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ABSTRACT
Cadmium (Cd) is one of the most toxic and non-biodegradable heavy metals which can be emitted into the
aquatic ecosystem, accumulated in the food chain and posing a serious threat to the aquatic organism and human
health. In this study, the effect of peanut shell (PN), pristine biochar (PBc), and modified biochar by potassium
permanganate (PPBc) on cadmium removal from aqueous media was examined. Some characteristics of
absorbents such as pH, cation exchange capacity (CEC), surface functional groups, and values of C, N, H and
surface area were investigated. Adsorption isotherms (Langmuir, Freundlich, and Temkin) and Kinetic models
(pseudo-first-order, pseudo-second-order, and Elovich) were used to explain the adsorption process. Results
showed pH, cation exchange capacity and the oxygen containing functional groups such as COOH and Mn-O
increased after the chemical treatment of biochar. Maximum sorption capacity obtained at the equilibrium time
120 min, adsorbent dosage of 0.25 g, and pH=6. Langmuir isotherm and the pseudo-second-order kinetic model
have the best fitness on cadmium biosorption data. The RL values for adsorbents were calculated to be 0.02 to
0.37 with initial concentration ranging from 10 to 60 mg/L, which indicated the Langmuir isotherm of Cd (II)
was a favorable isotherm in the adsorption process. Results showed that the Langmuir maximum Cd adsorption
capacities of the modified biochar (28.24 mg/g) is higher than the one in pristine biochar (13.40 mg/g). PN did
not show a significant effect on the Cd sorption. This work shows that the modified biochar by potassium
permanganate may be an effective, low-cost, and environmentally-friendly adsorbent to remediate Cd
contamination in the environment.
Keywords: Engineered biochar, Peanut shell, Potassium permanganate, Adsorption, Langmuir.
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اثر بيوچار پوست بادامزمينی اصالح شده با پرمنگنات پتاسيم بر حذف کادميوم از محيط آبی
2
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 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .2گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/5/23 :تاریخ بازنگری -1398/7/17 :تاریخ تصویب)1398/8/1 :

چکيده
کادمیوم فلزی تخریبناپذیر و یکی از سمیترین فلزات سنگین است که میتواند وارد اکوسیستمهای آبزی شده ،در زنجیره
غذایی تجمع یابد و تهدیدی جدی برای موجودات آبزی و سالمت انسان باشد .در این پژوهش تأثیر پوست بادامزمینی
( ،)PNبیوچار اولیه ( )PBcو بیوچار مهندسیشده با پرمنگنات پتاسیم ( )PPBcدر حذف کادمیوم از محیطهای آبی مورد
بررسی قرار گرفت .برخی ویژگیهای جاذبها نظیر  ،pHظرفیت تبادل کاتیونی ،گروههای عاملی سطح ،مقادیر کربن،
نیتروژن ،هیدروژن و سطح ویژه اندازهگیری شد .همدماها (النگمویر ،فروندلیچ و تمکین) و مدلهای سینتیکی جذب (شبه
مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم و ایلوویچ) برای توصیف فرایند جذب مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد پس از اصالح
شیمیایی بیوچار  ،pHظرفیت تبادل کاتیونی و گروههای عاملی اکسیژندار همانند  COOHو  Mn-Oافزایش یافت .حداکثر
ظرفیت جذب در زمان تعادل  120دقیقه ،مقدار جاذب  0/25گرم و  pHشش به دست آمد .همدمای النگمویر و مدل
سینتیکی شبه مرتبه دوم بهترین برازش را بر دادههای جذبی داشتند .مقدار  RLبرای جاذبها در غلظتهای  10تا 60
میلیگرم بر لیتر کادمیوم بین  0/02تا  0/37متغیر بود که نشاندهنده مطلوب بودن همدمای النگمویر در فرایند جذب
بود .نتایج جذب نشان داد که حداکثر ظرفیت جذب کادمیوم بهدستآمده از مدل النگمویر برای بیوچار مهندسیشده
( 28/24میلیگرم بر گرم) باالتر از بیوچار اولیه ( 13/40میلیگرم بر گرم) است .پوست بادامزمینی تأثیر فراوانی بر جذب
کادمیوم نشان نداد .این پژوهش نشان میدهد که بیوچار مهندسیشده با پرمنگنات پتاسیم میتواند بهعنوان جاذبی مؤثر،
مقرون بهصرفه و سازگار با محیط زیست در حذف آلودگی کادمیوم مورد استفاده قرار گیرد.
واژه های کليدی :ایزوترمهای جذب ،بیوچار مهندسیشده ،جذب سطحی ،النگمویر ،مدلهای جذب سینتیک.
فاضالب و بیوچارها اشاره کرد ).(Beesley et al., 2011

مقدمه
کادمیوم فلزی غیر ضروری و بهشدت سمی برای زندگی گیاهان،
حیوانات و انسانها است .کادمیوم از طریق فرایندهای طبیعی و
فعالیتهای صنعتی وارد محیط شده و از طریق آب و زنجیره
غذایی وارد بدن موجودات زنده میشود و میتواند آسیبهای
غیرقابل جبرانی را منجر شود (Liu et al., 2013; Ruthiraan et
) .al., 2015روشهای متعددی برای حذف کادمیوم از آبهای
آلوده مورد بررسی قرارگرفته است که در میان این روشها فرایند
جذب به علت سادگی ،ارزان و مؤثر بودن بهطور گسترده مورد
استفاده قرارگرفته است (Liu et al., 2013; Ruthiraan et al.,
2015; Trakal et al., 2016; Wang et al., 2018; Wongrod et
) al., 2018بهمنظور کاهش خطرات ناشی از آالیندهها ،در انتخاب

جاذبهای مناسب برای فرایند جذب بر دوستدار محیطزیست و
مقرونبهصرفه بودن تمرکز بیشتری شده است که میتوان به
کاربرد جاذبهایی نظیر بیوسالیدها ،1کود ،کمپوست ،لجن
*

(پیرولیز)2

زیستتوده
بیوچار حاصل از فرآیند آتشکافت
در میان این پاکسازها ،به دلیل ویژگیهای ذاتی نظیر ساختمان
متخلخل ،مساحت سطحی باال ،حجم منفذی بزرگ ،گروههای
عاملی فراوان و بیخطر بودن برای محیطزیست ،پتانسیل باالیی
در جذب فلزات سنگین نشان داده است ;(Cha et al., 2016
) .Reddy & Lee, 2014مواد چوبی ،بقایای مختلف کشاورزی،
بقایای مختلف جنگلی ،ضایعات کارخانههای چوببری و
کاغذسازی ،ضایعات تولید غذا ،ضایعات تولید شکر و صنایع
وابسته ،تفالههای حاصل از فرآیندهای آبمیوهگیری و کودهای
حیوانی از جمله منابع در دسترسی هستند که میتوان از آنها
برای تولید بیوچار استفاده کرد ;.(Abrishamkesh et al., 2015
) Novak et al., 2009بیوچار حاصله بسته به نوع گونه گیاهی،
بخش گیاهی ،نوع خاک ،شرایط آب و هوایی و زمان برداشت گیاه
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متفاوت است ).(Maia et al., 2011

اگرچه استفاده از بیوچارهای معمولی و مرسوم برای
پاکسازی فلزات سنگین بهعنوان جاذبی مناسب توسط
پژوهشگران بسیاری که در این زمینه فعالیت دارند پیشنهاد شده
است ولی کاربردهای عملی این بیوچارها در فرایند تثبیت و حذف
آالیندهها نیاز به فرآوری بیشتری برای افزایش جذب دارند؛
بنابراین در سالهای اخیر پژوهشگران بر روشهای اصالح و
مهندسی بیوچار متمرکز شدهاند ،بهطوریکه بتوانند با تغییر در
ساختار و خصوصیات سطح بیوچار با استفاده از ترکیبات مختلف
کارایی جذب و مزایای زیستمحیطی بیوچار را افزایش
دهند ) .(Rajapaksha et al., 2016ازاینرو برای بهبود بیشتر
خصوصیات سطحی بیوچارها و افزایش کارایی جذب در آنها الزم
است این جاذبهای زیستی ارزشمند پس از فرآیند آتشکافت یا
در طی مراحل تولید اصالح شوند ).(Trakal et al., 2016
) Wongrod et al. (2018تأثیر بیوچار تولید شده از لجن فاضالب
قبل و پس از اصالح شیمیایی با هیدروکسید پتاسیم در جذب
کادمیوم را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند فرایند اصالح تأثیر
چشمگیری بر جذب کادمیوم دارد بهطوریکه توانایی جذب برای
بیوچار اولیه و بیوچار اصالحشده به ترتیب  16/1و 315/8
میکرومول بر گرم بود Tan et al. (2017) .نیز از روش اصالح
مغناطیسی برای افزایش کارایی جذب کادمیوم توسط بیوچار کاه
و کلش برنج استفاده کردند و نشان دادند بیوچار اصالحشده
میتواند قابلیت حذف کادمیوم را تا بیش از  91درصد نسبت به
بیوچار اولیه افزایش دهد Hamzenejad et al (2017) .نیز
سینتیک و ترمودیناک جذب کادمیوم را توسط بیوچار بقایای
هرس گندم و سیب مورد ارزیابی قرار داده و گزارش کردند هر دو
جاذب کارایی نسبتا باالیی در حذف کادمیوم دارند .این
پژوهشگران نشان دادند با افزایش دمای واکنش ،مقدار جذب
کادمیوم در هر دو جاذب افزایش مییابد .بررسی فاکتور جداسازی
النگمویر نیز بیانگر جذب مطلوب کادمیوم بر روی جاذبها بود.
بقایا و ضایعات کشاورزی به مقدار زیاد در سراسر جهان در
دسترس هستند که معموالً از آنها بهعنوان منابع انرژی کمبازده
استفاده میشود و یا بهطور مستقیم در مزرعه سوزانده میشوند و
مشکالت زیستمحیطی و آلودگی هوا را به همراه دارند .بهمنظور
پیشگیری از این مشکالت میتوان از بقایای کشاورزی بهعنوان
پیش مادهای مناسب برای تولید بیوچار استفاده کرد
) .(Zhang et al., 2015از مزایای بقایای کشاورزی میتوان به
مقدار فراوان در دسترس بودن آنها ،رایگان یا کمهزینه بودن و
عدم سمی بودن آنها برای محیط زیست اشاره کرد .(Ding et
)al., 2016بر اساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان
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گیالن ،این استان  11500تن در سال بادام زمینی تولید میکند
که بیش ترین سهم تولید بادام زمینی کشور را دارا است .پوست
این ماده خوراکی پس از جداسازی در مقادیر بسیار زیاد سوزانده
میشود که آلودگی محیط را سبب میشود .پژوهشهای بسیاری
پتانسیل باالی بیوچار تولید شده از پوست بادامزمینی را در
پاکسازی فلزات سنگین از آب گزارش کردهاندYang et al., (.
)2018; Yu et al., 2018
این پژوهش کارایی پوست بادامزمینی و بیوچار تهیهشده از
آن و همچنین بیوچار مهندسیشده با پرمنگنات پتاسیم را در
حذف فلز سنگین کادمیوم از محیط آبی مورد بررسی قرار داده و
در این راستا اثر زمان تماس ،مقدار جاذب pH ،محلول ،همدماها
و مدلهای سینتیک جذب را مورد ارزیابی قرار داده است.

مواد و روشها
مواد شیمیایی موردنیاز شامل نمک سولفات کادمیوم ،پرمنگنات
پتاسیم ،هیدروکلریک اسید و سدیم هیدروکسید با خلوص باال و
درجه شیمیایی  Aاز شرکت  Chem Labبلژیک تهیه و استفاده
شد .برای ساخت محلولهای موردنیاز از آب دو بار تقطیر با هدایت
الکتریکی  0/2میکرو زیمنس بر سانتیمتر استفاده شد .پوست
بادامزمینی از شهرستان آستانه اشرفیه استان گیالن در سال 96
تهیه و پس از شستوشو با آب شهری و خشککردن در آون با
دمای  55درجه سلسیوس به قطعات  0/5تا یک میلیمتر آسیاب
شد .آزمایشها در سال  97-96در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم
خاک دانشگاه زنجان انجام شد.
فرايند تهيه بيوچار و بيوچار مهندسیشده

پوست بادامزمینی آسیاب شده بهصورت فشرده در ظروفی در
بسته قرار دادهشده و برای انجام فرایند آتشکافت آهسته به کوره
الکتریکی نیتروژندار منتقل گردید .نمونه در دمای  450درجه
سلسیوس با افزایش هر دقیقه  10درجه سلسیوس به مدت چهار
ساعت در کوره قرار داده شد .بهمنظور ایجاد شرایط فاقد اکسیژن،
گاز نیتروژن با جریان  200میلیلیتر در دقیقه به درون کوره
تزریق گردید .پس از طی فرایند آتشکافت بیوچار حاصل در
دمای اتاق سرد شده و بهمنظور انجام آزمایشهای بعدی در
ظروفی درپوشدار نگهداری شد.
برای تهیه بیوچار مهندسیشده پنج گرم بیوچار در 40
میلیلیتر از محلول پرمنگنات پتاسیم ( 0/079موالر) غوطهور شد
و سپس در دمای  600درجه سلسیوس به مدت نیم ساعت
آتشکافت گردید .ماده حاصلشده با آب دیونیزه شسته شد تا
هرگونه ناخالصی حذف گردد و درنهایت در دمای  80درجه
سلسیوس خشک گردید ).(Yu et al., 2017
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بررسی ويژگیهای جاذبها

مقادیر کربن ،نیتروژن و هیدروژن در نمونهها با استفاده از دستگاه
 CHNآنالیزر پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
اندازهگیری شد .ظرفیت تبادل کاتیونی نمونهها به روش (Gaskin
) et al., 2008تعیین گردید pH .توسط  pHمتر در محلول وزنی
با نسبت  1:20جاذبها-آب دیونیزه )(Yao et al., 2011
اندازهگیری شد .طیفسنجی بهروش تبدیل فوریه اشعه
مادونقرمز با استفاده از دستگاه مدل  FTIR Perkin Elmerدر
محدوده عدد موجی  400تا  4000بر سانتیمتر و توسط پخش
شدن نمونه در قرص کلرید باریم انجام شد .سطح ویژه و اندازه
منافذ توسط دستگاه  BET- BELSORP MINI II BELو غلظت
منگنز در جاذبها و کادمیوم موجود در محلول توسط دستگاه
جذب اتمی مدل واریان قرائت گردید.
مطالعات تعادلی جذب

بهمنظور بررسی تأثیر زمان واکنش بر جذب کادمیوم در محلول
آبی 50 ،میلیلیتر از محلول با غلظت  30میلیگرم در لیتر
کادمیوم در  pHخنثی داخل ارلن درپوشدار با حجم 150
میلیلیتر ریخته و به آن  0/1گرم از پوست بادامزمینی ،بیوچار
اولیه و بیوچار مهندسیشده اضافه و بر روی شیکر با دور 120
دور در دقیقه قرار داده شد .پس از گذشت زمانهای ،15 ،10 ،5
 60 ،30 ،25 ،20و  120و  240دقیقه و سپس سانتریفیوژ کردن
محلول به مدت  20دقیقه با شدت  4000دور در دقیقه ،محلول
فیلتر شده و در نهایت غلظت کادمیوم در محلولها توسط دستگاه
جذب اتمی قرائت شد .بهمنظور بررسی تأثیر مقدار جاذب بر
میزان جذب کادمیوم ،ابتدا  pHمحلول  30میلیگرم بر لیتر
کادمیوم در حالت خنثی تنظیمشده و سپس به ارلن حاوی 50
میلیلیتر از محلول کادمیوم مقادیر  0/025تا  2گرم از جاذب
اضافه و در زمان تماس بهینه از مرحله قبل هم زده شد .غلظت
کادمیوم موجود در محلول توسط دستگاه جذب اتمی قرائت شد.
برای بررسی اثر  pHبر جذب کادمیوم توسط جاذبهای مورد
مطالعه  pHاولیه محلول حاوی غلظت  30میلیگرم در لیتر
کادمیوم در  pHهای مختلف ( 2تا  )8توسط اسیدکلریدریک و
سود  0/1موالر تنظیم شد و سپس به  50میلیلیتر از محلول
مقدار بهینه از جاذب که از آزمایش مرحله قبل به دست آمد اضافه
و داخل ارلنی درپوشدار با حجم  50میلیلیتر ریخته و در مدت
زمان بهینه تماس بهدستآمده هم زده و غلظت کادمیوم توسط
دستگاه جذب اتمی قرائت گردید.
بهمنظور برآورد حداکثر مقدار جذب ،گروهی از محلولها با
1. Separation factor constant

غلظت اولیه  10تا  60میلیگرم بر کیلوگرم کادمیوم تهیهشده و
مقدار جذب در حالت بهینه به دست آمد .آزمایشها در سه تکرار
انجام و میانگین آنها گزارش گردید .در تمام آزمایشها مقدار
جذب فلز کادمیوم با اندازهگیری اختالف بین غلظت محلول اولیه
و غلظت نهایی تعیین و ظرفیت جذب جاذبها با استفاده از رابطه
( )1اندازهگیری شد.
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در این رابطه  C0و  Ceبه ترتیب غلظت اولیه و غلظت تعادلی
کادمیوم محلول ( V ،)mgL-1حجم محلول ( ،)Lو  mمقدار جاذب
استفاده شده ( )gاست .درصد حذف کادمیوم توسط جاذبها نیز
با استفاده از رابطه ( )2تعیین گردید.
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بهمنظور توصیف دادههای جذب معادالت النگمویر
( )Langmuirو فروندلیچ ( )Freundlichو تمکین ()Temkin
توسط نرمافزار اکسل نسخه  2016بر روی دادهها برازش داده شد.
رابطه ( )4( ،)3و ( )5بهترتیب معادلههای همدماهای النگمویر،
فروندلیچ و تمکین و پارامترهای آنها را نشان میدهد
).(Freundlich, 1909; Langmuir, 1916; Temkin, 1940
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در این روابط  Ceغلظت تعادلی فلز ( qe ،)mgL-1مقدار ماده
جذبشده به ازای یک واحد جرم جاذب در حالت تعادل
( qmax ،)mgg-1بیشینه ظرفیت جذب ( b ،)mgg-1ثابت النگمویر
مربوط به انرژی جذب ( Kf ،)Lmg-1و  nثابتهای فروندلیچ و
بهترتیب شاخص ظرفیت و شدت جذب هستند bT .ثابت تمکین،
 ATثابت پیوند تعادلی تمکین ( R ،)Lg-1ثابت جهانی گازها
( )8/314 Jmol-1K-1و  Tدما بر حسب کلوین است.
ويژگیهای اساسی رابطه النگموير توسط ضريب
جدايش )RL( 1توصیف میشود که بیانگر مطلوب بودن همدما
است .درصورتیکه  RL>1باشد همدما نامطلوب RL=0 ،همدما
برگشتناپذیر و  0<RL<1بیانگر مطلوب بودن همدما است .ضریب
جدایش از رابطه ( )6محاسبه گردید:
1
RL 
(رابطه )6
1  bC0
در این رابطه  bثابت النگمویر ( )Lmg-1و  C0غلظت اولیه
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کادمیوم است.
برای بررسی رفتار سینتیک جذب نیز از مدلهای پرکاربرد
شبه مرتبه اول ( ،)Pseudo-first-orderشبه مرتبه دوم (Pseudo-
 )second-orderو ایلوویچ ( )Elovichاستفاده شد .رابطههای (،)7
( )8و ( )9به ترتیب معادلههای شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم،
ایلوویچ و پارامترهای آنها را نشان میدهد (Ho & McKay,
).1999; Juang & Chen, 1997; Lagergren, 1898
K
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در این روابط  qtمقدار جذب در زمان  qe ،tمقدار جذب در
زمان تعادل k1 ،و  k2ثابتهای سرعت جذب t ،زمان α ،نرخ جذب
اولیه و  βثابت واجذب است.
انحراف استاندارد نرمال ( )Normal standard deviationاز
رابطه ( )10محاسبه شد:
0.5

(رابطه )10
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در این رابطه  qtexpمقدار فلز اندازهگیری شده از آزمایش و
 qtcalمقدار فلز محاسبهشده از مدل و  Nتعداد مشاهدهها است.
مدلی که بیشترین ضریب تبیین و کمترین انحراف استاندارد
نرمال را داشته باشد بهترین مدل توصیفکننده دادههای جذبی
است.

نتايج و بحث
برخی ویژگیهای اندازهگیری شده جاذبها در جدول ()1
گزارششده است .نتایج نشان میدهد مقادیر کربن ،هیدروژن و
نیتروژن پس از اصالح شیمیایی کاهش یافته است ولی مقدار  pHو
ظرفیت تبادل کاتیونی افزایش یافته است .همچنین فلز منگنز پس
از اصالح با پرمنگنات پتاسیم در بیوچار مهندسیشده مشاهده شده
است که بیانگر آن است که فرایند اصالح بهدرستی انجام پذیرفته
است .طبق نتایج سطح ویژه بیوچار پس از اصالح با پرمنگنات پتاسیم
کاهش نشان داد که علت این مسئله به ناخالصیهای حاصل از تجزیه
پرمنگنات پتاسیم در دماهای باال نسبت داده میشود که میتواند به
شدت منافذ ریز را مسدود کرده و سطح ویژه را کاهش دهد .از سوی
دیگر خاصیت اکسیداتیو قوی پرمنگنات پتاسیم ممکن است منجر
به تخریب ساختار برخی منافذ بسیار ریز و تغییر شکل آنها به منافذ
متوسط یا درشت شود.

جدول  -1ويژگیهای اندازهگيری شده در جاذبها

کربن

نیتروژن هیدروژن
)(%

)(%

)(%

0/73
0/82
0/26

5/03
2/12
1/88

41/57
72/12
64/6

سطح ویژه اندازه منافذ ظرفیت تبادل کاتیونی منگنز

pH
)(1:20

) (m g

)(nm

) (Cmol(+).Kg

)(%

6/54
8/15
8/91

0/44
3/10
2/52

19/62
16/31
17/01

9/31
45/80
78/26

7/28

2 -1

شکل ( )1نیز نتایج طیفسنجی تبدیل فوریه مادونقرمز
برای سه جاذب مورد بررسی را نشان میدهد .پیکهای مشاهده
شده در  3400cm-1حاکی از وجود گروه  OHاست که شدت این
پیک در بیوماس بیشتر از بیوچارها است به دلیل اینکه بیوچارها
طی فرایند آتشکافت مولکولهای آب آزاد خود را از دست داده-
اند .پیکهای ظاهرشده در ناحیه  1000 cm-1تا  1300مربوط به
ارتعاش کششی  C-Oدر گروههای فنل یا استر است که در هر سه
جاذب با شدتهای متفاوت مشاهده میشود .پیک ناحیه cm-1
 1799در بیوچار اولیه نشاندهنده گروه  C=Oکششی است.
پیکهای  1428و  1437در بیوچارها و پیک  1425 Cm-1در
پوست بادامزمینی مربوط به  C=Cو حلقه آروماتیک است که
شدت آن در بیوچارها بیشتر شده است .پیکهای  1577 cm-1و

-1

جاذبها
PN
PBc
PPBc

 596 cm-1که در بیوچار مهندسیشده اضافه شده است به ترتیب
مربوط به گروه  COOHو ارتعاش کششی  Mn-Oاست که نشان
میدهد منگنز به بیوچار اضافهشده است (Ouředníček et al.,
).2019
نتایج تأثیر زمان تماس بر روند حذف فلز کادمیوم در شکل
( )2نشان داده است .با افزایش زمان تماس مقدار حذف کادمیوم
برای بیوچار اولیه و بیوچار مهندسیشده بیشتر شده است ولی
پوست بادامزمینی تأثیری بر افزایش حذف کادمیوم نشان نداد.
در شروع واکنش به دلیل بیشتر بودن مکانهای فعال بر روی
جاذب سرعت واکنش بیشتر بوده و با گذشت زمان به دلیل پر و
اشباع شدن این مکانها ،افزایش زمان تأثیر کمتری بر فرایند
حذف دارد ،بهطوریکه پس از  120دقیقه بیوچار مهندسیشده
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 80درصد ،بیوچار اولیه  50درصد و پوست بادامزمینی در حدود
 11درصد از کادمیوم را حذف کرده است .از زمان  120تا 240
دقیقه برای بیوچار مهندسیشده تنها حدود  8درصد افزایش
حذف اتفاق افتاده است بنابراین زمان  120دقیقه بهعنوان زمان
تماس مؤثر برای بررسی و مقایسه جاذبهای مورد مطالعه در
PPBc

فرایند حذف در نظر گرفته شد Mohan et al. (2007) .با بررسی
تأثیر پوست بادامزمینی و بیوچار آن در حذف کادمیوم نشان دادند
که با گذشت زمان کادمیوم به آهستگی به سمت منافذ بیوچار
حرکت کرده و ظرفیت جذب با زمان افزایش مییابد و در نهایت
به اشباع میرسد.
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شکل  -1نتايج طيفسنجی تبديل فوريه مادونقرمز در جاذبها
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شکل  -2تأثير زمان تماس بر درصد حذف کادميوم در  pHاوليه خنثی و مقدار جاذب  0/1گرم

شکل ( )3تأثیر مقدار جاذب و  pHمحلول بر درصد حذف
کادمیوم را نشان میدهد .مقدار جاذب از پارامترهای مهم در
مطالعات جذب است ،زیرا مقدار جاذب تعیینکننده مقدار
فضاهای فعال موجود برای حذف آالینده است .(Fan et al.,
) 2018همانطور که مشاهده میشود در مورد بیوچار
مهندسیشده با افزایش مقدار جاذب تا  0/25گرم فرایند حذف با
سرعت افزایش یافته است بهطوریکه  85درصد از کادمیوم
موجود در محلول حذف شده است ولی با افزایش بیشتر مقدار
جاذب ،تغییر محسوسی در فرایند حذف مشاهده نمیشود و شیب
نمودار تقریباً ثابت شده است .بنابراین مقدار جاذب  0/25گرم
بهعنوان مقدار جاذب مؤثر برای مقایسه با سایر جاذبهای مورد
بررسی انتخاب گردید .بیوچار اولیه و پوست بادامزمینی نیز به
ترتیب  57و  11درصد از کادمیوم را در مقدار جاذب  0/25گرم

حذف کردند Rahmani et al. (2010) .گزارش کردند اضافه
نمودن مقدار جاذب بیش ازحدی که منجر به حذف بخش قابل
توجهی از یونهای فلزی شده باشد ،تأثیری بر تغییرات حذف فلز
ندارد زیرا بین مکانهای فعال روی سطح جاذب و یونهای فلزی
تعادل برقرارشده است.
 pHمحلول از دیگر پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب است.
نتایج نشان داد که افزایش  pHاز  2تا  6درصد حذف را افزایش
داده است ولی پسازآن مقدار حذف کاهش یافته است .این روند
مشابه اکثر مطالعاتی است که در این زمینه انجام شده
استCheng et al., 2016; Deng et al., 2017; Liang et al., (.
 )2017کاهش حذف کادمیوم در pHهای اسیدی به دلیل غلظت
باالی یون  H+در محلول بوده که باعث پروتونه شده گروههای
عاملی سطح بیوچار شده و دافعه الکترواستاتیک بین گروههای
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عاملی پروتونه شده و بار مثبت یون کادمیوم را منجر میشود.
عالوه بر این در pHهای اسیدی رقابت یونهای  H+و  Cd2+در
اشغال مکانهای فعال جذبی از دالیل دیگر کاهش حذف کادمیوم
است .با افزایش  pHگروههای عاملی بهویژه گروه کربوکسیل در
بیوچار مهندسیشده بهتدریج دپروتونه میشوند که میتواند به
افزایش حذف کمک کند .کارایی حذف تا  6 pHحداکثر بوده ولی
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پس از آن یونهای کادمیوم بهصورت کمپلکسهای کم محلول
هیدروکسیل مثل  Cd(OH)2و  Cd(OH)3شروع به رسوب کردن
میکنند و درصد حذف را کاهش میدهند (Mohan et al.,
) 2007مقدار حذف در  6 pHبرای بیوچار مهندسیشده 92
درصد و برای بیوچار اولیه و پوست بادامزمینی به ترتیب  60/5و
 11درصد به دست آمد.
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شکل  -3تأثير مقدار جاذب (زمان تماس  120دقيقه و  pHاوليه خنثی) و  pHمحلول (زمان تماس  120دقيقه و مقدار جاذب  0/25گرم) بر درصد
حذف کادميوم

جدول ( )2نتایج بهدستآمده از برازش همدماهای النگمویر،
فروندلیچ و تمکین بر دادههای جذبی کادمیوم را نشان میدهد.
بررسی همدماهای جذب در بهینهسازی استفاده از جاذبها
ضروری است زیرا توصیفکننده چگونگی فعل و انفعاالت بین
جذبکننده و جذبشونده است ) .(Goh et al., 2008مدل
النگمویر به دلیل داشتن ضریب تبیین باالتر و انحراف استاندارد
نرمال پایینتر برای هر سه جاذب برازش بهتری نسبت به
مدلهای فروندلیچ و تمکین نشان داد و بهعنوان مدل مناسب
برای توصیفکننده دادههای جذبی در نظر گرفته شد که بیانگر
تک الیه بودن جذب روی یک سطح همگن بدون هیچ واکنشی
بین مولکولهای جذب شده است .نتایج بهدستآمده برای ضریب
جدایش نیز تأکیدی بر مطلوب بودن همدمای النگمویر در توصیف
دادههای جذبی است .مقادیر بهدستآمده این ویژگی برای هر سه
جاذب کمتر از یک و بیشتر از صفر است که نشان میدهد همدما
مطلوب است .به این معنی که ماده جذبشونده بهشدت تمایل به
فاز جامد دارد .حداکثر مقدار جذب ( )qmaxبا توجه به مدل

النگمویر برای پوست بادامزمینی ،بیوچار اولیه و بیوچار
مهندسیشده به ترتیب  13/40 ،2/16و  28/24میلیگرم بر گرم
بود که بیانگر قابلیت باالی جذب بیوچار مهندسیشده نسبت به
دو جاذب دیگر است بهطوریکه حداکثر مقدار جذب بیوچار
مهندسیشده با پرمنگنات پتاسیم بیش از دو برابر بیوچار اولیه
است Fan et al. (2018) .گزارش کردند که بیوچار مهندسیشده
با پرمنگنات پتاسیم تمایل باالیی برای جذب فلزات سنگین و
تشکیل کمپلکسهای درون کره دارد .عالوه بر این مکانیسمهای
دیگر نظیر کمپلکسهای گروههای عاملی و واکنش کاتیون ،π
جذب فلز را افزایش میدهند بنابراین بیوچار مهندسیشده با
پرمنگنات پتاسیم ظرفیت باالتری برای حذف فلز کادمیوم نسبت
به بیوچار مهندسی نشده دارد Sun et al. (2019) .نیز نشان دادند
تیمار بیوچار با پرمنگنات پتاسیم تأثیر فراوانی بر افزایش گروههای
عاملی اکسیژندار نظیر  COOH ،–OHو  O-Mnبر سطح بیوچار
دارد که در بهبود عملکرد جاذب در حذف فلزات سنگین مؤثر
هستند.

جدول  -2نتايج حاصل از برازش همدماهای جذب بر دادههای جذب کادميوم

همدماهای فروندلیچ

همدماهای تمکین

جاذبها

همدماهای النگمویر

Δq

R2

bT
)(J/mol

AT
)(L/mg

Δq

R2

Kf
)(L/mg

n

Δq

RL

R2

b
)(L/mg

qmax
)(mgg-1

1/09
0/46
0/15

0/51
0/54
0/86

9/09
0/89
0/59

22/14
4/08
28/21

0/20
0/22
0/60

0/54
0/61
0/79

1/00
4/83
13/17

6/00
3/34
4/14

0/10
0/20
0/07

0/09 -0/37
0/02 -0/14
0/02 -0/1

0/95
0/96
0/99

0/16
0/58
0/81

2/16
13/40
28/24
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بهمنظور تعیین مکانیسم سرعت جذب مدلهای سینتیکی
شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم و الوویچ بر روی دادههای بهدست
آمده برازش داده شد که نتایج آن در جدول ( )3گزارش شده
است .مدل شبه مرتبه دوم با داشتن ضرایب تبیین  99درصد
برای هر سه جاذب و انحراف استاندارد نرمال کمتر نسبت به دو
مدل شبه مرتبه اول و ایلوویچ برازش بهتری بر دادههای جذبی
نشان داد .مقدار  qeدر این مدل که بیانگر مقدار جذب در زمان
تعادل است برای بیوچار مهندسیشده  ،15/65برای بیوچار اولیه
 13/99و برای پوست بادامزمینی  2/62میلیگرم بر گرم

اندازهگیری شد .مقدار این پارامتر نیز تأکیدی بر افزایش قابلیت
جذب کادمیوم توسط بیوچار مهندسیشده نسبت به دو جاذب
دیگر مورد مطالعه است Sun et al. (2019) .در بررسی اثر بیوچار
مغناطیسی اصالحشده با پرمنگنات پتاسیم در حذف کادمیوم و
) Fan et al. (2018با مطالعه تأثیر بیوچار ضایعات چای و لجن
فاضالب در حذف کادمیوم مدل شبه مرتبه دوم را مدل مناسب
توصیفکننده دادههای جذبی گزارش کردند .جدول ( )4ظرفیت
جذب بیوچارهای مختلف بر حذف کادمیوم و مقایسه آنها با
مطالعه حاضر را نشان میدهد.

جدول  -3نتايج حاصل از برازش مدلهای سينتيکی جذب بر دادههای جذب کادميوم
شبه مرتبه دوم

ایلوویچ
Δq

R2

β

0/40
0/11
0/17

0/96
0/990
0/990

0/47
0/09
0/08

شبه مرتبه اول

α

Δq

R2

K2

1/22
7/50
12/50

0/17
0/10
0/15

0/99
0/998
0/997

0/005
0/001
0/002

qe
)(mgg-1

Δq

4/60
22/98
29/32

0/28
0/17
0/18

جاذبها

R2

K1

qe
)(mgg-1

0/59
0/96
0/97

0/005
0/01
0/01

2/62
13/99
15/65

PN
PBc
PPBc

جدول  -4مقايسه ظرفيت جاذبهای مختلف در جذب فلز کادميوم با پژوهش حاضر

جاذب
بیوچار مغناطیسی شلتوک برنج اصالحشده با پرمنگنات
پتاسیم
بیوچار مغناطیسی شلتوک برنج
بیوچار تراشه چوب
بیوچار ارزن اصالحشده با کیتوسان
بیوچار ضایعات چای
بیوچار سنبل آبی
بیوچار ساقه ذرت
بیوچار ساقه ذرت اصالحشده با اکریلونیتریل
بیوچار پوست بادامزمینی
بیوچار پوست بادامزمینی مهندسیشده با پتاسیم پرمنگنات

نتيجهگيری
در این مطالعه بیوچار پوست بادامزمینی توسط پرمنگنات پتاسیم
در  600درجه سلسیوس مهندسیشده و کارایی آن در حذف
کادمیوم از محیطهای آبی موردبررسی قرار گرفت .بیوچار
حاصلشده قابلیت باالیی در جذب فلز کادمیوم نسبت به بیوچار
اولیه و پوست بادامزمینی نشان داد .حداکثر ظرفیت جذب در
زمان تعادل برای بیوچار مهندسیشده بیش از دو برابر بیوچار

ظرفیت جذب (میلیگرم بر گرم)

منبع

19/34

)Sun et al. (2019

60/01
5/46
30/12
15/6
49/83
30/76
144/09
13/40
28/24

)Sun et al. (2019
)Qi et al. (2017
)Deng et al. (2017
)Fan et al. (2018
)Li et al. (2016
)Luo et al. (2018
)Luo et al. (2018

مطالعه حاضر
مطالعه حاضر

اولیه بود .با توجه به پارامترهای ضریب تبیین و انحراف استاندارد
نرمال همدماهای جذب النگمویر و مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم
بهترین برازش را بر دادههای جذبی کادمیوم نشان دادند .برازش
بهتر مدل النگمویر بر دادههای جذبی گویای تک الیه بودن فرایند
جذب بود .قابلیت جذب بیوچار مهندسیشده میتواند در نتیجه
اضافه شدن موفقیتآمیز پرمنگنات پتاسیم به بیوچار و افزودن
گروههای عاملی اکسیژندار مثل  COOHبر سطح بیوچار باشد.
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