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 چکیده 

 

جذب سطحی یکی از مهم ترین روش های جداسازی  و حذف فلزات سنگین از نمونه های آبی است.در این تحقیق یک روش 

برای اندازه گیری کادمیم استفاده شد. در این روش جهت حذف   UV-Visibleحذف، جفت شده با اسپکتروفتومتری 

ح شده با تیو استو آمید استفاده شد و پس از آن میزان کادمیم کادمیم از نمونه های آبی، از جاذب مونت موریلونیت سدیم اصال

اندازه گیری شد و سپس درصد رموال   UV-Visibleاستخراج شده در محیط آبی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری 

 محاسبه و گزارش گردید.

 

 

 

 ، کادمیم. UV-Visible: حذف، اسپکتروفتومتری واژگان کلیدی
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 مقدمه  
 

. کادمیم عنصری نسبتا کمیاب ، نرم ، با رنگ سفید مایل به آبی و فلز انتقالی سمی است که در سنگ معدن روی وجود دارد و 

در باتریها به مقدار زیادی استفاده می شود .کادمیم از مهمترین فلزات سمی میباشد که به وسیله گیاهان جذب شده وآثار 

غذایی دارد.کادمیم یکی از مهمترین فلزات سنگین است که به علت تجمیع در گیاه زیانباری بر رشد گیاه و جذب عناصر 

 وسمیت زیاد برای انسان و دام ، حاللیت زیاد در آب و تحرک در خاک به عنوان آالینده ای بسیار مهم شناخته شده است . 

. سمیت کادمیم در گیاه به طور کلی شامل کودهای فسفاته و لجن فاضالب از مهمترین منابع کادمیم در خاکها بشمار میروند 

اختالل در سوخت وساز عناصر کم مصرف ، اختالل در فعالیتهایی مانند فتوسنتز ، تثبیت دی اکسید کربن و تعریق و نیز تغییر 

نفوذ پذیری غشای سلولی می باشد . از طرف دیگر، اثر کادمیم بر رشد و ویژگی های رشدی گیاه به عنوان شاخصی برای 

 سمیت آن مطرح می باشد.تا کنون روش های متفاوتی برای حذف کادمیم استفاده شده مانند: 

به منظور  (TCG)اثر پارامترهای طراحی راکتور روی حذف کادمیم از پساب های صنعتی به وسیله گروه شیمیایی تانیسان 

 (،5102همکارانش، (. )براهمی و ECافزایش بهره وری و کاهش قیمت فرایند الکتروکاگیولیشن )

بر بافت  (II)کارایی جلبک دریایی برای حذف فلزات از محلول آبی، برای اندازه گیری مکانیزم جذب بیوشیمیایی یون کادمیم  

 (، 5102. ) محمد قنمی و همکارانش،  (SEM)و (FT_IR) جلبکی تکنیکهای 

ز محلولهای آبی با استفاده از مدل النگمویر و در جذب سطحی به منظور حذف کادمیم ا (NP) استفاده ار فسفات طبیعی

 (، 5102فرندلیچ. )یاکوبی و همکارانش، 

 .et al, 2011 Fحذف فلزات سمی از جمله کادمیم را با استفاده از جذب سطحی توسط توده زنده چوب پنبه الجزایری. ) 

Krika .) 

ذب مونت موریلونیت اصالح شده با تیو استو آمید با موفقیت در کار حاضر حذف فلز کادمیم در نمونه های آبی با استفاده از جا

 انجام شد.

 

 

 روش تحقیق

 

 مواد و روش ها:

 

و از معرف تیواستو آمید به عنوان اصالح کننده جاذب و همچنین  از  pHدر این کار از اسید نیتریک رقیق به منظور تعیین 

 دی فنیل کاربازید به عنوان معرف برای تعیین غلظت کادمیم استفاده شد. -0،2معرف 
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 دستگاه ها:

متر نانومتر از دستگاه اسپکتروفوتو 251برای اندازه گیری جذب و رسم طیف های محلول های رنگی ایجاد شده در طول موج 

، جهت  H-11Nمدل  KOKUSANو دستگاه سانتریفوژ  PerkinElmerساخت کمپانی  Lambda35دو پرتویی مدل

برای گرفتن طیف  PerkinElmeساخت کمپانی   FT-IRجدایی فاز ها مورد استفاده قرار گرفت ، همچنین از دستگاه 

 .خروطی و . . .  نیز استفاده گردیداستفاده شد، وسایل شیشه ای پیرکس از قبیل بالن ژوژه، پیپت، لوله م
 

 روش کار:

 

دی فنیل کاربازید  -0،2ساعت در آب روی همزن قرار داده شد و درشرایط مناسب معرف  52در ابتدا جاذب مونت موریلونیت  

اثبات شد. پس از خشک شدن جاذب از آن برای حذف  FT-IRبه آن اضافه شد. اصالح شدن مونت موریلنت با مطالعات 

کادمیم استفاده شد. مقداری از جاذب اصالح شده در شرایط مناسب در محلول حاوی کادمیم قرار داده شد و این محلول روی 

ه همزن قرار گرفت، بعد از مدت زمان مشخصی محلول سانتریفوژ شد و میزان کادمیم استخراج شده از محیط توسط دستگا

 اسپکترو فتومتر دو پرتویی تعیین شد .

 

  يافته ها

 

 :بررسی فاکتور های موثر بر بازده حذف

( بررسی اثر این عامل را ر روی حذف کادمیم 0میباشد، نمودار)  pHیکی از فاکتورهای موثر در حذف فرآیند بهینه سازی 

 نشان می دهد

 pHبررسی اثر  -

 

 pH(. بررسی اثر 1نمودار)
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 زمانبررسی اثر  -

( بررسی این عامل را نشان می دهد.5یکی دیگر از فاکتورهای موثر بر حذف زمان می باشد که نمودار)  

 

(. بررسی اثر زمان2نمودار)  

 

 

 بحث و نتیجه گیری

 

:این روش از دو جهت حائز اهمیت است  

 موجودیت میزان مجاز فلز کادمیم در خاک و گیاهان

سریع،ساده ودقیقصحت باالو اندازه گیری های   

.مرئی  استفاده می شود_روش حذف، روشی ست ارزان و ساده که در اجرای ان از دستگاه اسپکتروفتومتری  فرابنفش  
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