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Abstract  
The problem of toxic-metal-contaminated water has become a great environmental concern and 
presents significant hazards to the public health and economy. In this study, drinking water 
treatment sludge was activated and used as an efficient, cheap and cost effective sorbent in the 
removal of Pb (II) ion from water samples. The prepared material was characterized by Fourier 
transfer infrared spectroscopy (FTIR), X-ray powder diffraction (XRD), scanning electronic 
microscopy (SEM), surface analysis (BET method) and X-ray fluorescence (XRF) analysis. The 
effects of various parameters such as the solution pH, adsorption time, adsorbent dosage, and 
initial metal ion concentration upon adsorption were investigated. Equilibrium isotherm studies 
were carried out with different initial concentrations of Pb (II), and three models (Langmuir, 
Freundlich and Temkin isotherms) were utilized to analyze the equilibrium adsorption data. The 
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best adsorption performance was obtained at the following conditions: pH of sample, 7.5; 
contact time, 15 min; adsorbent dosage, 0.3 g; intitial concentration of Pb (II), 20 mg/L; 
agitation speed, 200 rpm. The results revealed that the adsorption process obeyed the Langmuir 
model, with the maximum monolayer capacity (qmax) and the Langmuir constant (KL) 
calculated as 54.9 mg/g and 0.973 mg/L, respectively. Kinetic studies indicated that the 
adsorption process followed a pseudo-second-order model based on the obtained R2 values. 
Comparison study with the other natural adsorbents revealed that the activated sludge has the 
highest adsorption capacity and provides the lowest adsorption time. Desorption study exhibited 
that the Pb (II) ions can be desorbed from the adsorbent by 0.25 mol/L HCl solution with a 
recovery percentage of 98%. The results exhibited that activated sludge is an efficient and cost-
effective material for the adsorption of Pb (II). 
 
Keywords: Activated Sludge, Removal, Pb (II), Adsorption Isotherm, Kinetic Study. 
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  چكيده
ها، تعيـين مقـدار و    زيست به آالينده ها به زيست کره، توجه متخصصان محيط صنعت و افزايش نرخ ورود آاليندهبا توجه به رشد 

هـا   ت ويژه برخي از آنها، اين دسته آاليندهفرد فلزات و سمي هاي منحصربه دليل ويژگي حذف آن بيشتر شده است. در اين ميان به
يـک روش جديـد مبتنـي بـر      پـژوهش علوم محيطي قرار گرفته است. در ايـن   انپژوهشگرهاي بررسي  عنوان يکي از اولويت به

جاذب  .سرب ارائه شد  هاي فلز سنگين حذف يون برايعنوان جاذبي ارزان و در دسترس  سازي لجن واحدهاي تصفيه آب به فعال
ناليز سطح، ميکروسکوپي الکترونـي  بيني مادون قرمز تبديل فوريه، پراش پرتو ايکس، آ طيف مانندهاي مختلف  فعال شده با روش

، زمان تماس، غلظت اوليه و دوز جاذب بر pHمانند روبشي و فلوئورسانس اشعه ايکس شناسايي شد. در ادامه اثر عوامل مختلف 
مرتبـه اول و   هاي جذبي (النگميـر، فرونـدليچ، تمکـين) و سـينتيک جـذب (شـبه       کارايي حذف سرب بررسي شد. سپس ايزوترم

هاي بالقوه مزاحم بر روي جـذب سـرب بررسـي     دوم) اين فلز با جاذب ذکر شده بررسي شد. در ادامه بررسي اثر يونمرتبه  شبه
هاي حقيقي انجام شد و در نهايت ظرفيت جـذب و زمـان    واجذب و بررسي کاربرد روش در تصفيه نمونه هاي پژوهششد. سپس 

دسـت آوردن   منظـور بـه   ارش شده مقايسه شد. شرايط بهينه بـه هاي گز و روش پژوهشجذب براي جاذب استفاده شده در اين 
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 ،گـرم  ۳/۰ميـزان جـاذب    ،دقيقه ۱۵زمان جذب  ،۵/۷ معادل نمونه pHند از ا دست آمده عبارت کارايي حذف صورت به بيشترين
ن داد که فرايند جذب هاي جذبي نشا دور در دقيقه. نتايج بررسي ايزوترم ۲۰۰دور همزن  ،گرم در ليتر ميلي ۲۰غلظت اوليه سرب 

  درگـرم   ميلي ۹۷۳/۰گرم و ثابت النگمير برابر با  برگرم  ميلي ۹/۵۴کند و بيشينه ظرفيت جذب برابر با  از مدل النگمير تبعيت مي
کنـد.   مرتبه دوم تبعيـت مـي   ها نشان داد که فرايند جذب از سينتيک شبه دست آمد. افزون بر اين، بررسي به پژوهشليتر در اين 

بيشترين ظرفيت جذب و  اين پژوهشهاي مختلف نشان داد که جاذب استفاده شده در  ايسه ظرفيت جذب و زمان جذب جاذبمق
مـوالر هيـدروکلريک    ۲۵/۰واجذب نشان داد محلـول   هاي پژوهشها گزارش شد.  کمترين زمان جذب در مقايسه با ساير جاذب

توان نتيجـه گرفـت کـه لجـن واحـدهاي       طور کل مي از جاذب جدا کند. به درصد ۹۸هاي سرب را با بازده  اسيد قادر است تا يون
 است.استفاده  سرب قابل  هاي فلز سنگين حذف يون برايعنوان جاذبي ارزان و در دسترس  تصفيه آب به

  
 هاي جذبي و سينتيک فلزات سنگين، سرب، لجن واحدهاي تصفيه آب، حذف، ايزوترم: كليدي  هاي واژه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 



 dx.doi.org/10.22093/wwj.2021.277482.3124                                                                                                                    …ها و کاربرد جاذب حاصل از  ارزيابي ويژگي

 

21 

 Journal of Water and Wastewater                                                                                                                                مجله آب و فاضالب
 Vol. 32, No. 6, 2022                                                                                                                                                               ١٤٠٠، سال ٦، شماره ٣٢دوره 

  مقدمه -١
بــا توســعه صــنايع و افــزايش نيــاز بــه توليــدات، مقــدار زيــادي از  

شوند. در اين ميان فلزات سنگين  زيست وارد مي ها به محيط آالينده
هاي مهم محيطي هستند که همواره موردتوجه متخصصـان   از آالينده

 ,.Afkhami et al).سـتند گـذار ه  هاي قانون علوم محيطي و سازمان
2014) .  

تواننـد باعـث ايجـاد     هـا حتـي در مقـدار نـاچيز مـي      اين آالينـده 
مخاطرات سالمتي در افراد جامعـه و نيـز پديـد آمـدن تهديـد بـراي       

  .  (Parham et al., 2009)باشند هاي زيستي  گونه
زا و برخـي در   هـاي فلـزي برخـي سـرطان     در ميان ايـن آالينـده  

طـور کلـي    بـه نيازهاي بدن موجودات زنده هستند. مقدار جزئي جزو 
ــزي  ــود عناصــر فل ــره  وج ــه ١در زيســت ک ــي   ب ــابع طبيع ــل من دالي

کـه در نتيجـه    اسـت فشاني و فرسايش) و انساني  هاي آتش (فعاليت
 يابد. در آب، غذا و هواي تنفسي افزايش مي فلزات سنگينميزان 

و صـورت حـاد    هاي محيطي اسـت کـه بـه    سرب يکي از آالينده
تـوان بـه    مزمن بر سالمت انسان تأثيرگذار اسـت. از اثـرات آن مـي   

خوني، اختالالت عصبي مانند زود رنجي، سردرد، رخـوت،   بروز کم
توانايي هماهنگي بين اعضا و  ها، رعشه، عدم تشنج، تضعيف ماهيچه

زايـي در انسـان    فلج نام برد. عالوه بر اين شواهدي مبتني بر سرطان
سرب  IARCرو  سرب مشاهده شده است، ازاين اما نه قطعي، توسط

 Abadin et).کند  بندي مي زايي دسته از نظر سرطان 2Aرا در دسته 
al., 2007, Cullen et al., 2014, Rodriguez and Quezda, 

2014)  . 
در صورت تماس مزمن بـا سـرب اختالالتـي ماننـد مشـکالت      

عروقي و کليوي مشاهده شـده اسـت و همچنـين باعـث افـت      -يقلب
شود. همچنين سـرب قـادر    کارايي مغز و ضريب هوشي در افراد مي

تـوجهي در خصـوص    است در جمعيت زنان و مردان مشکالت قابل
 ,Abadin et al., 2007, Cullen et al., 2014).باروري ايجاد كند

Rodriguez and Quezda, 2014) . 
ــي   از  ــرب م ــتفاده س ــوارد اس ــه م ــاربرد آن در   جمل ــه ک ــوان ب ت
هــاي اســيد ســرب، در اجــزاي الکترونيکــي، روکــش کابــل،   بــاطري

هـاي   دار، لوله هاي سرب ها، سراميک، شيشهCTRمهمات، در شيشه 
هاي آب آشـاميدني   سربي (اگرچه استفاده از اتصاالت سربي در لوله

در  ،در آمريکا قانوني شد، امروزه کاربرد آنچناني ندارند) ۹۰هه در د
                                                 
1 Biosphere 

در  ۸۰تـا   ۶۰تدريج از دهـه   به در آمريکا و ۱۹۷۸ها (از سال  رنگ
 ۵۰توانسـت تـا   انگلستان ممنوع شد اگرچه رنگ سطوح قديمي مـي 

 آلياژها، اتصاالت و مواد پرکننده دنـدان  ،وزن از سرب باشد) درصد
 ,Jahromi et al., 2007, Oymak et al., 2009). اشـاره کـرد  

Gama et al., 2006, Parham et al., 2009, Tokalıoğlu and 
Kartal, 2008, Panahi et al., 2011).   

با توجه به اثرات سمي سرب بر سالمتي انسان همواره حذف آن 
ــه ــي و محيطــي يــک موضــو  از نمون ــين  ع پرطــرفهــاي آب دار در ب
ــيمي ــوم  ش ــان و متخصصــان عل ــن   دان ــوده اســت. ازاي رو  محيطــي ب
هاي حذف اين فلز از آب بـا گذشـت زمـان درخـور تغييـرات       روش
  توجهي بوده است. قابل
يه آن فتوجه به افزايش روزافزون جمعيت و اهميت آب و تص با

نطقه در قرن حاضر و همچنين با توجه به قرارگيري کشور ايران در م
هاي بحـران آب تـا سـال     خشک که با توجه به شاخص خشک و نيمه

اسـتفاده از   بررسـي ضـرورت   ،دچار بحران آبـي خواهـد شـد    ٢٠٢٥
کـارگيري آن در   هو ب زيست دار محيط قيمت دوست هاي ارزان روش

توانـد اثـربخش باشـد. اسـتفاده از      بهبود روند اين مسئله جهـاني مـي  
صـنعتي   و فاضالب، با توجـه بـه   براي تصفيه آب مناسبهاي  روش

و کـاهش منـابع    زيسـتي  محـيط هـاي   شدن جوامع و افزايش آلودگي
 هاي متداول حذف فلزات سنگين از روش را دارد.کيفيت الزم  ،آب

محيط آبي شامل ترسيب شيميايي، تعـويض يـوني، جـذب سـطحي،     
ــايي و فر افر ــد غش ــا   اين ــيون و احي ــدهاي اکسيداس ــتندين ــه  هس ک

بـرداري   گذاري و بهـره  هاي سرمايه و با هزينه قيمت  هايي گران روش
ثر فلـزات سـنگين از آب و   ؤترتيب، براي حذف م اين زياد است. به

قيمــت و  ، ارزانمناســبفاضــالب نيــاز مبرمــي بــه توســعه روشــي  
هاي اخيـر   گويي به اين نياز در سال اقتصادي وجود دارد. براي پاسخ

  ست.انجام شده ا جذبدر زمينه  هايي پژوهش
هـاي حـذف فلـزات سـنگين از پسـاب       ترين فنـاوري  از معمول

توان به ترسيب شـيميايي، ترسـيب الکتريکـي، اسـمز معکـوس و       مي
هاي اسـتفاده شـده در    در ميان روشفرايند جذب سطحي اشاره كرد. 

دليـل سـادگي،    خصوص حذف فلزات سنگين روش جذب سطحي به
، محبوبيـت بيشـتري   بودن و نيز افزايش سرعت کـار   صرفه به مقرون

  . )Tuzen et al., 2008(دارد 
با اضافه كردن مواد شيميايي  ترسيب شيميايي فرايندي است که

(مانند هيدروکسيد سديم، کربنات سديم و سولفيد سديم) به پسـاب  
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هـاي فلـزات سـنگين     پساب، سـبب ترسـيب کـاتيون    pHو افزايش 
هـاي قـديمي و بسـيار     شود. هر چند که ايـن روش يکـي از روش   مي

منظور تصفيه پساب است، اما اين فناوري قادر به جداسازي  ساده به
ار اندک فلزات سنگين نيست. بنابراين اين روش بـراي تصـفيه   مقد

هايي که غلظت فلزات سـنگين در آنهـا انـدک اسـت مناسـب       پساب
هاي صنعتي زياد اسـت،   دليل اين که حجم پساب نيست. همچنين به

 pHبنابراين نيازمنـد مقـدار زيـادي از مـواد شـيميايي بـراي تغييـر        
هـاي ثانويـه    سبب بروز آلودگيتوانند  پساب خواهيم بود که خود مي

سـازي از پسـاب    زيست شود و خود نيازمند تصفيه و پـاک  در محيط
 پســاب اســت pHاســت. از ديگــر معايــب ايــن روش تغييــر زيــاد  

2012)  (Tayyebian et al.,.  
ــزات ســنگين، از    ــراي حــذف فل در روش ترســيب الکتريکــي ب

ده بـراي  طـور عمـ   شـود و ايـن روش بـه    جريان الکتريکي استفاده مي
شـود کـه از طريـق     کار گرفتـه مـي   حذف ترکيبات فلزات سنگيني به

ترين معايـب ايـن روش،    شوند. از عمده ترسيب شيميايي حذف نمي
دليل مصرف جريـان الکتريکـي اسـت. همچنـين      پرهزينه بودن آن به

کار گرفته شده در اين روش نيز پـس از مـدتي دچـار     الکترودهاي به
ند که در نتيجه، کـارايي ايـن روش را بـه    شو خوردگي و فرسايش مي

دهد و بايد تعويض شوند. همچنين در اين  شدت تحت تأثير قرار مي
ــاب ــت     روش انتخ ــن اس ــي ممک ــود دارد و حت ــزات وج ــذيري فل پ

 ,.Moghadam et al).هاي ناخواسته ديگري هم اتفاق بيفتد واکنش

2013).  
از يک  روش اسمز معکوس فرايندي فيزيکي است که با استفاده

شـود.   آميـدها انجـام مـي    تراوا از جنس سـلولز و يـا پلـي    غشاي نيمه
طوري که با فشار بسـيار زيـاد جريـان پسـاب از غشـا عبـور داده        به
هاي فلزي با غشا جذب شوند. عيب عمده اين  شود تا اين که يون مي

  .(Moghadam et al., 2013).روش هزينه بسيار زياد آن است 
طـور   بـه و  هستندموادي بسيار متخلخل  ولطور معم بهها  جاذب

هـاي مشـخص    ها و يا مکـان  جذب سطحي روي ديواره حفره معمول
هـا،   افتد. با توجه به کوچک بودن حفـره  اتفاق ميات جاذب درون ذر

مساحت سطح داخلي از مساحت خارجي چندين مرتبه بزرگتر بـوده  
هـا   ولکـول برسد. برخـي از م ربع بر گرم مترم ٢٠٠٠ و امکان دارد به

تـر از   دليل اختالف در جرم مولکـولي، قطبيـت و يـا شـکل محکـم      هب
ـ   شوند يا ممکن است حفـره  سايرين روي سطح حفظ مي دليـل   ههـا (ب

مجموع اين عوامل  ،تر را نپذيرند هاي درشت ) مولکولاندازه کوچک

. در بيشـتر مـوارد،   باعث جداسازي اجزاي يک محلـول خواهـد شـد   
اي کـه   بـه انـدازه   ،شـوند  نگـه داشـته مـي    شـونده محکـم   جذب ياجزا

سـاير   كـم جداسازي کامل آن جزء از سيال همـراه بـا جـذب بسـيار     
هـاي داخـل    پذير باشد. واکنش شيميايي ميـان يـون   جزءها هم امکان
. اين فرايند استفرايند تعويض يوني  هاي فاز جامد فاز مايع و يون

نيتـروژن و  سـازي آب و حـذف    بيشتر براي حذف مواد معدني، نـرم 
هـاي   شـونده  شود. جداسـازي و تفکيـک حـل    زدايي استفاده مي نمک

ها بين جامد و محلول  پذير يون الکتروليت از طريق تعويض برگشت
افتد. در اصل اين حالت يک واکـنش شـيميايي    الکتروليت اتفاق مي

هـا در فـاز جامـد     ها و همچنين نفوذ يون جامد و يونفاز متقابل بين 
  .است

هـاي ميكـرب و زيسـتي، مـواد کربنـي و       گياهي، تـوده ضايعات 
هاي استفاده شده براي حذف فلزات سنگين  متخلخل از جمله جاذب

 هــا خصوصــيات کــاربردي و مهــم جــاذباز آب و پســاب هســتند. 
پـذيري،   ند از قابليت استفاده مجدد، ظرفيت جذب، گـزينش ا عبارت

امکـان   ،سازگاري، سـينتيک جـذب و هزينـه. بسـته بـه نـوع جـاذب       
ينـد تعيـين   افر آن هـا و کـارايي   الينـده آپذيري براي حـذف   گزينش

بـا توجـه بـه     زيادشود. بنابراين انتخاب جاذب مناسب با کارايي  مي
 Moghadam et).ينـد اسـت  اترين عامل در اين فر نوع آالينده مهم

al., 2013).  
هــاي اخيــر در زمينــه حــذف مــواد شــيميايي ســمي و   پــژوهش

هاي آبي و نيز کلر آزاد باقيمانده بيشـتر بـه دنبـال     طغيرسمي از محي
هـايي بـا ظرفيـت جـذب زيـاد، توانـايي حـذف         سـازي جـاذب   آماده

هـاي   هاي بسيار کم و جـذب انتخـابي يـون    ها حتي با غلظت آالينده
آالينده بوده است و در همين راسـتا پژوهشـگران توجـه خاصـي بـه      

اند خصوصـاً مـوادي    داشتههاي مختلف  استفاده از مواد زائد در زمينه
قيمـت   صرفه باشند. يکي از ايـن مـواد ارزان   که از لحاظ اقتصادي به

سـازي   لختـه  -طور که بيان شد لجـن حاصـل از فراينـد انعقـاد     همان 
دليل ميزان توليد زياد و مشکالت دفع، کمتـر   تصفيه آب است که به

يدهاي دليل داشتن اکسـ  ها به اين جاذبموردتوجه قرار گرفته است. 
خوبي عناصر فلزي حتي در کمترين مقدار  مختلف در ساختار خود به

 کنند. را جذب مي
زيسـتي در   ترين مشکالت فني، اجرايي و محـيط  يکي از اساسي

هاي آب، مسئله دفع لجن است. حجم زياد لجـن   خانه مديريت تصفيه
دليـل ژالتينـي بـودن     گيري (بـه  توليدي و خصوصيات نامطلوب آب
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ــه ــ آن) ب ــده  وي ــه عم ــارف ک ــد تصــفيه متع ــد  ژه در فراين ــرين فراين ت
دهد، از علل اصلي بروز مشـکل   هاي کشور را تشکيل مي خانه تصفيه
  ). Ekhtiarzadeh, 2002است (

ميليون مترمکعب در روز يعنـي   ۳در ايران در حالي که بيش از 
هــاي کشــور  خانــه درصــد از آب توليــدي توســط تصــفيه ۹۰حــدود 

خانـه اقـدامات    شود، تنها در چنـد تصـفيه   يه ميروش متعارف تصف به
شود و در مـابقي، ايـن    مديريتي نسبتاً ضعيفي بر روي لجن انجام مي

هاي آب ندارد. ايـن مسـئله بـا     خانه سيستم مديريتي جايي در تصفيه
هاي تهران بيش از  خانه توجه به اين واقعيت که روزانه تنها در تصفيه

که همراه بـا عوامـل ايجادکننـده    شود  تن کلرور فريک مصرف مي ۴
کننـد، بيشـتر اهميـت     توجهي لجن توليد مـي  کدورت آب حجم قابل

 تـن  ۱۸۰۰۰ در تهران با وجـود توليـد حـدود   دهد.  خود را نشان مي
جـايي در الگـوي مـديريت     آن مـديريت  بحـث  تقريباً سال در لجن

ر هـاي كشـو   خانـه  خانه آب ندارد، البته اين امر در ساير تصفيه تصفيه
  .)Fazeli and Soltani Sarvestani, 2006است ( نشده نيز مطرح
 حاصل يافته باقيمانده كه در كشورهاي توسعه حالي است در اين

شده تا حـد امكـان سـعي     شناخته خطرناك زائد ماده عنوان به آب از
ديگر به  فرايندهاي در باقيمانده اين از دوباره كه با بازيافت شود مي

عنوان آخرين گزينه مطرح اسـت   به كرد و دفع، فادهاسته بهترين نحو
)Ekhtiarzadeh, 2002.(  

لجـن واحـدهاي تصـفيه آب     بـراي اولـين بـار    پـژوهش در اين 
ـ  آب ازسـرب  سازي شد و بـراي حـذف    فعالعنوان جاذب  به کـار   هب

 دري ديتول لجن مشخصات نييتعهدف اول اين پژوهش گرفته شد. 
د. در ادامــه ايــن جــاذب تحــت ي آب آشــاميدني بــوهــا خانــه هيتصــف

سازي قرار گرفت و مشخصات فيزيکي و شيميايي آن  عمليات فعال
هـاي   تسـت از  شناسـايي جـاذب فعـال شـده،     نيز بررسي شـد. بـراي  
، آنـاليز  ٢بينـي مـادون قرمـز    طيـف ، ١روبشي ميکروسکوپ الکتروني

سـپس  . شـد اسـتفاده   ٣بررسي مساحت سطح جاذبو آناليز عنصري 
هاي سمي سـرب از آب   لجن فعال شده در حذف يون قابليت کاربرد
هاي  يون هياول غلظت و جاذب مقدار ريثأتاين منظور  ارزيابي شد. به

بر فرايند جذب بررسي شد. در  تماس زمانمحلول و  pH سرب، اثر
  هاي جذبي و سينتيک جذب ارزيابي شدند.  ادامه ايزوترم

                                                 
1 Scanning Electron Microscopy (SEM) 
2 Fourier Transform Infrared Spectroscopy 
3 Brunauer Emmett Teller (BET) 

  ها مواد و روش -٢
  مواد شيميايي -١-٢

ستيابي به هدف اين پروهش، ابتـدا يـک مرحلـه تخصصـي و     براي د
آزمايشگاهي ويژه طي شـد، بـر ايـن اسـاس مـواد شـيميايي خاصـي        

شـود. تمـام    موردنياز اين پژوهش بود که در ادامه به آنها پرداخته مي
مواد شيميايي استفاده شده در ايـن پـژوهش، خلـوص آزمايشـگاهي     

هـاي   ين تمامي محلـول خريداري شد. همچن ٤دارد و از شرکت مرک
استفاده شده در اين پژوهش با کمک آب دوبار تقطيـر شـده سـاخته    

  شدند:
گرم بر مول توليد شـرکت   ٢/٣٣١نيترات سرب با وزن مولکولي  -

 مرک
گرم بر  ٠٥/٦٠درصد با وزن مولکولي ١٠٠استيک اسيد گالسيال -

مترمکعــب و دمــاي جــوش  گــرم بــر ســانتي ٠٤٩/١مــول، چگــالي 
  ه سلسيوس توليد شرکت مرکدرج ١/١١٨
و هيـدروکلريک   سودمحلول از محلول تيترازول  pHبراي تنظيم  -

  نرمال ساخت شرکت مرک استفاده شد. ١/٠اسيد 
  
  هاي استفاده شده دستگاه -٢-٢
 ، مـدل ٥اي دسـتگاه جـذب اتمـي شـعله    سـرب  گيـري   اندازهمنظور  به

AA-240  ساخت شرکتVarian طول  آمريکا با المپ هالوکاتد در
 نانومتر استفاده شد.  ۳/۲۸۳موج 

متـر، مـدل    pHها نيز به کمـک دسـتگاه    محلول pHتنظيم براي 
قبـل   FTIRهـاي   انجام شد. طيف JENWAYساخت شرکت  3510

ثبـت   ۸۷۰۰نيکولـت  -سازي جاذب با دسـتگاه ترمـو   و بعد از فعال
بـا   STADIPشد. الگوي پراش پرتو ايکـس بـا اسـتفاده از دسـتگاه     

سـازي   دست آمد. آناليز سطح جاذب قبل و بعد از فعال به منبع مس
انجـام شـد.    LEOسـاخت کمپـاني    1455VPمـدل   SEMبا دستگاه 

محتواي عنصري جاذب فعـال شـده بـا دسـتگاه فلوئورسـانس پرتـو       
ساخت شرکت فيليپس هلنـد تعيـين شـد. آنـاليز      PW1410 ٦ايکس

ــا روش  در  BELSORP-mini IIو دســتگاه  BETســطح جــاذب ب
 درجه سلسيوس انجام شد. -۱۹۶

  
                                                 
4 Merck 
5 Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS) 
6 X-Ray Fluoresence (XRF) 
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  سازي جاذب  فعال -٣-٢
اولين مرحلـه در اسـتفاده از جـاذب خشـک کـردن آن اسـت. لجـن        

خانـه آب آشـاميدني    ساز (پولسـاتور) تصـفيه   خروجي از بخش زالل
منظـور   تهرانپارس ابتدا مدتي در فضاي بـاز قـرار گرفـت، سـپس بـه     

مـدت   س بـه درجه سلسيو ١٠٥خشک شدن درون يک آون با دماي 
ساعت بود تا نمونه کامالً خشک شد. پس از خارج کردن نمونـه   ٤٨

از آون، در دماي محيط خنک شـد سـپس تـوزين شـده و در داخـل      
داري شد. سپس نمونه با اسـتفاده از هـاون دسـتي     ظرف در بسته نگه

خرد شد. با توجه به اين که هر چه اندازه ذرات کوچکتر باشد، سـطح  
ميکـرون اسـتفاده    ٦٣٠در اين پژوهش از مش  .شود مؤثر بيشتر مي

شد و نمونه خرد شده به ظرف مخصوص نگهداري مواد اوليه منتقـل  
ــراي خــرد کــردن مــواد    ــرار داده شــد. همچنــين ب و در دســيکاتور ق

 Fazeli and).کـار بـرده شـد     باقيمانده بر روي الک، مجدداً هاون به

Soltani Sarvestani, 2006).   
ليتر محلـول يـک مـوالر     ميلي ۲۵م از پودر به گر ۵/۲در ادامه 

درجـه   ۶۰سـاعت در دمـاي    ۴مـدت   استيک اسيد اضـافه شـد و بـه   
. در نهايـت   (Nageeb et al., 2016)سلسـيوس حـرارت داده شـد   

جاذب با کاغذ صافي واتمن فيلتر شد و با آب ديونيزه شستشـو داده  
آون  درجه سلسـيوس در  ۵۰تا  ۴۰ساعت در دماي  ۲مدت  شد و به

 خشک شد.
  
  روش حذف سرب -٤-٢
ليتـري حـاوي    ميلي ۱۰۰هاي  منظور بررسي شرايط حذف، محلول به

گرم در ليتر آماده شد.  ميلي ۶۰و  ۴۰، ۲۰هاي مختلف سرب  غلظت
هـاي اسـيدي و    ها به کمک افـزودن محلـول   محلول pHدر اين حال 

تنظـيم   ۹تـا   ۵/۵نرمـال) در محـدوده    NaOH ۱/۰و  HClبازي ( 
هاي سرب مقدار مختلـف جـاذب فعـال شـده      يون ١. براي حذفشد

تا  ۵گرم) به محلول مذکور اضافه شد و در بازه زماني  ۴/۰تا  ۱/۰(
دقيقــه) داخــل شــيکر بــراي   ۶۰و  ۳۰، ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵دقيقــه ( ۶۰

هاي سرب قرار داده شد. در نهايت جاذب  اختالط بين جاذب و يون
دور در دقيقـه از   ۳۰۰۰قـه در  دقي ۱۰مـدت   با سانتريفوژ کـردن بـه  

منظور تعيين ميزان سـرب   هاي باقيمانده به محلول جدا شد و محلول
                                                 
1 Removal 

آناليز شد. در نهايت  FAASباقيمانده و درصد حذف توسط دستگاه 
 تعيين شد ۱درصد حذف به کمک معادله 

 

)۱                                             (Removal% =         ×100 
 

  كه در آن
CA يــون ســرب در محلــول اســتاندارد و   غلظــت اوليــهCB  غلظــت
  سرب پس از انجام عمليات استخراج است.  دست آمده به

و فرونـدليچ   النگميـر  هـاي  در اين پژوهش فرم خطـي ايزوتـرم  
آمـده   ۳و  ۲بررسي شد که معادله مربوط بـه هـر يـک در معـادالت     

  )Moghadam et al., 2013(است 
  
)۲    (                              
  
)۳               (       

 كه در آنها
  ظرفيــت جــذب تعــادلي و   ظرفيــت جــاذب، ترين يشــب    

 bپـارامتر  .حلول رويـي اسـت  هاي موردنظر در م غلظت تعادلي گونه
و بـا افـزايش    استمربوط به انرژي جذب شيمي فيزيکي  يک ثابت
از نمـودار       وb ار يابد. مقـد  افزايش مي ،هاي جذبي نيروي باند

. اين نمودار از )Absalan et al., 2011(است  محاسبه النگمير قابل
دسـت آمـده    آيد که در آن شـيب بـه   دست مي به  در مقابل      رسم 
در معادلـه دوم   دهد. را مي        مقدار أو عرض از مبد       مقدار

KF  گرم بر گرم و  برحسب ميليn هايي براي معادلـه فرونـدليچ   ثابت  
فيت جاذب و نظم عملکرد جـاذب  دهنده ظر ترتيب نشان هستند و به

  شود محاسبه مي ۴نيز طبق معادله   هستند. مقدار 
  

)۴                                                          (      
 

  كه در آن
ــاذب برحســب      ــر روي ج ــده ب ــذب ش ــه ج ــادلي گون  غلظــت تع

، گـرم در ليتـر   گونه برحسب ميلـي  يهغلظت اول  گرم در گرم،  ميلي
 ، گـرم در ليتـر   ي در محلول رويـي برحسـب ميلـي   غلظت تعادل 

بـه محلـول   وزن جاذب اضافه شـده   W برحسب ليتر وحجم محلول 
  برحسب گرم است.
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شونده در واحد زمان سرعت يا سـينتيک   مقدار يون فلزي جذب
کـاهش   دهد، سرعت فرايند جذب بـا گذشـت زمـان    جذب نشان مي

هاي فعـال آزاد کمتـري بـراي جـذب بـاقي مانـده        يابد زيرا مکان مي
است و از غلظت اوليه يون فلزي کاسته شده است و احتمال اشـغال  

عبـارت ديگـر سـينتيک جـذب،      يابـد. بـه   هاي آزاد کاهش مـي  مکان
کننـده زمـان اقامـت     شونده را که خود کنتـرل  سرعت جذب ماده حل

محلـول اسـت، توصـيف    -ک جـاذب شونده در سطح مشتر جسم حل
درجـه   کند. بر اين اساس در اين پژوهش دو مـدل سـينتيکي شـبه    مي

درجه دوم بررسي شدند که در زير معادالت خطي هر يک  اول و شبه
 ها آمده است: از اين مدل

 
  درجه اول: مدل سينتيکي شبه -

نشان داده شده است بـه صـورت    ٥فرم خطي اين مدل که در معادله 
 زير است

  
)۵                                    (       .    

  که در آن
qt  وqe گرم بر گرم در زمان ترتيب ظرفيت جذب برحسب ميلي به  t 

ميـزان ثابـت ظـاهري سـرعت معادلـه       K1و بـوده  و در زمان تعادل 
ذب سطحي فيزيکي درجه اول، ج درجه اول است. در معادله شبه شبه

هاي فلزي جذب شده با سطح جـاذب   که از برخورد ضعيف بين يون
ــي  ــود م ــه وج ــرل  ب ــد کنت ــت     آي ــطحي اس ــذب س ــد ج ــده فراين کنن

)Moghadam et al., 2013(.  
  
 مدل سينتيکي شبه درجه دوم: -

 اسـتوار  شـيميايي،  واکـنش  بـا  همراه جذب فرض مبناي بر اين مدل
 پيونـد  يـک  تشـکيل  بـا  فلـزي  هـاي  يـون  شـيميايي،  جذب در. است

 جـذب  ديگـر  عبـارت  بـه . شـوند  متصل مـي  جاذب سطح به شيميايي
 طريـق  از نيروهـا  اين. شود مي شامل را کواالنسي نيروهاي شيميايي

 جـاذب  و فلزي هاي يون بين ها الکترون تبادل يا گذاشتن اشتراک به
  .شوند مي ايجاد
  است به صورت زير مدل اين خطي فرم

  

)۶         (                                                                       

  آن در که
qt  وqe گرم بر گرم در زمان ترتيب ظرفيت جذب برحسب ميلي به  t 

سرعت برحسب گرم  ظاهري ثابت ميزان ksو بوده و در زمان تعادل 
  .)Moghadam et al., 2013( گرم دقيقه است بر ميلي

  
 نتايج و بحث -٣
  شناسايي جاذب  -١-٣

به انجام شد.  FTIRدر ابتدا شناسايي لجن فعال شده و فعال نشده با 
هاي لجن فعال شده و فعال نشده با استفاده از پودر  منظور طيف اين

 FTIR هـاي  طيـف  ١پتاسيم برميد و تهيه قـرص گرفتـه شـد. شـكل     
 دهد. دست آمده را نشان مي به

. دشانجام  ١کسيشده توسط پراش اشعه ا فعالجاذب  ييشناسا
 ۲  . شـکل ي شـد بررسـ  لجـن فعـال شـده    XRD يمنظور الگـو  اين به

  .دهد يرا نشان مجاذب  کسياشعه ا يالگو
از  سـازي  منظور بررسي مورفولوژي جاذب قبل و بعد از فعال به
 ۳دسـت آمـده در شـکل     بـه  SEMتصـاوير  استفاده شد. SEMروش 
 اده شده است.نشان د
-منظور تعيين سطح ويژه جاذب فعال شده از تکنيـک جـذب   به

نشـان   BETاستفاده شد. آناليز  BETواجذب نيتروژن بر پايه روش 
ترتيب  داد که مساحت سطح، حجم حفرات و اندازه حفرات جاذب به

مترمکعب بر گرم و  سانتي۲۳۶۲/۰مترمربع بر گرم،  ۶/۱۲۷برابر با 
همچنين آناليز فلوئورسانس اشعه ايكـس نشـان   نانومتر است.  ۴/۷

داد که بخش عمده لجن فعال شده از سيليکا و اکسـيد آهـن تشـکيل    
  ). ۱شده و جاذب ساختار معدني دارد (جدول 

  
  سازي فاكتورهاي مؤثر در حذف سرب بهينه -٢-٣

نمونه آب و pH در اين راستا چهار پارامتر زمان تماس، دوز جاذب، 
هـا در   توانند از عوامل تأثيرگذار بر جذب يون ميغلظت اوليه سرب 

  ساختار جاذب باشند که بايد مقدار بهينه هر يک تعيين شود. 
  
 pH بررسي اثر -١-٢-٣
هـاي سـرب    نمونه آب بر روي جـذب يـون   pHمنظور بررسي اثر  به

گـرم از   ١/٠کـارگيري   با بـه  ٩تا  ۵/۵مقدار اين فاکتور در محدوده 
                                                 
1 X-Ray Powder Diffraction (XRD) 
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Fig. 3. Scanning electron microscopy micrographs of the a) sludge and b) activated sludge
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بيشـترين درصـد   
گــرم  ۳/۰دقيقــه و ميــزان جــاذب 

  
Fig. 5. Effect of adsorbent dosage on the adsorption 

efficiency of Pb (II) ions, conditions: pH 7.5, adsorption 
time 60 min, agitation speed 200 rpm, initial 

بررسي اثر دوز جاذب بر ميزان حذف يون سرب، شرايط 
 ۲۰۰دقيقه، سرعت هم زدن 

 گرم در ليتر

هاي سـرب)،   شونده (يون
 ۶۰تـا   ۲۰هاي متفـاوت در محـدوده   

ها در مقدار بهينه تنظيم شـد و  
گيـري و   پس از طي زمان تماس مناسـب، غلظـت ايـن يـون، انـدازه     
 در سرب جذب

دور در دقيقـه   ۲۰۰
بررســي شــد و پــس از طــي زمــان تمــاس مناســب، غلظــت ســرب، 

ت گيري و درصد جذب به صورت تابعي از زمان تماس و سرع
  ). با افزايش سرعت هم زدن درصد حذف 
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بيشـترين درصـد   نشان داده شده است. در نهايت 
دقيقــه و ميــزان جــاذب 

Effect of adsorbent dosage on the adsorption 
efficiency of Pb (II) ions, conditions: pH 7.5, adsorption 

60 min, agitation speed 200 rpm, initial 
concentration 20 mg/L

بررسي اثر دوز جاذب بر ميزان حذف يون سرب، شرايط 
دقيقه، سرعت هم زدن  ۶۰، زمان جذب 
گرم در ليتر ميلي ۲۰دور در دقيقه، غلظت اوليه 

  بررسي اثر غلظت اوليه سرب
شونده (يون  ي تعيين مقدار بهينه غلظت اوليه جذب

هاي متفـاوت در محـدوده   
ها در مقدار بهينه تنظيم شـد و   محلول

پس از طي زمان تماس مناسـب، غلظـت ايـن يـون، انـدازه     
جذب درصد ). بيشترين

  .شد مشاهده

  بررسي اثر سرعت هم زدن
۲۰۰تـا   ۱۰۰هـا در محـدوده   

بررســي شــد و پــس از طــي زمــان تمــاس مناســب، غلظــت ســرب، 
گيري و درصد جذب به صورت تابعي از زمان تماس و سرع

). با افزايش سرعت هم زدن درصد حذف 

5 10

0.1 g

Oxide SiO2  
Percentage 28.906 
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Table 1.

نشان داده شده است. در نهايت 
pH  دقيقــه و ميــزان جــاذب  ۱۵زمــان

Effect of adsorbent dosage on the adsorption 
efficiency of Pb (II) ions, conditions: pH 7.5, adsorption 

60 min, agitation speed 200 rpm, initial 
concentration 20 mg/L

بررسي اثر دوز جاذب بر ميزان حذف يون سرب، شرايط 
، زمان جذب ۵/۷

دور در دقيقه، غلظت اوليه 

بررسي اثر غلظت اوليه سرب
ي تعيين مقدار بهينه غلظت اوليه جذب

هاي متفـاوت در محـدوده    هايي از سرب با غلظت
محلول pHگرم در ليتر تهيه شد. 

پس از طي زمان تماس مناسـب، غلظـت ايـن يـون، انـدازه     
). بيشترين۶درصد جذب محاسبه شد (شکل 

مشاهده گرم در ليتر ميلي

بررسي اثر سرعت هم زدن
هـا در محـدوده    سرعت هم زدن محلول

بررســي شــد و پــس از طــي زمــان تمــاس مناســب، غلظــت ســرب، 
گيري و درصد جذب به صورت تابعي از زمان تماس و سرع

). با افزايش سرعت هم زدن درصد حذف ۷زدن رسم شد (شکل 

15 20
Time (min)

0.2 g 0.3 g

Al2O3 Fe 
5.724 27.259 
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  ترکيب شيميايي لجن فعال شده
Table 1. Chemical composition of the activated sl

نشان داده شده است. در نهايت  ۵بررسي در شکل 
pHحــذف ســرب در 

  مشاهده شد.

Effect of adsorbent dosage on the adsorption 
efficiency of Pb (II) ions, conditions: pH 7.5, adsorption 

60 min, agitation speed 200 rpm, initial 
concentration 20 mg/L 

بررسي اثر دوز جاذب بر ميزان حذف يون سرب، شرايط  -۵شکل 
۵معادل  pHآزمايش: 

دور در دقيقه، غلظت اوليه 

بررسي اثر غلظت اوليه سرب -٣-
ي تعيين مقدار بهينه غلظت اوليه جذب

هايي از سرب با غلظت محلول
گرم در ليتر تهيه شد. 

پس از طي زمان تماس مناسـب، غلظـت ايـن يـون، انـدازه     
درصد جذب محاسبه شد (شکل 

گرم در ليترميلي ۲۰غلظت اوليه 

بررسي اثر سرعت هم زدن -٤-
سرعت هم زدن محلول

بررســي شــد و پــس از طــي زمــان تمــاس مناســب، غلظــت ســرب، 
گيري و درصد جذب به صورت تابعي از زمان تماس و سرع اندازه

زدن رسم شد (شکل 

30 60

0.3 g 0.4 g

Fe2O3 CaO 
27.259 11.779 

                                                                           

                                                  

                                                                                                   

ترکيب شيميايي لجن فعال شده
Chemical composition of the activated sl

ليتــر از 
گـرم در ليتـر سـرب اسـتفاده شـد و هـم زدن       
مـدت يـک سـاعت انجـام شـد و در      
دقيقه ميزان جذب فلـزات  
ايـن ترتيـب درصـد حـذف     
بررسـي اثـر ايـن    

 pHين درصـد جـذب سـرب در    

 
Fig. 4.

ان حذف يون سرب، شرايط آزمايش: 
دقيقه، سرعت هم زدن 

 
 در ي

شـده  
 فـاکتور 
و حـذف  
دقيقه و بـا  
نتايج اين 

بررسي در شکل 
حــذف ســرب در 

مشاهده شد.
  

Effect of adsorbent dosage on the adsorption 
efficiency of Pb (II) ions, conditions: pH 7.5, adsorption 

شکل 
آزمايش: 

  
٣-٣-
ي تعيين مقدار بهينه غلظت اوليه جذببرا

محلول
گرم در ليتر تهيه شد.  ميلي

پس از طي زمان تماس مناسـب، غلظـت ايـن يـون، انـدازه     
درصد جذب محاسبه شد (شکل 

غلظت اوليه 
  
٢-٣-

سرعت هم زدن محلول
بررســي شــد و پــس از طــي زمــان تمــاس مناســب، غلظــت ســرب، 

گيري و درصد جذب به صورت تابعي از زمان تماس و سرعاندازه
زدن رسم شد (شکل  هم 
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ترکيب شيميايي لجن فعال شده -۱جدول 
Chemical composition of the activated sl

ليتــر از  ميلــي ١٠٠ايــن منظــور 
گـرم در ليتـر سـرب اسـتفاده شـد و هـم زدن       
مـدت يـک سـاعت انجـام شـد و در      
دقيقه ميزان جذب فلـزات  
ايـن ترتيـب درصـد حـذف     

بررسـي اثـر ايـن     ۴رسم شد. در شکل 
ين درصـد جـذب سـرب در    

Fig. 4. Effect of pH on the adsorption efficiency of Pb 
(II) ions, conditions: adsorbent dosage 100 mg, 

adsorption time 60 min, agitation speed 200 rpm,
initial concentration 20 mg/L

ان حذف يون سرب، شرايط آزمايش: 
دقيقه، سرعت هم زدن 

 گرم در ليتر

 بررسي اثر دوز جاذب و زمان تماس محلول با جاذب
ـ  تـأثير ناپيوسـته   ييسـزا  هب

شـده   ميزان جاذب اسـتفاده 
فـاکتور  ايـن  کـردن  
و حـذف   جـذب  بـر دوز جـاذب  
دقيقه و بـا   ٦٠تا  ٥محدوده زماني 
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Chemical composition of the activated sludge 

ايــن منظــور  جــاذب فعــال شــده انجــام شــد. بــه 
گـرم در ليتـر سـرب اسـتفاده شـد و هـم زدن       
مـدت يـک سـاعت انجـام شـد و در      

دقيقه ميزان جذب فلـزات   ٦٠و  ٣٠
ايـن ترتيـب درصـد حـذف      گيري شد و بـه 

رسم شد. در شکل 
ين درصـد جـذب سـرب در    پارامتر نشان داده شده است. بيشتر

Effect of pH on the adsorption efficiency of Pb 
(II) ions, conditions: adsorbent dosage 100 mg, 

adsorption time 60 min, agitation speed 200 rpm,
initial concentration 20 mg/L

ان حذف يون سرب، شرايط آزمايش: 
دقيقه، سرعت هم زدن  ۶۰ميلي گرم، زمان جذب 

گرم در ليتر ميلي ۲۰دور در دقيقه، غلظت اوليه 

بررسي اثر دوز جاذب و زمان تماس محلول با جاذب
ناپيوسـته   روش

ميزان جاذب اسـتفاده  دارد،هاي فلزي از آب 
 بهينه ،حذف درصد
دوز جـاذب   تـأثير 
محدوده زماني  در
بررسي گرم ٤/٠تا  ٠

10 15
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ها و کاربرد جاذب حاصل از 

                                                                 مجله آب و فاضالب
         ١٤٠٠، سال ٦، شماره 

جــاذب فعــال شــده انجــام شــد. بــه 
گـرم در ليتـر سـرب اسـتفاده شـد و هـم زدن        ميلـي  ٢٠
مـدت يـک سـاعت انجـام شـد و در       دور بر دقيقه به 

 ،٣٠، ٢٠، ١٥، ١٠
گيري شد و بـه  در محلول باقيمانده اندازه
رسم شد. در شکل pH صورت تابعي از 

پارامتر نشان داده شده است. بيشتر
  مشاهده شد. 

Effect of pH on the adsorption efficiency of Pb 
(II) ions, conditions: adsorbent dosage 100 mg, 

adsorption time 60 min, agitation speed 200 rpm,
initial concentration 20 mg/L 

ان حذف يون سرب، شرايط آزمايش: بر ميز pHبررسي اثر 
ميلي گرم، زمان جذب  ۱۰۰

دور در دقيقه، غلظت اوليه 

بررسي اثر دوز جاذب و زمان تماس محلول با جاذب
روش در که مهمي يها
هاي فلزي از آب  ف يون

درصدافزايش  براي
تـأثير  اساس اين بر

درهاي فلزي بر روي جاذب 
١/٠دوزهاي مختلف در محدوده 

20
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ها و کاربرد جاذب حاصل از  ارزيابي ويژگي

مجله آب و فاضالب
، شماره ٣٢دوره 

  
جــاذب فعــال شــده انجــام شــد. بــه 

٢٠هـاي   محلول
 ٢٠٠حلول در م

، ٥فواصل زماني 
در محلول باقيمانده اندازه

صورت تابعي از  سرب به
پارامتر نشان داده شده است. بيشتر

مشاهده شد.  ۵/۷معادل 
  

Effect of pH on the adsorption efficiency of Pb 
(II) ions, conditions: adsorbent dosage 100 mg, 

adsorption time 60 min, agitation speed 200 rpm, 
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Fig. 6. Effect of initial concentration on the adsorption 

efficiency of Pb (II) ions, conditions: pH 7.5, 
adsorption time 60 min, agitation speed 200 rpm, 

adsorbent dosage 0.3 g 
لظت اوليه بر ميزان حذف يون سرب، شرايط بررسي اثر غ -۶شکل 

 ۲۰۰دقيقه، سرعت هم زدن  ۶۰، زمان جذب ۵/۷معادل  pHآزمايش: 
  گرم ۳/۰دور در دقيقه، ميزان جاذب 

  

  
Fig. 7. Effect of agitation speed on the adsorption 

efficiency of Pb (II) ions, conditions: pH 7.5, adsorption 
time 60 min, adsorbent dosage 0.3 g, initial 

concentration 20 mg/L 
بررسي اثر سرعت هم زدن محلول بر ميزان حذف يون سرب،  -۷شکل 

دقيقه، ميزان جاذب  ۶۰، زمان جذب ۵/۷معادل  pHشرايط آزمايش: 
  گرم در ليتر ميلي ۲۰گرم، غلظت اوليه  ۳/۰

  

 در سـرب  ذبدرصـد جـ   اي که بيشترين نيز افزايش يـافت بـه گـونه
  .شد دور در دقيقه مشاهده ۲۰۰

  
  بررسي ايزوترم هاي جذبي -٥-٢-٣

ارتباط بين مقدار گونه جذب سـطحي شـده و غلظـت تعـادلي آن در     
نــام دارد کــه در  ١جــذب ســطحي ايزوتــرم ،محلــول در دمــاي ثابــت

                                                 
1Adsorption Isotherm 

 ،. شــکل ايزوتــرماســتجــذبي حــائز اهميــت  هــاي طراحــي سيســتم
هــاي گونــه بــه جــذب شــدن و  بــه تمايــل مولکــول اطالعــاتي راجــع

 دهد.  هاي ممکن جذب را نشان مي شيوه
 ، بر اسـاس مقـدار ضـرايب رگرسـيون خطـي،     نتايج اين بررسي

بر روي جاذب از ايزوترم النگمير تبعيـت  نشان داد که جذب سرب 
دهنـده تبعيـت    کند. مقدار ضريب رگرسـيون خطـي بيشـتر نشـان     مي

ر چـه ضـريب   مکانسيم جذب از يـک مـدل خـاص اسـت، يعنـي هـ      
ــه عــدد   ــر باشــد مطلــوب  نزديــک ۱رگرســيون ب ــدل   ت ــر اســت. م ت

نشــان داده  ۱۰و  ۹، ۸هــاي  هــاي بــه دســت آمــده در شــکل منحنــي
  اند. شده

  

  
Fig. 8. Linear form of the Langmuir isotherm for Pb (II) 
adsorption into the activated sludge, conditions: pH 7.5, 

adsorption time 60 min, adsorbent dosage 0.3 g 
شکل خطي ايزوترم النگمير براي يون سرب، شرايط آزمايش:  -۸شكل 

pH  گرم ۳/۰دقيقه، ميزان جاذب  ۶۰، زمان جذب ۵/۷معادل  
  

  
Fig. 9. Linear form of the Freundlich isotherm for Pb (II) 
adsorption into the activated sludge, conditions: pH 7.5, 

adsorption time 60 min, adsorbent dosage 0.3 g 
شکل خطي ايزوترم فروندليچ براي يون سرب، شرايط  -۹شكل 
  گرم ۳/۰دقيقه، ميزان جاذب  ۶۰، زمان جذب ۵/۷معادل  pHآزمايش: 
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Fig. 10. Linear form of the Temkin isotherm for Pb (II) 
adsorption into the activated sludge, conditions: pH 7.5, 

adsorption time 60 min, adsorbent dosage 0.3 g 
شکل خطي ايزوترم تمکين براي يون سرب، شرايط آزمايش:  -۱۰شكل 

pH  گرم ۳/۰دقيقه، ميزان جاذب  ۶۰، زمان جذب ۵/۷معادل  
  

  جذب سينتيک بررسي -٦-٢-٣
دقيقـه   ۳۰هـاي فعـال جـاذب طـي      سينتيک جـذب سـرب در سـايت   

درجـه   ررسي شد و سرعت جذب بر اساس معـادالت سـينتيکي شـبه   ب
درجه دوم تعيين شد. بر اساس معادالت خطي رسم شـده و   اول و شبه

ضرايب رگرسيون حاصل مشخص شد که سـينتيک جـذب از معادلـه    
ــبه  ــينتيکي ش ــي  س ــت م ــه دوم تبعي ــکل  درج ــد. ش ــاي  کن  ۱۲و  ۱۱ه
  دهد.  نشان مي دست آمده از مطالعات سينتيکي را نمودارهاي به

  

  
Fig. 11. Pseudo-first order kinetic model for Pb (II) 

adsorption into the activated sludge, conditions: pH 7.5, 
adsorption time 30 min, adsorbent dosage 0.3 g 

درجه اول جذب سرب بر روي جاذب،  معادله سينتيکي شبه -۱۱شكل 
  دقيقه،  ۳۰، زمان جذب ۵/۷ معادل pHشرايط آزمايش: 

  گرم ۳/۰ميزان جاذب 

  
Fig. 12. Pseudo-second order kinetic model for Pb (II) 

adsorption into the activated sludge, conditions: pH 7.5, 
adsorption time 30 min, adsorbent dosage 0.3 g 

ي جاذب، درجه دوم جذب سرب بر رو معادله سينتيکي شبه -۱۲شكل 
  دقيقه، ۳۰، زمان جذب ۵/۷معادل  pHشرايط آزمايش: 

  گرم ۳/۰ميزان جاذب 
  
  بررسي ساختار جاذب -٣-٣

نشان داد  ۳۷۰۰تا  ۲۷۰۰هاي موجود در  پيک FTIRنتايج بررسي 
 ۱۰۳۱شوند. باندهاي جذبي در  نسبت داده مي �OHهاي  که به گروه

بـه ارتعـاش    براي جاذب فعال شده و فعـال نشـده مربـوط    ۱۰۳۵و 
تـا   ۴۰۰است. همچنين بانـدهاي جـذبي در محـدوده     Si-O-Siگروه 
اکسـيژن اسـت و وجـود اکسـيدهاي      -مربوط به پيوندهاي فلز ۷۰۰

کند. اين نتايج با آنچه توسـط   آهن، تيتانيوم و آلومينيوم را تأييد مي
  . (Zhao et al., 2018)ژاوو و همکاران گزارش شد مطابقت دارد

نشـان داد   ۲۶/۵و  ۲۱هـاي پراشـي در    س پيکپراش پرتو ايک
و  ۴۷/۵، ۳۹، ۲۳هاي موجـود در   که مربوط به سيليکا هستند. پيک

نيز مربوط به کلسيت بـوده و حضـور آن را در جـاذب تأييـد      ۴۸/۷
تـوان   را نيز مـي  ۶۰و  ۵۷/۶، ۳۸، ۳۱هاي موجود در  کنند. پيک مي
  .  (Nageeb et al. 2016)نسبت داد Al2Fe3(SiO4)3به 

 لجن واحدهاي تصفيه آبنشان داد که جاذب  XRFنتايج آناليز 
طور عمده از سيليکا و اکسيد آهن تشـکيل شـده اسـت.     آشاميدني به

 ۲۰۱۷ايــن نتــايج بــا آنچــه توســط ابــواالنين و همکــاران در ســال 
  . (Abo-El-Enein et al., 2017) گزارش شده مطابقت دارد 

SEM اذب و بررسـي سـاختار   منظور تعيين ويژگي سطحي ج به
قبل و  SEMشود. در اين پژوهش جاذب توسط آزمون  آن انجام مي
سـازي بررسـي شـد. بـا مقايسـه تصـاوير قبـل و بعـد از          بعد از فعال

سازي ميـزان تخلخـل و    شود که پس از فعال سازي مشخص مي فعال
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طور چشمگيري افزايش يافتـه اسـت.    در نتيجه سطح مؤثر جاذب به
گـزارش   ۲۰۱۶آنچه توسط نجيب و همکاران در سـال  اين نتايج با 

  .Nageeb et al., 2016)شد مطابقت دارد (
واجـذب  -منظور تعيين سطح ويـژه جـاذب از تکنيـک جـذب     به

نشـان داد کـه    BETآنـاليز  . استفاده شد BETنيتروژن بر پايه روش 
ترتيب برابـر   مساحت سطح، حجم حفرات و اندازه حفرات جاذب به

متـر مکعـب بـر گـرم و      سانتي ۲۳۶۲/۰مربع بر گرم، متر ۶/۱۲۷با 
  .  (Abo-El-Enein et al., 2017)نانومتر است ۷/۴

  
  بررسي بهينه سازي فاکتورهاي موثر در حذف سرب -٤-٣

متغيرهاي مؤثر در حذف سـرب از    همان طور که قبالً هم اشاره شد،
، دوز جاذب، سرعت هم زدن محلول، زمان تمـاس و  pHآب، ميزان 

ظت اوليه يون سرب هستند. بر اساس نتـايج مشـخص اسـت کـه     غل
باعث افزايش  ۵/۷به ميانه  ۵/۵از ميزان حداقل  pHافزايش ميزان 

کـاهش درصـد    pHشود و با افزايش بيشـتر   كارايي جذب سرب مي
هاي اسيدي ميزان  اين صورت که در محيط شود. به حذف مشاهده مي

و دليـل ايـن مسـئله از     رسـد  جذب فلز بر روي جاذب به حداقل مـي 
هـاي فعـال جـاذب     دليـل پروتونـه شـدن بخـش     ديدگاه علم شيمي به

هـاي فعـال در جـاذب     پروتونه شدن اين مکـان  pHاست. با افزايش 
کمتر شده و شرايط براي تشکيل کمپلکس و جذب سرب بر جـاذب  

دليـل تشـکيل    بازده جذب بـه  ۵/۷بيش از  pHشود. در  هموارتر مي
يابـد   حلول هيدروکسيد فلزي دوباره کـاهش مـي  هاي غيرم کمپلکس

(Afkhami et al., 2014)  ۴(شکل.( 
در فرايند جذب مکانيسم محتمل بـراي جـذب    pHبر اساس اثر 

سرب فرايند تعويض يوني يا تبادل يوني است. به ايـن صـورت کـه    
هـاي هيـدروژن موجـود در حفـرات      هاي سرب جـايگزين يـون   يون

 pH رييـ بـا تغ  ارش سيسويو و همکارانمطابق با گزشوند.  جاذب مي
ــاز ناح ــ هيـ ــاز يدياسـ ــه بـ ــزا يبـ ــذف  شيافـ ــد حـ ــود درصـ وجـ
دست آمده  تمام اين موارد با نتايج به  (Siswoyo et al. 2014).دارد
    مطابقت دارد.اين پژوهش در 

از آنجايي كه زمان استخراج و دوز جاذب هر دو تأثير مثبت بـر  
دست آمده با افزايش زمـان   تايج بهفرايند استخراج دارند بر اساس ن

يابد. بـا افـزايش    استخراج و دوز جاذب ميزان حذف نيز افزايش مي
يابـد، پـس از آن    دقيقه ميزان جذب سرب افـزايش مـي   ۱۵زمان تا 

تـوان بـه واجـذب     شود. اين کـاهش را مـي   کاهش در جذب ديده مي

مطـابق بـا گـزارش نجيـب     هاي جذب شده از سطح نسـبت داد.   يون
شد و همکاران با افزايش زمان درصد حذف نيز بيشتر شـده اسـت   را

 Nageeb).دست آمده در اين پژوهش اسـت   که تأييدکننده نتايج به

et al., 2016) Rashed. 
گرم  ۳ها نشان داد که با افزايش مقدار جاذب تا  همچنين بررسي

هاي در  دليل افزايش سايت يابد که به ميزان حذف سرب افزايش مي
گـرم   ۳/۰). بر اين اساس ميزان بهينه جاذب ۵س است (شکل دستر

هاي ارائه شده توسط ابواالنين و همکاران  پژوهشطبق انتخاب شد. 
شـده   شـتر يب زيـ دوز جاذب درصد حذف ن شيبا افزا ۲۰۱۷در سال 

  .(Abo-El-Enein et al., 2017) است
بررسي اثر غلظت اوليه نشان داد با افزايش غلظت سرب ميزان 

تـوان بـه    يابـد. دليـل ايـن موضـوع را مـي      ف اين يون کاهش ميحذ
افزايش ميزان نسبت يون به سطح جاذب نسبت داد که در نتيجه اين 

يابـد. مطـابق بـا پـژوهش مقـدري و       موضوع انتقال جرم کاهش مـي 
درصد جذب با افزايش غلظت اوليه کاهش  ۲۰۱۸همکاران در سال 

دسـت   نچه در ايـن پـژوهش بـه   يافته است که اين نتيجه تأييدکننده آ
 . (Moghaddari et al., 2018)آمده، است 

پژوهش ارائه شده توسط ابواالنين و همکاران در طبق همچنين 
حـذف   ميـزان  غلظت اوليـه فلـزات سـنگين،    شيبا افزا ۲۰۱۷سال 

-Abo-El).کاهشي بـود کـه تأييدکننـده نتـايج ايـن پـژوهش اسـت        

Enein et al., 2017).   
عنوان ميزان بهينـه   گرم در ليتر سرب به ميلي ۲۰ظت بنابراين غل

انتخاب شد. بررسي اثر سرعت هم زدن نيز نشان داد که بـا افـزايش   
). دليـل  ۶يابـد (شـکل    زدن درصد حذف نيز افزايش مـي  سرعت هم 

هـاي سـرب بـه سـطح      اين موضوع افزايش سرعت انتقال جرم يـون 
  صورت زير بود: شرايط بهينه به دست آمده نهايي به جاذب است.

pH  ۳/۰دقيقـه، ميـزان جـاذب     ۱۵، زمان جـذب  ۵/۷نمونه معادل 
دور  ۲۰۰گرم در ليتر، دور همـزن   ميلي ۲۰گرم، غلظت اوليه سرب 

  در دقيقه. 
  
  هاي جذبي  ايزوترم -٥-٣

منظـور بررســي ميــزان  اي به طــور گسترده هـاي جذبي به ايزوتــرم
واحد جاذب (يک گـرم) و غلظـت   ازاي جرم  هاي جذب شده به گونه

 هاي حاصل بـا فـرم   روند. در اين پژوهش، داده تعادلي آن به کار مي
 هاي النگمير، فروندليچ و تمکين بررسي شد. ضـريب  خطي ايزوترم
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  دست آمده از ايزوترم هاي جذبي نتايج به -٢جدول 
Table 2. Results of the adsorption isotherms study 

Temkin isotherm  Freundlich isotherm  Langmuir isotherm 
R2  KT (mg/L)  B  R2  Kf (mg/g)  n  R2  KL (mg/L)  qm (mg/g)  

0.9982  10.39  26.455  0.9923  29.2  1.448  0.9991  0.973  54.9  

ترتيب برابـر   هاي النگمير، فروندليچ و تمکين به تعيين براي ايزوترم
دهـد   ه نشـان مـي  دست آمد کـ  به۹۹۸۲/۰و  ۹۹۲۳/۰، ۹۹۹۱/۰با 

کنـد. بـر اسـاس معادلـه      جذب سرب از ايزوترم النگمير تبعيت مـي 
  دســت آمــده حــداکثر ظرفيــت جــذب و ثابــت النگميــر برابــر بــا بــه

mg/g ۹/۵۴  وmg/L ۹۷۳/۰   هـا در   تعيين شد. نتايج ايـن بررسـي
اند. اين نتايج بـا آنچـه    نشان داده شده ۱۰تا  ۸هاي  و شکل ۲جدول 

همکاران بـه دسـت آمـده اسـت، مطابقـت دارد      در پژوهش نجيب و 
(Nageeb et al., 2016) .  

  
  بررسي سينتيک جذب -٦-٣

دقيقـه   ۱۵هـاي فعـال جـاذب طـي      سينتيک جذب سـرب در مکـان  
درجـه   بررسي شد و سرعت جذب بر اساس معادالت سـينتيکي شـبه  

ــبه ــراي      اول و ش ــل ب ــي حاص ــه خط ــد. معادل ــين ش ــه دوم تعي درج
 + Y = − 0.06 Xصورت  ترتيب به و دوم به هاي مرتبه اول سينتيک

بـا   Y = 0.055 X + 0.100و  (R2=0.964)با ضريب تعيين  2.433
دست آمد. بر اساس معـادالت خطـي    به (R2=0.999)ضريب تعيين 

رسم شده و ضرايب تعيين حاصل مشخص شد که سينتيک جذب از 
ن کنـد زيـرا ضـريب تعيـي     درجه دوم تبعيت مـي  معادله سينتيکي شبه
 ,.Mohan et al).است ۱مرتبه دوم بسيار نزديک  براي سينتيک شبه

نشـان داده   ۱۲و  ۱۱هـاي   هـا در شـکل   نتايج ايـن بررسـي   . (2001
 شدند.

مرتبه دوم جذب يون فلزي به درون جـاذب شـامل    سينتيک شبه
  مرحله است:  ۳
  هاي فلزي از محلول به سطح جاذب ) مهاجرت يون۱
  هاي جاذب متخلخل به درون حفرههاي فلزي  ) مهاجرت يون۲
  هاي فعال داخلي هاي فلزي به درون سايت ) جذب يون۳

 Mohan).شود که سرعت واکنش بر اساس دو مرحله اول کنترل مي

et al., 2001)          بـر اسـاس ايـن معادلـه ثابـت سـرعت جـذب برابـر

دهنـده سـينتيک مرتبـه     به دست آمد که نشـان g/mg.min ۱۴/۱۸با
 دوم است.

  
  هاي مزاحم رسي اثر يونبر -٧-٣

فلزي مختلف بـر  هاي  پذير بودن جاذب، اثر يون براي اثبات انتخاب
هـاي   اين منظـور بـراي هـر يـک از يـون      بررسي شد. به جذب سرب

  از محلـول  mL ۱۰۰صـورت مجـزا هـر بـار حجـم       بالقوه مزاحم، بـه 
mg/L ۲  ي متفاوت نسبت ها غلظتاز سرب به همراه يون مزاحم، با
) براي جداسازي اند شدهبيان  ۳ها در جدول  (نسبت غلظت ها به يون

دسـت آوردن   تهيه شده و مطابق روش کار، اسـتخراج شـد. بـراي بـه    
در هر مرحله، هر تجزيه سه بار در شـرايط   ١انحراف استاندارد نسبي

ــانگر  ۳هـــاي موجـــود در جـــدول  يکســـان تکـــرار شـــد. داده نشـ
هاي سرب تحـت   ه يونپذيري زياد جاذب سنتز شده نسبت ب  انتخاب

هــاي ذکــر شــده در جــدول  شــرايط آزمــايش اســت زيــرا در نســبت
 هاي بالقوه مزاحم منجر به کاهش ميزان بازيابي اين يون نشدند. يون

 
هاي واجذب و بررسي کاربرد روش در تصـفيه   پژوهش -٨-٣

  هاي حقيقي نمونه
 آلـودگي  دليـل  بـه  سنگين فلزات حاوي شده مصرف هاي جاذب دفع

کنــد  مــي زيســت ايجــاد محــيط و انســان بــراي ســمي اثــرات هثانويــ
 قبـل  جـاذب  از بايد سنگين فلزات بنابراين. است چالشي موضوعي

اين منظور اثر دو نـوع اسـيد معـدني (اسـيد      شوند. به بازيابي دفع از
هاي مختلف و حجـم ثابـت    نيتريک و اسيد هيدروکلريک) با غلظت

ب بررسي شد. نتايج نشان داد ليتر در بازيابي سرب از جاذ ميلي ١٠
با افزايش غلظـت هـر دو نـوع اسـيد ميـزان بازيـابي سـرب نيـز          که

هـاي   بايـد کـه ايـن موضـوع بـه دليـل جـايگزيني يـون         افزايش مـي 
هاي سـرب جـذب شـده در سـاختار      هيدروژن محلول اسيدي با يون

 ). همچنين نتــايج نشــان داد کــه اسيــد ٤(جــدول  جـاذب است
                                                 
1 Relative Standard Deviation (RSD) 
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  از آب سرببررسي اثر يون هاي بالقوه مزاحم بر ميزان حذف  -٣جدول 
Table 3. Effect of potentially interfering ions on the removal efficiency of Pb (II) ions 

Potentially 
interfering ion 

Tolerable concentration 
ratio X/Pb(II) 

Removal±standard 
deviation 

K+ 15000 99 ± 6 
Na+ 15000 98 ± 3 
Ca2+ 5000 99 ± 4 
Al3+ 1000 96 ± 5 
Co2+ 1000 97.7 ± 4 
Fe3+ 750 99.5 ± 4 
Ni2+ 750 96 ± 6 
Mg2+ 5000 98 ± 7 
Cu2+ 500 98 ± 3 
Zn2+ 250 97.1 ± 4 
Hg2+ 750 96 ± 5 
Cr3+ 300 95.5 ± 7 

  

  بررسي واجذب سرب از جاذب با محلول هاي اسيدي -٤جدول 
Table 4. Desorption study of Pb (II) ions from the adsorbent using acidic solutions 

Recovery (%) Concentration (mol/L) Desorbent 
50 0.1 Nitric acid 
82 0.25 Nitric acid 
83 0.4 Nitric acid 
64 0.1 Hydrochloric acid 
98 0.25 Hydrochloric acid 

97.5 0.4 Hydrochloric acid 

  
هيدروکلريک کارايي بيشتري در بازيابي سرب از جـاذب دارد و در  

درصـد   ٩٨مـوالر اين اسيد ميـزان بازيـابي برابـر بـا      ٢٥/٠غلظت 
  دست آمد. به

در ادامه به منظور بررسـي کاربردپـذيري جـاذب پيشـنهادي در     
هــاي حقيقــي، يــک نمونــه پســاب کارخانــه  حــذف ســرب از نمونــه

گرم در ليتر سرب بود بررسي شد.  يميل ٠٨/٠سازي که حاوي  کاشي
به منظور بررسي درصد حذف سرب به دو نمونه ديگر از اين پساب 

ميلي گـرم از سـرب افـزوده شـد و تحـت شـرايط        ٥و  ١هاي  غلظت
بهينه حذف سرب از نمونه پساب انجام شـد. نتـايج بـه دسـت آمـده      

درصـد سـرب را از ايـن     ٩٩نشان داد که ايـن روش قـادر اسـت تـا     
توان نتيجه گرفـت کـه ايـن     هاي حقيقي حذف کند. بنابراين مي هنمون

هاي حقيقـي دارد و در   روش کارايي زيادي در حذف سرب از نمونه
  هاي پيچيده است. هاي حقيقي با بافت کاربرد براي نمونه واقع قابل

هاي مختلـف بـه دسـت آمـده از      مقايسه کارايي جاذب -٩-٣
  زائدات در حذف يون سرب از آب

دست آمـده از مـواد    هاي به جاذبساير  دامه مقايسه اين روش بادر ا
لجن واحدهاي تصـفيه  . نتايج اين مقايسه نشان داد که انجام شد زائد
ــاير       آب ــا س ــه ب ــذب در مقايس ــت ج ــترين ظرفي ــاميدني، بيش آش

). همچنـين زمـان جـذب    ۵هاي گزارش شده را دارد (جـدول   جاذب
ها کمترين مقدار ممکن بود  براي اين روش در مقايسه با ساير جاذب

تر جذب سـرب بـر روي جـاذب لجـن      دهنده سينتيک سريع که نشان
تـوان مزايـاي زيـر را در مقايسـه بـا       طور کلي مي فعال شده است. به

  ها براي روش استفاده شده در اين پژوهش نام برد: ساير جاذب
 جويي در وقت و هزينه  صرفه -
 حذف زياد بازده -
 کوتاه استخراج زمان  -
 زياد جذب ظرفيت  -
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  هاي مختلف به دست آمده از پسماند براي حذف سرب از آب مقايسه ظرفيت جذب و زمان تعادل جاذب -٥جدول 
Table 5. Comparison of the adsorption capacity and equilibrium time of various adsorbents 

obtained from waste for removal of Pb (II) from water 

Reference Adsorption capacity 
(mg/g)  

Equilibrium time 
(min)  Waste material  

(Porpino et al., 
2011) 

1.08 840 Crab shells (raw) 
(Rose et al., 

2012) 
0.26 90 Bark of wild jack tree (carbon active) 

(Rose et al., 
2012) 

0.20 90 Bark of wild jambul tree (carbon 
active) 

(Shukla et al., 
2006) 

2.84 120 Coir fiber (raw) 
(Shukla et al., 

2006) 
7.49 120 Oxidized coir fiber (raw) 

(Ahmad et al., 
2010) 

1.88 150-180 Wooden charcoal (raw) 
(Acemioglu,  

2004) 
2.03 30 Calabrian pine bark (raw) 

(Moghadam et 
al., 2013) 

18.52 40 Pomegranate peel (carbon active) 
This study 54.94 15 Activated wastewater treatment 

 
  گيري نتيجه -٤

در اين پژوهش يک روش جديد بر اساس اسـتفاده از جـاذب فعـال    
شده حاصل از لجن تصفيه آب آشاميدني براي حـذف سـرب از آب   

، FTIRختلف مانند طيـف  هاي م ارائه شد. جاذب فعال شده با روش
XRD ،BET ،SEM  وXRF   ــر عوامــل ــه اث شناســايي شــد. در ادام

، زمان تماس، غلظت اوليه و دوز جاذب بر کارايي pHمختلف مانند 
هاي جذبي و سينتيک حـذف   حذف سرب بررسي شد. سپس ايزوترم

ها نشان داد که جـذب   اين فلز با جاذب ذکر شده بررسي شد. بررسي
کنـد. بـر ايـن اسـاس حـداکثر       النگمير تبعيـت مـي   سرب از ايزوترم

ــا      ــر بـ ــر برابـ ــت النگميـ ــذب و ثابـ ــت جـ  و mg/g ۵۴/۹ظرفيـ
mg/L ۹۷۳/۰ شد. همچنـين بـر اسـاس ضـرايب رگرسـيون       تعيين

معادالت سينتيکي مشخص شد که جذب سرب از معادلـه سـينتيکي   
  کنـد. ايـن روش از نظـر زمـاني، هزينـه و      درجه دوم تبعيـت مـي   شبه
  

صرفه است. جـاذب اسـتفاده شـده     مصرف مواد و پسماند بههمچنين 
جزء مواد بازيافتي بوده و بـراي تهيـه آن از مـواد شـيميايي اسـتفاده      

تـوان گفـت ايـن روش بـراي حـذف سـرب        نشده است، بنابراين مي
هـاي   زيست است. مقايسه ظرفيـت جـذب جـاذب    دار محيط دوست

يدني، بيشـترين  آشام لجن واحدهاي تصفيه آبمختلف نشان داد که 
هـاي گـزارش شـده را دارد.     ظرفيت جذب در مقايسه با ساير جاذب

هـا   همچنين زمان جذب براي اين روش در مقايسه بـا سـاير جـاذب   
تـر جـذب    دهنـده سـينتيک سـريع    کمترين مقدار ممکن بود که نشان

  سرب بر روي جاذب لجن فعال شده است.
  
 قدرداني -٥

 و تصفيه آب و فاضالب تهرانمين أاز شرکت تنويسندگان پژوهش 
 كنند. مي از اين پروژه قدرداني مالي حمايت براي
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