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حدیثه معصومی ،1رضا جمشیدیان ،1حسین قنادزاده گیالنی ،2بهروز عباسی سورکی
 -1دانشجوی دکتری مهندسی شیمی ،دانشگاه گیالن
 -2استاد گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه گیالن
 -3دانشیار مهندسی شیمی ،دانشگاه گیالن
پیامنگارhggilani@gmail.com :

چكیده
در پژوهش حاضر ،جداسازی والریکاسید بهروش جذب سطحی با کربن فعاا در دماهاای
گوناگون ارزیابیشد .عوامل مختلفی شامل زمان ،دوز جاذب ،درجۀ حرارت ، pH ،اندازۀ ذره
و غلظت اولیه مطالعهشد .زمان تعاد  ،دوز جاذب و دمای مطلوب باهترتیا  121دقیقاه،
 1گرم و  54درجۀ سلسیوس مشاهدهشد pH .مناس برابر  5تعیین شد .با بررسای روابا
هم دمایی ،الگوی النگمویر با نتایج آزمایشگاهی تطااب مناسا ی داشات .ا ایان الگاو،
باالترین ظرفیت جذب  191/170میلیگرم بر گرم حسابشد .بهعالوه ،الگوی شا ه مرت اۀ
دوم هم سااتگی بیشااتری را در میااان سااایر رواب ا جن ا ششاانایتی از یااود نشااان داد.
عالمت های منفی انرژی آزاد گی س و مث ت آنتاالیی باهترتیا  ،بیاانگر یاودباهیاودی و
گرماگیر بودن فرایند است .همچنین ،عالمت مث ت تغییرات آنتروپی در این پژوهش گویای
افزایش فعالیت ذرات در حین جذب بر روی کربن فعا تسن.

 .1مقدمه
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کلیدددوا ههددا :والریااکاسااید،

جذب سطحی والریکاسید از محیط آبی بهوسیلۀ کربن فعال

جذب سطحی والریکاسید از محیط آبی بهوسیلۀ کربن فعال

درصااد حااذر ،ظرفیاات جااذب،
جنا ا ششناسااای ،هااامدماااایی،
ترمودینامیک

بودن ،درصورت بریورد با بادن ،باعاا ایجااد ساویتگی مایشاود.

نام دیگر والریک اسید ،پنتانوئیکاسید 1و از گروه کربوکسیلیکاساید

بهعالوه ،بوی نایوشایند و تند آن ،میتواند به ریههاا آسای جادی

اسااات .فرماااو شااایمیایی آن  ،C4H11O2دارای وزن مولکاااولی

وارد میکند[ .]2ازجمله مواردی که سازمان های جهانی به آن توجه

 112/13g/molاست .والریک اسید با اینکه بوی بدی دارد ،در تولیاد

ویژه ای دارند ،پاالیش منابع آبی از موادی مانند والریکاساید اسات

مواد معطر ،بهکار میرود و همچنین بهعناوان مکملای ارزشامند در

که دارای بوی تند و وارد کنندۀ صادماتی ج ارانناپاذیر باه محای

صنایع غذایی شنایته شدهاست[ .]1ازکاربردهاای مهام دیگار ایان

زیست هستند[ .]3بنابراین ،یافتن روشی مطلوب بارای حاذر ایان

اسید سویت زیستی ،توسعۀ عملکرد کاتالیزور آلومینیاوم اکساید و

اسید از منابع آبی ،بسیار ضروری است .افزایش جمعیت و کاریانهها،

تقویت بازدهی سامانههای یورشیدی است[ .]2بهدلیل اشتعا پاذیر

از عوامل مهم ورود آلودگیها به محی زیست به شمار میروند .مواد
آلی کربوکسیلیک دار باه فراوانای در یروجای هاای صانایع مختلا

* رشت ،دانشگاه گیالن ،دانشکدۀ فنی ،گروه مهندسی شیمی
1. Pentanoic Acid

مشاهده و از این راه وارد منابع آبی و یاک مایشاود .فنااوریهاای
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گوناگونی مانند تقطیر ،1اساتخرا ماایع -ماایع ،2جاذب ساطحی،3

توانایی بازیافت ،درایتیار بودن و درصد حذر مناس

فرایندهای غشایی 5وغیره بهمنظور زدایش اسیدهای کربوکسیلیک از

اساایدهای دارای گااروه کربوکساایلیک از پساااب صاانایع ،اسااتفاده

منابع آبی بهکار مای رود .هرکادام از ایان فنااوریهاا دارای ساود و

می شود[ .]13-14جذب سطحی فایدههای گستردهای چاون ایجااد

زیان هایی است[ .]5بارایمثاا  ،اساتخرا ماایع -ماایع در صاورت

نکااردن آلااودگی زیسااتی و درصااد اسااتخرا باااال دارد[17و.]11

نیست[]4؛

پژوهشهای اندکی در حوزۀ جداسازی والریکاسید باه روش جاذب

بههمین دلیال ،الزم اسات روشای مقارونباهصارفه و باا کامتارین

سطحی انجام شدهاست .در سا  ،2111دیوید میجیس الگوسال 7و

محدودیت انتخاب شود .جذب سطحی از جملاه روشهاای سااده و

همکاران ،جذب سطحی کربوکسیلیک اسیدها را با استفادهاز اکساید

متداو است؛ در اینروش ،یک یا بیش از یک ذره از فاز مایع یا گااز

آلومینیوم بررسی کردند[ .]10اباراهیم یاانی و قناادزاده گیالنای در

به سطح جامد منتقل می شود و در آن نفوذ مایکناد .در ایانروش،

سا  2119به مطالعۀ استخرا مایع-مایع والریکاسید بهوسایلۀ دو

برای افزایش انتقا جرم و درنتیجه ظرفیت جذب ،از جامد متخلخل

حال متیل اتیل کتون و متیل ایزوبوتیل کتون در سهدمای ،290/2

استفاده میشود .براساس نحوۀ تماس و نیاز ناون نیرویای کاه باین

 310/2و  310/2کلوین پردایتند .بیشترین درصد استخرا  ،معااد

جاذب و مادۀ جاذب شاونده وجاود دارد ،ایان فرایناد باه دو بخاش

 %91/7در دمای  310/2کلوین و به وسایلۀ حاال متیال ایزوبوتیال

فیزیکی و شیمیایی تقسیم میشود؛ اگر بین جااذب و جاذبشاونده

کتون ،به دساتآماد[ .]19یوسافی و اشارر تاالش در ساا 2119

تنها نیروهاای واندروالسای وجاود داشاتهباشاد و های گوناه پیوناد

به بررسی جذب والریک اسید در یک ستون بستر ثابت با اساتفاده از

شیمیایی ایجاد نشود ،در آنصاورت جاذبساطحی از ناون فیزیکای

دانههای کربن فعاا پردایتناد .بیشاترین ظرفیات جاذب 741/93

است که بهدلیل یاصیت برگشتپذیری در صانعت باهکاار مایرود.

میلیگرمبرگارم مشااهدهشاد[ .]21جنگجاوی شاالدهی و قناادزاده

هم چنین ،اگار باین جااذب و جاذب شاونده بارهمکنش شایمیایی

گیالنی در سا  2110به بررسی اساتخرا والریاکاساید باهکماک

مشاهدهشود ،جذب سطحی از نون شیمیایی یا فعاا اسات .گرماای

سامانه های دوفاازی آبای از ناون بسایار -نماک پردایتناد .در ایان

تولیدی و میزان نیروی جاذبه در جذب سطحی شایمیایی بیشاتر از

آزمایش ،از بسیار پلیاتیلن گالیکو  5111و  0111گرم بار ماو و

نون فیزیکی و نیز برگشت ناپذیر اسات .جاذب فیزیکای و شایمیایی

سه نمک سدیم دیهیدروژن ،دیپتاسایوم هیادروژن و دیآمونیاوم

معموالً بهترتی در دمای پایین و باال رخ میدهد[ .]4-9دستگاههای

هیدروژن فسفات استفادهشد .بیشترین درصد استخرا والریکاساید

فرایند جذب براساس چگونگی تماس مادۀ جاذب و جذبشونده باه

معااااد  %41باااهوسااایلۀ نماااک سااادیم دیهیااادروژن فسااافات

انوان ناپیوسته ،پیوسته ،بستر ثابات ،بساتر ضاربهزده شاده و بساتر

تعیینشد[ .]21در تحقی حاضر ،از کربن فعا به عنوان جاذب برای

سیالیشده ،دسته بندی میشاوند[11و .]11هار جااذب یاکساطح

حذر والریک اسید از پساب مدانوعی اساتفاده و عوامال تثثیرگاذار

درونی و یکسطح بیرونی دارد .ابتدا ،ماواد جاذبشاونده از محلاو

شااامل دمااا ،pH ،دوز جاااذب ،زمااان ،غلظاات اولیااه و اناادازۀ ذرات

مایع یا گازی به سطح جاذب منتقل و سیس ،مواد جذبشونده وارد

ارزیابی شد .به عالوه ،معادالت همدما از جمله النگماویر ،0تمکاین 9و

منافذ میشود؛ بیشترین میزان جاذبساطحی باه اور گساترده در

رواب ا مختل ا تعیااینکنناادۀ ساارعت واکاانش بررساای و ساایس،

اینمرحله دیده می شود .در پایان ،مواد جذبشونده به قسامتهاای

مؤلفههای ترمودینامیک برای بررسی ماهیت و میزان انارژی فرایناد

ناچیزبودن ایتالر چگالی ذرات ،برای جداسازی مناس

درونی منافذ میچس ند[ .]12بهتازگی ،از جاذبهای

یعای مانناد

برای زدایاش

سنجششد.

1

کربن فعاا  ،سایلیکاتهاا ،کورانادوم ،4کلینوپتیلولیات و ضاایعات
کشاورزی به دلیل فواید متعددی ازق یل باهصارفه باودن اقتداادی،

 .2بخش تجربی
 1-2مواد شیمیایی

1. Distillation
2. Liquid-Liquid Extraction
3. Adsorption
4. Membrane Processes
5. Corundum
6. Clinoptilolite

02

مواد مورد نیاز در اینتحقی شامل والریک اسید با یلوص  99درصد

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و ده ()9311

7. David Megias-Alguacil
8. Langmuir
9. Temkin

شاادهاساات اسااایر ترکی ااات موجااود در آن ،در جاادو ا )1آورده

حساب میشود.

شدهاست) و از نون گراناولی 1اشاکل ا ))1باا انادازۀ ذرات کمتار از
1/4میلاایمتاار ،ساادیم هیدروکسااید ،فناال فتااال ین و  KHP2اساات.

ا)1

CNaOH . VNaOH = Cacid . Vacid

هم چنین ،از کلریدریک اسید برای تنظایم  pHینثای اساتفادهشاد.
تمامی مواد شیمیایی و کربن فعا مورد اساتفاده از شارکت مارک

3

آلمان تهیه و برای کلیۀ محلو ها از آب دیونیزه 5استفادهشد.

 3-2چگونگی انجام آزمایشها
در آزمایش ناپیوستۀ تحقی حاضار 51 ،سای سای اساید در درجاۀ
حرارت و موالریتۀ معلوم با استفاده از پییات و نیاز کاربن فعاا باا
دوز معین وارد بشر و قسمت باالیی بشر با پن ه پوشانیدهشد .آنگااه،
بشر دارای اسید و جاذب درون حمام آب باا درجاۀ حارارت معلاوم،
بر روی همزن مغنا یسی با سرعت دورانی ثابت  541دور بر دقیقاه
و برای مدت زمانی مشخص گذاشتهشاد .هنگاامیکاه زماان تعااد
سیریشد ،برای جداسازی جاذب از اسید ،کاغذ صافی به کاار رفات.
سیس 2 ،سیسی از نمونۀ محلو نهایی با سمیلر 4برداشته و غلظت
نهایی آن باا اساتفاده از روش تیتراسایون 1اساید -بااز تعیاینشاد.
درصااد و ظرفیاات جااذب اسااید بااه ترتی ا بااا معااادالت ا )2و ا)3

شکل  .1کربن فعال گرانولی.

حساب میشوند:

جدول  .1مقادیر عناصر و ذرات موجود در جاذب[.]22
عنصر

مقدار()ppm

Cl

>1111

CN

جذب سطحی والریکاسید از محیط آبی بهوسیلۀ کربن فعال

وزنی ،کربن فعا بهعنوان جاذب که به ور عماده از کاربن تشاکیل

مدرفی از روی باورت یواناده و غلظات نهاایی اساید از رابطاۀ ا)1

بسیار اندک که برای سالمتی
یطرناک نیست.

) (C0  Ce
100
C0

ا)2

=%R

(C0  Ce )V
W

ا)3
در رواب ا )2و ا،)3

As

>4

Zn

>111

برحس گرم،

Pb

>21

در حالت تعاد است

و

حجم محلو برحس

،

qe 

مقادار جااذب

بهترتی غلظت والریکاسید در حالت اولیه و
.

 2-2تجزیۀ والریکاسید

 .3نتایج و بحث

باارای تعیااین میاازان والریااکاسااید پااس از فراینااد جااذب از روش

 1-3نتایج تجزیهها

تیتراسیون اسید -باز استفاده شد .در اینروش ،سود  1/1موالر درون

 1-1-3تجزیۀ SEM

بااورت ریختااه ماایشااود ،ساایس 11 ،میلاایلیتاار محلااو حاااوی

شاااکل اا -)2الا ا ) و اا -)2ب) نتاااایج  SEMرا باااا بزرگنماااایی

والریکاسید پس از جذب در ارلن ریخته و باا ساود درون باورت تاا

 4میکرومتر مربوطبه کربن فعا  ،بهترتی ق ل و بعد از فرایند جذب

زمانیکه تمام اسید ینثی شود ،تیتر میشود .درپایاان ،حجام ساود

نشان میدهد .ناهمواری هاا و منافاذ بعاد از فرایناد جاذب کااهش

1. Granular
2. Potassium Hydrogen Phthalate
3. Merck Company
4. Deionized Water

یافتهاست .بهع ارت دیگر ،سطح کربن فعاا ق ال از فرایناد جاذب،
5. Sampler
6. Titration
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ناهمواری و تخلخل های فراوانی دارد که مساحت ساطح ماورد نیااز

کربوکساایلیکاسااید اساات .قلااه در 1531cm-1

برای انتقا جرم را باال میبرد که بههمین دلیل ،ظرفیت جذب اسید

در پلیسیکلوآروماتیک مربوط است .قلاههاای دیادهشاده در دامناۀ

افرایشمییابد .شکل اا -)2ب) در مقایسه با شکل اا -)2ال ) دارای

 1111-1511cm-1به نوسانات امتدادی ) (C-Oو نوساانات یمشای

نواحی هموارتر و بخش های متخلخل کامالً صار اسات کاه گویاای

) (O-Hدر اتر ،استر و کربوکسیلیکاساید اسات[25و .]23تغییارات

احا هشدن منافذ کربن فعا بهوسیلۀ ذرات والریکاسید است.

دیدهشده در سایتار جاذب که بعد از فرایناد باهوجودآماده ،شاامل

بااه نوسااانات C=O

و مو قله است از  3515cm-1به  3551cm-1که مربوطبه

انتقا

کربن فعا در محلو است ،و نیز انتقا

و مو قله از 1123cm-1

به  1139cm-1که بیانگر ازدیاد کربوکسیلیکاسید است.

(الف)

072/22
1332/22
1323/22
1117/77

1123/29

2302/72

1730/32

2721/22
3313/33

702/31
022/32

1037/33
1317/02
1323/33
1112/12

2107/33

2721/22

(ب)

(ب)

3770/20

322

1222

1322

درصد عبور

(الف)

3332/32
2322

2222

3222

3322

-1

طول موج ) (Cm

شکل  .2تصویر ریزبین الکترونی ( )SEMکربن فعال قبل
(الف) و بعد از فرایند جذب (ب) با بزرگنمایی  5میکرومتر.

شکل  .3تجزیۀ  IRگرفتهشده از جاذب (الف) قبل و
(ب) بعد از فرایند جذب.

 2-1-3تجزیۀ مادونقرمز FTIR

تجزیۀ  FTIRدر محدودۀ و مو  511-5111 cm-1از کربن فعاا
بهمنظاور شناساایی تغییارات ایجادشاده در ساایتار آن ،درهنگاام

 2-3بررسی اثر زمان تماس

برهمکنش شیمیایی با اسید،گرفته شدهاسات .تجزیاۀ  IRدر ق ال و

در شکل ا )5نتایج مربوطبه اثر زمان تماس برای جاذب کربن فعاا

بعااد از فراینااد ،در شااکل ا )3آورده شاادهاساات .بااا توجااهبااه

نشان داده شدهاست .همانگونه که در شکل ا )3نشاان دادهشاد ،در

شکل اا -)3الا ) ،قلاۀ مشااهدهشاده در  3515 cm-1باه نوساانات

دقای نخست ،سرعت جداسازی تند اسات و باه تادریج نازو پیادا

امتادادی )(C-H

می کند و سرانجام پس از گذشت  121دقیقه که زمان تعاد نامیده

وابستهبه کربوکسیلیکاسید در  2921cm-1است .قلۀ بهوجودآمده در

می شود ،بدون تغییر باقی می ماند .در ابتدای فرایند ،تخلخل و منافذ

 1731cm-1باااارای نوسااااانات ) (C=Oدر کربونیاااال ،اسااااتر و

فراوانی در ساطح جااذب وجاود دارد کاه منجرباه افازایش سارعت

امتدادی هیدروکسیل ) (-OHبرمی گردد .نوساانات

00
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32

122

22
02

)q (mg/g

درصد اسید جذب شده

23

22

13
32

12
q

22

3

درصد حذف اسید

2

2
222

122

132

2

32

زمان (دقیقه)

شکل  .4اثر زمان تماس بر درصد و ظرفیت جذب تعادلی والریکاسید.

انتقا جرم میشود .پس از سیریشدن مدت زمان مشخدی ،منافاذ

 3-3بررسی دوز کربن فعال

و سوراخهای موجود بهوسیلۀ والریکاسید اشغا میشود کاه باعاا

دوز کربن فعا در این آزمایش در محدودۀ  1/24تا  1/24گرم بارای

کاهش سرعت و نیروی پیشران انتقاا جارم مایشاود .هامچناین،

تعیین مقدار مناس دوز ،تنظیم ،نمودار ظرفیت جاذب -دوز کاربن

با افزایش ذرات اسید بر روی کربن فعا  ،نیروهای دافعه باین اساید

فعا در شکل ا )4آورده و دوز بهینه  1گرم مشاهدهشد .باتوجاهباه

در فاز سیا و اسیدی که بر روی جاذب تجمع یافته ،افزایش مییابد

شکل ا ،)4افزایش دوز کربن فعا به دلیل گسترش مکانهای فعاا

و میزان جداسازی کم میشود[21و.]24

باعا تقویت درصد حذر اسید می شود و با اضافهکردن بیشاتر دوز،

جذب سطحی والریکاسید از محیط آبی بهوسیلۀ کربن فعال

33

122

به دلیل جمع شدن اجزا و تهی باقی ماندن حفرههای فعا  ،تغییاری
در درصد حذر دیده نمیشود[.]27
122
122

02
32

درصد اسید جذب شده

22

22
2
1/3

2/3

1/2

2/2

مقدار جاذب (گرم)

شکل  .5اثر دوز کرین فعال بر درصد حذف اسید.
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 3-3بررسی غلظت اولیۀ اسید

از دسااتدادن آب مولکااو هااای جااذبشااونده ماایشااود ،بنااابراین

غلظتهای متفاوت اسید برای بررسی هم دما های جذب سایتهشاد.

مولکو های جذبشونده بهآسانی قادر هستند که اتداا باا اجازای

شکل ا ،)1نمودار ظرفیات جاذب -غلظات اولیاه را در دوز مناسا

آب را از بین ب رند و جذب ساطح کاربن فعاا شاوند) و در نهایات

شکل ا ،)1افزایش غلظات اولیاه بار

مقدار جداسازی افزایش پیدا میکند .الزم به ذکار اسات کاه بااالتر

ظرفیت جذب اثر مث ت و بر درصد حذر اسید اثر منفای دارد؛ زیارا

رفتن درجۀ حرارت از محدودۀ ماورد نظار مطلاوب نیسات ،باهایان

در دوز ثابت کاربن فعاا و غلظاتهاای کام جاذبشاونده ،مقادار

دلیلکه باعا رشد تداعدی هزینههای عملیااتی مایشاود و مراکاز

کرین فعا نشان میدهد.

مؤثر جذب را تخری

اسید کمتری بهدایل منافذ و حفرهها نفوذ میکناد .هامچناین ،در

میکند[.]29

غلظتهای باال ،مکان های ماؤثر جاذب از ذرات جاذبشاونده پار و
اش ان شده ،باعا تقلیل درصد جذب ذره میشاود .افازون بار ایان،

 0-3بررسی اثر pH

بااا افاازایش غلظاات جااذبشااونده در دوز ثاباات کااربن فعااا ،

در ایاانآزمااایش pH ،در محاادودۀ  5الاای  0بااه کمااک سااود و

امکااان قرارگیااری اجاازای جااذبشااونده باار روی کااربن فعااا

کلریدریکاسید  1/17موالر تنظیم شد .محلاو در  pHبیشاتر از ،0

افزایش مییابد که منجربه رشد ظرفیت جذب میشود[.]20

رسوب تشکیل می دهد .برای آنکه تنها مقدار والریکاسید در محلو
نهایی اندازهگیاریشاود ،از تجزیاۀ  HPLCدر ایانبخاش از تحقیا

 3-3بررسی درجۀ حرارت بر جذب اسید

اسااتفادهشااد .نتااایج اثاار  pHدر شااکل ا )0نشااان داده شاادهاساات.

برای مطالعۀ اثر درجۀ حرارت بر میزان جداسازی ،درجۀ حارارت در

با توجهبه شکل ا ،)9با افزایش  ،pHوالریکاسید کمتاری باه ساطح

گسترۀ  24الی  54درجۀ سلسیوس تنظیم شد .براساس شاکل ا،)7

کربن فعا جذب میشود؛ زیارا باا کااهش  pHکاه در واقاع هماان

افزایش درجۀ حرارت باعاا رشاد درصاد جاذب و ظرفیات جاذب

افزایش غلظت یون هیدرونیوم است،

اصل لوشااتلیه باتوجاهباه

می شود که گویای گرماگیر بودن فرایند اسات؛ زیارا میازان تمااس

شکل ا ،)0واکنش بهسمت چپ پایش مایرود کاه افازایش غلظات

میان اسید و کربن فعا افزایش مییابد اافزایش درجۀ حرارت باعا

والریکاسید و درنتیجه افزایش ظرفیت جذب را در پی دارد[.]31

122

122

72

172

22

132

72

132
02
132
32

)q (mg/g

درصد اسید جذب شده

102

122
q

32

112

درصد حذف اسید
32

122
12

3

2

غلظت اولیۀ اسید (گرم بر لیتر)

شکل  .6بررسی غلظت اولیه بر ظرفیت و درصد جذب اسید (مقدار کربن فعال  1گرم ،زمان تماس  121دقیقه،
سرعت همزن  451دور بر دقیقه و دما  25درجۀ سلسیوس).
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71/3

111/3
111/2

72/3

112/2

72/2

127/3

27/3

127/2

)q (mg/g

درصد اسید جذب شده

71/2

112/3

122/3

27/2
22/3

q

22/2

درصد حذف اسید

122/2
127/3
127/2
120/3

27/3
32

32

22

32
دما (درجه سلسیوس)

شکل  .7بررسی درجۀ حرارت بر ظرفیت و درصد جذب اسید
(دوز جاذب  1گرم ،زمان تماس  121دقیقه ،سرعت همزن  451دور بر دقیقه).

جذب سطحی والریکاسید از محیط آبی بهوسیلۀ کربن فعال

72/2

112/2

شکل  .8واکنش تعادلی تجزیۀ والریکاسید.

122
120
123

122
72

)q (mg/g

122

70
73
72
72
7

3

7

3

pH

شکل  .9اثر  pHبر ظرفیت جذب تعادلی.

 7-3بررسی اثر اندازۀ ذره

اینگونه میتوان تفسایر کارد کاه هار چقادر انادازۀ مولکاو هاای

شکل ا )11اثر اندازۀ ذرات را بر ظرفیت جذب تعادلی والریاکاساید

جذب شونده کوچک تر باشد ،نیروی محرکۀ انتقاا جارم و ظرفیات

نشان میدهد؛ با توجهبه شکل ،با افازایش قطار ذرات کاربن فعاا ،

جذب باالتر میرود[.]5

ظرفیت جذب تعادلی والریکاساید کااهش ماییاباد .ایانپدیاده را
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113
112
123

73

)q (mg/g

122

72
23
22
2/2

1/7

2/7

1/2

2/2

اندازه ذره (میلیمتر)

شکل  .11اثر اندازۀ ذره بر ظرفیت جذب تعادلی.

 2-3بررسی اصالح جاذب

نتایج مقایسه جاذب یام با جاذب اصال شاده در شاکل ا )11آورده

به مجموعۀ اعمالی مانند بریورد جاذب با مواد با یاصیت اسیدی یا

شدهاست .همان ورکه مشاهده می شود ،جاذب اصال شده ظرفیات

بازی یا اضافهکردن فلز که منجربه واردشادن گاروههاای عااملی باه

جذب بیشتری نس ت به حالت یام دارد؛ بناابراین مایتاوان نتیجاه

جاذب و افزایش جداسازی و عملکارد آن مایشاود ،اصاال جااذب

گرفت که ،سدیم هیدروکسید باعا ایجاد مراکز فعا جذب بیشتری

میگویند[ .]31در اینتحقی  ،کربن فعا با سود  1موالر اصال شد.

بر سطح جاذب ایجاد شدهاست.

33
32
23

13
12

کربن فعال خام

3

کربن فعال اصالح شده

2
22

02

32

22

2

زمان (دقیقه)

شکل  .11مقایسۀ ظرفیت جذب کربن فعال با کربن فعال اصالحشده.
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)q (mg/g

22

 7-3بررسی همدماهای جذب

اگر اندازۀ  RLاز یاک بزرگتار باشاد ،فرایناد نامناسا

رواب همدما به بیان چگونگی برهمکنش جاذب و ذرات جذبشونده

کوچکتر از یک و بزرگتر از صفر باشد ،جداساازی مناسا اسات .در

می پاردازد .در پاژوهش حاضار ،معاادالت هامدماای جاذب شاامل

صورتیکه  RLمساوی یک باشد ،جذب یطی و در صورتی کاه صافر

فروندلی  ،النگمویر و تمکین ،بهمنظور تحلیال دادههاای تعاادلی در

باشد ،جداسازی بازگشتپذیر اسات[ .]32مقادار مؤلفاۀ  RLدر ایان

دمای  24درجۀ سلسایوس اساتفاده شادند .نتاایج ایان مطالعاه در

تحقی 1/179بهدستآمد ،که نشاندهندۀ مطلوب باودن جداساازی

جدو ا )2آورده شدهاست.

است .در معادلۀ فروندلی  ،ثابتهای  Kfو  nبهترتی

با بررسی جدو ا ،)2تمام روابا توافا تقری ااً مناسا ی باا نتاایج

جذب را بیان میکند و هر اندازه میزان  nاز یک باالتر باشد ،بیانگار

آزمایشگاهی دارند .با مقایسۀ نتایج  R2هریک از رواب همدما ،معادلۀ

جداسازی بهتری است.

النگمویر اشاکل ا ))12در مقایساهباا بقیاۀ معاادالت ،دارای توافا

به منظور تعیین دقت داده های آزمایشاگاهی باا الگاوهاای هامدماا،
2

بیشتری با نتایج آزمایشگاهی است .در رابطۀ النگماویر ایان دیادگاه

یطای نس ی میانگین

برقرار است که فرایند جداسازی بر جاذب به شکل یک الیه و تمایل

آورده شد.

اندازه و قادرت

رابطۀ ا )4حساب و نتایج در جدو ا)3

تمام مکانهای جذب برای مادۀ جذبشونده به یکاندازهاست .ثابات
بعدی ،ضری

جداساازی 1اسات کاه مناسا باودن روش جاذب را

calc

ا)4

e,i

exp

مطالعه میکند .ثابت مورد نظر با معادلۀ ا )5نمایش داده میشود:
1
1+K L C0

ا)5

e,i

همدمای النگمویر

R

2

1/999

e,i

q


i 1

= RL

جدول  .2ثابتهای معادالت همدمای اسید روی جاذب در دمای  25درجۀ سلسیوس.

q max K LCe
1  K L Ce

q



exp

q

N

100
ARE 
N

1

همدمای فروندلیچ

qe 

همدمای تمكین
RT
) ln(A T Ce
bT

qe  K f Cen
2

RL

)KL (L/mg

)qmax (mg/g

R

1/179

3/0

174/530

1/9714

جذب سطحی والریکاسید از محیط آبی بهوسیلۀ کربن فعال

اسات و اگار

2

)kf ((mg/g).(L/mg)n

n

R

131/109

4/191

1/9043

qe 

)AT (L/g

)bT (J/mol

27/944

23/191

جدول  .3درصد خطای نسبی دادههای آزمایشگاهی با الگوهای همدما.
الگوی همدما

خطای نسبی

النگمویر

1/152

فروندلی

5/41

تمکین

2/21

)2. Average Relative Error (ARE

1. Separation Factor
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براساس جدو ا ،)3الگوی النگمویر افزونبر ضری هم ستگی بااال،

کنتر کنندۀ فرایند جذب و عملکرد جاذب مورداستفاده در ایتیار ما

میانگین یطای نسا ی کمتاری نیاز دارد؛ بناابراین ،الگاویهمدماای

قرار میدهد[ .]33معادالت مختل سرعت برای جذب والریکاساید،

النگمویر از دقت باالیی بریوردار است.

مطالعه و بررسیشاد .نتاایج حاصال از ایان بررسای در جادو ا)5
گزارششدهاست.

 12-3بررسی الگوهای جنبششناسی جذب
مطالعۀ جن ششناسی جذب سطحی ،ا العاتی را در مورد ساازوکار

2/233
/232

)q (mg/g

2/223
2/222
2/213
2/212
2/223
2/222
3

0

3

3

1

2

2

)Ce(g/l

شکل  .12نمودار خطی همدمای النگمویر برای کربن فعال در دمای  25درجۀ سلسیوس
(سرعت همزن 451 :دور بر دقیقه ،مقدار جاذب1 :گرم).

جدول  .4ثابتهای روابط سرعت واکنش
درجۀ اول

درجۀ دوم

ln(qe  q t )  ln(qe )  k1t

t
1
1


t
2
q t k 2q e q e

R2

)K1(1/min

)q(mg/g

R2

)K2(g/mg.min

)qe ( mg g

1/9274

1/1313

110/070

1/9175

2/117×11-5

121/402

الووی

)ln(t

R2
1/9427

02

1



نفوذ درونذرهای

ln( ) 
/

β

1/1311

1



qt 
/ . in
7/115

C
α

R2

2

1

q t  Kid t
)Kid(mg/g.min1/2

C

اولین

دومین

اولین

دومین

اولین

دومین

مرت ه

مرت ه

مرت ه

مرت ه

مرت ه

مرت ه

1/9073

1/9915

9/2037

37/112

0/212

4/450
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واکنش ،نتیجه گرفته میشود که فرایند با معادلۀ سرعت درجاۀ دوم

با الگوهای جنبششناسی.

تطاب دارد اشاکل ا .))13بناابراین ،میازان جداساازی ذرات اساید

الگوی جنبششناسی

خطای نسبی

بر روی کاربن فعاا باهشاکل یطای باا مجاذور مکاانهاای ماؤثر

ش ه مرت ه او

7/54

ش ه مرت ه دوم

2/41

الووی

13/12

اساات؛ بخااش نخساات نفااوذ فیلماای اساات کااه بااا ناارخ بیشااتری

نفوذ درونذرهای مرحله او

1/01

دیده میشود و بخش بعدی انتقا اجازای جاذبشاونده باه دایال

نفوذ درونذرهای مرحله دوم

1/14

تناساا دارد .هاامچنااین ،مقاوماات عمااده در پیوسااتن اجاازای
جذبشونده بر روی کربن فعا مشاهده می شود .باتوجاهباه الگاوی
نفوذ درونذرهای ،جذب والریک اسید روی سطح جاذب دومرحلاهای

منافذ کربن فعا است که با نرخ پایینتری رخ میدهد.
بااهمنظااور تعیااین دقاات دادههااای آزمایشااگاهی بااا الگااوهااای
جن ش شناسی ،درصد یطای نس ی

رابطۀ ا )5حساب و نتاایج

 11-3بررسی ترمودینامیک جذب
مقدار انرژی آزاد گی س براساس معادلۀ ا )1تعیین میشود:

در جدو ا )4آورده شد.
براساس جدو ا ،)4الگوی نفوذ درونذرهای عالوهبر داشتن ضاری
هم ستگی باال ،میانگین یطای نسا ی کمتاری نیاز دارد .بناابراین،
الگوی جن ششناسی نفوذ درونذرهای از دقت باالیی بریوردار است.

) G ads  RTln(K C

ا)1

 KCیا ضری تعاد گرمای فرایناد ،عار ازم اد

نماودار )ln(qe/Ce

برحس  qeاست .نتایج در جدو ا )3آمدهاست.

جذب سطحی والریکاسید از محیط آبی بهوسیلۀ کربن فعال

با بررسی جدو ا )5و براساس اندازۀ یطایساازی 1روابا سارعت

جدول  .5درصد خطای نسبی دادههای آزمایشگاهی
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(سرعت همزن 451 :دور بر دقیقه ،مقدار جاذب 1 :گرم و دمای  25درجۀ سلسیوس).
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مقدار آنتالیی و آنتروپی فرایند

نتاایج آوردهشاده در جادو ا ،)1عالمات انارژی آزاد گیا س

معادلۀ ا )7تعیین میشود:

فرایند در همۀ درجۀ حرارتها منفی است که یودباهیاودی باودن
Sads H ads

R
RT

ا)7

جداسازی را توصای مایکناد و هرچاه درجاۀ حارارت بااالتر رود،

ln(K C ) 

یودبه یودی بودن بیشتر می شود .اگر دامنۀ انرژی آزاد گی س میان
صفر تا  -21کیلوژو بر مو شود ،جداساازی فیزیکای

اسات[.]35

بااا رساام لگاااریتم ثاباات تعاااد براساااس معکااوس درجاۀ حاارارت،

بنابراین ،فرایند جداسازی براساس جدو ا ،)5فیزیکی است .عالمت

اندازههای آنتالیی و آنتروپی بهترتی بهوسیلۀ شی و محل بریاورد

مث ت نتایج مربوطبه آنتالیی ،نشان از گرماگیربودن جداسازی است؛

شاکل ا )15باهدسات مای آیاد و نتاایج آن در

زیرا ،انرژی بخش از دستدادن آب مولکو های اسید ،باالتر از انرژی

ی با محور عار

جدو ا )4آورده شدهاست.

بخش پیوستن ذرات روی کربن فعا و بنابراین ،جداسازی گرمااگیر

در جدو ا ،)1ثابات هاای ترمودینامیاک فرایناد آورده شادهاسات؛

است .عالمت مث ات آنتروپای فرایناد ،م این باالترشادن فعالیات و

ثابتها و عالمت آنها در مورد یودبهیودی ،گرماگیر یا گرمازا بودن

بریورد ذرات اسید بر روی کربن فعا است.

و اندازۀ آنتروپی فرایند ،ا العات مناس ی در ایتیار میگذارد.
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شکل  .14تغییرات لگاریتم ثابت تعادل برحسب معکوس درجۀ حرارت.

جدول  .6ثابتهای ترمودینامیک فرایند جداسازی.
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