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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

بررسي مدلهاي سينتيکي و همدمايي حذف کادميم
از محلولهاي آبي با کامپوزيت زئوليتي ـ آهني
+

زهرا اهالي آباده ،مهدي ايراننژاد*

تهران ،دانشگاه صنعتي اميرکبير ،دانشکده مهندسي معدن و متالورژي

چكيده :فلزهاي سنگين موجود در پساب کارخانههاي گوناگون به عنوان يک آلودگي مهم و تهديد جدي براي
سالمت موجودات زنده شناخته شده اند .تا به امروز روشهاي متنوعي براي حذف اين آلودگيها از پسابها
به کار گرفته شده است .در اين پژوهش ،جذب فلز سنگين کادميم توسط کامپوزيت زئوليت و خاکستر بادي آهني
از محلول آبي کادميم مورد بررسي قرار گرفت .زئوليت از منطقه سمنان و خاکستر بادي آهني از کارخانه فوالد مبارکه
تهيه شد .به منظور شناسايي نمونه ،آناليزهاي  SEM ,XRD ,XRFو  FT-IRانجام شد .آزمايشهاي اوليه
به منظور مشخص شدن مقدار بهينه جاذب انجام شد که سرانجام 0/5 ،گرم کامپوزيت با ترکيب  00%خاکستر آهن و
 00%زئوليت براي انجام آزمايشهاي بعدي انتخاب شد .بهترين شرايط جذب کادميم در غلظتpH = 5/5 ،000 ppm
و زمان  00دقيقه به دست آمد .در اين شرايط  37/0 mg/gاز کادميم موجود در محلول حذف شد .در مطالعههاي
سينتيکي جذب کادميم ،بهترين همبستگي با مدل شبه مرتبه دوم ديده شد .از بين تمامي مدلهاي همدمايي
به کارگرفته شده ،مدل النگمور با ضريب همبستگي 0/99بهترين تطابق را با دادهها نشان داد .طبق اين مدل بيشترين
ظرقيت جذب کادميم توسط کامپوزيت  30/21 mg/gبه دست آمد .انرژي جذب با مقدار  ،21/9 kJتوسط مدل
دوبينين ـ رادوشکويچ محاسبه شد که نشانگر جذب شيميايي کادميم توسط جاذب بود.
واژههاي كليدي :زئوليت ،خاکستر بادي آهني ،کامپوزيت ،کادميم ،مدلهاي سينتيکي و همدمايي.
KEYWORDS: Zeolite; Iron fly ash; Composite; Cadmium; Kinetics and isotherm models.

مقدمه

امروزه پسابهاي صنعتي بهدست آمده از کارخانههاي گوناگون،
داراي انواع آلودگيها از جمله آلودگي فلزهاي سنگين ميباشند.
همين امر باعث مي شود که بخشهاي گوناگون محيط زيست ،از جمله
آبهاي سطحي و زير زميني ،خاک و مانند آن ،آلوده شوند].[1
اين آلودگيها وارد چرخه ي حيات موجودات زنده و انسان ميشوند و
عامل اصلي بسياري از بيماريها ميباشند .کادميم يکي از اين عناصر
آلوده کننده است که در صورت حضور بيش از حد مجاز در محيط زيست و
ورود در چرخه ي غذايي انسانها باعث بروز بيماريهاي خطرناکي
مانند اختالالت کليوي ،ايجاد آلرژي و سرطان مي شود ].[2

روشهاي بسياري براي حذف اينگونه آلودگيها پيشنهاد
شده است که شامل روشهاي ترسيب شيميايي ،فلوتاسيون،
کواگوالسيون ،تصفيه غشايي و تبادل يون ميباشند .از ميان همهي
اين روشها ،جذب سطحي توسط جاذبها به عنوان يک روش
کارا و اقتصادي بيان شده است ].[3
تا کنون مطالعههاي زيادي در زمينه ي استفاده از جاذبهاي
گوناگون براي حذف فلزهاي سنگين از جمله کادميم صورت گرفته است.
اين مواد ميتوانند شامل پليمرها ،نانو ذرهها ،مواد معدني طبيعي و
مصنوعي ،باطلهها و غيره باشند ] 8ـ  .[4در پژوهشي که توسط
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کاتالدو( )1و همکاران صورت گرفت ،کلسيم آلژينات ـ پکتين،
به عنوان جاذب پليمري مورد استفاده قرار گرفت و توانست
 2/44 mmol/gاز کادميم را از محلول  222 ppmحذف کند ].[4
در سال  2212ميالدي ،سينگ( )2و همکاران توانستند با استفاده از
نانو ذرههاي مگنتيت پوشش داده شده با سيتريک اسيد12/81 mg/g ،
کادميم را جذب کنند ] .[5امروزه تالشهاي زيادي به منظور
استفاده از مواد کم هزينه به عنوان جاذب ،انجام شده است.
از جمله اين مواد مي توان به مواد رسي ارزان قيمت ،باطلههاي
کشاورزي ،باطلههاي کارخانههاي با سوخت زغال و هم چنين
باطلههاي به دست آمده از کورههاي ذوب آهن اشاره کرد ].[9
باطلههاي کارخانههاي توليد چاي از جمله باطلههاي کشاورزي
هستند که به عنوان جاذب کاربرد دارند ] .[12در سال  2215ميالدي
در پژوهشي که توسط وانگ و همکاران صورت گرفت از باطلههاي
ساختماني به منظور جاذب کادميم استفاده شد .اين ماده توانست
 1/874 mg/gاز کادميم را از پساب حذف کند ] .[11مواد معدني
بسياري نيز تاکنون به عنوان جاذب مورد بررسي قرار گرفته اند.
به عنوان نمونه در پژوهشي که توسط طهمورسي و همکاران
صورت گرفت ،از بنتونيتهاي کلسيمي براي حذف آاليندههاي
فلزهاي سنگين استفاده شد ] .[12پرليت نيز ،به عنوان يک ماده
معدني طبيعي توسط ماتيا الگان( )3و همکاران براي حذف کادميم
مورد بررسي قرار گرفت .اين ماده معدني ظرفيت جذب مناسبي
معادل  55 mg/gبراي کادميم ارايه داد ] .[6به منظور بهبود شرايط
جذب ميتوان از روشهاي گوناگوني مانند تهيه آزمايشگاهي مواد
و يا کامپوزيتسازي استفاده کرد .زئوليتها از جمله مواد معدني
هستند که به طور گستره در آزمايشگاهها ،با روشهاي گوناگون و
کم و بيش هزينه بر تهيه ميشوند .در سال  2213ميالدي کوينتالس()4
و همکاران توانستند با توليد زئوليت مصنوعي ظرفيت جذب کادميم را
به  78/33 mg/gبرسانند ] .[7روشهاي تهيه اين مواد گرچه
نتيجههاي دلخواهي به همراه دارد اما نياز به زمان و هزينه بيشتري
براي آماده سازي و کاربرد به عنوان جاذب ،نسبت به مواد طبيعي
دارند .از ديگر روشهاي بهبود شرايط جذب ،استفادهي ترکيبي
از جاذبها است .در اين روش مي توان با ترکيب مواد گوناگون،
ظرفيت جاذب براي جذب آالينده را بهبود بخشيد ] .[13تاکنون
کامپوزيتهاي گوناگوني به عنوان جاذب ساخته شدهاند.

صورت گرفت از کامپوزيت کيتوساني براي حذف کادميم استفاده شد
که سرانجام توانست  14/33 mg/gاز کادميم را حذف کند ].[14
همچنين در سال  2215ميالدي ژانگ( )5و همکاران توانستند
 15/17 mg/gاز کادميم موجود در محلول را توسط کامپوزيت
کيتوساني حذف کنند ] .[15تانگ( )6و همکاران در سال  2215ميالدي
موفق به ساخت کامپوزيت مگنتيتي شدند که توانايي جذب
 51/81 mg/gاز کادميم را داشت ] .[16با توجه به موردهايي که
ياد شد ،ترکيب مواد معدني طبيعي و باطلههاي کارخانههاي گوناگون
ميتوانند به عنوان جاذبهاي ارزان قيمت به کار برده شوند.
يکي از بهترين جاذبهاي معدني ،زئوليتها هستند.
از ويژگيهاي زئوليت تخلخل بسيار ريز و توپولوژي ساختار آنها است.
اين مواد آلومينو سيليکاتهاي بلورين با منافذ بسيار ريز ميباشند
که از چهار وجهيهاي  SiO4و AlO4تشکيل شده است .ساختار
يگانه زئوليتها و همچني ن در دسترس بودن آنها ،زئوليتها را
به عنوان يک جاذب مناسب براي حذف فلزهاي سنگين معرفي
کرده است ] .[17همچنين ،امروزه کارخانههاي توليد آهن
و يا نيروگاههاي گوناگون با توجه به نوع سوختي که استفاده ميکنند
داراي پسماندهاي جامدي هستند که ميتوانند قابليت جذب داشته باشند.
به عنوان نمونه خاکسترهاي بادي به دست آمده از سوخت زغال
که در کاخانههاي داراي سوخت زغال توليد مي شوند ،به عنوان
يک جاذب مناسب براي فلزهاي سنگين در نظر گرفته شدهاند.
اين مواد به عنوان پسماند کارخانهها هستند و ساالنه به مقدار
زيادي توليد م ي شوند در نت ي جه به عنوان ي ک ماده ارزان
و قابل دسترس ،مورد استفاده قرار ميگيرند ] .[18افزون بر
کارخانههايي که سوخت زغال دارند ،مجتمعهاي بزرگ توليد آهن،
به منظور توليد فوالد ،نيازمند ذوب آهن در مرحلههاي گوناگون
کورههاي ذوب هستند .بر اثر اين عمليات ،خاکسترهاي بادي
ناشي از ذوب آهن ني ز به عنوان ي ک پسماند جامد توسط
صافيهاي هوايي جمع آوري مي شود .اين مواد نيز ميتوانند
به عنوان جاذب براي فلزهاي سنگين مورد بررسي قرار گيرند ].[9
در اين پژوهش تالش شده است که قابليت کامپوزيت شدن
زئوليت با خاکستر بادي کورههاي ذوب آهن مورد بررسي قرار بگيرد
و قابليت جذب کادميم بر روي اين مواد بررسي شود.
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بررسي مدلهاي سينتيکي و همدمايي حذف کادميم ...

جدول 3ـ نتيجههاي  XRFتجزيه شيميايي اجزاي کامپوزيت.
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شکل 3ـ الگوي پراش پرتو ايکس (الف -زئوليت ب -خاکستر بادي آهني).

بخش تجربي
مواد

مواد مورد مصرف براي ساخت کامپوزيت مورد استفاده در اين
پژوهش که روش ساخت آن در ادامه ذکر خواهد شد ،شامل
زئوليت منطقه ي سمنان و خاکستر بادي آهني مربوط به کارخانه
فوالد مبارکه است .دانه بندي زئوليت و خاکستر بادي آهني
زير  152ميکرون بوده و نتيجههاي آناليز  XRDو XRFآنها
به ترتيب در شکل  1و جدول  1ارايه شده است .نتيجههاي
به دست آمده نشان مي دهد که نمونه زئوليت مورد مطالعه از نوع
کلينوپتيلوليت بوده و داراي ناخالصيهاي کوارتز و ژيپس ميباشد.
با توجه به اينکه در جدول  1نسبت  Si/Al <5مي باشد بنابراين
زئوليت مورد استفاده در اين مطالعه با داشتن سيليس باال در گروه
زئوليتهاي اسيدي قرار ميگيرد.
ترکيب شيميايي خاکستر بادي در جدول  1نشان داده ميشود
که بيشترين مقدار آن را در درجـه اول آهـن اکسـيد و همچنـين
کلسيم اکسيد تشکيل مـي دهـد .باتوجـه بـه پرتـو  XRDنمونـه
خاکستر آهني در شکل  1منشا آهن اکسيد آن کانيهاي مگنتيـت
و هماتيت و منشا کلسيم اکسيد و کلسيم کربنـات اسـت .کليـهي
علمي ـ پژوهشي

مواد شيميايي مورد مصرف ،شامل نيترات کادميم  4آبـه ()Cd(NO3)2.4H2
بـــراي تهيـــه محلـــول پســـاب مصـــنوعي ،ســـود (،)NaOH
سولفوريک اسيد ( )H2SO4براي تنظيم  ،pHاز شرکت مرک آلمـان
خريداري شده اند.
روشها

شناسايي نمونهها

به منظور شناسايي نمونههاي استفاده شده در پژوهش ،تجزيه
شيميايي نمونهها با استفاده از دستگاه فلورسانس پرتو ايکس ()XRF
مدل  X Unique IIساخت شرکت فيليپس انجام شد .همچنين
تجزيه کانيشناسي (فازي) نمونهها نيز توسط دستگاه پراش
پرتو ايکس ( )XRDمدل  XPert MPDساخت شرکت فيليپس و
با استفاده از المپ مس انجام شد.
تعيين شرايط بهينه جذب کادميم

تأثير مقدار کلي کامپوزيت واجزاي آن

يکي از عاملهاي تأثيرگذار بر مقدار جذب ،وزن جاذب است.
به همين منظور عمليات جذب با کامپوزيتي با ترکيبهاي گوناگوني
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از زئوليت و خاکستر بادي آهني مورد آزمايش قرار گرفتند تا مقدار
بهينهي ترکيب کامپوزيت مشخص شود .درصد وزني زئوليت
از  %122-52و خاکستر بادي آهن از  %52-2مورد استفاده
قرار گرفت .وزن کلي کامپوزيت نيز در بازه  5-2.5گرم مورد آزمايش
قرار گرفت .کليه ي آزمايشها در زمان  42دقيقه ،دماي محيط و
در  122 mLاز محلول  1222 ppmکادميم انجام شدند.
تأثير تغيير غلظت کادميم بر مقدار جذب

به منظور تعيين غلظت بهينه که در آن بيشترين آالينده
جذب ميشود ،آزمايش جذب در غلظتهاي ،422 ،222 ppm
 1222 ،822 ،622بر روي کامپوزيت بهينه ،انجام شد .اين
آزمايشها در مدت زمان  42دقيقه ،با  2/5گرم جاذب ،در دماي
اتاق و  122 mLحجم از محلول انجام شد.
اثر زمان بر ميزان جذب

به منظور تعيين زمان بهينه جذب ،آزمايشهاي جذب
در غلظت  ،088 ppmبا  8/5گرم جاذب ،در دماي اتاق ،در088 mL
حجم از محلول کادميم ،در زمانهاي  8تا  08دقيقه انجام شد.
تأثير  pHبر ميزان جذب

به منظور بهينه سازي  ،pHمحلول اوليه ي کادميم در غلظت
 422 ppmتهيه شد .سپس  pHمحلول کادميم با استفاده از
دستگاه  pHمتر و با افزودن محلولهاي (بازي) ( ،NaOHاسيدي)
 ، H2SO4در شرايط گوناگون اسيدي و خنثي ( )2/5-6/5تنظيم شد
و با مقدار بهينه ي کامپوزيت آزمايش شد .اين آزمايشها
در  122 mLمحلول کادميم ،مدت زمان بهينه  42دقيقه و در دماي
محيط انجام شد.
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که در آن Co ،و
بر حسب  ppmهستند.
ميزان جذب کادميم بر روي کامپوزيت (ظرفيت جذب
توسط معادلهي ( )2محاسبه ميشود:
Ci

()2

به ترتيب غلظت اوليه و تعادلي کادميم

Co  Ci
V
w

))(qe
qe 

که در آن  wوزن جاذب ( V ،)gحجم محلول داراي کادميم ( )Lو
 qeظرفيت جذب کادميم ( )mg/gتوسط جاذب ميباشد ].[19
مدلهاي همدمايي

مدلهاي همدمايي به منظور بررسي ارتباط بين جذب شونده
و جاذب در شرايط تعادل ،استفاده ميشوند .دادههاي به دست آمده
از اين آزمايشها توسط مدلهاي همدمايي دو پارامتري مانند
النگمور ،فرندليچ ،تمکين و دوبينين ـ رادوشکويچ مورد بررسي
قرار گرفتند .کليهي مدلهاي همدمايي ياد شده به اختصار
در جدول  2آورده شده است ].[22
مدلهاي سينتيکي

مدلهاي سينتيکي جذب به منظور درک بهتر ديناميک جذب
آالينده بر جاذب و تهيه يک مدل پيش بيني کننده که اجازه
تخمين مقدار يونهاي جذب شده در طول زمان فرايند را فراهم ميکند،
مورد استفاده قرار ميگيرند .دادههاي به دست آمده از اين
آزمايشها توسط مدلهاي شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم و
نفوذ درون ذره مورد بررسي قرار گرفتند .ويژگيهاي اين مدلها
در جدول  3آورده شده است ].[21 ،22
آناليز  FT-IRو SEM

تعيين ميزان جذب کادميم

به منظور حذف يون کادميم از محلولهاي آبي توسط
کامپوزيت مقدار مشخصي از آن به محلول با غلظت مشخصي از
يون کادميم افزوده شده و طي مدت زمان مشخصي همزده شد.
پس از اين عمليات غلظت يونهاي کادميم باقيمانده در محلول
به روش آناليز جذب اتمي تعيين شد .درصد حذف شدهي کادميم
با معادلهي ( )1بهدست مي آيد:
() 1

Co  Ci
100
Ci

R

براي بررسي مکانيسم جذب کادميم در سطح کامپوزيت
از دستگاه  FT-IRمدل  NEXUS 672ساخت شرکت
استفاده شد .همچنين به منظور بررسي تغيير ريخت شناسي و
سطح کامپوزيت و ديدن تراکم کادميم در سطح جاذب،
از دستگاه ميکروسکوپ الکتروني( )SEMمدل Philips XL 32
استفاده شد .به منظور بررسي تغييرهاي بهوجود آمده در سطح
جاذب پس از عمليات جذب ،نمونه کامپوزيت در شرايط پيش و پس
از جذب مورد آزمايش  FT-IRو مطالعههاي ميکروسکوپي
الکتروني قرار گرفت .ابتدا کامپوزيت ساخته شده بدون اينکه
نيکولت()1

)2( Nicolet
312
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جدول 2ـ مدلهاي همدمايي.

مدل
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) : qm (mg/gبيشينه مقدار جذب
) :KL (L/mgشدت جذب
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1

1
C

1 1
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n

L

1  a

1

 : R L ضريب تفکيک (بي بعد)



 : K F  mgثابت مدل(وابسته به ظرفيت جذب)



 : nشدت جذب
 :Atثابت مدل
) :bt (J/molثابت مدل مربوط به گرماي جذب
))8/314( R (J/molK

qe

)T (K
2

جذب

 : (mol2/kJ2),ضريب فعاليت وابسته به انرژي
 : Eانرژي آزاد جذب به ازاي يک ملکول )(kJکه به سه صورت زير است:
جذب فيزيکي E< 8 kJ/mol
جذب شيميايي يا تبادل يون 8<E<16 kJ/mol
نفوذ درون ذره E>16 kJ/mol

Lnq e  Lnq max  
)   R T Ln(1  1 Ce

دوبينين-
رادوشکويچ

1
2

E

جدول 5ـ مدلهاي سينتيکي.

مدل سينتيکي
شبه مرتبه اول
شبه مرتبه دوم
نفوذ درون ذره

فرمول

عنوان

Ln q e  q t  Lnq e  K1t

) : qe(mg/gمقدار ماده جذب شده در زمان تعادل
) : qt(mg/gمقدار يون جذب شده در زمان t
) : K1 (1/minثابت تعادل مدل شبه مرتبه اول
) : K2 (g/mg minثابت تعادل مدل شبه مرتبه دوم
) : Ki (mg/g minثابت تعادل مدل نفوذ درون ذره



t

1



qe
12

1
2
K2 qe



q t  Ki t

عمليات جذب بر روي آن انجام شود ،بررسي شد .سپس کامپوزيت
مورد نظر در مدت زمان  42دقيقه pH= 5/5 ،و غلظت 822 ppm
کادميم مورد آزمايش قرار گرفت و سرانجام نمونه پس از صاف کردن
و خشک شدن در شرايط محيط ،توسط  FT-IRو SEMآزمايش شد.
نتيجهها و بحث
بررسي تأثير پارامترهاي گوناگون بر ميزان جذب

تأثير مقدار کلي کامپوزيت واجزاي آن

همانگونه که در جدول  4و شکل  2ديده ميشود ،کامپوزيت
داراي ترکيب  52درصد زئوليت ـ  52درصد خاکستر آهن باالترين
درصد جذب را براي کادميم داشته است .در اين شرايط کامپوزيتهايي
علمي ـ پژوهشي



t
qt

در بازه وزني جاذب  2/5تا  5گرم مورد آزمايش قرار گرفتند
تا مقدار بهينهي وزني کامپوزيت مشخص شود .تأثير تغيير وزن
جاذب در جذب کادميم در شکل  3نشان داده شده است.
به طوري که ديده ميشود در بازه وزني جاذب ،ظرفيت جذب
جاذب از  73/4 mg/gتا  19/92 mg/gکاهش يافته است.
در حالي که درصد جذب کادميم با افزايش مقدار وزني جاذب
از  72/2%تا  99/6%افزايش يافته است  .در نتيجه مقدار وزني
کامپوزيت براي ادامهي آزمايشهاي متناظر با  72/2درصد
ظرفيت جذب 2/5 g ،انتخاب شد .در زمينه ي حذف آلودگيهاي
فلزهاي سنگين ،زئوليت به عنوان يک جاذب مناسب ،در دسترس
و ارزان قيمت شناخته شده است .همچنين قابليت مناسب
315
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جدول 4ـ تغييرهاي ظرفيت جذب با توجه به مقدارهاي گوناگون اجزاي کامپوزيت.

ترکيبات کامپوزيت
 %زئوليت

 %خاکستر بادي آهني

122

2

22/3

92

12

46/9

82

22

42/4

72

32

45/7

62

42

74/3

52

52

75/4

311

311

درصد اجزاي کامپوزيت

01
21
1
03/0

03/0

0/01

00/9

22/5

01

91

01
31

01

01
51

01

ظرفيت جذب )(mg/g

01

00/5

ظرفيت جذب )(mg/g

زئوليت %

01

01

درصد جذب

درصد جذب

خاکستر بادي آهني %

ظرفيت جذب ()mg/g

21
01

3

0

5

2

3

1

31

مقدار جذب )(g

درصد جذب

شکل 2ـ تغيير درصد جذب با توجه به تغيير درصد اجزاي کامپوزيت.

شکل 5ـ تأثير تغييرها وزن جاذب بر مقدار جذب.

خاکستر بادي آهن براي حذف کادميم از محلولهاي آبي  ،کاربرد آن را
همراه با زئوليت (بهصورت کامپوزيت ) توجيه مي کند و در همان حال
حضور بيش از حد آن موجب آلودگي ثانويه (با پيدايش آهن در محلول)
ميشود .به همين منظور و باتوجه به نتيجههاي جدول 4
و شکل  ،2ترکيب دلخواه اجزاي کامپوزيت با  42%خاکستر بادي آهني
و  62%زئوليت براي ادامه آزمايشها انتخاب شد.

خواهند داشت در نتيجه يون کادميم به مقدار بيشتري به سطح
جاذب جذب ميشود .اما در غلظتهاي باالتر به دليل حضور
بيش از حد يونها در محلول و برخورد آنها با يکديگر ،نظم کافي
براي بهوجود آمدن شرايط برخورد يون به سطح جاذب از بين ميرود
و در نتيجه ميزان جذب کاهش ميابد ].[23
تأثير  pHبر ميزان جذب

تأثير تغيير غلظت کادميم بر مقدار جذب

با توجه به نمودار موجود در شکل  ،4بيشترين ميزان جذب
در غلظت  822 ppmاتفاق افتاد .پايين بودن درصد جذب در غلظتهاي
کمتر به دليل حضور نداشتن يون کادميم کافي براي جذب ميباشد.
با باال رفتن غلظت کادميم ،يونهاي کادميم در محلول
افزايش مييابند و شانس بيشتري را براي برخورد با سطح جاذب
310

طبق شکل pH= 5/5 ،5مناسب ترين  pHبراي جذب کادميم
بوده است .با توجه به شکل  ،5کادميم در pHهاي اسيدي کمتر
در سطح کامپوزيت جذب شده است زيرا در pHهاي به شدت
اسيدي ،به دليل حضور يون هيدروژن و رقابت اين يون با کادميم
براي حضور در سطح جاذب ،مقدار کادميم جذب شده به جاذب،
کمتر خواهد بود .سطح جاذب پس از قرار گرفتن در محلول،
علمي ـ پژوهشي
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 -O- +H2Oسطح جاذب

01
01
31
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51
311

311

غلظت )(ppm

شکل 0ـ تأثير تغيير غلظت اوله کادميم بر جذب کادميم.
311
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2

0

21
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شکل  3ـ اثر تغيير  pHبر درصد جذب کادميم.

 -OH+ H+سطح جاذب
91
01

 -OH+ OH-سطح جاذب

01
31

اثر زمان بر ميزان جذب

در شکل  6تغييرها ظرفيت جذب نسبت به زمان نشان داده
شده است .با توجه به شکل 6 ،با افزايش زمان جذب،
ميزان ظرفيت جذب افزايش مييابد .با اين وجود ،افزايش ناچيز
ظرفيت جذب در زمانهاي باالتر از  62دقيقه به دليل طوالني شدن
فرايند جذب مطلوب نخواهد بود .با توجه به نتيجههاي
به دست آمده از اين آزمايش زمان جذب براي ساير آزمايشها
 42دقيقه انتخاب شد

01
51
21

ظرفيت جذب )(mg/g

01
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ظرفيت جذب )(mg/g

()5

 -OH+سطح جاذب

01

درصد جذب

آبپوشي ميشود .طبق معادله شيميايي ( )1سطح جاذب در شرايط
اسيدي با يون هيدروژن موجود در محلول واکنش ميدهد و باعث
بهوجود آمدن بار سطحي مثبت براي کامپوزيت ميشود .در اين شرايط
کاتيونهاي کادميم به دليل نيروهاي دافعه الکتروستاتيکي
موجود توانايي الزم براي جذب شدن به سطح جاذب را ندارند.
از سويي با افزايش  pHو افزايش يونهاي  OH-در محلول ،سطح
جاذب طبق معادله ي شيميايي ( )2داراي بار سطحي منفي ميشود.
در اين شرايط با توجه به حضور نداشتن يونهاي هيدروژن به منظور
رقابت با يونهاي کادميم و به دليل منفي بودن سطح جاذب،
کاتيونهاي کاميم به آساني با جاذبه الکتروستاتيکي به سطح جاذب
جذب ميشوند .به همين دليل با افزايش  pHميزان جذب کادميم
افزايش مييابد .در  pHهاي باالي  6نيز کادميم موجود
در محلول رسوب ميکند ] .[24شايان ذکر است تنها فرايندي که
در  pHهاي اسيدي صورت ميگيرد ،فرايند جذب است اما
با افزايش  pHو امکان تشکيل کادميم به صورت رسوب
در محلول ،در pHهاي باالتر ،هم فرايند جذب و هم ترسيب
کادميم اتفاق ميافتد .در  pHهاي باالتر از  6نيز با توجه
به تشکيل  ،Cd(OH)2تنها فرايندي که باعث حذف کادميم
از محلول ميشود ،ترسيب است .نتيجههاي آزمايشهايي که
در  pHهاي باالتر  6انجام شد نشان داد که در اين شرايط ميتوان
بيش از  92%کادميم موجود در محلول را حذف کرد در صورتي که
در اين شرايط ،فرايند حذف کادميم ترسيب ميباشد و جذب فلز
بر کامپوزيت ديگر اتفاق نمي افتد .در نتيجه  pHهاي باالتر ، 6
براي فرايند جذب مطلوب نبود.
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شکل  0ـ اثر تغيير زمان بر ظرفت جذب کادميم.

313

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،53شماره 3593 ،2

زهرا اهالي آباده و همکاران

3/21

3/21

3/11

3/11

هيدروکسيل و گروه سيالنول
Si(OH)4
1/01
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شکل 0ـ نتيجههاي آناليز . FT-IRالف-کامپوزت پيش از جذب .ب-مقاسه کامپوزت پيش و پس از جذب.
آناليز  FT-IRو SEM

نتيجههاي آناليز  FT-IRکامپوزيت پيش و پس از جذب کادميم،
در شکل ( 7الف -پيش از جذب ،ب -پس از جذب) نشان داده
شده است .در پرتوي مربوط به کامپوزيت ،عدد موجي3632 Cm-1
مربوط به پيوند کششي  O-Hو گروه هيدروکسيل اسيدي Si-O-Al
ميباشد .عدد موجي  3451 Cm-1و همچنين عددهاي موجي
 1632 Cm-1و  1612مربوط به پيوند کششي  O-Hو خمشي
 H-O-Hميباشد .حضور اين عاملها نشان دهندهي وجود
ملکولهاي آب در ساختار کامپوزيت است .همچنين عدد موجي
 1432cm-1مربوط به پيوند  C-Oميباشد .صفحه پيوندي ديده
در بازهي  1267 cm-1نشان دهنده پيوند کششي نامتقارن Al-O-Si
است .ارتعاش مربوط به پيوند ) Si-O-M (M=Na,K,Caدر بازهي
 627 cm-1ديده شده است .عدد موجي  571 Cm-1مربوط
به  Fe-Oميباشد که نشانگر حضور هماتيت و مگنتيت در ساختار
کامپوزيت است.
با توجه به پرتو مربوط به کامپوزيت جذب شده با کادميم،
در اثر ايجاد پيوند کادميم با اکسيژن موجود در پيوند ،Al-O-Si
شدت جذب اين پيوند کاهش پيدا کرده است (شکل .7ب).
همچنين افزايش شدت پيوند کششي در بازهي عدد موجي 1632 cm -1
نشان دهندهي اتصال کادميم با پيوند  O-Hمي باشد که منجر به
تشکيل  H---O---metalشده است .از سويي ايجاد پيوند جديد
در بازهي عدد موجي 856 Cm-1نشان دهندهي ترکيب کادميم
با گروههاي  Si-OHمي باشد که مويد جذب شيميايي کادميم
با جاذب است.
310

مطالعههاي مربوط به آناليز  SEMپس و بعد از جذب در شکل 8
نشان داده شده است .با توجه به اين نتيجهها ،پيش از جذب،
سطح جاذب تغييرهاي روشني در بافت ،ريختشناسي و پستي و
بلندي سطح جاذب نشان مي دهد .تغييرهاي ايجاد شده در سطح
کامپوزيت پس از جذب ،ناشي برهمکنش جاذب و جذب شونده
در عمليات جذب وهمچنين نشانگر جذب کادميم بر روي جاذب ميباشد.
شکل  -8ج نشانگر نقشهي پرتو ايکس ميباشد که تراکم کادميم را
بر روي جاذب پيش و پس از فرايند جذب نشان ميدهد.
همانگونه که ديده ميشود ،تراکم ذرههاي کادميم پس از جذب
بر روي سطح جاذب به روشني افزايش يافته است که نشاندهنده
از موفقيت آميز بودن عمليات جذب ميباشد.
مطالعههاي همدمايي

به منظور بررسي شرايط همدمايي جذب کادميم بر سطح
کامپوزيت ،آزمايشهاي گوناگوني در غلظتهاي ،822 ،1222ppm
 222 ،422 ،622در زمان  42دقيقه  pH= 5/5 ،و دماي محيط
انجام شد .نتيجههاي به دست آمده از اين آزمايشها با مدلهاي
همدمايي نام برده شده در جدول  ،5تطبيق داده شد و سرانجام
نتيجههاي آن در ادامه بحث آمده است.
با توجه به نتيجههاي ديده شده در جدول  ،5باالترين
همبستگي( )R2در مدلهاي دو پارامتري مربوط به مدل النگمور است
و مقدارهاي  2<RL<1تأييد کننده تطابق خوب دادهها با اين مدل
ميباشد .طبق مدل النگمور ،بيشترين ظرفيت جذب 78/3 mg/g
بهدست آمده است .با توجه به اين نتيجهها ديده ميشود که جذب کادميم
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جدول  5ـ مقدارهاي محاسبه شده پارامترها مدلها همدما.

مدل همدما
النگمور ()Langmuir

پارامتر

مقادر پارامتر ها

)qm (mg/g

78/125
2/9992
2/2649-2/227
88/2
29/7
37/2
7485/2
3/182
643/2
9349/2
8/121
29E-22.3
9/12
9516/2

R2
RL
)KL (L/mg
)KF (mg1−1/n L1/n g−1

فرندليچ

)(freundlich

)1/n (L/g
R2
)bT (J/mol

تمکين ()tempkin

)AT (L/mg
R2
)qmax (mg/g

دوبينين-رادوشکوچ

)β (mol2/KJ2
)(D-R

)E (KJ/mol
R2

الف) قبل از جذب

ب) بعد از جذب

د) قبل از جذب

ج) بعد از جذب

شکل  0ـ نتيجههاي آناليزميکروسکوپ الکتروني (ريختشناسي و نقشه پرتو ايکس) پيش و پس از جذب کادميم.

علمي ـ پژوهشي
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بر سطح کامپوزيت به صورت تک اليه و همگن صورت گرفته است.
مدل دوبينين ـ رادوشکويج نيز انرژي جذب را مشخص ميکند
که مقدار آن برابر  12/9 kJبهدست آمده و نشانگر جذب شيميايي
است .از طرفي درمدل فرندليچ در صورتي که  2 <1/n<1باشد
نشانگر جذب شيميايي خواهد بود که در نتيجههاي محاسبه شده
مقدار اين پارامتر  2 <1/n<1ميباشد ،که نشانگر جذب
شيميايي است و با نتيجههاي مدل دوبينين ـ رادوشکويچ
هم خواني دارد].[22-24

قرار ميگيرد ] .[22در ادامه مطالعات ،دادههاي آزمايشگاهي
با مدلهاي شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم (جدول  )3تطبيق داده شدند
و سرانجام ديده شد که بهترين تطابق در تمامي غلظتها
مربوط به مدل شبه مرتبه دوم است (جدول  .)6با افزايش غلظت
کادميم از  222 ppmتا 1222 ppmمقدار )K2 (g/mg.min
از 2/2125به  2/22568تغيير مي کند که نشانگر شرايط
سينتيکي بهتر و سرعت باالتر فرايند جذب در غلظتهاي پايين
است .مطالعهها مربوط به نفوذ درون ذره به منظور شناخت مرحله
کنترل کننده نرخ کلي واکنش انجام گرفت .همانگونه که
در شکل 12ديده مي شود ،جذب در دو مرحله تند و کند
انجام گرفت .در مرحله اول شيب زياد نشان دهنده نفوذ يونها
به درون فيلم مايع نزديک سطح جاذب ميباشد که باتوجه به سرعت
هم زدن ،اين فيلم مايع مقاومت کمي را براي عبور ذره يون،
از خود نشان ميدهد و در نتيجه ذرههاي يون به آساني و با سرعت
بااليي از اين اليه عبور مي کنند و به سطح جاذب مي رسند.
در مرحله دوم نفوذ يونها به درون منافذ جامد آغاز مي شود.
در اين مرحله خلل و خرج و منافذ سطحي جاذب ،مسير سختي را براي
عبور يونها فراهم ميآورند که به دليل مقاومت زياد اين مسير
براي عبور يونها ،سرعت نفوذ کم شده و شيب کمتر ميباشد.
از سويي در اين مرحله کاهش شيب به دليل کاهش غلظت يون
در فاز محلول نيز بوجود مي آيد که نشان دهنده به تعادل رسيدن
فرايند جذب (جذب آالينده بر روي جاذب) است]22و.[2

مطالعههاي سينتيکي

نتيجهگيري

91

51

311

01

01

01

21

1

ظرفيت جذب )(mg/g

01

1

زمان (دقيقه)

شکل  9ـ تغييرهاي ظرفيت جذب بر زمان در غلظت هاي متفاوت
 011و
،011
،011
،3111
.211ppm

مطالعههاي سينتيک جذب کادميم بر روي کامپوزيت در زمان
و غلظتهاي متفاوت انجام شد .شکل  9نشان ميدهد که
با افزايش زمان تا  42دقيقه مقدار کادميم جذب شده افزايش مييابد.
از سويي با افزايش غلظت ،ظرفيت جذب کادميم کاهش
يافته است .اين امر به اين دليل است که در غلظتهاي پايين
مقدار يون موجود در محلول براي جذب شدن به جاذب بسيار کم است
از سويي با افزايش غلظت و افزايش يونهاي موجود در محلول
شانس جذب شدن باال مي رود .مطالعههاي سينتيکي به دو مرحله
تعيين ثابت سينتيک و تعيين مرحله کنترل کننده سرعت کلي
واکنش تقسيم مي شود .در مرحله اول با استفاده از مدلهاي
شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم سرعت جذب در اليه بيروني
جاذب بررسي مي شود .در مرحله بعد با استفاده از مدل نفوذ
درون ذره احتمال نفوذ يون به درون ذره نيز مورد بررسي
310

کامپوزيت ارايه شده در اين پژوهش نتيجه ي خوبي براي
حذف کادميم از محلولهاي آبي نشان داد .در اين پژوهش
مشخص شد که ترکيب کردن زئوليت با ساير جاذبها به باالرفتن
قابليت جذب اين ماده کمک ميکند .از سويي مشخص شد که
خاکستر بادي کورههاي آهني به عنوان يک ترکيب مناسب براي
کامپوزيت شدن با زئوليت است .کامپوزيت بهينه در اين پژوهش
با ترکيب  42%خاکستر بادي آهني و  62%زئوليت معرفي شد.
شرايط بهينه براي حذف آالينده کادميم ،غلظت ، 822ppm
 pH=5/5و زمان  42دقيقه معرفي شد که در اين شرايط 72/1%
از کادميم موجود در محلول حذف شد .مدلهاي همدمايي(دو و
سه پارامتري) و سينتيکي (شبه مرتبه اول،شبه مرتبه دوم و نفوذ
درون ذره) بر روي دادهها بررسي شدند .بهترين مدل
همدمايي ،مدل النگمور با  R2= 2/999بود .بر طبق اين مدل
علمي ـ پژوهشي
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بررسي مدلهاي سينتيکي و همدمايي حذف کادميم ...

شکل  6ـ مقدارهاي محاسبه شده پارامترهاي سينتيکي مدلهاي شبه مرتبه اول و دوم براي جذب کادميم به وسيلهي کامپوزيت.

شبه مرتبه دوم

داده هاي مدل

شبه مرتبه اول

داده هاي آزمايشگاهي
)C(ppm

)qexp (mg/g

)qcal (mg/g

R2

)K2(g/mg min

)qcal (mg/g

R2

)K1(1/min

1222

75/3

74/63

2/9926

2/22568

5/47

2/2629

-2/2132

822

75/6

64/516

2/996

2/2155

8/255

2/8224

2/2413

622

72/7

74/27

2/9996

2/22712

19/224

2/9912

2/2587

422

63/3

64/52

2/9993

2/229311

12/92

2/9737

2/2523

222

36

35/85

2/9997

2/2125

6/224

2/9641

2/221

01

01

ظرفيت جذب )(mg/g

01

21

31

0

0

0

2

1

1

(دقيقه) t3/2

شکل  31ـ مدل نفوذ درون ذره ،ظرفيت جذب نسبت به جذر زمان.

بهدست آمد که
بيشترين ظرفيت جذب 78/12 mg/g
با نتيجههاي مدلهاي همدمايي سه پارامتري سيپس و ردليچ ـ
پيترسن نيز سازگار است .انرژي جذب با استفاده از مدل دوبينين ـ
رادوشکويچ  E= 12 /19 kJبهدست آمد که نشانگر جذب
شيميايي است .از بين مدلهاي سينتيکي بررسي شده ،مدل
سينتيکي شبه مرتبه دوم مناسب ترين تطابق را با دادههاي
آزمايشگاهي نشان داد .مدل نفوذ درون ذره نيز مشخص کرد که
فرايند جذب در دو مرحله ي سريع اوليه و کند ثانويه اتفاق ميافتد.
به دليل مقاومت ايجاد شده براي نفوذ ذرههاي يون به درون
منافذ جاذب ،مرحله ي دوم با کندي اتفاق مي افتد و همين مرحله
به عنوان مرحله ي کنترل کننده ي نرخ کلي واکنش معرفي شد.
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