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چکیده

در سال های اخیر از نانوذرات آهن صفرظرفیتی بهمنزلۀ فناوری نوظهور ،به صورت موفقیتآمیزی در جهوت حوذف فلوزات سونگین از
محلولهای آبی ،استفاده شده است .کادمیوم از مهمترین فلزات سنگین است که به دلیل آثار مخورب روی محویطزیسوت و سوالمتی
انسان ،توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و به همین دلیل محققان بسیاری تحقیقاتی را در زمینوۀ روشهوای حوذف ایون فلوز
سنگین از محیطهای آبی انجام دادهاند .در این تحقیع کارایی نانوذرات آهون در حوذف کوادمیوم از محویط آبوی بررسوی شود کوه از
نانوذرات آهن در ابعاد  18 -8نانومتر و سطح م ثر  m2/g 79-59با رنگ سیاه و مورفولوژی کروی استفاده و آثوار پارامترهوای میوزان
نانوذرات pH ،محلول ،غلظتهای متفاوت محلول و زمان آزمایش ارزیابی شد .برای تهیۀ محلول کادمیوم از نمک کلریود کوادمیوم و
برای تغییرات  ،pHاز هیدروکسید سدیم و اسید کلریدریک استفاده شد .بر اساس نتایج ،مقادیر بهینه برای فرایند جذب در  pHبرابر بوا
 ،7/2زمان آزمایش  30دقیقه ،میزان جاذب  0/5گرم در  100میلیلیتر محلول و غلظت اولیۀ کادمیوم در محلول  5میلویگورم در لیتور
معرفی شدند .بر اساس نتایج ،نمونۀ تحقیع از مدل ایزوترم جذب النگمیر پیروی کرد.
كلیدواژه

ایزوترم جذب ،کادمیوم ،فرایند جذب ،نانوذرات آهن صفرظرفیتی.

 .1سرآغاز

غلظت آن رر برری آب آشامیدنی  mg/L 0/003توصیه کراه

رمروزه کاامیو به منزلت یکتی رز فلتزرت ستنگین ستمی و

رست (.)Boparai, et al., 2011

اررری آثار ملرب زیستمحیطی توجه بسیاری رر به ختوا

رز مهمترین رو هتای متورا رستتفااه بترری حت ر و

جلتتل کتتراه رستتت .عمتتدۀ منتتابع رنتشتتار کتتاامیو بتته

جدرسازی یونهای فلزرت ستنگین (رز جملته کتاامیو ) رز

محیطزیست فاضتالب و ضتایعات صتنایع آبکتاری ذوب

محلولهای آبی میتورن به رسوب اهی شیمیایی تعتوی

آهن ساخت آلیاژ رنگدرنه هتا پالستتی ،بتاتریستازی و

یونی رسمز معکوس فرریندهای غشایی تبلیتر رستتلررج

فرریندهای رستلررج و پاالیش نفت رست .کاامیو به آسانی

با حالل و ج ب رشاره کرا (.)Shafaei, et al., 2007

ار سیستم های ملتلز موجتوارت زنتده تجمتع متی یابتد.

ج ب به منزل رو

رقتصاای و مؤثر با پتانسیل بتاالی

همچنین رین فلتز ستنگین آثتار منفتی رز قبیتل رختتالالت

ح ر و بازیافت فلزرت رز فاضتالب شتناخته شتده رستت

کلیتتوی نارستتایی ریتته ضتتایعات رستتتلورن ستترطان و

( .)Yunfei, 2010جتتاذبهتتای ملتلتتز رز جملتته رس

فشارخون باال ار سالمتی رنستان متیگت ررا ( Benguella,

زئولیت هتا قستمت هتای خشت ،گیتاه تتواۀ زبالته هتای

 )2000و به همین علت سازمان بهدرشت جهانی 1بیشتترین

کشاورزی بیوپلیمرها رکسیدهای فلزی میکروررگانیسم ها

* نویسنده مسئول09121754301 :

Email: civil.engineer_85@yahoo.com

310

دورة 41



شمارة 2



تابستان 1394

لجن فاضالب خاکستر و کربن فعال برری ح ر کتاامیو

آن ار حتت ر آرستتنی ،رز محتتیط آبتتی تتتأثیر تغییتتررت

رستفااه میشتوند ( .)Boparai, et al., 2011فررینتد جت ب

پاررمترهای  pHزمان ماند غلظتت آرستنیت و آرستنات و

عبتتارت رستتت رز رنتدتتال رجزریتتی رز ستتیال و تجمتتع آن ار

غلظت نانوذررت بر کارریی حت ر ار سیستتم ناپیوستته رر

جاذب جامد که تا رسیدن به حالت تعاال رارمه مییابد کته

بررسی کراند (رحمانی و همکاررن  .)1390کریمی تکانلو

ار رین حالت غلظت رجزری ج ب شونده ار سیال و سطح

و همکتتاررن ( )1392بتته ررزیتتابی فررینتتد ج ت ب ستتطحی

جاذب به تعاال میرسند .ار مطالع رنتدال و ج ب رمتالح

یونهای کاامیو رز فاضتالب ستنتتی ،بتا نتانوذررت آهتن

و ترکیبات روی جاذب باید روربط و معااالتی بین غلظتت

مغناطیسی پرارختند (کریمی تکانلو و همکاررن .)1392

مااۀ ج ب شده و باقیمانده ار اماهای ثابت وجتوا ارشتته

ار رین تحدی

کارریی نانوذررت آهن خنثی بته منظتور

باشد کته ریتن معتااالت رر ریزوتتر هتای جت ب ستطحی

ح ر فلز سنگین کتاامیو رز محتیطهتای آبتی (رز جملته

میگویند .مدلهای النگمویر و فرونتدلی بیتانکننتدۀ ریتن

آبهای زیرزمینی پستاب تصتفیهشتده صتنایع و آبهتای

معااالترند (سمیعی .)1384

سطحی) و میزرن تأثیر تغییر پاررمترهای رثرگ رر ار مکانیسم

ج ب سطحی فلزرت به وسیل نانوذررت ی ،فنتاوری

ج ب بررسی شد.

سازگار با محیط زیست رست که طی سالیان رخیتر بته منزلت
عامل مؤثری برری رز بین بران آلواگیهای آلی و یونهتای

 .2مواد و روش بررسی

فلتتزرت ستتنگین رز آب و فاضتتالب بررستتی شتتده رستتت

 .1.2مواد استفادهشده در آزمایش

( .)Zhang, et al., 2010رمروزه رز ذررت نانو غشای نانو و

خاصیت مغناطیسی نانوذررت آهن موجل رفزریش سترعت

پوارهای نانو به منظور تشلیص و ح ر فلتزرت ستنگین

ار جدرسازی ذررت رز خاا و آب میشوا .برختی فلتزرت

(همچون کاامیو مس سرب جیوه نیکل و روی) متورا
مغ ی (همچون فسفات آمونیاا نیتررت و نیتریت) متورا

2+

سنگین ار سطح نانوذررت آهن کاهش مییابند مانندCu :
2+

و  Agیا مستتدیما ار ستطح نتانوذررت جتایی کته آنهتا
2

2+

سمی (نظیر سیانید) میکروررگانیسم های پاتوژن (رز جملته

بیحرکترند ج ب میشوند مانند Zn :و Boparai, ( Cd

ویروسها باکتریها و رنگلها) و آالیندههای اررویی (نظیر

 .)et al, 2011ار پژوهش حاضر رز نانوذررت آهن ار ربعتاا
2

ستیاه و

آنتیبیوتی،ها) رستفااه متیشتوا ( .)Dhermendr, 2008رز

 18 -8نانومتر و سطح مؤثر  m /g 79 -59با رن

االیل کاربرا وسیع نانوذررت ار ج ب سطحی میتورن بته

مورفولوژی کروی رستفااه شده رست .بترری تهیت محلتول

سطح ویژۀ باال مکانهای فعال بیشتتر بتازاه جت ب بتاال

کاامیو رز نم ،کلرید کاامیو  CdCl2.(2/5) H2Oو بترری

ورکنشپ یری زیاا و تورنایی نانوذررت ار پررکندهشتدن ار

تغییررت  pHهیدروکسید سدیم  NaOHو رسید کلریدری،

محلول آبی رشاره کرا (بهررمی و همکاررن .)1392

 HClرستفااه شد.

 Boparaiو همکاررن ( )2011ستنتی ،و ترمواینامیت،
ج ب کاامیو روی نانوذررت آهن صفر رر بررسی کرانتد

 .2.2روش انجام آزمایش

( .)Boparai, et al., 2011کوهپایهزراه و همکتاررن ()1391

ار رین پژوهش آزمایشها به صورت ررکتور ناپیوسته رنجا

بتته مطالعت تتتأثیر نتتانوذررت آهتتن صتتفرررفیتی ار حت ر

شتتدند و تغییتتر  pHتغییتتر ار میتتزرن نتتانوذررت تغییتتر ار

آرستتتنی ،پتتتن ررفیتتتتی رز آب آشتتتامیدنی پرارختنتتتد

غلظت رولی محلول و تغییر ار زمان آزمتایش و تتهنشتینی

(کوهپایتتهزراه و همکتتاررن  .)1391رحمتتانی و همکتتاررن

بررسی شد .غلظتهای رولی محلتول بته صتورت 30 60

( )1390به منظور سنتز نانوذررت آهن صفر و تعیین کارریی

 mg/L 5 15بتتوا کتته میتتزرن  mg/L60بتته صتتورت میتتزرن
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غلظت رولی محلول سایر آزمایشها منظور شد .بته منظتور

رستاندررا استگاه با توجه به فلتز متورانظر طتول متوج رر

استیابی به اقت مناسل هر آزمایش صحیح  3بار تکررر و

تنظیم میکند و آمااه برری خورندن غلظت کتاامیو رستت.

میانگین عدای آزمایش های صحیح به منظور مدتدرر بهینت

همچنین ار رین مطالعه به منظور سنجش  pHمحلتولهتا

پاررمتر مورانظر ار نظر گرفتته شتد .بته منظتور تهیت 250

رز  pHمتر موتروهم 2محصول شرکت ه  3آمریکا و بترری

میلیمتر رز محلول  mg/L60مدتدرر  0/0035گتر رز نمت،

رختتتتالط مناستتتل محلتتتولهتتتا رز استتتتگاه فررصتتتوتی
4

کلرید کاامیو مورا نیاز رستت .ار ربتتدر  250میلتیلیتتر رز

رولتررسونی ،با طول متوج متوستط رستتفااه شتد .شتایان

غلظت مشلص کاامیو تهیه و مداایر مشلص نتانوذررت

یااآوری رست که کلی آزمایشهتا ار امتای آزمایشتگاه ار

که  0/25 0/5 0/75و  0/13گتر بتوا رز طریت تتررزوی

حدوا  25ارج سانتی گررا رنجا شتد و تحلیتل نتتای بتا

ایجیتتتالی بتتا اقتتت  0/0001گتتر وزن و ار بشتتر 100

رستفااه رز نر رفزرر  Exelصورت گرفت.

میلیلیتر حاوی محلول کاامیو ریلته شد .سپس به منظور
پلش یکنورخت نانوذررت ار محلول و رفزریش تماس بتین

 .3یافتهها

آالیندهها و نانوذررت برری رفزریش بتازاه جت ب ستطحی

 .1.3بررسییی آثییار تغییییر  pHدر کییارایی حیی

محلولها ار استگاه رولتررسونی ،قررر اراه شتدند .مگنتت

کادمیوم از طریق نانوذرات آهن

پس رز شستن با آب مدطتر ارون بشتر ریلتته و ار متدت

همانطور که می ارنیم  pHمحلول بر رساس مشلصات فلز

مشلص 20 30 45 60و  10اقیدته زمتان تمتاس اراه و

بار سطحی و نوف جتاذب متی تورنتد تتأثیر رشتمگیری ار

پس رز آن به محلول مورانظر زمان تهنشتینی اراه شتد .بته

ج ب فلزرت سنگین ارشتته باشتد (.)Seol, et al., 20013

منظور تنظیم  pHرز رسیدنیتری ،غلتی و ستوا  0/1نرمتال

نتای ج ب کاامیو ار  pHهای متفاوت ار امای رتا

بتا

رستفااه شد.

غلظتتت رولی ت  60میلتتیگتتر ار لیتتتر مدتتدرر  0/25گتتر

ار ریتتن تحدی ت غلظتتت کتتاامیو نمونتته بتتا استتتگاه

نانوذررت ار  100میلی گتر محلتول و زمتان آزمتایش 45

طیز سنجی رتمی ،مدل  GBC903تعیین شد .رین استتگاه

اقیده رنجا شد .شکل  1تأثیر تغییررت  pHبر بازاه حت ر

شامل رند قسمت رست کته مهتمتترین آن المت
رست .هر فلز المت

ملصتو

استتگاه

کاامیو رر نشان میاهد.

ختوا رر اررا کته بنتا بتر

100
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3

pH
شکل  .1تأثیر تغییرات  pHدر بازده حذف کادمیوم
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ار نموارر باال مشلص رست که با رفتزریش  pHمیتزرن

همانطور که ار نموارر باال مشاهده میشوا با رفزریش

ح ر رز  pH=5/8تا  pH=7/2و بتازاه حت ر حتدوا 60

مددرر نانوذره بازاه ح ر نیز رفزریش مییابد و بازاه ح ر

ارصتتد رفتتزریش متتییابتتد .رز طرفتتی محلتتول کتتاامیو ار

با رفزریش مددرر نانوذره رز  0/13تتا  0/25گتر حتدوا 30

 pH=8/4بدون حضتور نتانوذررت تحتت شترریط یکستان

ارصد رفزریش یافته رست .ریتن ار حتالی رستت کته بتازاه

آزمتتایش قتتررر گرفتتت کتته مشتتلص شتتد بتتدون حضتتور

ح ر کاامیو با رفزریش مددرر نانوذره رز  0/5تا  0/75گر

نانوذررت ار رین  pHنیتز  80ارصتد بتازاه حت ر وجتوا

تنها  3ارصد رفتزریش ارشتته رستت .ار مدتدرر  0/75گتر

اررا رما ار  pH=7/2بدون حضتور نتانوذررت و ستوا بته

نانوذره بهترین عملکرا رر ارشته رستت رمتا بتا توجته بته

صورت تنها بازاه حت ر  34ارصتد بته استت آمتد کته

نزایکی نتیج آن بتا  0/5گتر مدتدرر  0/5گتر نتانوذره

نشاناهندۀ رین رمر رست که ار  pH=7/2حضور نتانوذررت

به منزل میزرن بهین نانوذره رنتلتاب شتده رستت (بته الیتل

بازاه ح ر رر رفزریش میاهد.

مدرون به صرفه نبوان میزرن بیشتر نانوذررت).

 .2.3بررسی اثر تغییرات مقدار نیانوذرات آهین در

 .3.3بررسی اثر تغییرات زمان آزمیایش در عملکیرد

عملکرد آن در ح

نانوذرات در ح

کادمیوم

کادمیوم

مددرر جاذب یکی رز پاررمترهای مهم ار حت ر آالینتده رز

نتای ج ب کاامیو ار مداایر متفتاوت زمتان آزمتایش ار

طری ج ب رست .نتای ج ب کاامیو ار مداایر متفاوت

با غلظت رولی  60میلیگر ار لیتر مدتدرر pH

نانوذررت آهن ار امای رتا

امای رتا

با غلظت رولی  60میلتیگتر

برربر بتا  7مدتدرر  0/5گتر نتانوذررت ار  100میلتیلیتتر

ار لیتر مددرر  pHبرربر با  7/2مداایر متفاوت 0/25 0/13

محلول و زمانهای متفاوت آزمایش  20 30 45 60و 10

 0/5و  0/75گر نانوذررت ار  100میلیلیتر محلول و زمان

اقیده رنجا گرفت .نتای تأثیررت زمتان آزمتایش ار بتازاه

آزمایش  45اقیده رنجتا گرفتت .شتکل  2تتأثیر تغییتررت

ح ر کاامیو ار شکل  3نشان اراه شده رست.

مددرر نانوذره بر بازاه ح ر رر نشان میاهد.

100
80
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40
20
0
0.75

0.5

0.25

0.13

مقدار نانوذرات آهن گرم در  100میلی لیتر محلول

شکل  .2تأثیر تغییرات مقدار نانوذره در بازده حذف کادمیوم
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زمان آزمایش  -دقیقه
شکل  .3تأثیر تغییرات زمان آزمایش در بازده حذف کادمیوم
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غلظت اولیه محلول -میلی گرم بر لیتر
شکل  .4اثر غلظت اولیه در عملکرد نانوذرات آهن در حذف کادمیوم

همان طور که ار نموارر باال مشتاهده متیشتوا رز زمتان

 .4.3بررسی اثر غلظت اولیه در عملکیرد نیانوذرات
کادمیوم

آزمایش  10تا  20اقیده بازاه ح ر  10ارصد و رز زمان 20

در ح

تا  30اقیده بازاه ح ر تنها  3ارصد رفتزریش یافتته رستت.

نتای ج ب کاامیو ار مداایر ملتلز غلظتهای محلتول

همچنین با رفتزریش زمتان آزمتایش میتزرن جت ب رفتزریش

رولیه ار امای رتا

با غلظتتهتای رولیت  15 30 60و 5

مییابد رما رز سرعت رفزریش ج ب کاسته میشتوا و نتتای

میلیگر ار لیتر مددرر  pHبرربر بتا  7/1مدتدرر  0/5گتر

رختالر رشمگیری ندررند .رز رین رو بهترین زمان آزمتایش

نانوذررت ار  100میلتیلیتتر محلتول و زمتان آزمتایش 30

برری کارریی بهتر فرریند ج ب زمان  30اقیده رست.

اقیده رنجتا شتد .شتکل  4رثتر غلظتت رولیته ار عملکترا
نانوذررت آهن ار ح ر کاامیو رر نشان میاهد.
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همانطور که ار نموارر باال مشاهده میشوا با رفزریش

نتای آزمایش بر ریزوتر فروندلی رر نشان اراه رست.

غلظت محلول بازاه ح ر کاهش مییابد .بته طتوری کته
بیشترین میزرن ج ب ار محلول بتا غلظتت  5و mg/L 15

 .7.3ایزوترم النگمیر

رتفا می رفتد که برربر با  98ارصد خت ر فلتز کتاامیو و

ریزوتر النگمیر با فره ج ب ت،الیه ار سطح همگتن و

بازاه ح ر برری هر او نمونه برربر بواه رست.

با تعدرا محدوای رز نورحی ج ب ار نظر گرفته متیشتوا.
هنگامی که سطح جاذب رشباف شوا ج ب بیشتری صورت

 .5.3ایزوترمهای ج ب
اراههای ج ب با رستفااه رز رند رربطه که توزیع یتون فلتز
بین فاز مایع و جامد رر نشان متیاهتد تفستیر متیشتوند.
رستفااه رز یت ،متدل تنهتا بته کفایتت بتین گترریشهتای
مشاهده شدۀ تجربی و شکل قورنین ریاضی مترتبط بتا ریتن
مدلها متکی رست .ار رین میان مدلهای ج ب فرنتدلی و
النگمیر به طتور معمتول بترری تناستل اراههتای تجربتی
هنگامی که ج ب رمالح با یت ،جتاذب رنتد الیته رتفتا
میرفتد رستفااه میشوند (.)Benguella, 2000

نلورهد گرفت .هنگامی که ی ،ناحیته پتر متیشتوا هتی
ج ب بیشتری نمیتورند ار رین ناحیه جتایگزین شتوا .بته
رین ترتیل ار نهایت سطح به ندط رشتباف خورهتد رستید
جایی که بیشتترین جت ب ستطح بته استت خورهتد آمتد
( .)Saxena, 2001شکل  6میزرن رنطبا نتتای آزمتایش بتر
ریزوتر النگمیر رر نشان اراه رست.
منحنی فروندلی و النگمویر رستم شتده ار بتاال نشتان
میاهد که مکانیز ج ب کاامیو رز طری نانوذررت آهتن
صفرررفیتی بیشتر رز نموارر النگمیر پیروی میکنتد .زیترر
هرره رگرسیون تابع مورا نظر به عدا ی ،نزای،تر باشتد

 .6.3ایزوترم فروندلیچ
ریزوتر فروندلی برری هر او ج ب به صورت رنتد الیته
مناسل رست و بر پایت ریتن فتره کته جتاذب ار ستطح

نشان اهندۀ آن رست کته مکانیستم جت ب رز متدل مزبتور
پیروی میکند.

ناهمگن ج ب میکند رستورر رست .شکل  5میزرن رنطبتا
y = 0.706x + 0.3819
R² = 0.8234

ایزوترم فروندلیچ

1.6
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1
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شکل  .5ایزوترم فروندلیچ
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0

Log qe

0.8
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y = 0.6698x + 0.0105
R² = 0.9371
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 .4بحث و نتیجهگیری

طری

ار تحدی رنجا شده مشلص شد که نانوذررت آهن بتهمنزلت

بزرگتر رز  7به طور قابل توجهی بتا رستوب هیدروکستید

جتتاذب مناستتل ار کتتاهش کتتاامیو رستتت .رفتتزریش میتتزرن

کاامیو رفزریش می یابتد .ار تحدیت رنجتا شتده رز ستوی

نانوذررت موجل رفزریش میزرن ج ب رست که میزرن بهین آن

رلوی و همکاررنش ار زمین ح ر کرو شش با نانوذررت

 0/5گر ار  100میلیلیتر حجم محلتول بته استت آمتد .ار

آهن مشلص شد که رفتزریش  pHموجتل کتاهش بتازاه

تحدی بهررمی و همکاررنش ار زمین ح ر کاامیو رز محلول

ح ر فلز سنگین میشوا .بتا رفتزریش  pHبته بتاالتر رز 7

آبی رز طری نانوذررت مگنتی ،مشلص شتده رستت کته بتا

بازاه ح ر کاهش متی یابتد و بهتترین  pH≤7 pHرتفتا

رفزریش میزرن جاذب بازاه ح ر نیز رفزریش مییابد .آنها بته

میرفتد (.)Xiaoshu, et al., 2012

فرریند ج ب کنتترل متیشتوا و ریتن مدتدرر ار pH

رین نتیجه رسیدند که با رفزریش مدتدرر جتاذب جایگتاههتای

ار زمان آزمایش  45 30 20و  60اقیدته بتازاه حت ر

ج ب قابل استرسی برری فلز کتاامیو رفتزریش متییابنتد و

رفزریش رما سرعت ج ب کاهش مییابد به طوری که میتزرن

ج ب بهتری صورت میگیرا (بهررمی و همکاررن .)1392

ج ب ار  30و  45اقیدته ثابتت رستت .بنتابررین  30اقیدته

با رفزریش  pHرز مددرر  3تتا  9بتازاه حت ر کتاامیو

بهمنزل زمان بهینه ار نظر گرفته شد .ار تحدیت رلکتوارمی و

رفزریش مییابد رما همانطور که ار نموارر مشلص رستت

همکاررنش ار زمین ح ر کاامیو و سرب با نانوذررت آهن

سرعت رفزریش رین بازاه ار  pHبین  7تا  9بسیار نتاریز و

مشلص شده رست که بهترین میزرن ح ر کاامیو رز طری

بازاه ح ر تنها  10ارصد رفزریش یافتته رستت .همچنتین

نانوذررت آهن ار  20اقید رولی تماس حاصل میشوا .ریتن

رسوباهی ندش بسزریی ار ح ر یتونهتای کتاامیو ار

رمر ممکن رست ار رثر رنباشتگی سریع نانوذررت که موجتل

بازۀ قلیایی ریفا میکند .رز سوی ایگر رحتمال رسوباهتی

کاهش سطح فعال و ار نتیجه کاهش ررفیتت جت ب شتوا

هیدروکسیدی فلزی ار حفره ها و فضتاهای رطتررر ذررت

رتفا بیافتد (.)Alqudami, et al., 2012

بسیار کم رستت زیترر فررینتد جت ب ستریعتتر رز فررینتد

بیشترین میزرن ج ب با ار نظر گترفتن تمتامی شترریط

رسوب اهی رستت .بنتابررین متی تتورن گفتت کته حت ر

بهینه ار محلول  5میلیگر ار لیتر رتفا رفتتاا .ار تحدیت

کاامیو ار مداایر  pHحدوار کمتر رز  7به طتور غالتل رز

بهررمی و همکاررنش ار زمین ح ر کاامیو رز محلول آبی
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ج بشونده ار غلظتهای باال بازاه ج ب کتاهش یافتته

رفزریش غلظت محلول بتازاه حت ر نیتز کتاهش متییابتد
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