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   چکیده

استفاده از مواد معدنی کم ارزش به منظور رفع آلودگی هاي معدنی و صنعتی، مهمترین اهداف این 

در این مطالعه، توانایی پومیس طبیعی به عنوان یک ماده معدنی فراوان با . مقاله به شمار می آید

براي رسیدن به این . رفته استمورد آنالیز قرار گ ،کادمیم از محلول آبی دسترسی آسان، جهت حذف

مورد بررسی قرار گرفته محلول  pH و ، فاکتورهاي مؤثر بر فرایند جذب مثل غلظت اولیه کادمیمهدف

میلی گرم بر گرم برآورد شد که این نتیجه  97/25حداکثر ظرفیت جذب کادمیم بر روي پومیس . است

، 50، 25ساعت و غلظت هاي اولیه  2درجه سانتی گراد، زمان  25، دماي pH 6ینه تحت شرایط به

مدل هاي ایزوترمی النگمویر و فرندلیچ به منظور . میلی گرم بر لیتر بدست آمد500و  300، 200، 100

بررسی برهمکنش جاذب و جذب شونده بررسی شد و داده هاي تعادلی بیشترین انطباق را با مدل 

این مطالعات ثابت کرد که پومیس با ظرفیت جذب باال می تواند به عنوان . ویر نشان دادندجذبی النگم

   .یک جاذب طبیعی و ارزان قیمت جایگزین مناسبی براي جاذب هاي پرهزینه محسوب شود

   

   

  

Investigation of Cadmium Removal from Aqueous Solutions by 
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Abstract  

Use of low-cost minerals to eliminate mining and industrial pollutants, is the main 
goal of this study. In this paper, the ability of natural pumice as an abundant and 
available mineral has been investigated to remove cadmium from a synthetic 
aqueous solution. To obtain the goal and understand the adsorption mechanism, 
the effective factors influencing the adsorption process including pH and initial 
concentration have been considered. The maximum adsorption capacity of Cd2+ 
on the pumice was found about 25.97 mg/g. This result was obtained at optimized 

conditions of pH (6), temperature (25 C ), contact time (2h) with various initial 
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 ٣٧٩

concentrations of 25, 50, 100, 200, 300 and 500 mg/L. Isotherm models such as 
Langmuir, Freundlich were studied and the equilibrium data indicate that 
Langmuir model shows the most choice.  

  مقدمه -١

مقادیر کمی  .به حساب می آیند ینفلزات سنگي و تولیدکننده یندهمنابع آال ینعمده تر معادن و صنایع مختلف،

کادمیم از جمله پر . ي زندگی موجودات زنده، بسیار مهم و ضروري استاز فلزات سنگین براي حفظ حیات و ادامه

حیط و لطمه هاي وارده بر اکوسیستم و موجودات زنده، اخیرا ترین فلزاتی است که به دلیل دوام و ماندگی در ممصرف

  ]. 3و  2، 1[مورد توجه بسیاري از کارشناسان محیط زیست قرار گرفته اند 

که در . کادمیم غالبا به صورت سولفید کادمیم، همراه سنگ معدن سرب، روي و مس در طبیعت یافت می شود

د طبیعت شده و آلودگی هاي زیست محیطی را به همراه خواهد داشت طول فرایند استخراج و خالص سازي فلزات وار

]3 .[  

هاي متعددي جهت حذف این مواد از این رو مطالعات زیادي بر روي مواد آالینده صورت گرفته و تکنیک

ها جهت حذف پیشنهاد گردیده است، طبق مطالعات انجام شده، فرایند جذب سطحی یکی از محبوب ترین روش

ویژه اگر جاذب مورد استفاده، یک جاذب ارزان قیمت و کم به. هاي صنعتی محسوب می شودهاي سمی از پسابآالینده

از جمله مهمترین جاذب هاي کم هزینه و ارزان ]. 4و  1،2[ي پیش تصفیه نداشته باشد هزینه باشد و نیازي به مرحله

ي آتش پومیس شیشه. ه ایران به وفور یافت می شودقیمت می توان به پومیس اشاره کرد که در بیشتر کشورها ازجمل

این سنگ به دلیل ویژگی . فشانی به شدت حفره دار است که ترکیبی اسیدي تا متوسط را به خود اختصاص می دهد

ي باال، ظرفیت باالي جذب آب و سطحی با بار منفی مورد توجه بسیاري از محققین هاي ارزشمندي چون، سطح ویژه

مطالعات اخیر، آغازي، بر بررسی توانایی و ظرفیت پومیس در حذف و جذب نیکل و کادمیم از محلول . ستقرار گرفته ا

  .آیدآبی تحت شرایط محیطی مختلف در یک سیستم بسته به شمار می

  آزمایشات  -٢

  آماده سازي جاذب - 1- 2

مونه هاي پومیس بدون نیاز به ن .واقع در رشته کوه البرز، تهیه شده است نه پومیس مورد نظر از منطقه مالرنمو

میرکبیر مورد خردایش قرار شست و شو یا آماده سازي اولیه، طی دو مرحله در آزمایشگاه کانه آرایی دانشگاه صنعتی ا

و سپس با استفاده از دستگاه  cm 2-3به گونه اي که در مرحله اول، توسط دستگاه سنگ شکن فکی تا ابعاد . گرفتند

  .میکرون خرد شدند 150 میکرونایزر تا ابعاد

  محلول کادمیم - 2- 2

آلمان آلمان تهیه شده، و به منظور انجام ) Merck(مورد استفاده، از شرکت مرك  3CdSo4.8H2Oنمک 

در این آزمایشات، آب مقطر به عنوان . ساخته شده است) با غلظت هاي معین(آزمایشات مورد نظر، محلول کادمیم 

  .یک نرمال استفاده شده است  NaOHو  H2SO4محلول، از  pHده قرار گرفته و به منظور تنظیم حالل مورد استفا

  فرایند جذب - 3- 2

میلی لیتر  محلول  50میلی لیتري حاوي 100گرم پومیس در بشر  1/0آزمایشات تعادلی جذب، با مخلوط کردن 

دور بر دقیقه، به  500ی گراد و سرعت همزن درجه سانت 25و دماي  pH=5/6-5/5میلی گرم بر لیتر کادمیم در  100

و دما به  pHبه منظور بررسی تغییرات جذب برحسب. دقیقه به منظور رسیدن به شرایط تعادلی دنبال شد 120مدت 

سایر عوامل (کلوین  333و  313، 298و دماهاي  10و 8، 7،  6، 5/4، 3، 2مختلف،  pHترتیب، میزان جذب به ازاي 

بعد از انجام آزمایشات جذب، محلول مورد نظر پس از عبور از . اندازه گیري و بررسی شد)  تعادلیهمانند آزمایشات 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٣٨٠

نتایج بدست آمده، توسط ایزوترم هاي جذبی . کاغذ صافی به منظور تست جذب اتمی به آزمایشگاه ارسال شد

شرایط بهینه جذب بهترین دما و  هم چنین به منظور بررسی. ، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت2، فرندلیچ1النگمویر

pH ثبت شد.  
 

  گیريبحث و نتیجه -٣

  ایزوترم جذب  - 1- 3

 جذب هايایزوترم در واقع. جذب بشمار می آید هاي سیستم طراحی در مهم فاکتورهاي از یکی جذب ایزوترم

لی جذب شونده در فاز با غلظت تعاد ،)q(تعادلی جذب شونده در فاز جامد مقدار میان کمی ايکه، رابطه ریاضی هستند

به منظور تفسیر مکانیزم فرایند جذب  این تحقیق، از این رو در]. 5و4[در دماي ثابت را نشان می دهند) C(مایع

فرندلیچ  هاي ایزوترمی النگمور، مدل هاي انجام شده را با استفاده ازآزمایش از دست آمده به تجربی هاي داده، سطحی

  .ده شده استمورد آنالیز و بررسی قرار دا

در این ایزوترم جذبی، . ایزوترم النگمویر به طور گسترده در توصیف سیستم هاي تک محلولی به کار می رود

شده  جاذب جذب شده، حل ماده هاي مولکول از جاذب داراي سطحی همگن بوده به گونه اي که یک پوشش تک الیه

  .]6و5[شود می فرض پذیر برگشت جذب يپیوندها و یکسان جاذب جذب در تمامی سطوح انرژي مقدار و

  :شکل خطی این ایزوترم را نشان می دهد) 1(معادله 

 
غلطت تعادلی جذب شونده در فاز مایع  mg/g( ،Ce(مقدر ماده تعادلی جذب شونده در فاز جامد qeکه در آن 

)mg/Lit( ،KL  وQm  ثابت هاي النگمور هستند کهKL به قدرت پیوندي وابسته است )L/mg ( و Qm  حداکثر میزان

  ].7و mg/g] (5 ،6(ماده اي است که می تواند توسط یک الیه جذب شود

، با استفاده از شیب و عرض از مبدا نمودار به ترتیب فاکتورهاي Ceبر حسب  Ce /qبنابراین با ترسیم نمودار 

1/Qm .KL  1و/Qm  7و 6، 5[قابل محاسبه می باشند.[  

 .دلیچ نیز به منظور بررسی فرایند جذب کادمیم بر روي پومیس به کار گرفته شده استدر این مقاله، معادله فرن

 که .]7[دارند متفاوتی قدرت جذب و نبوده یکنواخت جاذب، جسم سطح روي موجود مناطق شود می فرض مدل این در

  )):2(معادله (شود می بیان زیر صورت به

 
باشد  1با  برابر محلول نهایی غلظت در زمانی است که سطحی ذبج قابلیت بیانگرثابت فرندلیچ و  KFکه در آن 

  ]. 8و  6، 5[بشمار می آید ) فاکتور تصحیح(درجه وابستگی به غلظت نعادلی  N و) توزیع ضریب(

به ترتیب عرض از مبدا و شیب نمودار می گردند  n/1و  Log Ce ،KFبر حسب  Log qeطبق این رابطه با ترسیم 

  . حاسبه خواهند بوداز این رو قابل م

و  300، 200، 100، 50، 25(ایزوترم هاي تعادلی جذب کادمیم بر روي پومیس به ازاي غلظت هاي اولیه کادمیم 

500 mg/L ( درجه سانتی گراد،  25در شرایط دمايPH =5/6-5/5 دور بر  500گرم و درو همزن  1/0، مقدار جاذب

و پارامترهاي تجربی هریک از معادالت النگمویر و . داده شده است ، نشان2دقیقه، در نمودار  120دقیقه به مدت 

  .، آورده شده است2فرندلیچ در جدول 

 

                                                
1 - Langmuir  
2 - Freundlich 
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 500درجه سانتی گراد، سرعت همزدن  25، دماي PH  =5/6-5/5: شرایط جذب. ایزوترم جذب کادمیم بر روي پومیس -2نمودار

  .گرم 1/0دور بردقیقه و مقدرا جاذب

  

  خالص پومیس بر کادمیم جذب براي جذبی ایزوترم هاي مدل براي شده محاسبه پارامترهاي دیرمقا - 2جدول

  ایزوترم فرندلیچ  ایزوترم النگمویر  نوع جاذب

Q0 KL R1
2 KF n R2

2 
  8712/0  93/5  15/10  9996/0  13/0  26  پومیس

محاسبه  8712/0قابل مقدار براي مدل النگمویر در م 9996/0همانطور که مشهود است، ضریب همبستگی باالي 

اي النگمویر براي جذب کادمیوم بر روي پومیس ، نشان دهنده تطابق خوب مدل تک الیه فرندلیچ شده براي مدل

 توزیع بیانگر تواند می کند، می فرض همگن صورت به را ایزوترم سطح جاذب آنجاییکه این از و. طبیعی می باشد

میلی گرم به  26حداکثر میزان جذب گزارش شده براي این فرایند،  ،2دولبر اساس ج .باشد پومیس بر جذب همگن

  . ازاي یک گرم پومیس بوده است

  تاثیر غلظت اولیه کادمیم بر فرایند جذب - 2- 3

، مقدار کادمیم جذب شده به ازاي یک گرم پومیس با افزایش غلظت کادمیم موجود در محلول، 1طبق نمودار       

میلی  500به  25دقیقه، با تغییر غلظت از  120همانطور که در شکل دیده می شود، بعد از گذشت . افزایش می یابد

زیرا در غلظت هاي پایین تعداد . م بر گرم افزایش می یابدمیلی گر 5/27به  17گرم بر لیتر مقدار کادمیم جذب شده از 

یون هاي کادمیم موجود در محلول نسبت به سایت هاي جذبی در دسترس، کمتر است اما با افزایش غلظت تعداد 

این . بیشتري از سایت هاي جذبی اشغال شده، از این رو مقدار ماده جذب شده به ازاي جرم جاذب افزایش می یابد

توان آن را دلیلی بر افزایش رقابت یابد که میاي کاهش میی است که درصد جذب کادمیم به طور قابل مالحظهدرحال

  ]. 6و 4[هاي موجود در محلول بر سر اشغال کردن سایت هاي جذب بشمار آورد کادمیم

 محلول بر فرایند جذب pHتاثیر  - 3-3

pH  به عبارت ]. 5[آیدیند جذب بخصوص ظرفیت جذب بشمار میمحلول، یکی از مهمترین فاکتورهاي مؤثر بر فرا

و تغییر ) تغییر خواص سطحی جاذب(بر ظرفیت جذب را می توان به تاثیر آن بر روي طبیعت جاذب  pHدیگر تاثیر 

بر  pHبا توجه به مطالب ذکر شده می توان به اهمیت مطالعه ]. 4[خواص گونه هاي جذب شونده در محلول نسبت داد

گرم  1/0از این رو مجموعه اي از آزمایشات در شرایط . جذب یون هاي فلزي کادمیم بر روي پومیس پی برد فرایند

درجه  25دور بر دقیقه، دماي  500دور همزن   میلی گرم برلیتر کادمیم، 100میلی لیتر محلول  50جاذب مورد نظر ، 

پس از انجام . دقیقه انجام شد 120زاي مدت زمان به ا 10و  5/8، 7، 6، 5/4، 3، 2هاي مختلف  pHسانتی گراد با 

آزمایشات و جداکردن محلول از جاذب توسط کاغذهاي صافی، محلول شفاف به منظور آنالیز جذب اتمی و تعیین 

  .درصد جذب، به آزمایشگاه ارسال گردید
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انجام آزمایش از محلول  محلول و ثابت نگه داشتن آن در طول pHقابل ذکر است در این آزمایشات به منظور تنظیم 

هاي مختلف را  pHمقدار جذب کادمیم برحسب  1-3نمودار  .یک نرمال استفاده شده است NaOHو  H2SO4هاي 

  . نشان می دهد

  

  

    

  

    

  

، دماي 500rpmگرم جاذب، دورهمزن  1/0: هاي مختلف در شرایط pHبه ازاي  ب کادمیم بر روي پومیس، مقدار جذ1-3نمودار

  .دقیقه 120میلی گرم بر لیتر و زمان  100نتی گراد، غلظت درجه سا 25

  

پومیس افزایش یک گرم میلی گرم به ازاي  45به  4مقدار جذب از   pH، بطور کلی با افزایش 1-3با توجه به نمودار 

این . یابدگیري میمقدار جذب افزایش چشم 7هاي باالتر از pHکه در نمودار مشهود است در همانطور . می یابد

چرا که تمام فلزاتی که . دانست Cd(OH)2نشست کادمیم به صورت توان ناشی از تهافزایش ناگهانی جذب را می

به صورت هیدروکسید فلز رسوب می ) 6اصوال باالي (هاي خاص  pHقابلیت هیدروکسید شدن دارند مانند کادمیم، در 

بطور کلی  .نادیده گرفته شده است 7هاي باالي  pHزمایشات از این رو در سایر آ ].9. [کنند و از محلول جدا می شوند

محیط (هاي باال  pHکمتر از مقدار جذب آن ها در ) محیط اسیدي(هاي پایین  pHدر  کادمیمجذب یون هاي فلزي 

  . می باشد) قلیایی

د شدن یون و آزا) SiO2و  Al2O3 ،Fe2O3(هاي پایین در اثر پروتونیزه شدن اکسیدهاي سطحی pHچرا که، در  

H+  در محلول، نیروي دافعه الکتروستاتیکی قابل توجهی بین بارهاي مثبت سطحی و کاتیون هاي فلزي شکل می

موجود در محیط با کاتیون هاي کادمیم براي نشستن در سایت هاي جذبی رقابت می  +Hهاي در این حالت یون. گیرد

 ]. 4و3[کنند که نتیجه آن کاهش مقدار جذب می باشد 

بر تعداد بارهاي  یابد وهاي مثبت موجود در سیستم کاهش میمحلول افزایش می یابد تعداد بار pHمانطور که ه

هاي فلزي و سطوح جاذب به دلیل ایجاد جاذبه الکتروستاتیکی قوي بین یون. شودمنفی بر روي سطح جاذب افزوده می

هاي ترین فاکتور براي جذب کاتیونبی، مناسبهاي جذتوان گفت بارهاي منفی موجود در سطح جاذب و سایتمی

 ]. 3[افزایش می یابد ) محیط قلیایی(هاي باال  pHاز این رو مقدار جذب در . فلزي می باشند

بهینه براي انجام  pHمیباشد را به عنوان  6اولیه محلول که نزدیک به  pHباتوجه به مطالب ذکر شده، می توان 

  .سایر آزمایشات معرفی کرد

  

 گیريیجهنت -۴

در این مقاله به منظور حذف آالینده هاي معدنی و صنعتی با استفاده از ماده معدنی کم ارزش، به بررسی توانایی و 

بدین . ظرفیت جذب پومیس طبیعی در حذف فلز سنگین سنگین و خطرناك کادمیم از محلول آبی پرداخته شده است

و با توجه به آزمایشات انجام . ولیه محلول مورد مطالعه قرار گرفتا pHمنظور پارامترهایی چون غلظت اولیه کادمیم و 

 : نتایج بدست آمده به شرح زیر می باشد.شده، مکانیزم جذب نیکل بر روي پومیس بررسی شده است
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بیشترین . داده هاي تعادلی بدست آمده بیشترین انطباق را با مدل ایزوترمی النگمویر نسبت به فرندلیچ نشان دادند

که این . میلی گرم بر گرم برآورد شده است 26یت جذب کادمیوم بر روي پومیس طبق معادله ایزوترم النگمویر ظرف

  .مقدار نشان دهنده ظرفیت باالي جذب در حذف فلزات سنگین می باشد

pH با افزایش . محلول یکی از مهمترین فاکتور ها در جذب یون فلزي بر روي جاذب بشمار می آیدpH درصد جذب 

به طور . رسوب کند و ته نشین شود) Cd (OH)2(به صورت هیدروکسید  کادمیمافزایش می یابد تا جایی که  کادمیم

بهینه معرفی می  pHرا به عنوان ) اولیه محلول pH( 6تقریبی   pHکلی نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام شده 

  . کند

طقه اي غنی از پومیس و ذخایر پومیس است که می توان با توان گفت، ایران منبا توجه به مطالب گفته شده می

مدیریت و برنامه ریزي صحیح، هرچه بهتر و بیشتر از این منابع معدنی فراوان، در دسترس و کم هزینه به منظور 

هاي معدنی اعم از ما باید بکوشیم با پیشرفت در زمینه. اهداف گوناگون، از جمله مسائل زیست محیطی بهره جست

از . تشاف و استخراج ذخایر مختلف در زمینه رفع آلودگی هاي ناشی استخراج این ذخایر گام برداشته و پیش رویماک

این رو بهترین گزینه براي رفع آلودگی هاي ناشی از معادن مختلف بهره جستن از باطله هاي همان معادن یا ذخایر 

ام این پروژه سعی بر آن است که گامی در جهت حذف از این رو در راستاي انج. ها می باشدکم ارزش مجاور آن

آلودگی هاي زیست محیطی معادن مس بر داشته و به کمک پومیس فلزات سنگینی مثل کادمیم را جذب کرده و از 

   .هاي زیرزمینی و خسارات ناشی از آن جلوگیري کنیمها به سفره آبوارد شدن آن
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