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الخالصة
دراسة امكانٌة االستفادة من رماد فضالت مطاط االطارات  WTRAكمادة مازة واطئة الكلفة ومتوفرة كنوع من انواع
النفاٌات الصلبة إلزالة اٌونات النحاس من مٌاه الفضالت الصناعٌة .اعتمادا على تجارب نمط الدفعات تم دراسة مختلف
المتغٌرات المؤثرة على عملٌة االمتزاز وتشمل  ,pHجرعة المادة المازة  ,WTRAزمن التماس ,تركٌز االٌون االولً
وسرعة المزج .اظهرت النتائج ان اعلى ازالة ألٌون النحاس كانت  97.8%عند ٌ pHساوي  6وزمن تماس  120دقٌقة
وجرعة 1.5 WTRAغم/لتر وسرعة المزج  150دورة بالدقٌقة .تم تحلٌل بٌانات التجارب باستعمال مودٌل
Freundlichو  ,Langmuirواظهرت توافق كبٌر مع مودٌل  .)R2= 0.923) Langmuirعند دراسة حركٌة
االمتزاز اظهرت البٌانات توافق االزالة مع معادلة  Pseudo-first-orderحٌث كانت قٌمة (.)kt = 0.5115/ min
بٌنت الدراسة اٌضا امكانٌة استخدام  WTRAبكفاءة عالٌة كمادة مازة واطئة الكلفة فً ازالة اٌونات النحاس من مٌاه
الفضالت الصناعٌة.
الكلمات الدالة  ,WTRA :واطئة الكلفة ,العناصر الثقٌلة ,االمتزاز.Cu II ,

Cu II Removal from Industrial Wastewater Using Low Cost Adsorbent
Abstract
Study the possibility of utilization of waste tires rubber ash (WTRA) as a low-cost
adsorbent and are available as a type of solid waste for the removal of copper ions from
industrial wastewater. Depending on batch adsorption experiments, the effect of different
parameters including pH, adsorbent dosage WTRA, contact time, initial concentration of the ion
+2
and shacking speed were studied. Results showed that the highest removal Cu ions was
97.8% at pH equal to 6, 120 min contact time, dose WTRA 1.5 g/L, shacking speed 150 rpm.
The experimental data were analyzed using the Freundlich and Langmuir isotherm models
2
showed great compatibility with Langmuir model (R =0.923). Adsorption kinetics was studied
and the data was showed agree with Pseudo-first-order equation where the value of
(kt=0.5115/min). The study also showed the possibility of using WTRA efficiently as adsorbent
and low cost in the removal of copper ions from industrial waste water.
Keywords: WTRA, Low- cost, Heavy metals, Adsorption, Cu II.

المقدمة
ٌعتبر تلوث المٌاه بأٌونات العناصر الثقٌلة من
المشاكل البٌئٌة الواسعة االنتشار ,حٌث تطرح هذه
االٌونات مع مٌاه الفضالت الصناعٌة وتختلف انواعها
وكمٌتها حسب نوع الصناعة مثل التعدٌن واالصباغ
وصناعة البطارٌات وصناعة الزجاج] .[2,1اٌونات
العناصر الثقٌلة مثل الكادمٌوم  ,الرصاص ,النحاس,
الخارصٌن والكروم والنٌكل غٌر قابلة للتحلل البٌولوجً

وسامة حٌث تصل الى المجرى المائً وتتراكم فً اجسام
الكائنات الحٌة مسببة مشاكل بٌئٌة وصحٌة لإلنسان مثل
السرطان والفشل الكلوي والتقرح الفموي وفقر الدم,
وأٌضا مشاكل للحٌوان والنبات] .[3تعرف العناصر الثقٌلة
بان لها كثافة تزٌد عن 5غم/سم.[4] 3
ٌطرح النحاس ومركباته بشكل رئٌسً من العدٌد من
الصناعات وتعتبر مٌاه الفضالت الصناعٌة المصدر
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الرئٌسً لتلوث المٌاه بالنحاس ,وحسب تقرٌر منظمة
الصحة العالمٌة ٌعتبر النحاس من العناصر الثقٌلة السامة
والمسرطنة عند زٌادة تركٌزه عن الحدود المسموح بها
 1.3غم/لتر] ,[5لذلك ٌتطلب معالجة مٌاه الفضالت
الصناعٌة قبل طرحها الى المجرى المائً لضمان حماٌة
الصحة العامة والبٌئة .الطرق التقلٌدٌة إلزالة العناصر
الثقٌلة من مٌاه الفضالت الصناعٌة مثل الترسٌب
الكٌمٌاوي] ,[6تكنولوجٌا االغشٌة] ,[7االمتزاز على
الكاربون المنشط] [8التبادل االٌونً ] .[9تكون هذه
الطرق كفوءة فً ازالة التراكٌز العالٌة للعناصر الثقٌلة
الملوثة لمٌاه الفضالت الصناعٌة ,بٌنما التراكٌز القلٌلة
للعناصر الثقٌلة الذائبة (100-1) ,غم/لتر ,فتكون الطرق
التقلٌدٌة غٌر فعالة وذات كلفة اقتصادٌة عالٌة] .[10لكً
ٌتم معالجة مٌاه الفضالت الصناعٌة الملوثة بالعناصر
الثقٌلة بأقل كلفة تستخدم تقنٌة االمتزاز باستخدام مواد
مازة واطئة الكلفة ].[12,11
االمتزاز عملٌة كهروفٌزٌائٌة وكفوءة وسرٌعة
واقتصادٌة ,تستعمل على نطاق واسع فً ازالة العناصر
الثقٌلة] .[13تستعمل مواد مازة اقتصادٌة ومتوفرة مثل
الفضالت الزراعٌة (قشور الرز)] [14وقشور جوز
الهند] ,[15الرماد المتطاٌر] [13ورماد مطاط االطارات
المستعملة] .[16فضالت مطاط االطارات تعتبر مشكلة
بٌئٌة كبٌرة فً الكثٌر من البلدان بسبب عدم تحلله بٌولوجٌا ً
فً البٌئة وعند حرقه او دفنه ٌسبب تلوث للهواء والمٌاه
الجوفٌة والتربة .فً عام  2004طرح اكثر من 250
ملٌون طن من فضالت االطارات فً الوالٌات
المتحدة] ,[17بعض هذه الفضالت ٌستفاد منها فً
الخرسانة كنسبة من مواد البناء].[18عند حرق مطاط
االطارات ٌولد حرارة عالٌة ( – 12000 Btu/Ib
 )16000لذلك ٌستخدم كمصدر للوقود فً الوالٌات
المتحدة  ,كندا ,المانٌا ,المملكة المتحدة والٌابان ].[19
تهدف الدراسة الحالٌة الى امكانٌة استخدام رماد فضالت
مطاط االطارات  ARTWكمادة مازة واطئة الكلفة إلزالة
اٌون النحاس من المحالٌل المائٌة المحضرة ودراسة تأثٌر
بعض المتغٌرات على كفاءة االزالة )مثل  upوجرعة
المادة المازة  ARTWوالتركٌز االولً ألٌون II CC
وزمن التماس وسرعة المزج) ,باإلضافة الى تحلٌل
البٌانات بواسطة مودٌالت النكماٌر وفرٌندلخ والمودٌالت
الحركٌة من الدرجة االولى والثانٌة.
الجانب العملً

المواد المستخدمة
استخدم كلورٌد النحاس  CuCl2H2Oبنقاوة %95
فً المختبر لتحضٌر المحلول القٌاسً octtu ot Icots
بتركٌز  1000ملغم/لتر وذلك بإذابة كمٌة مناسبة من
كلورٌد النحاس فً حجم معٌن من الماء المقطر ومن ثم
ٌكمل الحجم الى  1000مللتر ,وبتطبٌق قانون التخفٌف
حضرت محالٌل مائٌة من المحلول القٌاسً بتراكٌز مختلفة
ألٌون  II CCالستخدامها ألغراض الدراسة .استخدم
) M0.1 )HOapبنقاوة  98%و 0.1مول/لتر HCl
بنقاوة  35.4%لضبط قٌم  .upاستعمل up eHcHp
مودٌل  pWHHWلقٌاس  ,upجهاز المطٌاف الذري
لالمتصاص مودٌل  (AA680) Shimadzuوجهاز

فحص الجرة إلجراء عملٌة المزج .

تحضٌر المادة المازة
تم تحضر المادة المازة من بقاٌا مطاط االطارات
المستعملة (فضالت المطاط)  WTRAبعد تقطٌعه
وتهٌئته .حٌث تم اوال غسل قطع مطاط االطارات بمحلول
منظف وبعدها بحامض  HClالمخفف إلزالة االتربة
العالقة فٌه .بعد التنظٌف والتجفٌف الجزئً ٌوضع فً جفنة
البورسلٌن وٌحرق فً فرن الحرق بدرجة  500درجة
مئوٌة ولمدة  4ساعاتٌ .برد الرماد الناتج وٌغسل بحامض
مخفف 0.001مول/لتر  pIللتخلص من امالح المعادن
مثل ٌ .HO K IOرشح الخلٌط بورقة الترشٌح
 ,AOceOs gpOaH 42المادة الصلبة تغسل بالماء
المقطر مرتٌن وتجفف بدرجة حرارة  105درجة مئوٌة
لمدة ساعتٌن قبل االستخدام ].[15
خصائص المادة المازة WTRA
الخصائص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لرماد مطاط
فضالت االطارات  WTRAموضحة بالجدول (.)1
جدول ( )1الخصائص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لرماد مطاط
االطارات WTRA
الخاصٌة
معدل الكثافة النوعٌة الكلٌة
محتوى الرطوبة
محتوى الرماد
معدل االمتصاص
معامل النعومة
الوزن النوعً
البولٌمر

المحتوى %
1.1
1.1
7
1.4
3.4
1.07
54

التجارب المختبرٌة
اجرٌت سلسلة من تجارب نمط الدفعات Octa
 Oaotpucots HouHpoeHscباستخدام محالٌل مائٌة
محضرة فً المختبر وبتراكٌز وظروف مختلفة (التركٌز
االولً ألٌون النحاس up ,المحلول ,زمن التماس ,جرعة
المادة المازة وسرعة المزج) وباستعمال جهاز فحص
الجرة  tOp RHocالمتكون من  6أسطوانات زجاجٌة سعة
250ملٌ ,ضاف 0.1غم من المادة المازة WTRA
المحضرة مسبقا الى  100مل من المحلول المائً المصنع
مسبقا بتراكٌز مختلفة من اٌون ,200 ,100 ,50( Cu
 )500 ,400 ,300ملغم/لتر فً درجة حرارة المختبر
 30درجة مئوٌة up ,بحدود ( ,)6-2وسرعة المزج
 150دورة بالدقٌقة لمدة ساعتٌن للتأكد من الوصول الى
حالة االتزان .تؤخذ عٌنة من المحلول وٌقاس لها تركٌز
اٌون  IIباستعمال جهاز المطٌاف الذري Wcteot
 Wrotpucots SuHtcpteHcpAوذلك بعد ترشٌح
العٌنة المأخوذة على ورقة ترشٌح 0.045ملم.
تحسب االزالة ألٌون النحاس  II CCمن العالقة
التالٌة ]: [20

)100 …………...…….…(1

) (Ci  C f
Ci

R
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حٌث ان :
 : Ciالتركٌز االولً للنحاس ( Cu IIملغم/لتر) .
 : Cfالتركٌز النهائً للنحاس ( Cu IIملغم/لتر).
ٌتم حساب قٌمة التركٌز فً كل فحص كمعدل لثالث
قراءات للحصول على نتائج ادق.
تحسب كمٌة اٌون العنصر الممتز على سطح المادة المازة
من العالقة ]: [21

(Ci  Ce ).V
)………………………(2
m.1000

qe 

حٌث ان :
 : qeسعة االمتزاز عند االتزان (ملغم/لتر).
 : Ceالتركٌز النهائً ألٌون العنصر فً مٌاه الفضالت
بعد عملٌة االمتزاز وعند االتزان (ملغم/لتر).
 : Vحجم المحلول المائً المصنع ( 100ملٌلتر).
 :mكتلة المادة المازة (غرام).
مودٌالت االمتزاز
ترتبط المتغٌرات المختلفة لنظام االمتزاز بعالقات
رٌاضٌة وضعها عدد من الباحثٌن تسمى مودٌالت
االمتزاز .بنًَ قسم منها على اسس نظرٌة وتحلٌلٌة والقسم
االخر استند فً بناءه على تجارب مختبرٌة .استندت قسم
من هذه المودٌالت على مخطط العالقة بٌن كمٌة المادة
الممتزة لكل كمٌة من المادة المازة عند درجة حرارة ثابتة
أو تركٌز المادة الممتزة لكل تركٌز من المادة المازة مع
الزمن المطلوب للوصول الى حالة االتزان ] .[22مودٌل
االمتزاز عند التوازن مهم فً تحدٌد سعة االمتزاز ألٌون
العنصر الثقٌل ] .[16معظم البٌانات الحاصلة من عملٌات
االمتزاز ٌمكن تمثٌلها بمودٌل من مودٌالت االمتزاز ومنها
مودٌل النكماٌر Langmuir Sorption Isotherm
والتً هً عالقة نظرٌة ٌمكن تمثٌلها بالعالقة التالٌة :

Ce
C
1

) e ……………..…..(3
Qe Qmax .b Qmax
حٌث ان :
 : Ceتركٌز اٌون العنصر الممتز عند االتزان (ملغم/لتر).
 : Qeكمٌة المادة الممتزة (ملغم/لتر).
 : b , Qmaxثوابت مودٌل النكماٌر Langmuir
 Sorption Isothermتتعلق بسعة االمتزاز والطاقة
على التوالً.
والمودٌل االخر مودٌل فرٌندلخ Freundlich
 Sorption Isothermوهً معادلة تجرٌبٌة مبنٌة على
نتائج مختبرٌة تستعمل لوصف النظام غٌر المتجانس
وٌمكن تمثٌلها بالعالقة التالٌة:
1

)Qe  K f C en ……………………………(4
ٌمكن اعادة صٌاغتها بشكل معادلة خطٌة :

1
)ln Qe  ln K f  ( ) ln Ce ………………(5
n
Freundlich
 : n, KFثوابت مودٌل فرٌندلخ
 Sorption Isothermتتعلق بسعة وشدة االمتزاز على
التوالً.
المودٌالت الحركٌة لالمتزاز
دراسة حركٌة االمتزاز مهمة فً تحدٌد كفاءة عملٌة
االمتزاز .حٌث استخدمت العدٌد من المودٌالت الحركٌة
 Pseudo-first-orderو Pseudo-
ومنها
 second-orderلوصف امتزاز العناصر الثقٌلة على
سطح المادة المازة .تستخدم معادلة Lagergren
 Kinetics Equationsلوصف مودٌل Pseudo-
 first-orderالمتزاز اٌون العنصر الثقٌل من المحلول
المائً وٌمكن تمثٌلها بالعالقة التالٌة ]: [23

Kt
)…………(6
2.303

log( qe  qt )  log q e 

حٌث ان :
 : qt , qeكمٌة  Cu IIالممتز عند االتزان وعند الزمن t
على التوالً (ملغم/غرام).
 : ktثابت مودٌل ( Pseudo-first-orderلتر/دقٌقة).
مودٌل ٌ Pseudo-second-orderستعمل
لوصف االمتزاز الكٌمٌاوي وٌمكن التعبٌر عنه بالعالقة
]:[25

t
1
1
)  ( )t …………………………(7
qt h qt
حٌث ان :
 : qt , qeسعة االمتزاز  Cu IIعند االتزان وعند الزمن t
على التوالً (ملغم/غرام.
 : hثابت مودٌل Pseudo-second-order
(غم/ملغم.دقٌقة)
النتائج والمناقشة
تأثٌر زمن التماس على إزالة Cu II
تم قٌاس زمن التماس من اضافة المادة المازة
 WTRAالى المحلول المائً المحضر بتراكٌز مختلفة
ألٌون النحاس ولمدة  140دقٌقة ( زمن الدورة  20دقٌقة),
درجة حرارة المختبر  30درجة مئوٌة ,وكما موضح
بالشكل (ٌ ,)1الحظ ان نسبة االزالة تزداد مع زٌادة زمن
التماس وصوالً الى حالة االتزان عند الزمن  120دقٌقة
والتً تكون فٌها االزالة ثابتة تقرٌبا عند التراكٌز المختلفة
ألٌون النحاس  .حٌث كانت اعلى نسبة ازالة ألٌون Cu
عند  120دقٌقة بحدود  %97.8وتركٌز اولً 50
ملغم/لتر ,بٌنما اقل نسبة ازالة كانت بحدود  %36وتركٌز
اولً  500ملغم/لتر .إن هذه النتائج جاءت متوافقة مع
النتائج التً توصل الٌها (. [5] )Mousavi et al.
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النحاس عند  pHمن ) (6 – 4بحدود )97.8 – 95(%

على التوالً.

شكل ( )1تأثٌر زمن التماس على نسبة االزالة ألٌون Cu
( IIالتركٌز االولً ألٌون النحاس ( )500-50ملغم/لتر,
 , pH 6جرعة المادة المازة  1.5غرام/لتر ,حجم
المحلول المائً ( 100ملٌلتر) وسرعة المزج  150دورة
بالدقٌقة
تأثٌر جرعة المادة المازة  WTRAعلى إزالة Cu II
دراسة جرعة المادة المازة  WTRAعامل مهم فً
دراسات االمتزاز ألنها تحدد سعة االمتزاز للعنصر
الممتزٌ .بٌن الشكل ( )2تأثٌر جرعة المادة المازة على
نسبة االزالة ألٌون النحاس ,حٌث تزداد نسبة االزالة عند
زٌادة جرعة االمتزاز من  0.2الى  2غرام/لتر ,تكون
اعلى نسبة ازالة ألٌون النحاس  %97.8عند جرعة المادة
المازة  1.5 WTRAغرام/لتر ,زمن التماس 120
دقٌقة ,سرعة المزج  150دورة بالدقٌقة وٌ pHساوي ,
وٌعود السبب الى زٌادة المساحة السطحٌة للسطح الماز
وتعرض مساحة اكبر لالمتزاز .اما عند زٌادة جرعة
االمتزاز الى  2غرام/لتر ٌالحظ ان االزالة تبقى ثابتة
تقرٌبا والسبب ان جرعة  1.5غرام/لتر تكون كافٌة وثابتة
لحدوث االتزان وازالة اٌون النحاس .أٌضا هذه النتائج
جاءت متوافقة مع نتائج ([5] )Mousavi et al.
إلزالة اٌون النحاس باستعمال .WTRA
تأثٌر  pHالمحلول المائً على إزالة Cu II
ت َكون  WTRAمادة قاعدٌة قوٌة عند اضافتها الى
الماء وتقدر  pHلها بحدود (ٌ .[16] )13-10كون سطح
 WTRAمشحون بشحنة موجبة عند  pHالمحلول الواطئ
اقل من  4مما ٌقلل التجاذب بٌنها وبٌن اٌون العنصر
الموجب الشحنة وبذلك ال ٌتم ازالة االٌون .اما عند pH
المحلول العالً اكبر من  6.5فٌكون سطح المادة المازة
 WTRAمشحون بشحنة سالبة وٌحدث تجاذب قوي بٌنها
وبٌن اٌون العنصر الموجب الشحنة ] ,[24مما ٌؤدي الى
ازالة العناصر الثقٌلة بالترسٌب الكٌمٌاوي او االمتزاز
الكهروستاتٌكً] .[5جمٌع التجارب أجرٌت عند قٌم pH
بٌن ( )6-2الختٌار افضل قٌمة  pHإلزالة اٌون النحاس
عند أضافة  1.5غم/لتر من المادة المازة  WTRAوزمن
 120دقٌقة وتركٌز  50ملغم/لتر .الشكل (ٌ )3بٌن العالقة
بٌن  pHونسبة االزالة والتً تظهر فٌها اعلى إزالة ألٌون

شكل ( )2تأثٌر جرعة المادة المازة  WTRAعلى نسبة
االزالة ألٌون  , pH 6 ,Cu IIالتركٌز االولً ألٌون
النحاس ( )100-50ملغم/لتر ,زمن التماس  120دقٌقة,
حجم المحلول المائً  100ملٌلتر وسرعة المزج  150دورة
بالدقٌقة

شكل ( )3تأثٌر  pHعلى نسبة االزالة ألٌون Cu II
(التركٌز االولً ألٌون النحاس ,التركٌز االولً ألٌون
النحاس 50ملغم/لتر ,زمن التماس  120دقٌقة ,جرعة
المادة المازة  1.5غم/لتر ,حجم المحلول المائً 100
ملٌلتر وسرعة المزج  150دورة بالدقٌقة
تأثٌر سرعة المزج على إزالة Cu II
الشكل (ٌ )4وضح العالقة بٌن سرع المزج ونسبة
االزالة الٌون النحاس تحت ظروف معٌنة ٌ .الحظ ان
نسبة االزالة تزداد من  90 ( %الى  ) 99.8عند زٌادة
سرعة المزج من  100 ( rpmالى  ) 350على التوالً
 ,وٌعود السبب الى ان زٌادة سرعة المزج ٌزٌد من سرعة
انتشار اٌونات العنصر الممتز على مساحة سطحٌة اكبر
من سطح المادة المازة  [15] .أثبت نتائج مشابهة لنتائج
هذه الدراسة.
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شكل ( )4تأثٌر سرعة المزج على نسبة االزالة ألٌون II
( Cuالتركٌز االولً ألٌون النحاس  100ملغم/لتر ,زمن
التماس  120دقٌقة ,جرعة المادة المازة  1.5غم/لتر,
حجم المحلول المائً  100ملٌلتر و 6 pH
تطبٌق مودٌالت االمتزاز
عند رسم العالقة بٌن  Ce/Qeو ٌ Ceمكن حساب
قٌمة  bوقٌمة . Qmax
اما عند رسم العالقة بٌن  Ln Qeو  Ln Ceفٌمكن
حساب قٌمة  KFمن تقاطع الخط المستقٌم مع االحداثٌات
وقٌمة  1/nمن مٌل الخط المستقٌم  .الجدول ( )2و ()3
ٌمثل ثوابت المودٌلٌن حٌث تبٌن ان بٌانات التجارب ٌمكن
تمثٌلها بمودٌل النكماٌر Langmuir Sorption
 Isothermافضل من مودٌل فرٌندلخ Freundlich
 Sorption Isothermوهذا ٌعنً ان امتزاز اٌون
النحاس باستعمال المادة المازة  WTRAمن نوع الطبقة
االحادٌة حٌث تمتز جزٌئات االٌون على موقع معٌن من
سطح المادة المازة  . WTRAالشكالن ( )5و (ٌ )6مثالن
تطبٌق المودٌلٌن مع البٌانات التجرٌبٌة.
جدول ( )2ثوابت مودٌل النكماٌر Langmuir
Sorption Isotherm
Langmuir Sorption Isotherm
Qmax,
mg/g
0.75

b, mg/L2

R2

Ion

0.614

0.923

Cu II

جدول ( )3ثوابت مودٌل فرٌندلخ Freundlich
Sorption Isotherm
Freundlich Sorption Isotherm
1/n
0.114

KF
3.73

R2
0.882

Ion
Cu II

Langmuir
شكل ( )5تطبٌق مودٌل النكماٌر
 Sorption Isothermالمتزاز  Cu IIعلى WTRA

شكل ( )6تطبٌق مودٌل فرٌندلخ Freundlich
 Sorption Isothermالمتزاز  Cu IIعلى WTRA
تطبٌق مودٌالت الحركٌة لالمتزاز
تم رسم البٌانات التجرٌبٌة فً الدراسة الحالٌة بتطبٌق
المعادلتٌن وكما موضح فً الشكلٌن ( )7و( . )8حٌث
ٌالحظ ان البٌانات اقرب ما تكون فً الدقة لمودٌل
 Pseudo-first-orderالمتزاز  Cu IIعلى سطح
, WTRAوان قٌمة ثابت Pseudo-first-order
).)kt = 0.5115/ min , R2= 0.938
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