)485-500  (ص1401  | خرداد3  | شماره53 تحقيقات آب و خاک ايران | دوره
DOI:https://dx.doi.org/10.22059/ijswr.2022.333498.669121

هش
علم
) ژپو ی- (مقاله ی

Adsorption Isotherm and Kinetic Models for Cadmium Removal from Polluted Water Using Clay,
Biochar and Their Complex
*

SOROUSH SOLEYMANIAN1, ZAHRA GANJI NOROUZI1 , VAJIHEH DOROSTKAR1, MOHAMAD HADI
MOVAHEDNEJAD1, MASHALLAH REZAKAZEMI2
1. Soil and Water Department, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
2. Chemical Engineering Department, Faculty of Chemical and Materials Engineering, Shahrood University of
Technology, Shahrood, Iran.

ABSTRACT
With increasing population and water consumption in agriculture and industry, the entry of various
contaminants into the environment and soil and water resources has been increased. Cadmium heavy metal is
known as one of the polluting elements. In addition to toxicity, it has adverse effects on the health of living
organisms, too. In this study, the adsorption method was investigated by the three adsorbents of sepiolite clay,
corn biochar, and clay and corn biochar complex on the removal of cadmium metal from water. For this
purpose, experiments related to adsorption isotherms and adsorption kinetics were performed by the three
adsorbents. Parameters affecting the adsorption process include type of adsorbent, change in initial
concentration of cadmium solution, and changes in adsorbent contact time were investigated. The adsorption
capacity of the adsorbents increased with increasing cadmium concentration from 150 to 800 mg/l, but the
adsorption percentage decreased with increasing concentration. The results showed that the highest adsorption
capacity in cadmium was related to corn biochar, while the clay-biochar adsorbent had more adsorption
capacity than clay adsorbent. Langmuir and Freundlich isotherms for each element and adsorbent were
investigated to study the adsorption process. It was found that the adsorption of cadmium by the adsorbents
follows both models. Freundlich model with the highest coefficient of determination (R2) and the lowest sum
of squares of standard error (SSE) showed the best fit with laboratory data. The effect of adsorbent contact time
on the adsorption rate was investigated and found that the adsorption efficiency increased with increasing
contact time. Fitting quasi-first-order, quasi-second-order, Elovitch, and intra-particle dispersion models for
cadmium at concentrations of 150 and 600 mg/l was performed at 30 to 1440 min. The Elovich model at
concentrations of 150 and 600 mg/l cadmium showed the best fit with laboratory data. At concentrations of
150, clay-biochar complexes showed better adsorption performance, but at other concentrations of cadmium,
biochar was a better adsorbent than the other two adsorbents. Based on the results inferred from adsorption
experiments, it can be stated that the corn biochar compared to clay and biochar and clay and biochar complex
compared to clay has a high ability to remove heavy metals from contaminated water, which can be used as a
cheap and practical material used to remove contaminants such as cadmium.
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بررسی مدلهای همدمای جذب و مدلهای سينتيکی در حذف کادميوم از آبهای آلوده توسط رس ،زغال
زيستی و کمپلکس آنها
2

سروش سليمانيان  ،1زهرا گنجی نوروزی ،*1وجيهه درستکار ،1محمد هادی موحد نژاد ،1ماشاهلل رضاکاظمی
 .1گروه آب و خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
.2گروه مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی شیمی و مواد ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/8/15 :تاریخ بازنگری -1400/12/15 :تاریخ تصویب)1400/12/22 :

چکيده
با افزایش روز افزون جمعیت و افزایش مصرف آب در بخش های کشاورزی و صنعت ،ورود آالیندههای مختلف به محیط
زیست و منابع آب و خاک افزایش یافته است .از جمله آالیندهها میتوان به فلز سنگین کادمیوم اشاره کرد که عالوه بر
سمّیت ،مشکالت عمدهای را بر سالمت موجودات زنده میتوانند ایجاد کنند .در این مطالعه با روش جذب ،حذف این فلز
کادمیوم از آب توسط سه جاذب رس سپیولیت ،زغال زیستی ذرت و کمپلکس رس و زغال زیستی ذرت بررسی شد .برای
این منظور آزمایش مربوط به همدماهای جذب و سینتیک جذب توسط سه جاذب مورد مطالعه انجام شد .پارامترهای مؤثر
بر فرآیند جذب شامل :قابلیت جاذبها با تغییر غلظت اولیه محلول کادمیوم و حضور جاذبها با تغییرات زمان تماس
بررسی شد .ظرفیت جذب جاذبها با افزایش غلظت کادمیوم از  150تا  800میلی گرم بر لیتر افزایش ،اما درصد جذب با
افزایش غلظت کاهش یافت .نتایج نشان داد که بیشترین ظرفیت جذب در کادمیوم مربوط به جاذب زغال زیستی ذرت می
باشد ،این در حالی است که جاذب کمپلکس رس و زغال زیستی از جاذب رس ظرفیت جذب بیشتری داشت .جهت مطالعه
فرآیند جذب ،همدماهای النگمویر و فروندلیچ برای هر عنصر و جاذب بررسی گردید و مشخص شد جذب کادمیوم توسط
جاذبها از هر دو مدل تبعیت میکنند .مدل فروندلیچ با داشتن باالترین ضریب تبیین ( )R2و کمترین مجموع مربعات
خطای معیار ( )SSEبهترین برازش را با دادههای آزمایشگاهی نشان داد .اثر زمان تماس جاذب بر میزان جذب بررسی و
مشخص شد که راندمان جذب با افزایش زمان تماس افزایش یافت .برازش مدلهای سینتیک شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه
دوم ،الوویچ و پخشیدگی درون ذرّهای برای کادمیوم در غلظتهای  150و  600میلی گرم بر لیتر در زمانهای  30تا 1440
دقیقه انجام یافت .مدل الوویچ در غلظتهای  150و  600میلی گرم بر لیتر کادمیوم بهترین برازش را با دادههای
آزمایشگاهی نشان داد .در غلظت های  150کمپلکس رس-زغال زیستی عملکرد بهتری در جذب از خودش نشان داد ولی
در بقیه غلظتهای کادمیوم ،زغال زیستی جاذب بهتری نسبت دو جاذب دیگر بود .بر مبنای نتایج استنباط شده از
آزمایشهای جذب میتوان بیان کرد بیوچار ذرت نسبت به کمپلکس رس و بیوچار و کمپلکس رس و بیوچار نسبت به رس
قابلیت باالیی در حذف فلزات سنگین از آبهای آلوده دارد که میتوان از این جاذبها به عنوان یک ماده ارزان قیمت و
مؤثر در حذف آالیندههای نظیر کادمیوم استفاده کرد.
واژههای کليدی :کادمیوم ،سپیولیت ،زغال زیستی ،کمپلکس رس-زغال زیستی ،سینتیک ،مدل النگمویر ،مدل فروندلیچ

مقدمه
کمبود آب یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی بشر در قرن
 21به شمار میرود .اگرچه بیش از دو سوم سطح کرۀ زمین را
آب فراگرفته ،اما کمتر از یک درصد آن به صورت منابع آب شیرین
قابل بهرهبرداری است ( .)Gohari, 2013امروزه آلودگیهای ناشی
از فلزات سنگین زمین را تهدید میکنند .فاضالبهای صنعتی به
عنوان یکی از منابع این فلزات نقش بسزایی در آلوده سازی محیط
ایفا میکنند ( .)Tayban et al., 2012از طرفی محدودیت منابع
آب در آینده بیشتر از نظر آلودگی مطرح است تا از نظر حجم آب
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قابل دسترس؛ به همین علت ،تامین آب سالم به نگرانی قابل
توجهی تبدیل شده است که تا دیروز به کشورهای صنعتی محدود
میشد ،اما امروزه در مورد کشورهای در حال توسعه هم صدق
میکند ( .)Mohammadi Fatideh, 1998به علت افزایش آلودگی
و صنعتی شدن شهرها ،گیاهان تحت تأثیر بازه وسیعی از موادی
هستند که باعث آلودگی آب و خاک و هوا میشوند .جوامع
صنعتی ،ذرات معلق در هوا و آالیندههایی متشکل از فلزات
سنگین در خاک و اثر آن بر روی پوشش گیاهی میتواند بسیاری
از پارامترهای مربوط به رشد و نمو گیاهان را تحت تأثیر قرار دهد
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و مانع فعالیت بسیاری از واکنشهای آنزیمی و متابولیکی در
گیاهان شوند (.)Baycu et al., 2006
کادمیوم به همراه جیوه و سرب از سمیترین فلزات سنگین
میباشد که هیچگونه نقش زیستمحیطی ندارد( Wuana and
 .)Okieimen, 2011کادمیوم در کانی اسفالریت ( )ZnSنیز وجود
دارد و میتواند طی هوازدگی وارد محیطهای طبیعی شود .کاهش
 pHباعث تحریک ژئوشیمیایی کادمیوم و ورود آن به آبهای
سطحی و خاک میشود .عنصر کادمیوم توسط مواد آلی نظیر مواد
اسیدهای فولیک 1و هیومیک 2جذب میشود ،بنابراین در صورت
وجود مواد آلی در آب آشامیدنی ،تمرکز این عنصر در این آبها
افزایش مییابد( .)Ghazban, 2009کادمیوم به طور طبیعی در
آبهای سطحی و زیر زمینی وجود دارد .مسمومیت موجودات
آبزی با کادمیوم ،به عوامل دیگری نیز بستگی دارد ،مثالً کلسیم
موجود در آب ،اثرات سمی کادمیوم را کاهش میدهد .رودخانه-
های بسیار آلوده با کادمیوم ،از طریق آبیاری در کشاورزی،
الیروبی رسوبات و یا سیالبها میتوانند مناطق اطراف را آلوده

کنند .کادمیوم یک آالینده خطرناک آب است و پاکسازی آبی که
به کادمیوم آلوده است بسیار دشوار خواهد بود( Emamirad et
 .)al., 2011میزان کادمیوم مجاز در آب آبیاری  0/01میلیگرم بر
لیتر گزارش شده است (.)Anonymous, 2015
یونهای فلز سنگین به طور معمول توسط فرآیندهای
رسوبگذاری شیمیایی ،انعقاد الکترودی ،تبادل یونی ،استخراج
حالل ،واکنشهای شیمیایی ،اکسایشی و کاهشی ،اسمز معکوس،
فیلتراسیون و رزینهای مختلف از محیطهای آبی حذف میشوند.
(.)Zhao, 2009
جذب به دو روش عمدهی جذب سطحی 3و فرایند جذب4
صورت میگیرد .در فرایند جذب ،ذرات یک سیال درون یک
محلول به ذرات یک سیال جذب میگردد به عبارت دیگر ذرات
وارد جاذب میشود .در جذب سطحی ،ذرات یک سیال روی سطح
ماده دیگر جذب میشود به عبارت دیگر ذرات فقط روی سطح
جاذب قرار میگیرد .تفاوت این دوجذب در شکل  1آورده شده
است (.) Smith et al., 2015

شکل  -1تفاوت جذب سطحی ( )adsorbtionو فرايند جذب ()absorbtion

اخیراً جذب زیستی به عنوان مؤثرترین روش برای آلودگی-
زایی پساب حاوی فلزات سنگین و کاهش سریع غلظت سموم در

پسابها معرفی شده است .جذب زیستی به جذب یونها به وسیله
بیوماس زنده یا مرده گفته میشود که شامل ایجاد پیوندهای
فیزیکی و شیمیایی بین یونها به وسیله لیگاندهای داخل و خارج
سلولی میباشد .جذب یکی از مناسبترین روشهایی است که به
دلیل هزینه کم ،راندمان مناسب و سهولت عملیات برای حذف
یونهای فلزات سنگین از محیطهای آبی به کار برده شده است.
این روش از لحاظ عملکرد تکنیکی ،کیفیت عملیاتی و ویژگیهای
شیمیایی در تصفیه آب مؤثر بوده است .یکی از مهمترین معایب
این روش اشباع زیست توده در اثر اشغال کلیه سایتهای
برهمکنش است که در این حالت پدیده واجذب انجام میشود.

تبادل یونی و اسمز معکوس ،سیال خروجی با غلظت کم
تولید میکنند ،اما دارای هزینههای نگهداری و عملیاتی زیادی
هستند .در روش انعقاد الکترودی ،عامل انعقاد ،توسط
الکترواکسیداسیون یک آند تولید میشود .لجن تولید شده در این
روش نسبتاً کم است ،اما دارای معایبی مانند به کارگیری حجم
زیاد موادشیمیایی برای احیای رزین تبادل یون و مشکل دفع و
دورریز حاصل از آن است( Özcan et al., 2009; Zhou et al.,

1 Fulvic
2 Humic

3 Adsorbtion
4 Absorbtion

.)2009
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جاذبهای رایج و عمدهای که مورد استفاده قرار میگیرند شامل
کربن فعال ،زئولیت ،رسها و مواد پلیمری میباشند( Dubey and
 .)Gupta, 2005زغالی که از زیستتودههای گیاهی و ضایعات
کشاورزی طی فرآیند پیرولیز تولید میشود را زغال زیستی می-
گویند .این فرآیند سوختن کند و آرام مواد آلی در شرایط کمبود
یا نبود اکسیژن میباشد( .)Lehmann et al., 2003انواع کانی
رسی مانند اسمکتیت ،پالیگورسکیت ،هیدروکسیدهای آهن،
آلومینیوم و منگنز و مواد آلی از جمله ترکیباتی محسوب میشوند
که فلزات سنگین را جذب میکنند ( Farrah and Pickering,
 .)1977جذب کادمیوم در جاذبهای زیستی معموال با پیوندهای
فیزیکی و شیمیایی بین یونها به وسیله لیگاندهای داخل و خارج
سلولی انجام میپذیرد .جذب کادمیوم در کانیهایی مانند رس،
به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی مانند سطح ویژه و ظرفیت
تبادل کاتیونی ،به صورت جذب سطحی و پیوند یونی رخ می-
دهد(.)Kaya and Ören, 2005; Kubilay et al., 2007
بیشتر مطالعات مربوط به سپیولیت ،در مورد جذب یون-
های فلزات سنگین ،یونها و مولکولهای آلی ،رنگبری و گند
زدایی از مایعات صورت گرفته است ( Shariatmadari et al.,
 .)1999اصالح پسابها ،از طریق جذب و حذف آالیندهها توسط
سپیولیت از مهمترین کاربردهای این کانی محسوب میشود
( .)Doğan et al., 1999در یک پژوهش ،جذب کادمیوم را توسط
سه کانی پالیگورسکیت ،سپیولیت و کلسیت بررسی و نشان دادند
که در نتیجه جذب کادمیوم توسط کانی پالیگورسکیت ،میزان
pHو غلظت منیزیم در محلول تعادلی به ترتیب کاهش و افزایش
مییابد ( .)Shirvani et al., 2006در تحقیقی گزارش شد که
جذب کادمیوم توسط بنتونیت طبیعی و بنتونیت اصالح شده با
سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیلتری متیل آمونیوم برمید
( )HDTMAمشابه است و این چنین حدس زده شد که اصالح
بنتونیت با کاتیونهای آلی کواترنری آمونیوم تأثیر منفی بر جذب
فلز کادمیوم نداشته است ( .)Yoo et al., 2004در یک کار
تحقیقاتی ،جذب و واجذب عنصر کادمیوم را در محیط آبی توسط
کانیهای پالیگورسکیت ،کلسیت و سپیولیت (هر سه با منشا
اسپانیایی) بررسی کردند .نتایج پژوهش ایشان نشان داد ،از بین
این سه کانی ،سپیولیت بیشترین مقدار جذب و واجذب کادمیوم
را از محلولهای آبی دارد (.)Shirvani et al., 2006
حذف کادمیوم از محلول آبی با استفاده از زغالهای زیستی
تهیه شده از چمن ،ضایعات بادامزمینی ،کودهای آلی و چوب و
1 Rhamnolipid
2 Kinetic
3 Isotherm

پوست درخت را گزارش دادهاند ( .)Lu et al., 2012در گزارشی
بیان گردید که زغال زیستی کود دامی توانایی جذب سرب ،روی
و یا کادمیوم را از محلول آبی دارد ( .)Cao et al., 2009در یک
پژوهش ،زغالهای زیستی مختلف تهیه شده از بستر مرغ ،ساقه
یونجه ،علف ،ذرت ،کلش ذرت ،بیوماس باگاس ،بیوماس درختچه
و نی سویا را برای جذب مس ،کادمیوم و نیکل از آب با یکدیگر
مقایسه کردند( .)Lima et al., 2010در تحقیقی ،راندمان حذف
کادمیوم و نیکل را از پساب صنعتی توسط خاکستر باگاس مورد
مطالعه قرار دادند ( .)Gupta et al., 2003در پژوهشی ،از زغال
زیستی حاصل از بیوماس هضمشده به روش بیهوازی برای جذب
چهار فلز سنگین نیکل ،مس ،سرب و کادمیوم استفاده
کردند( .)Inyang et al., 2012در پژوهشی دیگر ،تأثیر پوست
بادامزمینی ( ،)PNزغال زیستی اولیه ( )PBcو زغال زیستی
مهندسیشده با پرمنگنات پتاسیم ( )PPBcدر حذف کادمیوم از
محیطهای آبی را مورد بررسی قرار دادند(.)Shabani et al., 2019
در یک تحقیق ،جذب کادمیوم را توسط سه کانی پالیگورسکیت،
سپیولیت و کلسیت بررسی و نشان دادند که در نتیجه جذب
کادمیوم توسط کانی پالیگورسکیت ،میزان  pHو غلظت منیزیم
در محلول تعادلی به ترتیب کاهش و افزایش مییابد( Shirvani
 .)et al., 2006در یک کار پژوهشی ،توانایی سپیولیت و فلدسپار
را به عنوان اجزاء خاک در جذب یون کادمیم بررسی کردند .آنها
جذب و همچنین بازیابی ) Cd(IIرا با استفاده از فعال کننده
زیستی رامونولیپید 1به وسیله سپیولیت و فلدسپار پتاسیمدار مورد
مقایسه قرار دادند .نتایج آزمایشهای آنها نشان داد که ظرفیت
جذب سپیولیت برای کادمیوم بسیار بیشتر از فلدسپار پتاسیمدار
بود ( .)Asci et al., 2007در یک تحقیق دیگری ،از سپیولیت
طبیعی ترکیه برای حذف کادمیوم ،کروم و منگنز از پسابهای
آلوده استفاده کرد .نتایج این پژوهش نشان داد که کانی سپیولیت
برای حذف این سه عنصر سنگین از محلولهای آبی مناسب است
( .)Kocaoba, 2009با توجه مباحثی که در مقاالت جذب بررسی
گردید ،بیشتر جذب کادمیوم به وسیله جاذبها از طریق جذب
سطحی میباشد.
معادلههای حاکم بر فرآیند جذب به دو دسته کلی تقسیم
میشوند :مدلهای غیرتعادلی یا سینتیک 2و معادلههای تعادلی
یا ایزوترمهای 3جذب که برای مدل سازی فرایند جذب قابل
استفاده میباشد معادلههای غیرتعادلی معادلههایی هستند که
قبل از ایجاد تعادل به کار میروند و پارامتر زمان در آنها نقش
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عمدهای ایفا میکنند .در این حالت تغییرات ماده جذب شده ()qt
با زمان نشان داده میشود .به منظور مطالعه مکانیزمهای کنترل
کننده فرآیند جذب  ،مدلهای سینتیک شبه مرتبه اول ،1شبه
مرتبه دوم ،2مدل الوویچ 3و مدل پخشیدگی درون ذرهای 4به کار
برده میشود (.)Malekian et al., 2011; Özcan et al., 2009
در پژوهشی ،مطالعات تعادلی و سینتیکی حذف یونهای
فلزی مانند مس ،روی ،کادمیوم و سرب را توسط نمونههای زغال
زیستی انجام دادند( .)Kołodyńska et al., 2012در یک تحقیق
نیز ،دادههای ایزوترم جذب با مدلهای فروندلیچ و النگمویر
برازش داده شدند .بررسی نتایج نشان داد که مدل ایزوترم
النگمویر نسبت به مدل ایزوترم فروندلیچ از برازش بهتری
برخوردار است( .)Gupta et al., 2003در تحقیق دیگری ،حذف
فلزات سنگین روی و کادمیوم را توسط پوست و دانه میوه مورد
بررسی قرار دادند .مدل سینتیک هو و همکاران در مقایسه با مدل
الگرگون برازش مطلوبتری را بر دادههای آزمایشگاهی نشان
داد( .)Mohammad et al., 2010در پژوهش دیگری ،استفاده از
باگاس نیشکر به عنوان جاذب برای کاهش فلزات سنگین کبالت،
آهن ،مس ،سرب ،روی و کادمیوم را مورد بررسی قرار دادند .داده-
های تعادلی با مدل النگمویر مطابقت بهتری نسبت به مدل
فروندلیچ داشت .دادههای سینتیکی با معادله سینتیکی مرتبه دوم
مطابقت بیشتری داشت( .)Soliman et al., 2011در یک پژوهش،
حذف نیکل و کادمیوم از محلول آبی را با استفاده از خاکستر گزنه
مورد بررسی قرار دادند .مدل النگمویر نسبت به دو مدل فروندلیچ
و تمکین ،دادههای جذب را بهتر توصیف کرد .همچنین سینتیک
جذب یونهای نیکل و کادمیوم بر خاکستر گزنه از مدل شبه رده
دوم تعبیت نمود .این جاذب به علت ارزان بودن و سهولت
دسترسی برای پاالیش آب و فاضالب مناسب شناخته
شد(.)Mousavi and seyedi, 2011
پیرولیز یکی از روشهای مدیریت بقایای گیاهی و تبدیل
آنها به زغال زیستی قابل کاربرد در محیطزیست و بخش
کشاورزی میباشد .در صورت امکان با تبدیل بقایای کشاورزی به
جاذبهای مناسب برای حذف آلودگیهای آب ،عالوه بر استفاده
مجدد از پسابها در شرایط کمبود آب به منظور استفاده در
کشاورزی از سوزاندن پسماندهای گیاهی که منجر به آلودگی هوا
میگردد نیز جلوگیری میشود .با توجه به تحقیقات اندک در
زمینه استفاده از پسماند و ترکیب آن با رس در حذف آلودگی ها
این تحقیق صورت گرفت .تا روش ارزان قیمتی برای حذف عناصر
سنگین و زمینه سازی برای تولید فیلترهای زیستی صورت پذیرد.
1 Pseudo – first – order kinetic
2 Pseudo – second – order kinetic

این تحقیق با هدف استفاده از یک زغال زیستی حاصل از
پسماند طبیعی در ترکیب با رس سپیولیت جهت تصفیه پسابها
بمنظور حذف عنصر سنگین کادمیوم ،برای استفاده در کشاورزی
انجام شده است.

مواد و روش ها
تهيه نمونه های جاذب

در این پژوهش ،جهت بررسی حذف کادمیوم از محیطهای آبی از
رس سپیولیت ،زغال زیستی تولید شده از بقایای گیاه ذرت و
ترکیب رس و زغال زیستی استفاده شد .رس سپیولیت مورد
استفاده از شرکت معدنی درکاو واقع در استان خراسان رضوی
شهرستان فریمان به صورت پودری تهیه گردید .پوشال ذرت
استفاده شده نیز از شرکت زرین ذرت شاهرود تهیه گردید.
پوشال پس از خشک شدن آسیاب و از الک ( 2میلی متر)
عبور داده شد .برای پیرولیز و تهیه زغال زیستی ،نمونه تهیه شده
در کوره با گاز خنثی (نیتروژن) در دمای  600درجه سلسیوس
به مدت  1ساعت قرار داده شد .برای تهیه کمپلکس رس و زغال
زیستی مقدار  2گرم از رس سپیولیت را به  500میلی لیتر آب
مقطر اضافه کرده سپس این محلول به مدت  30دقیقه در دستگاه
التراسونیک قرار گرفت ،پس از آن محلول در یک ظرف
آزمایشگاهی ریخته شد و مقدار  10گرم پوشال ذرت آسیاب شده
و عبوری از الک ( 2میلی متر) به آن اضافه گردید ،محلول حاوی
رس سپیولیت و پوشال ذرت با استفاده از دستگاه همزن
مغناطیسی همزده شدند و پس از آن داخل آون با دمای 80
درجه برای خشک شدن قرار داده شد .نمونه به دست آمده پس
از خشک شدن برای پیرولیز و تهیه کمپلکس رس و زغال زیستی
در کوره با گاز خنثی (نیتروژن) در دمای  600درجه به مدت 1
ساعت قرار داده شد.
آزمایشهای مربوط به طیفسنجی مادون قرمز ()FTIR
برای نمونه های رس ،زغال زیستی ذرت و کمپلکس رس و زغال
زیستی در محدوده طول موج  400تا  4000بر سانتیمتر توسط
دستگاه  Fourier Transform Infrared Spectrometerشرکت
 Brukerمدل  Tensor27ساخت کشور آلمان در دمای اتاق ثبت
گردید .تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM
مربوط به نمونه های رس ،زغال زیستی ذرت و کمپلکس رس و
زغال زیستی توسط دستگاه  VEGA III LMUساخت شرکت
 TESCANکشور جمهوری چک انجام شد.
3 Elovich
4 Intraparticle diffusions equations
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آماده سازی محلول کادميوم

برای تهیه محلول حاوی کادمیوم از نمک کلرید کادمیوم
) (MERKاستفاده شد .برای این منظور ابتدا محلول مادر 1000
میلی گرم بر لیتر با اضافه کردن مقدار  1/6گرم نمک در 1000
میلی گرم آب مقطر تهیه سپس غلظتهای مورد نیاز (،600 ،800
 150 ،200 ،400میلی گرم بر لیتر) از طریق رقیق سازی محلول
مادر با آب مقطر تهیه شد.
همدماهای (ايزوترم) جذب

برای بررسی همدماهای جذب مقدار  0/15گرم از هر کدام از
جاذبها (رس ،زغال زیستی ذرت و کمپلکس رس و زغال زیستی)
در ظروف سانتریفیوژ از جنس پلی اتیلن توزین و به هر کدام
مقدار  20میلی لیتر از محلولهای حاوی کادمیوم با غلظتهای
تهیه شده در سه تکرار اضافه گردید .برای هر سطح غلظت به کار
رفته ،نمونه شاهد بدون حضور جاذب نیز مورد استفاده قرار گرفت.
تعلیق نمونهها به مدت  24ساعت در  180دور بر دقیقه توسط
شیکر تکان داده شدند .پس از گذشت این زمان ،تعلیق ها با
 2500دور بر دقیقه به مدت  10دقیقه سانتریفیوژ شده و محلول
تعادلی از بخش جامد جدا شد ،سپس با استفاده از کاغذ صافی
محلول تعادلی به ظرف دیگری بدون حضور مواد جامد منتقل
گردید .در انتها ،غلظت تعادلی کادمیوم در محلولها بوسیله
دستگاه جذب اتمی ( Sens AAساخت کشور استرالیا) تعیین شد
(.)Nabizadeh et al., 2018
پس از انجام آزمایشات جذب اتمی مقدار یونهای جذب
شده بوسیله جاذبها (ظرفیت جذب) ،از تفاوت غلظت اولیه و
غلظت تعادلی یونها در محلول باقی مانده با استفاده از رابطه 1
محاسبه و به صورت تابعی از غلظت تعادلی ترسیم گردید( Rafiei
.)et al., 2014
(رابطه)1

𝑉) 𝑒𝐶 (𝐶𝑜 −
𝑊

= 𝑒𝑞

درصد جذب یونها با استفاده از رابطه  2بدست آمد:
(رابطه)2

)𝑆𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛(%
𝑒𝐶 𝐶𝑜 −
=
100
𝑜𝐶

که در آن  Coو  Ceبه ترتیب غلظتهای اولیه و تعادلی
محلول کادمیوم(میلیگرم بر لیتر) V ،حجم محلولهای
کادمیوم(لیتر) و کادمیوم و  Wجرم جاذب (گرم) مورد استفاده
میباشد.
در این پژوهش از مدلهای النگمویر (معادله  )3و
فروندلیش (معادله )4برای پیش بینی پارامترهای همدمای جذب
استفاده شد ( .)Sheikhhosseini et al., 2006مدلهای اشاره شده
از طریق رگرسیون غیرخطی برازش داده شدند و بر اساس مقدار

ضرایب تبیین ( )R2و مجموع مربعات خطای برآورد ( )SSEمورد
مقایسه قرار گرفتند.
𝑒𝐶 𝐿𝐾 𝑚𝑞
(رابطه)3
= 𝑞
𝑒

𝑒𝐶 𝐿𝐾 1 +
𝑁𝑒𝐶 𝐹𝐾 = 𝑒𝑞

(رابطه )4
در روابط باال  qeمقدار کادمیوم جذب شده توسـط جـاذب
(میلی گرم بر گرم) qm ،حداکثر کادمیوم جذب شده (میلی گرم
بر گرم) KL ،ثابت جذب النگمویر(لیتر بر میلی گرم) و  KFثابت
معادله فروندلیش(میلی گرم بر گرم) و ( Nبدون بعد) ثابت
فروندلیش میباشـد.
آزمايشهای سينتيک

آزمایشات سینتیک در دمای  25درجه سانتی گراد و در فاصله
زمانی  30تا  1440دقیقه مورد بررسی قرار گرفت .برای آزمایشات
سینتیک  0/15گرم از جاذبها همراه  20محلول کادمیوم با
غلظتهای  150و  600میلیگرم بر لیتر در  180دور بر دقیقه
(محل :شیکر موجود در آزمایشگاه خاک دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی شاهرود) در سه تکرار مخلوط گردید.
سوسپانسیون نمونهها پس از سپری شدن زمانهای (،60 ،30
960 ،480 ،240 ،120و  1440دقیقه) ،سوسپانسیونها در
 2500دور بر دقیقه به مدت  10دقیقه سانتریفیوژ و محلولها از
فاز جامد جدا شد ،سپس با استفاده از کاغذ صافی محلولها به
ظرف دیگری بدون حضور مواد جامد منتقل گردید و با استفاده
از دستگاه جذب اتمی غلظت نهایی اندازهگیری شد .برای اطمینان
از رسوب کادمیوم بر روی دیواره ظروف سانتریفیوژ ،نمونههای
شاهد بدون حضور جاذب در زمانهای مختلف نیز در نظر گرفته
شد (.)Liang et al., 2013
برای بررسی مکانیسم جذب و کنترل مراحل سرعت واکنش
نظیر انتقال جرم و پیشرفت واکنشهای شیمیایی ،مدلهای
سینتیکی کاربرد دارند .مدلهای سینتیکی مختلفی مانند شبه
مرتبه اول(معادله  ،)5شبه مرتبه دوم ( 6معادله) ،الوویچ (معادله
 )7و پخشیدگی درون ذرّهای (معادله  )8برای پیشبینی پارامتر-
های سینتیک جذب به کار برده شد ( Liang et al., 2013; Özcan
.)et al., 2009
(رابطه)5
) 𝑡𝑞𝑡 = 𝑞𝑒 (1 − 𝑒 −𝑘1
(رابطه)6
(رابطه)7

𝑡 𝐾2 𝑞𝑒2
𝑡 𝑒𝑞 1 + 𝐾2
1
1
𝑡𝑛𝑙 𝑞𝑡 = ln(𝛼𝛽) +
𝛽
𝛽
𝐼 𝑞𝑡 = 𝑘𝑖 𝑡 0.5 +
= 𝑡𝑞

(رابطه)8
در معادالت باال  qtو  qeبه ترتیب یونههای فلزی جذب شده
(میلیگرم بر گرم)  tزمان (دقیقه) و  k1ثابت سرعت معادله شبه
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مرتبه اول (بر دقیقه)( k2 ،گرم بر میلی گرم دقیقه) ثابت سرعت
معادله شبه مرتبه دوم β ،ثابت واجذب (گرم بر میلیگرم)α ،
سرعت جذب اولیه (میلی گرم بر گرم دقیقه)و ( kiمیلیگرم بر
گرم مجذور دقیقه) ثابت سرعت پخشدگی درون ذرهای میباشد.
مدلهای اشاره شده بر دادههای جذب کادمیوم در دو
غلظت به وسیله جاذبها از طریق رگرسیون غیرخطی با استفاده
از  solverدر محیط نرم افزار  Excelبرازش داده شدند و بر اساس
مقدار ضرایب تبیین ( )R2و مجموع مربعات خطای برآورد ()SSE
مورد مقایسه قرار گرفتند.
ال
این پژوهش به صورت آزمون فاکتوریل در قالب طرح کام ً
تصادفی با سه تکرار انجام شد ..فاکتورهای مستقل شامل نوع
جاذب (رس ،زغال زیستی و کمپلکس رس وزغال زیستی) و
غلظت کادمیوم (150 ،200 ،400 ،600 ،800میلی گرم بر لیتر)
و فاکتور وابسته شامل ظرفیت جذب ( )qeو درصد جذب بود.
مقایسه میانگین با روش دانکن انجام گرفت .تجزیه تحلیل تمامی
مراحل طرح آماری با استفاده از نرم افزار  SPSS18انجام شد.

نتايج و بحث
آزمايش FTIR

به منظور تعیین گروههای عاملی موجود در هر جاذب از دستگاه
 FTIRاستفاده گردید .نتایج مربوط به طیف مادون قرمز جاذب
های سپیولیت و کمپلکس رس و زغال زیستی در شکل  2ارائه
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شده است .طول موجهای  3555/1 cm−1و  3424/80 cm−1در
جاذب رس ،طول موجهای  3420/63 cm−1در زغال زیستی ذرت
و  3420/06 cm−1در کمپلکس رس و زغال زیستی مربوط به
گروه الکلها با پیوند هیدروژنی یا فنولها ) (O − Hمیباشد( Liu
 )et al., 2013; Yaman, 2004که ترکیب زغال زیستی با رس
باعث کاهش شدت پیک مربوط به گروه هیدروکسیل شده است.
یک از گروه هایی پیک های  468/12 cm−1در رس و cm−1
 471/69در کمپلکس رس و زغال زیستی مربوط به گروه تیولها
( )S − Sمیباشد ،که شدت این گروه در رس بیشتر است .که این
پیک در زغال زیستی دیده نمیشود .باند  2921/82 𝑐𝑚−1در
زغال زیستی و  2920/95 𝑐𝑚−1در کمپلکس نشان دهندهی
گروه متیل و متیلن ) 𝐻  (𝐶 −میباشد .پیکهای 𝑐𝑚 −1
 1700/11در بیوچار ذرت و  1739/98 𝑐𝑚−1در کمپلکس رس
و بیوچار نمایانگر وجود گروه آلدهید (𝑂 = 𝐶) میباشد .که برای
هر دو جاذب شدت یکسانی دارد .باندهای  1541/50 𝑐𝑚−1در
بیوچار و  1541/01 𝑐𝑚−1در کمپلکس رس و بیوچار نیز که
مربوط به ترکیبات نیترو (  )𝑁𝑂2میباشد .برای هر دو جاذب شدت
یکسانی دارد .باند  1078/07 𝑐𝑚−1در بیوچار و 1021/06 𝑐𝑚−1
در کمپلکس رس و بیوچار مربوط به ارتعاشات حلقه سیکلوهگزان
(  )𝐶𝐻2میباشد که با ترکیب بیوچار و رس شدت این پیک نسبت
به بیوچار افزایش یافته است (.)coates, 2006

شکل  -2طيف مادون قرمز زغال زيستی ذرت ( )biocharو کمپلکس رس رس سپيوليت ()clay

باندهای  1016/12 cm−1در رس و  1021/06 cm−1در
کمپلکس رس مربوط به ارتعاشات حلقه سیکلوهگزان (  )CH2می
باشد ،که با ترکیب رس و زغال زیستی از شدت این پیک کاسته

شد .پیک  1079/26در رس و  1078/07در زغال زیستی مربوط
به ترکیبات اکسید سیلیکون (  )Si-O-Si, Si-O-Cمی-
باشد( .)Coates, 2006با توجه به نوع رس این ترکیب توجیه
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سلولز و همی سلولز و ایجاد کانال در حین پیرولیز میزان روزنهها
و حفرات داخلی زغال زیستی افزایش مییابد( Ahmad et al.,
 .)2012; Chen et al., 2008سلولز و همی سلولز در  500درجه
سانتی گراد تجزیه میشوند و زغال زیستی با ساختار النهی زنبور
ایجاد میکنند که قطر منافذ آن در حدود  5-40میکرومتر
است( .)Lee et al., 2013شکل ( 3ج) که مربوط به کمپلکس رس
و زغال زیستی میباشد .حضور ذرات رس بر دیوارهی حفرات زغال
زیستی مشهود است که این امر باعث بوجود آمدن سطحی زبر در
جاذب شده که میتواند با توجه به اشغال قسمتی از حفرات زغال
زیستی برای فرآیند جذب بهتر از زغال زیستی عمل
کند( .)Premarathna et al., 2019البته پوشش بیش از حد زغال
زیستی با ذرات رس باعث انسداد منافذ شده و میتواند منجر به
کاهش ظرفیت جذب کمپلکس رس و زغال زیستی شود (Fosso-
.)Kankeu et al., 2015; Yao et al., 2014
تجزیه واریانس اصلی با آزمون فاکتوریل برای دو فاکتور
ظرفیت جذب( )qeو درصد جذب برای محلول کادمیوم (جدول
 )1انجام گرفت .نتایج نشان داد اثر متقابل و اثرات اصلی برای
تمام پارامترها در سطح  99درصد معنادار شد.

میشود .در صورتیکه با ترکیب رس و زغال زیستی این پیک دیده
نمیشود ،که ممکن است در ترکیب رس و زغال زیستی آنیون
فوق خنثی شده باشد .گروههای عاملی Si-O-و یکی از آنیونهای
مهم در جذب فلزات سنگین در رس میباشد .که این آنیون در
زغال زیستی نیز قابل مشاهده میباشد(.)Rafiei et al., 2014
نتايج آزمون SEM

در این پژوهش برای بررسی مورفولوژی سطح جاذبها و تعیین
اندازه ذرات جاذبهای سپیولیت ،زغال زیستی ذرت و کمپلکس
رس و زغال زیستی از دستگاه  SEMاستفاده شد .شکل ( 3الف)
مربوط به رس سپیولیت ،شکل ( 3ب) مربوط به زغال زیستی
ذرت و شکل ( 3ج) مربوط به کمپلکس رس و زغال زیستی می-
باشد .در تصاویر مربوط به جاذب رس سپیولیت (شکل ( 3الف))
مورفولوژی سوزنی شکل همراه با خلل و فرج مشاهده میشود و
تصاویر جاذب زغال زیستی ذرت (شکل ( 3ب)) نمایانگر سطوح
نامنظم زغالهای زیستی ،همراه روزنههای سطحی و حفرات
داخلی بسیار زیادی است که نشانگر امکان ورود یونها به داخل
آنها میباشند .با افزایش دمای پیرولیز ،به دلیل فرار موادی مانند

(الف)

(ج)

(ب)

شکل  -3تصاوير  SEMمربوط به رس سپيوليت(الف) ،زغال زيستی ذرت و کمپلکس رس و زغال زيستی
جدول  -1تجزيه واريانس اثر نوع جاذب و غلظت جاذب بر ظرفيت جذب ( )qeو درصد جذب کادميوم
میانگین مجموع مربعات ()MS
تیمارها

درجه آزادی

درصد جذب

ظرفیت جذب qe

نوع جاذب
غلظت
اثر متقابل (جاذبغلظت)
خطا
ضریب تغییرات cv

2
4
8
30
-

**6381/582
**2587/676
**259/999
0/011
0/001

**1499/393
**1328/666
**56/501
0/005
0/002

**در سطح  %99معنادار است* .در سطح  %95معنادار است ns .عدم وجود تفاوت معنادار

اثر غلظت اوليه فلز کادميوم بر ظرفيت و درصد جذب توسط رس

سپيوليت ،زغال زيستی ذرت و کمپلکس رس و زغال زيستی
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اثر غلظت اولیه کادمیوم بر ظرفیت و درصد جذب توسط جاذب-
های مورد مطالعه در شکل  4نشان داده شده است .مقدار کادمیوم
جذب شده با افزایش غلظت اولیه کادمیوم افزایش مییابد.
ظرفیت جذب کادمیوم با افزایش غلظت اولیه از  150تا 1000
میلی گرم بر لیتر ،برای جاذب رس از  9/30به  ،44/36برای
جاذب کمپلکس رس و زغال زیستی ذرت از  19/89به  50/11و
برای جاذب زغال زیستی ذرت از  18/97به  70/50افزایش یافته
است،که بیشترین ظرفیت جذب مربوط به جاذب زغال زیستی
میباشد .درصد جذب نیز با افزایش غلظت برای جاذب رس از
 46/53به  ،36/27برای جاذب کمپلکس رس و زغال زیستی ذرت
از  99/46به  37/58و برای جاذب زغال زیستی از  94/87به
 52/87کاهش یافت .با افزایش غلظت اولیه یونهای فلزی ،نیروی
محرکه یونهای فلزی به سمت مکانهای جذب فعال بیشتر شده
و بنابراین مقدار یونهای فلزی جذب شده در واحد جرم جاذب
افزایش مییابد .از سوی دیگر در غلظتهای زیاد یونهای فلزی،
اشباع مکانهای فعال جذب موجود روی سطح جاذب مانع از
اتصال بیشتر یونهای فلزی میشود و درصد جذب کاهش می-
یاید( .)Ozdes et al., 2011ظرفیت جذب کمپلکس رس و زغال
زیستی نسبت به رس بیشتر بوده در صورتی که کمپلکس رس و
زغال زیستی نسبت به زغال زیستی ظرفیت کمتری دارد ( Yao
 .)et al., 2014در غلظت های کم به دلیل زیاد بودن سایت های
جذب ،تفاوتی در ظرفیت جذب بین جاذبها وجود نداشته و با
افزایش غلظت و محدودیت سایتهای جذبی حداکثر ظرفیت جذب

clay-biochar

biochar
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F
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J
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N

C
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M
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K
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درصد جذب )(%

D
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40
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20
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0

clay

B

ظرفیت جذب )(mg/g

A

biochar

clay

B

در کمپلکس رس و زغال زیستی نسبت به رس بیشتر بوده و در
زغال زیستی حداکثر ظرفیت جذب از کمپلکس رس و زغال
زیستی بیشتر میباشد ،وجود حفرات بیشتر در کمپلکس رس و
زغال زیستی سبب افزایش ظرفیت این جاذب نسبت به رس شده
است ،این در حالی است که پوشش زغال زیستی توسط رس باعث
انسداد منافذ و در نتیجه کاهش ظرفیت جذب شود(Fosso-
 .)Kankeu et al., 2015; Yao et al., 2014یکی از علل دیگر برای
کاهش ظرفیت و درصد جذب کمپلکس نسبت به زغال زیستی
میتوان به نتیجه آزمون  FTIRاشاره نمود .بر اساس نتایج آن
آزمون گروههای عاملی Si-O-در کمپلکس از بین رفته که احتماال
یکی عاملهای جذب فلزات وجود ندارد و این عامل موجب کاهش
شده است(Rafiei et al., 2014؛  .)Coates, 2006با وجود اینکه
کانی سپیوالیت بدلیل جانشینی عنصر منیزیم بجای آلومینیوم در
شبکۀ اکتاهدرال و نیز تترا باید جذب باالتری داشته باشد ،احتماال
یکی از عوامل کمتر شدن ظرفیت جذب ،به دلیل  pHمحلول
میباشد .در تحقیق مشابهی در  pHپایین ظرفیت جذب رس
باالتر از بیوچار بوده ولی با افزایش آن ،ظرفیت جذب در کل
افزایش یافت ولی ظرفیت بیوچار بیشتر گردید( Jing et al.,
 .)2020دلیل دیگر ممکن به دلیل عدم وجود کاتیونهای مناسب
برای جذب روی کانی رس باشد .در نتیجه جذب سطحی توسط
سطح ویژه رس عامل موثرتری میباشد .با توجه به اندازه ذرات
رس و سطح ویژه باالی بیوچار این تفاوت قابل توجیح می-
باشد(.)Kaya and Ören, 2005; Kubilay et al., 2007

0

150 200 400 600 800

غلظت اولیه )(mg/L

غلظت اولیه )(mg/L

(ب)

(الف)

شکل  -4تأثير غلظت اوليه کادميوم بر ظرفيت جذب(الف) و درصد جذب(ب) بوسيله جاذبها (رس( ،)clayکمپلکس رس و زغال زيستی ( )clay-biocharو
زغال زيستی ))(biochar

مدلهای همدمای جذب کادميوم

شکل  5همدماهای جذب کادمیوم بوسیله جاذبها را نشان می

دهد .پارامترهای بدست آمده از شکل غیر خطی مدلهای
همدمای النگمویر و فروندلیچ برای جذب کادمیوم در جدول 2و
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انطباق خوبی ندارد ،لذا در توصیف پارامترها نمیتوان به این داده-
ها استناد کرد.
مقادیر پارامتر  Nدر مدل فروندلیچ برای جاذب رس ،0/571
برای جاذب کمپلکس رس و زغال زیستی  0/146و برای جاذب
زغال زیستی  0/245میباشد .از آنجا که پارامتر  Nمدل فروندلیچ
با قدرت جذب ارتباط معکوس دارد( )Chen et al., 2008و فاکتور
 Kfمدل فروندلیچ که پارامتری از قدرت جذب میباشد برای
جاذبها روند توجیه پذیر قدرت جذب را نمایش میدهد .اما با
توجه به ضرایب  Kfموجود در جدول  3بیشترین مقدار مربوط به
جاذب کمپلکس رس و زغال زیستی میباشد که میتوان این
موضوع را با توجه به اینکه در غلظتهای پایین جاذب کمپلکس
رس و زغال زیستی ظرفیت جذب باالتری نسبت به جاذب زغال
زیستی دارد ،توجیه کرد.
فاکتور تفکیک بدست آمده از مدل النگمویر ) (RLبرای
تمام جاذبها بین صفر و یک میباشد که نشان دهندهی مطلوب
بودن فرآیند جذب است(.)Dada et al., 2012

 3خالصه گردیده است.
بر اساس جداول 2و  3برای تمام جاذبها مدل فروندلیچ با
باالترین ضریب تبیین (  0/882 ،0/994 )R2و  0/967و کمترین
مجموع مربعات خطای معیار ( 53/903 ،1/733 )SSEو 36/496
به ترتیب برای رس سپیولیت ،کمپلکس رس و زغال زیستی و
زغال زیستی ذرت ،بهترین برازش را با دادههای آزمایشگاهی
جذب کادمیوم نشان داد .حداکثر کادمیوم جذب شده توسط مدل
النگمویر برای جاذبهای رس ،کمپلکس رس زغال زیستی و زغال
زیستی به ترتیب  35/96 ،48/47و  56/502میلی گرم بر گرم
میباشد ،بر این اساس بیشترین مقدار جذب برای جاذب زغال
زیستی است که با دادههای آزمایشگاهی همخوانی دارد .الزم به
توضیح است که در مدل النگمویر به دلیل اینکه ضریب همبستگی
(  )R2برای جاذب کمپلکس رس و زغال زیستی  0/469شده و
همانطور که در شکل ( 5ج) مشخص میباشد مدل النگمویر بر
دادههای آزمایشگاهی مربوط به کمپلکس رس و زغال زیستی

جدول  -1پارامترهای مدل النگموير حاصل از برازش بر داده های آزمايشگاهی کادميوم
مدل

جاذب

)qmax(mg.g-1

)K1(L.mg-1

c-b

48/475
35/96
56/502

0/003
1/287
0/072

c

النگمویر

b

R2

RL

-0/6
-0/005
-0/08

SSE

0/992
0/2
0/469 0/0009
0/965 0/01

2/6
243/047
39/507

جدول  -3پارامترهای مدل فروندليچ حاصل از برازش بر داده های آزمايشگاهی کادميوم
جاذب

)Kf(mg.g-1

N

R2

SSE

c-b

0/8409
17/084
14/014

0/571
0/146
0/245

0/994
0/882
0/9678

1/733
53/903
36/496

c

فروندلیچ

b
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شکل  -5برازش مدلهای النگموير و فروندليچ بر داده های آزمايشگاهی حاصل از جذب کادميوم توسط رس(الف) ،زغال زيستی(ب) و کمپلکس رس و زغال زيستی(ج)

اثر زمان تماس بر جذب کادميوم بوسيله جاذبها

شکل  6تأثیر زمان تماس را بر درصد جذب کادمیوم بوسیله

جاذبها نشان میدهد .مشاهده میشود سرعت جذب بوسیله
جاذبها در شروع فرآیند جذب سریع میباشد ،زیرا در ابتدا
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مکانهای جذب بیشتر در دسترس هستند و یونهای کادمیوم به
راحتی روی این مکانها جذب میشوند و پس از آن جذب کادمیوم
به تدریج کند میشود .با افزایش زمان تماس درصد جذب
کادمیوم بوسیله جاذبها افزایش یافت و پس از گذشت  24ساعت
از شروع آزمایش در غلظت  150میلی گرم بر لیتر کمپلکس رس

و زغال زیستی ،زغال زیستی و رس به ترتیب  94 ،99/5و 52/66
درصد کادمیوم را جذب و در غلظت  600میلی گرم بر لیتر زغال
زیستی ،کمپلکس رس و زغال زیستی و رس به ترتیب ،67/16
 50و  31/83درصد کادمیوم را جذب نمودهاند.
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شکل  -6تأثير زمان تماس بر جذب کادميوم بوسيله جاذبها (غلظت اوليه  150و  600ميلی گرم بر ليتر)

مدلهای سينتيک جذب کادميوم توسط رس سپيوليت ،زغال
زيستی ذرت و کمپلکس رس و زغال زيستی

شکل  7مدلهای سینتیک برازش داده شده بر دادههای جذب
کادمیوم بوسیله جاذبها در غلظت  150میلی گرم بر لیتر را
نشان میدهد .پارامترهای سینتیک محاسبه شده مربوطه بوسیله
برازش غیرخطی مدلهای شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم ،الوویچ
و پخشیدگی درون ذره ای نیز در جدول  4خالصه گردیده است.
در مورد جاذبهای رس سپیولیت و زغال زیستی ذرت مدل شبه
مرتبه دوم و در مورد جاذب کمپلکس رس و زغال زیستی مدل
الوویچ با داشتن مقدار ضریب تبیین باالتر نسبت به سایر مدلها
جذب کادمیوم بوسیله جاذبها را بهتر توصیف نمود.
بر اساس جدول  4مقادیر ( )k1و ( )k2مدلهای شبه مرتبه
اول نشان میدهد که سرعت جذب در جاذب کمپلکس زغال
زیستی بیشتر از سایر جاذبها میباشد که با مقایسه این ضرایب
نسبت به مدل شبه مرتبه دوم که بیانگر سرعت جذب بیشتر رس
در غلظت  150میلی گرم میتوان نتیجه گرفت بدلیل تفاوت
بسیار جزئی موجود در ضرایب ( )k1و ( )k2موجود در مدل شبه
مرتبه اول بین جاذب رس و کمپلکس رس و زغال زیستی
پذیرفتن سرعت جذب بیشتر جاذب رس منطقیتر است این

نتیجه نیز با مقایسه پارامترهای مدل الوویچ اثبات میشود که
سرعت جذب در غلظت  150میلی گرم بر لیتر جاذب رس بیشتر
میباشد ،عالوه بر مقایسه پارامترهای مربوط به مدل با مشاهده
نمودار شکل  7نیز میتوان به سرعت جذب بیشتر جاذب کادمیوم
در این غلظت پی برد.
مقادیر ( )qeمربوط به مدلهای شبه مرتبه اول و دوم به
ترتیب برای جاذب رس  9/90و  ،11/17برای جاذب کمپلکس
رس و زغال زیستی  18/35و  20/39و برای جاذب زغال زیستی
 16/92و  19/42میباشد که با روند آزمایشات همخوانی دارد و
نشان دهندهی ظرفیت جذب بیشتر کمپلکس رس و زغال زیستی
در غلظت  150میلی گرم بر لیتر میباشد .این نتیجه در آنالیز
همدما نیز به اثبات رسیده است.
شکل  8مدلهای سینتیک برازش داده شده بر دادههای جذب
کادمیوم بوسیله جاذبها در غلظت  600میلی گرم بر لیتر را نشان
میدهد .پارامترهای سینتیک محاسبه شده مربوطه بوسیله برازش
غیرخطی مدلهای شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم ،الوویچ و
پخشیدگی درون ذره ای نیز در جدول  5خالصه گردیده است .برای
تمام جاذبها مدل الوویچ با داشتن مقادیر ضریب تبیین باالتر نسبت
به سایر مدلها جذب کادمیوم بوسیله جاذبها را بهتر توصیف نمود.
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جدول  -2پارامترهای سينتيک جذب در غلظت  150و  600ميلیگرم بر ليتر کادميوم
مدل

غلظت  150میلیگرم بر لیتر

پارامتر

c

c-b

b

c

c-b

R

111/20
0/0069
0/975

112/38
0/0081
0/975

116/99
0/009
0/968

23/441
0/0058
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0/0083
0/952
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0/0048
0/964

SSE
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20/165

60/773
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qe
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0/00006
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0/00008
0/984
208/14

131/69
0/00008
0/985
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0/0002
0/985
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0/985
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0/00009
0/978
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2/363
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0/0408
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0/0402
3/566
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0/177
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0/136
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0/988
7/714
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0/779
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qe
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2/628

2/693

0/625
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1/328

k1

26/669
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0/792
1620/37
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شکل  -7مدلهای سينتيک برازش يافته بر دادههای جذب کادميوم بوسيله جاذبها(غلظت اوليه  150ميلیگرم بر ليتر)

بر اساس جدول  4نیز مقادیر ( )qeبدست آمده از مدل شبه

مرتبه اول و شبه مرتبه دوم به ترتیب برای جاذب رس  23/44و
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جذب باالی زغال زیستی ،سرعت جذب این جاذب نسبت به سایر
جاذبها کمترین مقدار را دارد .مقدار پارامتر  Iمدل پخشیدگی
درون ذرّهای نشان میدهد که انتشار سطحی یا غشایی نسبت به
پخشیدگی درون ذرّهای نقش بیشتری به عنوان مرحله محدود
کننده سرعت دارد .مقادیر پارامتر  Iبرای رس  ،3/9برای کمپلکس
رس و زغال زیستی  10/86و برای زغال زیستی  7/1میباشد که
نشان میدهد پخشیدگی درون ذرّهای در رس با کمترین مقدار I
از اهمیت بیشتری برخوردار است(.)Rafiei et al., 2014

 ،27/26برای جاذب کمپلکس رس و زغال زیستی  35/38و
 39/79و برای جاذب زغال زیستی  49/67و  58/01میباشد که
با روند آزمایشات نتایج مشابه دارد.
زمانی که سینتیک جذب وابسته به پخشیدگی درون ذرّهای
باشد ،با پیشرفت فرایند جذب ،مکانهای جذب به تدریج پر شده
و منجر به آهسته شدن سرعت جذب میشود .در غلظت 600
میلی گرم نیز با توجه به مقادیر پارامتر مدل الوویچ ،شبه مرتبه
اول و شبه مرتبه دوم اینطور به نظر میرسد که با توجه به ظرفیت
CLAY
شبه مرتبه دوم
پخشیدگی درون ذره ای
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شکل  -8مدلهای سينتيک برازش يافته بر دادههای جذب کادميوم بوسيله جاذبها(غلظت اوليه  600ميلیگرم بر ليتر) رس( ،)clayکمپلکس رس و زغال زيستی
( )clay-biocharو زغال زيستی )(biochar

نتيجه گيری
نتایج آزمون  FTIRحاکی از تشکیل کمپلکس رس و زغال زیستی
میباشد .تصاویر  SEMنیز گویای وجود حفرههای مناسبی در
زغال زیستی و کمپلکس میباشد .که این امر مبحث جذب
مناسب سرب را تائید میکند .بر اساس نتایج ظرفیت جذب و
درصد جذب ،عملکرد زغال زیستی بهتر از کمپلکس بود.

باوجوداینکه انتظار میرفت که کمپلکس بهتر عمل کند ولی نتایج
عدم برتری این جاذب را نسبت به زغال زیستی نشان داد .دلیل
این امر هم شاید به خاطر کاهش خلل و فرج زغال زیستی و
پوشیده شدن آن توسط ذرات رس باشد .اگر ذرات رس در ترکیب
با زغال زیستی بهصورت ذرات نانو ترکیب شود شاید این مشکل
نیز حل گردد.
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فلزات سنگین از آبهای آلوده دارد که میتوان از این جاذبها به
عنوان یک ماده ارزان قیمت و مؤثر در حذف آالیندههای نظیر
.کادمیوم استفاده کرد
 ریز کردن ساختار جاذب در،برای بهبود عملکرد جاذبها
حد نانو و یا استفاده از نانورس در بیوچار میتواند کمک موثری
 همچنین باید در مورد بازیابی جاذبها.در عملکرد آن داشته باشد
 تا از اثرات مخرب زیست محیطی پسماند حاصل،نیز بررسی شود
 یکی از.از فیلتر کردن فلزات سنگین جلوگیری به عمل آید
 استفاده از روشهای شیمیایی مانند،روشهای موثر در واجذب
Gupta and (اسید نیتریک و رسوب دادن فلز کادمیوم میباشد
.)Nayak, 2012
""هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد

 مدل فروندلیچ مدل بهتری،از بین دو مدل همدمای جذب
 این مدل برای تمام جاذبها بهترین ضریب همبستگی را.بود
 از مدلهای سینتیک جذب رس نیز بر اساس ضریب تبیین.داشت
.) مدل الوویچ عملکرد بسیار خوبی داشتR2(
در کل برای غلظتهای باال و بهمنظور طراحی فیلترهای
زیستی بر اساس نتایج زغال زیستی عملکرد بهتری نسبت به دو
 در انتها میتوان نتیجه گرفت که علت ناکامی.جاذب دیگر داشت
کمپلکس زغال زیستی و رس نسبت به زغال زیستی به دلیل
.اندازه بزرگ ذرات رس در ترکیب آن میباشد
بر مبنای نتایج استنباط شده از آزمایشهای جذب میتوان
بیان کرد بیوچار ذرت نسبت به کمپلکس رس و بیوچار و
کمپلکس رس و بیوچار نسبت به رس قابلیت باالیی در حذف
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