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این ﺗﺤﻘﯿﻖ از دو افﺰودنﻰ دیاﺗﻮﻣﯿت و ﺳاﻗه آفﺘابگردان به ﻋﻨﻮان ﺟاذب فﻠﺰات ﺳﻨگﯿن ﮐادﻣﯿﻮم و نﯿﮑﻞ از فاﺿالب و نﯿﺰ

کلمات کليدي:

ﻣﻮاد ارزانﻗﯿﻤت ﻣانﻨﺪ ﺿایﻌات ﺻﻨایﻊ ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏذایﻰ و ﮐﺸاورزی در ﻣﻄاﻟﻌات ﺟذب ﺳﻄﺤﻰ ﺷﺪه اﺳت .ازآنﺠاﮐه
ﻗﺴﻤت ﻋﻤﺪه ﺳازه ﻫا ،ﺣﻮﺿﭽه ﻫا و ﻟﻮﻟهﻫای انﺘﻘال فاﺿالب از بﺘن ﺳاﺧﺘه ﻣﯽ ﺷﻮنﺪ ،اﺳﺘﻔاده از بﺘن با ﻇرفﯿت ﺟذب
فﻠﺰات ﺳﻨگﯿن ﻣﻰ ﺗﻮانﺪ یﮑﻰ از روش ﻫای ﻣﺆﺛر در ﺣذف آﻻیﻨﺪه ﻫا به ﺧﺼﻮص فﻠﺰات ﺳﻨگﯿن از فاﺿالب ﻫا باﺷﺪ .در
ﻣﻮادی ﮐه بﺘﻮانﻨﺪ ﻣﻘاوﻣت ،دوام و پایایﻰ بﺘن را در ﺳازه ﻫای آب و فاﺿالب ﺣﻔﻆ و ﺣﺘﻰ افﺰایﺶ دﻫﻨﺪ ،اﺳﺘﻔاده ﺷﺪ.

بﺘن ﺳﺒﺰ

دیاﺗﻮﻣﯿت ﺟایگﺰین بﺨﺸﻰ از ﺳﯿﻤان و آفﺘابگردان ﺟایگﺰین بﺨﺸﻰ از ﺳﻨﮓدانه ﻣﺼرفﻰ بﺘن ﺷﺪ .ﺗﻮانایﻰ ﺟذب نﯿﮑﻞ

دیاﺗﻮﻣﯿت

ﮔرفت .ﺳﯿﻤان ﻗادر به ﺣذف ﮐاﻣﻞ نﯿﮑﻞ و ﮐادﻣﯿﻮم بﻮد .دیگر اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه بﺘن نﯿﺰ ﺗﻮانایﻰ ﺧﻮبﻰ در ﺣذف

فﻠﺰات ﺳﻨگﯿن

و ﮐادﻣﯿﻮم ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه بﺘن ) ﺳﯿﻤان ،ﺳﯿﻠت ،دیاﺗﻮﻣﯿت و ﺳاﻗه آفﺘابگردان ( ﻣﻮردبررﺳﻰ ﻗرار

ﺳاﻗه آفﺘابگردان

نﯿﮑﻞ و ﮐادﻣﯿﻮم داﺷﺘﻨﺪ .ﻇرفﯿت ﺟاذب ﻫا براي نﯿﮑﻞ و ﮐادﻣﯿﻮم به ﺗرﺗﯿﺐ برای دیاﺗﻮﻣﯿت ،ﺳﯿﻠت و ﺳاﻗه آفﺘابگردان

ایﺰوﺗرم ﻫای ﺟذب

 2 / 85و  2 / 61 ،1 / 88و  18 / 45 ،2 / 82و  6 / 82ﻣﯿﻠﻰﮔرم بر ﮔرم به دﺳت آﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿن روابﻂ ﻣربﻮط به ﻫﻢدﻣاﻫای
ﺟذب ﻻنگﻤوﯿر و فرونﺪﻟﯿﭻ براي ﻫرﮐﺪام از ﺟاذب ﻫا انﺪازهﮔﯿری ﺷﺪ و نﺘایﺞ نﺸان داد ﻫر دو ﻫﻢدﻣای ﻻنگﻤوﯿر و
فرونﺪﻟﯿﭻ براي ﺗﻮﺻﯿﻒ فرایﻨﺪ ﺟذب نﯿﮑﻞ و ﮐادﻣﯿﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﺟاذب ﻫا ﻣﻨاﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﮑه ﻫای بﺘﻨﻰ ﮐادﻣﯿﻮم را به
ﻃﻮر ﮐاﻣﻞ ﺣذف ﮐردنﺪ اﻣا در ﺟذب نﯿﮑﻞ نﻤﻮنه ﺷاﻫﺪ بﻬﺘرین ﻋﻤﻠﮑرد را داﺷت.

 -1مقدمه

برای انسانها ،موجودات آبزی و حیوانات میباشند را در محیط رها

امروزه اهمیت زیستمحیطی آب بهعنوان یک نیاز اولیه ،در

میکنند [ .]3فلزات سنگين به گروهي از فلزات با چگالي بيش از

سراسر دنیا موردتوجه گرفتهشده است [ .]1در دهههای آتی با

 5گرم بر سانتيمتر مكعـب اطـالق میشود [ ]4که حضورشان در

افزایش سریع تقاضای آب ،به دالیل رشد جمعیت ،شهرنشینی و

محیطزیست ،به دلیل سمیت آنها ،به یک نگرانی عمده بدل شده

افزایش سرانه مصرف آب ،کمبود آب امری اجتنابناپذیر خواهد بود

است .بسیاری از فرآیندهای صنعتی ،پسابهای حاوی فلزات سنگین

[ .]2صنایع به دلیل نیاز فراوان به آب در بخشهای مختلف ،آب سالم

تولید میکنند [ .]5فلزات سنگین حتی به مقدار اندک برای انسان

و تمیز را دریافت کرده و آب آلوده و شیرابه که حاوی مواد خطرناکی

و سایر ارگانیسمها مضر و خطرناکاند .فلزات مزبور توسط زنجیره

* نویسنده عهدهدار مکاتباتbakhtiari@sirjantech.ac.ir :

غذایی تغلیظ میشوند .بنابراین برای ارگانیسمهای نزدیک به قسمت

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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باالی زنجیره ایجاد مشکل میکنند [ .]6وجود غلظتهای بیشازحد

مقایسه با روشهای دیگر ،با توجه به کارایی باالی آن و سهولت استفاده

مجاز این فلزات در بدن ،میتواند موجب اختالالت شدید سالمتی در

از آن در تصفیه فاضالب حاوی فلزات سنگین فرآیندی جذاب به نظر

افراد شود [ .]7بنابراین حذف فلزات سنگین از محیطهای آبی امری

میرسد [ .]15تعداد زیادی از مواد مشتق شده از منابع طبیعی ،زبالههای

اجتنابناپذیر و بسیار ضروری محسوب میشود.

گیاهی و کشاورزی یا محصوالت جانبی فرآیندهای صنعتی بهعنوان

کادمیوم یکی از آالیندههای مهم آب است که از منابعی مانند

جاذب برای جداسازی فلزات رقیق از آب موردبررسی قرارگرفتهاند [.]8

ذوبآهن ،فلزکاری ،باتریهای کادمیوم-نیکل ،کودهای فسفاته،

بهعنوانمثال پوست سیبزمینی [ ،]16خاکستر لجن فاضالب [،]17

رنگدانهها ،تثبیتکنندهها و صنایع آلیاژی تولید میشود .غلظت
کادمیوم در فاضالب این صنایع از  0/01تا  20میلیگرم بر لیتر است،
درحالیکه غلظت مجاز کادمیوم در آب آشامیدنی حداکثر 0/01
میلیگرم بر لیتر است [ .]9 ،8کادمیوم باعث انواع مختلف اختالالت حاد
و مزمن مانند تجمع آب میان بافتی در ریه ،تغییر شکل استخوانبندی،
ضعف ،آسیب کلیوی و آمفیزم میشود [ .]10بنابراین ،کادمیوم تهدیدی
برای موجودات زنده است و باید از پسابهای صنعتی حذف شود [.]11
نیکل یک نوع فلز سنگین غیرقابل تجزیه است که در فاضالب یافت
میشود .منابع صنعتی مانند صنایع چاپ ،صنایع آبکاری ،پاالیش نقره،
صنایع تولید باطری و صنایع آلیاژی مربوط با فلز نیکل در ارتباطاند
[ .]1مسمومیت حاد نیکل ( )IIموجب سردرد ،سرگیجه ،تهوع و
استفراغ ،درد قفسه سینه ،سرفه خشک و تنگی نفس ،افزایش ضربان
قلب ،سیانوز و ضعف شدید میشود [ .]12عالوه بر این ،غلظتهای
باالی نیکل میتواند فرد را به سرطان ریه و سرطان سینوس بینی و
سرطان استخوان مبتال کند .در کشور هند ،حد قابلقبول نیکل در آب
آشامیدنی  0/01میلیگرم بر لیتر و غلظت مجاز نیکل برای دفع در
فاضالب صنعتی  2میلیگرم بر لیتر است [.]12
هر دو یون کادمیوم ( )IIو نیکل ( )IIاغلب اوقات در فاضالبهای
صنعتی یافت میشوند .ازاینرو ،قبل از انتقال و ورود به چرخه
محیطزیست ،حذف این فلزات از پسابهای صنعتی امری ضروری است
[ .]8برخی از روشهای متداول حذف یونهای فلزی از محلولهای
آبی عبارتاند از تبادل یونی ،استخراج حالل ،اسمز معکوس،
روشهای بیولوژیکی ،ترسیب شیمیایی و جذب سطحی [ .]13همه
روشهای شیمیایی حذف فلزات سنگین بسیار گرانقیمت اند و
کارآمدی کمتری نسبت به فرایند جذب سطحی دارند [ .]8همچنین
این تکنیکها به علت ایجاد لجنهای حاوی غلظتهای باالی فلزات
سنگین که نابودی آنها بسیار سخت و هزینهبر است ،مشکالت
زیستمحیطی ثانویه ایجاد میکنند [ .]14روش جذب سطحی در
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لیکا [ ،]18دورریز چای [ ،]21-19پوست میوههایی همچون موز و
پرتقال [ ،]23 ،22سبوس برنج [ ]24و کربن فعال حاصل از الیاف ذرت
[ ،]25هسته زردآلو [ ،]26پوسته نارگیل [ ،]27تفاله نیشکر [ ،]28تفاله
انگور [ ]29و هسته زیتون [ ]30ازجمله موادی هستند که بهعنوان
جاذب فلزات سنگین موردبررسی قرار گرفتند که نشاندهنده صرفه
اقتصادی روش جذب سطحی است .یکی از ضایعات کشاورزی که در
مطالعات مختلف کارآیی آن در حذف فلزات سنگین به اثبات رسیده
است ،ساقه آفتابگردان است .سپهر و توسن ( )1394به بررسی جذب
کادمیوم توسط ساقه آفتابگردان ،بقایای هرس سیب و انگور پرداختند و
نشان دادند که ظرفیت جذب کادمیوم توسط ساقه آفتابگردان بیشتر
از دو جاذب دیگر و  8/905میلیگرم بر گرم است [ .]31سان و شای
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( )1998ظرفیت جذب ساقه آفتابگردان برای حذف کروم سهظرفیتی،
مس و کادمیوم را به ترتیب  29/3 ،25/07و  42/18میلیگرم بر گرم
گزارش کردند [ .]32ترکیبات خاکی نیز ازجمله جاذب هایی هستند
که در حذف فلزات سنگین بسیار مؤثر عمل می کنند .دیاتومیت
که بهعنوان خاک دیاتومه ( )Kieselguhrشناختهشده است ،سنگ
رسوبی متخلخل با منشأ زیستی میباشد که وجود حفرههای زیاد
در اسکلت دیاتومهها موجب کاهش وزن مخصوص آن شده است.
نهشتههای دیاتومیتی روشن رنگ ،نرم ،سبک و متخلخل هستند.
دیاتومیت دارای ویژگیهای فیزیکی مناسبی نظیر تخلخل باال ،اندازه
کوچک ذرات ،هدایت حرارتی پایین ،وزن مخصوص کم ،مساحت
سطح ویژه مناسب و ظرفیت جذب خوب میباشد .مهمترین ویژگی
دیاتومیت ،داشتن ذرات ریز با الگوی منظمی از حفرات است .وجود
سیلیکا در دیاتومیت سبب استحکام ،پایداری باال و مقاومت در برابر
سایش شده است .در صنعت از دیاتومیت بهمنظور تولید آجرهای
نسوز ،بتنهای عایق حرارتی و  ...استفاده میشود [ .]33قابلیت
جذب فلزات سنگین توسط دیاتومیت در مطالعات مختلف ازجمله
Sun and Shi
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شکل : ۱:دیاتومیت
شکل 1
دیاتومیت
Fig. 1. Diatomite

شده
خرد
شده
آفتابگردانخرد
ساقهآفتابگردان
شکل : ۲:ساقه
شکل 2
Fig. 2. Chopped sunflower stalks

سرب [ ،]34مس [ ،]35کادمیوم [ ،]36نیکل [ ]37و کبالت []38

نیکل و کادمیوم از محیط های آبی با ترکیباتی که اجزاء اصلی

موردبررسی قرارگرفته است .یکی از راه های مقابله با ورود فلزات سنگین

تشکیل دهنده یک بتن سبز هستند ،صورت گرفت.

به آب های سطحی و زیرزمینی ،استفاده از بتن جاذب می باشد که در
ساخت کانال های فاضالب مورداستفاده قرار می گیرد .در این بتن ها،

 -2مواد و روشها

از موادی به عنوان جاذب آالینده استفاده می شود.

 -2-1جاذب ها

امروزه صنعت بتن مقادیر بسیار زیادی از منابع طبیعی و مواد

انتخاب مواد مصرفی بر اساس هدف موردنظر صورت گرفت.

خام را استفاده میکند که با توجه به مقدار تولید روزانه بتن ،حتی

بهمنظور نیل به اهداف پروژه نیاز بود از مصالحی استفاده شود

کاهش جزئی مواد مصرفی در مخلوط بتن میتواند فواید فراوانی

که برای بتن جاذب مناسب هستند ،قابلیت جذب فلزات سنگین

برای محیطزیست به ارمغان بیاورد .بهترین راه دستیابی به این

را دارند و همچنین ازجمله مواد با قابلیت دسترسی باال در ایران

هدف ،استفاده از مواد جانبی و زائدات است [ .]39ازآنجاییکه

باشند .جاذب های مورداستفاده در این تحقیق دیاتومیت (شکل،)1

سنگدانههای معمولی (شن و ماسه) حدود  60تا  80درصد حجم

ساقه آفتابگردان عبور داده شده از الک  #10و مانده بر روی الک

بتن را نشان میدهند ،جایگزینی جزئی یا کل آنها با مواد زائد

 #16و دارای وزن مخصوص  0/79گرم بر سانتی متر مکعب (شکل

مصنوعی یا طبیعی به حفظ منابع طبیعی کمک میکند [.]40

 ،)2سیلت و سیمان بودند که توانایی جذب دو فلز سنگین کادمیوم

برای توسعه پايدار ساختوساز ،مصالح گیاهی بخصوص منابع

و نیکل توسط هر کدام از آن ها به تنهایی مورد بررسی قرار گرفت.

محلی و بومی بهصورت روزافزون برای ساخت سازههای اکولوژیکی

همچنین تواتایی جذب این دو فلز سنگین توسط دو نمونه بتنی

استفاده میشوند [ .]41در مطالعات مختلف ،تأثیر استفاده از

بدون افزودنی های دیاتومیت و آفتابگردان (به عنوان نمونه شاهد)

دیاتومیت به عنوان جایگزین کننده سیمان [ ]42-44و ساقه

و یک نمونه بتنی حاوی  20درصد دیاتومیت و  5درصد آفتابگردان

آفتابگردان به عنوان ماده جایگزین کننده سنگدانه []45-47

(به عنوان نمونه ای که درصدی از سیمان و سنگدانه آن به ترتیب

به منظور کاهش مواد مصرفی بتن موردبررسی قرارگرفته است .با

توسط دیاتومیت و ساقه آفتابگردان جایگزین شده است) مورد

توجه به خصوصیات جذبی دو ترکیب ساقه آفتابگردان و دیاتومیت

بررسی قرار گرفت و عالوه بر تعیین توانایی جذب فلز سنگین توسط

و همچنین امکان استفاده از این دو ترکیب در ساخت یک بتن

این دو نمونه بتنی ،مقاومت فشاری آن ها نیز اندازه گیری شد.

زیست سازگار باهدف به حداقل رساندن مواد مصرفی بتن و کاهش
تولید موادی مانند سیمان که می تواند منجر به آلودگی هوا شود،

 -2-2مواد شیمیایی
در این پژوهش از نمک هایNiCl2,6H2O ، CdCl2,H2O

این مطالعه باهدف بررسی توانایی جذب سطحی دو فلز سنگین
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و  CaCl2خریداریشده از شرکت مرک استفاده گردید .نمک های

گردید و سپس دادههای بهدستآمده با استفاده از همدماهای جذب

کادمیوم و نیکل به عنوان ماده جذبشونده و  CaCl2بهعنوان

سطحی برازش داده شدند و حداکثر ظرفیت جذب هرکدام از عناصر

الکترولیت مورد استفاده قرار گرفتند.

توسط جاذب ها بر اساس ضریب  qmaxحاصل از معادله النگمویر
(معادله  )2به دست آمد.

 -2-3جذب سطحی
در فرآیند جذب سطحي ،انتقال يك جزء از فاز گاز يا مايع به
سطح جامد صورت مي گيرد .واژه جذب سطحي براي تشريح اين
حقيقت به كار مي رود كه غلظت مولكول هاي جذبشده در سطح
تماس جامد بيشتر از فاز گاز يا محلول است .جذب روي يك سطح
جامد ،به علت نيروي جاذبه اتم ها يا مولكول ها در سطح آن جامد
است .در عمل جذب سطحي نيرو هاي مختلفي اعم از فيزيكي و
شيميايي مؤثرند و مقدار آن بستگي به طبيعت ماده جذبشده و
جسم جاذب دارد.

Ci − Ce
× 100
Ci

()1

= (Efficiency (%

 :Ciغلظت اولیه جذبشونده ()mg/l
 :Ceغلظت جذبشونده در محلول تعادلي ()mg/l
-2-4مدلسازی جذب
هم دما هاي جذب معادالت رياضي یا تجربی هستند که رابطه
بين يک يون در فاز جامد و غلظت آن در محلول تعادلي را در دماي
ثابت نشان ميدهند و بهعنوان ابزارهايي براي توصيف و پيشبيني
ميزان جذب و تحرک بعضي از ترکيبات در خاک به کار ميروند

 -2-3-1آزمایشهای جذب
ابتدا محلول مادر ( 1000میلیگرم بر لیتر) از نمکهای نیکل و
کادمیوم تهیه شد .جهت تهیه محلول مادر  1000میلی گرم بر لیتر
نیکل و کادمیوم به ترتیب مقادیر  4/05و  1/79گرم از نمک کلرید
نیکل  6آبه و کلرید کادمیوم  1آبه به صورت جداگانه در مقداری

[ .]48شکل و پارامترهاي يک هم دما ميتواند اطالعات مفيدي در
مورد نوع و شدت برهمکنش جذبکننده و جذبشونده در اختيار ما
قرار دهد .معادالت متعددي جهت بيان رابطه بين مقدار جذب يک
ترکيب بهوسيله فاز جامد و غلظت آن در محلول در حالت تعادل
مورداستفاده قرار ميگيرد که معروفترين آنها معادالت النگموير

از محلول الکترولیت کلرید کلسیم حل و نهایتاً به حجم 1000

(ریاضی) و فروندليچ (تجربی) ميباشند [.]49

ساخته شدند .هم دماهاي جذب نیکل و کادمیوم بر روي جاذبهای

يکنواخت همراه با قابليت چشمپوشي از برهمکنش بين مولکولهاي

میلیلیتر رسانده شد .سپس از این محلول ها ،محلولهای موردنیاز

معادله النگموير :معادله النگموير جهت جذب بر روي سطوح کام ً
ال

سیمان ،سیلت ،دیاتومیت و آفتابگردان با استفاده از روشBatch
جذبشونده به کار ميرود [ .]49براي يک جذبشونده ،معادله
معادله ﻻنگموير :معادله ﻻنگموير جهت جذب بر روي سطوح كامﻼً يكنواخت همراه با قابليت چشمپوشي از برهمكنش بين
 Equilibriumتعيين گردیدند .در این روش  0/1گرم از جاذبها با
النگموير (رابطه  )2بهصورت زير است:
مولكولهاي جذبشونده به كار ميرود ] .[49براي يك جذبشونده ،معادله ﻻنگموير )رابطه  (2بهصورت زير است:
ﻻنگموير ،10
غلظت های
شده با
های تهیه
 10میلیلیتر از محلول
،60روي سطوح كامﻼً يكنواخت همراه با قابليت چشمپوشي از برهمكنش بين
 ،40بر
جهت،20جذب
معادله
ﻻنگموير:
معادله
x q m kCe
در جذب ()2

(ppm
 80و 2) 100
شونده ،معادله ﻻنگموير )رابطه  (2بهصورت زير است:
(فالکون)،يك
سانتریفیوژ .[49براي
كار ميرود ]
مولكول
شوندههبههای
جذب به لول
هاي انتقال
بعد از
m 1  kCe
x q m kCe
تکان داده
خطي در مد
فرمیگراد
دماي  25درجه سانت
شدند.ميباشد:
)رابطه (3
ساعتشكل
زمان 24نيز به
معادلهتﻻنگموير

)( 2
باشدm :
kCي 1 
فرم خطي معادله النگموير نيز به شكل (رابطه e
م
)3
محلول
کردن
صاف
از
بعد
و
شده
سانتريفيوژ
ها
ل
محلو
پس از تعادل،
Ce
C
1

 e
(
3
)
فرم خطي معادله ﻻنگموير نيز به شكل )رابطه  (3ميباشد:
x / m kq m q m
رويي ،مقدار نیکل و کادمیوم جذبشده از تفاوت بين غلظت اوليه
Ce
Ce
1
جاذب ) (3


()mg/g
محاسبهواحد
محلول به ازاي
جذبشده
مقدار ماده
:x/m
جرمدر اين
گرديد.
موجود در
نهايي
غلظت
این عناصر و )(3
x / m kq m q m
جاذب )
آزمايش از يک :m
(mgبدون نیکل و کادمیوم است نيز
تيمار
جرمدرواقع
شاهد که
 :x/mمقدار ماده جذبشده به ازاي واحد جرم جاذب )(mg/g
 :qmظرفيت جذب
 :x/mمقدار ماده جذبشده به ازاي واحد جرم جاذب ()mg/g
نمونه شاهد بدون جاذب هم الزم
جرمسطح،
براي هر
يک(mg
جاذب )
استفاده گردید:m .
 :mجرم جاذب ()mg
انجام گرفت .درصد حذف هرکدام از
در سه
تکرارجذب
ظرفيت
است .هر آزمايش:qm
 :qmظرفيت جذب
فلزات سنگین توسط جاذب های موردنظر توسط معادله  1محاسبه
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 -2-5ساخت نمونه های بتنی و بررسی جذب نیکل و کادمیوم توسط
آن ها
دو نمونه شاهد و نمونه بتن پالستیک جاذب با  20درصد
جایگزینی سیمان با دیاتومیت و  5درصد جایگزینی سنگدانه با ساقه
آفتابگردان ،با مقادیر سیمان ،سنگدانه ،سیلت ،دیاتومیت و ساقه
آفتابگردان ارائه شده در جدول  5در قالب های مکعبی 10*10*10
سانتی متری (اندازه گیری مقاومت فشاری) و قالب های استوانه ای
 20*10سانتی متری (اندازه گیری مقاومت کششی) ساخته شدند.
همچنین جهت بررسی جذب نیکل و کادمیوم توسط این دو نمونه

آفتابگردان
شکلXRD: ۳: 3
شکل
آفتابگردان
XRD
Fig. 3. Sunflower XRD

بتنی ،تکه های منظمی از بتن وزن شدند و  10برابر وزنشان ،محلول
با غلظت  100میلی گرم بر لیتر از نیکل و کادمیوم به صورت جداگانه
روی آن ها ریخته شد و  24ساعت زمان داده شد تا فرایند جذب
به صورت کامل انجام گیرد .سپس نمونه ها صاف شدند و برای
سنجش توسط دستگاه جذب اتمی آماده گشتند.
 -3نتایج و بحث
 -3-1مشخصه یابی اجزای تشکیلدهنده بتن
 -3-1-1نتایج پراش پرتو ایکس ()XRD
نتایج آنالیز پراش پرتوایکس مربوط به دو افزودنی (آفتابگردان

دیاتومیت
XRDیاتومیت
شکل XRD: ۴: 4د
شکل
Fig. 4. Diatomite XRD

و دیاتومیت) در شکلهای  3و  4نشان داده شده است .در نمونه
آفتابگردان ،وجود فاز سیلیس آمورف در  2ϴ=22بهخوبی قابل

معادله فروندليچ :معادله فروندليچ ،يک مدل تجربي است که جهت
توصيف جذب در سيستمهاي محلول استفاده ميشود .فرمول(رابطه

مشاهده است (شکل  .)3آنالیز پراش پرتو ایکس مربوط به دیاتومیت
نیز نمایانگر وجود کوارتز و سیلیس در این ترکیب است (شکل )4

جدول ج :ارائه معادالت دارای اشکال به همراه شماره معادله در متن مقاله

[ .]50الگوی  XRDکه از دیاتومیت خام به دست آمد نشاندهنده

اره معادله  )4آن بهصورت زير است [.]49
معادله تایپ شده در MathType
یک پیک بزرگ در  26/65درجه بود که آن را میتوان به SiO2
𝑋𝑋
()4
جدول ج :ارائه معادالت دارای اشکال به همراه شماره 𝑛𝑛
= مقاله
𝐶𝐶𝐶𝐶در𝑓𝑓𝑘𝑘متن
معادله
4
𝑀𝑀
نسبت داد .همچنین پیک مربوط به کلسیت نیز در زاویه  29درجه
معادله تایپ شده در MathType
ه
شكل خطي معادله فروندليچ نيز بهصورت (رابطه  )5تعریف 𝑋𝑋
5
𝐶𝐶𝐶𝐶 log = log 𝐾𝐾𝑓𝑓𝑋𝑋+ 𝑛𝑛 logقابلرؤیت است [.]51
𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑓𝑓𝑘𝑘 =
𝑀𝑀
𝑀𝑀
میشود:
()5

 :kfشاخص ظرفيت جذب
 :nشاخص شدت جذب

𝑋𝑋
𝐶𝐶𝐶𝐶 = log 𝐾𝐾𝑓𝑓 + 𝑛𝑛 log
𝑀𝑀

log

پارامترهاي ديگر اين ايزوترم در مدل النگموير توصيف شدهاند.
با ترسيم ) log(x/mدر مقابل  logCeيک خط راست حاصل
ميشود که شيب و عرض از مبدأ آن به ترتيب برابر با  nو  kfاست.

 -3-1-2نتایج XRF

با توجه به نتایج تجزیه شیمیایی دیاتومیت ،سیمان و آفتابگردان
که در جدول  1آورده شده است ،جز اصلی سیمان)% 64/2( CaO ،
میباشد و مقدار اکسید سیلیس  SiO2در سیمان  % 21/8گزارش
شد .اکسیدهای فلزی  Al2O3و  Fe2O3جز قسمتهای اصلی
سیمان هستند که به میزان کمتری در سیمان وجود دارندCaO .
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جدول  : ۱نتایج  XRFسیمان ،دیاتومیت و آفتابگردان
Table 1. XRF results of cement, diatomite, and sunflower

جدول  : 1نتایج

سیمان ،دیاتومیت و آفتابگردان

نمونه

سیمان

21/8

آفتابگردان

0/5

دیاتومیت

69/937

4/35

12/61

3/4

64/2

0/58

1

3/31

3/93

0/463

4/269

0/096

0/573

9/551

0/017

0/019

0/263

2/97

4/62

2/421

1/87

0/312

0/348

0/049

0/045

ب

الف

شکل  : 5تصاویر  SEMآفتابگردان الف) فیبر آفتابگردان ب)پوشش خارجی
شکل  : ۵تصاویر  SEMآفتابگردان الف) فیبر آفتابگردان ب)پوشش خارجی
Fig. 5. SEM images of sunflower. a) sunflower fiber, b) outer cover

الف

ب

دیاتومیت
SEMدیاتومیت
تصاویر SEM
شکل  :: 6۶تصاویر
شکل
Fig. 6. SEM images of diatomite
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6000

SiK

5000

4000

OK

3000

FeL
2000

AlK
CaK
KK
KK
ClK
ClK
CaK

FeK
FeK

keV
15

5

10

 10بیشترین و کمترین راندمان جذب به ترتیب در سیمان و سیلت مشاهده گردید .بنابراین در محیطهایی که
دیاتومیت
EDX
آنالیز
شکل : ۷
دیاتومیت
EDX
:آنالیز
شکل 7
Fig.مختلف
جاذب7.های
سنگین
د باشد استفاده از مواد سیمانی توصیه میگردد. .تفاوت در درصد حذف فلزات
توسطEDX
analysis
of diatomite
شابه ،دوز جاذب مشابه و زمان تماس مشابه احتماال مربوط به تفاوت در کارآیی شیمیایی و ظرفیت تبادل یونی
وجه به گروههای عاملی شیمیایی سطح هر جاذب است [.]53

MgK
1000

NaK
0

0

بهمنظور پیشبینی رفتار جذبی و پوزوالنی آنها ،تصاویر  SEMاز
این مواد تهیه شد .همانطور که در تصویر  SEMآفتابگردان مشاهده
میشود مورفولوژی آفتابگردان به گونهای است که دارای تیوبهایی
طولی میباشد که احتماالً همین امر باعث جذب محلولها و حبس

آنها در درون این تیوبها میشود (شکل  .)5همچنین آفتابگردان
عالوه بر تیوبهایی که در پوشش ساقه قرار دارند ،دارای فضاهای باز
در فیبر درون ساقه نیز میباشد ،یعنی دیواره این تیوبهای طولی

سازنده بتن
حذف آن
راندمان
اولیهکل بر
غلظتیه نی
غلظت اول
تأثیر
شکل
سازنده
ذراتذرات
توسطتوسط
حذف آن
راندمان
نیکل بر
تأثیر
: ۸: 8
شکل
بتن
Fig. 8. Effect of initial nickel concentration
itsیلon
دهنده بتن
removalتشک
ب نیکل توسط اجزای
efficiency by concrete particles

متخلخل بوده [ ]47و خود نیز دارای فضاهای جذبی هستند که همین
امر قابلیت جذب ساقه آفتابگردان را دوچندان میکند.
ب)دیاتومیت

کالس  Lقرار
تصویر  SEMدیاتومیت ،ساختار ورقهای آن بهوضوح
جذب نیكل توسط دیاتومیت (شكل  )9مشخص گردید که نمودار جذب نیكل توسط این جاذببا درتوجه به

ظتهای پایین نیكل که هنوز سایتهای جذبی اشباع نشدهاند ،تمایل جذب نیكل توسط دیاتومیت زیادتر است و
فلزی
آفتابگردانی4/269
موجود
میزانفروندلیچ در جاذب دیاتومیت،
.]54به مدل
اکسیدهایابد [
بود وکاهش میی
جذب ن%یكل
ساقه و تمایل برا
در شده
اشباع
ل ،این سایتها
باالیی هستند .سطح ویژه باالی این کانیها سبب
مساحت
جرمت را
توسط بهدیاتومی
سطحی نیكل
معادله فروندلی
وجودیجه
باشد ،درنت
النگمویر می
کمیمدل
نسبت به
جذبدرصد
دیاتومیتچدارای
داشتند.
آفتابگردان
در ساقه
ی باالتری بسیار
ها2/در جذب سطحی میشود ،زیرا سطح بیشتری از
ت آن
خوب
856
عملکرداتومی
سیمان واحد جرم دی
مقایسه)qبا به ازای
(جدول  .)2بر اساس معادله النگمویر ،حداکثر میزان جذب نیكل (max
باالیی از اکسید سیلیس ( )% 69/937بود که در
کردند.
استفاده
ی
رو
و
سرب
حذف
ی
برا
منگنز
با
سبه شد .القوتی 1و همكاران ( ،)2004از دیاتومیت اصالحشده
آنها با محلول در تماس قرار میگیرد و امکان جذب باال میرود .از
دارای سیلیس بیشتری است .به دلیل تأثیر به سزای سیلیس در
سرب  1/02میلیگرم بر گرم و روی  1/05میلیگرم بر گرم گزارش شد [ .]55در مقایسه با میزان جذب نیكل
تصویر SEMدیاتومیت مشخص شد عالوه بر حجم زیاد ،دیاتومیت
مقاومت نمونههای بتنی جایگزینی سیمان با دیاتومیت منطقی به
که در پژوهش حاضر  2/856 mg/gاندازهگیری شد دیاتومیت اصالحشده توانایی کمتری در جذب فلزات سرب و

قابل مشاهده است (شکل  .)6کانیهای با ساختار ورقهای دارای نسبت

دارای ساختار متخلخل نیز میباشد .همین ویژگی دیاتومیت یکی از

نظر میرسد.

Experimental

3

Freundlich

الف) آفتابگردان

2

)Ni adsrorbed (mg/g

 -3-1-3نتایج SEM

Langmuir

دالیل انتخاب آن برای جذب فلزات سنگین بود [ .]52با توجه به نمودار

برای مشاهده مورفولوژی و ساختار درونی آفتابگردان و دیاتومیت
1

60

40

20

)Ni equilibrium concentration (mg/L

شکل  : 9جذب نیکل توسط دیاتومیت

0

 EDXدیاتومیت (شکل  )7مشخص شد مقدار سیلیس دیاتومیت
بسیار زیاد است و میتواند مقاومت نمونههای بتنی را افزایش دهد به
همین دلیل میتوان از آن بهعنوان جایگزین سیمان استفاده کرد.

0
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3

Freundlich

Langmuir

Freundlich

2.5

0.0

سیلت
نیکل
نمودار
شکل : ۱۰:
توسطلت
توسط سی
جذبکل
جذب نی
نمودار
شکل 10
Fig. 10. Nickel adsorption by silt

شکل  : ۹جذب نیکل توسط دیاتومیت
شکل  : 9جذب نیکل توسط دیاتومیت
Fig. 9. Nickel adsorption by diatomite

با توجه به نمودار جذب نیکل توسط دیاتومیت (شکل  )9مشخص

 -3-2آزمایشات جذب فلزات سنگین اجزا تشکیلدهنده بتن

گردید که نمودار جذب نیکل توسط این جاذب در کالس  Lقرار

 -3-2-1فلز سنگین نیکل
اثر غلظت اولیه بر درصد جذب نیکل توسط ذرات تشکیلدهنده

میگیرد .یعنی در غلظتهای پایین نیکل که هنوز سایتهای جذبی

بتن (دیاتومیت  ،Dآفتابگردان  ، Aسیلت  Siو سیمان  ) Cدر شکل

اشباع نشدهاند ،تمایل جذب نیکل توسط دیاتومیت زیادتر است و با

 8نشان داده شده است .با افزایش غلظت اولیه ،میزان جذب برای

افزایش غلظت نیکل ،این سایتها اشباع شده و تمایل برای جذب

تمامی جاذبها کاهش مییابد .بهطور مثال ،با افزایش غلظت اولیه
نیکل از  10به  ،20 ppmراندمان جذب دیاتومیت از  75/3به 54/8
درصد کاهش یافت .در غلظتهای پایین ،نسبت مکانهای جذب
به یون جذبشونده زیاد و گونههای نیکل با گروههای عاملی سطح
جاذبها حداکثر برهمکنش را داشته و لذا راندمان جذب بیشترین
مقدار است .در غلظتهای باالتر به دلیل اشباع شدن مکانهای جذب،
راندمان جذب نیز کاهش یافته است [ .]53همانگونه که در شکل8
مشاهده میشود راندمان جذب دیاتومیت در غلظتهای پایین بیشتر
از سیلت و آفتابگردان است .با افزایش غلظت اولیه و در غلظت ppm
 100بیشترین و کمترین راندمان جذب به ترتیب در سیمان و سیلت
مشاهده گردید .بنابراین در محیطهایی که غلظت نیکل بسیار زیاد
باشد استفاده از مواد سیمانی توصیه میگردد. .تفاوت در درصد حذف
فلزات سنگین توسط جاذب های مختلف در غلظت های اولیه مشابه،
دوز جاذب مشابه و زمان تماس مشابه احتماالً مربوط به تفاوت در
کارآیی شیمیایی و ظرفیت تبادل یونی جاذب های مختلف با توجه به
گروه های عاملی شیمیایی سطح هر جاذب است [.]53

نیکل کاهش مییابد [ .]54مدل فروندلیچ در جاذب دیاتومیت ،دارای
ضریب همبستگی باالتری نسبت به مدلالنگمویر میباشد ،درنتیجه
معادله فروندلیچ جذب سطحی نیکل توسط دیاتومیت را بهتر توصیف
میکند (جدول  .)2بر اساس معادله النگمویر ،حداکثر میزان جذب
نیکل ( )qmaxبه ازای واحد جرم دیاتومیت  2/856میلیگرم بر گرم
محاسبه شد .القوتی و همکاران ( ،)2004از دیاتومیت اصالحشده با
1

منگنز برای حذف سرب و روی استفاده کردند .حداکثر میزان جذب
سرب  1/02میلیگرم بر گرم و روی  1/05میلیگرم بر گرم گزارش
شد [ .]55در مقایسه با میزان جذب نیکل توسط دیاتومیت خام که در
پژوهش حاضر  2/856 mg/gاندازهگیری شد دیاتومیت اصالحشده
توانایی کمتری در جذب فلزات سرب و روی نشان داد.
ب) سیلت
نمودار جذب نیکل توسط سیلت در کالس  Lقرار گرفت (شکل
 .)10نمودار جذب نیکل توسط سیلت در مقایسه با نمودار جذب نیکل
توسط دیاتومیت دارای شیب اولیه بیشتری است .این بدان معناست
که تمایل جذب سیلت در غلظتهای پایین نیکل از تمایل جذب
دیاتومیت بیشتر است ،ولی با افزایش غلظت نیکل ،کاهش شیب
نمودار جذب سیلت بیشتر از کاهش شیب نمودار دیاتومیت است،

 -3-2-2همدماهای جذب نیکل توسط اجزای تشکیلدهنده بتن
الف) دیاتومیت

Al-Ghouti

1960

1

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،8سال  ،1399صفحه  1953تا 1970
جدول  : ۲ثابتها ،ضرایب تشخیص و خطای برازش یافته از مدلهای النگمویر و فروندلیچ بر دادههای حاصل از جذب نیکل توسط دیاتومیت ،آفتابگردان و
سیلتهای النگمویر و فروندلیچ بر دادههای حاصل از جذب نیکل
جدول  : 2ثابتها ،ضرایب تشخیص و خطای برازش یافته از مدل
Table 2. Constants, detection coefficients, and error of Langmuir and Freundlich fitting models on nickel adsorption data
سیلت
آفتابگردان و
دیاتومیت،
by diatomite,
sunflower,
توسطand
silt

نوع جاذب

آفتابگردان

دیاتومیت

سیلت

النگمویر
0/07732

0/00263

0/09974

2/856

18/54

2/61

0/9179

0/9148

0/9770

0/2844

0/2814

0/1410

فروندلیچ

Langmuir

Experimental

0/4479

0/08201

0/5027

0/4244

0/8320

0/3837

0/9441

0/9220

0/9886

0/2347

0/2693

0/09915

Freundlich

3

1

60

40

20

0

)Ni adsrorbed (mg/g

2

)Ni equilibrium concentration (mg/L

نمودار جذب نیکل توسط آفتابگردان در کالس Cقرار گرفت

0

آفتابگردان
توسط
نیکل
شکل: ۱۱ :
آفتابگردان
توسط
جذبکل
جذب نی
شکل 11
Fig. 11. Nickel adsorption by sunflower

(شکل  .)11کالس Cنشاندهنده توزیع ثابت است ،یعنی یونها یا
مولکولهای نیکل بین سطح آفتابگردان و محلول بهطور خطی توزیع
میشوند .مدل فروندلیچ در جاذب آفتابگردان دارای ضریب همبستگی
باالتری نسبت به مدل النگمویر میباشد ،درنتیجه مدل فروندلیچ
جذب سطحی نیکل توسط آفتابگردان را بهتر توصیف میکند .بر
اساس معادله النگمویر ،حداکثر میزان جذب نیکل ( )qmaxبه ازای
واحد جرم آفتابگردان 18/54میلیگرم بر گرم محاسبه شد (جدول
.)2
قابلیت ضایعات گیاهی مختلف در حذف فلزات سنگین در مطالعات

یعنی سایتهای جذبی سیلت کمتر از سایتهای جذبی دیاتومیت
ت پایینتری نسبت به دیاتومیت اشباع
هستند و سیلت در غلظ 
میشود و میزان جذب کمتری نسبت به دیاتومیت دارد .داده های
حاصل از جذب نیکل توسط سیلت برازش بهتری با مدل فروندلیچ
نسبت به مدلالنگمویر نشان دادند ،درنتیجه معادله فروندلیچ جذب
سطحی نیکل توسط سیلت را بهتر توصیف میکند .بر اساس معادله
النگمویر ،حداکثر میزان جذب نیکل ( )qmaxبه ازای واحد جرم سیلت

مختلف موردبررسی قرار گرفته است .شوکال و پای ،)2005( 1از الیاف
کنف هندی برای حذف نیکل از پساب استفاده کردند qmax .معادله
2

النگمویر که نشاندهنده حداکثر ظرفیت جذب جاذب است برای
حذف نیکل  3/37 mg/gمحاسبه شد [ .]56رحمان 3و همکاران
( ،)2005از خاکاره گیاه  Dalbergia Sissooکه بهوسیله
هیدروکسید سدیم اصالح شد برای حذف نیکل از محلولهای آبی
استفاده کردند .با توجه به معادله النگمویر ،حداکثر ظرفیت جذب این

 2/61میلیگرم در گرم محاسبه شد (جدول .)2

Shukla and pai
Jute
Rahman

ج) ساقه آفتابگردان

1961

1
2
3
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شکل  : ۱۲تأثیر غلظت اولیه کادمیوم بر راندمان حذف آن توسط ذرات
سازنده بتن
شکل  : 12تأثیر غلظت اولیه کادمیوم بر راندمان حذف آن توسط ذرات سازنده بتن
Fig. 12. Effect of initial cadmium concentration on its
removal efficiency by concrete particles

توسطاتومیت
توسط دی
کادمیوم
جذب
: ۱۳نمودار
شکل: 13
شکل
دیاتومیت
کادمیوم
جذب
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Fig. 13. Cadmium adsorption by diatomite

جاذب برای نیکل  10/47 mg/gمحاسبه گردید [ .]57حداکثر میزان

هر چه بیشتر باشد تمایل جذب یک جاذب به جذب بیشتر است.

جذب نیکل توسط آفتابگردان  18/54میلیگرم در گرم اندازهگیری

بیشترین ظرفیت جذب مربوط به ساقه آفتابگردان و بیشترین تمایل

شد که در مقایسه با کنف هندی ( )3/37 mg/gو خاکاره گیاه

جذب مربوط به سیلت است .مقادیر  Kfو  Nثابتهای مدل فروندلیچ

 )10/47 mg/g( Dalbergia Sissooعملکرد بهتری داشت.

هستند Kf (L/mg( .بیانکننده مقدار جذب جاذب به ازای هر واحد

د) سیمان

غلظت تعادل است و  Nمعیاری از انحنای معادله برازش یافته است

به دلیل فرآیند جذب سطحی و رسوب ناشی از  pHباالی سیمان،

که بهعنوان شدت جذب شناخته میشود .انحراف  Nاز واحد ()N<1

نیکل در تمامی غلظتها بهصورت صد درصد توسط سیمان حذف شد.

به جذب غیرخطی بر روی سطح غیر همگن اشاره میکند و با نزدیک

گودرزی و اکبری ( )1396جذب سرب توسط سیمان و اسمکتیت را

شدن آن به سمت  1سطح جذبکننده همگنتر خواهد بود و چنانچه

موردبررسی قراردادند .درنهایت مشخص شد سیمان از توانایی زیادی

 N=1باشد فروندلیچ به همدمای خطی تبدیل میشود که نشانگر

در جذب سرب برخوردار است .بهطوریکه در مقادیر یکسان ماده

جاذب و با افزایش غلظت سرب ،میزان جذب سیمان تقریباً 15
برابر اسمکتیت بود [ .]58گودرزی و زمانیان ( )1396گزارش کردند
افزودن سیمان به خاک آلوده به نیکل تا حد زیادی می تواند باعث

مکانهای جذب کام ً
ال مشابه است [.]60
 -3-2-4فلز سنگین کادمیوم

اثر غلظت اولیه بر میزان جذب کادمیوم توسط ذرات تشکیل
دهنده بتن در شکل  12نشان داده شده است .با افزایش غلظت

کاهش غلظت آزاد فلز سنگین در خاک شود [.]59

اولیه ،میزان جذب برای تمامی جاذبها کاهش یافت .بهطور مثال،
 -3-2-3مقایسه جذب نیکل توسط سه جاذب دیاتومیت ،سیلت و

با افزایش غلظت اولیه کادمیوم از  10به  ،20 ppmراندمان جذب

آفتابگردان

سیلت از  78/8به  70درصد کاهش یافت .در غلظتهای پایین،

از مقایسه ضرایب همبستگی و خطای بهدستآمده از برازش

نسبت مکانهای جذب به یون جذبشونده زیاد و گونههای کادمیوم

مدلهای النگمویرو فروندلیچ با توجه به جدول  2نتیجه میشود که

با گروههای عاملی سطح جاذبها حداکثر برهمکنش را داشته و لذا

جذب نیکل توسط هر سه جاذب از هر دو همدما تبعیت میکند .در

راندمان جذب بیشترین مقدار است .در غلظتهای باالتر ،به دلیل

معادله النگمویر qmax (mg/g(،حداکثر ظرفیت جذب برای یکالیه

اشباع شدن مکانهای جذب ،راندمان جذب نیز کاهش یافته است

جاذب را نشان میدهد و هر چه باالتر باشد ،یعنی جاذب عملکرد

[ .]61همانگونه که در شکل  12مشاهده می شود راندمان جذب

بهتری داشته است Kl (L/mg(.تمایل جذب را نشان میدهد و

سیمان و آفتابگردان در غلظتهای پایین بیشتر از سیلت و دیاتومیت

1962

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،8سال  ،1399صفحه  1953تا 1970
جدول  : ۳ثابتها ،ضرایب تشخیص و خطای برازش یافته از مدلهای النگمویر ،فروندلیچ بر دادههای حاصل از جذب کادمیوم توسط دیاتومیت ،آفتابگردان

سیلتهای النگمویر ،فروندلیچ بر دادههای حاصل از جذب کادمیوم
جدول  : 3ثابتها ،ضرایب تشخیص و خطای برازش یافته ازومدل
Table 3. Constants, detection coefficients, and error of Langmuir and Freundlich fitting models on cadmium adsorption
سیلت
sunflower,آفتابگردان
andدیاتومیت،
توسط
diatomite,وdata by
silt

نوع جاذب

آفتابگردان

دیاتومیت

سیلت

النگمویر
0/1592

0/08096

0/2408

1/882

6/225

2/264

0/9382

0/9460

0/9701

0/1815

0/4507

0/1556

فروندلیچ

Langmuir

Experimental

0/5720

0/7777

0/7818

0/2769

0/5218

0/2612

0/8928

0/9469

0/9389

0/2391

0/04467

0/2225

Freundlich

2.5

1.5
1.0
0.5
60

40

20

0

)Cd adsrorbed (mg/g

2.0

)Cd equilibrium concentration (mg/L

 -3-2-5همدماهای جذب کادمیوم توسط اجزای تشکیل دهنده بتن

0.0

شکل  : ۱۴نمودار جذب کادمیوم توسط سیلت
شکل  : 14نمودار جذب کادمیوم توسط سیلت
Fig. 14. Cadmium adsorption by silt

الف) دیاتومیت
نمودار جذب کادمیوم توسط دیاتومیت در کالس  Lقرار گرفت
(شکل  .)13یعنی در غلظتهای پایین دیاتومیت که هنوز سایتهای
جذبی اشباع نشدهاند ،تمایل جذب کادمیوم توسط دیاتومیت زیادتر
است و با افزایش غلظت کادمیوم این سایتها اشباع شده و تمایل
برای جذب کاهش مییابد .معادله النگمویر جذب سطحی کادمیوم
توسط دیاتومیت را بهتر توصیف میکند ..بر اساس معادله النگمویر،
حداکثر میزان جذب کادمیوم ( )qmaxبه ازای واحد جرم دیاتومیت
 1/882میلیگرم بر گرم محاسبه شد (جدول .)3

است .با افزایش غلظت اولیه و در غلظت  100 ppmبیشترین و
کمترین راندمان جذب به ترتیب در سیمان و دیاتومیت مشاهده
گردید .بنابراین در محیطهای که غلظت کادمیوم بسیار زیاد باشد
استفاده از مواد سیمانی توصیه میگردد .تفاوت در کارآیی حذف
کادمیوم توسط جاذب های مختلف در شرایط آزمایشگاهی یکسان
می تواند ناشی از ساختار شیمیایی متفاوت جاذب ها و برهم کنش

خرایشه 1و همکاران ( ،)2004بر روی خواص جذبی دیاتومیت خام
و دیاتومیت اصالحشده با اکسید منگنز کار کردند .آزمایشات نشان
داد دیاتومیت خام و دیاتومیت اصالحشده با اکسید منگنز جاذبهای
خوبی برای حذف یونهای مس ،سرب و کادمیوم از محلولهای آبی
هستند .با توجه به معادله النگمویر ،حداکثر ظرفیت جذب کادمیوم
توسط دیاتومیت خام  16/08 mg/gو برای دیاتومیت اصالحشده

آن ها با جذب شونده های مختلف باشد[.]53

Khraisheh

1963

1
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جدول  :۴مقایسه حداکثر جذب جاذبهای مختلف
Table 4. Comparison
جاذب of
maximum
of different
های مختلف
 adsorptionجذب
مقایسه حداکثر
 adsorbentsجدول 4

نوع جاذب

فلز سنگین

حداکثر ظرفیت جذب
(میلیگرم بر گرم)

مرجع

ساقه آفتابگردان

کادمیوم

8/905

سپهر و توسن []31

بقایای هرس سیب

کادمیوم

8/155

سپهر و توسن []31

بقایای هرس انگور

کادمیوم

7/895

سپهر و توسن []31

ساقه آفتابگردان

کادمیوم

6/225

مطالعه حاضر

پوسته فندق

نیکل

7/68

محمدی گلهزن []68

پوسته بادام

نیکل

5/34

محمدی گلهزن []68

ساقه آفتابگردان

نیکل

18/54

مطالعه حاضر

دیاتومیت اصالحشده با

نیکل

3/64

شا 1و همکاران []69

دیاتومیت

کادمیوم

16

الدقس 2و همکاران []70

دیاتومیت

کادمیوم

1/88

مطالعه حاضر

دیاتومیت

نیکل

2/85

مطالعه حاضر

 27/86 mg/gبود .دلیل جذب باالتر دیاتومیت اصالحشده با اکسید

درنتیجه معادله النگمویر جذب سطحی کادمیوم توسط سیلت را

منگنز سطح ویژه بیشتر آن نسبت به دیاتومیت خام بود [ .]62با

بهتر توصیف میکند .بر اساس معادله النگمویر ،حداکثر میزان جذب

توجه به وجود پیک مربوط به کلسیت در آنالیز  XRDمی توان یکی

کادمیوم ( )qmaxبه ازای واحد جرم سیلت  2/264میلیگرم بر گرم

از دالیل احتمالی جذب فلزات سنگین همچون کادمیوم را به تشکیل

محاسبه شد (جدول .)3

رسوبات هیدروکسیدی و کربناته فلزات سنگین نسبت داد [.]63

ج) ساقه آفتابگردان
نمودار جذب کادمیوم توسط آفتابگردان در کالس  Lقرار

ب) سیلت
نمودار جذب کادمیوم توسط سیلت نیز در کالس Lقرار گرفت

دارد (شکل  .)15اما هرچند با افزایش غلظت ،تمایل جذب (شیب

(شکل  .)14یعنی سیلت در غلظتی کمتر از ( 100 ppmماکزیمم

نمودار) کاهش یافته است ،اما هنوز این تمایل به صفر نرسیده است

غلظت مورد آزمایش) اشباع شد (شیب نمودار در غلظتهای باال

و آفتابگردان در غلظتهایی باالتر از  100 ppmنیز قادر به جذب

تقریباً صفر است) .مدل النگمویر برای جذب کادمیوم توسط سیلت

تمایل  1جذب
میزان قابلتوجهی کادمیوم خواهد بود .آفتابگردان Sha

دارای ضریب همبستگی باالتری نسبت به مدل فروندلیچ میباشد،

باالتری در غلظتهای باالی کادمیوم نسبت به جاذبهای قبلی

1964

Al-Degs

2
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جدول  :5مقاومت فشاری ،کششی و جذب نیکل و کادمیوم توسط نمونه بتنی شاهد و نمونه بتنی جاذب
Table 5. Compressive strength, tensile strength, and adsorption of nickel and cadmium by control and adsorbent concrete
جدول :5مقاومت فشاری ،کششی و جذب نیکل و کادمیوم توسط نمونه بتنی شاهد و نمونه بتنی جاذب
sample

نسبت

نمونه

سیمان

آب به
ریزدانه

دیاتومیت

آفتابگردان

/

/

سیلت
/

سنگدانه
/

مقاومت

مقاومت

جذب

جذب

فشاری

کششی

نیکل

کادمیم

0A-0D

0/94

220

0

0

225

1600

5/3

0/47

7/33

8/2

5A-20D

1/1

176

44

23/9

225

1520

4/9

0/5

7

8/9

Experimental

Langmuir

Freundlich

6

2

40

30

10

)Cd equilibrium concentration (mg/L

0

)Cd adsrorbed (mg/g

4

20

درنهایت بررسیها نشان داد بیشترین درصد حذف کادمیوم 99/2

0

و حداکثر ظرفیت جذب جاذب  22/7 mg/gبود [ .]64بنایسا

2

( ،)2006از پوست باقال خشکشده بهعنوان جاذب برای حذف
کادمیوم از محلولهای آبی استفاده کرد .نتایج آزمایشات جذب با
معادله فروندلیچ موردبررسی قرار گرفت و مشاهده شد پوست باقال
دارای جذب بسیار باالیی از کادمیوم است ،بهطوریکه حداکثر ظرفیت
جذب برای پوست باقال  147/7 mg/gگزارش شد [ .]65اوزر و
پرینسی ( ،)2006جذب کادمیوم توسط سبوس گندم اصالحشده
3

شکل  : ۱۵جذب کادمیوم توسط ساقه آفتابگردان
شکل  : 15جذب کادمیوم توسط ساقه آفتابگردان
Fig. 15. Cadmium adsorption by sunflower

با سولفوریک اسید را بررسی کردند و حداکثر جذب این جاذب برای
یون کادمیوم را  101 mg/gگزارش کردند [.]66

دارد .برای جاذب آفتابگردان مدل فروندلیچ دارای ضریب همبستگی
باالتری نسبت به مدل النگمویر میباشد ،درنتیجه معادله فروندلیچ
جذب سطحی کادمیوم توسط آفتابگردان را بهتر توصیف میکند .بر
اساس معادله النگمویر ،حداکثر میزان جذب کادمیوم ( )qmaxبه ازای
واحد جرم آفتابگردان  6/225میلیگرم بر گرم محاسبه شد (جدول
 .)3سپهر و توسن ( )1394ظرفیت جذب سه جاذب ساقه آفتابگردان،
بقایای هرس سیب و بقایای هرس انگور را در جذب کادمیوم بررسی
کردند و توانایی بیشتر ساقه آفتابگردان در جذب کادمیوم را به سلولز
و همی سلولز بیشتر این ترکیب نسبت دادند [.]31
ژنگ 1و همکاران ( ،)2010از ساقه ذرت برای جذب کادمیوم
استفاده کردند .آزمایشات در محدوده  pHبین  3تا  7انجام شد
و اثر پارامترهایی چون  pHو دوز جاذب موردبررسی قرار گرفت.
مدلسازی ایزوترم جذب از طریق برازش معادله النگمویر انجام شد.
Zheng

%

د) سیمان
سیمان توانست تقریبا در همه غلظت های فلز سنگین کادمیوم،
حذف  100درصدی داشته باشد .سیمان به دلیل  pHباال و سطح
ویژه زیاد همواره بهعنوان یک جاذب خوب برای فلزات سنگین عمل
میکند .اوکی 4و همکاران ( ،)2007از ترکیب زئولیت و سیمان پرتلند
برای حذف فلزات سنگین از فاضالب استفاده کردند و ظرفیت جذب
آن را با کربن فعال مقایسه کردند .حداکثر ظرفیت جذب ترکیب
زئولیت و سیمان برای روی  12/85 mg/gو برای کادمیوم mg/g
 10/87بود .ظرفیت جذب ترکیب زئولیت و سیمان برای روی و
کادمیوم تقریباً دو برابر کربن فعال بود [ .]67جذب کادمیوم توسط
سیمان بسیار زیاد بود بهطوریکه تمامی کادمیوم محلول در تمامی
غلظتها توسط مکانیسم جذب سطحی و رسوب (به دلیل  pHباالی
سیمان) حذف گردید.
Benaïssa
Özer and Pirincci
Ok

1
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2
3
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بتن جاذب تفاوت معنی داری وجود ندارد ،اما از نظر جذب کادمیوم،

و آفتابگردان

نمونه بتن جاذب توانست مقادیر بیشتری از کادمیوم را نسبت به

از مقایسه ضرایب همبستگی و خطای بهدستآمده از برازش

بتن شاهد جذب کند .با توجه به اینکه جایگزینی سیمان و سنگدانه

مدلهای النگمویر و فروندلیچ با توجه به جدول  3نتیجه میشود که

توسط دیاتومیت و ساقه آفتابگردان تاثیر منفی بر مقاومت فشاری و

جذب کادمیوم توسط هر سه جاذب دیاتومیت ،آفتابگردان و سیلت از
هر دو همدما تبعیت میکند .از میان سه جاذب دیاتومیت ،آفتابگردان
و سیلت ،آفتابگردان دارای  qmaxبیشتر و سیلت دارای بیشترین ثابت
تمایل است.

کششی بتن ایجاد نکرده است و بر اساس اینکه آلودگی ناشی از تولید
و مصرف دیاتومیت نسبت به سیمان بسیار کمتر است می توان عنوان
کرد استفاده از دیاتومیت به عنوان ماده جایگزین کننده سیمان که
توانایی جذب فلزات سنگین را نیز داراست ،توجیه پذیر است .ساقه
آفتابگردان نیز یکی از ضایعات کشاورزی رایج است که معموال سوزانده

 -3-2-7مقایسه حداکثر ظرفیت جذب جاذب های موردبررسی در
این مطالعه با دیگر جاذب ها
تحقیقات زيادی در مورد مقايسه ظرفیت جذب فلزات سنگین
توسط جاذب های مختلف انجام شده است ،اما به دلیل شرايط
شیمیايی مختلف مورداستفاده در مطالعات مختلف ،مقايسه حداکثر
ظرفیت جذب جاذب ها و مقایسه آن ها با جاذب های مورداستفاده
در این مطالعه مشکل است .برخی از مطالعات انجامشده درزمینه
استفاده از بقایای گیاهی در حذف دو فلز سنگین کادمیوم و نیکل
در جدول  4آورده شده است .ظرفیت جذب کادمیوم توسط ساقه
آفتابگردان و سایر ضایعات گیاهی در مطالعات مختلف  6-9میلیگرم
بر گرم گزارش شده است .حداکثر ظرفیت جذب کادمیوم توسط
ساقه آفتابگردان مورداستفاده در این مطالعه نیز  6/2میلیگرم بر
گرم حاصل شد .حداکثر ظرفیت جذب نیکل توسط ساقه آفتابگردان
موردبررسی در این مطالعه نیز  18/5میلیگرم بر گرم بود که نسبت به
سایر جاذب های گیاهی موردبررسی در مطالعات مختلف بسیار بیشتر
بود .ظرفیت جذب دیاتومیت نیز برای هر دو عنصر نیکل و کادمیوم
کمتر از دیگر مطالعات به دست آمد که احتماالً ناشی از سطح ویژه
کمتر و ناخالصی بیشتر دیاتومیت مورداستفاده در این مطالعه است.

می شود و آلودگی هوا را به دنبال دارد که با بازیافت و مصرف آن در
بتن ،می توان آلودگی های زیست محیطی ناشی از آن را کاهش داد.
 -4نتیجهگیری
مطالعات ریزساختاری پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی
روبشی نشان دهنده امکان استفاده از جاذب های دیاتومیت و ساقه
آفتابگردان به دلیل دارا بودن ترکیبات سیلیسی و ساختار متخلخل
به عنوان جاذب های مؤثر در تهیه بتن جاذب زیست سازگار بودند.
در آزمایشات جذب اجزا تشکیل دهنده بتن ،سیمان توانست نیکل و
کادمیوم را در تمام غلظت-های مورد آزمایش (80 ،60 ،40 ،20 ،10
و  )ppm 100بهطور کامل حذف کند .بعدازآن ،آفتابگردان بهترین
عملکرد را در جذب نیکل و کادمیوم داشت .دیاتومیت و سیلت
به ترتیب در ردههای بعدی جذب نیکل و کادمیوم قرار گرفتند.
بهطورکلی نتایج نشان دادند که می توان از ترکیبات طبیعی مانند
دیاتومیت و ضایعات گیاهی مانند ساقه آفتابگردان به عنوان مواد
جاذب در حوضچه ها و کانالهای بتنی فاضالب استفاده کرد.
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