
و  فاضالب های صنعتی خروجی سیستمهای تصفیه کبالت در سمی از جمله سنگین اتفلزحضور  :چکیده

اسدت  فرآنندی    های جدیی در بسدیاری از کردورهای جهدان    آلودگی منابع آبی ناشی از آن موجبات نگرانی

یه آب و پسداب در جهدان بده    فجذب سطحی به عنوان نکی از کاراترنن و پرکاربردترنن فناوری هدای تصد  

های ارزان قیمت با استفاده از پسمانیهای ای به منظور توسعه جاذبهای ارزنیهرود  تاکنون تالششمار می 

ک ماده زائی جامی آلی تواندانی بداینی   پوسته برنج به عنوان ن کراورزی، صنعتی و شهری انجام شیه است 

که از مهمتدرنن مندابع    در حذف نون فلزات سنگین از پساب دارد و می توانی در تصفیه پساب های صنعتی

فلدز   حدذف  بده بررسدی   ،در انن پانان نامه  کارامی باشی بسیار آب و خاک به فلزات سنگین هستنی، هآیننی

پرداختده  بده روش جدذب سدطحی     برنج خام و اصالح شیه هپوست های آبی توسطت از محلولسنگین کبال

 و غلظدت  دمدا ، pHاثر پارامترهای مهم نظیر زمان تماس، مقیار جاذب،  سطحی های جذب در آزمانش  شی

   مقدیار بهینده  دقیقه بیسدت آمدی   02زمان تعادل برای جاذب خام و اصالح شیه   بررسی قرار گرفت مورد

رخ  pH=6حدیاکرر جدذب در    نران داد که pH=6 تاpH =3از   pH رسی اثربریست آمی  گرم ب 5/2جاذب 

نردان داد کده افدزانش دمدا اثدر مربدت        درجه سانتی گدراد   35و  05، 02) دما بررسی اثر تغییرات  می دهی

 در شرانط بهینه توسط جاذب خام بده ترتید   درصی حذف و ظرفیت جذب کبالت   ناچیزی بر فرآننی دارد

میلی گرم بر گرم بیست آمی  سه روش اصالح مختلف برای جاذب به کار گرفته شدی و   53/02% و 01/55

خدام  در شرانط بهینه بیست آمیه برای جداذب   جذب سطحی با استفاده از جاذبهای اصالح شیه آزمانرات

 0/2وکسدیی  مویر، سینم هییر 0/2درصی حذف برای جاذب اصالح شیه با هییروکلرنک اسیی انجام شی  

% مدی باشدی  همیندین    55/10% و 33/11%، 45/13مدویر بده ترتید      5/2مویر و سینم هییروژن کربنات 

دو   میلی گرم بر گرم بدود  20/33و  35/31، 55/33به ترتی   جاذبهای اصالح شیهرفیت جذب برای انن ظ

ه سانتی گدراد بده   درج 05ی جذب ینگمونر و فرونیلیچ جهت آنالیز داده های تعادلی در دمامیل همیمای 

بدرای توصدیف    شدی  کار گرفته شینی و تطابق خوبی بین همیمای ینگمونر و داده هدای تجربدی مرداهیه    

شدینی و مدیل شدبه مرتبده دوم      مرتبه اول و شبه مرتبه دوم بررسیسینتیک جذب، میل های سینتیکی شبه 

مودننامیکی ماننی تغییرات انرژی آزاد گیدب   پارامترهای تری داشت  بیرترنن سازگاری را با داده های تجرب

G∆) استانیارد
H∆ ، تغییرات آنتالپی استانیارد جذب )0

S∆  و تغییرات آنتروپدی اسدتانیارد جدذب )   0
  بدا  0

G∆در دماهای مختلف محاسبه شینی  مقادنر منفی  یتعادل استفاده از داده های
داد که   در همه دماها نران  0

H∆ست و مقادنر مربت ا پوسته برنج فرآننیی خود به خودیجذب فلز کبالت بر روی 
نران داد کده اندن     0

 فرآننی جذب گرماگیر است 
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