16/1

3

65/1

64/1

4

62/6

61/4

5

66/1

62/1

0

66/2

62/6

کاربرد پسماندهای گیاه نعناع برای حذف یونهای مس و روی...

 6-5-2انتخاب شوینده مناسب

به بازیابی کامل یونهای استخراج شده باشد ،بهعنوان حجام بهیناه

یکسانی شاامل  0/5میکروگارم از هار کادام از دو فلاز روی و ماس
در حجم  16میلی لیتر تهیه و مطاب روش کار  2-5استخراج شدند.

 8-5-2بهینهسازی زمان هم زدن محلول واجذب

سرانجام ،بهمنظور بازیابی یونهای استخراج شده بر روی جااذب ،از

برای بررسی تأثیر زمان هم زدن محلول بر واجذب یونهاای ماس و

 4میلی لیتر سدیم تیو سولدات با غلظتهای متداوت اساتداده شاد.

روی ،محلولها ی حاوی  0/5میکروگرم از یاونهاای ماورد مطالعاه

نتایج در جدول ( )3درج شده است .با توجه باه نتاایج جادول (،)3

طب روش  5-2آماده و تغلیظ شدند .سپس جااذب ماورد اساتداده

غلظاات  6/1مااوالر ساادیم تیااو سااولدات بااهعنااوان غلظاات بهینااه

توس  4میلی لیتر سدیم تیو سولدات  6/1موالر ،به منظور واجاذب

حالل شوینده اختیار شد.

یونهای روی و مس در گستره زمانی  5تا  36دقیقاه در یاف بشار

همچنین ،طب بررسیهای انجاام شاده ،باا اساتداده از حجامهاای

روی همزن مغناطیسی هامزده شاد .نتاایج منادرج در جادول ()5

معادل  4میلیلیتر به باال ،عمل بازیابی به طور کامل انجام میشاود،

نشان میدهد که در زمان باالتر از  15دقیقه بازیابی باه طاور کامال

ولی از آنجا که با به کارگیری حجمهای بیشتر فاکتور پایش تغلایظ

صورت میگیرد .درنتیجه زمان تماس  15دقیقه بهعنوان زمان بهینه

کاهش مییابد ،کمترین مقدار حالل شوینده 4 ،میلیلیتر ،کاه قاادر

محلول واجذب اختیار شد.
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جدول  .5تأثیر زمان هم زدن محلول واجذب بردرصد
بازیابی دو فلز روی و مس.

 166میلااایلیتااار و در شااارای بهیناااه ،مطااااب روش کاااار 5-2
آماده شدند .یونهای جذب شاده توسا جااذب ،باا  4میلای لیتار

زمان همزدن (دقیقه)

درصدبازیابی مس

درصدبازیابی روی

5

21/1

10/6

16

60/2

63/0

15

66/2

62/1

26

66/6

62/6

25

66/3

66/2

36

66/1

62/2

سدیم تیوسولدات  6/1ماوالر واجاذب ومحلاول زیار صاافی توسا
دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد .نتایج حاصال را در جادول ()1
درج کردهایم .طب نتایج حاصل ،میزان بازیابی یونهای مس و روی،
بااهترتیااب ،تااا حجاامهااای  066و  466میلاای لیتاار کماای اساات.
از این طری و طب فرماول زیار مایتاوان فااکتور پایش تغلایظ را
محاسبه کرد.
حجم محلول نهایی /حجم محلول اولیه= فاکتور پیش تغلیظ

 9-5-2بررسی غلظت یونهای مس و روی

برای به دست آوردن مدل هاای جاذبی ،غلظات محلاول هاای دارای

بنابراین فاکتور پیش تغلیظ بارای فلاز ماس  156و بارای فلاز روی

یونهای مس و روی بررسی شد .به این منظور ،مقدار  56میلی لیتر

 166است.

محلولهای حاوی یونهای ماورد نظار باا غلظاتهاای مختلاف باه
6/1گرم جاذب اضافه و در ادامه مطاب یادشده در بخش  5-2حذف

جدول  .7اثر حجم محلول بر درصد بازیابی یونهای مس و روی.

یونها صورت گرفت .سرانجام ،جذب آن توس دستگاه طیف سنجی

حجم نمونه ()mL

درصدبازیابی مس

درصدبازیابی روی

جذب اتمی خوانده شد و نتایج در جدول ( )0درج شد .همانطور کاه

16

66/1

66/2

در جدول ( )0درج شده است ،باا افازایش غلظات از درصاد حاذف

56

66/1

66/2

کاسته میشود که دلیل آن میتواند کاهش یافتن مکاانهاای فعاال

166

66/2

66/0

موجود بر روی جاذب و اشباع شدن آنها باشد.

266

66/5

66/2

366

66/1

66/2

466

66/0

62/2

566

62/2

62/6

066

60/3

20/6

166

21/6

11/2

جدول  .6اثر غلظت اولیه محلول بر درصد
بازیابی فلز روی و مس.
غلظت اولیه ()mg/L

درصد بازیابی مس

درصد بازیابی روی

26

63/1

61/4

36

21/0

15/2

46

12/6

06/2

 .3ارزیابی روش

56

02/2

46/5

 1-3بررسی تكرارپذیری روش

06

53/1

42/1

برای بررسی تکرارپذیری روش 1 ،محلول  16میلای لیتاری مشاابه،
حاوی  0/5میکروگرم از یونهای مس و روی مطاب روش بیان شده

 6-2تعیین حد نهایی رقت

جداسازی و واجذب یونها نیز انجاام شاد .ساپس جاذب هریاف از

حد نهایی رقت ،یعنی بیشترین حجمای از نموناه کاه بتاوان مقادار

یونها توس دستگاه جذب اتمی در مقابل محلول شاهد خوانده شد.

معینی از آنالیت را به طور کمی از آن استخراج و بازیابی کرد .بارای

با توجه به نتایج حاصل ،مقدار انحراف اساتاندارد نسابی هار یاف از

تعیین حد نهایی رقت ،محلولهایی حاوی  0/5میکروگرم از هر یاف

یونها به صورت زیر است:

از یااونهااای مااورد مطالعااه ،در حجاامهااای مختلااف از  16تااا
45
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%RSD= S/ ̅ × 100

برای فلز مس

کند .نتایج حاصل در جدول ( )2درج شده است.
%RSD=8.32×10-3/0.552×100=±1.51

 3-3تعیین گستره خطی و نمودار درجهبندی

برای فلز روی

برای ترسیم نمودار مدرجسازی ،نمونههای حاوی مقاادیر مختلاف از

%RSD=6.73×10-3/0.481×100=±1.17

مس و روی در شرای بهینه و بر اساس روش کاار  5-2اساتخراج و
در نهایت جذب آنها با استداده از دستگاه جذب اتمای خواناده شاد.

 2-3بررسی اثر مزاحمت

گستره خطی برای یون مس  6/616تا  5/6میکروگرم بر میلیلیتر و

مقادیر متداوتی از نمفها و یونهای فلزی مختلف باه محلاولهاای

باارای یااون روی  6/626تااا  2/6میکروگاارم باار میلاای لیتاار در

دارای  0/5میکروگرم مس و روی ،باه طاور جداگاناه اضاافه شادند.

محلول اولیه بهدست آمد.

مراحل کار مشابه بخش  5-2انجام گرفت .با افزایش تدریجی مقادار

معادله نمودار مدرجسازی برای ماس  A=6/0662C-6/331و بارای

یف آنیون یا کااتیون خااص در طاول آنالیزهاای متاوالی و بررسای

فلز روی  A=6/5052C+6/6110با ضاریب همبساتگی ،باه ترتیاب،

مقادیر جذب باهدسات آماده در هار مرحلاه ،حاد مزاحمات بارای

 6/6664و  6/6665محاسبه شد .نمودار مدرجسازی را در شکلهای

کاتیونها و آنیونهای مورد بررسای ،مشاخص شاد .حاد مزاحمات،

( )5و ( )0مشاهده میکنیم.

مقداری از کاتیون یا نمکی در نظر گرفته میشود که خطاایی کمتار

جدول  .8اثر میزان مزاحمتها بر جذب یونهای مس و روی.
یون یا نمک مورد نظر

حد مزاحمت برای مس

حد مزاحمت برای روی

Co2+

156

156

Cd2+

166

156

Mg2+

56

56

Pd2+

266

166

Fe3+

166

166

Ca2+

56

15

Ba2+

15

166

Mn2+

166

56

Ag+

156

266

Na+

156

266

K+

156

256

¯Cl

1566

1666

CO32-

1666

1666

¯Br

1666

1666

¯NO3

1666

1666
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3/5
y =1/6112x-1/331

3

2

R =1/999

2/5
جذب

2
1/5
1
1/5
1
6

4

5

2

3

1

1

غلظت (میلیگرم بر لیتر)

شکل  .5نمودار مدرجسازی برای اندازهگیری مس.

1/2
1

y =1/5658x-1/1116
2

R =1/9995

1/8
جذب

1/6
1/4
1/2

11

8

4

6

1

2

1

غلظت (میلیگرم بر لیتر)

شکل  .6نمودار مدرجسازی برای اندازهگیری روی.

 4-3تعیین حد تشخیص

در این رابطه  mشیب نمودار درجهبندی مس است.

حد تشخیص ،حداقل غلظتی از نمونه است کاه مایتاوان باا درجاه

همچنین ،حد تشخیص برای فلز روی عبارت است از:

اطمینان معلومی آشکارساازی شاود .از نظار کمای ،حاد تشاخیص
معادل با غلظتی از عنصر اسات ،کاه سایگنال معاادل باا ساه برابار
انحراف نسبی مربو باه نموناه شااهد داشاته باشاد .بارای تعیاین
حد تشخیص روش ،تعداد  1نمونه محلول شاهد با  pH=4/5تهیاه و
سپس مطاب روش  5-2میزان جذب محاسبه شد.
-4

با توجه به اینکه  Sbانحراف استاندارد شاهد معاادل  6/2×16بارای
مس بهدست آمد ،حد تشخیص روش به صورت زیر محاسبه شد:
CDL=3 Sb/m
CDL=3×9.8×10-4/0.6002= 4.8 × 10-3 µg/mL

45

-3

-4

CDL=3×6.3×10 /0.5658= 3.3 × 10 µg/mL

 6/5052در این رابطه شیب نمودار درجهبندی روی است.
 5-3آزمایشهای هم دمای جذب
 1-5-3هم دمای النگمویر

در مدل النگمویر سازوکار جذب از نوع پوشاش ساطحی تاف الیاه
اساات .دادههااای مربوطااه هماادما در شااکل ( )1باارای فلااز مااس و
شکل ( )2برای فلز روی ،نموده شدهاناد .باا ارزیاابی معادلاه خا و
مقدار ضریب همبستگی مشخص شد که فرایناد در ایان مطالعاه ،از
مدل النگمویر پیروی میکند.
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 2-5-3هم دمای فروندلیچ
لیترqe ،

در بخش  logqe ،1-2-2و  logCeمحاسبه و داده های به دست آماده

در معادله فروندلیچ Ce ،غلظت تعادلی بر حسب میلیگرم بر

ظرفیت جذب در زمان تعادل برحسب میلی گارم بار گارم هساتند.

در شکل ( )6برای فلز ماس و نیاز در شاکل ( )16بارای فلاز روی،

همچنین  Kو  nثابتهای فروندلیچاند کاه باا ترسایم

نماودار logqe

آمده است.
2
1/6

y =1/1610x-1/1662

1/8

2

R =1/9995

)Ce/qe(g/L

1/2

1/4

35

25

31

15

21

5

11

1

1

)Ce(mg/L

شکل  .7همدمای النگمویر برای حذف فلزمس.
3
y =1/1008x-1/1599

2/5

2

2
1/5

)Ce/qe(g/L

R =1/9998
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نسبت به  logCeبهدست میآیند .باتوجه به نتایج جدول ارائاه شاده

1
1/5
1
41

31

21

11

1

)Ce(mg/L

شکل  .8هم دمای النگمویر برای حذف فلزروی.

1/6
1/2

y =1/1024x-1/9682

Log qe

1/8

2

R =1/9141

1/4
1

2

1/5

1

1/5

1

Log Ce

شکل  .9همدمای فروندلیچ حذف مس بهواسطة  0/1گرم جاذب.
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1/15
1/1
1/15

y =1/1103x-1/9438

1/95

R =1/9685

1/9

2

Log qe

1

1/85
1/8
2

1

1/5

1

1/5

Log Ce

شکل  .10همدمای فروندلیچ برای حذف روی بهواسطة  0/1گرم جاذب.

 6-3تعیین مقدار فلزات مس و روی در نمونه حقیقی به روش

ارزیابی صحت روش مورد نظر برای اندازهگیری مس در نموناههاای

افزایش استاندارد

حقیقی در دسترس نباود ،مقادار مشخصای از آنالیاتهاا باه کلیاة

به منظور تعیین صحت روش مورد نظر برای اندازهگیاری یاونهاای

نمونهها اضافه و درصد بازیابی آنالیتها محاسبه شد و نتایج حاصال

مااس و روی در نمونااههااای حقیقاای ،دونمونااه آب (آب چاااه و آب

در جدول ( )6درج شد.

آشامیدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان) و یف نمونه مو مورد استداده
قرار گرفت .مقدار  16میلیلیتر از هریف از نمونهها طب روش آورده

 0-3مقایسه روش ارائه شده با تحقیقات انجام شده دیگر

شده آزمایش شد و در نهایت جذب آنها باهکماف دساتگاه طیاف

کاربرد جاذب یادشده با یف رشته جاذب سابز دیگار مقایساه شاده

سنجی جذب اتمی خوانده شد.از آنجا که نموناه اساتانداردی بارای

است که در جدول ( )16به آن اشاره شده است.

جدول  .9اندازهگیری مس وروی در نمونههای حقیقی مختلف
نمونه حقیقی

آب چاه دانشگاه شهیدباهنر

آب آشامیدنی دانشگاه شهید باهنر

مو

44

مقدار یافت شده ()µg/L

مقدار اضافه شده()µg/L

مقدار یافت شده()µg/L

درصد بازیابی

مس16/34:

16/66

26/10

62/2

روی2/21:

16/66

12/25

66/2

مس-:

16/66

16/21

162/1

روی0/11:

16/66

10/03

66/2

µg/g

µg/g

مس12/23 :

16/66

21/64

61/1

روی26/21 :

16/66

36/44

60/3
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. مقایسه ساقه نعناع بهعنوان جاذب سبز با تحقیقات انجام شده دیگر.10 جدول

[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]
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مرجع

)زمان تماس (دقیقه

(mg/g) ماکزیمم ظرفیت جذب

نوع عنصر

نوع جاذب

]16

246

2/26

Cu

Sodium bicarbonate modified
wheatstraw

]26

-

5/54

Zn

Activated almond shell

]21

126

Cu
Zn

Hardwood

]21

126

Cu
Zn

Corn straw

]22

36

Zn

Nanostructured cedarleaf ash

کار حاضر

36

Cu
Zn

Mint stem

11/6
12/52
4/54
0/16
4/16
10/42
12/25
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 از پسماند ساقه گیاه نعناع پس از فرایناد عصاارهگیاری،در این کار
به عنوان یف جاذب در دسترس و ارزان برای حذف فلازات سانگین
 نتایج حاصل حاکی از مناساب باودن ایان.روی و مس استداده شد
.جاذباند

 از، همچناین. اختیار شد4/5  مناسبpH ،در بررسیهای انجام شده
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 حد تشخیص روش بر اساس.یکی دیگر از مزایای آن بهشمار میآید
 بارای ماس و، باه ترتیاب،سه برابر انحراف استاندارد محلول شااهد
 میکروگرم بر میلی لیتار اسات کاه2/0 × 16-3  و4/2 × 16-3 ،روی
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