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هاي آبي توسط نانورسحذف كادميوم از محلول

.4، نادر حسيني زارع3، نعمت اله جعفرزاده حقيقي فرد2فرزانه معتمدي، 1هادي معاضد
محيط زيست، دانشگاه شهيد چمران، اهواز-. دانشيار گروه مهندسي عمران1

ن، اهوازمحيط زيست، دانشگاه شهيد چمرا-عمرانمهندسي. دانشجوي كارشناسي ارشد2
. دانشيار گروه مهندسي بهداشت محيط و عضو مركز تحقيقات فناوريهاي زيست محيطي، دانشگاه جندي 3

شاپور، اهواز
يشگاه هاي منابع آب و خاك و رسوب سازمان آب و برق ارشد خاكشناسي، مدير امور آزما. كارشناس4

خوزستان

چكيده 
ــفلتمداز دررثاآرد مودر نيانگرخيرايهالسادر  ــساتزــ محيطييستزيهاهاليندآانعنوبهنگينــ

ها نقش مهمي در محيط زيست با تنظيـف طبيعـي آالينـده بـه وسـيله دريافـت بـاالي        رس.ستايافتهيشافزا
هـدف از بررسـي مـواد در    .كنندها از طريق تبادل كاتيوني يا جذب سطحي و يا هر دو بازي ميها و آنيونكاتيون

ها را مي توان به عنوان مصالحي با عملكرد يافتن طبقه ي جديدي از مصالح با عملكردهاي نوين است، كه آنمقياس نانو، 
ويژه و چند منظوره بيان نمود.  در اين تحقيق، حذف كادميوم از محيط آبي توسط نانورس به عنوان تابعي از زمان تماس،

pHمورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه ، غلظت كادميوم و مقدار نانورس در سيستم ناپيوستهpH  بهينه جـذب
با افزايش غلظـت  دقيقه مي باشد.20و زمان تماس بهينه 5.5برابر با ميلي گرم بر ليتر1000در غلظت ي نانورسبرا

داد كه اين مطالعه نشانهاي كادميوم و كاهش مقدار جاذب، ظرفيت جذب افزايش و بازده جذب كاهش يافت. نتايج يون
توانـد بـه عنـوان يـك     و ميمي باشد داراي مزايايي از قبيل كارايي حذف در غلظت هاي باال و زمان واكنش كوتاه نانورس

.يوم از محلول هاي آبي مورد استفاده قرار گيرد روش مؤثر در حذف كادم

جذب-محلول آبي -كادميوم –نانورسواژه هاي كليدي: 

(hmoazed955@yahoo.com)دانشگاه شهيد چمران، اهوازمحيط زيست،- عمرانمهندسيدانشيار گروه-1

(motamedi.farzane@gmail.com)محيط زيست، دانشگاه شهيد چمران، اهواز-عمرانمهندسيدانشجوي كارشناسي ارشد-2
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مقدمه-1
.ستايافتهيشافزامحيطييستزيهاهاليندآانعنوبهنگينـساتزـفلتمددراز رثاآرد مودر نيانگرخيرايهالسادر 

1هاي اولويت دارها به شمار مي روند، و در فهرست آاليندهكادميوم، مس، سرب، جيوه، نيكل و روي جزء خطرناك ترين آالينده

هاي صنعتي و خانگي، اتمسفر، رواناب و ند. منابع اين فلزات شامل فاضالبقرار دار2سازمان حفاظت محيط زيست امريكا
.[1]ليتوسفر مي باشد 

فلزات سنگين به دليل خاصيت غير قابل تجزيه بودن، پايداري و تجمع پذيري در مقادير كم نيز سمي و به عنوان يكي از 
در سطوح بسيار كم منجر به اثرات سوء بر سالمت سمي بودن.[2,4]هاي عمده ي زيست محيطي به شمار مي آيند نگراني

است كه با قرارگرفتن در معرض سرب، كادميوم، جيوه و آرسنيك حاصل مي شود. طيف وسيعي از صنايع (استخراج معادن، 
سالمت پردازش فلزات، آبكاري، الكترونيك و ...) باعث رها سازي اين فلزات به محيط زيست مي شوند در مقاديري كه مي تواند 

.[3,4]انسان را به خطر اندازد. بنابراين عمل تصفيه فاضالب قبل از تخليه آن ها از اهميت ويژه اي برخوردار است
محدوديت هاي سخت گيرانه در تخليه فلزات سنگين و همچنين پيچيدگي فاضالب ها، فرآيند تصفيه فاضالب را مشكل 

ذب شده مانند اسيد هيوميك در محيط هاي آبزي طبيعي وجود دارد. اين تر مي كند. عالوه بر اين، مواد آلي حل شده و ج
مواد شامل اجزاء مختلفي از قبيل كينون، فنل، كاتكول و نيمي قند مي باشند كه نقش مهمي در كنترل رفتارهاي فيزيكو 

. [4,5]باشدشيميايي يون هاي فلزي ايفا مي كنند و بنابراين اصالح فلزات مستلزم حضور چنين مواد آلي مي 
كادميوم و سرب به دليل استفاده گسترده از آن ها در اكثر آالينده هاي فلزات سنگين وجود دارند. آن ها به دليل اثرات 
سمي خود توجه زيادي را به خود جلب كرده اند. كادميوم به طور گسترده اي در باطري ها و رنگدانه ها استفاده مي شود به 

ايتاي شناخته شده است. غلظت باالي فلزات سنگين در رسوبات باعث آزاد –ا و عامل بيماري ايتاي عنوان يك ماده ي سرطانز
. [6]شدن آن ها در آب و در نتيجه به خطر انداختن موجودات آبزي و سالمت انسان مي شود

كرد جذب سطحي جذب به عنوان يك روش مؤثر، كارآمد و اقتصادي براي تصفيه آب مطرح مي باشد. از آن جا كه عمل
ي گذشته بهبود مستمري در توسعه ي مؤثر به طور مستقيم وابسته به كيفيت و مقرون به صرفه بودن جاذب مي باشد، در دهه

هاي رسي، كيتوزان، ليگنوسلولزها، مواد معدني طبيعي، پليمرهاي عاملدار ها، كانيجاذب هاي اصيل مانند كربن فعال، زئوليت
.[4]است شده و ... بوجود آمده

اي را براي مواد قديمي ايجاد كرده است. محصوالت زيادي كه به ظاهر به نقطه اوج جهان هيجان انگيز نانو، زندگي تازه
خود رسيده بودند با حضور نانومواد توسعه جديدي را آغاز كردند. بعضي از سودهاي آن از قبيل، محافظت در مقابل اشعه 

.ها، در سراسر جهان، هزاران سود را براي مصرف كنندگان ايجاد كرده استها، ضد قارچكتريفرابنفش، افزايش مقاومت، ضد با
هاي فني قرن حاضر است. بكارگيري مواد با ساختارهاي نانوتكنولوژي، فناوري نوظهور و يكي از اجزاي كليدي پيشرفت

اي نويدبخش براي توليد محصوالت برتر در آينده، رهنمون هبر پايه ابعاد نانومتري، از قبل ما را به سمت توسعه و ارائه راه حل
.[9]ساخته است 

ها از طريق تبـادل  ها و آنيونها نقش مهمي در محيط زيست با تنظيف طبيعي آالينده به وسيله دريافت باالي كاتيونرس
هاي نگه داشته شده ها و آنيونكاتيونها همواره در حال تبادل كنند. بنابراين، رسكاتيوني يا جذب سطحي و يا هر دو بازي مي

1 Priority pollutants
2 Environmental Protection Agency (EPA)
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,+Na+, NH+4, K+, H+, Mg2ها هاي يافته شده در سطح رسها و آنيوندر سطح هستند برجسته ترين كاتيون Ca2+و شامل
NO-

3, PO-3
4, CL-, SO4

-2 ي تبادل ها بدون تأثير بر ساختار سازه كاني رستوانند نسبتاً آزاد با ديگر يونها مياست. اين يون-
.[9]داشته باشند

باشـد.  يكي از نانومواد كه مقدار زيادي درباره آن تحقيق شده است و در امور تجاري كاربرد فراوان دارد نانو ذرات رسي مي
ها، پودرهاي رسي هستند كه به مقدار زيادي تصفيه شده و به عنوان يك ماده افزودني براي افزايش مقاومـت، مقابلـه در   نانورس

هاي موجـود در محـيط زيسـت و در بعضـي مواقـع      ر اشعه فرابنفش، افزايش مقاومت حرارتي، بازدارنده شعله، جذب آاليندهبراب
هـاي  شوند و زمينهسازي استفاده ميشود. نانوذرات رسي به صورت گسترده در صنعت پالستيكخواص ضد باكتري استفاده مي

اند. در ضمن نانوذرات رسي يك جسم مركب معـدني ايمـن اسـت    ا ايجاد كردههگري و پوششوسيعي را در لوازم آرايشي، سفال
[9,10].

هاي مختلف به دليل سطح مخصوص باال، واكنش پـذيري و توانـايي شـان در    نانو مواد يك كاركرد نويدبخشي را در محيط
توانايي جذب بيشتر نسـبت بـه همـان    هاي آبي مطرح مي كند. نانو مواد معموال نمايش واكنش باالتر و پراكنده شدن در محلول

.  [6,7,8]ي طبيعي مي باشندمواد با اندازه

مواد و روش ها-2
ستفاده شده است. هدف از اين انتخاب تعيين قابليت جذب و نگهداري فلز سنگين ارس صنعتي در اين پژوهش، از نانو

استفاده شده +Naسي اصالح شده با نام تجاري كلوزايت كادميوم توسط نانوذرات رسي مي باشد. بدين منظور از نانو ماده ر
تهيه شده است. براي ساخت محلول استاندارد كادميوم از نيترات "توليد رس جنوب امريكا"رس از شركت واست. اين نان

رقيق و هااستفاده شد كه محصول شركت مرك مي باشد. از آب مقطر يك بار تقطير در آزمايش)Cd(NO3)2.4H2Oكادميوم (
هاي آزمايش به طور مصنوعي با استفاده از نمك نيترات كادميوم و آب ديونيزه تهيه تمام محلولها استفاده شده است.سازي

متر در مقادير دلخواه تنظيم شد. pHرقيق و به وسيله يك NaOHو HCLهاي مصنوعي با استفاده ازاوليه محلولpHشدند. 
انجام گرفت.20±2در محدوده در دماي ثابت وهاتمام آزمايش
متر، ترازوي ديجيتال با دقت pHهاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل لرزاننده الكتريكي، دستگاه سانتريفيوژ، دستگاه

انجام EGME) با استفاده از محلول SSAاندازه گيري سطح مخصوص خاك (گرم و دستگاه جذب اتمي مي باشند.0.001
)، از محلول باريم كلرايد استفاده شد. در جدول زير برخي مشخصات CECفيت تبادل كاتيوني خاك (شد. براي تعيين ظر

.[11]جاذب مورد مطالعه آورده شده است

[11].1جدول شماره 

Cloisite Na+Physical and geo-environmental
engineering properties

10.03pH (1:10 ; soil : water)
0Carbonate content (%)
6Organic content (%)
-Organic modifier
-Modifier Concentration

524.8±5Surface Area (m2 / kg *10-3)
Na+ 47.02CEC (cmol / kg soil)
Ca+2 2.68

Mg+2 0.58

K+ 0.88

Total:   51.16

2.86Gs
CHClassification
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MontmorilloniteMineral Composition

آزمايش هاي جذب- 2- 1
درجه سانتيگراد و در ظروف 20±2انجام گرديد. آزمايش ها در دماي 1تمام آزمايش هاي جذب در سيستم ناپيوسته

، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت pHميلي ليتري به عنوان ظرف واكنش انجام شد. تأثير فاكتورهاي 100پلي پروپيلن 
رس مورد بررسي قرار گرفت. در هر مرحله با ثابت نگهداشتن تمامي فيت جذب نانوبر كارايي حذف و ظرمحلول كادميوم

ها اثر پارامتر مورد نظر مورد بررسي قرار گرفت.ارامترها و تغيير دادن يكي از آنپ
ميلي ليتر محلول فلزي با 50گرم جاذب در ظروف پلي پروپيلن حاوي 1بهينه جذب، مقدار pHبه منظور دستيابي به 

ساعت در دماي 24تنظيم شد و به مدت 8تا 2ها در دامنه آنpHميلي گرم بر ليتر ريخته شد، سپس 1000ظت اوليه غل
دور در دقيقه روي شيكر قرار داده شدند.150گراد با سرعت درجه سانتي20±2كنترل شده  

گرم جاذب در ظروف پلي پروپيلن 1قدار مبراي مطالعه اثر زمان تماس محلول فلزي با جاذب بر راندمان جذب كادميوم،
ها بر روي مقدار بهينه محلولpHميلي گرم بر ليتر ريخته شد. 1000ميلي ليتر محلول فلزي با غلظت اوليه 50حاوي 

دور در دقيقه گذاشته شدند.150دقيقه بر روي شيكر با سرعت 360تا 5هاي براي مدت زمانتنظيم و
ميلي ليتر محلول 50گرم بر ليتر جاذب در 20تا 1مقدار ار جاذب بر راندمان جذب كادميومبه منظور مطالعه اثر مقد

براي ها بر روي مقدار بهينه تنظيم ومحلولpHميلي گرم بر ليتر ريخته شد. 1000و500، 200، 100با غلظت هاي 
دور در دقيقه گذاشته شدند. 150مدت زمان بهينه بر روي شيكر با سرعت 

ر پارامترهاي مذكور با ثابت نگه داشتن تمامي پارامترها و تغيير دادن يكي از آن ها مورد بررسي قرار مي گرفت. در اث
دور در دقيقه قرار گرفت و پس از اتمام زمان واكنش، جاذب 150طول زمان واكنش، ظرف بر روي دستگاه لرزاننده با سرعت 

د. سپس فاز مايع رويي ظرف برداشته شد و غلظت باقيمانده يون فلز كادميوم با توسط دستگاه سانتريفيوژ از محلول جدا گردي
گيري شد. كشور استراليا اندازهVarianساخت شركت AA220استفاده از دستگاه جذب اتمي شعله اي مدل

) استفاده شد.2) و ظرفيت جذب تعادلي آن از رابطه (1براي محاسبه بازده جذب نانورس از رابطه (

)1                                               (
0

0

100t
a

C C
E

C


 

)2(
0 tC C

q V
m




Ctليتر و گرم بر غلظت اوليه يون فلز در محلول بر حسب ميليC0مقدار يون جذب شده،qبازده جذب، Eaكه در آن 

-حجم محلول بر حسب ليتر ميVجرم جاذب بر حسب گرم و mگرم بر ليتر، غلظت ثانويه يون فلز در محلول بر حسب ميلي

باشد.

نتايج و بحث-3
pHاثر - 3- 1

1 Batch
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pHشد و تأثيرگرفتهنظردرثابتفاكتورهايعنوانتماس بهزمانوجاذباول غلظت كادميوم، مقدارمرحلهدر
گيرد زيرا اغلب اثرات از مهمترين متغيرهايي است كه در آزمايش هاي جذب مورد بررسي قرار ميpHگرفت. قرارررسيبمورد

هاي فلزي دارد.چشمگيري در جذب يون
نشان داده شده است. نتايج كادميوم توسط نانورس يك 1بر جذب يون كادميوم در شكل pHنتايج حاصل از تأثير 

29.6ميلي گرم بر گرم و 14.78افزايش پيوسته و تدريجي  را نشان داد. حداقل ظرفيت و بازده جذب به ترتيب برابر با 
pH= 5.5م افزايش يافت به طوري كه در ظرفيت و بازده جذب كادميوpHاتفاق افتاده است. با افزايش pH=2درصد و در 

هاي باالتر pHميلي گرم بر گرم رسيد. سپس در 39.55درصد و 79.1بازده و ظرفيت جذب به حداكثر مقدار و به ترتيب 
افزايش يون 4و 3، 2هاي pHبهينه انتخاب گرديد. در pHبه عنوان pH= 5.5ابازده و ظرفيت جذب تقريبا ثابت ماند. لذ

به جاي يون هاي فلزي جذب جاذب مي گردد و در نتيجه +Hبا كاتيون هاي محلول گرديده و +Hوژن باعث رقابت بيشتر هيدر
، گوپتا و 1بازده و ظرفيت جذب كاهش مي يابد. نتايج به دست آمده در اين قسمت از پژوهش، با مطالعات هفن و همكاران

.[12,13,14]مطابقت دارد 3، متياالگان و ويرارقوان2همكاران

ميلي گرم در ليتر و زمان 1000گرم، غلظت كادميوم: 1محلول بر بازده و ظرفيت جذب (مقدار جاذب:pHتأثير تغييرات - 1شكل 
ساعت)24تماس: 

اثر زمان تماس- 3- 2
يابد زايش ميهاي فلزي با جاذب، مقدار جذب افطبيعتاً با افزايش زمان تماس، و افزايش فرصت و شانس برخورد يون

80دقيقه 20درصد و در 78دقيقه اول بيش از 5در زمان هاي اوليه سرعت جذب بسيار باالست. به طوري كه در . [15]
درصد 

يج نشان داد كه با گذشت زمان، بازده و ظرفيت جذب افزايش اما شدت جذب كاهش يافت تا اكادميوم از محلول جدا گرديد. نت
ميلي گرم بر گرم رسيد و پس از آن 40درصد و 80زمان تماس، بازده و ظرفيت جذب به ترتيب به دقيقه20اين كه بعد از 

محققان ديگر در تحقيقات خود، اثر مثبت دقيقه مي باشد. 20مقدار جذب تقريباً ثابت ماند. بنابراين زمان تعادل جذب 
د. انافزايش زمان تماس جاذب و محلول را در حذف آالينده بيان نموده

1 Hefne et al.
2 Gupta et al.
3 Mathialagan and Viraraghavan
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ID )pH=5.5ميلي گرم بر ليتر و 1000گرم، غلظت كادميوم: 1تأثير تغييرات زمان تماس بر بازده جذب (مقدار جاذب:-2شكل 

اثر مقدار جاذب و غلظت هاي مختلف آالينده     - 3- 3
و نانوذراتمقداررشد و تأثيگرفتهنظردرثابتفاكتورهايعنوانتماس بهزمانوpHسوم غلظت كادميوم، مرحلهدر

غلظت 4و در بازده و ظرفيت جذب كادميوم را با تغيير در ميزان جاذب6تا 3شكل گرفت.قراربررسيغلظت آالينده مورد
10.7گرم، بازده جذب از 1.5تا 1/0ميلي گرم بر ليتر با افزايش ميزان جاذب از 1000نشان مي دهد. در غلظت متفاوت

گرم، بازده جذب از 2تا 1.5ميلي گرم بر گرم كاهش يافت و از 30.67تا 53.5ظرفيت جذب از درصد افزايش و92تا 
ميلي گرم بر گرم كاهش يافت. با افزايش ميزان جاذب از 23.75تا 30.67درصد افزايش و ظرفيت جذب از 95تا 92
.گرم تغيير چنداني در بازده و ظرفيت جذب كادميوم مشاهده نگرديد2تا 1.5

گرم بر ليتر را ميلي1000) اثر مقدار جاذب بر راندمان جذب عنصر كادميوم با غلظت محلول فلزي 3با توجه به شكل (
هاي فلزي افزايش گرم بر ليتر احتمال برخورد جاذب با كاتيون40گرم بر ليتر به 1دهد. با افزايش مقدار جاذب از نشان مي

شود.يافته و سبب افزايش جذب آالينده مي

)pH= 5.5ميلي گرم بر ليتر و 1000تأثير تغيير ميزان جاذب بر بازده و ظرفيت جذب (غلظت كادميوم: -3شكل 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

درصد 91.4تا 21.2گرم، بازده جذب از 0.7تا 1/0ميلي گرم بر ليتر با افزايش ميزان جاذب از 500در غلظت 
95.6تا 91.4گرم، بازده جذب از 1تا 0.7م كاهش يافت و از ميلي گرم بر گر32.64تا 53افزايش و ظرفيت جذب از 

گرم 1تا 0.7ميلي گرم بر گرم كاهش يافت. با افزايش ميزان جاذب از 23.9تا 32.64درصد افزايش و ظرفيت جذب از 
تغيير چنداني در بازده و ظرفيت جذب كادميوم مشاهده نگرديد.

)pH=5.5و ميلي گرم بر ليتر500ازده و ظرفيت جذب (غلظت كادميوم: تأثير تغيير ميزان جاذب بر ب-4شكل 

درصد 91.5تا 24.8گرم، بازده جذب از 0.25تا 0.05ميلي گرم بر ليتر با افزايش ميزان جاذب از 200در غلظت 
95تا 91.5ذب از گرم، بازده ج0.5تا 0.25ميلي گرم بر گرم كاهش يافت و از 36.6تا 49.5افزايش و ظرفيت جذب از 

گرم تغيير 1تا 0.7ميلي گرم بر گرم كاهش يافت. با افزايش ميزان جاذب از 19تا 36.6درصد افزايش و ظرفيت جذب از 
چنداني در بازده جذب كادميوم مشاهده نگرديد.

)pH= 5.5ميلي گرم بر ليتر و 200ميوم: تأثير تغيير ميزان جاذب بر بازده و ظرفيت جذب (غلظت كاد-5شكل 
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درصد افزايش 80تا 44گرم، بازده جذب از 0.2تا 0.05ميلي گرم بر ليتر با افزايش ميزان جاذب از 100در غلظت 
درصد افزايش و 91تا 80گرم، بازده جذب از 0.5تا 0.2ميلي گرم بر گرم كاهش يافت و از 20تا 44و ظرفيت جذب از 

گرم تغيير چنداني در بازده 0.5تا 0.2ميلي گرم بر گرم كاهش يافت. با افزايش ميزان جاذب از 9تا 20ذب از ظرفيت ج
جذب كادميوم مشاهده نگرديد.

)pH= 5.5ميلي گرم بر ليتر و 100تأثير تغيير ميزان جاذب بر بازده و ظرفيت جذب (غلظت كادميوم: -6شكل 

نتيجه گيري-4
هاي و در مدت زمان كوتاهي، غلظتpH= 5.5ت آمده از اين پژوهش حاكي از آن است كه نانو ذرات رس در نتايج به دس

ها داراي مزايايي از قبيل كارايي حذف در باالي كادميوم را به طور مؤثري از آب حذف مي نمايد. به عبارت ديگر نانورس
هاي آبي استفاده شود.وان يك روش مؤثر در حذف كادميوم از محلولتواند به عنهاي باال و زمان واكنش كوتاه است و ميغلظت

تشكر و قدرداني
آقايخصوصا جنابرسوب سازمان آب و برق خوزستان و هاي منابع آب و خاك و از امور آزمايشگاهمقالهنويسندگان
ند.نمايميقدردانيوتشكرتحقيقاينبراي تهيه بخشي از مواد و وسايلمهندس روشنفكر

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

مراجع:
[1] Mulligan, C.N., Yong, R.N., Gibbs,B.F, (2001), ”Remediation technologies for metal-contaminated soils

and groundwater: an evaluation”, Engineering Geology 60, 193-207.
[2] V.K.  Gupta,  I.  Ali, “ Removal  of  lead  and  chromium  from  wastewater  using bagasse fly  ash – a

sugar  industry  waste”,  J.  Colloid  Interface  Sci.  271  (2004)
[3] D.H.F. Liu, B.G. Liptack, P.A. Bouis, Environmental Engineer’s Handbook, 2ndedn, Lewis, Boca Raton,

FL, USA, 1997.
[4] Gupta, V.K., Nayak, A., (2012), “Cadmium  removal and recovery from aqueous solutions by novel

adsorbentsprepared from orange peel and Fe2O3 nanoparticles”, Chemical Engineering Journal 180, 81-90.
[5] S.B. Yang, J. Hu, C.L. Chen, D.D. Shao, X.K. Wang, Mutual effect of Pb(II) andhumic acid adsorption

onto multiwalled carbon nanotubes/poly(acrylamide) composites from aqueous solution, Environ. Sci. Technol. 45
(2011) 3621–3627.

[6] Zhang, Z., Li, M., Chen, W., Zhu, Sh., Liu, N., Zhu, L., (2010), “Immobilization of lead and cadmium from
aqueous solution and contaminated sediment using nano-hydroxyapatite”, Environmental Pollution 158, 514–519.

[7] Elliott, D.W., Lien, H.L., Zhang, W.X., 2007. Nanoscale zero-valent iron (nZVI) for site
remediation. In: Fryxell, G.E., Cao, G. (Eds.), Environmental Applications of Nanomaterials: Synthesis,

Sorbents, and Sensors. Imperial College Press, London, UK, pp. 25–48.
[8] Koper, O.B., Rajagopalan, S., Winecki, S., Klabunde, K.J., 2007. Nanoparticle metal oxides for

chlorocarbon and organophosphonate remediation. In: Fryxell, G.E., Cao, G. (Eds.), Environmental Applications
of Nanomaterials: Synthesis, Sorbents, and Sensors. Imperial College Press, London, UK, pp. 3–24.

نيك زيست محيطي به منظور جذب آالينده هاي فلز استفاده از نانورس ها در پروژه هاي ژئوتك"). 1387اميري، محمد.، ([9]
صفحه.  197، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي دانشگاه بوعلي سينا، "سنگين

[10] Spedding, I., (2005). "Nanoclay- a new beginning for old products". Director, Acme Nano Products Pty.
Ltd

[11] Ouhadi, V.R., and Amiri, M., (2011), "Geo-environmental Behaviour of Nanoclays in Interaction with
Heavy Metals Contaminant", Amirkabir J, Civil, 42, 3, pp 29-36.

[12] Hefne, J. A. Mekhemer, W. K. Alandis, N. M.Aldayel. Alajyan1, T. 2008. Kinetic and thermodynamic
study of the adsorption of Pb (II) from aqueous solution to the natural and treated bentonite. International Journal
of Physical Sciences Vol. 3 (11), pp. 281-288, November

[13] Gupta, S.S., Bhattacharyya, K.G., (2008) "Immobilization of Pb(II), Cd(II) and Ni(II) ions on kaolinite
and montmorillonite surfaces from aqueous medium, Journal of Environmental Management, 87, 46– 58

[14] Mathialagan, T., Viraraghavan, T., 2002. Adsorption of cadmium from aqueous solutions by perlite.
Journal of Hazardous Materials 94, 291–303.

"حذف فلزات سنگين از پساب صنعتي به وسيله ضايعات روده گوسفند"سيد حسن زوار موسوي و آزاده ارجمندي [15]

.63-68، صفحات 1389، 1مجله آب و فاضالب شماره 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

Removal of Cadmium(II) from Aqueous Solutions
by Nanoclay

Hadi Moazed1, Farzaneh Motamedi2, Nematollah Jaafarzadeh Haghighi Fard3,
Nader Hoseini Zare4

,Shahid Chamran University, Ahvaz (hmoazed955@yahoo.com)Associated prof.–1

Master Student, Shahid Chamran University, Ahvaz (motamedi.farzane@gmail.com)–2
3- Associated prof. & Environmental Technology Research Center  Ahvaz Jondishapoor of Medical

Sciences.

Abstract
In recent years, concerns about long-term effects of heavy metals as environmental

pollutants has increased. Clays play an important role in the environment with Natural
Cleaning by high intakes of cation and anion through cation exchange or adsorption or both
of them. In this study, removal of cadmium from aqueous Solution by nanoclay as a function
of contact time, pH, cadmium concentration and amount of nanoclay was studied in batch
system. Results showed that the optimum pH for the nanoclay in 1000 mg/l Cd concentration
is 5.5, and optimum contact time is 20 minutes. The adsorption capacity increased and the
adsorption efficiency decreased with increasing concentration of Cadmium ions and reducing
the amount of adsorbent. The results showed that the nanoclay has many advantages such
as removal efficiency at high concentrations, short reaction time and can be an effective
method in removal of cadmium from aqueous solutions.

Keywords: Nanoclay - Cadmium(II) - Aqueous Solutions – Removal.
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