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چكيده
در اینتحقیق فرایند جذب زیستی فلز مس بهوسیلۀ قارچ میلهای رزوپوساریزوس در ی ک
بستر ثابت از پساب های ص نعتی الگوس ازی ش دهاس ت .عملک رد س ه ایزوت ر النگم ویر،
فروندلیچ و  BETبرای محاسبۀ شدت جذب مقایسهشدند .براساس نتایج الگوسازی ،الگ وی
فرندلیچ با ضریب همبستگی  0/479نسبت به دیگر الگوهای ارائه ش ده تط ابق بهت ری ب ا
نتایج تجربی نشانداد .بیشترین تطابقات الگوی فروندلیچ با دادههای تجربی برابر در مقادیر
 1/n=0/588و  K=0/441بهدستآمد .در ادامه ،اثر مؤلفههای الگوی انتخابشده بر می زان
جذب بررسیشد که مشخصشد در یکضریب ثابت فروندلیچ ،افزایش در مقدار ت وان الگ و
م یش ود .همچن ین اث ر
باعث افزایش ظرفیت جذب در دسترس برای غلظ ت ک م ام
شرایط عملیاتی در ستون از قبیل بده حجمی ،قطر س تون ،و وس س تون ،غلظ ت اولی ه و
چگالی جاذب بر میزان جذب بررسیشد .بهوور کلی میتوان گقت که الگوسازی فرایندهای
زیستی برای حذف فلزات یکی از ابزار مهم در شناخت رفتار این فرایندها است و با کمترین
هزینه میتوان عملکرد فرایند را در شرایط مختلف عملیاتی ارزیابیکرد.

 .1مقدمه
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کليدواژهها :جذب زیس تی ،فل ز
م س ،رزوپ وساری زوس ،الگ وی
ایزوتر  ،ستون بستر ثابت

میشوند .بر اساس استانداردهای تعیینشده ،حداکثرمقدار هرکدا از

در ساسهای اخیر رهاسازی پسابهای کارخانه های صنعتی مختل ف

فلزات سنگین در پسابها مشخص شدهاست که بیشتر از آن سمی و

باعث آلودگی محیط زیست شده اس ت؛ م واد موج ود در پس ابه ا

خطرناك است] .[1-3یکی از راه ه ای ورود ای ن فل زات ب ه مح یط

شامل انواع فلزات مختلف است که در درازم دت در مح یط زیس ت

زیست ،پساب فاض ب تصفیهشده یا تصفیهنشدۀ حاصل از برخ ی از

جمع و س سس باع ث ایج اد مش ک ت زیس تی م یش وند .یک ی از

صنایع است .مس یکی از مهمترین فلزات سنگین است که در صنایع

آالینده های پایدار تجزیه ناپذیر زیست شناختی فلزات س نگین اس ت

مختلف از آن استفاده میشود .در فعالی ته ای مختل ف ،فل ز م س

که از راه پسابها وارد محیط زیس ت و س سس وارد زنجی رۀ غ ذایی

به وسیلۀ پسماندها و پساب ها وارد محیط م یش ود .یک ی از فل زات
ضروری برای رشد گیاهان و حیوانات مس است؛ اما مق دار زی اد آن
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باعث امسمومیت تمامی موجودات زنده میشود.
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در زمینهای کشاورزی ،معدنکاوی ،ذوب فلزات ،استفاده از مس به

تشکیل میدهند بدون اینکه ضرری برای جر زیستشناختی داشته

عنوان قارچکش و آفتکش موجب آلودهشدن آب و خاك به فلز مس

باشند ،جذب زیستشناختی نامیده میشود و دیگری زمانیکه حذف

می ش ود] .[9-8غلظ ت ه ای ب االی فل ز م س ،جمعی ت میکروب ی

فلزات سنگین در زمان تماس و والنی ج ر زیس تش ناختی زن ده

زیستبو را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین حذف یونهای فل زات

با محلوس فلزی از راه داخل سلولی انجا گیرد ،تجمع زیستشناختی

سنگین از آب و پساب ه ای ص نعتی بس یار مه م اس ت ک ه توج ه

نامیدهمی شود] .[17-15از آنجایی که تجم ع زیس ت ش ناختی ی ک

بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کردهاس ت] .[2-5روشه ای

فرایند وابستهبه رشد سلوس اس ت ،مشخص کردن مق ادیر ح ذف در

مختلفی مانند اسمز معکوس ،تعویض یونی ،تبادس یونی ،فراین دهای

این روش کم ی پیچی دهت ر و متف اوت از ج ذب زیس تش ناختی

غشایی ،تبخیر ،رسوب الکتروشیمیایی ،استخراج ب ا ح س و ج ذب

است] .[14اینروش دارای برتریهایی از قبی ل ب ازده ح ذف ب االی

برای حذف یون ه ای فل زات س نگین از محل وس ه ای آب ی ک اربرد

فلزات از پساب ،کمبودن لجن زیس ت ش ناختی و ش یمیایی دفع ی،

دارند] .[4-13این روش ها ع وهبر هزینۀ باال که سبب بهک ارنگرفتن

ک مب ودن هزین ۀ راهب ری و همچن ین ب ینی ازی از م واد مي ذی

آنها در صنایع میشود ،لجن حاصل از رسوبات شیمیایی را نیز تولید

باع ث ش دهاس ت ک ه ج اذبه ای زیس تش ناختی ب هعن وان

میکند که باعث ایجاد مشکل جدیدی به نا ناس ازگاری ب ا مح یط

یکروش جدید برای حذف فل زات س نگین از پس ابه ای ص نعتی

زیست میشود] .[19این عوامل باعثشدهاست تا این روشه ا ب رای

استفادهشوند].[20

تصفیه موثر نباشند.
برخی از تحقیقات ساسهای اخیر نشان میدهد که تع دادی از م واد
وبیعی زیستی شامل محصوالت کشاورزی و مواد زیستی میتوانن د
غلظتهای ب االی فل زات س نگین را جم عکنن د .در فراین د ح ذف
زیستی ،مواد زیس تی فل زات س نگین را ب ا فراین د ج ذب زیس تی
جدا میکند که خود شامل ترکیبی از س ازوکارهای مختلف ی مانن د
تشکیل همتافت ،میکرو تهنشینی و تعویض یونی است .هزینۀ پ ائین
و کارایی نسبتاً باال در حذف فلزات از محلوسهای رقی ق و همچن ین
سازگاربودن این روش با محیط زیست باعث جلب توجه پژوهشگران
شدهاست] .[18-12باتوجهبه اهمیت فرایند ح ذف زیس تی ،در ای ن
تحقیق ابتدا یک الگوی دقیق برای الگوسازی فرایند ح ذف زیس تی
بههمراه مواد زیستی برای حذف فلزات مطالعهشدهاس ت .در ادام ه
الگوهای ارائهشده برای الگوسازی بسترهای ثابت برای حذف فل زات

 1-2سازوکار جذب
باوجود اینکه سازوکار پیوند فلزات بهعل ت پیچی دگی ماهی ت ج ر
زیستشناختی بهراحتی قابل پیشبینی نیست ،مکان تجم ع فل زات
با تجزیههای پرتو ایکس و ریزبین الکترونی مشخص شدهاس ت].[21
بهو ور کل ی ،س ازوکار ج ذب ش امل کم سلکس ب ا س طل س لوس،
رسوبه ای ری ز و تع ویض ی ونی م یش ود .پیون د فل ز ح داقل در
دو مرحله شامل اندرکنش استوکیومتری بین فلز و گروهه ای فع اس
شیمیایی روی دیوارۀ سلولی و مرحلۀ رسوب غیر آلی انجا میشود.
جاذبهای زیستشناختی نسبتبه فلزات س نگین مختل ف ظرفی ت
جذب متفاوتی ازخود نشان دادهاند .عملکرد جاذب زیس تش ناختی
ب هحال ت ی ونی ریزان دا وابس ته اس ت و همانن د رزی نه ای
جنبش شناسی اینجاذب باید با ف ر ه ای ی ونی مختلف ی همچ ون
+

مطالعه شده و یکالگو یجدید برای حذف فلز مس ارائه ش دهاس ت.
برای ارزیابی نت ایج الگوس ازی از دادهه ای تجرب ی ح ذف م س ب ا
استفاده از جاذب زیستی رزوپوسآریزوس استفاده شدهاست.
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فعالیتهای بشری از قبیل کاربرد لجن پساب های خانگی و صنعتی

که فلزات سنگین با جر زیستش ناختی غی ر زن ده و زن ده پیون د

++

++

+

حالت کاتیونی (  )Mg , Ca , Naو یا پروتونی )  (Hاش باع ش وند؛
از اینرو باتوجهبه نوع فلز س نگین و ریزان دا ب ه کم ک اس یدهای
معدنی ،باز و یا نمک ،جر زیستش ناختی اص

اولی ه م یش ود.

گروههای مختلف جر زیستش ناختی در ح ذف و بازیاف ت فل زات
سنگین از دیگر عوامل مؤثر در پدیدۀ جذب است؛ چرا که جر ه ای

 .2جذب زیستي
روش ح ذف زیس تش ناختی ب هوس یلۀ ج ر زیس تش ناختی
انجا میشود که بهوور کلی با دو روش انجا میشود؛ یک ی وقت ی

زیست شناختی مختلف همچون مخمرها ،قارچها ،باکتریه ا ،س یانو
باکتریها و جلبکها میتوانند باعث جذب انواع گون اگونی از فل زات
س نگین ب ا مق ادیر متف اوت ش وند] .[22-29درج اذبه ای
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زیست شناختی ،تما یونهای فلزی قبل از میان دیوارۀ س لولی ک ه

 2-2قارچها و مخمرها

حاوی بَسقندی و پروتئینهای مختلفی اند ،عب ور ک رده ،س سس ب ه

اندازۀ قابلیت جذب قارچها در میان جر های زیست شناختی بهدلیل

غش ای پ س مایی و سیتوپ س م دسترس ی م ییابن د ،بن ابراین

دی وارۀ س لولی وی ژۀ آنه ا قاب ل م حظ ه اس ت] .[22ج ذب

این ج اذبه ا پایگ اهه ای فع الی ک ه قابلی ت پیون د ی ون فل زات

زیست شناختی به وسیلۀ قارچ ها در دومرحلۀ جذب سریع سطحی در

را داش تهان د در اختیاردارن د] .[21فراین د ج ذب در ب اکتریه ای

ساعت اوس و نفوذ داخل سلولی بهص ورت آهس ته در  2س اعت دو

گر مثبت و گ ر منف ی نی ز متف اوت اس ت؛ زی را دی وارۀ س لولی

انجا میشود] .[32قارچها از جمله ریزاندا های یوک اریوتی هس تند

باکتری های گر منفی نازكتر از دیوارۀ سلولی گر مثبت ه ا اس ت

که سهگ روه مه م آنه ا در مطالع ات تجرب ی کس که ا ،مخمره ا و

ک ه پیون دهای عرض ی محکم ی ندارن د ام ا دارای غش ا بیرون ی

قارچه ای خ وراکی 2اس ت .در ج ذب فل زات س می و گرانبه ا ه م

متش کل از فس فولیسید ،لیسوبَس قندی 1و پ روتئین هس تند .دی وارۀ

سلوسهای زنده و هم سلوسهای مردۀ قارچها میتوانند م ؤثر باش ند

س لولی ب اکتریه ای گ ر مثب ت ش امل گلیک و پ روتئین بیش تر

ک ه کس که ا و مخمره ا در مبح ث ج ذب زیس تی بس یار مهمن د.

در سطل خارجی خود نسبتبه باکتریهای گر منفی است که باعث

زیستتودههایی با بازده باال را میتوان با اعماس تيییرات س اختاری و

افزایش پتانسیل جذب آنها برای جذب زیستشناختی فلزات سنگین

ژنتیکی در قارچ و مخمر تولید کرد .گونههایی از اندامگانهای قارچی

از جمل ه  Cd++و ب روز اخ ت ف در ظرفی ت جدی د آنه ا

مانند آسسریجیلوس 3در تولید آلی اژ آه ن-ک رو  ،ایتاکونی ک اس ید،

شدهاست].[28-27

گالیک اسید ،اسید سیتریک ،کوژیک اسید زیمایهه ایی مث ل گل ووز

مواد بسساری خارج سلولی نیز میتوانند بهصورت انتخابی با یونهای

ایزومراز ،آمی

فلزی پیوند دهند .این بسسارها با داشتن پتانسیل آنی ونی ب ا فل زات

مخمر به عنوان یک زیس تت وده ،ب ا موفقی ت توانس ته نق ره ،و ،

کاتیونی پیوند میدهند و اغلب بهصورت کسسوسه ا و ی ا ب هص ورت

کادمیو  ،کبالت ،کرو  ،مس ،نیکل ،سرب ،اورانیو  ،توری و و روی را

مجموعههای متراکم در نزدیکی دیواره شکل میگیرند] .[25بنابراین

از محلوسهای آبی جداکند؛ گونههای ساکارومیس ،کاندیدا و پیچ در
9

اخت ف در خصوصیات دیوارۀ سلولی میان جر های زیستش ناختی

جذب یون های فل زات س نگین مؤثرن د .ساکارومایس س س رویزیه

مختلفی همچون قارچها ،باکتریها ،جلبکها ،سیانو ب اکتریه ا و و

بهعنوان جذبکننده از اهمیت بهس زایی برخ ودار اس ت .اهمی ت و

نیز اخت ف در خود تقسیمات بین گونه ای تفاوت زیادی را در مقدار

فواید این مخمر ،انواع گوناگون آن در تحقیقات ،ظرفی ت ج ذب آن و

و نوع فلز جذبشده بهوجود می آورد] .[24از آنجایی ک ه جداس ازی

جذب رقابتی و انتخابی آن بهصورت جزئی بهوسیلۀ وان

و چ ن در

بهوسیلۀ سطل سلوس اتفاق میافتد؛ بنابراین هرگونه تيییر در دی وارۀ

س اس  2002بی ان ش دهاس ت] .[33ج دوس ( )1ظرفی ته ای

سلوس میتوان د در پیون د ی ونه ای فل زی ت أثیر بگ ذارد .ازای نرو،

ج ذبکنن دگی مخمره ا را ب رای ی ونه ای فل زای گون اگون

روش های مختلفی برای تيییر دیوارۀ سلولی ب ا ه دف اف زایشدادن

نشان میدهد.

ظرفی ت بان د فل زات س نگین ب هوس یلۀ ج ر زیس تش ناختی

بهوور همزمان ،جذب فلزی ( )qباید در غلظت تعادلی از فلز محل وس

بهکار گرفتهمی ش ود] .[22ب هعن وان مث اس ق راردادن ب اکتری ه ای

در آب ،در روشهای موجود در کتابهای مختلف با هم مقایسهشوند

گ ر مثب ت در انکوب اتور ب هم دت  2س اعت ،ض من اض افهک ردن

تا کارایی مادۀ زیستی را بسنجیم .بهوور جزئی ،هیچروش استانداردی

نوترنیتها ،قابلیت جذب  Cd++بهمیزان  19درصد افزایش م ی یاب د.

ب رای محاس بۀ وزن زیس تت وده ش ک وج ود ن دارد؛ یعن ی

پس برای جر های زیستشناختی رشدکرده باید تصفیههای فیزیکی

هیچاستانداردی از دمای خشککردن و زمان خشککردن زیستتوده

همانن د گرم ادادن ،خش کک ردن ،فریزک ردن ،بخ اردادن،

وجود ندارد] .[39وزن خشک سلوسه ا را ب ا خش کک ردن آنه ا در

لیوفیلیزاس یون و ی ا تص فیۀ ش یمیایی مانن د شس تن ج ر

دمای  70درجۀ سلسیوس تا وقتیکه وزن آنها ثابت شود ،م یت وان

زیستشناختی با شویندهها ،ایجاد پلهای عرضی با ح سهای آلی و

حسابکرد .در روشه ای دیگ ر ،مخم ر را در دم ای  100ب هم دت

غیره انجا میشود].[30-31
1. LPS
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ز ،گلوکوناز ،پیکتناز و لیساز کاربرد دارند.
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2. Mushroom
3. Asperigillus
4. S.cerevisia

خشککردن سلوسها ،روشن اس ت ک ه مق ادیر ع ددی وزن س لولی

نشاندادهشده ک ه الگوه ای زم ان ک اری عم ق بس تر ،5توم اس 4و
10

متفاوت است؛ پس در هنگا مقایسۀ مقادیر عددی ،بای د ب ه ش رایط

یون -نیلسون بعضی وق ته ا توص یف بهت ری از جن بششناس ی

آزمایش نیز توجهداشت.

میتوانند داشتهباشند] .[37در اینقسمت الگوهای مختلف ارائهش ده

در جدوس ( )2جداسازی یونهای فلزات س نگین و پرت وزا از داخ ل

بررسی شده است.

محلوس آبی بهوسیلۀ قارچهای رشتهای ارائ ه ش دهاس ت .گون هه ای
مختلف پن یس یلیو در برخ ی ش رایط خ ا

و نی ز آس سرزیلوس

 1-4-2الگوي بوهارت -آدامز

بهعنوان جذبکنندههای خوب یونهای فلزی گزارش شدهاند؛ گون ۀ

بوهارت -آدامز یکمعادلۀ اساسی توصیفکنندۀ رابطه ب ین  C/C0و

ریزوپوس مثل رزوپوس اریزوس و رزوپوس جاوانیکس 1ویژگ یه ای

در یک سامانۀ پیوسته برای جذب کلر در زغاس استخراجکردند .ای ن

خ وبی ب رای جداس ازی از خ ود نش ان م یدهن د؛ در ای ن ج دوس

الگو براساس نظریۀ واکنش سطحی بنا نهادهشده و فرض میکند که

نتایج مهمی از جذب فلز بهوسیلۀ بیومسهای قارچی ارائه شدهاست.

تعادس آن ی نیس ت .بن ابراین س رعت ج ذب ب ه ظرفی ت باقیمان دۀ

t

ک ربن فع اس و غلظ ت اج زا ج ذبش ونده وابس ته اس ت .الگ وی
 3-2باکتريها

آدامز-بوهارت برای قسمت اولیۀ منحنی رخنه اس تفاده ش دهاس

باتوجهبه تحقیق ات انج ا گرفت ه در م ورد ج ذب زیس ت ش ناختی

آن یکروش کلی است که بهصورت موفقیتآمی ز در توص یف کم ی

باکتریها ،پتانسیل جذب باالیی برای جداسازی فلزات سنگین برای

دیگر سامانهها استفاده میشود؛ معادلۀ ریاضی این الگو بهصورت زیر

گون هه ای باکتری ایی باس یلوس 2گ زارش ش دهاس ت .همچن ین

است]:[37

گ زارشه ایی از ج ذب فل زات س نگین ب هوس یلۀ اس ترپتومیس،3
رامیگ را ،9زوگ  ،8پزودومن اس 2ش دهاس ت .ج دوس ( )3همچن ین

()1

Ct
z
 k ABC0t  k AB N 0
C0
U0

ت.

ln

نش اندهن دۀ او ع ات پای های ب رای ارزی ابی امک ان اس تفاده از
بیومسهای باکتریایی برای جداسازی فلزات (یون های فلزی) اس ت.

ک ه در آن C0, Ct :غلظ ت ورودی و خروج ی ج ذب ش

باکتری می تواند ظرفیت ج ذب بس یاری از عناص ر را داش تهباش د.

ارتفاع بستر (سانتیمتر) و  U0سرعت ظاهری ( )cm/minو  N0غلظت

بهنظر می رسد که در آینده ،با استفاده از فناوری  DNAهای جدید و

اشباع ( )mg/Lو  kABضریب انتقاس جر ( )L/mg.minاست.

جهشیافته ،ریزاندامگانهای فقط برای عنصری خا

ونده و Z

الگوسازي و شبيهسازي فرایند حذف زیستي مس در یک ستون بستر ثابت

 29ساعت حرارت م یدهن د ت ا خش ک ش ود .در ش رایط مختل ف

در ستون با الگ وی بوه ارت -آدام ز 7آزم ایش م یش ود .همچن ین

و یا گروهی از
 2-4-2الگوي زمان کاري عمق بستر BDST

عناصر مورد نظر استفادهشوند.

الگوی  BDSTالگوی اص

یافتۀ الگوی بوهارت -آدامز است که برای

مقایسۀ ظرفیت ستونهای جذب بهک ار م یرود .ای نالگ و براس اس

 4-2الگوسازي بسترهاي ثابت
کارایی یکبستر ثابت از مفهو منحنی رخنه تعیینم ی ش ود .زم ان
برای ظاهر و شکل منحنی رخن ه و ب رای تعی ین عملی ات و پاس خ
پوی اییشناس ی س تون ج ذب خیل ی مه م اس ت .وراح ی موف ق
یکستون جذب الزمۀ پیشبینی رخنمای غلظت -زم ان ی ا منحن ی
رخنه برای خروجی است .در بسیاری حاالت جنبش شناس ی ج ذب

فرضی بنا نهادهشده که در آن نفوذ داخ ل ذره 11و مق اوت خ ارجی
انتقاس جر نادیده گرفته میشود و جنبششناسی ج ذب ب هوس یلۀ
س طل واک نش ش یمیایی ب ین ح لش ونده در محل وس و ج اذب
استفاده نشده است .این الگو همچنین بهعنوان یکوسیلۀ مفید برای
مقایسۀ کارایی ستونهای عملیاتی ب ا متيیره ای مختل ف عملی اتی
بهکار میرود .الگوی  BDSTاینچنین ارائه شدهاست]:[35

1. Rhizopous Javanicus
2. Bacillus spSp
3. Streptomyce
4. Ramigera
5. Zooglea
6. Psedomonas Sp

7. Bohart-Adams
8. BDST Bed Depth Service time
9. Thomas
10. Yoon-Nalson
11. Intra-Particle Diffusion
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جدول  .1ظرفيت جذبكنندگي مخمرها براي يونهاي فلزي ()mg/g
جاذب زیستي

)q(mg/g

مرجع

سلوسهای سازگار و در حاس رشد

2/09-4/08

دونمز و اکسو)1444( 1

مخمرهای حاصل از فرایند تخمیر که در دمای  120درجۀ سلسیوس پختهشدند.

9/43

باکالوگلو و همکاران)1445( 2

سلوسهای آزاد

2/9

آس -ساراجت و همکاران)1444( 3

ویسکی لیسوفیزه شده

8/7

بوستارد و مکهیل)1445( 9

9/7

باگ و همکاران)1444a( 2

5/1

ژائو و دونکان)1447( 7

8

سلوسهای بیحرکت در سسیولیت

مخمرهای تولیدشده در کارخانۀ آبجوسازی

جدول  .2ظرفيت جذبكنندگي قارچها براي يونهاي فلزي )(mg/g

مرجع

اجزاء قارچ
آسسرجیلوس نایجر ،5موکورروزی ،4ریزوپوس آریزوس

کاپور و ویراراقوان)1447a( 11

10

ساکارومایسس ،12فوزاریو ریزوپوس ،13موکور ،19پنیسیلیو  ،18آسسرجیلوس ،12تریکودرما
فانروچائت کرایوسسوریو

17

کاپور و ویراراقوان ()1447a
دی و همکاران)2001( 14

15

کاپور و ویراراقوان ()1447a

پنیسیلیو اسپیپی

جدول  .3جاذب باكتريايي براي حذف يونهاي فلزات (.[33،33])mg/g
اجزاء باکتري

)q(mg/g

مرجع

اجزاء باکتري

)q(mg/g

مرجع

تیوباسیلوس

351

صاللزاده و شجاع ساداتی)2003( 20

باسیلوس اسپیپی

12/3

تونالی و همکاران)2002( 21

سودوموناس استاترزی

22/4

ناکاجیما و همکاران)2001( 22

میکروکوکوس لوتئوس

33/8

ناکاجیما و همکاران)2001( 23

اسفائروتیلوس ناتانس

8/9

بلوچینی و همکاران)2002( 29

سودوموناس آئروجینوزا

23/1

استرپتومایسس کولیکالر

22/7

ازترك و همکاران)2009( 22

سودوموناس سساسیا

28/3

ساوایدیس و همکاران)2003( 27

سودوموناس پوتیدا

18/5

چن و همکاران)2008( 25

سودوموناس پوتیدا

42/4

اوس و تانیوس)2002( 24

3. Al-Sarajet al.
6. Bag et al.
9. Mucor Rouxii
12. Saccharomyces
15. Penicillium
18. Phanerochaete Chryosporium
21. Tunali et al.
24. Beolchini et al.
27. Savvaidis et al.

22

2. Bakkaloglu et al.
5. Sepiolite
8. AsperGillus Niger
11. Kapoor and Viraraghavan
14. Mucor
17. Trichoderma
20. Salehizadeh and Shojaosadati
23. Nakajima et al.
26. Ozturk et al.
29. Uslu and Tanyol
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چان

و همکاران)1447( 28

1. Donmez and Aksu
4. Bustard and McHale
7. Zhao and Duncan
10. Rhizopus Arrhizus
13. Fusarium Rhizopus
16. Aspergillus
]19. Day et al. [2001
22. Nakajima et al.
25. Chang et al.
28. Chen et al.

()2

که در آن  C0, Ctغلظت اولیه و خروجی است k ،ثابت سرعت ج ذب
( N0 ،)mg/minظرفی ت ج ذب ( ،)mg/gو  hارتف اع بس

تر ( )cmو t

زمان کاری برای رخنه ( )minاست.

در این قسمت یکالگ وی پوی اییشناس ی ب رای ج ذب زیس تی در
یکبستر ثابت توسعه یافتهاست .ج ذب م ایع -جام د از نظ ر ارائ ۀ
توصیف نظریه از جذب گاز -جام د مش کلتر اس ت؛ زی را در حال ت
جذب مایع -جامد در روند جذب ح س واکنشهای پیچیدهای را ب ا
گونههای موجود برقرار میکند .در ش کل ( )1ورح وارۀ ی کس تون
بستر ثابت برای الگوسازی ارائه شدهاست.

 3-4-2الگوي توماس

الگوی تامسون یکی از الگوهای معموس و پرک اربرد اس ت ک ه ب رای
تعی ین ک ارایی س تون اس تفاده م یش ود .الگ وی توم اس ی ا
الگوی واکنش ،فرض میکند که جنبششناس ی النگم ویر ج ذب و
دفع بدون پراکندگی محوری و نیروی محرکۀ سرعت جنبششناسی
واکنش از درجۀ دو و برگشتپذیر پیروی میکن د .الگ وی تامس ون
همچنین شاخص جداسازی را ثابت فرض میکند ام ا قاب ل ک اربرد
برای همدماییهای مطلوب و ن امطلوب اس ت .عب ارت توس عهیافت ه
بهوسیلۀ توماس ،حداکثر غلظت جذبشوندۀ فاز جامد جذبکننده و
ثابت سرعت جذب برای یک فرایند جذب پیوس ته در ی کس تون را
حسابمیکند .فر خطی الگو چنین است:
()3

C0
k q m kThC0Veff
 1)  Th 0 
Ct
Q
Q

(ln
شکل  .1طرحوارۀ بستر جذب زيستي مس.

الگوسازي و شبيهسازي فرایند حذف زیستي مس در یک ستون بستر ثابت

N 0 h 1 C0
) ln(  1
u
k
Ct

Co 

 .3الگوي توسعهیافتۀ بستر ثابت جذب زیستي

که در آن  ،KThثابت سرعت توماس ( q0 ،)mL/mg minشدت جذب
در الگوسازی ستون جذب مایع -جامد فرایند جذب ف رض ب ر ای ن

تعادلی ( )mg/gو  mمقدار جاذب در ستون است.

است که فرایند در چهار مرحلۀ اصلی انجا میگیرد:
 .1انتقاس ج ر ف از م ایع ناش ی از انتق اس ج ر در اث ر نف وذ و

 4-4-2الگوي یون -نيلسون

یون و نیلسون 1یک الگوی نسبتاً ساده را برای جذب و منحنی رخنۀ

جابجایی

گازها در زغاس فعاس توسعهدادند .این الگو ب ا ای ن ف رض را دارد ک ه

 .2نفوذ بین فاز مایع و سطل خارجی جاذب

سرعت کاهش در جذب مولکوس هر جذبشونده متناس ب اس ت ب ا

 .3انتقاس جر داخلی شامل نفوذ در روزنهها و نفوذ در سطل

جذب جذبشونده و رخنۀ جذبشونده به جاذب است .الگوی خطی

 .9واکنش جذب و دفع
فرضیات زیر برای انجا عملیات در نظر گرفته شدهاست:

برای تکجزئی چنین است:
()9

 Ct 
ln 
  kYN t   kYN
 C0  Ct 

ک ه در آن  kynثاب ت س رعت ( )min-1و زم ان الز ب رای رخن ۀ
 80درصد جذبشونده است.

 .1فرایند هم دما است.
 .2هیچ واکنش شیمیایی در ستون انجا نمیشود.
 .3پرکنها از ذرات متخلخ ل و ک روی ش کل ب ا ان دازۀ یکس ان
هستند.
 .9بستر بهصورت یکنواخت و گرادیان غلظ ت در جه ت ش عاعی

1. Yoon, Y. H

ناچیز است.

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 19 - No. 112 (2021

22

مقاالت

 .8نرخ جریان ثابت و در ووس ستون یکسان است.

 .1نفوذ فيلمي

 .2ضریب فعالیت هر جز منحصربهفرد است.

توده سيال

 .2نفوذ داخل ذرهاي

مولکوسها و یونهای داخل ستون در هر دو جهت محوری و شعاعی

1

میتوانند حرکت کنند .برای سادهشدن مسأله اغلب فرض م یش ود
که تمامی مقاوع همگن هستند و بدینترتی ب از حرک ت در جه ت

2

شعاعی صرف نظر میشود .درنتیجه معادلۀ بقای ج ر را ب هص ورت
زیر خواهیم داشت:
C
C
q
 2C
u
 1     a
 Dz 2
t
z
t
z

()8

که در معادلۀ باال  qشدت مادۀ جذبشده C ،غلظت محلوس بال



کz ،

فاصله از ورودی u ،سرعت ظاهری و  Dzضریب پراکندگی مح وری

شکل  .2طرحواره ذرات جاذب زيستي.

در نظرگرفت ه ش دهاس ت .ب رای ح ل معادل ۀ ب اال ب رای ه ر ج ز
جذبشونده به یکشرط اولیه و دو شرط مرزی نیاز است که در زیر
آمدهاست:
t  0  C ( z, t )  0
z  0  C (0, t  0)  0, C (0, t  0)  CF

C
0
z

zH

که در اینمعادله  تخلخل بستر  t ،زم ان   a ،چگ الی ج اذبCF ،

غلظت اولیۀ جریان و  Hارتفاع بستر است .برای محاسبۀ  qالز است

در الگوی النگمویر فرض بر ای ن اس ت ک ه ج ذب در ی ک الی رخ
می دهد و سطل گلولههای جاذب یا ه ر مک ان دیگ ر ج ذب مش ابه
باستو گرمای جذب با پوشش تيییری نمی کند .ب هعب ارت دیگ ر در
هم دمایی النگمویر وقتی جذب اتفاق می افتد که یکمولکوس آزاد ب ه
یکمکان اشياسنشده در جاذب برخ ورد کن د و ب رای ه ر مولک وس
جذبشده بهوور مساوی امکان دفع وجود دارد .این الگو ب هص ورت
زیر نوشته میشود:

که معادالت ذرات جاذب زیستی نیز استخراج شود تا ش دت ج ذب
ذرات حس اب ش ود .ورح وارۀ ذرات ج اذب زیس تی در ش کل ()2

()4

نشان داده شدهاست.

که  qeمقدار  qدر حال ت تع ادس qm ،بیش ترین ظرفی ت ج ذب،

() 2

q
)  (3k f / Rp )(C  Cpatr  Rp
t

()7

a

q
)  3k f (C  C p
t

شکل خطی الگو النگمویر بهصورت زیر است ]:[34
()10

Ce
1 Ce


qe qmb qm

فریوندلیچ در ساس  1402اولین معادلۀ هم دمایی جذب شناختهشده
را ارائه کرد که در آن جذب جسم شده را از مایع به س طل جام د

در اینتحقیق برای محاسبۀ شدت ج ذب از س ه الگ وی ه م دم ایی
جذب النگمویر و فرندلیچ و بت 1استفاده ش دهاس ت .ب ه و ور کل ی
شدت جذب از رابطۀ زیر حساب میشود.
()5

Ce

غلظت جذبشده در حاس تعادس در فاز مایع و  bثابت النگمویر است.

 .4الگوهاي همدمایي جذب

بیان میکند و بر این فرض بناشده که ابتدا جایگاههای اتصاس قویتر
اشياسمیش ود و جایگ اهه ای دیگ ر نی ز ب هترتی ب ک اهش ان رژی
پر میشوند .اینالگو یکجذب تکالیه با توزی ع غی ر همگ ن ان رژی

(Ci  Ce ) V
m

qe 

پایگاههای فعاس بههمراه فعل و انفعاس بین مولکوسهای جذبش ده را
ارائه میدهد .در مقایسه با الگوی النگمویر الگوی فرندلیچ محدودیت

1. Bet

22

qmbCe
qe 
1  bCe

زیادی ندارد ،بهوور مثاس برای هر دو س طل همگ ن و غی ر همگ ن
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استفادهاست .اینالگو بهوور ویژه برای بیان ج ذب ترکیب ات آل ی و

برای ارزیابی نت ایج الگ و از ق ارچ میل های ش کل رزوپ وساری زوس

مواد واکنشپذیر استفاده میشود].[90

استفاده شدهاست .اینقارچ ابتدا در دمای  30درجۀ سلسیوس داخل

()11

qe  KCe1/n

 Kو  nمؤلفه هایی هستند که باید تعی ینش ود .بن ابراین ن اهمگنی
سطل و نوع جذب تقریباً به وسیلۀ الگوی فرن دلیچ قاب ل پ یشبین ی
است .همدمایی سیسس 1ترکیب دو الگوی النگمویر و الگوی فرندلیچ
است برای پیشبینی جذب ناهمگن است .ای نالگ و در غلظ ته ای
پائین ج ذبش وندۀ الگ و ب ه الگ وی فرن دلیچ می ل م یکن د و در
غلظتهای باال به الگوی النگمویر تبدیل میشود:

نظریۀ بت که نا آن از حرف اوس نا های استیون برونار ،2پاوس هیوج
ایمت 3و ادوارد تل ر 9گرفت هش دهاس ت ،در س اس  1335ارائ ه ش د.
ایننظریه بر اساس فرضیات النگمویر بنا شده که شکل توسعهیافت ۀ
نظریۀ النگمویر است .هر دو الگو بر خ ف بسیاری از الگوهای دیگ ر
که مبنای تجربی دارند ،بر مبنای تجزیه و تحلیل نظری اس توارند و
پشتوانۀ قوی نظری دارند .الگوی بت الگوی دقیقتر و پیچی دهت ر از
الگو النگمویر است که فر اولیۀ این هر دو همدمایی در ابت دا ب رای
توصیف فرایند جذب سطحی در فاز گاز ارائ ه ش دهان د .بن ابراین در
استفاده از این الگوها برای جذب سطحی در فاز مایع گاهی اشکاالت
جدی پیش میآید .معادلۀ الگو بت بهصورت زیر است:

()13

به وسیلۀ اسید سولفوریک تنظیم شد .بعد از پای ان دورۀ رش د ق ارچ
دوباره با آب مقطر شستهو با استفاده از فرمالدئید  %1غیر فعاس شد،
سسس در اتو ک و  20درجۀ سلسیوس ب هم دت  29س اعت خش ک
ش د .ب رای بررس ی ج ذب ( )0/2گ ر س لوس خش کش ده در 20
میلیلیتر آب مقطر بهصورت آوی زش درآم د و ب هم دت  20دقیق ه
یونهای فلزات بهصورت تکجزئی از ام

 CuN2O6استفادهشد .این

ترکیبات پس از انح س در آب تا میزان ( 1گر بر لیتر) رقیق شدند.
محدودۀ غلظت محلوس فلزی آمادهشده بین  80- 800 mg/Lمتيی ر
ب ود .قب ل از مخل وطک ردن آوی زش ق ارچ اس یدیته هرک دا در 8
تنظیمشده که این مقدار اسیدیته ،همان مقدار بهین ه ب رای ج ذب
یون مس است که با اضافهکردن نیترات ب هدس ت م ی آی د .در ای ن
تحقیق جذب یون مس از یک محلوس با غلظت اولیۀ صد میل یگ ر
بر لیتر بهوسیلۀ قارچ رزوپ وس اری زوس در بس تری ثاب ت ب ا و وس
 20س انتیمت ر و کس ر فض ای خ الی  0/28بررس ی ش دهاس ت و
شدت جریان محلوس  1000سانتیمتر مکعب بر دقیقه اس ت .زم ان
ب ه تع ادس رس یدن س امانه بس یار کوت اه در نظ ر گرفت هش ده و
س رعت جری ان ورودی  1273س انتیمت ر ب ر دقیق ه اس ت].[91

BQ 0Ce
 ( B  1)Ce 
Cs  Ce 1 
Cs 


qe 

ونده و  Q0 ، Bو Cs

ک ه در آن  Ceو  qeمتيیره ای ان دازهگی ریش

( 8/9گر بر لیتر) رشد دادهشد و اسیدیتۀ آن در مح دودۀ 8/2-8/9

به وسیلۀ هموژنایزر همگن شد .برای آمادهسازی محلوس جذب حاوی
q
bC n

qm 1  bC n

()12

محلوس همزدۀ عص ارۀ مال ت ( 170گ ر ب ر لیت ر) و پست ین س ویا

مشخصات بستر مورد آزمایش در جدوس ( )9آمده است].[91

 .6نتایج و بحث
 1-6صحتسنجي الگوي شبيهسازيشده

مقادیری هستند که به وسیلۀ دادهه ای تجرب ی حس اب م یش وند.

در شکل ( )3نتایچ تجربی مطالعۀ دکتر ایلری بر روی بستر آزمایشی

شکل خطی این الگو نیز بهصورت زیر آمدهاست:

در میزان جذب تعادلی در غلظت های تعادلی مختلف ارائه شدهاست

()19

الگوسازي و شبيهسازي فرایند حذف زیستي مس در یک ستون بستر ثابت

بهکار گرفتهمیشود و همچنین برای جذب فیزیکی و شیمیایی قاب ل

 .5مشخصات بستر مورد مطالعه

C
1
( B  1) C
q

0
) (Cs  C
BQ
BQ 0 Cs

که در ادامه با مقایسۀ دادههای زیر با فر خطی معادلۀ فروندلیچ ب ه
بررسی صحت شبیهسازی پرداخته شدهاست .در شکل ( )9نمودار
بهصورت تابعی از  Ceو معادلۀ حاصل از آن بر اس اس نت ایج تجرب ی

1. Sips
2. Stephen Brunauer
3. Paul Hugh Emmett
4. Edward Teller

نشان داده شدهاست .باتوجهبه اینمعادله ،مقادیر
ظرفیت جذب

و حداکثر

حساب شده که در جدوس ( )8گزارش شدهاس ت.
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بررسی نتایج بهدستآمده نشان میدهد که ضریب همبستگی معادلۀ

جدول  .4مشخصات بستر مورد آزمايش.
مؤلفه

واحد

مقدار

حاصل در حد قابل قبولی قرار دارد و بن ابراین م ی ت وان گف ت ک ه

ووس ستون بستر

cm

20

جذب فلز مورد نظر از معادلۀ النگمیر تا ح دودی تبعی ت م ی کن د.

قطر داخلی ستون

cm

2

نسبت ووس به قطر بستر

-

10 / 1

تخلخل بستر

-

0/28

چگالی ذرات جاذب

g/cm3

1/1

بده جریان ورودی

cm3/min

1000

تابعی از لگاریتم

غلطت اولیۀ محلوس ورودی

mg/L

100

باتوجهبه نت ایج در ج دوس ( ،)2مق ادیر

یون فلزی

-

Cu2+

قطر ذرات جاذب

cm

0/1

چگالی جریان ورودی

g/L

1000

گرانروی

g/min.cm

0/2

در دامنۀ  0تا  1قرار دارد که نشاندهن دۀ

بهع وه ،مقدار عددی

جذب مطلوب فلز مس بهوس یلۀ ای نق ارچ اس ت .پدی دۀ ج ذب ب ا
استفاده از معادلۀ فروندلیچ با رس م منحن ی لگ اریتم

مطابق رابطۀ ( )10در شکل ( )8ارائه شدهاس ت.

 0/421و  0/588را به خود اختصا

و ب ه ترتی ب مق ادیر

دادند .باتوجهب ه اینک ه مق دار

عددی بین  0و  1قرار دارد ،می توان گفت که سطل جاذب حال ت
ن اهمگنی دارد .اگ ر مق دار  1/nب ین  0/1و  1ق رار گی رد ،ق درت
جذبکنندگی جاذب مطلوب شناخته و هرچه به یک نزدیکتر باشد


سرعت خطی محلوس ورودی

cm/min

1273

بده جرمی محلوس ورودی

g/min cm2

31530

جاذب مطلوبت ر م یش ود .بن ابراین ،مق دار  1/nب هدس تآم ده از

عدد رینولدز ()Re=DpG/µ

-

8300

الگوسازی بسیار مطلوب است.

ضریب پراکندگی ()Dh

cm2/min

3

اسیدیته

-

7

دمای بستر

C

30

11
18
16
16
14
14
12
12

81
66
44
22
01
50
51

40
41

20
21

30
31
e

10
11

CCe

شکل  .3تغييرات  Ceبرحسب تغييرات  Qeبراي جاذب.

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

01

QeQe

1011

23

ب هص ورت

33

1/1314 ++ 1.1211
1/1211
=y = y
0.0384x
2
R
=
1
/
1253
R² = 0.8253

2/5
2.5

1/5
1.5

Ce/QeCe/Qe

22

11
1/5
0.5

01
51
50

31
30

41
40

11
10

21
20

01

Ce
C

e

شکل  .4نمودار

و معادلۀ مشتق از آن بر اساس الگوي النگموير.

بهصورت تابعي از

جدول  .3ثابتهاي جذب فلز مورد مطالعه با رزوپوساريزوس بر اساس الگوي النگموير.
نوع جاذب
21/091

رزوپوساریزوس

0/5283

0/092

1.5
1/5

11
1/1553 +- 10.0824
/1124
y =y=0.8553x
R2==0.9743
1/3443
R²

log Q

log Qe e

0.5
1/5

الگوسازي و شبيهسازي فرایند حذف زیستي مس در یک ستون بستر ثابت

3/5
3.5

01

-0.5
-1/5

-1
-1

22

11

1/5
1.5

1/5
0.5

-1/5
-0.5

01

--11

loglog
Ce Ce

شکل  .3نمودار  log Ceبهصورت  log Qeبر اساس الگوي فروندليچ.

جدول  .3ثابتهاي جذب فلز مورد مطالعه با رزوپوساريزوس بر اساس الگوي فروندليچ.
نوع جاذب
رزوپوساریزوس

0/421

0/588

0/4793
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با مقایسۀ نتایج تجربی با فر خطی معادلۀ فرون دلیچ در ش کل (،)2

انتهای برج) برای فرایند بیوجذب با الگ وی فرون دلیچ و ثاب ت ه ای

میتوان نتیجه گرفت که الگوسازی با همدمایی فروندلیچ ب ا ض ریب

 1/n=0/588و  K=0/421که از روی نتایج آزمایش به دستآمده ان د،

همبستگی  0/479با دادهه ای تجرب ی مطابق ت دارد و م یت وان از

ارائه شدهاست:

اینالگو در ثابتهای بهدست آمدۀ با دقت باالیی برای شبیهس ازی و

در منحنیهای شکلهای ( )5و ( )4تيییرات غلظت برحس ب زم ان

الگوسازی فرایند جذب فلز مس با جاذب رزوپوساریزوس در شرایط

در انتهای برج برای ض رایب مختل ف معادل ۀ فرون دلیچ (،0/2 ،0/8

مختلف استفادهکرد .در پایان اینپدیده ب هوس یلۀ معادل ۀ  BETنی ز

 0/588و  )0/4با فرض ثابتبودن توان معادله و توانهای مختلف آن

بررسیشد که با رسم

برحسب

( 2 ،0/42 ،0/8و  )8با فرض ثابتبودن ضریب معادل ه ،نم ایش داده

نتایج زیر حاصلشد.

نت ایج حاص ل از الگوس ازی ب هوس یلۀ الگ وی ب ت در ش کل ()2

شدهاست .همچنین تأثیر مؤلفه های هم دمایی فرون دلیچ ب ر غلظ ت

و ج دوس ( )7گ زارش ش دهاس ت .باتوج هب ه ب االتر ب ودن ض ریب

خروجی از ستون برحسب زمان در ج دوس ( )5گ زارش ش دهاس ت.

همبستگی الگوی فرون دلیچ و  BETنس بتب ه الگوه ای النگمی ر و

با فرض ثابتبودن ضریب فروندلیچ ،افزایش در مقدار توان فروندلیچ،

خطی ،می توان نتیجهگرفت که هم دمایی فروندلیچ و  BETالگوه ای

افزایش ظرفیت جذب در دسترس برای غلظت ک م ام

را نتیج ه

بهتری برای جذب فلز مس به وسیلۀ این جاذب است که در ادامه ب ه

می دهد .بنابراین ،در اینشرایط ب االرفتن غلظ ت در انته ای س تون

الگوس ازی فراین د ج ذب ب هوس یلۀ ه مدم ایی فرون دلیچ و ت أثیر

جذب و زمان خستگی (اشباعیت) دیرتر مشاهده م ی ش ود .ض ریب

مؤلفههای آن در میزان و شدت جذب می پردازیم .اکنون در ادامه به

معادلۀ فرندلیچ دومین مؤلفۀ مهم اس ت .ای ن ض ریب نش اندهن دۀ

مطالعه بر روی تأثیر مؤلفههای الگ وی فرون دلیچ (ض ریب معادل ه و

ظرفیت ج ذب م واد ج اذب اس ت؛ اف زایش ای نمق دار (ب ا ف رض

ت وان آن) و س ایر عوام ل محیط ی بس تر مث ل تخلخ ل بس تر،

ثابتبودن توان) ،باعث افزایش در ظرفیت جذب مواد جاذب میشود.

بده حجمی ،غلظت اولی ه ،چگ الی ،و وس س تون ج ذب و قط ر آن

بنابراین ،با افزایش مقادیر ضریب فروندلیچ همانوورکه از آن انتظار

بر میزان جذب در الگوی شبیهسازیشده پرداخته شدهاست.

می رود به اشباعیت ووالنیتر و زمان خستگی بیشتر ،بدون تأثیر ب ر
عرض منطقۀ جذب دستمییابیم.

 2-6تأثير مؤلفههاي الگوي فروندليچ بر ميزان جذب
در شکل ( )7منحنی شکست (تيیی رات غلظ ت برحس ب زم ان در

1/135
0.035
1/13
0.03

y = 0.0624x + 0.0017
y= 1/1624 + 1/1114
R² =2 0.9737

1/125
0.025

1/115
0.015
1/11
0.01

0.005
1/115

1/6
0.6

1/5
0.5

1/3
0.3

1/4
0.4
s

شکل  .3نمودار
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1/2
0.2

1/1
0.1

01

01

C
Ce/C
/Cs
e

بهصورت تابعي از

بر اساس الگو  BETبراي بستر مورد نظر.

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

Ce/(C-C
s-Ce)Qe
Ce/(C
s e)Qe

R =1/3434

1/12
0.02

الگوسازي و شبيهسازي فرایند حذف زیستي مس در یک ستون بستر ثابت

جدول  .7ثابتهاي جذب فلز مورد مطالعه با رزوپوساريزوس بر اساس الگو .BET
نوع جاذب

][42

رزوپوس اریزوس

37/702

1845

0/4737

18/20

1
1/3
1/1
1/4

1/5

C/Co

1/6

1/4
1/3
1/2
1/1
1
61

41

51

31

11

21

1

زمان (دقيقه)

شکل  .7تأثير مؤلفۀ توان معادلۀ فروندليچ بر ميزان جذب در انتهاي برج.

11
1/3
0.9
1/1
0.8
1/4
0.7

1/n==0.855
1/155
1/n

Ce/C0

1/5
0.5

Ce/Co

1/6
0.6

1/4
0.4

1/n==0.4
1/4
1/n

1/3
0.3

1/n=0.6
= 1/6
1/n

1/2
0.2

1/n=0.95
= 1/35
1/n

1/1
0.1

11
80

41
70

61
60

51
50

41
40

31
30

21
20

11
10

01

01

(دقيقه)
زمان
زمان دقيقه

شکل  .8تأثير مؤلفه توان معادلۀ فروندليچ بر ميزان جذب (.)K=0/121
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11
1/3
0.9
1/1
0.8
1/4
0.7

k = 1/5
k=0.5

1/5
0.5

Ce/Co
Ce/C0

k = 1/321
k=0.921

1/6
0.6

1/4
0.4

k=2
k=2

1/3
0.3

k=5
k=5

1/2
0.2
1/1
0.1

01
211
200

111
100
زمان دقيقه
(دقيقه)
زمان

151
150

51
50

01

شکل  .1تأثير مؤلفه ضريب معادلۀ فروندليچ بر ميزان جذب (.)1/n=0/833

جدول  .8تأثير مؤلفههاي همدمايي فروندليچ بر غلظت خروجي

با افزایش ضریب تخلخل ،زمان اشباعشدن بستر و زمان خستگی آن

از ستون برحسب زمان.

کاهش مییابد .دلیل این امر این است که حجم کمتری از س یاس در

زمان اشباع (دقيقه)

زمان رخنه
(دقيقه)

متغير

لحظه در بستر قرار دارد و ناحیۀ جذب با سرعت بیشتری به انته ای
بس تر نزدی ک م یش ود .اف زایش ب ده جری ان ورودی ب ا ثاب ت در

ضریب معادلۀ

نظرگرفتن غلظت اولیۀ آن ،زمان عملیاتی جذب در ستون را ک اهش

فروندلیچ

می دهد و بنابراین با افزایش بده جریان ،زمان ب ه اش باع رس یدن و

11/8

2

0/8

زمان خستگی بستر نیز کاهش مییابد .ب رای ظرفی ت ج ذب ثاب ت

29

9

0/2

ستون این قابل انتظار اس ت ک ه ب ا اف زایش غلظ ت ورودی ،زم ان

90

2

0/752

23

7/8

0/4

20

8

0/8

92

5/3

0/442

75

19

2

188

28

8

توان معادلۀ فروندلیچ

اشباعشدن بستر کاهش مییابد و در نتیجۀ آن ،زمان اش باعیت ک م
میشود که ایننتیجه در جدوس ( )4نی ز ب هخ وبی دی ده م یش ود.
بروبق نتایج شبیهسازی مشخص است ک ه چگ الی ج اذب نی ز ب ر
منحنی اشباعیت و زمان خستگی تأثیرگذار است .با افزایش چگ الی
جاذب زمان اشباعشدن و زمان خستگی نیز افزایش مییابند زیرا ب ا
افزایش چگالی ،مقدار جاذب بیشتری در ستون قرار م یگی رد و در
اینصورت ظرفیت جذب ستون نیز افزایش می یابد .با افزایش و وس
ستون ،ظرفیت جذب آن افزایش یافته ،اشباعیت ستون دیرتر اتف اق

22

 3-6تأثير مؤلفههاي محيطي بستر بر ميزان جذب

میافتد .رابطۀ زمان اشباعیت با ووس ستون در مرجع رابطهای خطی

تأثیر شرایط و عوامل محیطی نظیر میزان تخلخل بستر ،بده حجمی

معرفی شدهاست که در نت ایج حاص ل از الگوس ازی نی ز ب ه خ وبی

سیاس ،غلظت اولیه ،چگالی جاذب ،ووس ستون و قط ر آن ب ر زم ان

پیدا است .با افزایش قطر س تون ج ذب نی ز ،ب ا ف رض ثاب تب ودن

اشباع و زمان شکست در جدوس ( )4نشان داده شدهاست .با بررس ی

سایر شرایط ،افزایش میزان جذب مشاهدهشد که دلی ل آن ک اهش

جدوس ( )4پیدا است که با تيییر در حجم فضای خالی بس تر یعن ی

سرعت خطی سیاس و افزایش ظرفیت جذب جاذب است.
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زمان اشباع

زمان شكست

بیشتر ( )0/479نسبت به دیگر الگوه ا تط ابق بهت ری ب ا دادهه ای

(دقيقه)

(دقيقه)

تجربی نشانداد .مؤلفه های الگوی فروندلیچ ب ا بهت رین مطابق ت ب ا

90

17

حالت اولیه

داده های تجربی برابر با  1/n=0/588و  K=0/441ب هدس تآم د .ب ا

متيیرها

الگوسازی فرایند با این همدمایی ،به بررسی تأثیر مؤلفهه ای الگ وی

تخلخل

فروندلیچ و شرایط محیطی بستر بر میزان جذب س تون ج ذب نی ز

120

20

0/1

پرداخت هش د .می زان ج ذب در ض رایب مختل ف (،0/2 ،0/8mg/g

28

8

0/38

 0/588و  ،)0/4توانهای مختلف الگوی فروندلیچ ( 2 ،0/421 ،0/8و

12

2/8

0/8

 )8و شرایط عملیاتی مختلف بستر از قبیل تخلخل بستر (،0/0،28/1

2

1

0/28

 ،)0/28 ،0/8 ،0/38بده حجمی ( ،)10 ،8 ،1 ،0/8L/minغلظت اولیه

50

10

0/8

18

8

8

2

2

10

98

4

80

90

7

180

30

8

0/4

38

7

1

99

5

1/2

50

30

0/8

190

50

1

19

10

0/01

280

20

0/08

3

بده حجمی (لیتر بر دقیقه)

( ،)180 ،100 ،80mg/Lچگ الی (  ،)1/2 ،1/1 ،1 ،0/4g/cmو وس
س تون ج ذب ( )1 ،0/8 ،0/2mو قط ر آن ()0/08 ،0/02 ،0/01m
بررسی ش د .نت ایج نش انداد ک ه می زان ج ذب ب ا ض ریب و ت وان
همدمایی فروندلیچ ،تيییرات چگالی ،ووس و قط ر س تون ج ذب ب ا

غلظت اولیه ()ppm

چگالی جاذب ()g/cm3

ووس ستون (متر)

قطر داخلی ستون (متر)

 .4نتيجهگيري کلي
در اینتحقیق جذب فلز مس بهوس یلۀ ج اذب رزوپ وساری زوس در
ستون بستر ثاب ت ب هوس یلۀ الگ وه ای ه مدم ایی مختل ف ش امل
النگمویر ،فروندلیچ و  BETالگوسازی شدهاست .با مقایسۀ داده ه ای
تجربی و الگوسازی ،الگوی فروندلیچ ک ه یک ی از الگوه ای متع ارف

ثابت در نظرگرفتن سایر شرایط رابطۀ مستقیمی دارد ،اما رابط ۀ آن
با تيییرات تخلخل ،بده حجمی و غلظت اولیه معکوس است.
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