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 خالصه

حذف شوند. در  هاآناز  نیفلزات سنگ دیبا هاپساب هیقبل از تخل لیدل نیبه هم آورندمیرا به وجود  یفراوان محیطیزیستمسائل  نیفلزات سنگ

جذب به  ندیفرا سازیبهینهمطالعه شد.  نای/نانو گاما آلومتیبنتون یتیبا استفاده از جاذب کامپوز یآب هایمحلولاز  میحاضر، حذف کادم قیتحق

مستقل شامل  یرهایمتغ تأثیرجام گرفت. ان CCD یمرکز تیکامپوز یطراح کیبا تکن هاآزمایش یو طراح RSMکمک روش پاسخ سطح 

درصد(  5-06در محدوده ) تیگرم( و درصد کامپوز 2-4)(، وزن جاذب در محدوده تریبر ل گرممیلی 066-066در محدوده ) میکادم هیغلظت اول

وزن جاذب و درصد  م،یکادم هیو غلظت اول 8/54نشان داد درصد حذف  سازیبهینه جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس میادمدرصد حذف ک یبر رو

را  2/54عدد  نهیبه ریمقاد کارگیریبهدرصد بودند. درصد حذف به دست آمده از  08/9گرم و  2 تر،یبر ل گرممیلی 066برابر با  بیبه ترت تیکامپوز

adjو  2R ریاست. مقاد کیشده نزد بینیپیش قدارنشان داد که به م
2R ق،یتحق نیبودند. هدف از ا 90/6و  99/6برابر با  بیبه ترت زیبه دست آمده ن 

 هدف محقق شد. نیبه دست آمده ا جیجاذب بود که با نتا نیبه کمک ا میحذف کادم نهیبه ریبه مقاد افتنیدست 

 

 میکادم ت،یکامپوز نا،یگاما آلوم ت،یجاذب، بنتونکلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه .1

 
فلزات از جمله آهن،  نیاز ا ی. برخشودمیگفته  نیفلز سنگ g/cm 5-3از  تربزرگزن مخصوص و و g/mol 0/266 و 00/5 نیب یبا وزن اتم یبه فلزات 

 تأثیرات بروزباالتر منجر به  هایغلظتدر  هاآندارند و حضور  ازین هاآنزنده در مقدار کم به  هایارگانیسمهستند که  رهیمس، منگنز و غ ،یکبالت، رو

هم خطرناک هستند و  نییپا هایغلظتدر  یحت کیو آرسن وهیسرب، ج م،یکادم لیاز قب نیت که فلزات سنگاس یدر حال نی. اشودمی هاآن یسم

که  شوندمی دهینام "سه عنصر بزرگ" عنوانبه میسرب و کادم وه،یج ،یسم نیفلزات سنگ انی. در م[0ندارند ] یازین چیه هاآنزنده به  هایارگانیسم

از  یناش هی، تخلهارسوب یعیطب شی، ساهالوله زهیگالوان یخوردگ م،یکادم یمنابع اصل. [2است ] ستیز طیمح یرو هاآن دیاز اثرات شد یناش نیا

ها  گمنتیپ دیفوالد و تول عاتیفسفات، ضا یکودها دی، تولیآهن ریفلزات غ حگدازش و اصال ،ی، معدن کارهاباتریفاضالب  انیفلز، جر شیپاال

در  اینشدهقرن بود با نرخ کنترل  کیاز  شتریکه ب یمیتوجه عموم مردم را به کادم 0906در ژاپن در سال  itali-itali یاستخوان یماریهستند. بروز ب

 یدنیدر آب آشام میسطح غلظت کادم نیشتریب عنوانبهاست و مقدار مجاز آن  یسم هیلک یبرا عمدتا   میجلب کرد. کادم شدمی هیتخل ستیز طیمح

حذف فلزات  منظوربه[. 0شد ] بیتصو mg/l 665/6اروپا  هیو بخشنامه اتحاد کایآمر ستیز طیآژانس دفاع از مح ،یانتوسط سازمان سالمت جه

 نیا نیکه از ب [4شدند ]استفاده  ییغشا ونیلتراسیف ،یونی ضیجذب، تعو ،ییایمیش رسوب: لیاز قب یمختلف هایروش ،یآب هایسیستماز  یسم نیسنگ

 هایجاذب انیدر م. [5است ]برخوردار  ییباال تیبودن از اهم پذیربرگشت یبودن و در موارد یاقتصاد ،پذیریانعطاف تیابلق لی، جذب به دلهاروش
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 وم،یتانیت اکسیدهای وم،ینیآلوم اکسیدهایمنگنز،  اکسیدهایآهن با اندازه نانو،  اکسیدهای( شامل NMOsنانو )با اندازه  یفلز اکسیدهایدر دسترس، 

 یحدودشدند که تا  بندیطبقه یآب هایسیستماز  نیحذف فلزات سنگ یبرا هاجاذب ترینمحتملاز  یکی عنوانبه میسر اکسیدهایو  میزیمن اکسیدهای

-γ یجذب تیفعال رودمیاست و انتظار  نیفلزات سنگ یبرا یجاذب سنت کی( Al2O3) نای. آلومهاستآن یباال تیمساحت سطح بزرگ و فعال لیبه دل

Al2O3 از  شتریبα-Al2O3 [ 0باشد] .یحذف آلودگ یبرا نارزا هایجاذب عنوانبه عیمشتق شده از آن به طور وس بتیو بنتون تیلون یمونت مور 

 .[9روند ] یباال به کار م یونی ضیتعو تیو ظرف هاتخلخل کرویمها، به سبب داشتن 

مسائل است که پاسخ مورد نظر توسط  زیو آنال یمدلساز ید براسودمن یاضیو ر یآمار هایروشاز  یمجموعه ا (RSM) روش سطح پاسخ

 فادهاست یتا علم پزشک یاز مهندس یمختلف علم یها نهیدر زم RSM یآمار زی. آنال[8پاسخ هاست] سازیبهینهو هدف  ردیپذ یم تأثیر ریمتغ نیچند

 ].9 [شده است یاز محققان بررس یاریتوسط بس زیسابهینهو  شیآزما یروش در طراح یو کاربردها دهیبرگز یشده است. فاکتور ها

 یبررس یآب هایمحلولاز  میجذب و درصد حذف کادم تیظرف یرو تیمقدار جاذب و درصد کامپوز م،یکادم هیغلظت اول تأثیرکار،  نیا در

تمام شده اشاره کرد.  نییپا نهیو هز یآماده ساز اتیاز منطقه اصفهان بدون عمل یرانیا تیتوان به استفاده از بنتون یم ق،یتحق نیشد و از نکات مثبت ا

جذب  تیظرف سازیبهینهاز آب و  میحذف کادم یحال در دسترس برا نیمناسب و جذب باال و در ع متیبا ق یبه جاذب افتنیمطالعه دست  نیهدف از ا

 و درصد حذف بود.
 

 

  هامواد و روش .2

 
از شرکت  میاز اصفهان، معدن گوهران و سولفات کادم تیپودر بنتون کا،یآمر USاز شرکت  نایآلوم شامل پودر گاما قیتحق نیمواد استفاده شده در ا

 یمحلول شامل غلظت مشخص هیته یبرا میو کاهش خطا، از نمک کادم یرآلیو غ یفاضالب ها از لحاظ مواد آل یدگیچیپ لیشد. به دل یداریمرک خر

( در آب مقطر حل و با 4CdSO) میاز سولفات کادم یغلظت مشخص م،یکادم ونی یدارا یآب هایمحلول هیته یاستفاده شد. برا نیفلز سنگ نیا ونیاز 

 قهیدق 06به مدت  نایو گاما آلوم هیاول تیاز بنتون یشد. سپس مقدار مشخص نییدر محلول تع هیاول نیعنصر سنگ زانینمک، م نیتوجه به غلظت مشخص ا

شده  شنهادیپ تیو درصد کامپوز یتیو مقدار جاذب کامپوز هیاول هایغلظتاز محلول با  تریل یلیم 566جذب،  دهیپد یبررس یبا هم مخلوط شدند. برا

دور بر  566اتاق و سرعت همزن  یهمزن در دما کی یو بر رو زیتم یا شهیبشر ش کیمخلوط شدن در  اتیتوسط نرم افزار  با هم مخلوط شدند. عمل

و عبور  وژیفیمحلول خارج گشته و پس از سانتر قه،یدق 026 یمانده در محلول، در زمان تعادل یباق میکادم زانیم یریاندازه گ یصورت گرفت. برا قهیدق

 AAS:GBCمدل  یجذب اتم یسنج فیغلظت از دستگاه ط یریاندازه گ یشد. برا دهیسنج میغلظت کادم Whatman Grade6 یاز کاغذ صاف

932 plus  .استفاده شد 

مقدار جاذب  م،یکادم هیمستقل شامل غلظت اول یها ریمتغ تأثیر سازیبهینه یشدند. برا یکدگذار 0پاسخ مطابق با جدول  مستقل و یها ریمتغ

به  ی، طرح مرکب مرکزهاآزمایش یطراح یپاسخ درصد حذف از روش سطح پاسخ استفاده شد. از روش سطح پاسخ برا یرو تیو درصد کامپوز

نقطه  20و  ینقطه محور 0 ،ینقطه مرکز 0)  شیآزما 26هدف به کار گرفته شد که تعداد  نیا یبرا design-expert 7.1.5کار برده شد. نرم افزار 

 آمده است: ریرابطه درجه دوم است که در ز RSMآمده است. مدل استفاده شده در  2شد که در جدول  شنهادی( توسط آن پلیطرح فاکتور

 1                                                                         2
0  jiijiiiiiY 

 

از  کیدار بودن هر  یمعن. [06]باشد یاثرات متقابل م ijβاثر مربعات،  iiβ ،یاثرات خط iβثابت،  بیضر 0βشده،  بینیپیشپاسخ  Yکه 

متناظر با  یسه بعد یهر پاسخ مشخص شد و نمودارها یبرا انسیوار زیدار در مدل توسط آنال یشد و عبارت معن یبررس ونیعبارات در معادله رگرس

وزن جاذب در  نه،یشیب ریپاسخ ها در مقاد زیاستفاده شد و ن نهیبه یپاسخ ها افتنیدر  یعدد سازیبهینهبه ذکر است که از روش شد. الزم  سمر هاآن

 شدند. یدر محدوده مجاز بررس تیو درصد کامپوز میکادم هیو غلظت اول نهیمقدار کم
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 کدها و سطح متغیر های مستقل-1جدول 

ررسیمحدوده ب کد متغیرهای مستقل  سطح متغیرها 

 (1+)سطح باال (1-) سطح پایین

 X1 300-600 300 600 (mg/l) غلظت اولیه کادمیم

 X2 2-4 2 4 (g)وزن جاذب

 X3 5-10 5 10 (%)درصد کامپوزیت

 

 شده بینیپیشنتایج آزمایشات و مقادیر  -2جدول 
غلظت اولیه  

 (mg/l)کادمیم

آزمایشنتایج  (%)درصد کامپوزیت (g)وزن جاذب  نیبیپیشمقدار  

 شده

شماره 

 آزمایش

     

 
درصد   درصد حذف کادمیم

حذف 

 کادمیم

مقادیر 

 واقعی

مقادیر 

کدگذاری 

 شده

 رمقادی

 واقعی

 مقادیر کدگذاری

 شده

مقادیر 

 واقعی

مقادیر 

کدگذاری 

 شده

1 300 -1 2 -1 5 -1  48.3  48.77 

2 600 1 2 -1 5 -1  23.83  24.11 

3 300 -1 4 1 5 -1  61  61.59 

4 600 1 4 1 5 -1  40.3  36.93 

5 300 -1 2 -1 10 1  54.3  48.77 

6 600 1 2 -1 10 1  30.2  24.11 

7 300 -1 4 1 10 1  55  61.59 

8 600 1 4 1 10 1  37.83  36.93 

9 450 0 3 0 7.5 0  49.1  49.26 

10 450 0 3 0 7.5 0  49.1  49.26 

11 450 0 3 0 7.5 0  49.1  49.26 

12 450 0 3 0 7.5 0  49.1  49.26 

13 197.73 -1.68179 3 0 7.5 0  78.76  69.99651 

14 702.27 1.68179 3 0 7.5 0  30  28.52349 

15 450 0 1.32 -1.68179 7.5 0  24  27.47713 

16 450 0 4.68 1.68179 7.5 0  53.78  49.03771 

17 450 0 3 0 3.30 -1.68179  41.78  42.13236 

18 450 0 3 0 11.70 1.68179  43.78  42.13236 

19 450 0 3 0 5.5 0  49.1  49.26 

20 450 0 3 0 5.5 0  49.1  49.26 

 

 

 و بحث جینتا .3

 
که  یبیضرا 0طبق جدول  نید. بنابرابرخوردارن ییباال تیدار هستند و از اهم یتر هستند معن نییپا pباالتر و  f یکه دارا یبیضرا ANOVAدر جدول 

 آمده است: ریشده در ز یکدگذار یحذف شدند. معادله اصالح شده با پارامترها ونیهستند از معادله رگرس 65/6بزرگتر از  p یدارا

 (2)                                              32.52Χ2
2

3.89Χ26.41Χ112.3349.26Y      

مدل  Adeq precision نیبودن مدل است. همچن تیا اهمنشان دهنده ب <6660/6آن  P-Valueو  69/29مدل برابر با  F-Valueمقدار            

 ونیدار بودن مدل رگرس ی. معن[00نشان دهنده عالمت جذب است ]مورد قبول است و عدد بدست آمده  4بود که مقدار بزرگتر از  506/20برابر با 

adjو  2Rتوسط 
2R 2شد. مقدار  یبررسR  است. مقدار  یشیشده و مقدار آزما بینییشپبودن مقدار  کینشان دهنده نزد 9008/6برابر باadj

2R  برابر با

 .ستیتوسط مدل قابل شرح ن هیبق %9مستقل است و  یها ریاز متغ یپاسخ ناش نیدرصد ا 90/6دهد که  ینشان م 9005/6
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 پارامترهای حذف کادمیم سازیبهینهبرای مدل رگرسیون برای  ANOVAجدول  -3جدول 

 Pاندیس  Fاندیس  میانگین مربعات ه آزادیدرج مجموع مربعات منبع

Model 3066.69 9 340.74 29.09 <0.0001 

A- غلطت اولیه

 کادمیم

2077.60 1 2077.60 177.39 <0.0001 

B-0.0001> 47.96 561.69 1 561.69 وزن جاذب 

C-0.5798 0.33 3.86 1 3.86 درصد کامپوزیت 

AB 14.31 1 14.31 1.22 0.2977 

AC 1.90 1 1.90 0.16 0.6964 

BC 54.29 1 54.29 4.64 0.0597 
2A 36.08 1 36.08 3.08 0.1131 
2B 218.31 1 218.31 18.64 0.0019 
2C 91.33 1 91.33 7.80 0.0210 

Residual 105.41 9 11.71 - - 

Lack of Fit 105.41 5 21.08 - - 

Pure Error 0.000 4 0.000 - - 

Cor Total 3174.39 19 - - - 

 

 

 میدرصد حذف کادم یمستقل بر رو یرهایمتغ تأثیر .4
 

را  بیضر نیا تیدار بودن و اهم یاست که معن <6660/6آن برابر با  P-Value و 90/49وزن جاذب برابر با  F-Value مقدار 0توجه به جدول  با

حذف  ونیاز معادله رگرس 65/6بزرگتر از  P-Value داشتنبا  تیو درصد کامپوز میکادم هیبا غلظت اول بیضر نیمتقابل ا تأثیردهد.  ینشان م

 تأثیرانحنا است. در  یدارا (c) و (a) 0شکل  یاست و در نمودار ها تیبا اهم 6660/6برابر با  P-Value داشتن لیتوان دوم آن به دل بی. ضرشودمی

 دایپ شیافزا میوزن جاذب، درصد حذف کادم شیبا افزامشخص است،  یسه بعد ریدرصد حذف، همانطور که از تصاو یمستقل وزن جاذب بر رو

 .[02نسبت داد] میجذب کادم یفعال برا یمکان ها شیتوان به افزا یرا م نیکه ا ستکرده ا

( آمده a-c) 0متغیرهای مستقل شامل غلظت اولیه کادمیم، در صد کامپوزیت و وزن جاذب بر روی درصد حذف کادمیم در شکل  تأثیر            

بر  ریمتغ نیا تیبر اهم دیتاک نیاست و ا F-Value نیباالتر یدارا رهایمتغ نیاست که در ب 09/099برابر با  میغلظت کادم F-Value مقدار ست.ا

. ستیدار ن یمعن 65/6بزرگتر از  P-Value داشتن لیبه دل تیمتقابل با وزن جاذب و درصد کامپوز تأثیردر  ریمتغ نیدرصد حذف است. ا یرو

 شودمی دهید (c) و  (b)0ندارد و همانطور که در شکل  تیو اهم ستیدار ن یمعن 0000/6برابر با  P-Value با زیتوان دوم آن ن بیضر نینهمچ

 شیو با افزا شودمیجذب نسبت داده  یبه اشباع مکان ها نیکه ا ابدی یدرصد حذف کاهش م م،یغلظت کادم شیاست و با افزا ینمودار آن خط

 .[00]ابدی یجذب کاهش م یبرا ماندهیباق یها کانم م،یغلظت کادم

. در ستیدار ن یو معن شودمیحذف  ونیاز معادله رگرس 65/6بزرگتر از  P-Valueداشتن  لیبه دل تی، فاکتور درصد کامپوز0جدول  در           

( و a) 0شکل  یاست پس در نمودار سه بعد تیبا اهم 6206/6ابر با بر P-Valueاما در توان دوم با داشتن  ستین تیفاکتور با اهم نیا زیمتقابل ن تأثیر

(bانحنا دارد و خط )از وزن  یدرصد حذف ناش شیبا افزا سهیدر مقا شیافزا نیاما ا ابدی یم شیدرصد حذف افزا تیدرصد کامپوز شی. با افزاستین ی

  است. زیجاذب ناچ
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( بر روی cو غلظت اولیه کادمیم )وزن جاذب (، bو غلظت اولیه کادمیم )درصد کامپوزیت  (،aدرصد کامپوزیت و وزن جاذب) تأثیر-1شکل 

 درصد حذف کادمیم



 

 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

 دانشگاه تهران، تهران

 5931 ماهبهمن 62و  62

 

 

 گیرینتیجه .5

 
است و درصد  میکادم هیوزن جاذب و غلظت اول م،یموثر بر درصد حذف کادم یاز آن است که فاکتورها یپژوهش حاک نیبه دست آمده از ا جینتا

 از جیبه تدر میکادم هیغلظت اول شیو با افزا ابدی یم شیوزن جاذب درصد حذف افزا شیندارد. با افزا یچندان تأثیرفاکتورها  نینسبت به ا تیکامپوز

وزن  تر،یبر ل گرممیلی 066میکادم هی، غلظت اول8/54درصد حذف  یپژوهش برا نیبه دست آمده از ا نهیبه ریمقاد نی. همچنشودمیدرصد حذف کاسته 

 بودند. 08/9 تیدرصد کامپوز گرم و 2جاذب
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