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چکیده

Abstract

گزا به منابع آبی به دلیل ایجاد
  ورود مواد رن،در سالهای اخیر
سمیت برای زیستمندان سبب برهم زدن نظم طبیعی بومسازگان
، کربن فعال تهیه شده از کاه برنج، در این مطالعه.شده است
 در1:2  و1:3 سنتز و با محلول پتاسیم هیدروکسید با نسبتهای
 فعالسازی و بهمنظور جذب رنگ راکتیو900°C  و800°C دمای
 تهیه شده در محیط آزمایشگاهی که خصوصیات مشابه145 زرد
. استفاده گردید،پساب واقعی صنایع نساجی شهر تهران را دارد
 زمان،)2-8( pH سپس متغیرهای مهم بر فرآیند جذب مانند
 غلظت رنگ،) میلیگرم30-60(  دوز جاذب،)دقیقه15-120( متاس
درجه سانتیگراد) بررسی15-45(  میلیگرم بر لیرت) و دما50-200(
 محلول و غلظت اولیهpH  نتایج نشان داد که میزان جذب با.شد
 و نسبت اشباع فعالساز، دما،رنگ رابطه عکس و با دوز جاذب
پیرتسون- مدل ردلیچ، از میان مدلهای همدما.رابطۀ مستقیم دارد
 مطابقت بهرتی324/6mg/g ) با ظرفیت جذب تعادلیR2=0/995(
با نتایج تجربی جذب داشته است و مطالعات سینتیکی نشان داد
) پیرویR2 =0/998( فرآیند جذب از مدل سینتیکی شبه مرتبۀ دوم
 مطالعات ترمودینامیکی نیز نشان داد که فرآیند جذب.میکند
 بیانگر،خودبهخودی است و منفی بودن شیب منحنی وانتهوف
 دقیقه60  با توجه به زمان تعادلی.گرماگیر بودن واکنش است
 جاذب سنتز شده از رسعت باالیی در جذب،در مکانیسم جذب
 جاذب سنتز شده با داشنت. برخوردار است145 رنگ راکتیو زرد
 در، دوستدار محیطزیست،خصوصیاتی همچون سطح ویژه باال
 میتواند،دسرتس بودن پیشماده و عملکرد مناسب در جذب رنگ
.به نحو موثری در سیستمهای تصفیه پساب رنگی استفاده شود
، سینتیک جذب، جذب رنگ، جاذب کربنی:واژههای کلیدی
.رنگ راکتیو زرد

Recently, the influx of dyes into water resources has disrupted
the natural order of ecologists due to their toxicity to biodiversity. In this study, activated carbon prepared from rice straw was
synthesized with potassium hydroxide solution in ratios of 1: 3
and 1: 2 at temperatures of 800 °C and 900 °C, and it was used to
absorb reactive yellow 145 dye prepared in a laboratory that has
similar properties to the real effluent of Tehran textile industry.
Then, the effect of important variables on the adsorption process
such as pH (2-8), contact time (15-120 minutes), adsorbent dose
(30-60 mg), dye concentration (50-200 mg/L), and temperature
(15-45 °C) Checked out. The results showed that the adsorption
rate was inversely related to the pH of the solution and the initial dye concentration and was directly related to the adsorbent
dose, temperature, and activator saturation ratio. Among the
isothermal models, the Redlich-Peterson model (R2 = 0.995)
with the equilibrium adsorption capacity of 324.6 mg/g had a
better agreement with the experimental adsorption results and
the kinetic studies showed that the adsorption process follows
the pseudo-second-order model (R2= 0.995). Thermodynamic
studies also showed that the adsorption process is spontaneous
and the negative slope of the Van-Hoff curve indicates that the
reaction is endothermic. Due to the equilibrium time of 60 minutes in the adsorption mechanism, the synthesized adsorbent
has a high rate of adsorption of reactive yellow 145 dye. The synthesized adsorbent with properties such as high specific surface
area, environmentally friendly, availability of precursors, and
suitable performance in dye adsorption can be used effectively
in dye effluent treatment systems.
Keywords: Carbon Adsorbent, Dye Absorption, Adsorption Kinetics, Reactive Yellow Dye.
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و همکاران .)۲۰۱۱ ،فرآیند جذب سطحی یکی از معمولترین
فرآیندهای مورد استفاده در تصفیۀ فاضالبهای صنعتی میباشد.
جذب سطحی یک فرآیند انتقال جرم است که در آن مادۀ مدنظر
برای جذب ،بر اساس روشهای فیزیکی یا شیمیایی توسط جاذب
از محیط جدا میشود ( Linو همکاران .)۲۰۰۸ ،هدف از پژوهش
حارض تهیه کربن فعال از زیستتوده قابل دسرتس کاه برنج ،برای
جذب رنگ نساجی راکتیو زرد  145و بررسی پارامرت موثر در فرآیند
جذب از جمله؛ زمان متاس ،دوز جاذب ،غلظت اولیه رنگ در
محلول و کارایی جاذب تهیه شده در رشایط دمایی و نسبت اشباع
مختلف است .همچنین مطالعات تعادلی سینتیک و ترمودینامیک
برای حذف رنگ راکتیو زرد  145بررسی شد.

مقدمه
تخلیه پساب صنایع نساجی ،کاغذ و چرم که حاوی انواع رنگها
با ساختارهای شیمیایی پیچیده و ورود گسرتده این آالیندهها به
محیطزیست که دارای پتانسیل بیامر یزایی و سمیت هستند،
نگرانیهای بسیاری را در سالهای اخیر به وجود آورده است.
رنگهای راکتیو نساجی به دلیل پایداری باال و کاربرد آسان به طور
گسرتدهای در این صنایع استفاده میگردند و نیمی از کل رنگهای
مورد استفاده در صنعت نساجی را به خود اختصاص میدهند .در
فرآیند رنگرزی به طور متوسط  50لیرت آب برای رنگ کردن هر کیلو
پارچه به کار میرود که پس از فرآیند رنگرزی ،بخش قابل توجهی
از آن حاوی مواد سمی و رنگی خطرناک هستند که به محیطزیست
وارد میشود ( Kannanو همکاران .)۲۰۱۳ ،رنگهای راکتیو به
دلیل حاللیت باال در آب ،دارای غلظتهای بیشرتی نسبت به سایر
رنگهای مورد استفاده در پساب صنایع نساجی است .این رنگها
به راحتی توسط سیستمهای تصفیه ،حذف و پاکسازی منیشود
( Tuncو همکاران .)۲۰۰۹ ،رنگهای مصنوعی تهدیدی جدی برای
موجودات زنده و به طورکلی برای منبع نهایی زندگی همۀ گونههای
زنده است ( Alnuaimiو همکاران .)۲۰۰۸ ،از این رو جلوگیری از
ورود یا کاهش غلظت این آالیندهها به محیطزیست امری حیاتی
است که باید مورد توجه قرار گیرد .از آنجایی که مواد رنگی در برابر
فرآیند هضم هوازی مقاومت باالیی از خود نشان میدهند ،بنابراین
الزم است که این مواد رنگی با استفاده از روشهای کارآمد و
کمهزینهتر و با در نظر گرفنت نوع آالینده و رشایط محیطی ،فرآیند
حذف برروی آنها انجام پذیرد .برای تحقق این امر پژوهشگران
راهحلهای بسیاری از جمله؛ انعقاد ،لختهسازی ،اسمز معکوس و
روشهای بیولوژیکی را ارائه کردهاند ( Dos Santosو همکاران،
 .)۲۰۰۷که به دلیل مواردی همچون هزینۀ باال ،پیچیدگی طراحی و
اجرا و عدم کارایی مناسب برای جذب رنگ ،چندان مورد توجه قرار
نگرفتهاند .در این میان ،استفاده از روش جذب سطحی به وسیله
جاذبهای تهیه شده از مواد زیستتوده ،هیچکدام از مشکالت
باال را ندارد .جذب سطحی فرآیندی است که در طی آن غلظت
مولکولهای مادۀ جذب شونده در اثر متاس با سطح جاذب در
محلول کاهش مییابد که این جذب به دلیل نیروی جاذبۀ موجود
بر روی سطح جامد آن است .عوامل فیزیکی و شیمیایی مختلفی
در فرآیند جذب سطحی تأثیرگذار هستند و مقدار آن به ماهیت
جاذب و مادۀ جذب شونده دارد ( Pangو  .)۲۰۰۸ ،Gongکربن
فعال سنتز شده دارای خصوصیات منحرصبهفردی از جمله ساختار
متخلخل ،اندازه ذرات ریز ،مساحت و سطح ویژۀ باال و در دسرتس
بودن پیش ماده و مقاومت مکانیکی باال است .خصوصیات جاذب
سنتز شده باعث گردیده که استفاده از آن در حذف انواع آالیندهها
به خصوص محتوای رنگی پساب نساجی مورد توجه قرار گیرد (Ren
نرشیه آب و توسعه پایدار

مواد و روشها
در مطالعه حارض از کربن فعال تهیه شده از کاه برنج برای جذب
گزای راکتیو زرد  145استفاده شد و متامی آزمایشهای
مادۀ رن 
جذب به صورت ناپیوسته انجام شد .همچنین مواد شیمیایی مورد
استفاده در روند انجام تحقیق در جدول ( )1آورده شده است.
جدول  -1مواد شیمیایی به کار رفته در مطالعه حارض
درجه خلوص نام شیمیایی
نام فارسی
KOH
%96
پتاسیمهیدروکسید
H2SO4
%98
اسید سولفوریک
HCl
%37
اسیدهیدروکلریک
HNO3
%62
اسید نیرتیک

 -1تهیه جاذب
جهت تهیه کربن فعال ،ابتدا کاه برنج به عنوان پیشماده به
قطعات  ۱تا  ۳سانتیمرتی خرد و درون آون با دمای  ۷۰°Cقرار
گرفت تا کامال خشک شود ،سپس مقداری از منونه آسیاب شده
در کوره پیرولیز با دمای  ۶۰۰°Cدر حضور گاز آرگون به مدت 2
ساعت کربونیزه شد .منونۀ کربونیزه شده ،پس از رسد شدن کوره
تا دمای اتاق ،از راکتور خارج شد .سپس با پتاسیم هیدروکسید
با نسبتهای  ۱:۲و  ۱:۳مخلوط شد .بعد از این مرحله ،منونه
در آون با دمای  ۱۱۰°Cقرارگرفت تا کام ًال خشک شود .در ادامه
منونه در کوره با دمای  ۹۰۰°Cبه مدت  ۲ساعت در حضور گاز
آرگون قرارگرفت .در نهایت منونه تا دمای اتاق در حضور جریان
گاز آرگون رسد شده و به منظور حذف پتاس و خاکسرت ،کربن
را با استفاده محلول  0/01نرمال هیدرکلریک اسید و آب مقطر
شستشو داده شد و منونه در آون تحت دمای  ۱۱۰ °Cبه مدت
 ۲۴ساعت نگهداری شد تا خشک گردد .تصویری از جاذب تهیه
شده در شکل ( )1آورده شده است.
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کربن فعال با استفاده از رابطۀ ( )1و راندمان حذف با استفاده از
رابطۀ ( )2محاسبه گردید .الزم به ذکر است برای اطمینان از دقت
مطالعه ،آزمایشات دو مرتبه تکرار شد.
qe=(Co- Ce)V/W
		
()1
R=(Co- Ce)×100/ Co
		
()2
در این رابطهها Co ،و  Ceبه ترتیب غلظت اولیه و غلظت تعادلی
رنگ (،)mg/LاVحجم محلول رنگ ( )mlو  Wمقدار جاذب ()g
است ( Birjandiو همکاران.)۲۰۱۴ ،

شکل  -1کربن فعال تهیه شده از کاه برنج

 -2آمادهسازی محلول رنگی استاندارد در محیط آزمایشگاهی
به منظور تهیه محلول رنگی در محیط آزمایشگاهی ،ابتدا ۱۰۰
گزا را در یک لیرت آب مقطر حل منوده
میلیگرم از ماده رن 
تا استاندارد  ۱۰۰ mg/lتهیه شود .سپس جهت رسم منحنی
کالیرباسیون غلظتهای  10تا  50میلیگرم بر لیرت از آن تهیه شد
و جذب محلولها با استفاده از دستگاه اسپکرتوفتومرت در طول
موج  418نانومرت قرائت و منحنی کالیرباسیون ( )R2 =0/999رسم
شد .ضمن اینکه برخی پارامرتهای محلول رنگی سنتز شده از جمله
 ،pH=7/3دما= ،26 °Cهدایت اکرتیکی=  1659میکروزیمنس بر
سانتیمرت و شوری= 0/903 mg/Lتنظیم گردید که تا حد ممکن به
خصوصیات کیفی پساب واقعی مربوط به صنایع نساجی منتخب
شهر تهران که در جدول ( )2آورده شده ،نزدیک باشد.

 -4همدماهای جذب
همدماهای جذب نقش مهمی در بهینهسازی مرصف مواد جاذب
دارند .در این پژوهش به سه مورد از مهمترین این مدلها یعنی
همدماهای النگمویر ،فرندولیخ و ردلیچ-پیرتسون پرداخته شده است.
این مدلها به منظور بررسی مکانیسم جذب ،خواص سطحی و
توصیف دادههای تجربی مورد استفاده قرار میگیرند .به همین دلیل
تشکیل ارتباطی مناسب بین منودارهای تعادل جهت بهینهسازی
رشایط و طراحی سیستمهای جذب ،بسیار رضوری است (Birjandi
و همکاران.)۲۰۱۴ ،
• مدل همدمای النگمویر
مدل همدمای جذب النگمویر مربوط به جذب تکالیهای است و
فرض بر این است که جذب در جایگاههای ویژه ،یکسان رخ میدهند
( .)۲۰۰۹ ،El Nemrرابطه غیرخطی آن به صورت زیر تعریف گردید.
(qe=(qe-bCe)/(1+bCe
()3
در این رابطه  qeمقدار یونهای ماده جذب شده برحسبmg/gاCe ،
غلظت تعادلی یونهای ماده در محلول برحسب mg/lا qm ،مقدار
حداکرث  qeدر جذب تک الیه برحسب  mg/gو  bثابت تعادل است
و بر اساس  l.mg/gاست ( Sunو همکاران.)۲۰۱۵ ،

جدول  -2میانگین پارامرتهای پساب صنایع نساجی منتخب شهر تهران
Salinity (mg/L( Temperature (°C( EC (Ms/cm( pH
7

1769/6

26

0/958

 -3جذب رنگ در سیستم جذب ناپیوسته
در مطالعه حارض فرآیند جذب به صورت سیستم جذب ناپیوسته
انجام گرفت .در این نوع سیستم متام پارامرتهای مورد مطالعه برای
بررسی هر یک از پارامرتها ثابت نگه داشته میشود و اثر هر پارامرت
گزای راکتیو
بطور جداگانه بررسی میشود .ابتدا محلول استاندارد رن 
گزا در
زرد  1000( 145میلیگرمبرلیرت) با حل کردن  1گرم از مادۀ رن 
 1لیرت آب مقطر تهیه گردید .سپس آزمایش در pHهای 6 ،4 ،3 ،2
و  ،8دوزهای جاذب  50 ،40 ،30و  60میلیگرم در  100میلیلیرت از
محلول رنگی با غلظتهای اولیه  150 ،100 ،50و  200میلیگرم در
لیرت با استفاده از جاذبهای سنتز شده در نسبتهای 1:3و 1:2از
فعالساز و رشایط دمایی  800°Cو  900°Cفعالسازی شده انجام
گرفت .جهت تنظیم  pHاز محلولهای  0/1نرمال  HClو NaOH
استفاده شد و در ادامه کربن باقیمانده در محلول با استفاده از
دستگاه سانرتیفیوژ  Universialمدل  320Rبه مدت  5دقیقه با
رسعت  5000دور بر دقیقه جداسازی شد .غلظت رنگ باقیمانده
در محلول جداسازی شده با استفاده از دستگاه اسپکرتوفتومرت در
طول موج  418نانومرت اندازهگیری و میزان رنگ جذب شده بر روی
بررسی پارامرتهای موثر در جذب رنگ راکتیو زرد  145از محلول آبی به وسیله کربن فعال ...

• مدل همدمای فروندلیخ
فرندلیخ در سال  1909مدل همدمایی را تعریف کرد که بر اساس
جذب چند الیه 1روی سطح ناهمگن جاذب است که برهمكنش
مولكولهای جذب شده را نشان میدهد و با افزایش غلظت آالینده،
ظرفیت جذب نیز افزایش مییابد .به عبارت دیگر با پیوسنت یک یون
فلزی بر سطح جاذب ،اثرات متقابل بین جاذب و یون فلزی ،نیروی
محرکهای برای جذب یونهای دیگر بر روی این مکان است .این
مدل به صورت رابطه ( )4بیان میگردد.
1/n
qe= kf Ce
		
()4
که در آن  qeو  Ceهامن پارامرتهای النگمویر هستند .مقدار  kfثابت
ایزوترم فروندلیچ در ارتباط با مقدار جذب بر حسب لیرت بر گرم و
 1/nشدت جذب است که با غیر یکنواختی مواد تغییر میکندn .
بزرگرت از یک و بدون واحد است (.)۱۹۰۶ ،freundlich
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و واجذب گاز نیرتوژن از همدمای نوع  Iطبقهبندی IUPAC
تبعیت میکنند که این نوع همدما که اغلب با نام النگمویر خوانده
میشود به ندرت در مواد غیر متخلخل دیده میشود و برای
ترکیباتی که دارای حفرههای بسیار ریزی که قطر آنها کمرت از 2
نانومرت هستند ،مناسب است ( .)۱۹۸۵ ،singچنین جاذبهایی حد
مشخص اشباع دارند که منجر به پر شدن کامل حفرات توسط ذرات
جذبشونده میگردد .ماده دارای منافذ بسیار باریک است که در
این حالت میزان جذب به مقدار قابل توجهی افزایش مییابد و مادۀ
جذبشونده روی سطح مرتاکم میشود .پس از فرآیند گاززدایی
کربن فعال ،سلول حاوی منونه در مخزن نیرتوژن مایع ،با افزایش
تدریجی فشار گاز نیرتوژن در دمای ثابت نیرتوژن مایع ( 77کلوین)
در هر مرحله میزان حجم گاز جذب شده توسط ماده ،محاسبه
میشود .سپس با کاهش تدریجی فشار گاز ،میزان واجذب ماده،
اندازهگیری و در نهایت منودار حجم گاز نیرتوژن جذب و واجذب
شده توسط کربن فعال در دمای ثابت رسممیگردد .منودار مربوط
به آنالیز  BJHنشان میدهد که اندازۀ حفرات موجود در کربن
فعال سنتزشده عمدتاً دربرگیرنده ساختارهای میکروحفره هستند.
همچنین خصوصیات ساختاری منونۀ کربن فعال سنتزشده از جمله
سطح ویژه ( ،)SBETحجم میکروحفره ( ،)Vmicحجم مزوحفره
( ،)Vmesو حجم کلی حفره ( )Vtotalو قطر حفره ( )Rبدست آمده
از آنالیز  BETدر جدول ( )3آمده است.

• مدل همدمای ردلیچ-پیرتسون
با در نظر گرفنت محدودیتهای مدلهای قبلی در سال  ،1959مدل
ایزوترم ردلیچ-پیرتسون ارائه شد .این مدل ،متغیرها را در یک ایزوترم
تجربی ترکیب میکند و از رابطه ( )5محاسبه میگردد.
(qe = (Kr ×Ceq)/(1+ar×Ceqβ
()5
که  qeمقدار ماده جذب شده در حالت تعادل ()mg/gا Kr ،ثابت
تعادل ردلیچ-پیرتسون ()l/gا Ceq ،غلظت محلول در حالت تعادل
( ،)mg/lو  arو  βثابتهای ایزوترم ردلیچ-پیرتسون هستند (Redlich
و .)۱۹۵۹ ،Peterson

4

نتایج
 -1آنالیز سطح ویژه ()BET
جهت تعیین خصوصیاتی چون سطح ویژه ،حجم و قطر حفرات
کربن فعال از آنالیز  BETاستفاده شد .نتایج مربوط به فرآیند
جذب و واجذب گاز نیرتوژن در شکل ( )2نشان داده شده است،
جذب معموالً از طریق همدماهایی بیان میگردد که معادل میزان
مادۀ جذبشونده برروی سطح جاذب است که تابعی از میزان
غلظت مادۀ جذبشونده در رشایط ثابت دما است .بالعکس،
همدمای واجذب بهوسیلۀ اندازهگیری مقدار گاز واجذبشده
حاصل میشود .در منونۀ کربن فعال تهیه شده ،همدماهای جذب
3

750

)اﻟﻒ(

1

ADS

0.5

p/p 0

0

0.1

0

dVpp/drpp

DES

250

)ب(
Vaa/cm33(STP) g-1-1

500

0.15

0.05

ADS
100

10

rp /nm

1

0

شکل( -2الف) همدمای جذب و واجذب نیرتوژن کربن فعال( ،ب) توزیع اندازه حفرات منونه کربن فعال با مدل BJH

منونه
کربن فعال

جدول  -3ویژگیهای ساختاری منونه کربن فعال سنتزشده
پارامرتهای ساختاری
3
(Vtotal (cm /g( Vmes (m3/g( Vmic (m3/g( SBET (m2/g
0/843
0/31
1/02
1490

 -2آنالیز میکروسکوپ الکرتونی روبشی ()SEM
آنالیز  SEMاز روشهای پرکاربرد میکروسکوپی محسوب
میشود .شکل ساختاری و اندازه حفرات و به طور کلی سطح
منونه کربن فعال و کربن فعال سنتزشده با استفاده از تصاویر
نرشیه آب و توسعه پایدار

(R(nm
2/407

 SEMبررسی شد .در مطالعه حارض ابتدا ذرات کربن فعال
سنتز شده در یک میدان مغناطیسی مناسب با الیهای نازک از
طال پوشانده شد و سپس تصویر  SEMبه وسیلۀ میکروسکوپ
 SEM.LEO 1455 VP,Cambridge, U.Kتهیه گردید که نتایج
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 221/4میلیگرم بر گرم و  88/6درصد ،بهدست آمد .بر این اساس
نتیجهگیری شد که با کاهش  pHمیزان ظرفیت جذب تعادلی و
درصد حذف رنگ مورد مطالعه نیز افزایش مییابد .نتایج بدست
آمده توسط محققان دیگر نیز این پدیده را تایید میمناید .در
پژوهشی دیگر که توسط  Aksuو  )2010( Akınبرای حذف
رنگ نساجی با استفاده از لجن فعال انجام شد ،مشخص گردید
که درصد حذف رنگ در pHهای پایین بسیار بیشرت است.

حاصل از آن در شکل( )3نشان داده شده است .تصاویر گرفته
شده از جاذب ،ساختار فیزیکی و حفرات ایجاد شده بر روی
سطح آن است .شکستگیها و عدم یکپارچگی ناشی از فرآیند
فعالسازی در سطح جاذبها بهوضوح قابل مشاهده است و
نقاط سفید رنگ روی سطح جاذب ،ممکن است در ارتباط با
باقیماندۀ پتاسیم هیدروکسید در بافت جاذبها در فرآیند
فعالسازی و شستشو باشد.

شکل  -3تصویر میکروسکوپ الکرتونی روبشی کربن فعال سنتز شده

 -3اثر  pHبر میزان جذب
میزان pHاز جمله مهمترین خصوصیات پساب است که با تغییر
درجۀ یونیزاسیون ،میتواند بر روی ویژگیهای سطحی جاذب
اثرگذار باشد ( songو همکاران .)۲۰۰۹ ،نتایج بدست آمده از
تأثیر  pHبر میزان جذب رنگ راکتیو زرد  145مورد مطالعه
توسط کربن فعال سنتز شده با غلظتهای اولیه رنگ (50-200
میلیگرم بر لیرت) و مقادیر جاذب مورد استفاده ( 30-60میلیگرم)
در شکل ( )4منایش داده شده است .نتایج نشان داد در pHهای
اسیدی به دلیل پروتونه شدن سایتهای فعال و افزایش چگالی
بار موجود در سطح جاذب ،راندمان حذف رنگ راکتیو زرد ،باال
و در pHهای قلیایی ،دافعه الکرتواستاتیک بین یونهای منفی
موجود در سطح جاذب و رنگ ایجاد شده و دلیل آن را میتوان
اینگونه بیان کرد که در pHها قلیایی سایتهای فعال بر روی
سطح جاذب به شکل هیدروکسید ( )OH-در میآیند و در نتیجه
نیروی دافعه بین رنگ و جاذب افزایش یافته و راندمان حذف
کاهش یافته است .مقدار بهینۀ  pH =2برای جذب رنگ راکتیو
زرد  145با استفاده از کربن فعال ،در نظر گرفته شد که در این
محدوده ،ظرفیت جذب تعادلی و درصد حذف رنگ به ترتیب
بررسی پارامرتهای موثر در جذب رنگ راکتیو زرد  145از محلول آبی به وسیله کربن فعال ...

شکل  -4اثر  pHمحلول بر درصد حذف رنگ توسط کربن
فعال در غلظتهای اولیه رنگ (الف) ،مقادیر جاذب (ب)

 -4اثر زمان متاس بر میزان جذب
پس از مشخص شدن  pHبهینه ،در این مرحله به تعیین اثر زمان
متاس جاذب با محلول رنگی در راندمان حذف رنگ توسط کربن
فعال پرداخته شد ،که ضمن ثابت نگه داشنت  ،pHغلظت و دوز
جاذب ،با تغییر در زمان متاس از  30تا  120دقیقه ،کارایی جذب
بررسی گردید .نتایج حاصل نشان داد فرآیند جذب رنگ توسط
جاذب مورد مطالعه در  30دقیقۀ  8ابتدایی با رسعت و شیب
باالیی انجام گرفت و پس از آن ،درصد حذف به تدریج کاهش
پیدا کرد و در نهایت بعد از گذشت مدت زمان  60دقیقه از
رشوع فرآیند ،به تعادل رسید که به عنوان زمان بهینه جذب در
نظر گرفته شد(شکل  .)5همچنین نتایج نشان داد که بیش از
 60درصد جذب ،در  30دقیقه ابتدایی انجام گرفته که نشان از
رسعت باالی جاذب سنتز شده ،دارد.
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 ،pHغلظت ،دما و زمان متاس ثابت در شکل (-6الف) نشان داد
که با افزایش دوز جاذب مورد مطالعه در مدت زمان بهینۀ فرآیند،
کارایی جذب افزایش مییابد .با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان
گفت که افزایش میزان کارایی کربن فعال با افزایش میزان جاذب
به دلیل افزایش سطح ویژه و منافذ داخلی جاذب است که باعث
افزایش کارایی جذب رنگ میشود.
 -6اثر غلظت اولیه رنگ بر فرآیند جذب
گزای راکتیو زرد  145بر کارایی حذف
تأثیر غلظت اولیه مادۀ رن 
در فرآیند جذب سطحی ،با تغییرات غلظت اولیه از  50به 100
و  150میلیگرم بر لیرت ،در رشایط ثابت بودن سایر پارامرتها ،دو
منونه کربن فعال در دماهای  800 °Cو  900 °Cمطالعه و بررسی
شد .هامنطور که در شکل (-6ب) مشخص است میزان کارایی
حذف رنگ توسط جاذب مورد استفاده با افزایش غلظت رنگ
کاهش یافته که امری طبیعی است ،زیرا با افزایش غلظت اولیه
رنگ ،مقدار باقیماندۀ آن نیز افزایش مییابد و بنابراین راندمان
حذف آن کاهش مییابد و علت دیگر آن اشباع شدن سطح جاذب
در غلظتهای باالی رنگ است.

شکل  -5اثر مدت زمان متاس جاذب بر حذف رنگ (مقدار جاذب= ،40 mg
 ،pH=2غلظت اولیه رنگ  ،100 mg/lحجم محلول  ،100 mlدما )25 ◦c

 -5اثر میزان جاذب در فرآیند جذب
میزان جاذب یك پارامرت مهم و تأثیرگذار در فرآیند جذب بوده،
بنابراین تعیینكنندۀ ظرفیت جاذب برای غلظت اولیه مشخصی از
جذبشونده است ( Namو همکاران .)۲۰۱۵ ،در این بخش مقادیر
مختلف  50 ،40 ،30و  60میلیگرم از جاذب در هر لیرت از محلول
رنگی اضافه شد و پس از طی فرآیندجذب ،نتایج جذب سطحی در

))بب((

))اﻟﻒ
اﻟﻒ((

شکل  -6اثر مقدار جاذب (الف) و غلظت اولیه رنگ (ب) بر میزان حذف (زمان متاس  60دقیقه ،pH=2 ،حجم محلول  ،100 mlدما )25 °c

جدول  -4مقایسه تأثیر دمای فعالسازی و نسبت فعالساز بر کارایی
جاذب (دوز جاذب  50میلیگرم و غلظت رنگ  100میلیگرم بر لیرت)
دمای فعالسازی نسبت فعالساز ظرفیت جذب درصد
حذف
()mg/g
به کربن
()°C
67
178
1:2
800
88
221
1:2
900
71/5
189
1:3
800
90
237
1:3
900

همچنین مقایسهای بین کارایی جذب رنگ توسط کربن فعال تهیه
شده در رشایط دمای  800و  900°Cو نسبت فعالساز ( 1:2و )1:3
انجام گرفت که نتایج آن در جدول ( )4آمده است .این نتایج نشان
میدهد کربن فعال تهیه شده در رشایط دمایی  900°Cو نسبت
فعالساز  1:3بیشرتین درصد حذف و ظرفیت جذب را دارد؛ اما با
توجه به اینکه با تفاوت زیادی با همین رشایط دمایی و نسبت
فعالساز  1:2ندارد ،بنابراین رشایط دمایی  900 °Cو نسبت 1:2
فعالساز مقرون به رصفهتر به نظر میرسد.

نرشیه آب و توسعه پایدار
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شده است .طبق نتایج بهدست آمده رضیب همبستگی مدل
سینتیکی شبه مرتبۀ دوم نسبت به مدل سینتیکی شبه مرتبۀ
اول ،برای ماده جذبشونده بیشرت است .لذا رسعت فرآیند
جذب رنگ راکتیو زرد  145روی کربن فعال از مدل سینتیکی
شبه مرتبۀ دوم پیروی میکند.

 -7مطالعات سینتیکی جذب
در این مطالعه از دو مدل سینتیکی شبه مرتبۀ اول و شبه
مرتبۀ دوم برای پیشبینی مکانیسم جذب رنگ راکتیو زرد 145
بر روی کربن فعال سنتز شده ،استفاده گردید .پارامرتهای هر
مدل به همراه رضیب همبستگی مدل در جدول ( )5آورده

جدول  -5پارامرتهای مورد مطالعۀ مدلهای سینتیکی شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم برای جذب رنگ راکتیو زرد  145بر روی کربن فعال
مدلهایسینتیکی
شبه مرتبه اول
شبه مرتبه دوم

پارامرتها
(k1(min−1
(qe (mg g-1
R2
(k2 (g mg-1min
(qe (mg g-1
R2

50
0/031
129/42
0/977
0/00018
133/19
0/998

 -8مطالعات همدماهای جذب
در مطالعۀ حارض به منظور بررسی و تحلیل دادههای تجربی و
توصیف حالت تعادل در جذب بین فاز جامد و مایع از همدماهای
النگمویر ،فرندلیچ و ردلیچ-پرتسون استفاده گردید .مطالعهای که
توسط  Gulnazو همکاران ( )2011انجام گرفت نشان داد که
جذب رنگ راکتیو با استفاده از جاذب کربنی با مدل همدمای
النگمویر مطابقت دارد که با نتایج بدست آمده از مطالعۀ حارض
همخوانی ندارد .رضیب همبستگی باالی بهدست آمده برای این
مدل تاییدکنندۀ مدل انتخابی است .جدول ( ،)6ثابتهای معادالت
و مقادیر رضایب همبستگی ( )rرا نشان میدهد.

کربن فعال

200
0/0554
191/77
0/976
0/00098
250
0/998

توسط جاذب مورد مطالعه خودبهخودی است .همچنین افزایش
مقادیر منفی  ΔG°با افزایش دما ،بیانگر این است که با افزایش
دما ،متایل اتصال مولکولهای رنگ با سطح جاذب بیشرت شده و
در نتیجه جذب افزایش مییابد ΔS° .بیانگر بینظمی فرآیند جذب
در سطح مشرتک جاذب-جذبشونده است .مقادیر مثبت  ΔS°نیز
نشاندهندۀ افزایش بینظمی در فاز مشرتک جامد-مایع با افزایش
دما در طول فرآیند جذب است.
جدول  -6پارامرتهای مدلهای خطی النگمویر ،فرندلیچ و ردلیچ-
پیرتسون در جذب رنگ راکتیو یلو  145بر روی کربن فعال
همدما
پارامرت
همبستگی مقدار
-1
( qm (mg g
النگمویر
230/96
0/969
KL
7/15
1- (1/n) 1/n -1
Kf (mg l g ( 151/24
فرندولیچ
0/982
n
0/125
( KRP (mg g-1ردلیچ-پیرتسون
183/18
0/995
α
0/92

 -9مطالعات ترمودینامیکی جذب
جهت بررسی فرآیند جذب رنگ راکتیو زرد  145بر روی کربن
فعال سنتز شده ،ویژگیهای ترمودینامیکی مانند تغییر در انرژی
آزاد گیبس ( ،)ΔG°آنتالپی ( )ΔH°و آنرتوپی ( )ΔS°تعیین شد.
پارامرتهای محاسبه شدۀ ترمودینامیک در دماهای  35 ،25 ،15و
 45درجۀ سانتیگراد و رضیب همبستگی در جدول ( )7آورده شده
است .مقادیر  ΔG°منفی است که نشان میدهد فرآیند جذب رنگ

جاذب

غلظت (میلیگرم بر لیرت)
150
100
0/0383
0/035
273/76
150/89
0/985
0/955
0/00021 0/00043
277/77
288/3
0/999
0/998

جدول  -7پارامرتهای ترمودینامیک برای جذب رنگ با کربن فعال
(ΔG (kJ/mol
ΔS°
ΔH°
)J/mol
(.K
()kJ/mol
318K
308K
398K
288K
-8/9295 -6/8547 -4/7800 -2/7052 207/475 57/078
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R2
0/998

صداقت ،ا .و همکاران

جذب رنگ راکتیو زرد  145توسط کربن فعال تهیه شده از
کاه برنج نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده از
مطالعات سینتیکی نشان داد که مکانیسم غالب در فرآیند جذب
رنگ راکتیو زرد  145بر روی کربن فعال تهیه شده از کاه برنج
فرآیندی شیمیایی است و فرآیند فوق از مدل سینتیکی شبه
مرتبه دوم با رضیب همبستگی  0/998پیروی میکند .مطالعه
مدلهای همدمای جذب که ارتباط بین غلظت رنگ در محلول
آبی و مقدار رنگ جذب شده بر روی سطح جاذب را مشخص
میکند ،نشان داد که رضیب همبستگی مدل همدمای ردلیچ-
پیرتسون بیشرت از مدلهای همدمای النگمویر و فرندولیچ است؛
بنابراین مکانیسم جذب در مطالعۀ حارض از مدل همدمای
ردلیچ-پیرتسون پیروی میکند .مقایسه بین مقادیر بدست آمده از
ظرفیت جذب با مقادیر تجربی نیز تاییدکنندۀ این موضوع است.
نتایج حاصل شده از مطالعات ترمودینامیکی جذب بیان میکند
که  ΔG°واکنش منفی است و نشان دهندۀ خودبهخودی بودن
جذب رنگ راکتیو زرد  145بر روی کربن فعال سنتز شده است.
همچنین افزایش مقادیر منفی  ΔG°با افزایش دما بیانگر این
است که با افزایش دما ،متایل اتصال مولکولهای رنگ با سطح
جاذب بیشرت شده و در نتیجه ،جذب افزایش مییابد .مقادیر
مثبت  ΔS°نیز نشاندهندۀ افزایش بینظمی در فاز مشرتک
جامد_مایع با افزایش دما در طول فرآیند جذب است و منفی
بودن شیب منحنی وانتهوف ،بیانگر گرماگیر بودن واکنش
جذب رنگ بر روی جاذب سنتز شده است.
کربن فعال سنتز شده با ظرفیت جذب  324/6میلیگرم بر گرم
در مدت زمان تعادلی  60دقیقه ظرفیت جذب بیشرتی نسبت به
مطالعات مشابه دارد و نیز با توجه به زمان تعادلی در مکانیسم
جذب میتوان گفت که جاذب سنتز شده از رسعت جذب باالیی
در حذف رنگ راکتیو زرد  145برخوردار است .از دیگر مزیتهای
این جاذب ،در دسرتس بودن پیش مادۀ کربن فعال است .لذا
موارد کربن فعال سنتز شده از کاه برنج ،با دارا بودن خصوصیاتی
چون سطح ویژه باال ،دوستدار محیطزیست و عملکرد مناسب در
گزا ،میتواند به نحو موثری در سیستمهای تصفیه
جذب مادۀ رن 
پساب رنگی استفاده شود.

بحث و نتیجهگیری
در مطالعۀ حارض اثر  pHبر روی ظرفیت جذب رنگ راکتیو زرد
با استفاده از کربن فعال تهیه شده از کاه برنج با  pHاولیه ،7
در محدودۀ pHهای  1تا  ،8غلظت رنگ  100میلیگرم بر لیرت و
دوز جاذب  40میلیگرم در لیرت با زمان متاس  60دقیقه بررسی
گردید و مطابق نتایج بدست آمده ،با افزایش میزان  ،pHکارایی
کربن فعال در حذف رنگ کاهش پیدا کرده است .رنگ راکتیو
زرد  145به دلیل داشنت گروههای عاملی سولفانات ،در pHهای
باال دارای بار منفی است .همچنین در  pHباال بار منفی بر روی
سطح کربن فعال به دلیل یونیزه شدن گروههای هیدروکسیل و
کربوکسیل افزایش مییابد که در نتیجۀ این دو پدیده ،نیروی
دافعه بین جاذب و مولکولهای جذبشونده افزایش یافته و در
نهایت میزان جذب کاهش مییابد.
نتایج بررسی تأثیر زمان متاس بر فرآیند جذب سطحی رنگ نشان
داد که با افزایش زمان متاس جاذب با محلول رنگی ،میزان حذف
رنگ با شیب بیشرتی افزایش یافته ،بعد از  30دقیقه از شیب
منودار کاسته شده و در زمان  60دقیقه به تعادل میرسد .در
ابتدای رشوع فرآیند به دلیل خالی بودن سایتهای جاذب،
رسعت جذب رنگ باال است؛ ولی در ادامه به تدریج حفرات
کربن متخلخل توسط مولکولهای رنگ پر شده و نیروی دافعهای
بین جاذب و جذبشونده ایجاد میشود که سبب کاهش رسعت
فرآیند جذب میشود تا اینکه در زمان  60دقیقه ،کل سایتهای
جاذب توسط مولکولهای رنگ اشباع شده و به تعادل میرسد.
نتایج حاصل از اثر مقدار جاذب استفاده شده ،نشان داد که با
افزایش دوز جاذب ،کارایی جذب افزایش مییابد که به دلیل
افزایش سطح ویژه و منافذ داخلی جاذب است که باعث افزایش
کارایی جذب رنگ میشود .همچنین مشخص گردید با افزایش
دوز جاذب ،ظرفیت جذب کاهش مییابد که دلیل آن میتواند
عدم اشغال کامل سایتهای فعال موجود در سطح جاذب توسط
مولکولهای رنگ باشد که این امر باعث کاهش میزان جذب در
واحد جرم جاذب میگردد.
گزا نشان داد ،کارایی حذف
بررسی تأثیر غلظت اولیه مادۀ رن 
رنگ توسط جاذب مورد استفاده با افزایش غلظت اولیه رنگ
کاهش یافته است که به دلیل اشباع شدن کامل مکانهای فعال
جاذب در غلظتهای باالی رنگ است .در غلظتهای اولیۀ
پایینتر نسبت تعداد اولیه مولکولهای مادۀ جذبشونده نسبت
به جایگاههای فعال در دسرتس کم است و در نتیجه مقدار جذب
مستقل از غلظت اولیه خواهد بود .اما در غلظتهای باالتر مادۀ
جذبشونده ،میزان دسرتسی به مکانهای جذب کمرت و لذا
حذف رنگ وابسته به غلظت اولیه خواهد بود.
در پژوهش حارض مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی فرآیند
نرشیه آب و توسعه پایدار

پینوشت
1-Multilayer
2-Heterogeneous
3-Brunauer, Emmett and Teller method of measuring
surface area
4-International union of pure and applied chemistry
5-Scanning electron microscope
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