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ساب سنگین در اکثر پ صنعتی یافت میامروزه، فلزات  شوند و از های 

کروم یکی  آیند.حساب میزیست بههای محیطترین آالیندهجمله مهم

. در این تحقیق، هدف حذف کروم از محیط استاز این فلزات سنگین 

گان و زایدات زنبور عستتتص اصتتت   شتتتده آبی با استتتتهاده از پر پرند

ششهب سیلهی پو ستهای پلیمری و ضی از ا صیات . در آغاز، بع صو خ

، میکروستتکوا ازکترونی روب تتی گستتیص XRD جاذب توستتط آنازیز

ستگاه طیف ،(FESEMمیدانی ) انجام  (FTIR) سنجی مادون قرمزد

شکص ناپیوسته های منتخب بههای جذب توسط جاذبگرفت. آزمایش

سیلههب شرایط محلول و های آزمای گاهی دارای کروم انجام پذیرفت و 

فاکتورهای مختلف  یه کروم، زمان pHبهینه جذب در اثر  ، غلظت اوز

تماس و مقدار جاذب بر میزان جذب در ستوو  متهاوت مورد بررستی 

شد و ایزوترم د. بعد از آن احیا و واجذب انجام شهای جذب رسم واقع 

د که در میان کامپوزیت پرها، باالترین شتتخص گرفت. در نهایت م تت

آنیلین و پر شتتترمرد در حضتتور درصتتد حذف مربوب به کامپوزیت پلی

های درصتتتد و در میان کامپوزیت 36/87پلی اتیلن گلیکول، به مقدار 

یت  کامپوز به  حذف مربوب  باالترین درصتتتد  یدات زنبور عستتتص،  زا

اتیلن گلیکول، به مقدار آنیلین و زایدات زنبور عسص در حضور پلی پلی

عنوان بهترین جاذب انتخاب در ادامه این جاذب به .درصتتد بود 56/50

یده  مایش برگز عدی آز حص ب جام مرا عد شتتتدو برای ان له ب . در مرح

یت پلی کامپوز جذب برای  ند  های موثر بر فرآی  آنیلین و پرپارامتر

این شتتتترمرد در حضتتتور پلی اتیلن گلیکص، حاکی از آن بود که برای 

 ،6برابر  pHدستتت آمد که هکامپوزیت، باالترین درصتتد جذب زمانی ب

گرم در زیتر و غلظت  8دقیقه و مقدار جاذب  120زمان تماس در حد 

یه با  ppm 100 کروم اوز بارت دیگر  به ع حدوده  pHبود.  ، 6در م

یه  ظت اوز جاذب و افزایش غل قدار  ماس و افزایش م مان ت افزایش ز

صد جذب  شتکروم، در صد حذف زمانی وزی بهینه .افزایش دا ترین در

دقیقه و مقدار  30، زمان تماس در حد 6برابر  pHدستتتت آمد که هب

بود. نتایج حاصص  ppm 100کروم  گرم در زیتر و غلظت اوزیه 2جاذب 

علت دماهای جذب نیز ن تتتان داد که معادزه فروندزیه بهاز رستتتم هم

چنین هم نسبت به النگمویرداشت. برازش بهتری 2Rباالتر بودن میزان 

آنیلین و زایدات پارامترهای موثر بر فرآیند جذب برای کامپوزیت پلی

ضور پلی اتیلن گلیکص، حاکی از آن بود که برای این  سص در ح زنبور ع

 ،2برابر  pHدستتت آمد که هکامپوزیت، باالترین درصتتد جذب زمانی ب

گرم در زیتر و غلظت  8دقیقه و مقدار جاذب  120زمان تماس در حد 

، افزایش زمان pHعبارت دیگر با کاهش بود. به ppm 100کروم  اوزیه

تماس و افزایش مقدار جاذب و افزایش غلظت اوزیه کروم، درصد جذب 

 pHدست آمد که هترین درصد حذف زمانی بوزی بهینه افزایش داشت،

گرم در زیتر و  2دقیقه و مقدار جاذب  30زمان تماس در حد  ،2برابر 

دماهای بود. نتایج حاصتتتص از رستتتم هم ppm 100کروم  غلظت اوزیه

 2Rعلت باالتر بودن میزان جذب نیز ن تتان داد که معادزه فروندزیه به

سبت به النگمویر شت. در نهایت نتایج ب برازش بهتری ن ست آمده هدا د

شت که جاذب قابلیت جذب بهاز احیا و واجذب  سته را بیان دا طور پیو

 دارد و احیا و بازیابی انجام گرفته است.
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