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Ефикасност   зеолита  и  апатита  у мобилности  штетних  тешких
метала  у  земљиштима  и  биљкма

Познавања  мобилности  тешких  метала  Pb,  Cd,  Zn  и  радионуклида  U
предстваља  један  од  циљева  заштите,  уређења  и  рационалног  коришћења
пољопривредног  земљишта са  аспекта производње задравствено безбедне хране.
Циљ истраживања дисертације је проучавање ефикасности природних минералних
сировина на бази зеолита и апатита са домаћих налазишта у мобилности тешких
метала  и  радионуклида  у  земљиштима  различитих  физичко-хемијских
карактеристика (псеудоглеј  и чернозем) користећи тест културе слачицу (Sinapis
Alba  L.) и  сунцокрет  (Hellianthus  annuus  L.).  Афинитет,  ефикасност,  механизми
адсорпције  зеолита  и  преципитације  апатита  утврђени  су  у  систему  колона  са
константним  притиском,  при  различитим  pH  вредностима  (5.00,  7.00)  основног
контаминираног раствора (Pb, Cd, Zn, U) 300 mg l-1 у временским интервалима 30,
60,  90,  120,  180  минута.  У  свим варијантама дошло  је  до  значајних  промена  pH
вредности  филтрата.  Највише  промене  pH  вредности  филтрата,  минимална
колебања у временском интервалу, при pH=5.00, забележили су основни раствори
Pb (7.69-7.87) и U (7.77-7.93) кроз колону са апатитом и нешто нижим променама за
Cd и Zn.  Промене  pH вредности  основних  контаминираних раствора,  pH =5.00,
забележене су  и након пропуштања кроз колоне са  зеолитом али знатно мањег
интензитета са трендом промена U>Pb>Cd>Zn. Тренд промена између апатита и
зеолита наступиле су и код основног контаминираног раствора pH =7.00. Зеолит и
апатит процесима  адсорпције/преципитације  успешно су  имобилисали Pb,  при
pH вредности основног раствора 5.00 и 7.00. У колонама апатит је боље имобилисао
U,  зеолит  је  бољи  за  имобилизацију  Cd,  док  су  за  Zn  показали  веома  сличан

афинитет.  Зеолит  и  апатит  додати  у  количини од  20  g  kg-1 земљишта  смањују
садржај воднорастворљивих и лакоприступачних облика Pb, Cd
и Zn  у  неконтаминираном  и  контаминираном  земљишту.  Контаминација
псеудоглеја и чернозема са Pb и U је негативно утицала на морфофизиолошке
особине  сунцокрета,  док  је  утицај  за  Cd  и  Zn  зависио  од  типа  земљишта.
Повећано присуство Pb и U на чернозему негативно је утицало на слачицу, Cd и
U у псеудоглеју су утицали стимулативно, док је утицај осталих тешких метала
и радионуклида на масу корена и надземну масу различит и зависи од типа
земљишта.  Доступност Pb и Cd биљкама је  већа у псеудоглејном земљишту,
највећим делом се акумулира у корену, са малом транслокацијом у надземне



делове за Pb и добром за Cd и већим афинитетом код слачице. Цинк је веома
мобилан у псеудоглејном земљишту, садржај Zn у корену је нижи од садржаја у
надземним деловима и код сунцокрета и слачице. Мобилност урана је већа у
чернозему,  при чему највећи део остаје у корену биљке.  Употребом зеолита,
посебно  апатита  смањен  је  садржај  мобилних  форми  токсичних  метала  и
радионуклида  у  земљишту,  доступност  биљкама,  као  и  садржај  у  корену  и
надземној маси сунцокрета и слачице.
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