تهیه رزین از کربن فعال اصالح شده جهت اندازهگیری فلز روی ( )IIدر نمونههای آب
رودخانهی سوین
خالده اقدم ،*1الهام منیری ،2امیر عبداهلل مهرداد شریف 3و همایون احمد پناهی
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 -1دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد تهران شمال
 -2دانشکده شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد ورامین (پیشوا)
 -3دانشکده شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد تهران شمال
 -4دانشکده شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد تهران مرکز

تاریخ دریافت1331/70/70 :

تاریخ پذیرش1313/70/11 :

چکیده
در این مطالعه رزین جدید کی لیت کننده کربن فعال به منظور پیش تغلیظ و اندازه گیری یون فلزی
روی ( )IIدر نمونه های آب واقعی (رودخانه سوین) سنتز گردید .اصالح کربن فعال از طریق عامل کی
لیت کننده ایمینو دی استیک اسید ( )IDAانجام گرفت .در سنتز این رزین از حد واسط سیانوریک
کلراید استفاده شد .تائید ساختار رزین سنتزی از طریق طیف تبدیل فوریه مادون قرمز ( )FT-IRانجام
گرفت .عوامل موثر بر میزان جذب ،از جمله  ،pHمدت زمان تماس با جاذب ،حضور یون های مزاحم و
ظرفیت جاذب مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد که  pHبهینه ،درصد بازیافت و ظرفیت
رزین به ترتیب عبارت از 99/9 ،6/5 :درصد و  66/6میلی گرم بر گرم رزین می باشد .غلظت یون
) Zn(IIبعد از پیش تغلیظ ،توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله ( )FAASمورد اندازه گیری قرار
گرفت.جاذب فوق ظرفیت باال ( 66/6میلی گرم بر گرم) در جذب یون روی ( )IIاز نمونه های آب محیط
طبیعی را داراست.
واژگان کلیدی
یون روی ،کربن فعال اصالح شده ،ایمینو دی استیک اسید ) ،(IDAپیش تغلیظ.

* نگارنده پاسخگو:

Aghdam_khaledeh@yahoo.com
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مقدمه
با توجه به گسترش روز افزون صنایع و به تبع آن افزایش
آلودگی های محیط زیستی ،نیاز هر چه بیشتری نسبت به حفظ منابع
محیط زیستی در مقابل این آلودگی ها احساس می شود .در این میان
آلودگی اکوسیستم های آبی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
همچنین در میان عوامل آالینده آب ها ،فلزات سنگین (Marshall

)& Mottola, 1983, Roldan et al., 2003
باتأثیرمستقیم بیولوژیکی ) (Gurnani et al., 2003aبر
بدن انسان می توانند بسیار خطر آفرین باشد .برخی از فلزهای
سنگین حتی در غلظتهای پایین برای موجودات آبزی و انسان سمی
و خطر ناک می باشد که یون روی از جمله آن هاست .زمانی که
غلظت این فلزها از حد تشخیص دستگاه های اندازه گیری پایین تر
باشد ،جهت سنجش میزان آن ها از پیش تغلیظ استفاده می شود.
روش های معمول جداسازی و پیش تغلیظ یون های فلزی عبارتند
از :هم رسوبی ) ،(Cerutty et al., 2005تعویض یونی

(Camel, 2003, Divrikli et al., 2007, Duran,
) ، et al., 2006استخراج مایع -مایع & (Millis
) .Thurman, Nishihama et al., 2001این روش ها
اغلب به مقدار زیادی نیازمند ماده است .در حال حاضر استخراج
فاز جامد ) (Solid phase extractionبهترین روش برای
جداسازی و پیش تغلیظ چندین عنصر به صورت همزمان است زیرا
توانایی کنترل  ،pHفاکتور پیش تغلیظ باال را داشته و به منظور
جذب یون ،راندمان مناسبی دارد .بنابراین استخراج فاز جامد

(Dmitrienko et al., 2002, Gurnani et al.,
) 2003bبرای ایزوله کردن و پیش تغلیظ آنالیت های هدف ،پاک
کردن نمونه ها (رفع و تداخل) در داروسازی ،پزشکی ،محیط
زیست و مواد شیمیایی همچنین برای اندازه گیری یون های فلزی به
کار می رود .پالسمای جفت شده القایی ( Inductively
 )coupled plasmaبه دلیل هزینه باال ،کمتر مورد استفاده
قرار می گیرد و بیشتر از اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله
) (FAASاستفاده می شود (Divrikli et al., 2007,

)Narin et al., 2006, Price et al., 2002

.
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فعل و انفعاالت بیولوژیکی در انسان و حیوان ضروری می باشد و
در عملکرد بسیاری از سیستم های آنزیمی نقش دارد
).(Frassinetti et al., 2006
روی در بسیاری از موارد غیر سمی تلقی می شود و لیکن
سمیت مزمن می تواند ایجاد نماید .از جمله ترکیبات بسیار سمی
روی ،کلرید روی ( )LD50=350 mg/kg( )IIمی باشد که
مقادیر زیاد آن سبب از کار افتادگی کلیه ها می
گردد( .)Frassinetti et al., 2006این یون یکی از آالینده
های مهم آب بوده و معموالً از منابعی مانند معادن فلز ،پساب
کارخانه ها ،صنایع نساجی ،کاغذ سازی و داروسازی ،کارگاه های
فوالدسازی وارد محیط می شود .بدین خاطر شناسایی روی در نمونه
های محیط زیستی از جمله آب های طبیعی ،فاضالب ها و نمونه
های خاک از اهمیت زیادی برخوردار است .سازمان بهداشت جهانی
( )WHOغلظت مجاز روی در آب های آشامیدنی را  5میلی گرم
در لیتر معرفی کرده است .رودخانه سوین یکی از رودخانه های
استان آذربایجان شرقی ،شهرستان سراب است و از ارتفاعات سبالن
سرچشمه می گیرد و ضمن عبور از روستای سوین در جهت جنوب
جریان می یابد .این رودخانه نقش مهمی در تغذیه سفره های
زیرزمینی در شرق و جنوب شرقی شهرستان سراب داشته و به
عنوان منبع آب درآبیاری اراضی کشاورزی در منطقه مؤثر می
باشد.
هدف از این تحقیق سنتز رزین کربن فعال با توانایی باال در
جذب یون های آالینده همچون روی است ،ابتدا شرایط بهینه توسط
نمونه های آزمایشگاهی به دست آمده و سپس این رزین برای نمونه
های واقعی همچون آب رودخانه سوین مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش ها
در اسفند ماه سال  8811از پایین دست رودخانه سوین واقع در
شهرستان سراب در موقعیت جغرافیایی  85 04 88/2شمالی و
 58 81 08/8شرقی نمونه برداری انجام و پس از آماده سازی
نمونه ها ،غلظت یون روی توسط دستگاه جذب اتمی شعله
 VARIAN-AA240با شعله استیلن – هوا تعیین گردید.
مشخصات كربن فعال به کار برده شده در این پژوهش در جدول
( )8ارائه گردیده است(.)Mohan & chander., 2001

) Zn(IIیکی از آالینده های محیط زیست است .روی در طبیعت
بیشتر بصورت سولفید روی یافت می شود .این عنصر برای انجام

جدول  -1مشخصات کامل کربن فعال به کاربرده شده در سنتز رزین
جرم مولکولی

 1/1گرم بر مول

نیتریک اسید
ماده حل شونده در آب
اتانول

درصد => 1
درصد => 7/5
درصد => 7/2

سولفات ()SO4

میلی گرم بر لیتر >= 177

آهن ()Fe

میلی گرم بر لیتر >= 377

سرب ()Pb

میلی گرم بر لیتر >= 17

روی ()Zn

میلی گرم بر لیتر >= 17

جذب سطحی  -nهگزان
پسماند حاصل از احتراق در دمای ()077 cº

درصد <= 37
درصد=> 1
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اندازه ذرات
رزین كي لیت كننده كربن فعال توسط كوپل آن با عامل كي لیت
كننده ایمینو دي استیك اسید ( )IDAبه منظور جذب یون فلزي
روي ( )IIسنتز گردید .براي این منظور  5گرم از کربن فعال به
مدت  01ساعت در تماس با محلول  2درصد نیتریک اسید در دمای
اتاق قرار داده شد .نیتریک اسید باعث خروج ناخالصی ها از
ساختار کربن فعال و آماده سازي گروه های عاملی  OHموجود در
ساختمان کربن را برای واکنش (اکسیداسیون) شد و سپس محلول
صاف گردید و کربن روی صافی ،با آب مقطر شستشو داده شد
تا  pHمحلول زیر صافی به حدود  5/5الی  1رسید .کربن در
دمای اتاق خشک گردید و سپس مدت  84ساعت با محلول  2درصد
وزنی-حجمی سیانوریک کلراید به همراه 8و 0دی اکسان و زایلن در
دمای اتاق هم زده شد تا نمونه کربن به صورت سوسپانسیون درآمد.
سیانوریک کلراید نقش حد واسط را بین گروه های عاملی  OHاز
کربن و عامل کی لیت کننده ) (IDAبازی می کند .برخی از
سیانوریک کلراید ها از طریق پیوند کوواالنسی جذب کربن می
شوند ،برخی دیگر بصورت فیزیکی در سطح کربن باقی می مانند
یعنی جذب شیمیایی کربن نمی شوند .بعد از صاف و خشک شدن،
نمونه هاي کربن به مدت  20ساعت درون محلول پترولیم اتر قرار
داده شد .برای خروج سیانوریک کلراید هایی که جذب شیمیایی کربن
نشده اند از حالل پترولیم اتر استفاده می گردد .سپس کربن صاف و
خشک شد .در مرحله بعد کربن داخل محلولی از بافر سدیم استات
 4/8موالر با  ،pH=5ایمینودی استیک اسید) (IDAو نیترات
روی ) (IIقرار گرفت و به مدت  82ساعت هم زده شد .کربن
صاف گردید و توسط هر یک از محلول های بافر سدیم استات 4/8
موالر ،محلول  4/8 NaClموالر و آب مقطر ،به مدت  84دقیقه
بطور جداگانه هم زده شد .سپس محلول صاف گردیده و رزین به
دست آمده طی  8مرحله با  84میلی لیتر نیتریک اسید  4/5موالر
شتشو داده شد و هر بار به مدت  2ساعت در دمای اتاق هم زده شد.
عمل شستشو توسط محلول نیتریک اسید  4/5موالر در  8مرحله 2
ساعته انجام پذیرفت .جهت واجذب یون فلزی از رزین سنتزی،
شستشوی کربن فعال توسط محلول نیتریک اسید  4/5موالر انجام
داده شد .یعنی اسید نیتریک یون روی را از میان چنگک های
 IDAخارج کرده و خروج آن سبب بجای ماندن حفره ای درست
هم اندازه و هم شکل یون روی می شود .رزین حاصله با داشتن این
حفره توانایی جذب یون های روی بعدی را بطور اختصاصی دارا
می باشد .در نهایت رزین حاصله با آب مقطر دو بار تقطیر شستشو
داده شد تا  pHپساب به حدود خنثی رسید .بعد از اتمام سنتز رزین
كربن فعال جهت اطمینان از درستي سنتز ،رزین خشک شده با
استفاده از ( FT-IRطیف سنج  IRمادون قرمز مجهز به فوریه
ترانسفور) مورد بررسي واقع شد .نمونه ها در داخل ظروف در دار
و به دور از رطوبت در جای خشک برای انجام مراحل بعدی
نگهداری شد ( Kiran et al., 2007, Kadrivel et al.,

.)2003
به منظور تعیین  pHبهینه برای جذب یون روی توسط رزین
سنتزی 844 ،میلی لیتر محلول حاوی  8میلی لیتر از استوک 54
میلی گرم بر لیتر یون روی که  pHآن توسط بافرهای  4/48موالر
(اسید استیک -استات سدیم) و (دی سدیم هیدروژن سولفات -سدیم
هیدروژن سولفات) در گستره  8/5تا  9تثبیت شده بود 4/8 ،گرم
رزین اضافه شد .مخلوط توسط همزن دردمای محیط به مدت 0
ساعت هم خورد .سپس مخلوط صاف شده و رزین به دست آمده با
 84میلی لیتر نیتریک اسید  4/5موالر به مدت  8ساعت شستشو

01

درصد=> 17
> µm 100
گردید تا یون جذب شده توسط رزین به داخل اسید واجذب گردد.
محلول زیر صافی برای تعیین غلظت روی جذب شده ،توسط دستگاه
جذب اتمی مورد بررسی قرار گرفت .بیشترین درصد جذب در
محدوده  pHبرابر  1/5رخ داد.
به منظور بررسی اثر طول زمان تماس یون روی با رزین بر
میزان جذب یون فلزی توسط رزین ،به  844میلی لیتر محلول 14
میلی گرم در لیتر یون روی در  pHبهینه ( ،)1/5مقدار  4/45گرم
رزین اضافه گردید .نمونه های آن در داخل هفت ارلن در زمان های
مختلف بین  5الی  824دقیقه در دمای محیط هم زده شد .محلول زیر
صافی توسط دستگاه جذب اتمی مورد سنجش قرار گرفت.
برای بررسی ظرفیت رزین جهت جذب یون روی در دمای
ثابت  24درجه سانتی گراد ،به  844میلی لیتر از محلول هایی با
غلظت های  844 ، 14 ، 14 ، 04 ، 24 ، 84میلی گرم در لیتر از
یون روی در  pHبهینه ( ،)1/5مقدار  4/8گرم رزین اضافه گردید
و در دمای ثابت  24درجه سانتی گراد به مدت  0ساعت هم زده شد.
محلول زیر صافی با دستگاه جذب اتمی مورد سنجش قرار گرفت.
برای بررسی اثر یون های مزاحم بر میزان جذب یون روی
توسط رزین ،به روی  844میلی لیتر از محلول هایی که غلظت آن
ها نسبت به یون روی ) (IIو هر کدام از یون های , Mn2+

K+ , Cd2+ , Mg2+ , Co2+, Cu2+ Hg2+ , Fe2+, Ag+
2+ ,
 84 ، Caمیلی گرم در لیتر در  pHبهینه( )1/5بود ،مقدار
 4/8گرم رزین اضافه گردید و در داخل  84ارلن به مدت  8ساعت
هم زده شد .محلول زیر صافی برای تعیین غلظت یون روی ،با
دستگاه جذب اتمی شعله  VARIAN-AA240با شعله استیلن-
هوا سنجش گردید .از دستگاه طیف سنج )(Perkin Elmer
 FT-IRمدل  Spectru GXبرای شناسایی رزین سنتز شده
استفاده گردید.
به منظور پیش تغلیظ نمونه های آب رودخانه سوین ،در ابتدا
نمونه های برداشت شده ،در سه تکرار با دستگاه طیف سنجی جذب
اتمی شعله برای بررسی یون آالینده روی مورد سنجش قرار گرفت.
میانگین غلظت یون روی در نمونه آب  4/480میلی گرم بر لیتر
بود pH .نمونه واقعی روی  1/5تنظیم گردید .به مقدار  4/8گرم از
رزین به آن اضافه شد و به مدت  8ساعت هم خورد پس از صاف
کردن نمونه عمل واجذب یون جذب شده توسط  84میلی لیتر
نیتریک اسید  4/5موالر انجام گرفت این مرحله  8بار تکرار شد.
در مرحله بعدی ،داخل نمونه های آب رودخانه سوین یکبار غلظت
 4/445میلی گرم بر لیتر ،یکبار هم غلظت  4/48میلی گرم بر لیتر
از یون روی اضافه کرده و به همراه  4/8گرم از رزین سنتزی به
مدت  8ساعت هم زده شد .پس از صاف نمودن نمونه ها ،عمل
واجذب با نیتریک اسید  4/5موالر انجام گرفت برای تعیین غلظت
یون روی زیر صافی توسط دستگاه جذب اتمی مورد ارزیابی قرار
گرفت این مرحله هم در سه بار تکرار انجام شد .بررسي هاي آماري
نتایج بدست آمده توسط نرم افزار  ، SPSSوبا استفاده از آنالیز
واریانس یك طرفه  ANOVAو آزمون  Tukeyانجام پذیرفت.
جهت بررسی میزان غلظت یون روی ،در نمونه های مختلف قبل و
بعد از پیش تغلیظ و بعد از اضافه كردن مقادیر مشخص از یون
روي به آب رودخانه ( /445و  44/48میلی گرم بر لیتر) ،از دو
آزمون  ANOVAو  Tukyeاستفاده گردید .در هر دو آزمون
) (Pvalue< 4/45بود.
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محدوده طول موج  8085/01تائیدی بر اضافه شدن ایمینو دي
استیك اسید روي تركیب كربن فعال – سیانوریك كلراید می باشد.
نتایج مربوط به طیف سنجي  FT-IRكربن فعال اصالح شده
با حد واسط سیانوریك كلراید در شكل ( )8آورده شده است .اوجي كه
در طول موج  8040/48دیده مي شود مربوط به اضافه شدن
سیانوریك كلراید بر روي بدنه ي كربن فعال مي باشد.

نتایج
نتایج مربوط به طیف کربن فعال اصالح شده با حدواسط
سیانوریک کلراید و همینطور طیف مربوط به کربن فعال اصالح
شده با حدواسط سیانوریک کلراید که با ایمینودی استیک اسید کوپل
شده در شکل (8و )2ارائه شده است .بر اساس این نتایج ،اوج نمایان
شده در طول موج  8040/48اضافه شدن سیانوریك كلراید بر روي
بدنه ي كربن فعال را تایید می کند .همچنین اوج نمایان شده در
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شکل  -طیف  FT-IRکربن  -سیانوریک کلراید در pH=6/5
نتایج مربوط به طیف سنجي  FT-IRكربن فعال – سیانوریك
كلراید و ایمینو دي استیك اسید در شكل ( )2آورده شده است .در این
شكل اوج نمایان شده در ناحیه طول موج  8085/01نانو متر مربوط

به اضافه شدن ایمینو دي استیك اسید به تركیب كربن فعال –
سیانوریك كلراید مي باشد.
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شکل  -1طیف  FT- IRکربن فعال – سیانوریک کلراید  -ایمینو دی استیک
0

اسید

در شكل ( )8نتایج مربوط به تعیین  pHبهینه در جذب یون
روي توسط رزین سنتزي كربن فعال نشان داده شده است .نتایج
بدست آمده نشان داد كه با افزایش  pHاز حدود  8تا  ، 1میزان
جذب روند صعودي داشته به عنوان نمونه در  pH= 8/1میزان

جذب حدود  24درصد می باشد با افزایش  pHدر pH= 1/5

به

حداكثر مقدار خود یعني 91/9درصد رسیده و بعد از آن رفته رفته
با افزایش  pH( pHهاي قلیایي) روند كاهشي جذب را مشاهده مي
شود .بنابر این بهترین  pHبراي حداكثر جذب pH= 1/5 ،مي
باشد.

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال هشتم/شماره چهارم/زمستان 12

06

درصدبازیافت
شکل  -3اثر تغییرات  pHبر میزان جذب یون ) Zn(IIتوسط رزین سنتزی کربن فعال

نتایج اثر طول مدت زمان بر روی درصد اشباع رزین کربن
فعال در شکل ( )0نشان داده شده است .این نتایج حاکی از آن است
که در همان  5دقیقه اول حداکثر جذب ( 844درصد) توسط رزین

صورت گرفته و با گذشت زمان میزان تغییرات جذب روند تقریبا
ثابتی را طی کرده است .بنا بر این جاذب سنتزي مي تواند حداكثر
جذب را در حداقل زمان داشته باشد.

درصداشباع جاذب

زمان (دقیقه)
شکل  -4اثر طول مدت زمان بر درصد اشباع رزین سنتزی کربن فعال
شکل ( )5نشان دهنده نتایج ظرفیت جذب رزین سنتزی کربن
فعال در دمای ثابت  24درجه سانتی گراد و غلظت های مختلف یون
فلز روی می باشد .بر اساس این شکل با افزایش غلظت اولیه یون
روي در محیط آبي از  84تا  844میلي گرم بر لیتر میزان جذب

یون روي نیز از حدودا  84میلي گرم بر گرم به حداكثر  11/1میلي
گرم بر گرم مي رسد .بر این اساس ظرفیت جذب رزین سنتزي
زماني كه  844میلي گرم بر لیتر از یون روي در محیط آبي وجود
دارد برابر  11/1میلي گرم بر گرم مي باشد.
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ثابت و غلظت های مختلف یون روی )Zn(II
شکل  -5ظرفیت جذب رزین سنتزی کربن فعال در دمای

در جدول ( )2نتایج مربوط به مزاحمت یون های مختلف در
اندازه گیری یون روی ،در محلول های حاوی  84میلی گرم بر لیتر
یون روی همراه با  84میلی گرم بر لیتر از یون مزاحم است ارائه
شده است .بر این اساس میزان عملكرد اختصاصي رزین سنتزي در
جذب یون مورد نظر روي از محیط آبي بررسي می شود .بر اساس
نتایج بدست آمده در این جدول مشاهده گردید ،بیشترین مزاحمت در
میزان جذب روي توسط جاذب سنتزي ،مربوط به یون ) Ca(IIبا

 1/00درصد کاهش جذب می باشد .همچنین یون  Mnبه میزان
 0/88درصد ،یون  Hgبه میزان  8/0درصد و یون  Cdبه میزان
 2/00درصد باعث کاهش جذب فلز روی شده اند .و دیگر یون ها از
جمله ( )) K(II) ، Cu(II) ، Co(II) ، Mg(II) ،Fe(II
مزاحمتي درجذب روي توسط رزین سنتزي نداشتند.

جدول  -2نتایج مربوط به اثر حضور یون های مزاحم در میزان جذب یون روی توسط رزین سنتزی کربن فعال
یون مزاحم
)Fe (II
)Mg (II
)Co (II
)Cu (II
)Ca (II
)Cd (II
)Mn (II

غلظت یون  Znدر محلول زیر صافی
(میلی گرم بر لیتر)
3/5
3/5
3/5
3/5
3/12
3/00
3/03

میزان درصد کاهش جذب روی
 0/40درصد
 2/40درصد
 4/31درصد
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3/04
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)Ag (I
)Hg (II
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 3/0درصد
-

نتایج مربوط به پیش تغلیظ نمونه آب رودخانه سوین (آب واقعی)
در جدول ( ،)8نشان دهنده آن است که رزین سنتزی کربن فعال قادر

است یون فلزی ) Zn(IIرا با فاکتور پیش تغلیظ  84و میزان
بازیافت  91/9درصد جذب نماید.

جدول  -3نتایج حاصل از پیش تغلیظ نمونه آب رودخانه سوین
(آب واقعی)
بعد ازاضافه کردن

بعد ازاضافه کردن 1/1

نمونه آب

 1/115میلی گرم بر

میلی گرم بر لیتر از فلز

لیتر از فلز روی

روی

میانگین غلظت روی بر
حسب میلی گرم بر لیتر

7/710

7/103

7/223

7/203

درصد بازیافت

_

13/1

10

15/0

فاکتور پیش تغلیظ

_

17

17

17

متغیرها

رودخانه قبل از

بعداز پیش

پیش تغلیظ

نتایج آزمون  ANOVAنشان داد بین غلظت یون روی جذب
شده در نمونه های آب رودخانه ،با غلظت هاي متفاوت از یون روي
( 4/445و  4/48میلی گرم بر لیتر) اختالف معنی دار آماری وجود
دارد( .)Pvalue< 0/05یعني با تغییر غلظت روي در آب،
جاذب سنتزي مقادیر متفاوتي (  90درصد و  95/0درصد ) از یون
روي را جذب خود می کند .همچنین غلظت یون روي در نمونه هاي
آب رودخانه در قبل و بعد از پیش تغلیظ متفاوت بود .این غلظت ،بعد
از عمل پیش تغلیظ  84برابر غلظت روي ،پیش از عمل پیش تغلیظ
بود .بر` اساس آزمون  Tukeyبین غلظت های مختلف روی ،در
نمونه های مختلف از آب رودخانه اختالف معنی دار آماری وجود
داشت (.)Pvalue< 0/05

بحث و نتیجه گیری
گروه های عاملی مربوط به حد واسط سیانوریک کلراید و عامل
کیلیت کننده ایمینو دی استیک اسید در رزین سنتز شده با توجه به
طیف  FT-IRمورد بررسی قرار گرفت (شکل 8و .)2نتایج به
دست آمده از این طیف نشان داد که گروه های عاملی مذکور در
رزین سنتزی جایگزین شده اند .همان طوری که در شکل ()8
مشاهده می شود در طیف مربوط به تماس کربن با حد واسط
سیانوریک کلراید ناحیه  8040مربوط به باند کششی ) (C=Nمی
باشد که مبین اضافه شدن سیانوریک کلراید روی کربن است.
همچنین بر اساس شکل ( )2باند اضافی در ناحیه  8085/01مربوط
به گروه کربنیل استری ) (C(=O)Oمی باشد که خود مبین اضافه
شدن گروه کیلیت کننده ایمینو دی استیک اسید به روی حد واسط می
باشد .بررسی پارامترهای تأثیر گذار بر میزان جذب یون روی

تغلیظ

توسط رزین که شامل  ،pHزمان تماس رزین سنتزی با یون فلزی،
ظرفیت رزین و اثر یون های مزاحم نشان داد pH ،بهینه برای
جذب یون فلزی توسط رزین کربن فعال بر اساس شکل ( )8مقدار
 pHبهینه برای جذب یون روی توسط رزین برابر  1/5بوده و در
این  pHبازیافت  844درصدی از رزین سنتزی کربن فعال
صورت گرفت .رزین سنتزی مورد بررسی در pHهای مختلف
توانایی جذب یون روی را دارد .لیکن میزان جذب در pHهای
مختلف متفاوت است .در بررسی جذب یون های فلزی توسط کربن
فعال ،بیشترین میزان جذب یون روی توسط کربن فعال ،در pH
حدود  1بود ) .(Kiran et al., 2007به نظر می رسد جذب
یون وابسته به  pHمحلول است و بهترین  pHبرای جذب یون
فلزی  pHحدود خنثی و کمی اسیدی باشد .در محیط های شدیدا
اسیدی به دلیل افزایش یون های مثبت هیدروژن در محیط ،این یون
ها با یون فلزی بر سر ایجاد پیوند با جفت الکترون نا پیوندی گروه
عاملی رقابت می کنند .در نتیجه میزان جذب یون های فلزی توسط
جفت الکترون های نا پیوندی کاهش می یابد ( Mohan, et al.,
 .)2001در نتیجه میزان جذب فلز توسط رزین سنتزی کاهش می
یابد .در محیط های بازی (pHهای باالتر از  )1/5تغییرات بار
منفی در روی سطح رزین وجود دارد بطوری که یون های فلزی به
علت غلظت باالی آنیون های هیدروکسید(  )OHدر محیط رسوب
می کنند و این وضعیت مانع از تماس یون فلزی با رزین می گردد.
لذا همانطور که در شکل ( )8مشاهده می شود از pHهای خیلی
اسیدی به سمت pHهای حدود  1/5افزایش جذب و از pHهای
 1/5تا  9به تدریج کاهش جذب روی می دهد .در واقع بهترین
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درصد جذب در pHهای خنثی و اندکی اسیدی اتفاق می افتد.
بهترین مدت زمان تماس یون فلزی با رزین سنتزی جهت جذب یون
بر اساس شکل ( )0در  5دقیقه اول تماس یون فلزی با رزین کربن
فعال میزان جذب به سرعت زیاد گردید و به بیشترین مقدار خود
رسید .بعد از آن تغییرات میزان جذب نسبت به زمان روند تقریبا
ثابتی را طی نمود .نتایج تحقیقی که روی میزان جذب فلز سنگین
روی ( )IIاز محیط های آبی توسط کربن فعال صورت گرفت نشان
داد که از زمان صفر تا  84یا  85دقیقه اول تماس کربن فعال با فلز
روی جذب روند افزایشی و از زمان  24تا  824دقیقه میزان جذب
فلز توسط کربن فعال روند ثابتی داشته ( Kadirvel, et al.,
 .)2003به نظر می رسد رزین کربن فعال قادر است در مدت
زمان کوتاه تماس خود با یون فلزی بیشترین میزان جذب را از خود
نشان دهد و نیازی به زمان طوالنی تماس بین رزین کربن فعال و
یون فلزی نیست.در پژوهش حاضر نیز ،در  5دقیقه اول تماس رزین
با یون روی بیشترین میزان جذب صورت گرفت و با افزایش زمان
روند تغییرات جذب تقریباً ثابت ماند شکل( .)0همچنین ظرفیت
رزین سنتزی کربن فعال جهت جذب یون روی  11/1میلی گرم
برگرم رزین می باشد شکل( .)5یعنی هر گرم از رزین در دمای
ثابت  24درجه سانتی گراد توانایی جذب  11/1میلی گرم از یون
روی را به طور اختصاصی داراست .میزان جذب روی توسط
رزین تابعی از تغییرات دما بوده و با افزایش یا کاهش دما ظرفیت
جذب آن توسط رزین تغییر می یابد (.)Kiran et al., 2007
طی تحقیقاتی که بر جذب فلز روی توسط کربن فعال انجام گرفت از
دمای  24درجه سانتی گراد به باال باافزایش دما درصد جذب روی
افزایش می یابد .ولی از دمای  94درجه سانتی گراد به باال ،افزایش
جذب روی کند می شود و در دمای  824درجه سانتی گراد به
حداکثر مقدار خود می رسد ( .)Kiran, et al., 2007احتماال
افزایش دما سبب اف زایش انرژی و تحرک یون ها شده و در نتیجه
احتمال برخورد و تماس یون فلزی با رزین کربن فعال زیاد می شود
و بدین ترتیب میزان جذب یون توسط رزین افزایش می یابد .برای
اندازه گیری ظرفیت رزین در یک دمای مشخص باید دمای محیط
در حین عمل جذب ثابت نگه داشته شود .در بررسی حاضر اثر یون
های مزاحم در میزان جذب یون روی توسط رزین کربن فعال
مشاهده گردید جدول ( .)2که برخی از یون ها از جمله ( )Ca(II
) )Cd(II) Mn(II) Ag(II) Hg(IIدرصد جذب روی
توسط رزین را به میزان زیادی کاهش می دهند .و برخی هم
( )،) )K(II( ،Cu(II) ،Co(II) ،Mg(II) ،Fe(II
اثری در میزان جذب روی بوسیله رزین نداشت .بیشترین مزاحمت
مربوط به یون کلسیم بود که جذب یون روی را به میزان 1/00
درصد کاهش داده .چون شباهت کلسیم به روی بیشتر بوده و توانسته
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بجای یون روی جذب کربن گردد .میزان این مزاحمت به میزان
شباهت یون مزاحم و یون روی از نظر اندازه و شکل و بار یون ها
بستگی دارد .یعنی هر مقدار شباهت دو عنصر بیشتر باشد مزاحمت
ایجاد شده از طرف یون های دیگر در جذب یون روی توسط رزین
سنتزی کربن فعال بیشتر خواهد بود .در چنین وضعیتی این امکان به
وجود می آید که رزین سنتزی به جای جذب یون روی یون های
مشابه آن را جذب نموده و در نتیجه درصد جذب روی کاهش می
یابد .در تحقیقي كه روي حذف اختصاصي یون ) Fe(IIIدر
حضور یون هاي ) Al(IIIو ) Mn(IIصورت گرفت .مشاهده
شد كه یون ) Al(IIIبه دلیل شیاهت زیاد از نظر شكل و شعاع
اتمي به یون ) Fe(IIIباعث ایجاد مزاحمت در جذب آهن شده و
جذب آن را از  80/54به  82/94رساند ،در حالیكه یون )Mn(II
به دلیل عدم تشابه به یون آهن ،مزاحمتي در جذب آهن نداشته است
(  .) Birlik & Karabork., 2007در بررسی جذب روی
از نمونه آب رودخانه سوین بر اساس جدول ( )8مشخص شد که
رزین سنتزی قادر است یون روی را از نمونه آب رودخانه در
شرایط  pH=1/5و زمان تماس  14دقیقه و دمای ثابت  24درجه
سانتی گراد) با فاکتور پیش تغلیظ  84جذب نماید و میزان بازیافت
آن  91/9درصد می باشد .پس با توجه به قدرت جذب باالی رزین و
اختصاصی عمل کردن آن در جذب یون فلزی روی ،می تواند جاذب
مناسبی جهت حذف یون فلزی از محیط آبی باشد .نتایج این پژوهش
حاکی از آن بود که رزین سنتزی در غلظت های باالی فلز روی هم
قادر به جذب آن می باشد .بطوری که میزان بازیافت آن بعد از
اضافه کردن  4/445و  4/48میلی گرم بر لیتر از یون روی به
نمونه واقعی به ترتیب  90درصد و  95/0درصد بود .آزمون
 ANOVAنشان داد که بین مقادیر غلظت یون روی جذب شده در
نمونه های مختلف از آب رودخانه ،با غلظت هاي متفاوت از یون
روي ( 4/445و  4/48میلی گرم بر لیتر) اختالف معنی دار آماری
وجود دارد( .)P>4/45یعني با تغییر غلظت روي در آب ،جاذب
سنتزي مقادیر متفاوتي (  90درصد و  95/0درصد ) از یون روي
را جذب خواهد كرد .همچنین غلظت یون روي در نمونه هاي آب
رودخانه در قبل و بعد از پیش تغلیظ متفاوت بود ،بطوریكه این
غلظت در بعد از عمل پیش تغلیظ  84برابر غلظت روي پیش از
عمل تغلیظ مي باشد .جهت تست دو به دوی داده ها از آزمون
 Tukeyاستفاده شد طبق جدول ( )Pvalue>4/45( )8بیانگر
اینست که بین غلظت های یون روی ،قبل و بعد از پیش تغلیظ و بعد
از اضافه کردن غلظت معینی از یون روی در نمونه ،اختالف معنی
دار در سطح معنی داری  4/45وجود دارد.
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