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دانشکده مکانیک ،عمران و معماری
عنوان :حذف کروم از محیطهای آبی با استفاده از زایدات واحدهای پرورش زنبورعسل و پر پرندگان و اصالح آن توسط
پوششهای پلیمری
نگارش :سید علی حسینی
استاد راهنما :دکتر مجید ریاحی سامانی
استاد مشاور :دکتر داود طغرایی
تاریخ :تابستان 1399

امروزه ،فلزات سنگین در اکثر پ سابهای صنعتی یافت می شوند و از
جمله مهمترین آالیندههای محیطزیست بهحساب میآیند .کروم یکی
از این فلزات سنگین است .در این تحقیق ،هدف حذف کروم از محیط
آبی با استتتتهاده از پر پرندگان و زایدات زنبور عستتتص اصتتت شتتتده
بهو سیلهی پو ششهای پلیمری ا ست .در آغاز ،بع ضی از خ صو صیات
جاذب توستتط آنازیز  ،XRDمیکروستتکوا ازکترونی روب تتی گستتیص
میدانی ( ،)FESEMد ستگاه طیف سنجی مادون قرمز ( )FTIRانجام
گرفت .آزمایشهای جذب تو سط جاذبهای منتخب به شکص ناپیو سته
بهو سیله محلولهای آزمای گاهی دارای کروم انجام پذیرفت و شرایط
بهینه جذب در اثر فاکتورهای مختلف  ،pHغلظت اوزیه کروم ،زمان
تماس و مقدار جاذب بر میزان جذب در ستوو متهاوت مورد بررستی
واقع شد و ایزوترمهای جذب ر سم شد .بعد از آن احیا و واجذب انجام
گرفت .در نهایت م تتخص شتتد که در میان کامپوزیت پرها ،باالترین
درصتتد حذف مربوب به کامپوزیت پلیآنیلین و پر شتتترمرد در حضتتور
پلی اتیلن گلیکول ،به مقدار  87/36درصتتتد و در میان کامپوزیتهای
زا یدات زنبور عستتتص ،باالترین درصتتتد حذف مربوب به کامپوز یت
پلیآنیلین و زایدات زنبور ع سص در ح ضور پلی اتیلن گلیکول ،به مقدار
 50/56درصتتد بود .در ادامه این جاذب بهعنوان بهترین جاذب انتخاب
و برای ان جام مرا حص ب عدی آز مایش برگز یده شتتتد .در مرح له ب عد
پارامتر های موثر بر فرآی ند جذب برای کامپوز یت پلیآنیلین و پر
شتتتترمرد در حضتتتور پلی اتیلن گلیکص ،حاکی از آن بود که برای این
کامپوزیت ،باالترین درصتتد جذب زمانی بهدستتت آمد که  pHبرابر ،6
زمان تماس در حد  120دقیقه و مقدار جاذب  8گرم در زیتر و غلظت
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اوز یه کروم  100 ppmبود .به ع بارت دیگر با  pHدر م حدوده ،6
افزایش ز مان ت ماس و افزایش م قدار جاذب و افزایش غل ظت اوز یه
کروم ،در صد جذب افزایش دا شت .وزی بهینهترین در صد حذف زمانی
بهدستتتت آمد که  pHبرابر  ،6زمان تماس در حد  30دقیقه و مقدار
جاذب  2گرم در زیتر و غلظت اوزیه کروم  100 ppmبود .نتایج حاصص
از رستتتم همدماهای جذب نیز ن تتتان داد که معادزه فروندزیه بهعلت
باالتر بودن میزان  R2برازش بهتری نسبت به النگمویرداشت .همچنین
پارامترهای موثر بر فرآیند جذب برای کامپوزیت پلیآنیلین و زایدات
زنبور ع سص در ح ضور پلی اتیلن گلیکص ،حاکی از آن بود که برای این
کامپوزیت ،باالترین درصتتد جذب زمانی بهدستتت آمد که  pHبرابر ،2
زمان تماس در حد  120دقیقه و مقدار جاذب  8گرم در زیتر و غلظت
اوزیه کروم  100 ppmبود .بهعبارت دیگر با کاهش  ،pHافزایش زمان
تماس و افزایش مقدار جاذب و افزایش غلظت اوزیه کروم ،درصد جذب
افزایش داشت ،وزی بهینهترین درصد حذف زمانی بهدست آمد که pH
برابر  ،2زمان تماس در حد  30دقیقه و مقدار جاذب  2گرم در زیتر و
غلظت اوزیه کروم  100 ppmبود .نتایج حاصتتتص از رستتتم همدماهای
جذب نیز ن تتان داد که معادزه فروندزیه بهعلت باالتر بودن میزان R2
برازش بهتری ن سبت به النگمویر دا شت .در نهایت نتایج بهد ست آمده
از احیا و واجذب بیان دا شت که جاذب قابلیت جذب بهطور پیو سته را
دارد و احیا و بازیابی انجام گرفته است.
کلمات کلیدی :جذب کروم ،کامپوزیت ،پر شتتتترمرد ،زایدات زنبور
عسص ،ایزوترم ،جذب سوحی
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