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  چکيده

کادميوم از طريق فاضالب صنايع وارد منابع آب شده و باعث اختالل در عملکرد اندامهايی مثل کبد و 

مغناطيسی از طريق مکانيسم جذب سطحی توانايی کنترل و حذف فلزات  کليه ميشود. نانو ذرات آهن

ی يونهای فرآيند جذب سطح سنگين از فاضالبهای صنعتی را دارد. هدف از اين پژوهش، بهينه سازی

فرآيند جذب  جهت بهينه سازی .کادميوم از فاضالب سنتتيک با نانو ذرات اکسيد آهن مغناطيسی است

، زمان تماس، غلظت اوليه کادميوم،  pH، پارامترهای 4O3Feسطحی کادميوم با نانو ذرات اکسيد آهن 

نانوذرات اکسيد آهن ی همچنين مورفولوژ .غلظت نانو ذرات تحت شرايط مختلف مورد بررسی قرارگرفتند

نتايج نشان داد که بيشترين راندمان حذف  مورد بررسی قرار گرفت. SEMمغناطيسی بوسيله دستگاه 

گرم در ليتر، دز  ميلی 150برابر با ، غلظت اوليه کادميوم pH=7که در شرايط ، بود %3/51کادميوم 

با توجه به راندمان باالی حذف آمد. دقيقه بدست15ميلی گرم و زمان تماس برابر با  2جاذب برابر با 

کادميوم در شرايط بهينه ، نانو ذرات مغناطيسی آهن توانايی جذب سريع و موثر فلز کادميوم را داشته و 

به دليل جداسازی آسان نانو ذرات از محلول آبی توسط ايجاد ميدان مغناطيسی قابليت استفاده در صنايع 

  .را دارد

 

 آهن مغناطيسیاکسيد يوم، جذب سطحی ، نانو ذرات حذف کادمواژگان کليدي: 
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 مقدمه 

برای آلودگی آب تعريفی ارايه دادند که عبارت است از افزايش مقدار هر معرف اعم از شيميايی، فيزيکی يا  1969در سال 

 (.John hart, 2004شود )اش میبيولوژيکی که موجب تغيير خواص و نقش اساسی آن در مصارف ويژه

(، اين فلزات حتی در El-Sherif et al., 2008وم يکی از فلزات بسيار سمی برای انسان و محيط زيست است )کادمي

 Malkoc andشود خطرناک و سمی باشند )ها را هم شامل میتوانند برای موجودات زنده که انسانهای کم نيز میغلظت

Nuhoglo, 2005وسط سازمان سالمت جهانی و انجمن اداره )جنبش( آب (. مطابق راهنمای آب آشاميدنی پيشنهاد شده ت

(. در طول Mohan and Singh, 2002باشد )گرم در ليتر میميلی 005/0آمريکا مقدار مجاز کادميوم در آب آشاميدنی 

 های سطحی و زيرای محيطی را برای محافظت کيفيت آبنامه( آيينFederalهای کشوری و فدرالی )های گذشته دولتدهه

نامه تنظيمی، اند. در واکنش به اين آيينزمينی از آلودگی فلزات سنگين مانند کادميوم، مس، سرب، جيوه و روی وضع کرده

ها، ارايه دادند. عالوه های زيادی توسعه داده شدند و محصوالت شيميايی را برای از بين بردن فلزات سنگين از فاضالبکمپانی

های سطحی و زير زمينی استفاده شده است قبالً برای حذف آلودگی فلزات سنگين از آببر اين، بعضی از اين محصوالت 

(Matlock et al., 2001پساب حاصل از صنايع مختلف نظير صنايع آبکاری فلزات، باتری .) کودهای نيکل، –های کادميوم 

ده توليد کادميوم در محيط زيست به شمار ها و صنايع آلياژی از منابع عمها، تثبيت کنندهمعادن، رنگ جاستخرا فسفاته،

های متنوعی برای کاهش آلودگی آب و خاک وجود دارد که (. در حال حاضر روشMobasherpour et al., 2011روند )می

 ,.O’Connell et alهايی همچون فيلتراسيون، انعقادسازی، اکسيداسيون و تبادل يونی اشاره نمود )توان به روشاز جمله می

ها اغلب وقت گير، دارای بهای باال و کارايی کم هستند. امروزه روند تحقيقات در جهت يافتن (. اما بسياری از اين روش2008

های آلوده به ويژه در کشورهای در های ساده و ارزان قيمتی است که با همان کارايی برای استفاده در تصفيه فاضالبروش

ها های پر هزينه نيستند مناسب باشد. در بين اين روشقادر به استفاده از روش حال توسعه که به دليل مشکالت اقتصادی

ای يافته است. به ها بر پايه فرآيند تبادل يونی و جذب فيزيکی و شيميايی در سالهای اخير کاربردهای فزايندهتکنولوژی جاذب

فرآيند جذب به جهت انواع مواد جديد موجود ها اميدوار کننده است. کارگيری فرآيندهای جذب جهت حذف فلزات از پساب

برای فرآيند بازيافت جذاب به نظر ميرسد. بررسی حذف فلزات سنگين از فاضالبهای صنعتی به وسيله نانو ذرات در طی ساليان 

 -3کمتر، توليد لجن  -2حجم مصرفی کم در مقايسه با جاذبهای ديگر،  -1اخير بنا به داليل زير مورد توجه قرار گرفته است: 

امکان توليد ارزانتر و بيشتر نانو ذرات با توجه به -4ذرات، قابليت بازيافت راحت تر فلزات سنگين جذب شده بر روی نانو

 روشهای توليد جديد مثل روش سل.

الب به با توجه به نياز روز افزون انسان به منابع آب، انجام اقدامات مناسب برای تصفيه، بازچرخش و استفاده مجدد از فاض

عنوان بخش مکمل مديريت منابع آب ضروری است. اما اين مهم جز با تصفيه مناسب فاضالب و بهبود کيفيت آن مطابق با 

هدف استفاده مجدد امکانپذير نيست. هدف اصلی از انجام اين مطالعات ارائه ی روش جذب يون های کادميوم در فاضالب 

 طيسی آهن و بدست آوردن پارامترهای بهينه اين روش است .سنتيک بر بايه استفاده از نانو ذرات مغنا
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 روش تحقيق 
 

  هاي سنتتيکآماده سازي محلول

گرم در ليتر کادميوم تهيه ميلی 150ها استفاده گرديد. به اين منظور ابتدا محلول از نمک نيترات کادميوم برای ساخت محلول 

سازی محلول تهيه شده آماده گرديد. کليه مواد شيميايی مورد استفاده دارای درجه  های کادميوم از رقيقو سپس ساير غلظت

درجه سانتی گراد انجام شد و غلظت  20±5/0خلوص آزمايشگاهی و ساخت شرکت مرک بود و مراحل آزمايش در دمای 

و  گرديد تکرار بار سه حداقل هاآزمايش تمامی که است ذکر به باقيمانده فلز توسط دستگاه جذب اتمی مشخص گرديد. الزم

 .گرفت قرار استفاده مورد نتايج و هاداده ميانگين
 

 بر راندمان حذف کادميوم  pHتاثير 

 1/0با استفاده از اسيدکلريد و سود  pHانتخاب گرديد. پس از تنظيم  9تا  3بين  pHبهينه محدوده متغير  pHبرای تعيين 

گرم در ميلی 50ليتری نمونه کادميوم با غلظت  1گرم جاذب به محلول  1مترها، مقدار نرمال، با ثابت در نظر گرفتن ساير پارا

 دقيقه غلظت کادميوم باقيمانده تعيين شد. 30ليتر افزوده شد. پس از طی زمان 

 

  بررسي تاثير مقدار جاذب بر راندمان حذف کادميوم 
گرم نانو ذرات  2و  5/1، 1، 1/0نظر گرفتن ساير پارامترها، مقادير در اين مرحله به منظور تعيين مقدار بهينه جاذب، با ثابت در 

بهينه بدست آمده از  مرحله  pHگرم در ليتر و با مقدار ميلی 50ليتری با غلظت اوليه کادميوم  1های اکسيد آهن به محلول

 گرديد. دقيقه زمان تماس، غلظت کادميوم باقيمانده در محلول تعيين 30اول، افزوده شد. پس از 

 

  بررسي تاثير زمان تماس بر ميزان جذب کادميوم 
 50ليتری با غلظت اوليه کادميوم 1های در بررسی اثر زمان، با ثابت در نظر گرفتن ساير پارامترها، پس از آماده سازی محلول

ها اضافه و تنظيم ل در محلولبدست آمده از مراحل قب pHگرم در ليتر، مقادير بهينه نانو ذرات اکسيد آهن مغناطيسی و ميلی

 دقيقه از همزن خارج و مورد آناليز قرار گرفتند. 90الی  15ها در فواصل زمانی بين گرديد و نمونه

 

 تاثير غلظت اوليه کادميوم بر راندمان حذف کادميوم 

ت اوليه و ثابت در نظر گرفتن های اوليه کادميوم بر ميزان جذب، با متغير قرار دادن مقدار غلظبه منظور بررسی تاثير غلظت

گرم در ليتر آماده و پس از تنظيم و ميلی 150و 100، 50، 25های اوليه کادميوم ليتری با غلظت 1های ساير پارامترها، محلول

و نانو ذرات اکسيد آهن مغناطيسی و طی زمان تماس بهينه بدست آمده در مرحله قبل از همزن  pHافزودن مقادير بهينه 

 خارج و مورد آناليز قرار گرفتند.

 

 مغناطيسي بررسي مورفولوژي نانو اکسيد آهن

از  در اين مرحله به منظور شناسايی مورفولوژی و چگونگی جذب فلز کادميوم بر روی نانوذرات اکسيد آهن مغناطيسی

 استفاده گرديد. (SEM) ميکروسکوپ الکترونی روبشی 
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  يافته ها

 بر ميزان جذب کادميوم pHبررسي تاثير  

برابرر  pHتا  pHدهد. بر اساس نتايج حاصله با افزايش جذب را نشان می درصدهای مختلف بر pH( نتايج تاثير 1شکل شماره )

، 7برابر برا  pHتر از های اسيدی pHيابد. طبق مطالعات انجام شده در کاهش می، راندمان حذف افزايش يافته و بعد از آن 7با 

جرذب کنرد و ميرزان های جذب رقابرت میدر محلول باالست و اين کاتيون با کادميوم برای نشستن روی مکان H+غلظت يون 

باالسرت و رسروب کرادميوم  OH-غلظرت ، در محريط قليرايی 7برابر با  pHباالتر از  pHيابد و در ادامه در کادميوم کاهش می

 می باشد. 7کادميوم بهينه برای حذف  pHطبق نتايج بدست آمده  يابد.شود و ميزان جذب کاهش میمشاهده می

 

 
 هاي مختلف بر درصد جذب کادميومpHتاثير  :1شکل

 

 بررسي تاثير مقدار جاذب بر ميزان جذب کادميوم 
( نشان داده شده است. نتايج نشان داد که با 2صل از بررسی تاثير مقدار جاذب روی جذب کادميوم در شکل شماره )نتايج حا

يابد زيرا با افزايش مقدار جاذب مقدار سطح افزايش ميزان مقدار جاذب، درصد حذف کادميوم توسط نانو ذرات  افزايش می

هدف از اين مرحله تعيين مقدار ذرات نانو اکسيد  يابد.کارايی جذب افزايش میيابد، لذا تماس جاذب با فلز کادميوم افزايش می

 گرم در ليتر بدست آمد. 2آهن مغناطيسی بهينه کادميوم است که برابر 
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 تاثير مقدار جاذب مختلف بر درصد جذب کادميوم :2شکل

      
 کادميوم  بررسي تاثير زمان تماس بر ميزان جذب 

( نشان داده شده است. طبق نتايج حاصله با افزايش زمان 3نتايج حاصل از تاثير زمان تماس بر ميزان جذب کادميوم در شکل )

رسرد امرا برا افرزايش دقيقه از شروع آزمايش به حداکثر مقدار خود می 15تماس، راندمان حذف افزايش يافته و بعد از گذشت 

يابرد کره علرت دقيقه، ميزان جذب کاهش و با افزايش بيشتر زمان مجدداً ميزان جذب افرزايش می 30زمان و رسيدن به زمان 

شود و برا گذشرت بيشرتر باشد که در ابتدا با گذشت زمان واکنش جذب شروع میاين امر، برگشت پذير بودن فرآيند جذب می

ان معينی اين سيکل افزايش و کاهش غلظت ثابرت زمان واکنش معکوس واجذب نيز انجام خواهد شد. باالخره بعد از گذشت زم

هرای رفرت و برگشرتی هنروز در های رفت و برگشت نيسرت، بلکره واکنشماند که اين رفتار به مفهوم متوقف شدن واکنشمی

شود که در اين صورت واکنش به تعرادل دينراميکی ها میهای برابر موجب ثابت نگاه داشتن غلظتباشند و با سرعتجريان می

 )نه ايستا( رسيده است. 
 

 
 هاي مختلف بر درصد جذب کادميومتاثير زمان تماس :3شکل
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 بررسی تاثیر غلظت اولیه کادمیوم بر درصد حذف و ظرفیت جذب کادمیوم -3-4
 :شودمقدار ماده جذب شده به ازاي هر گرم جاذب )ظرفيت جذب( به صورت رابطه زير تعريف مي

 
 
 
 
حجم  مللموب بمر  Vگرم بر ليتر( غلظت ماده جذب شونده بعد از جذب، )ميلي eCگرم بر ليتر( غلظت اوليه ماده جذب شونده، )ميلي 0Cكه 

 باشد .وزن ماده جاذب بر حسب گرم مي Wحسب ليتر و 
نتمايج حاصمل از بررسمي تماثير   اده شده اسمت.( نشان د4نتايج حاصل از بررسي تاثير غلظت اوليه كادميوم بر روي جذب در شکل شماره )

، مقدار ماده حذف شده به ازاي هر گرم ذرات نانو )ظرفيمت  يومكادمبر روي حذف نشان داد كه با افزايش غلظت اوليه  كادميومغلظت اوليه 
 جذب( و درصد حذف افزايش مي يابد. 

وب نقش مهمي را به عنوان نيروي ملركه غلبه كننمده بمر مقاوممت موجود در مللكائميوم در سيست  هاي جذب ناپيوسته ، غلظت ورودي 
در مللوب ، مقدار ماده حذف شمده بمه ازاي همر يوم كادمناشي از انتقاب جرم بين فاز مايع و جامد ايفا مي نمايد و بنابراين با افزايش غلظت 

 گرم ذرات نانو )ظرفيت جذب( افزايش مي يابد .
 
 

 
 هاي اوليه متفاوت بر ظرفيت و درصد جذب کادميوم: تاثير مقدار غلظت4شکل

 
 بررسي مورفولوژي نانو ذرات اکسيد آهن مغناطيسي

  عکس های تهيه شده از سطح نانو ذرات اکسيد آهن مغناطيسی بوسيله ميکروسکوپ الکترونی روبشی  6و  5شکل های 

(SEM)  می باشد که نانو ذرات اکسيد آهن مغناطيسی را در  کادميوماز فرآيند حذف  عکس قبل 5را نشان  می دهند . شکل

عکس بعد از فرآيند حذف می باشند که نانو ذرات اکسيد آهن مغناطيسی را در  6نشان می دهند و شکل   KX 40بزرگنمايی

ز ذرات نانو و پر شدن خلل و فرج نشان می دهند . با مقايسه اين تصاوير و با توجه به افزايش ساي  KX 40همان بزرگنمايی 

ميان ذرات در بعد از فرآيند حذف کادميوم در مقايسه با اندازه سايز ذرات نانو در پيش از فرآيند حذف ، گويای توانايی نانو 

 اکسيد آهن مغناطيسی در جذب کادميوم می باشد.
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 KX 40ا  بزرگنمايي  آهن ب يدتوسط نانو ذرات اکس کادميوم قبل از جذبSEM : عکس   5شکل

 

 
 KX 40آهن با  بزرگنمايي   يدتوسط نانو ذرات اکس کادميومبعد از جذب SEM : عکس  6شکل

 

  گيريبحث و نتيجه
برابرر  pHدرصد است که در شرايط بهينه مقردار  3/51بيشترين راندمان جذب برابر با نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که 

گرم در ليتر انجرام گرفرت. ميلی 150دقيقه و مقدار غلظت اوليه فلز کادميوم  15م در ليتر، زمان تماس گر 2، مقدار جاذب 7با 

توان اين نوع روش را به عنوان روشری در حذف فلز کادميوم میاکسيد آهن مغناطيسی با توجه به درصد حذف باالی نانو ذرات 

 موثر در حذف فلزات سنگين به حساب آورد.
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