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چكیده
در این مطالعه ،برای حذف یون کادمیم از محلول آبی ،جلبک قهوهای پادینا اوسترالیس بهکار گرفته و اثرر پارامترهرای مهمری چرون
 pHمحلول ،دما ،غلظت اولیه یون کادمیم ،زمان تماس و دوز جاذب بر بازدهی فرایند جرذب بررسری شرد .بیشرترین برازدهی جرذب
با استفاده از این جلبک معادل  ٪ 59/35بهدست آمد که این بازدهی در شرایط بهینه شامل  ،pHدما ،زمران ،غلظرت یرون کرادمیم و
دوز جاذب ،به ترتیب 01 ،91C ،9 ،دقیقه 21 mg/L ،و  9 g/Lبهدست آمد .در این مطالعه سینتیکی ،تعادلی و همدمایی فرایند جذب
بررسی شد .بنابر نتایج بهدست آمده ،فرایند جرذب از مردل سرینتیکی شربه درجره دوو پیرروی مریکنرد و بیشرینه فرفیرت جرذب
تعیین شده با بهرهگیرری از ایرن جلبرک و برهکمرک روش النگمرویر  9/424mg/gبرهدسرت آمرد .فراینرد مطلروب جرذب ،فیزیکری،
خود به خودی و گرماگیر نیز هست.
کلیدواژهها :یون کادمیم ،جذب سطحی ،جلبک قهوهای پادینا اوسترالیس ،مطالعه سینتیكی ،تعادلی و ترمودینامیكی.

 .1مقدمه



وجود فلزات سنگین درون محیط ازجمله نگرانی های عمده بهشرمار

و پالسرررتیک و دیگرررر صرررنای  ،تولیرررد و درون محررریط تخلیررره

میرود ،زیرا سمیاند و برای حیات حیوانات و گیاهان تهدیدی جدی

میشوند[3و .]2فلزات سنگین در غلظتهای پایین ،بسریار سرمی و

محسوب میشوند[ .]۱فلزات سنگین بر اثر فعالیت صرنای مختلفری

تجزیهناپذیرند و میتوانند درون اندامگانهای زنرده انباشرته شروند و

ماننررد معرردن کرراری و ذوب فلررزات ،تولیررد سرروخت و انررر ی،

باعث ابتال به امراض و اختالالت مختلفی شوند[ .]4-9از فلزات سمی

الکتروپالتین ،الکترولیرز ،عکاسری ،هروا فضرا و نیروگراه هرای اتمری،

خطرناک که درون آب و فاضالب تشخیص داده شده است ،میتروان
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باتریسازی ،صنای آهن و استیل ،صنای پردازش سطح ،تولید کاغذ

به سرب ،کادمیم ،روی و مس اشاره کرد[ .]9فلزات سنگین سررب و

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هفدهم ـ شماره نود و هشت ()9317

و سررالمت بشرررخطرناک و زیررانآورنررد[ .]9از منرراب مهررم تولی رد و

قهوهای پادینا اوسترالیس

رهاسازی کادمیم درون محیط زیست میتوان به کارخانههای تولیرد

اولیه محلول ،غلظت اولیه یون کادمیم ،مدت زمان تماس ،دوز جاذب

رنگ ،باتری سازی ،ذوب آهن ،کارخانه های آلیا سازی ،پالسرتیک و

و دما بر بازدهی فرایند جذب یون کرادمیم مطالعره شرد .همچنرین،

معدن کاری اشاره کرد[ .]0فلز کادمیم یکری از سرمی تررین فلرزات

در این مطالعه ،رفتارهای سینتیکی ،تعادلی و ترمودینرامیکی جرذب

است و میتواند برای سالمتی انسان زیانبرار و باعرث بیمراریهرایی

بررسی شد.

استفاده شد و اثر پارامترهرایی ماننرد pH

چون نارساییهای کلیروی ،فشرار خرون ،هتاتیرت ،صردمه بره ریره،
آسیبدیدن استخوان و بروز سرطان شود[ .]5-۱2مقدار مجراز یرون

 .2مواد و روش

کادمیم درون فاضالب و آبهای آشامیدنی باید ،به ترتیب1/۱ mg/L ،

 1-2تهیه جلبک و بررسی خواص سطحی آن

و  1/19 mg/Lباشد[.]۱3

جلبک پادینا اوسترالیس از سواحل خلریج فرارس در اسرتان بوشرهر

در سال های اخیر ،به منظور بازیابی و حذف یرون فلرزات سرنگین از

جم آوری شد .جلبک ،پس از جم آوری ،چندین بار با آب شسته و

فاضالب ،روشهای مختلفی بررسی شده است .از روشهای فیزیکری

به مدت یک هفته در زیر نور خورشید قرار داده شد تا خشک شرود.

و شرریمیایی کرره برررای حررذف یررون فلررزات سررنگین از فاضررالب و

پس از خشک شدن ،جلبک یادشده به وسیله آسریاب خرانگی پرودر

محلولهای آبی بهکار رفته است ،میتوان به روش ترسیب شیمیایی،

شد و برا الرک شرماره  )ASTM E 11( 29دانرهبنردی شرد .پرس از

استخراج با حالل ،فرایندهای غشایی ،صافش ،اسمز معکوس ،تبخیر،

دانهبندی ،جلبک درون فروف پالستیکی دردار ضد رطوبت ذخیره و

لختهسازی ،اکسایش ،تغییریون و جذب سطحی اشاره کرد[.]۱4-۱9

در آزمایشهای جذب سطحی یون کادمیم بهکار گرفته شد.

هرچند برخی از این روشها به دلیل هزینره گرزاف و امکرانپرذیری

به منظور بررسی سطح جاذب و حالرت فراهری آن ،قبرل و بعرد از

کمدامنه در مقیاس صنعتی به طور گسترده بهکار نمیروند[ .]۱9در

فرایند جذب سطحی یون کادمیم از میکروسکوپ الکترونری روبشری

سالهای اخیر ،فرایند جذب سطحی بسیار بهکار رفته ،زیرا این روش

( )SEMمدل  KYKY-EM3200ساخت کشور چین استفاده شد.

از لحاظ اقتصادی امکان پذیر ،متنوع ،موثر ،سراده و زیسرت سرازگار

برای تصویربرداری از سطح جاذب زیستی تهیره شرده ،ابتردا سرطح

است[ .]۱9در فرایند جرذب سرطحی ،جراذبهرای مختلفری ماننرد

جاذب در خال با الیه نازکی از طال پوشرانده و پرس از آن مطالعره و

کربن فعال ،زغال تهیه شده از گیاهان ،الیاف ،خاکستر پوسرت بررنج،

بررسی سطح جاذب زیستی به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی

خاک اره و نشاسته[ ،]۱0خاک رس ،آلومینای فعالشرده ،کیتروزان،

بررسی شد.

جذب زیستی یون کادمیم از محلول آبی با بهرهگیری از جلبک قهوهای...

کادمیم اغلب درون فاضالب صنای یافت میشوند و برای بووسازگان

در این بررسی ،برای جذب یون کرادمیم از محلرول آبری ،از جلبرک

سیلیکا ،زئولیت و هیدروکسی آپاتیت[ ]۱5برای بازیابی و حذف یون
فلزات از محلولهای آبی بهکار رفتره انرد .کرربنفعرال از رایرجتررین

 2-2تهیه محلول کادمیم

جاذبهای بهکار رفته در سراسر جهان اسرت کره در فراینرد جرذب

محلول استوک یون فلز کادمیم ( )۱111mg/Lبا استفاده از انحرالل

یون فلزات از فاضالب مصرف میشود ،ولی بره دلیرل هزینره گرزاف،

 2/944 gنمک  Cd(NO3)2.4H2Oدرون آب وایونیده تهیه شد .برای

کاربردش محدود شده است[ .]21امروزه ،اسرتفاده از مرواد زیسرتی

تهیه محلول هایی حاوی یون کرادمیم برا غلظرتهرایی در محردوده

مانند قارچ[ ]2۱و جلبک[ ]۱9به عنروان جراذب زیسرتی در فراینرد

 3mg/Lتا  ،21 mg/Lبرا اسرتفاده از رقیرق کرردن محلرول اسرتوک

جذب سطحی مورد توجه قرار گرفته اسرت .فراینرد جرذب سرطحی

تهیه ش د .برای تهیه محلول در همه مراحرل انجراو آزمرایش جرذب

از طریق جاذبهای زیستی برای بازیابی و حذف یون فلزات سرنگین

سطحی از آب وایونیده استفاده شد.

مختلفی از فاضالب بهکار رفته است ،زیرا فراینرد جرذب زیسرتی در
مقایسه با روشهای شیمیایی و فیزیکری ماننرد ترسریب شریمیایی،

 3-2آزمایش جذب سطحی

تغییر یون و فرایندهای غشایی ارزانتر و مؤثرتر است[23و.]22

آزمایش جرذب سرطحی یرون کرادمیم بره وسریله جلبرک قهروهای
1. Padina Australis
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مقاالت

پادینا اوسترالیس بهصورت ناپیوسته بررسی شد .در این مطالعه ،اثرر

در رابطه ( Ci ،)2و  ،)mg/L(C0بره ترتیرب ،غلظرت اولیره و غلظرت

پارامترهررایی چررون  pHاولیرره محلررول ،دوز جرراذب ،غلظررت اولیرره

تعادلی یون فلزی V ،حجرم محلرول مرورد اسرتفاده ( )Lو  Wجررو

یون کادمیم ،دما و مدت زمان تماس بررسی شد .به منظرور بررسری

جاذب استفاده شده ( ) gاست .همه آزمرایش هرا برا دو برار تکررار و

اثر  pHاولیه محلرول برر برازدهی جرذب یرون فلرز کرادمیم pH ،در

مقدار حجم محلول استفاده شده  ۱11 mLصرورت گرفرت و در هرر

محدوده  2ترا  ۱1بررسری شرد .بررای تنظریم  pHاولیره نمونرههرا،

مرحله میانگین نتایج بهدست آمده ،گزارش شد.

از محلول  1/۱ Mسدیم هیدروکسرید ( )NaOHو کلریردریک اسرید
( )HClبهکار گرفته شد .پس از تنظیم  pHنمونه ها در مقادیر مرورد

 .3نتایج و بحث

نظر ،آزمایش جذب سطحی یون کرادمیم بررای بررسری اثرر  pHبرر

 1-3بررسی سطح جاذب

بازدهی فرایند در دمای اولیه  ،91Cمدت زمران تمراس 91دقیقره،

در تصاویر  SEMبرهدسرت آمرده شرکل فراهری جراذب زیسرتی را

غلظررت اولیرره یررون کررادمیم  ،۱1mg/Lدوز جرراذب  9g/Lو سرررعت

مشاهده میکنیم .منافذ و سوراخهای متفاوتی با اندازههرای مختلر

اختالط  211 rpmانجاو شد .برای تنظیم سرعت اختالط و هم زدن

در سطح جاذب مشاهده میشود که بر اثر جذب یرون کرادمیم ایرن

نمونه ها از همزن مغناطیسی ۱استفاده شد .پس از تعیین  pHبهینه،

منافذ اشغال شدهاند .در شکل ( ،)۱سطح فراهری جلبرک قهروه ای

برای بررسی اثر غلظت اولیه یون کادمیم ( 3mg/Lترا  )21mg/Lبرر

پادینا اوسترالیس قبل و بعد از فرایند جذب یون فلز سنگین کادمیم

برازدهی فراینرد ،آزمرایش در  pHبهینره ،دمرای  ،91Cدوز جراذب

نشان داده شده است.

 ،9g/Lسرعت اختالط  211 rpmو زمان های تماس مختلر (9min
تا  )211 minانجاو شد .به طرور مشرابه ،اثرر دمرا و دوز جراذب برر
بازدهی جذب یون فلز کادمیم به وسیله جلبک پادینا اوسترالیس ،به
ترتیب ،در محدوده دمای  31 Cترا  91 Cو دوز جراذب  ۱ g/Lترا
 0 g/Lبررسی شد  .در هر مرحله پس از انجاو آزمایش ،بررای آنرالیز
نمونهها ،محلول را از صافی گذراندیم و پس از جداسرازی جراذب از
آن ۱1 mL ،از محلول آبی جدا و مقدار یون کادمیم موجود در آن را
آنالیز کردیم .برای تعیین مقدار یون فلزات کادمیم باقی مانرده درون
محلول آبی در تماو مراحل آزمایش ،از دستگاه جذب اتمی شرعلهای
( )Spectr AA-10, Varian Plusاستفاده شد .در همه نمونهها مقردار
درصد جذب یون فلز کادمیم ( )R%از رابطه ( )۱بهدست آمد:
()۱
که در اینجا  Ciو  ،)mg/L(C0به ترتیب ،غلظت اولیه و غلظت تعادلی
یون فلز کادمیم درون محلول آبی R ،درصد جرذب یرون فلرز اسرت.
فرفیت تعادلی جذب به ازای هر گرو جراذب خشرک ،از رابطره ()2
تعیین شد:
شکل  .1تصاویر  SEMاز جاذب زیستی تهیه شده از جلبک

()2

قهوهای پادینا اوسترالیس( :الف) قبل از فرایند جذب؛
1. Magnet Stirrer

04

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هفدهم ـ شماره نود و هشت ()9317

(ب) پس از فرایند جذب یون کادمیم.

اثر pH

 pHاولیه محلرول یکری از پارامترهرای مهرم در جرذب یرون فلرزات

زیستی میشود .در بررسیهرای قبلری نیرز نتیجرهای مشرابه ،بررای

سررنگین از فاضررالب و محلررولهررای آبرری بررهشررمار مرریایررد[.]24

کاهش جذب یون کادمیم به وسیله جاذبهرای زیسرتی دیگرر ذکرر

در شکل ( ،)2اثر  pHاولیه محلول بر بازدهی حذف یرون کرادمیم از

شده است[29و .]29بنابراین ،با توجه به نترایج برهدسرت

آمردهpH ،

محلول آبی به وسیله جلبک قهوهای پادینرا اوسرترالیس را مشراهده

بهینه برای بازیابی و حذف یون فلز سنگین کادمیم از محلول آبی 9

می کنید .مطالعه اثر  pHاولیه در شررایطی نظیرر دوز جراذب ،9g/L

تعیین شد که در بررسیهای قبلی نیز گزارش شده است[.]29

زمان تماس  ،91minغلظت اولیره یرون کرادمیم  ۱1 mg/Lو دمرای
 91 Cانجاو شد .بازدهی جذب یون کادمیم در pHهای پایین (>)3

 3-3اثر غلظت اولیه یون فلزی و زماان تاااب بار باازدهی

کم بود و با افزایش  pHاولیه محلول افزایش یافت و بیشرینه درصرد

جذب

جذب یون کادمیم در  9 pHحاصل شد .در pHهای پرایین ،برازدهی

اهنگ جذب یون فلزات سنگین تاب غلظت اولیه یون فلزات اسرت و

جذب یون کادمیم از طریق جاذب زیستی ذکر شده پایین است ،زیرا

این عامل در فرایند جذب عاملی مهم بهشمار میآیرد[ .]20برازدهی

مقدار یون هیدرو ن ( )H+درون محلرول بسریار زیراد بروده و بررای

جذب یون فلرز کرادمیم از محلرول آبری از طریرق جلبرک قهروهای

قرار گرفتن روی مکان هرای فعرال جراذب برا یرون کرادمیم رقابرت

پادینا اوسترالیس را در شکل ( )3مشاهده میکنید .با افزایش غلظت

میکند .در نتیجه ،با اشغال مکان های فعال جاذب زیستی و به دلیل

یون کادمیم ،درصد بازدهی فراینرد جرذب افرزایش یافرت و درصرد

نیروی رانشی که بین یون هیدرو ن و کادمیم برقرار شرده اسرت .از

جذب یون فلز کادمیم در محدوده غلظت اولیه  3mg/Lترا 21mg/L

قرار گرفتن یون کادمیم برر روی مکرانهرای فعرال جراذب زیسرتی

در مرردت زمرران  01دقیقرره از  %91برره  % 59/35افررزایش یافررت.

جلوگیری میشود .با افزایش  ،pHتعداد بارهای منفی بر روی سرطح

بنابر نتایج بهدست آمده ،با افزایش غلظت اولیه یون فلز ،نیروی الزو

جاذب افزایش مییابد[ ،]24در نتیجه سطح کرافی و مناسرب بررای

بررررای انتقرررال جررررو برررین جررراذب زیسرررتی و محررریط آبررری

جذب یون کادمیم فرراهم و برازدهی جرذب یرون کرادمیم افرزایش

فراهم میشود[ .]29بنابراین ،بیشینه برازدهی جرذب یرون کرادمیم

مییابد .با افزایش دوباره  )<9( pHبازدهی جرذب یرون کرادمیم بره

از طریرررق جلبرررک در غلظرررت بررراالی یرررون کرررادمیم21 mg/L ،

وسیله جاذب زیسرتی یادشرده کراهش یافرت ،زیررا در  pHبریش از

بهدست آمد.

) (%بازد ی

1011

8
8

66

pH
pH

44

بازدهی جذب ()٪

100111
9001
8081
7001
6061
5001
4041
3031
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2-3

 9یون کادمیم رسوب کرده و مان از تماس یون کرادمیم برا جراذب

22

شکل  .2اثر  pHبر بازدهی جذب یون کادمیم از محلول آبی با استفاده از جلبک پادینا اوسترالیس
(شرایط .دوز جاذب6g/L:؛ زمان تماس66min :؛ غلظت یون کادمیم16mg/L:؛ سرعت اختالط266rpm :؛ دما.)06C:
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پارامتر مدت زمان تماس یکی دیگر از پارامترهای ضروری در فرایند

سطح جاذب افزایش یافته و الیه مرزی در برگیرنده جراذب کراهش

جذب سطحی است .با توجه به شکل ( ،)3با افرزایش زمران تمراس،

یافته است ،در نتیجه بازدهی جذب افزایش مییابد و فراینرد جرذب

برررازدهی جرررذب یرررون کرررادمیم بررره وسررریله جلبرررک یادشرررده

نیز بهصورت گرماگیر است[ .]31بنابراین ،دمای بهینه برای بازیابی و

افزایش یافت[ .]25در زمانهای تماس اولیه ،جذب یون فلز کرادمیم

حررذف یررون کررادمیم از محلررول آبرری برره وسرریله جلبررک قهرروهای

با سرعت بیشتری صورت گرفت و نمودار دارای شیب تندی است که

پادینا اوسترالیس  91°Cبهدست آمد.

از وجود مکان های فعال اشباع نشده جاذب ناشی مریشرود .پرس از

دوز جاذب یکی دیگر از پارامترهای مهم در فرایند جذب است ،زیررا

مدت زمان  01دقیقه ،سرعت جذب یون کادمیم کراهش یافرت کره

این پارامتر فرفیت جاذب زیستی برای جذب یرون فلرزی را تعیرین

نشان میدهد مکان هرای فعرال جراذب اشرباع شرده انرد .بنرابراین،

میکند .اثر دوز جاذب بر بازدهی جرذب یرون کرادمیم در محردوده

زمان تماس  01دقیقه به عنوان مدت زمان تعادل جذب یون کادمیم

 ۱g/Lتا  ،pH=9 ،0 g/Lمدت زمان تماس  01دقیقه ،سرعت اختالط

به وسیله جلبک قهوهای پادینا اوسترالیس گزارش شد.

 ،211rpmدمررای  91Cو غلظررت اولیرره یررون کررادمیم 21mg/L
بررسی شد و نتیجه آن ،در شکل ( )9مشاهده میکنریم .برا افرزایش

 4-3اثر دما و دوز جاذب بر بازدهی جذب

دوز جاذب ،بازدهی در محدوده  ۱g/Lتا  ،9g/Lبازدهی جذب از %94

اثر دمای اولیه محلول بر بازدهی جذب یون کادمیم از محلول آبی به

به  %59/35افرزایش یافرت .ایرن نتیجره مریتوانرد ناشری از وجرود

وسیله جلبک قهوهای پادینرا اوسرترالیس را در شرکل ( )4مشراهده

مکان های فعال غیر اشباع در فرایند جرذب سرطحی و نیرز افرزایش

میکنید .با توجه به شکل ،با افزایش دما بازدهی جذب یون کرادمیم

تعداد مکانهای فعال جاذب برر اثرر افرزایش دوز جراذب باشرد[.]9

افزایش یافت و طی مدت زمان تعرادل ( )01minبرا افرزایش دمرا از

بنابراین ،مقدار بهینه و مناسب برای بازیابی و حذف یون کرادمیم از

 31 Cبررره  ،91Cبرررازدهی جرررذب یرررون کرررادمیم بررره وسررریله

محلول آبی بره وسریله جلبرک قهروهای پادینرا اوسرترالیس9 g/L ،

جرراذب یادشررده از  %5۱/2۱برره  %59/35افررزایش یافررت .بنررابر

بهدست آمد.

نتایج بهدست آمده ،با افزایش دما ،تعداد مکان های فعال موجرود در

بازدهی جذب ()٪

10 ppm
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10
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20
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180

01
121
101
90
120
150
تاابدقیقه )
تماس (
زمان
(دقیقه)
مدت زمان

61
60

31
30

بازدهی جذب )(%
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50ppm
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33ppm

100111
9001
8081
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6061
5001
4041
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30

01

شکل  .3اثر غلظت اولیه یون فلزی بر بازدهی جذب در زمانهای مختلف (شرایط :دوز جاذب6g/L :؛ pH =6؛
سرعت اختالط266rpm :؛ دما.)06  C :
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شکل  .4اثر دما بر بازدهی جذب (شرایط :دوز جاذب6g/L :؛ pH =6؛ سرعت اختالط266rpm :؛ غلظت اولیه یون کادمیم .)26 mg/L

111
100
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66
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80/30

8081
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100111
9001
8081
7001
6061
5001
4041

دوز جاذب (گرم بر لیتر)

شکل  .0اثر دوز جاذب بر بازدهی جذب (شرایطpH =6 :؛ سرعت اختالط266 rpm :؛ مدت زمان تماس  06دقیقه؛
غلظت اولیه یون کادمیم 26mg/L؛ دما.)06 C :

 0-3سینتیک جذب

در رابطه ( qe ،)3مقدار یون جرذب شرده در حالرت تعرادل ()mg/g

برای بررسی سینتیک جذب ،آزمایش ناپیوسرته جرذب در محردوده

به ازای هر گرو جاذب qt ،مقدار یون جرذب شرده ( )mg/gبره ازای

دمررایی  31 oCتررا  91oCو محرردوده زمررانی بررین  9تررا  211دقیقرره

هر گرو جاذب در هر زمان و  k1ثابت جرذب ( )1/minاسرت .بررای

انجاو شد .برای مطالعه سینتیک فرایند جذب یون کادمیم به وسیله

محاسبه ثابت آهنگ جذب ( ،)K1از ترسیم منحنی نمایش تغییررات

جلبک قهوهای پادینا اوسترالیس ،مدلهای سینتیکی شبه درجه اول

( Ln(qe-qtبر حسب  tبهره گرفته میشود

و شبه درجه دوو برای تحلیل دادههای تعیین شده از آزمایش جذب

مقدار فرفیت جرذب تعیرین شرده برا اسرتفاده از مردل سرینتیکی

بهکار گرفته شد.

شبه درجه اول برای جذب یرون کرادمیم برا بهررهگیرری از جلبرک

شکل خطی مدل سینتیکی شبه درجره اول بره صرورت معادلره ()3

قهرروهای پادینررا اوسررترالیس در دماهررای  41oC ،31oCو ،91oC

است[:]3۱

به ترتیب ۱/193mg/g ،۱/29mg/g ،و  ۱/12۱2mg/gبه دسرت آمرد.

()3

با توجه به نتایج یادشده ،برای مردل سرینتیکی شربه درجره اول در
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جدول ( )۱میتوان گفت که مدل سینتیکی شبه درجه اول توانرایی

( )mg g-1min-1برای معادله سینتیکی شبه درجه دوو از معادلرة ()9

کافی برای توصی رفتار سینتیکی فرایند جذب را ندارد ،زیرا مقردار

تعیین میشود[:]2۱

 qe.calاز مقرردار  qe.expکمتررر اسررت .مقرردار ضررریب همبسررتگی
تعیین شده ( ) R2با استفاده از مدل سینتیکی شبه درجره اول بررای

()9

دماهررای  41oC ،31oCو  ،91oCبرره ترتیررب 1/0909 ،1/52۱۱ ،و
 1/5159تعیررین شررد .رابطرره خطرری بررین ) ln(qe-qtبرحسررب t

رابطه خطی بین  t/qtبرحسب  tبرای جذب یون کرادمیم از محلرول

برای جذب یون کادمیم با بهرهگیری از جلبک قهوهای یادشده را در

آبررری برررا اسرررتفاده از جلبرررک قهررروهای پادینرررا اوسرررترالیس در

شکل ( )9مشاهده میکنیم.

دماهای مختل  ،در شکل ( )9ترسیم شده است .با توجره بره نترایج

مدل سینتیکی دیگری که در بسیاری از بررسیها به منظور توصی

به دست آمده ،مقدار فرفیت جذب یرون کرادمیم برا بهررهگیرری از

سازوکار جذب بهکار رفته اسرت ،مردل سرینتیکی شربه درجره دوو

مدل سینتیکی شبه درجره دوو در دماهرای  41oC ،31oCو ،91oC

میباشد .رابطه خطی مردل سرینتیکی شربه درجره دوو برهصرورت

به ترتیب 3/3129 mg/g ،3/۱54 mg/g ،و  3/3305mg/gتعیین شد

معادله زیر است:

که حاکی از آن است که مردل سرینتیکی شربه درجره دوو توانرایی
مناسبی برای توصری رفترار سرینتیکی فراینرد جرذب دارد .مقردار

()4

ضریب همبستگی تعیین شده ( )R2با بهرهگیری از مردل سرینتیکی
شررربه درجررره دوو در دماهرررای  41C ،31Cو 1/5550 ،91C

که در آن  qeمقدار یون جذب شده در حالت تعادل ( )mg/gبره ازای

بهدست آمد .مقدار سایر پارامترهرا و ثابرتهرای انردازهگیرری شرده

هر گرو جاذب qt ،مقدار یون جذب شده ( )mg/gبره ازای هرر گررو

با بهررهگیرری از مردل سرینتیکی شربه درجره دوو در جردول ()۱

جرراذب در مرردت زمرران  tو  K2ثابررت تعررادلی سرررعت سررینتیک

درج شده است.

مرتبررره دوو (  )g.mg-1.g-1اسرررت .مقررردار آهنرررگ جرررذب اولیررره

1
1
211

101

111

1

01

-1

-3

)Ln(qe-qt

-2

-4
313/10 K

-0

313/10 K
323/10 K

-6
-0

مدت زمان (دقیقه)

شکل  .6منحنی خطی ) ln(qe-qtبرحسب  tبرای مدل سینتیکی شبه درجه اول برای جذب یون کادمیم

به وسیله جلبک قهوهای پادینا اوسترالیس.
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با بهرهگیری جلبک قهوهای پادینا اوسترالیس.
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جدول  .1پارامترهای مدل سینتیکی شبه درجه اول ،شبه درجه دوم برای جذب یون کادمیم

01
111
101
100
150
)time(min
(دقیقه)
مدت زمان

01
50

01

شکل  .7منحنی خطی  t/qtبرحسب  tبرای مدل سینتیکی شبه درجه دوم به منظور جذب یون کادمیم

به وسیله جلبک قهوهای پادینا اوسترالیس.

()9

 6-3تكدمای جذب
برای بررسی رفتار تکدمای فرایند جذب یون کادمیم با بهرهگیری از
جلبک قهوهای پادینا اوسترالیس ،دادههای آزمایشگاهی با استفاده از

در اینجا qe ،مقدار یون کادمیم جذب شده به وسیله جاذب (،)mg/g

مدل های تکدمایی النگمویر ،فرندلیچ و دوبینین کاگنر رداش کرویچ

 Ceغلظت یون فلز در حال تعادل ( Kf ،)mg/Lو  nثابرتهرای مردل

مورد بررسی شدند .شکل خطی مدل النگمویر و فرندلیچ ،به ترتیب،

فرندلیچ qm ،و  ،kLبه ترتیب ،مقدار فرفیت جذب سطحی ( )mg/gو

در قالب معادلههای ( )9و ( )9بیان شده است[24و2۱و:]۱9

انر ی جذب ( )L/gهستند کره ازجملرة ثابرت هرای مردل النگمرویر
بهشمار میروند .از پارامترهای مهم و مرؤثر دیگرری کره مشخصره و

()9

خواص اصلی معادله النگویر را بیان مریکنرد RL ،اسرت.

مقردار RL
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نشاندهنده حالت و چگونگی مدل تکدمای جذب است .اگرر ،RL>1

مدل تکدمای النگمویر است اما این مدل از تکدمای النگمویر بسریار

 RL=1 ،RL=0و  ،0<RL<1فرایند ،بره ترتیرب ،بره صرورت نرامطلوب،

کلیتر است و نمیتواند ثابت پتانسیل جذب یا یکنرواختی سرطح را

برگشتناپذیر ،خطی و مطلوب است[ .]32منحنی نمایش خطی بین

نشان دهد[ .]33رابطه خطی تکدمای جذب دوبینرین کراگنر رداش

 1/qeبرحسب  1/Ceبرای مدل النگمویر و منحنی نمایش خطی Lnqe

کویچ از این قرار نوشته میشود:

برحسب  LnCeبرای مدل فرنردلیچ ،بره ترتیرب ،در شرکلهرای ()0
()0

و ( )5ترسیم شدهاند.
تکدمای جذب دوبینین کاگنر رداش کرویچ )DKR( ۱تقریبرا مشرابه

y = 1/1160+
x +0.1347
1/1340
y = 0.1169x
2
R
=
1
/
8610
R² = 0.8619

2.5
2/0

1.5
1/0

22

11

1/Ce

0.5
1/0

1/eqe
1/q

1/40
0.45
1/4
0.4
0.35
1/30
0.3
1/3
0.25
1/20
0.2
1/10
0.15
1/1
0.1
1/10
0.05
01

01

1/Ce

شکل  .0منحنی خطی  1/qeبرحسب  1/Ceدر مدل النگمویر برای جذب یون کادمیم به وسیله جلبک قهوهای پادینا اوسترالیس.

2/0
2.5

22

= 1/3836x + 1/2004
y = y0.3836x
+ 1.2574
R2 = 1/8821
R² = 0.8821

Lnq
Lnq
ee

1/0
1.5

11
1/0
0.5
10

2.5
2/0

22

1.5
1/0

11

LnC
LnCe e

0.5
1/0

01

-0.5
-1/0

-1
-1

شکل  .9منحنی خطی  Lnqeبرحسب  LnCeدر مدل فرندلیچ برای جذب یون کادمیم به وسیله جلبک قهوهای پادینا اوسترالیس.

1. Dubinine Kaganere Radushkevich Isotherms
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(،)mgg

بیشینة فرفیرت جرذب،

ضرریب فعالیرت بره معنری

( )2/239که حاکی از جذب فیزیکی فرایند است.

انر ی جذب و پتانسیل پوالنی اسرت کره از رابطره ( )5بره دسرت
جدول  .2پارامترهای مدل تکدمای النگمویر ،فرندلیچ و دوبینین

میآید:

کاگنر رداش کویچ برای جذب یون کادمیم

با بهرهگیری از جلبک قهوهای پادینا اوسترالیس

()5

مدلهای

پارامترها

مقدار

qm

9/424

KL

۱/۱92

RL

1/142

( ،)mg/gمحاسربه مریشرود.

R2

1/092

فضای جذب در مجاورت یک جراذب برا یرک رشرته مجموعرههرا از

n

2/919

Kf

3/9۱9

2

R

1/002

)Xm (mg/g

9/919

)E (kJ/mol

2/239

R2

1/9۱9

در رابطه (،)5

ثابت عمومی گازها ( )J/mol kو دمرا برر حسرب

تكدما

کلوین است.
از ترسرریم منحنرری نمررایش تغییرررات

برحسررب

،

بررا یکررای

النگمویر

( ،)mol2/J2ضریب فعالیت ،بهدست میآیرد و از عررض از مبردأ ایرن
خط ،مقدار بیشینه فرفیت جذب،

فرندلیچ

پتانسیل سطح جاذب همراه است .همچنین ،انر ی جرذب در قالرب
رابطه ( )۱1بیان میشود:
()۱1

√

دوبینین کاگنر
رداش کویچ

مقدار  Eبیشتر از  0 kJ/molنشان میدهد که فرایند جذب گرمراگیر
اسررت و برراال بررودن دمررای محلررول مسرراعد بررودن فراینررد جررذب را
یرراد مرریکنررد .انررر ی جررذب کمتررر از  0گویررای فیزیکرری بررودن
فرایند جذب است و اگر انرر ی جرذب برین  0ترا  ۱9باشرد ،یعنری
فرایند جذب با تبادل یون اتفاق افتاده است].[۱9
نتایج حاصل از بررسری مردلهرای تکردمایی النگمرویر ،فرنردلیچ و
دوبینین کاگنر رداش کوویچ برای جذب یون کادمیم با بهرهگیری از
جلبک قهوهای پادینرا اوسرترالیس در جردول ( )2درج شرده اسرت.
بررا توجرره برره نتررایج تعیررین شررده ،مقرردار بیشررینه فرفیررت جررذب
تعیین شده بررای ایرن جلبرک 9/424mg/g ،و مقردار ثابرت تعرادل
النگمویر ( )KLمعادل  ۱/۱922 L/gبهدست آمرد .همچنرین ،مقردار
 RLبرای فرایند جذب  1/14۱9تعیین شد که نشان میدهرد فراینرد
جذب یون کادمیم مطلوب است.

ضریب همبستگی بهدست آمده ( )R2برا اسرتفاده از مردل تکردمای
النگمویر و فرندلیچ بررای فراینرد جرذب یرون کرادمیم ،بره ترتیرب،

جذب زیستی یون کادمیم از محلول آبی با بهرهگیری از جلبک قهوهای...

در این رابطه ،مقدار یرون کرادمیم جرذب شرده بره وسریله جراذب

از مرردل تکرردمای دوبینررین کرراگنر رداش کررویچ کمتررر از  0شررده

 1/09۱5و  1/002۱بهدست آمد که نشان میدهد مدلهای تکدمای
یادشده توانایی مناسبی برای توصی رفتار تکدمایی فرایند داشتهاند.
همچنین ،ضریب همبستگی بهدست آمده ( )R2برا اسرتفاده از مردل
تکدمای دوبینین کاگنر رداش کویچ برای فرایند جذب یون کرادمیم
 1/9۱9تعیین شد که حاکی از این است که این مدل نمیتواند رفتار
جذبی این فرایند را به خوبی توصی کند.
 0-3مطالعه رفتار ترمودینامیكی
برای توصی رفترار ترمودینرامیکی فراینرد جرذب یرون کرادمیم برا
بهرررهگیررری از جلبررک قهرروهای پادینررا اوسررترالیس ،پارامترهررای

ثابتها و پارامترهای مدل فرندلیچ نیز در جردول ( )2درج شردهانرد

ترمودینررامیکی شررامل آنتررالتی ،آنتروپرری و انررر ی آزاد گیرربس

و مقادیر  Kfو  ،nبه ترتیرب 3/9۱92mg/g ،و  2/9190تعیرین شرد.

بررسی شردند .مقردار انرر ی آزاد گیربس فراینرد برا بهررهگیرری از

مقدار  nبهدست آمده نشان میدهد که فرایند جرذب یرون کرادمیم

معادله زیر تعیین شد[:]34

به وسریله جلبرک قهروه ای پادینرا اوسرترالیس برهصرورت فیزیکری
است[ .]20همچنین ،مقدار انر ی جذب به دست آمده با بهرهگیرری

()۱۱
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2/0
2

y = -1E-10x + 1/013
R2 = 1/0162

Ln qe

1/0
1
1/0
1

11111111

8111111

6111111

2111111

4111111
2

شکل  .16منحنی نمایش تغییرات خطی  lnqeبرحسب

2



در مدل دوبینین کاگنر رداش کویچ

برای جذب یون کادمیم به وسیله جلبک قهوهای پادینا اوسترالیس

در اینجا R ،ثابت عمومی گازها ( T ،)0/3۱4J/mol.Kدمای واکرنش

کادمیم با استفاده از این جلبک بهصورت خود به خودی و امکانپذیر

( ،)Kو  )qe/Ce( KDضررریب توزی ر انررد .مقرردار پارامترهررای آنتررالتی

است .نتایج بهدست آمده برای انر ی آزاد گیبس نشان میدهد که با

( )ΔH°و آنتروپی ( )ΔS°از معادله ( )۱2تعیین میشود:

افزایش دما ،مقدار انر ی آزاد گیبس افزایش و در دماهای باال ،درجه
خود به خودی بودن فرایند افزایش یافته است .مقدار پارامتر آنتالتی
برای فرایند  94/92J/moLتعیین شد که مقدار مثبت آنتالتی نشران

()۱2

میدهد فرایند جذب یون کادمیم بره وسریله جلبرک ذکرر شرده در
بر اساس معادله ( ،)۱2پارامترهرای آنترالتی و آنتروپری ،بره ترتیرب،

محدوده دمایی  31Cتا  91 Cبهصورت گرماگیر است .عالوه براین،

از شیب و عرض از مبدا نمودار  LnKDبرحسب  1/Tتعیین مریشرود

مقدار مثبت آنتروپی ( )1/2۱30KJ/moL.Kنشان میدهد کره یرون

(شکل ( .))۱۱انر ی آزاد گیبس در دماهرای  41oC ،31oCو ،91oC

کادمیم درون محلول مای نسبت به یون کرادمیم موجرود در سرطح

به ترتیب -2/۱99 ، -1/4۱39 ،و  -4/929 KJ/moLبرهدسرت آمرد.

جاذب توزی منظمتری دارد[.]29

مقدار منفی انر ی آزاد گیبس حاکی است که فرایند جذب یون فلرز

1/8
1/6
1/4
1
y = -0/0026x + 20/018

1/8

R2 = 1/0084

1/6

LnKD

11/2

1/4
1/2
1
3/3

3/20

3/2

3/10

3/1

3/10

(1/T × 11-3)K-1

شکل  .11منحنی نمایش تغییرات خطی  LnKبرحسب  1/Tبرای تعیین پارامترهای ترمودینامیکی فرایند جذب یون کادمیم

به وسیله جلبک قهوهای پادینا اوسترالیس.
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در جدول ( ،)3نتایج بهدست آمده در این تحقیق با جلبکهای دیگر

به وسیله جلبک ذکر شده  ٪59/35برهدسرت آمرد کره ایرن مقردار

توسط پژوهشگران پیشین مقایسه شده است .همرانطور کره در ایرن

در شرایطی چون  pHاولیه محلول  ،9مدت زمان تماس  01دقیقره،

جدول مشاهده میشرود ،بیشرترین درصرد حرذف یرون کرادمیم از

غلظت اولیه یرون کرادمیم  21mg/Lو دمرای  91Cبرهدسرت آمرد.

محلولهای آبی با استفاده از این جلبک  % 59/4به دست آمد که برا

برررای بررسرری رفتررار سررینتیکی فراینررد از مرردلهررای سررینتیکی

توجه به نتایج کار دیگر پژوهشگران کره برا اسرتفاده از جلبرکهرای

شبه درجه اول و شبه درجه دوو بهره گرفته شرد کره برا توجره بره

دیگر بهدست آمده است ،بازدهی چشمگیری است.

نتایج بهدست آمده ،مدل سینتیکی شربه درجره دوو در مقایسره برا
مدل سینتیکی شبه درجه اول توانرایی بیشرتری در توصری رفترار
سینتیکی فرایند داشت .همچنین ،در این کار رفتار تعادلی جذب نیز

جدول  .3مقایسه کار حاضر با نتایج دیگران
پژوهشگر
سوالیمون ۱و
همکاران[]39
گنتیم 2و
همکاران[]39

الحُمیدان 4و
همکاران[]39

سال

21۱3

21۱4

جاذب
مخلوطی از جلبک آبی
و سبز

کادمیم ()%

بنابر نتایج حاصل ،هر دو مدل از توانایی مطلوبی برای توصی رفترار
تکدمایی فرایند برخوردار بودند و فرایند جرذب بره صرورت مطلروب

95

صورت گرفتره اسرت .عرالوه برر ایرن ،در ایرن مطالعره ،پارامترهرای
ترمودینررامیکی نظیررر آنتررالتی ،آنتروپرری و انررر ی آزاد گیرربس نیررز

جلبک سبز دریایی

اولوا الکتوکا

درصد حذف

بررسرری شررد و از مرردلهررای النگمررویر و فرنرردلیچ سررود جسررتیم و

55/2

3

به دست آمده ،نتیجه گرفتره شرد کره فراینرد جرذب یرون کرادمیم
به وسیله جلبک قهوهای پادینا اوسترالیس بهصورت خود به خودی و

زیستتودة خشک
21۱9

بررسرری شررد .بررا توجرره برره مقرردار انررر ی آزاد گیرربس و آنتررالتی

09/95

میکروجلبک

گرماگیر است .بنابراین ،برا توجره بره نترایج تعیرینشرده مریتروان
افهار کرد که جلبک ذکر شده میتواند به عنوان جاذبی کمهزینره و

9

استیرولینا پالتنسیس

مناسب برای جذب یون کادمیم از محلولهای آبی بهکار گرفته شود.
اَبدل -اَتی 9و
همکاران[]30
کار حاضر

21۱3

۱359

زیستتودة جلبک

آنابانا اسفاریکا
جلبک قهوهای پادینا
اوسترالیس

جذب زیستی یون کادمیم از محلول آبی با بهرهگیری از جلبک قهوهای...

 8-3مقایسه نتایج با بررسیهای دیگران

پادینا اوسترالیس بررسی شد .بیشترین برازده جرذب یرون کرادمیم

54/3
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