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حذف سرب از محلولهای آبی با استفاده از بیوچار و بیوماس هسته زیتون
با سیستم جذب سطحی :مطالعات همدما و سینتیک
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چکيده

1

سابقه و هدف :امروزه با توجه به تأثیر آالیندهها بر سالمت عمومی موجودات زنده و انسانها ،شناسایی روشهای
حذف آالیندههای سمی از منابع آبی ،امری کامالً ضروری است .در حال حاضر استفاده از مواد جاذب در دسترس،
زائد و ارزانقیمت مانند بیوچار ،بهعنوان جایگزینی مناسب در برابر روشهای پرهزینه برای حذف فلزات سنگین از
محیط آب متداول شده است .هدف این پژوهش مطالعه و بررسی جذب سرب از محلولهای آبی توسط بیوچار تهیه
شده از هسته زیتون و مطالعه اثر زمان تماس ،پهاش محلول ،غلظت اولیه محلول ،مقادیر جاذب و بررسی همدماها و
سینتیک فرآیند حذف سرب است.
مواد و روشها :بیوچار هسته زیتون در دمای  600درجه سلسیوس بهمدت یک ساعت در شرایط بدون اکسیژن با
تزریق گاز نیتروژن تولید گردید .ویژگی بیوچار و بیوماس هسته زیتون با میکروسکوپ الکترونی روبشی ،طیفسنجی
تبدیل فوریه مادونقرمز تعیین شد .سطح ویژه با روش متیلنبلو و مقادیر کربن ،هیدروژن و نیتروژن با دستگاه CHN

آنالیزر تعیین گردید .اثر زمان تماس ( 0/5تا  16ساعت) ،پهاش محلول از  2تا  ،8مقدار جاذب از  0/2تا  10گرم بر
لیتر و غلظت سرب از  25تا  2500میلیگرم بر لیتر بر کارایی حذف سرب از محلول آبی بررسی شد .همدماهای
جذب توسط مدلهای النگمویر و فروندلیچ انجام شد.
یافتهها :طبق نتایج ،ظرفیت تبادل کاتیونی بیوچار هسته زیتون و بیوماس زیتون بهترتیب برابر با  57/42و 8/125
سانتیمول بار بر کیلوگرم بهدست آمد .مقدار سطح ویژه در بیوچار و بیوماس هسته زیتون بهترتیب  13/2و 3/92
مترمربع بر گرم بود .تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMتأیید کرد که بیوچار هسته زیتون نسبت به
بیوماس هسته زیتون خلل و فرج بیشتری دارد .درصد کربن در بیوچار تهیه شده  1/5برابر بیشتر از بیوماس هسته
زیتون بود .نتایج جذب نشان داد که مقدار  31تا  71درصد از عنصر سرب در طی زمان تماس توسط بیوچار از
* مسئول مکاتبهamir-delavar@znu.ac.ir :
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محلول آبی حذف شد .بیشترین میزان جذب بعد از  8ساعت مشاهده گردید .مقدار جذب سرب با افزایش پهاش
محلول تا حدود پنج افزایش و سپس کاهش نشان داد .میزان بهینه جاذب برای بیوچار زیتون مقدار  4گرم بر لیتر
بهدست آمد .نتایج نشان داد که جذب یون سرب توسط بیوچار زیتون از مدل همدمای النگمویر تبعیت میکند .نتایج
سینتیک نشان داد که جذب سرب با مدل سینتیکی معادله شبه مرتبه دوم ( )R²=0/99مطابقت دارد.
نتیجهگیری :با توجه به جنبههای اقتصادی تولید ترکیب بیوچار زیتون بهعنوان جاذبی مناسب ،کارآمد و ارزانقیمت
برای حذف سرب توصیه میشود .این یافتهها میتواند اطالعات مفیدی برای مدیریت زیستمحیطی در زمینه حذف
سرب در اطراف کارخانههای تولید سرب و مناطق آلوده استان زنجان ارائه دهد.
واژههای کلیدی :آلودگی منابع آب ،بیوماس زیتون ،النگمویر ،مدلهای سینتیکی ،همدماهای جذب
مقدمه

و در نهایت مرگ ،از نتایج مسمومیت حاد با عنصر

توسعه سریع فعالیتهای صنعتی و شهری مقادیر

سرب است ( .)37استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی

بسیار زیادی از ضایعات صنعتی و عناصر بالقوه سمی

برای عنصر سرب در اکثر کشورهای توسعهیافته

را به آبهای سطحی و زیرزمینی اضافه کرده و باعث

بر اساس معیار سازمان بهداشت جهانی حداکثر 0/05

بروز مشکالت جدی زیستمحیطی و بهداشتی فراوان

میلیگرم بر لیتر است ( .)43بر اساس استاندارد

میشوند ( .)6وجود فلزات سنگین در محیطزیست با

تهیهشده توسط سازمان حفاظت محیطزیست کشور

توجه به عوارض جانبی که بر سالمت انسان ،گیاهان

مقدار مجاز سرب در آب آشامیدنی  0/1میلیگرم بر

آبزی و جانوران دارد ،یکی از نگرانیهای اصلی

لیتر تعیین شده است (.)12

جامعه جهانی است ( 35و  .)36عناصر سنگین سرب،

روشهای مرسومی که برای حذف عناصر بالقوه

مس ،کادمیم و نیکل غیرقابلتجزیه هستند و در

سمی از محیطهای آبی استفاده میشود شامل
2

1

روشهای جذب روی کربن فعال  ،رسوب  ،استفاده

اندامهای مختلف موجودات زنده تجمع یافته و باعث

3

4

بروز آسیبهای جدی بر سالمت انسانها و مشکالت

از رزینهای تبادل یونی و تصفیه غشایی است ()41

جدی زیستمحیطی و بهداشتی میشوند ( )25و

که امروزه اغلب نامناسب شناخته شدهاند ،زیرا

بهدلیل انتشار گسترده در محیطهای طبیعی سالمت

اختالالت قابلتوجهی در محیطزیست ایجاد کرده و
به لحاظ اقتصادی نیز در مقیاسهای بزرگ غیرممکن

عمومی را تهدید میکنند (.)21

میباشند ()18؛ بنابراین ،استفاده از فنّاوریهای مؤثر

سرب در محیطزیست نهتنها از طریق عملیات

برای حذف این عنصر آالینده از محیطهای آبی قبل از

معدنکاوی ،فعالیتهای ذوب فلز ،آفتکشها ،لجن

ورود و ذخیره در محیط طبیعی الزم است (.)48

فاضالب ،کودهای دامی و کمپوست به محیطزیست

استفاده از ترکیبات بیوچار یکی از روشهای مؤثر از

اضافه میشوند بلکه دود خروجی از وسایل نقلیه نیز

نظر هزینه برای حذف عناصر بالقوه سمی بهخصوص

عامل افزایش این عنصر در منابع مختلف هوا ،آب و
خاک است ( 2و  .)35اختالل در عملکرد کلیهها ،کبد،

1- Adsorption on activated carbons
2- Precipitation
3- Ion exchange resins
4- Membrane filtration

مغز ،سیستم عصبی مرکزی و بروز بیماریهای مزمن
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در غلظتهای کم تا متوسط عناصر سنگین در

باالتر سریعتر است ( .)29آنها سهم نسبی ترکیبات

محیطهای آبی است ( 19و  .)21بیوچار بهعنوان یک

معدنی و گروههای عاملی آلی بیوچار در مکانیسم

ماده غنی از کربن ،دانهریز و متخلخل تعریفشده که

حذف سرب در پهاش برابر با  2تا  5را مورد مطالعه

محصول تجزیه حرارتی بیوماس در شرایط عدم وجود

قرار دادند و نتیجه گرفتند که بیشترین جذب سرب

اکسیژن و دمای پایین است ( .)26مطالعات بسیار

در پهاش برابر با  5و بهصورت سیلیکات فسفات

زیادی در خصوص استفاده از بیوچارهای تهیهشده از

سرب انجام میشود.

بقایای زائد کشاورزی برای حذف عناصر سنگین به

استان زنجان بهدلیل انجام فعالیتهای صنعتی،

انجام رسیده است ( 32و  .)48استفاده از این ترکیبات

تمرکز واحدهای فرآوری سرب و روی ،وجود معدن

ضمن کاهش هزینهها و دوستدار محیطزیست بودن،

انگوران ،کارخانهها و مراکز صنعتی مرتبط ،دارای

یکی از راههای حذف مؤثر عناصر سنگین است (.)44

آلودگیهای فراوان در منابع آب ،خاک و گیاه توسط

دومر و همکاران ( )2016جذب و واجذب فلزات

عناصر سنگین سرب ،روی و کادمیم است (.)11

سنگین (کادمیم ،مس ،سرب و روی) را در

آلودگیها در بسیاری از موارد به منابع آب مانند

بیوچارهای بهدست آمده از نیشکر ،باگاس و کرچک

رودخانههای دائمی و فصلی ،چشمهها ،قنوات و

( 350درجه سانتیگراد) ،پسماند جنگلهای اکالیپتوس

چاهها منتقل شده است ( .)31حذف این عناصر

و پوست نارگیل سبز ( 420درجه سانتیگراد) در آب

آالینده توسط کاربرد روشهای ارزانقیمت و مؤثر

را مورد مطالعه قرار دادند .آنها مشاهده کردند که

امری کامالً ضروری بهنظر میرسد .از طرفی ،آب و

بیوچارهای استفاده شده تا حدود  95درصد از فلزات

هوای طارم در استان زنجان شرایط مناسبی برای

مورد مطالعه را از آب آلوده حذف کردند ( .)10این

کشت و رشد گونه زیتون ایجاد کرده و کارخانههای

پژوهشگران گزارش کردند که جذب از مدل

متعدد روغنکشی زیتون در این منطقه مستقر شده

فروندلیچ خطی پیروی کرده و گزارش کردند که

است .پسماند این صنایع به فراوانی و با قیمت بسیار

مقدار واجذب برای عنصر سرب کمتر از  5درصد

کم (عمدتاً رایگان) قابلدسترس است .ضمن آنکه

بوده و روند جذب عمدتاً غیرقابلبرگشت است،

تجمع آن در اطراف صنایع باعث آلودگی محیطزیست
2

بنابراین بیوچارها بهطور بالقوه میتوانند در اصالح

و شرایط نامساعد این مناطق میگردد .پسماند زیتون

آلودگی مورد استفاده قرار گیرند .لو و همکاران

ترکیبی از تفاله و هسته زیتون است که طی فرآیند

( )2012جذب سطحی سرب توسط بیوچار مشتق

روغنکشی تولید و بهعنوان سوخت زیستی ،کود و

شده از لجن فاضالب را مورد بررسی قرار داده و

خوراک دام استفاده میشود .ساختار آن شامل ترکیبات

گزارش کردند که بیوچار بهدست آمده از طریق

آلی ،لیگنوسلولزی ،پلیفنول ،آمینواسید و روغن با

آتشکافت لجن فاضالب بهطور مؤثری میتواند

مکانهای سطحی برای جذب فلزات سنگین است

موجب حذف سرب از محلولهای آبی اسیدی با

( .)16این پسماند حاوی  35تا  70درصد رطوبت

ظرفیتهای مختلف شود .همچنین این پژوهشگران

است و بهدلیل تولید شیرابه ،انبارداری مناسبی برای آن

مشاهده کردند که فرآیندهای جذب سرب از معادله

انجام نمیشود .این پسماند حاوی  20تا  25در صد
چربی خام است که اگر در مجاورت هوای آزاد قرار

شبه مرتبه دوم سینتیک 1پیروی میکند و در پهاش

2- Olive waste

1- Pseudo-second order kinetic
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گیرد ،چربی موجود اکسیدشده و تولید بوی نامطبوع

هسته زیتون پودر شده برای تولید بیوچار از طریق

میکند و به همین دلیل نمیتواند مورداستفاده دام قرار

روش آتشکافت آرام 2در داخل لوله کوارتزی یک

گیرد .این ترکیب بهواسطه داشتن مواد مغذی الزم

کوره الکتریکی دارای نیتروژن با جریان  200میلیلیتر

بستر مناسبی برای کشت میکروارگانیسمها شده و با

در دقیقه و فاقد اکسیژن در حرارت  600درجه

تولید بوی نامطبوع موجب آلودگی محیطزیست

سلسیوس با افزایش  17درجه سلسیوس در هر دقیقه

میشود ( ،)9ازاینرو پسماند زیتون بهعنوان منبع

بهمدت یک ساعت قرار داده شد ( .)45نمونههای

ارزان و قابلدسترس که به فراوانی یافت میشود (،)5

بیوچار تهیهشده برای حذف ناخالصیها چندین بار

میتواند جایگزین مناسبی برای تهیه تولید بیوچار در

با آب مقطر شستشو و در آون خشکشده و برای

نظر گرفته شود.

مراحل بعدی آزمایش نگهداری شدند.

هدف از انجام این پژوهش ،بررسی استفاده از

مقادیر کربن ،هیدروژن و نیتروژن در بیوچار و

ضایعات کارخانه زیتون (هسته زیتون) بهعنوان یک

بیوماس هسته زیتون با استفاده از دستگاه کربن،

جاذب ارزانقیمت ،در جذب و حذف عنصر سنگین

هیدروژن و نیتروژن آنالیزر مدل لکو

سرب از محیط آبی است .در این پژوهش ابتدا به

پژوهشهای متالورژی رازی تهران تعیین گردید.

بررسی جذب سرب از محلول آبی توسط بیوچار

سطح ویژه بیوچار و بیوماس با استفاده از روش

تهیهشده از هسته زیتون پرداختهشده و سپس مطالعه

جذب متیلنبلو تعیین گردید ( .)24مورفولوژی سطح

اثر عوامل مختلف مانند زمان تماس ،پهاش محلول،

نمونه با استفاده از مطالعات تصویربرداری توسط

غلظت اولیه محلول ،دما و مقادیر جاذب و بررسی

میکروسکوپ الکترونی روبشی 4مدل وگا تیاسکن

همدما و سینتیک فرآیند حذف سرب توسط ترکیب

الامیو 5مرکز پژوهشهای متالورژی رازی تهران تعیین

بیوچار بیوماس هسته زیتون موردبررسی قرار گرفت.

شد .بهمنظور شناسایی بهتر از گروههای عامل موجود

3

مرکز

در بیوماس و بیوچار تولیدشده ،طیفسنجی بهروش
مواد و روشها

تبدیل فوریر اشعه مادونقرمز ترکیب ذکرشده با

مواد شیمیایی مورداستفاده برای تجزیههای آزمایشگاهی

استفاده از دستگاه مدل پرکینالمر 6در محدوده عدد

دارای درجه شیمیایی  Aبودند .برای تهیه محلولهای

موجی 400 cm-1تا  4000 cm-1و توسط پخش شدن

مورداستفاده از آب مقطر دو بار تقطیرشده با قابلیت

نمونه در قرص کلرید باریم انجام شد .پهاش

هدایت الکتریکی  0/2میکروزیمنس بر سانتیمتر

نمونهها در سوسپانسیون با نسبت یک به پنج

استفاده شد .نیترات سرب ( ،)Pb(NO3)2اسید نیتریک

(بیوچار -آب) توسط دستگاه پهاشمتر اندازهگیری

و سود از شرکت شیمیایی کملب 1خریداری شد.

شد .ظرفیت تبادل کاتیونی و قابلیت هدایت الکتریکی

هستههای زیتون از شهرستان طارم جمعآوری شد.

نمونههای بیوچار با استفاده از روش گاسکین و

هستههای زیتون با آب شهری شستشو دادهشده و

همکاران ( )2008اندازهگیری شد (.)17

سپس در دمای  80درجه سلسیوس خشک و

2- Slow Pyrolisis
3- CHN elemental analyzer, Leco
2- Scanning electron microscope, SEM
5- VEGA/TESCAN-LMU
6- Fourier transform infrared spectrometer spectrum,
FTIR Perkin Elmer

بهصورت پودر یکنواخت با ابعاد  0/5تا  1میلیمتر
آسیاب شدند.
1- Chemlab
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بهمنظور بررسی تأثیر زمان و پهاش بر جذب

باقیمانده ماده جذبشونده را در محلول در دمای

میلیلیتر از محلول با غلظت  150میلیگرم

سرب50 ،

ثابت تعادل مشخص میکند ( .)22در این مرحله از

در لیتر نیترات سرب داخل ارلن با حجم  100میلیلیتر

پژوهش ابتدا محلولهایی با غلظت ،150 ،100 ،50 ،25

ریخته و به هر یک  0/1گرم (معادل غلظت  2گرم بر

 1500 ،1000 ،600 ،300و  2500میلیگرم بر لیتر

لیتر) از بیوماس هسته زیتون و بیوچار هسته زیتون

سرب تهیه و پس از تنظیم پهاش و مقدار جاذب

اضافه و بر روی شیکر با دور  300دور در دقیقه قرار

بهینه به اردنهای حاوی  50میلیلیتر از هر محلول

داده شد .نمونهها پس از گذشت زمانهای ،60 ،30

اضافهشده و بر روی شیکر قرار گرفت .پس از گذشت

 1800 ،1440 ،960 ،480 ،240 ،120و  2400دقیقه،

مدت زمان تماس غلظت سرب محلولها با دستگاه
جذب اتمی قرائت شد .آزمایش در سه تکرار انجام و

سانتریفیوژ و غلظت سرب موجود در محلولها توسط

میانگین آنها گزارش گردید .در تمام آزمایشها مقدار

دستگاه جذب اتمی مدل واریان 1قرائت شد.

جذب عنصر سرب با اندازهگیری اختالف بین غلظت

برای بررسی تأثیر پهاش بر مقدار جذب سرب

محلول اولیه و غلظت نهایی تعیین و ظرفیت جذب

از محلول آبی ،ابتدا پهاش محلول با غلظت 150

جاذبها با استفاده از رابطه  1اندازهگیری شد.

میلیگرم در لیتر سرب ،بهوسیله اسید نیتریک و سود
با غلظت  0/1موالر بین  2تا  8تنظیم شد .سپس به

C0  Ce
)V
m

()1

میلیلیتر از هر محلول مقدار  0/1گرم از بیوماس و

50

( qe 

بیوچار هسته زیتون اضافه و در مدتزمان بهینه

که در آن qe ،ظرفیت جذب سرب توسط جاذب بر

تماس ( 480دقیقه) که از نتیجه آزمایش مرحله قبل

حسب میلیگرم بر گرم ( C0 ،)mg.g-1و  Ceبهترتیب

بهدستآمده بود بر روی شیکر با دور  300دور در

غلظت اولیه و غلظت تعادلی غلظتهای اولیه و

دقیقه قرار دادهشده و غلظت سرب موجود در محلول

تعادلی فلز در محلول برحسب میلیگرم بر گرمV ،

توسط دستگاه جذب اتمی مدل واریان قرائت شد.

حجم محلول به لیتر و  mجرم جاذب بر حسب گرم
است .مقادیر درصد جذب سرب توسط بیوچار با

بهمنظور بررسی تأثیر مقدار جاذب بر میزان جذب
میلیگرم بر گرم

سرب ،ابتدا پهاش محلول 150

استفاده از رابطه  2تعیین گردید.

سرب توسط اسید نیتریک و سود در پهاش بهینه
میلیلیتر

پنج تنظیم شد .سپس به ارلنهای حاوی 50

()2

از محلول سرب مقادیر ،1/25 ،1 ،0/75 ،0/5 ،0/2

C  Ce
% Re moval  ( 0
)  100
C0

که در آن C0 ،غلظتهای اولیه و  C1غلظتهای نهایی

 8 ،6 ،4 ،2 ،1/75و  10گرم بر لیتر از جاذب اضافه و

سرب در محلول بر حسب میلیگرم بر گرم است.

همزده شد .غلظت
در زمان تماس بهینه بهدست آمده 

پسازآن رابطههای النگمویر 2و فروندلیچ 3توسط

عنصر سرب موجود در محلول توسط دستگاه جذب

نرمافزار اکسل نسخه  2010برای توصیف دادههای

اتمی مدل واریان قرائت شد.

جذب معادالت خطی بر روی دادهها برازش داده شد.

مطالعات تعادلی که ظرفیت جاذب و جذبشونده

معادلههای همدمای بهکاررفته و پارامترهای آنها در

را بیان میکند توسط همدماهای جذب مشخص

جدول  1نشان داده شده است.

میشود که نسبت بین مقادیر جذبشده و مقدار

2- Langmuir
3- Freundlich

1- Atomic Absorption Spectrophotometer Varian
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عالوه بر مطالعه تعادل ،سینتیک جذب نیز در یک

است .جوزف و همکاران ( )2009و ماجور و

فرآیند از اهمیت فراوانی برخوردار است .معادلههای

همکاران ( )2010در خصوص کاربرد بیوچار در

مختلفی برای بررسی رفتار سینتیکی جذب وجود دارد.

افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی بهواسطه ایجاد سطوح

پرکاربردترین آنها معادله شبه مرتبه اول 1و شبه مرتبه

دارای بار منفی در نتیجه کاربرد این مواد در خاک

دوم 2است ( .)34در این بخش معادلههای سینتیکی شبه

اشاره کردهاند ( 23و  .)30افزایش ظرفیت تبادل

مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم ،معادله ساده ایلویچ 3و تابع

کاتیونی میتواند بهدلیل افزایش در برخی از گروههای

توان 4بررسی شدند که معادلههای مربوط و شرح

عاملی دارای اکسیژن در سطوح بیوچار نیز باشد (.)27

ویژگیهای معادلهها در جدول  2نشان دادهشده است.

پهاش اندازهگیری شده در ترکیب بیوچار هسته

خطای استاندارد 5از رابطه  3محاسبه شد:

زیتون مقدار  10/26و در ترکیب سوسپانسیون

0.5

()3

بیوماس هسته زیتون  6/51بود .نتایج اندازهگیری

  ( M  M *)2 
SE  

n2



سطح ویژه جاذبها با استفاده از متیلنبلو نشان داد که
مقدار این ویژگی در بیوچار هسته زیتون و بیوماس
هسته زیتون بهترتیب  13/2و  3/92مترمربع بر گرم

که در آن M ،مقدار فلز اندازهگیریشده و * Mمقدار

است که بهدلیل افزایش سطح جذبکننده طی فرآیند

فلز برآورد شده از مدل و  nتعداد مشاهدهها است.

آتشکافت است .باالتر بودن این ویژگی با نتایج سایر

مدلی که بیشترین ضریب تبیین و کمترین خطای

پژوهشگران همخوانی دارد ( 13و  .)23اندازهگیری

استاندارد را داشته باشد بهترین مدل توصیفکننده

افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی با شواهد تصاویر

دادههای جذبی است.

بهدستآمده از میکروسکپ الکترونی روبشی نیز تأیید
شد (شکل  .)1همانطورکه در شکل  1مشاهده

نتايج و بحث

میشود بیوچار تهیهشده ( )BOنسبت به بیوماس

مقادیر ویژگیهای مختلف پهاش ،قابلیت هدایت

هسته زیتون ( )Oدارای خلل و فرج بیشتری است و

الکتریکی ،سطح ویژه و مقدار درصد کربن ،نیتروژن و

این سطح متخلخل یکی از عواملی است که قابلیت

هیدروژن در بیوماس و بیوچار تهیهشده هسته زیتون

جذب در بیوچار را افزایش داده است .خلل و

در جدول  3نشان دادهشده است .بر اساس نتایج

فرجهای متعدد باعث افزایش نسبت سطح به حجم

بهدستآمده ظرفیت تبادل کاتیونی بیوچار هسته زیتون

جاذب شده که در نتیجه میتواند سبب افزایش میزان

و بیوماس زیتون بهترتیب برابر با  57/42و 8/125

جذب شود .نتایج تجزیه کربن ،نیتروژن و هیدروژن

سانتیمول بار بر کیلوگرم اندازهگیری شد .ترکیب

در ترکیب بیوماس هسته زیتون ( )50/21و بیوچار

بیوچار هسته زیتون بهواسطه فرآیند آتشکافت حفرات

زیتون ( )71/31نشان داد که مقادیر درصد کربن در

فراوانی در سطح بیوماس زیتون به وجود آورده که در

بیوچار تهیهشده تقریباً  1/5برابر بیشتر از کربن

نتیجه دارای مقادیر ظرفیت جذب بیشتری شده

موجود در بیوماس هسته زیتون است .مقادیر
هیدروژن در بیوماس هسته زیتون  3/8برابر بیشتر از

1- Pseudo-first order kinetic model
2- Pseudo-second order kinetic model
3- Simple elovich model
4- Power function equation model
5- Standard Error

هیدروژن موجود در بیوچار تهیهشده و مقادیر نیتروژن
در هر دو منبع بسیار پایین است.
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جدول  -1همدماها و روابط خطی آنها.
Table 1. Isotherms and their linear relationships.

همدما

معادله همدما

پارامترها

Isotherm

Isotherm equations

Parameter

Langmuir

Ce
C
1

 e
qe qmax b qmax

Freundlich

log qe  log K f  1 log Ce
n

النگمیر

فروندلیچ

 :Ceغلظت فلز در حالت تعادل ( :qe ،)mgl-1مقدار ماده جذبشده بهازای یک
واحد جرم جاذب در حالت تعادل ( :qmax ،)mgg-1ظرفیت جذب ( )mgg-1و
 :bثابت النگمیر مربوط به انرژی جذب (.)lmg-1
 :Kfشاخصی برای ظرفیت جذب :1/n ،شدت جذب.

جدول  -2معادلههای سینتیکی جذب.
Table 2. Adsorption kinetic equations.

سینتیک

معادله سینتیک

پارامترها

Kinetics

Kinetic equations

Parameter

شبه مرتبه اول
Pseudo-first order kinetic

K
log( qe  qt )  log qe  1ads t
2.303

 qtمقدار جذب در زمان  qe ،tمقدار جذب در

Pseudo-second order kinetic

t
1
1

 t
2
qt K 2ads qe qe

 k2ثابت سرعت جذب

qt  a  2.303b log t

 aنرخ جذب اولیه و  bثابت واجذب

شبه مرتبه دوم

معادله ساده ایلویچ
Simple elovich model

تابع توان
Power function equation

log qt  log a  b log t

زمان تعادل k1 ،ثابت سرعت جذب و  tزمان

 aنرخ جذب اولیه و  bثابت واجذب و  qtمقدار
جذب در زمان t

جدول  -3ویژگیهای اندازهگیریشده در بیوماس هسته زیتون و بیوچار.
Table 3. Measured parameters in olive biomass and biochar.

بیوماس زیتون

ظرفیت تبادل کاتیونی

پهاش

قابلیت هدایت الکتریکی

مساحت سطح

کربن

هیدروژن

نیتروژن

CEC
)(Cmol(+) Kg-1

pH
)(1:5

EC
)(dSm-1

Surface area
)(m2.g-1

C
)(%

H
)(%

N
)(%

8.13

6.51

0.13

3.92

50.21

6.53

<0.05

Olive Biomass

بیوچار زیتون

57.42

10.26

0.08

13.20

73.31

1.78

<0.05

Olive Biochar

اطالع از وضعیت ساختار شیمیایی جاذب برای

گروههای عاملی در انواع جاذبها است (.)8

درک پروسههای جذب اهمیت فراوان دارد (.)17

پیکهای طیفسنجی بهروش تبدیل فوریه اشعه

استفاده از تکنیک طیفسنجی بهروش تبدیل فوریه

مادونقرمز بیوماس هسته زیتون و بیوچار هسته زیتون

اشعه مادونقرمز روشی مناسب برای تشخیص

(ترکیب غنی از کربن و گروههای آروماتیک) برای
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شناسایی گروههای عاملی استفاده شد .اطالعات باندها

 150میلیگرم بر لیتر و میزان جاذب دو گرم بر لیتر

نشان میدهند که در طی عمل آتشکافت بهواسطه

مطالعه شد .نتایج تأثیر پهاش بر جذب سرب توسط

حرارت در میزان گروههای عاملی بیوماس خام هسته

بیوچار هسته زیتون در شکل  4نشان داده شده است.

زیتون تغییرات شیمیایی روی داده است (شکل .)2

همانطور که مشاهده میشود ظرفیت حذف با افزایش

پیک مشاهدهشده در ناحیه  3400cm-1بیانگر وجود

پهاش از  2تا  5روند افزایشی داشته و در پهاش

گروه  NHو  OHاست .پیک موجود در ناحیه

معادل  5به حداکثر مقدار خود میرسد .در این

 2921 cm-1مربوط به گروه  =C-Hاست .پیک ناحیه

پهاش درصد حذف سرب برای بیوچار  58/6درصد

 2851 cm-1مربوط به گروه  C-Hو پیک 1634 cm-1

بود .با افزایش پهاش از  5تا  8در صد میزان جذب

مربوط به  C=Cو حلقه آروماتیک و پیک cm-1

مجدداً کاهش یافت .پایین بودن مقادیر درصد حذف

 1736نشاندهنده گروه  C=Oو پیک 1384 cm-1

سرب در پهاش پایین بهدلیل رقابت بین یونهای

مربوط به گروه  C-Oاست .حضور این طیفها

هیدروژن با عنصر سرب برای تصرف مکانهای

تائیدی بر حضور گروههای عاملی در پسماند زیتون

جذبی است ( .)42با افزایش پهاش بارهای منفی

است که میتواند در فرآیند جذب یونهای فلزی مؤثر

سطحی جاذبها افزایشیافته که این شرایط باعث

باشند (.)39

افزایش مقدار در صد جذب عنصر سرب میشود .در

تأثیر زمان تماس بر روی کارایی جذب با تغییر

هاش باالتر از  5نیز بهدلیل تشکیل هیدروکسید
پ 

زمان از زمان  30دقیقه تا  16ساعت بررسی شد.

ونهای فلزی عنصر سرب رسوب کرده و
سرب ،ی 

شکل  3تأثیر زمان تماس را بر کارایی حذف سرب

ییابد ( 4و  .)28نتایج بهدست
مقدار جذب کاهش م 

نشان میدهد .با توجه به نمودار فوق مشاهده میشود

آمده در این پژوهش با نتایج لیو و ژانگ ()2009

که زمان بهینه تماس برای بیوماس هسته زیتون و

مطابقت دارد.

بیوچار  480دقیقه است .مقدار جذب در زمانهای

مطالعه تأثیر مقدار جاذب بر فرآیند جذب یکی از

اولیه بسیار سریع و دارای شیب افزایشی است و با

مهمترین ویژگیهای مطالعات جذبی محسوب میشود.

افزایش زمان تماس از  30دقیقه تا  480دقیقه راندمان

با افزایش مقدار جاذب مکانهای در دسترس برای

جذب از  31/4درصد تا  71/6درصد افزایش مییابد.

جذب افزایشیافته و کارایی جذب بیشتر میگردد

مقدار جذب در بیوچار در زمانهای ابتدایی بهدلیل

( .)13نتایج بهدست آمده از اثر جاذب بر جذب

جذب فیزیکی جاذبها خیلی سریع و در مراحل

یونهای سرب در غلظت  150میلیگرم در لیتر و

بعدی آهستهتر است .در زمانهای اولیه تعداد زیادی

پهاش پنج در شکل  5نشان داده شده است.

از مکانهای خالی سطح برای جذب در دسترس بوده

بر اساس نتایج بهدستآمده با افزایش مقدار جاذب از

و بعد از مدتی با اشغال مکانهای خالی سطح بهدلیل

 0/2تا  10گرم در لیتر میزان جذب افزایش یافته

نیروهای دافعه شیب نمودار جذب کاهشیافته و در

است .حداکثر مقدار جذب برای بیوچار هسته زیتون

نهایت جذب به حالت اشباع میرسد (.)7

 4گرم بر لیتر بهدست آمد که در این مقدار جذب به

پهاش یکی از ویژگیهای مهم در فرآیند جذب

حداکثر مقدار خود رسیده و بعدازاین مقدار جذب

است .پهاش محلول بهعنوان یکی از ویژگیهای

کاهش و سپس به مقدار ثابتی میرسد .از طرف دیگر،

جذب در محدوده دو تا هشت با غلظت یون سرب

با افزایش مقادیر جاذب از مقدار بهینه ،تغییر
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محسوسی در مقدار جذب مشاهده نمیشود .با

همکاران ( )2010در پژوهشی نتیجه گرفتند که با

افزایش مقدار جاذب مکانهای فعال در سطح جاذب

افزایش مقدار جاذب ،تغییر فراوانی در میزان جذب

افزایشیافته و فضای سطحی بیشتری برای جذب

مشاهدهشده که این افزایش بهدلیل افزایش تعداد

وجود خواهد داشت که در نتیجه نفوذ یونهای فلزی

مکانهای جذبی است (.)1

به مکانهای جذب بیشتر خواهد شد ( .)20افخمی و

شکل  -1تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بیوماس زیتون ،بیوچار زیتون.
Figure 1. Scanning electron microscope images of olive biomass and olive biochar.

شکل  -2طیفسنجی تبدیل فوریه.
Figure 2. Fourier transform spectroscopy.

نتایج تأثیر غلظت سرب بر جذب در شکل 6

مییابد .فدایی و همکاران ( )2013در پژوهشی نتیجه

نشان داده شده است .نتایج تجزیهوتحلیل نشان داد که

گرفتند که با افزایش غلظت اولیه و با توجه به ثابت

با کاهش غلظت اولیه محلول مقدار جذب افزایش

بودن مقدار جاذب ،نسبت یونها در محلول به جاذب
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افزایش مییابد و در نتیجه مکانهای کمتری برای

که با افزایش مواد جذبشونده روی جاذب مکانهای

جذب در اختیار یونها قرار میگیرد ( ،)14در نتیجه

جذب بهسرعت اشباعشده و درنتیجه راندمان حذف

درصد جذب کاهش مییابد که با نتایج این پژوهش

کاهش مییابد (.)46

مطابقت دارد .ظفر و همکاران ( )2007گزارش کردند

شکل  -3تأثیر زمان بر حذف سرب.
Figure 3. The effect of time on the removal of lead.

شکل  -4تأثیر پهاش بر میزان حذف یونهای سرب.
Figure 4. Effect of pH on the removal of lead ions.

مدلهای النگمیر و فرندولیچ برای برازش

توزیع میشوند ( .)40باال بودن مقدار  bمدل النگمیر

دادههای تجربی همدما مورداستفاده قرار گرفت

برای جذب سرب توسط بیوچار هسته زیتون

ضرایب مدلها و ضرایب همبستگی مدلها در جدول

نشاندهنده تمایل بیشتر بیوچار هسته زیتون برای

 4و شکل  7نشان دادهشده است .حداکثر جذب

جذب سرب است .برای جاذب استفادهشده در این

سرب پیشبینیشده از مدل النگمیر برای بیوچار هسته

مطالعه مقدار ضریب تبیین مدل النگمیر باالتر از مدل

زیتون  3/45میلیگرم بر گرم بهدست آمد .همدماها از

فرندولیچ بود که نشاندهنده تناسب خوب مدل

نوع  Cبودند در این نوع همدما یونهای جذب

تکالیهای برای جذب سرب در این جاذب و تطابق

سطحیشونده بین فاز مشترک و فاز محلول بدون

بیشتر با نتایج آزمایشگاهی است .مدل النگمیر

هیچگونه پیوند خاصی بین جاذب و جذبشونده

نشاندهنده همگون بودن احتمالی مکانهای جذب بر
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روی جاذب است .در جدول  5نتایج استفاده از

زیاد است و از یک روند خطی تبعیت میکند .ژانگ و

ترکیبهای مختلف برای حذف سرب از محیطهای

همکاران ( )2013جذب فلز سنگین سرب و کروم در

آبی و مقایسه آنها با جاذبهای مطالعه شده در این

محلولهای آبی با استفاده از بیوچار مشتق شده از

پژوهش را نشان میدهد.

لجن فاضالب شهری را بررسی کرده و گزارش کردند

نتایج ضرایب همبستگی و معادلههای سینتیک

که سینتیک جذب از معادله شبه مرتبه دوم تبعیت

جذب برای بیوچار هسته زیتون در جدول  6و شکل

میکند .لیو و ژانگ ( )2009جذب سرب را توسط

 8نمایش داده شده است .برای این جاذب معادلههای

بیوچار مشتق شده از هیدروترمال مایع بیوماس پوسته

سینتیک جذب با معادله شبه مرتبه دوم برازش بهتری

برنج و چوب کاج بررسی کردند و بیان کردند که

نشان دادند .نتایج نشان داد که با افزایش زمان تماس

سینتیک جذب از معادله شبه مرتبه دوم تبعیت میکرد.

از صفر تا  480دقیقه برای این جاذب سرعت جذب

شکل  -5تأثیر مقدار جاذب بر جذب یونهای سرب در غلظت  150میلیگرم بر لیتر و پهاش پنج.
Figure 5. Absorbing the effects of lead ions at a concentration of 150 ppm and pH 5.

شکل  -6تأثیر غلظت اولیه محلول سرب بر حذف سرب.
Figure 6. The effect of initial concentrations of lead in lead removal.
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. پارامترها و ضرایب همبستگی مدلهای همدما جذب سرب-4 جدول
Table 4. Parameters and correlation coefficients adsorption isotherm models of lead.

فروندلیچ

النگمیر

Freundlich

Langmuir

جاذب
(Absorb)

Kf
(Lmg-1)

n

R2

SE

b
(lmg-1)

qmax
(mgg-1)

R2

SE

0.2

1.69

0.94

3.35

0.005

10.83

0.99

2.11

بیوماس زیتون
Olive Biomass

5.53

3.55

0.95

4.49

0.04

32.15

0.99

بیوچار زیتون

2.96

Olive Biochar

. مقایسه ظرفیت جاذبهای پژوهش حاضر با سایر جاذبها در جذب سرب-5 جدول
Table 5. Comparison with other adsorbent capacity of the adsorbents of the present study Lead adsorption.

منبع

)ظرفیت جذب (میلیگرم بر گرم

Reference

Adsorbent capacity, mg.g

Rao et al., 2009

4.6

جاذب

-1

Absorbent

خاکاره
Sawdust

Liu and Zhang, 2009

چوب کاج

4.25

Pinewood
Liu and Zhang, 2009

پوسته برنج

2.40

Rice husk
Mohan et al., 2014

پوست درخت بلوط

30.2

Oak wood
Lu et al., 2012

لجن فاضالب

30.88

Sewage sludge

. پارامترهای مدلهای سینتیک جذب بیوماس و بیوچار هسته زیتون-6 جدول
Table 6. Models of sorption kinetics parameters of olive biomass and biochar.

b

تابع توان

الویچ ساده

شبه مرتبه دوم

شبه مرتبه اول

Power function

Simple Elovich

Pseudo-second order kinetic

Pseudo-first order kinetic

a

R2

SE

b

a

R2

SE

K2

R2

SE

K1

R2

SE

بیوماس
0.16

0.28

0.75

3.02

0.099

0.15

0.78

2.34

0.039

0.99

0.86

6.9×10-5

0.31

20.32

زیتون
Olive
Biomass

بیوچار
0.17

0.95

0.71

6.41

0.37

0.48

0.79

2.56

0.012

0.99

0.53

9.2×10-4

0.19

40.82

زیتون
Olive
Biochar
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شکل  -7همدمای جذب النگمیر و فروندلیچ سرب توسط بیوماس و بیوچار هسته زیتون سرب.
Figure 7. Lead sorption Langmuir and Freundlich isotherms on olive biomass and biochar.

شکل  -8سینتیک جذب بیوماس و بیوچار هسته زیتون.
Figure 8. Sorption kinetics on olive biomass and biochar.
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Abstract1
Background and Objectives: Nowadays, due to the impact of contaminants on the general
health of living organisms and humans, it is essential to identify toxic pollutants removal from
water sources. At present, using low-cost locally-available wastes such as biochar has become
commonplace as a cost-effective alternative to costly methods to remove heavy metals from the
water environment. The main objectives of this study were to assess the Pb sorption from water
solutions by the biochar derived from olive kernel, the effect of contact time, solution reaction,
the initial solution concentration, the sorbent levels, the isotherms and the kinetic of Pb removal
process.
Materials and methods: The biochar was produced from olive kernel produced by injecting
nitrogen gas at a temperature of 600 °C for one hour under oxygen-free conditions. The biochar
properties were determined using Scanning Electron Microscope (SEM), Fourier Transform
Infra-Red Spectrometer Spectrum. The carbon, nitrogen and hydrogen contents and specific
area were determined using CHN Elemental Analyzer and Methylene-blue, respectively. The
effects of contact time (from 0.5 to 16 hours), solution pH (from 2 to 8), sorbent contents
(from 0.2 to 10 g.lit-1) and Pb concentration (from 25 to 2500 mg.lit-1) on Pb removal from
water solution were studied. The sorption isotherms was studied using Langmuir and Freundlich
isotherms.
Results: Based on results, cation exchange capacity of olive kernel biochar and olive biomass
were 57.42 and 8.12 Cmol kg-1, respectively. Specific surface for olive kernel biochar and olive
kernel biomass were 13.2 and 3.92 m2 g-1, respectively. The results obtained from SEM
confirmed that the produced biochar had more pores than olive kernel biomass. Carbon
percentage in the produced biochar was 1.5 times higher than that of olive core biomass. It was
observed that 31 to 71% of total Pb was removed from water solution by amended biochar
during the time. The maximum sorption was observed after 8 hours. The amount of lead
adsorption increased by increasing the pH of the solution to about five and then decreased. The
optimum sorbent content for used biochar was 4 g lit-1. The results showed that biochar
adsorption of lead ions follows Langmuir isothermal model. The results of kinetic models
showed that, the adsorption of lead corresponded to the kinetic model of the pseudo-secondorder equation (R² = 0.99).
* Corresponding Author; Email: amir-delavar@znu.ac.ir
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Conclusion: Considering Considering the economic aspects of olive kernel biochar production,
it is recommended as a suitable, efficient and inexpensive adsorbent for lead removal. These
findings can provide useful information for environmental management with respect to Pb
removal, especially around Pb-processing factories and polluted areas of Zanjan province.
Keywords: Adsorption isotherm, Contamination water resources, Kinetic models, Langmuir,
Olive biomass
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