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چکیده
وجود غلظتهای زیاد فلزاتی مانند کادمیم ،کروم ،کبالت ،جیوه ،سرب ،روی و آرسنیک درون اجزای بدن انسانها به دلیل عدم تجزیه زیستی
در طبیعت و نیمه عمر بیولوژیکی طوالنی مدت و امکان تجمع در بخشهای مختلف بدن موجودات زنده ،بسیار خطرناک است ،بنابراین حذف
این فلزات سنگین از آب و پسابها یک معضل مهم است .روش جذب سطحی بهعنوان یکی از موثرترین فرآیندها جهت حذف فلزات سنگین
در نظر گرفته شده است .مواد مختلفی بهعنوان جاذب مورد استفاده قرار میگیرند .انتخاب جاذبی ارزان قیمت و کارآمد در فرآیند حذف
آالیندهها مهمترین عامل موثر واقع شدن روش جذب سطحی است .در این مطالعه امکانسنجی استفاده از ضایعات معدن ذغال سنگ
بهصورت طبیعی و اصالح شده با سود به منظور حذف عنصر آالینده کادمیم مورد بررسی قرار گرفت .آزمایشهای همدما و سینتیک جذب به
منظور محاسبه ظرفیت و سرعت جذب کادمیم توسط این ترکیب انجام شد .نتایج نشان داد ظرفیت ضایعات ذغالسنگ اصالح شده با سود،
نسبت به ضایعات طبیعی برای جذب فلز کادمیم بسیار بیشتر است .بر اساس نتایج مطالعات سینتیک مشخص شد  80درصد جذب کادمیم
توسط جاذب اصالح شده در  60دقیقه ابتدای برهمکنش جاذب و جذبشونده اتفاق میافتد .به طورکلی تغییر در ساختار ضایعات ذغالسنگ
و اصالح آن ،میتواند قابلیت حذف و جذب عنصر کادمیم از محلولهای آبی را افزایش دهد.

کلید واژهها :ضایعات معدن ذغال سنگ ،همدما ،سینتیک ،کادمیم ،جاذب
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سرآغاز
صنایع یکی از مهمترین منابع آلودهکننده محیطزیست هستند که
روزانه عناصر و یونهای خطرناک زیادی را به محیط زیست آزاد
میکنند .کادمیم یکی از محصوالت آلودهکننده ناشی از صنایع
تولیدی میباشد که باعث بیماریهای کلیه و ریه میشود
) .(World Health Organization, 2007این عنصر بسیار
سمی و زیست تجزیهناپذیر است .روشهای متعددی از جمله:
تبادل یونی بین فازهای مختلف ،الکترولیت ،اسمز معکوس،
الکترودیالیز ،رسوب ،سیمانی شدن و جذب برای کاهش غلظت
آالیندهها در محیط بهکار گرفته شدهاند .در بین این روشها ،فرایند
جذب سطحی یک روش معمول ،گسترده و قابل دسترس میباشد.
از مزیتهای روش جذب سطحی نسبت به دیگر روشها میتوان
به بازدهی باال ،مقرون به صرفه بودن ،فرآیند راحت ،مصرف کم
مواد ،استفاده از جاذبهای ارزان قیمت همچون کانیها و ضایعات
معادن اشاره کرد ) Wang, et al, 2008; Singh, et al.,
 .)2016جاذبهای فراوانی با منشاهای آلی ،معدنی و بیولوژیکی
در روش جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفتهاند و نتایج قابل
قبولی بهدست آمده است .در بین این جاذبها ،کربن فعال به
عنوان یک جاذب معمول و موثر شناخته شده است )Marzal, et
al., 1996; Chander, 2001; Mohan Amann et al.,
 .(2012از جمله جاذبهای کم هزینه دیگر که برای حذف فلزات

سنگین از آب بهکار گرفته شدهاند می توان به بنتونیت ،لیگنین،
خاک رس ،نانو کمپوزیتهای رس-اکسیدهای فلزی ،گل قرمز،
زیست توده ،خاکستر تفالهها و خاکسترهای ذغالسنگ اشاره کرد
) ;Gupta et al., 2005; Genc-Fuhrman et al., 2007
.(Kalantari et al., 2015; Feng et al., 2019

هزینه و قیمت جاذب ،یک پارامتر مهم جهت مقایسه جاذبهای
مختلف است ،هر چند که اطالعات پیرامون هزینه مربوط به
جاذبها بسیار کم است و بیشتر توجه به کارآیی جاذب ،قابلیت
دسترسی بومی آن و فرآیندهای مورد نیاز جهت افزایش کارآیی
آنها بوده است .بهطور کلی در صورتی میتوان یک جاذب را یک
جاذب کم هزینه نامید که نیازمند پردازش کم جهت افزایش
کارآیی باشد ،فراوان در طبیعت باشد و یا این که جزء ضایعات
معادن باشد ،البته افزایش کارآیی میتواند جبرانکننده هزینههای
اضافی جهت پردازش آن باشد ( Bailey et al., 1999; Ong et
.)al., 2013

سرباره ذغالسنگ و خاکستر ذغالسنگ از محصوالت زاید حاصل

از احتراق نیروگاههای سوخت ذغالسنگ میباشند .تفاوت بین
سرباره ذغالسنگ و خاکستر ذغالسنگ در نوع فرآیند و شرایط
تشکیل آنها (فشار و دما) میباشد .خاکستر ذغالسنگ ،به ذرات
پودری شکل تولید شده از احتراق ذغالسنگ در نیروگاههای
حرارتی میگویند .خاکستر ذغالسنگ ،یک ماده قلیایی قوی است
که وقتی با آب ترکیب میشود pH ،آن به  10تا  13میرسد.
همچنین روی سطح آن در pHهای باال ،بار منفی ایجاد میشود.
تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان دادند خاکسترهای
ذغالسنگ از یکسری مواد ناهمگن تشکیل شدهاند که این مواد
نیز از تعداد زیادی حوزههای کوچک فرم گرفته حاصل از ادغام
ترکیبات شیشهای شکل آلومینیوم و سیلیسیم به وجود آمدهاند.
همچنین در نمونههای خاکستر ذغالسنگ ،مواد متخلخل و ذرات
نامنظم شبیه به مواد کربنی نسوخته نیز یافت شدهاند ( Cho et
 .)al., 2005از خاکستر ذغالسنگ در تولید مصالح ساختمانی،
ماده اصالح کننده خاک و ...استفاده میشود (Brendel, 1995
;.)Shemi, et al., 2012

سرباره ذغال سنگ ،یک ماده زائد حاصل از احتراق نیروگاههای
سوخت ذغال سنگ میباشد .در کشورهایی مانند تایوان،
ذغالسنگ %44 ،از برق تولیدی کشور را فراهم میکند که هر
ساله بیش از  1/6میلیون تن سرباره ذغالسنگ تولید میشود.
عالوه بر این ،تولید جهانی سرباره ذغالسنگ  500میلیون تن در
سال میباشد که این ضایعات میبایست قبل از دفن کاهش یابند.
در سالهای اخیر سرباره ذغالسنگ به عنوان یک ماده افزودنی
در سیمان و بتن ،تثبیت جادهها ،تثبیت ساختمانها و تثبیت
ضایعات مورد استفاده قرار گرفته است (.)Wang et al., 2004
همچنین از این ترکیب به عنوان جاذبی مؤثر برای حذف فلزات
سنگین ترکیباتی مانند فسفات از محلولهای آبی استفاده شده
است ( Panday et al., 1985; Lam et al., 2020; Wang et
 .)al., 2006; Mohan & Gandhimathi, 2009قسمت عمده
سرباره ذغالسنگ از ترکیبات سیلیسیم و آلومینیوم تشکیل شده
است که میتوان آن را به عنوان یک منبع ارزان و قابل دسترس
از  Siو  Alبرای سنتز زئولیتها بهکار بردHoller & .
) Wirsching (1985اولین محققینی بودند که ستتز زئولیت را با
استفاده از خاکستر ذغالسنگ انجام دادند .خاکستر ذغالسنگ در
اثر تیمار شیمیایی به ترکیباتی با خواص زئولیت تبدیل میشود.
زئولیتها موادی متخلخل با سطح ویژه باال و حفرههای سبد مانند
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میباشند .زئولیت طبیعی نسبت به خاکستر ذغالسنگ دارای سطح
ویژه و حجم منافذ بیشتری میباشد .از این رو برای اهداف مختلف
مانند تبادل یونی و جذب در تصفیه آب و فاضالب استفاده میشود.
رایجترین روش مورد استفاده برای تبدیل خاکستر ذغالسنگ به
خواص ترکیبات زئولیت فرآیند هیدروترمال میباشد که به موجب
آن خاکستر با محلول قلیایی در شرایط مختلف دما ،فشار و زمان
واکنش مخلوط میشود .این عملیات سبب میشود تا ظرفیت جذب
خاکستر ذغالسنگ باال رود (.)Wang et al., 2005
مطالعات اندکی در زمینه توانایی جذب فلزات سنگین توسط
سربارههای ذغالسنگ صورت گرفته استGupta et al .
) (2003خاکستر ذغالسنگ را به عنوان جاذب برای حذف فلزات
سمی  Cdو  Niمورد بررسی قرار دادندAlinnor et al (2007) .
از خاکستر ذغالسنگ حاصل از احتراق ذغالسنگ برای حذف
 Cuو  Pbاستفاده نمودند .در تحقیقی که Javadian et al
) (2013روی خاکستر ذغال سنگ انجام دادند ثابت شد که
خاکستر ذغال ،جاذب خوبی برای فلز کادمیم نمیباشد اما کانی
زئولیت سنتز یافته از ذغالسنگ (اصالح شده با سود یک نرمال)
مقدار  84درصد از کادمیم را جذب کرد.
با توجه به این که کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک
واقع شده است و در سالهای اخیر با کمبود آب مواجه بوده است،
الزم است روشهای کارآمد و مقرون به صرفه در جهت حذف
آالیندهها از آب و استفاده مجدد از منابع آب به کار گرفته شود .با
وجود مطالعاتی که در زمینه استفاده از ضایعات معادن به منظور
حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی صورت گرفته است،
تاکنون مطالعهای در مورد استفاده از ضایعات ذغالسنگ اصالح
شده معدن شهرستان زرند کرمان انجام نشده است .در این مطالعه
قابلیت ضایعات معدن ذغالسنگ به عنوان یک جاذب مقرون
بهصرفه در حذف کادمیم از محلولهای آبی مورد بررسی قرار
گرفت.
مواد و روشها
مواد مورد نیاز

سرباره ذغالسنگ تهیه شده از ضایعات موجود در کارخانه
ذغالسنگ واقع در شهرستان زرند کرمان ،نمک سولفات کادمیم،
کلرید کلسیم و هیدروکسید سدیم تهیه شده از شرکت مرک به
عنوان مواد آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند.
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آمادهسازی جاذب و اصالح آن

سرباره ذغالسنگ پس از اطمینان از عدم وجود ناخالصی ،با آسیاب
پودر و از الک  230مش عبور داده شد و بهعنوان ضایعات
ذغالسنگ طبیعی مورد استفاده قرار گرفت .اصالح این ترکیب با
استفاده از سود  1نرمال و  2نرمال صورت گرفت .بدینمنظور 50
گرم از سرباره ذغالسنگ بهصورت مجزا با  100سیسی سود 1
نرمال و  100سیسی سود  2نرمال مخلوط و سوسپانسیون حاصله
به مدت  24ساعت در آون با دمای  100درجه سانتیگراد قرار داده
شد .سپس نمونههای جامد توسط سانتریفیوژ از محلول جدا و پس
از چند مرحله شستشو در دمای محیط خشک شدند و در نهایت از
الک  230مش عبور داده شدند ( Pengthamkeerati et al.,
2008; Nascimento et al., 2009; Ting-Cheu et al.,
.)2008

آزمایش همدمای جذب

محلول مادر ( 1000میلیگرم در لیتر) از نمک کادمیم تهیه گردید
و سپس از این محلول ،محلولهای مورد نیاز ( 10 -400میلیگرم
بر لیتر) ساخته شدند 0/1 .گرم از جاذبها با  10میلیلیتر از
محلولهای تهیه شده با غلظتهای  300 ،200 ،100 ،50 ،10و
 400میلیگرم بر لیتر بعد از انتقال به لولههای سانتریفیوژ (فالکون)
در دمای  25درجه سانتیگراد در مدت زمان  24ساعت تکان داده
شدند .پس از تعادل ،سوسپانسیونها سانتریفیوژ شده و بعد از صاف
کردن محلول رویی ،مقدار کادمیم جذب شده از تفاوت بین غلظت
اولیه این عنصر و غلظت نهایی موجود در محلول محاسبه شد .هر
آزمایش در سه تکرار انجام شد .برای هر سطح یک نمونه شاهد
بدون جاذب هم تهیه گردید .غلظتها توسط دستگاه جذب اتمی
اندازهگیری شدند.
برای مدلسازی ایزوترم جذب یونهای کادمیم از مدلهای
النگمویر و فروندلیچ استفاده شد .مدل ایزوترم جذب النگمویر
مربوط به جذب تک الیهای است و فرض میشود مکانهای سطح
جاذب دارای انرژی جذب یکسانی میباشند .معادله النگمویر به
صورت معادله  1می باشد:
)𝑞e = (qm ∗ b ∗ Ce)/(1 + bCe
()1
در این رابطه  ،qeمقدار یونهای جذب شده ( qm ،(mg/grحداکثر
ظرفیت جذب یونهای جذب شده ( b،(mg/grثابت تعادل جذب
النگمویر ( Ce ،(mg/grغلظت تعادلی یونهای فلزی ((mg/l
ایزوتـرم جذب چند الیه بـرای سطـوح نـاهمگن تـوسط معادلـه
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ایزوترم فروندلیچ به صورت رابطه ( )2تعریف میشود:
Qe=Kf.Cen
()2
 ،Ceغلظـت تعـادلی یونهـای فلزی ( Qe ،(mg/lمقـدار یونهـای
جذب شده ((mg/gr

 KFو  nثابت های فروندلیچ و به ترتیب شـــاخصهای ظرفیت و
شدت جذب میباشند.

 -معادله شبه رده

دوم()2

معادله شبه رده دوم ،به ظرفیت جذب روی سطوح جامد میپردازد
و به تعداد سطوح فعال ناشی از ظرفیت جذب تاکید دارد .این معادله
میزان جذب شیمیایی را کنترل میکند و همچنین ارتباط و
همبستگی بین دادهها را بهبود میبخشد که به صورت معادله ()4
است:
()4

آزمایش سینتیک جذب

آزمایشهای سینتیک جذب برای محلول سولفات کادمیم با غلظت
 400میلیگرم بر لیتر توسط جاذب سرباره ذغالسنگ طبیعی و
اصالح شده در شرایط تقریبا یکسان آزمایشگاهی در
سوسپانسیونهای  1درصدی از جاذب و جذب شونده  0/01انجام
شدند .ابتدا محلول 1000میلیگرم بر لیتر سولفات کادمیم
) )3CdSO4 .8H2Oبا استفاده از محلول کلرید کلسیم 0/01
موالر تهیه گردید 0/1 .گرم سرباره اصالح شده با  10سیسی
سولفات کادمیم  400میلیگرم بر لیتر در لولههای سانتریفیوژ
مخلوط شد .نمونهها در بازههای زمانی 12 ،6 ،3 ،1 ،0/5و 24
ساعت ،با  3تکرار و یک شاهد با سرعت  300دور در دقیقه تکان
داده شدند .سپس به مدت 10دقیقه سانتریفیوژ شدند و محلول
رویی جدا شد .غلظت کادمیم باقیمانده در عصاره با استفاده از
دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد .مدلسازی سینتیک جذب
یونهای کادمیم با مدلهای شبه رده اول ،شبه رده دوم و تابع
توانی انجام و نمودارها با استفاده از نرمافزارGraphpad Prism
رسم شدند .مدلهای سینتیکی مورد استفاده به شرح زیر میباشند.
 -معادله شبه رده

اول()1

یکی از پرکاربردترین معادلهها در جذب سطحی یک حل شونده از
یک محلول ،معادله درجه اول میباشد که اولین بار توسط
الگرگرن ( )Lagergren, 1989پیشنهاد شد .این مدل ،به سرعت
جذب مکانهای اشغال شده متناسب با تعداد مکانهای خالی
میپردازد و همچنین با دادههای تجربی در مراحل اولیه واکنش
برازش مییابد که به صورت معادله ( )3میباشد.
-k
qt=qe(1-e) lt
()3
که  ،qtمقدار فلز جذب سطحی شده در زمان  qe ،)mg/g( tمقدار
فلز جذب سطحی شده در زمان تعادل ( )mg/gو  ،Klثابت تعادل
شبه رده اول میباشد.

k2qe2t

qt= 1+k2qe

 qtو  qeمقدار یون جذب شده در زمانهای  tو تعادل ( (mg/gو
 (g. mg-1. min-1( ،k2ثابت سرعت شبه رده دوم میباشند.
 معادله تابع توانیqt=atb

()5
که  ،qtمقدار ماده جذب شده در واحد جرم جاذب ( a ،)mg/gو
 ،bثابتهای معادله هستند که  bمثبت و کوچکتر از  1میباشد.
نتایج
خصوصیات شیمیایی سرباره ذغال سنگ

سرباره ذغال سنگ از معادن ذغال سنگ شهرستان زرند در استان
کرمان تهیه شد .ترکیب شیمیایی حاصل از آزمایش  XRFاین
نمونه در جدول ( )1نشان داده شده است .سرباره ذغالسنگ یک
ترکیب آلومینوسیلیکاته است که سیلیسیم و آلومینیوم بیشترین
ترکیبات آن را تشکیل میدهند .مطالعات مختلف نشان دادهاند که
ترکیبات آلومینوسیلیکاته توانایی باالیی در جذب فلزات سنگین از
محلولهای آبی دارند .یکی از دالیل اصلی این قابلیت خوب ،وجود
اتمهای اکسیژن فعال بر روی سطوح این ترکیبات است که
میتوانند یونهای فلزی با بار مثبت را از طریق پیوندهای
الکترواستاتیک جذب کنند )Srivastava et al., 2005; Yang
.(et al., 2010

الگوی پراش پرتو ایکس سرباره ذغالسنگ طبیعی و
اصالح شده

الگوی پراش پرتو ایکس مربوط به سرباره ذغالسنگ و نمونههای
اصالح شده آن در شکل ( )1نشان داده شده است .اصالح سطح
سرباره با استفاده از سود  1و  2نرمال تغییری در ساختار شیمیایی
آن ایجاد نکرد و الگوی پراش پرتو ایکس نمونههای اصالح شده
مشابه با نمونه طبیعی است .کانی عمده در ذغال سنگ کوارتز می
باشد که وجود پیکهای تیز در  2ϴهای  21و  27درجه موید
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.)al., 2020

وجود این کانی است .وجود پیکهای محدوده  30-50نیز
نشاندهنده وجود کانی موالیت در آن است ( Hosseinpoor et

جدول ( :)1تجزیه عنصری سرباره ذغال سنگ
ترکیب شیمیایی
درصد

Al2O3 SiO2
41/11

19/70

Na2O Fe2O3
16/50

0/41

K2O
4/50

MgO

SO3

P2O5

CaO

TiO2

1/05

1/72

0/096

0/98

0/77

طیفهای مادون قرمز سررباره ذغال سرنگ طبیعی و اصرالح
شده

طیفهای مادون قرمز مربوط به سرباره طبیعی و سرباره اصالح
شده با سود  1و  2نرمال در شکل ( )2نشان داده شده است.
همچنین مقادیر عددی این طیفها در جدول ( )2آورده شده است.
پیوندی در  2915 cm−1در سرباره و نمونههای اصالح شده
مشاهده میشود که مربوط به ارتعاشات کششی متقارن گروه متیلن
) (-C-Hاست .این پیوند پس از اصالح سرباره تغییری پیدا نکرد.
باندی در فرکانس  1458برای سرباره طبیعی مشاهده گردید که با
افزایش غلظت سود به منظور اصالح سطح سرباره ،مقدار فرکانس
آن افزایش یافت .این باند ناشی از ارتعاشات خمشی گروه متیلن
است .جذب سود میتواند منجر به کاهش نیروی پیوند هیدروژنی
شده باشد که در نتیجه آن انرژی بیشتری جهت ارتعاشات خمشی
 H–O–Hنیاز خواهد بود و این مصرف انرژی زیاد منجر به
فرکانسهای باالتری در باند خمشی  H–O–Hخواهد شد.

شکل ( :)2طیف  FT-IRنمونه سرباره ذغال سنگ
طبیعی و اصالح شده
همدماهای جذب کادمیم توسط سرباره ذغالسنگ طبیعی
و اصالح شده

شکل ( :)1طیف  XRDحاصل از نمونه سرباره ذغال سنگ
طبیعی و اصالح شده

سرباره ذغال سنگ طبیعی در جذب کادمیم بسیار ناموفق عمل
کرد و قابلیت خوبی در حذف فلز سنگین کادمیم از محلول نشان
نداد ولی اصالح این ترکیب با سود  1نرمال و  2نرمال سبب
افزایش کارآیی آن در حذف فلز سنگین کادمیم شدVisa & .
) Duta (2008حذف کادمیم از محلولهای آبی را توسط خاکستر
فرار اصالح شده با غلظتهای متفاوتی از سود بررسی کردند و
نشان دادند اصالح سطح خاکستر فرار قابلیت این ترکیب را در
حذف فلز سنگین کادمیم بهطور موثری افزایش میدهد .دلیل این
امر را افزایش سطح ویژه خاکستر فرار در نتیجه اصالح با سود و
تغییر مورفولوژی سطح خاکستر فرار معرفی کردند و تغییر
مورفولوژی سطح را مربوط به فرآیندهای انحالل و رسوب و
تشکیل مجدد ذرات با اندازه ریزتر دانستند .بهترین غلظت سود بر
اساس مطالعات این محققین برای ایجاد باالترین راندمان حذف
کادمیم ( 97درصد) ،غلظت  2نرمال بود.
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جدول ( :)2طول موجهای جذبی طیف مادون قرمز سرباره ذغال سنگ طبیعی و اصالح شده
NaOH(2)-Slag

NaOH(1)-Slag

Slag

Group

2925
1463
1634
1025

2925
1459
1634
1025

2925
1458
1634
1025

C-H

همدماهای جذب النگمویر و فروندلیچ برازش خوبی بر دادههای
جذب تعادلی یونهای کادمیم با جاذبهای اصالح شده نشان
دادند (شکلهای  3و  .)4مدل النگمویر با ضریب تبیین ()r2=0/95
و خطای استاندارد ( )SEE=1/4بهعنوان بهترین مدل جهت
برازش دادههای حاصل از جذب کادمیم توسط هر دو نمونه سرباره
اصالح شده انتخاب شد .مطابق با تقسیمبندی Giles et al
) (1974شکل همدماهای جذب به وسیله سربارههای ذغالسنگ
اصالح شده در کالس  Lقرار گرفت که بیانگر تمایل زیاد بین
جذب شونده و فاز جامد در غلظتهای کم میباشد.

H-C-H
O-H
Si-O

کادمیم توسط خاکستر تفاله ذغالسنگ  %52بهدست آمد در
حالیکه در غلظت  500میلیگرم بر لیتر فقط  %15افزایش داشت.

شکل ( :)4مدلهای همدمای النگمویر و فروندلیچ
برای جذب یونهای کادمیم توسط سرباره ذغال سنگ
اصالح شده با سود  2نرمال

شکل ( :)3مدلهای همدمای النگمویر و فروندلیچ
برای جذب یونهای کادمیم توسط سرباره ذغال سنگ
اصالح شده با سود  1نرمال

در فرآیند جذب ،غلظت اولیه یونهای جذب شونده (کادمیم) نقش
مهمی برای غلبه بر مقاومت انتقال جرم بین فاز مایع و فاز جامد
بر عهده دارد .با افزایش غلظت کادمیم تا  400میلیگرم بر لیتر،
شدت جذب به تدریج کم شده و به مقدار ثابتی رسیده استShah .
) et al (2013نشـان دادنـد با افـزایش غلظت جـذب شونده ،ابتدا
ظرفیت جذب افزایش یافته و سپس به دلیل اشباع شدن مکانهای
جذب قابل دسترس روی جاذب ،کاهش مییابد .در مطالعه این
محققین ،درصد حذف کادمیم در غلظت  100میلیگرم بر لیتر

) Abdul Aziz et al (2014جذب یونهای کادمیم و مس را به
وسیله خاکستر ذغال برگ نخل مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند
که با افزایش غلظت یونهای فلزی ،بستر جاذب خاکستر ذغال
برگ نخل سریعتر به مرحله اشباع میرسد .در واقع ،منحنی برای
فلز کادمیم شیب تندی به خود میگیرد که نشان میدهد غلظت
باالتر فلز کادمیم منجر به نیروی محرکه قویتری برای انتقال
جرم شده است .این نتیجه این واقعیت را توجیه میکند که گرادیان
غلظتهای پایینتر ممکن است سبب کاهش در ضریب انتقال
جرم و در نتیجه کاهش بازده انتقال امالح )& Hamid, 2010
 .(Ahmadبا این وجود ظرفیت جذب برای کادمیم با افزایش
غلظت کادمیم افزایش یافته یا به عبارت دیگر فرآیند انتشار وابسته
به غلظت میباشد .افزایش غلظت منجر به افزایش در برخورد بین
یونهای کادمیم و سایتهای فعال میشود که یک عامل عمده
در روند افزایش در میزان واکنشهای شیمیایی است .همچنین این
افزایش در جذب به دلیل در دسترس بودن یونهای کادمیم
میباشد (.)Adebowale et al., 2005, Igwe & Abia, 2007
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تاثیر غلظت سود بر کارآیی جذب کادمیم توسط سرباره ذغالسنگ
در شکل ( )5نشان داده شده است .نتایج آزمایشهای صورت
گرفته بر جذب کادمیم توسط سرباره طبیعی نشان داد جذب
کادمیم توسط این نمونه بسیار کم است .بنابراین ،به منظور تغییر
در ساختار سرباره و رسیدن به یک ساختار بادوام با ظرفیت جذب
زیاد برای فلز کادمیم از محلول سود با غلظتهای متفاوت جهت
اصالح سطح سرباره استفاده گردید .نتایج نشان داد هر چه غلظت
سود بیشتر باشد قدرت نمونه اصالح شده قدرت جذب باالتری
خواهد داشت .حداکثر ظرفیت جذب سرباره ذغالسنگ اصالح
شده با سود  1نرمال برای کادمیم 16/81 ،میلیگرم بر گرم و
حداکثر ظرفیت جذب برای سرباره اصالح شده با سود  2نرمال،
 26/06میلیگرم بر گرم به دست آمد (جدول .)3
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شکل ( :)5مقایسه همدمای النگمویر برای جذب کادمیم
توسط سرباره ذغال سنگ اصالح شده
با سود  1نرمال و  2نرمال

جدول ( :)3ثابت ها ،ضرایب تبیین و خطاهای استاندارد حاصل از برازش مدل النگمویر بر
دادههای جذب کادمیم به وسیله سرباره ذغالسنگ
پارامترها
مدل
النگمویر
()Langmuir

جاذب
سرباره ذغالسنگ اصالح شده با سود  1نرمال
سرباره ذغالسنگ اصالح شده با سود  2نرمال

) Hui et al (2005ظرفیت جذب محصوالت حاصل از خاکستر
ذغالسنگ اصالح شده با سود را مورد بررسی قرار دادند .آنها
هدف از تیمار کردن خاکستر ذغالسنگ توسط  NaOHرا نزدیک
کردن خواص خاکستر به فرم یون سدیم دانستند تا اثر بخشی
جذب یونهای کادمیم را افزایش دهد .در واقع  Naروی سطح
سرباره جایگزین یونهای موجود در سرباره شده و سطح سرباره از
حالت صاف به فرم کریستالی و بیشکل در میآید و این امر سبب
افزایش سطح ویژه میشود که در جذب تاثیر به سزایی خواهد
داشت .همچنین در غلظتهای باالتر سود ،به دلیل تبدیل برخی
از بخشهای خاکستر ذغالسنگ به فرم زئولیت ،سطح ویژه و
حجم منافذ افزایش یافته که میتواند منجر به افزایش ظرفیت
حذف فلزات سنگین شود Nascimento et al (2009) .جذب
کاتیونهای فلزی سنگین توسط خاکستر ذغالسنگ را مورد
بررسی قرار دادند و عنوان کردند زمانی که غلظت فلز در محلول
افزایش مییابد مکانیسم جذب فلز را میتوان به مکانیسم تبادل
یونی و برون جذب نسبت داد .در طول فرایند تبادل یونی ،یونهای
فلزی از طریق منافذ و کانالهای سیلیکاتهای آبدار حرکت

)Qmax(ml/g

)KL(l/ml

R2

)SEE(ml/g

16/81
26/06

0/31
0/33

0/95
0/96

1/84
1/43

میکنند و با کاتیونهای قابل تعویض (عمدتا سدیم و کلسیم)
جایگزین میشوند .وقتی یونها از کانالهای کوچک عبور کنند
پدیده انتشار کند است و وقتی که یونها از کانالهای با قطر بزرگ
عبور کنند انتشار سریعتر رخ میدهد Zhou et al (2020) .تاثیر
پارامترهایی همچون غلظت سود ،مدت زمان واکنش ،مدت زمان
اولتراسونیک و درجه حرارت را بر سنتز زئولیت از ضایعات ذغال
سنگ مورد بررسی قرار دادند و بهترین غلظت سود را غلظت 3
موالر عنوان کردند و نشان دادند سود سبب افزایش قابلیت جذب
زئولیت سنتز شده از ضایعات ذغال سنگ میشود و دلیل این
افزایش را ایجاد ساختار متخلخل چند کاناله ،کاهش اندازه ذرات و
در نتیجه افزایش اندازه منافذ جاذب بیان کردند .در مطالعهای
توسط  Akpomie and Dawoduدر سال  2014تاثیر سود بر
افزایش قابلیت جذب مونت موریلونیت نشان داده شد و ذکر کردند
که سود با کمک به حذف ناخالصیهای سطح جاذب میتواند سبب
افزایش تخلخل و سطح ویژه جاذب شود .هر چه سطح ویژه بیشتر
باشد ،قابلیت جذب هم بیشتر خواهد بود .محققان دیگری نیز تاثیر
غلظتهای مختلف سود را بر افزایش حذف فلزات سنگینی
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همچون کادمیوم ،روی و مس توسط جاذبهای مختلف از
محلولهای آبی نشان دادهاند ( Memon et al., 2007; Šćiban
 .)et al., 2006; Ofomaja et al., 2009با وجود مطالعات
زیادی که در زمینه اصالح قلیایی سطح جاذبهای مختلف
به منظور حذف فلزات سنگین صورت گرفته است ،تاکنون استفاده
از ضایعات ذغال سنگ بهعنوان جاذب و اصالح سطح آن توسط
غلظتهای مختلف سود بررسی نشده است که مطالعات این
تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت سود بر جذب فلز سنگین کادمیوم
توسط این نوع از ضایعات بود.
پارامترهای حاصل از برازش مدلهای همدمای جذب بر

ثابتها ،ضرایب تبیین و خطاهای استاندارد مربوط به مدلهای
النگمویر و فروندلیچ برازش یافته و دادههای جذب کادمیم توسط
جاذب سرباره در جدولهای ( 3و  )4ارایه شده است .مدل
النگمویر ( )r2=0/96در توصیف جذب فلز کادمیم توسط سرباره
ذغالسنگ موفقتر از مدل فروندلیچ ( (r2=0/78بود .در تحقیقی
که توسط ) Javadian et al (2013برای جذب کادمیم از محلول
آبی با استفاده از زئولیت سنتز شده از خاکستر ذغالسنگ صورت
گرفت ،دادههای همدمای جذب ثابت کردند که بهترین مدل جذب
برای توصیف دادههای همدما ،مدل همدمای النگمویر میباشد
( .)r2=0/99در مطالعه ) Jang et al (2010نیز دادههای جذب
کادمیم با مدل النگمویر برازش خوبی نشان دادند.

دادههای جذب کادمیم

پارامترهای مربوط به مدلهای النگمویر و فروندلیچ شامل
جدول ( :)4ثابتها ،ضرایب تبیین و خطاهای استاندارد برآورد حاصل از برازش مدل فروندلیچ بر
دادههای جذب کادمیم به وسیله سرباره ذغالسنگ در غلظتهای مختلف
پارامترها
مدل
فروندلیچ
()Freundlich

جاذب
سرباره ذغالسنگ اصالح شده با سود  1نرمال
سرباره ذغالسنگ اصالح شده با سود  2نرمال

ثابت  KLالنگمویر ،نشاندهنده تمایل جذب است که برای
سرباره اصالح شده با سود  1نرمال و  2نرمال به ترتیب0/307 ،
و  0/334بهدست آمد که نشاندهنده تمایل جذب بیشتر سرباره
اصالح شده با سود  2نرمال به دلیل تعداد زیاد سطوح جذب از
سرباره اصالح شده با سود  1نرمال استNoori Kamari et .
) al (2010تاثیر  pHرا بر حذف کادمیم توسط ضایعات معدن
سرب و روی اصفهان بررسی کردند و نشان دادند با افزایش pH
مقدار جذب کادمیم افزایش یافت و دلیل این امر را غالب شدن
مکانیسم رسوب در  pHهای باال ذکر نمودند.
مدل فروندلیچ ( )r2=0/78نیز برازش خوبی بر دادههای حاضل از
جذب کادمیم توسط هر دو جاذب نشان داد .ثابت  Nمدل فروتدلیچ
که معیاری از شدت جذب است برای سرباره  1نرمال ( )0/24و
سرباره  2نرمال ( )0/22کمتر از واحد محاسبه شد .کمتر از واحد
بودن  Nبه جذب غیر خطی روی سطوح ناهمگن جاذب اشاره
میکند که با افزایش پوشش سطح ،انرژی جذب به صورت نمایی
کاهش مییابد.

KF

N

R2

)SEE(ml/g

5/06
8/30

0/24
0/23

0/89
0/79

2/16
4/38

ثابت  KFظرفیت جذب جاذب را نشان میدهد .این ثابت با افزایش
نرمالیته سود ،افزایش یافت که با روند مشاهده شده در مورد
پارامترهای معادله النگمویر همخوانی دارد .همچنین نشاندهنده
این نکته است که با افزایش غلظت سود ،ظرفیت جذب افزایش،
ولی شدت جذب کاهش مییابد .در واقع زمانی که غلظت سود
افزایش مییابد سایتهای جذب درگیر در فرآیند جذب دارای
انرژی کمتری برای جذب فلز کادمیم هستند.
سینتیک جذب کادمیم توسط سرباره ذغالسنگ اصالح
شده در زمانهای مختلف

ارزیابی سینتیک جذب به منظور تهیه اطالعاتی در مورد عوامل
مؤثر بر سرعت واکنشهای شیمیایی ،ضروری میباشد .مطالعات
سینتیک جذب ،میزان جذب را در زمانهای مختلف مورد بررسی
قرار میدهند ( .)Aksu, 2003سینتیک جذب بیانگر سرعت جذب
توسط جذبکننده و زمان رسیدن واکنش به تعادل میباشد.
مدلهـای سینتیکـی سـرعت جذب یونهـای فلزی از محلول به
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شکل ( :)7برازش مدل سینتیک شبه رده دوم بر دادههای
جذب کادمیم توسط سرباره ذغال سنگ اصالح شده با
سود 1نرمال و 2نرمال
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شکل ( :)6برازش مدل سینتیک شبه رده اول بر دادههای
جذب کادمیم توسط سرباره ذغال سنگ اصالح شده با
سود 1نرمال و 2نرمال
برازش مدلهای سینتیکی بر دادههای جذب کادمیم

ثابتها ،ضرایب تبیین و خطاهای برآورد استاندارد حاصل از برازش
مدلهـای مختلف سینتیکـی بر دادههـای جذب کادمیم به وسیله
سرباره اصالح شده در جدول ( )5ارایه شده است .دادههای
سینتیک جذب کادمیم توسط سرباره  1نرمال ( )r2=0/96و سرباره
 2نرمال ( )r2=0/99به طور معنیداری با مدل شبه رده اول
مطابقت نشان دادند (جدول  .)5حداکثر ظرفیت جذب برای سرباره
اصالح شده با سود  1نرمال در مدلهای سینتیکی شبه رده اول،
شبه رده دوم و تابع توانی به ترتیب16/97 ،16/69 ،و 15/86و
برای سرباره اصالح شده با سود  2نرمال به ترتیب برابر با،24/58 ،
 24/84و  24/04میلیگرم بر گرم به دست آمد( K1 .ثابت سرعت

10

)Adsorbed Cd (mg gr -1

2 N NaOH

30
)Adsorbed Cd (mg gr -1

سطح جاذب را منعکس میکنند .در شکلهای ( 7 ،6و  ،)8اثر
زمان بر جذب کادمیم توسط سرباره ذغالسنگ اصالح شده همراه
با مدلهای برازش یافته بر آنها در زمانهای 0/5تا  24ساعت
نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،این
منحنیها از دو مرحله تشکیل شدهاند :مرحله اول که در آن جذب
یونهای فلزی توسط سرباره ذغالسنگ سریع میباشد .مقدار qt
در ابتدای مرحله جذب به سرعت افزایش یافته و به دنبال آن در
مرحله دوم ،جذب تدریجی یونهای فلزی قبل از رسیدن به تعادل
صورت گرفته است که با نزدیک شدن واکنش به حالت تعادل،
سرعت جذب به آرامی کم شده است .باال بودن سرعت جذب در
مراحل اولیه مربوط به وجود مکانهای فراوان جذب میباشد.
همانگونه که در شکلهای ( 6تا  )8مشاهده میشود ،با گذشت
زمان ،به تدریج مکانهای فعال جذب اشباع شده و شیب
منحنیهای جذب کاهش یافته است.

2 N NaOH
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شکل ( :)8برازش مدل سینتیک تابع توانی بر دادههای
جذب کادمیم توسط سرباره ذغال سنگ اصالح شده با
سود 1نرمال و 2نرمال

شبه رده اول) سرباره  2نرمال 5/96 ،و برای سرباره  1نرمال4/27 ،
میباشد هرچه  K1بزرگتر باشد جذب با سرعت بیشتر و بهتری
انجام گرفته است.
مدل شبه رده دوم نیز دارای ضرایب تبیین مشابه با مدل شبه رده
اول میباشد .مقدار ثابت شبه رده دوم ( )K2در سرباره اصالح شده
با سود  2نرمال بیشتر از سرباره  1نرمال میباشد که نشاندهنده
توان جذبی بیشتر سرباره  2نرمال است .در مطالعه )Chelaru
 ،(&Visa, 2014از خاکستر ذغالسنگ اصالح شده با روش
هیدروترمال برای حذف فلزات سنگینی مانند کادمیم استفاده شد.
دادههای سینتیک جذب با مدلهای سینتیکی شبه رده اول و شبه
رده دوم برازش خوبی نشان دادند(Papandreou et al., 2007) .
نشـان دادند مدل شبه رده دوم به خـوبی توانست دادههای حاصل
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جدول ( :)5ثابت ها ،ضرایب تبیین و خطاهای استاندارد برآورد حاصل از برازش مدلهای سینتیکی شبه رده اول،
شبه رده دوم و تابع توانی روی دادههای جذب کادمیم توسط سرباره ذغال سنگ
مدل

شبه رده اول
()pseudo-first-order

سرباره ذغال سنگ اصالح

سرباره ذغال سنگ اصالح

پارامتر

شده با سود  1نرمال

شده با سود  2نرمال

)qe (mg g-1

16/69 ± 0/32

24/58 ± 0/22

)k1 (h-1

4/27 ± 0/75

5/96 ± 0/87

r2

0/96

0/99

)SEE (mg g-1

1/18
16/97 ± 0/37

0/85
24/84 ± 0/25

)k2 (g mg-1h-1

0/86 ± 0/37

1/2 ± 0/43

r2

0/96

0/99

)SEE (mg g-1

1/17
15/82 ± 0/42
0/022 ± 0/013
0/34
0/95
1/28

0/79
24/04 ± 0/29
0/01 ± 0/006
0/24
0/99
0/90

)qe (mg g-1
شبه رده دوم
()pseudo-second-order

a
b
تابع توانی
()power function

ab
r2
)SEE (mg g-1

از جذب کادمیم توسط قرصهای ساخته شده از خاکستر
ذغالسنگ احتراقی را توصیف کند .مدل تابع توانی نیز با ضریب
تبیین  0/95و  0/99به ترتیب برای سربارههای اصالح شده با سود
 1و  2نرمال و خطای استاندارد پایین برازش خوبی با دادههای
جذب نشان داد .سرعت جذب در واحد زمان ( (abکه عبارت است
از حاصلضرب ثابتهای مدل تابع توانی ،برای ذغالسنگ اصالح
شده با سودهای  1و 2نرمال به ترتیب برابر با  0/34و  0/24به
دست آمد.
بهطور کلی نتایج آزمایشهای سینتیک جذب نشان داد زمان تعادل
 60دقیقه ابتدایی برهمکنش جاذبها و جذب شونده بوده است.
فرآیند حذف یونهای فلزی بهطور مشروط شامل دو مرحله می
باشد :مرحله اول 60 ،تا 70دقیقه ابتدایی که  0/75ظرفیت تعادل
برای شرایط داده شده تحقق مییابد و مرحله دوم که بسته به
غلظت اولیه یونهای جذب شده ،ظرفیت جذب فقط  15درصد
افزایش مییابد ( Xu et al (2009) .)Dimitrova, 1995دو
مرحله شبیه به هم از سرعت جذب که جذب ابتدا سریع و غالب
است و سپس کندتر و ناچیز میشود پیشنهاد کردند که جذب
شیمیایی قوی یا کمپلکس سطحی قوی مکانیزم غالب برای جذب
فلزات روی سطح جاذب میباشد که در نتیجه سرعت انتقال

یونهای جذبشونده از فاز محلول به سطح جاذب بهطور
معنیداری بر سینتیک جذب اثر دارد .با افزایش زمان تماس ،شیب
منحنیهای سینتیکی کاهش یافته که نشاندهنده اشغال
مکانهای جذب قابل دسترس و کاهش سرعت جذب است.
) Jang et al (2010برای حذف فلزات سنگین  Pb ،Cu ،Cdو
 Znاز محلولهای آبی از تفاله معدنی در مدت  24ساعت استفاده
کردند ،مدت زمان  2ساعت بهعنوان زمان تعادل بهدست آمد و
درصد حذف این فلزات به ترتیب  94 ،70 ،59و  63درصد حاصل
شد Noori Kamari et al (2010).از ضایعات معدن سرب و
روی اصفهان بهعنوان جاذب در حذف کادمیم استفاده کردند و
نشان دادند که زمان بهینه جهت بیشترین مقدار حذف  30دقیقه
است.
بحث و نتیجهگیری
دادههای حاصل از همدماهای جذب بیانگر قابلیت باالی سرباره
ذغالسنگ اصالح شده برای حذف و جذب فلز کادمیم از
محلولهای آبی بود .مدل های النگمویر و فروندلیچ توانستند به
خوبی دادههای جذب را توصیف کنند .اصالح سرباره ذغالسنگ
توسط  NaOHتوانایی جذب سرباره را بسیار افزایش داد .راندمان
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یادداشتها
1. Pseudo-first order equation
2. Pseudo-second order equation

 نرمال نسبت به سرباره اصالح2 جذب سرباره اصالح شده با سود
 دادههای حاصل از آزمایشهای. نرمال بیشتر بود1 شده با سود
،سینتیک جذب برازش خوبی با سه مدل سینتیکی شبه رده اول
 بهطورکلی اصالح سطح.شبه رده دوم و تابع توانی نشان دادند
سرباره با سود منجر به افزایش کارآیی آن در حذف فلز سنگین
.کادمیم از محلولهای آبی شد
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