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چكیده
جذب سطحی با داشتن هزینۀ پایین ،سادگی عملیات ،ماهیت عمومی و بازدهی باال یکی از
رایجترین و کارامدترین روش های جداسازی شناخته شده است؛ از این رو در این پژژوه،،
روش جذب سطحی با استفاده از کربن فعال ،به عنوان جاذب ،برای جداسازی سژه الالینژد
اتانول ،استالدهید و استیکاسید از محلول البی استفاده شد .ایژن محلژول شژام  5درصژد
وزنی اتانول 1/5 ،درصد وزنی استیکاسژید و  0/2درصژد وزنژی اسژتالدهید بژود و در ایژن
فرایند سه اثر زمان ماند ،دمای محلول و مقدار جاذب بررسی شد .همچنین الزمای،هژا بژا
استفاده از روش  RSMطراحی و بهینهسازی شد و مقدار بهینۀ زمان ماند ،دمای محلژول و
مقدار جاذب بهترتیب  4ساعت 00C ،و  2/8گژر جژاذب بژه ازای هژر سژیسژی محلژول
به دست المد .بیشترین میزان جداسازی برای اتانول ،استیکاسید و اسژتالدهید بژهترتیژب
 85 ،55و  85درصد و ظرفیت جذب النها نیژز بژهترتیژب  54/2 ،144/4و  7/5میلژیگژر
جذبشونده به ازای هر گر جاذب حساب شد.

 .1مقدمه
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کلیددااهههددا :جژژذب سژژطحی،
محلول چهار جزئی ،کژربن فعژال،
طراحی الزمای،

هیدروکربنی الب میتوان به مژواد شژوینده ،پسژاب صژنایع غژذایی،

در حال حاضر کیفیت منابع الب بهدلی افزودن مداو مواد شیمیایی

حشرهک،ها و علفک،ها ،مواد نفتی و سایر مواد هیدروکربنی فرار

نژژامطلوب ،روزبژژهروز کژژاه ،یافتژژه اسژژت[ .]1از ایژژن رو قژژوانین

اشاره کژرد[ .]0بژا توجژه بژه اللژودگی الب بژه مژواد هیژدروکربنی و

زیستمحیطی دفع پساب واحدهای صژنعتی در کشژورهای صژنعتی

مشکالت حاص از الن؛ از قوی ایجاد طعم و بوی نامطووع و تشکی

کامالً اجرا و مطالعات جامعی درخصژو

تصفیۀ محلول چهارجزئی آب /اتانول /استالدهید /استیکاسید...

تصفیۀ محلول چهارجزئی آب /اتانول /استالدهید /استیکاسید

روشهژای بهوژود تصژفیۀ

فراوردههای جانوی گندزدایی ،ضرورت دارد تا روشهای حژذ ایژن

پسابها و کنترل غلظت الالیندها انجا میشود[ .]2طوق بررسیهژا،

مواد در الب ،بررسی شود.

الالیندههای الب از نظژر ماهیژت بژه سژه گژروه مژواد هیژدروکربنی،

امژژروزه روشهژژای گونژژاگونی بژژرای تصژژفیه و حژژذ الالینژژدههژژای

مواد معدنی و عوام فیزیکی تقسیم میشوند؛ از جمله الالینژدههژای

هیدروکربنی الب به کار گرفته مژیشژود ،هژر کژدا از ایژن روشهژا
برتریها و کاستیهایی دارند .بهطور کلژی ایژن روشهژا بژر اسژاس

* تهران ،پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ،پژوهشکد نفت
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قابلیت بازیابی ترکیوات به روشهژای بازیژابی و روشهژای تخریژب،

به کار گرفت .این پژوهشگر ،نخستین شر اصولی را از قدرت جذب

تقسیم میشوند .روشهای بازیابی شژام جژذب ،جژذب سژطحی و

کربن در فاز مایع ارائه داد .در سالهای بعژد ،الویژز 5از کژربن بژرای

جداسازی غشاست و روش های تخریب شژام سژوزاندن ،اکسژای،

حذ مزه و بوی بد الب استفاده کرد .]5[.همچنژین در سژال 1995

فوتوکاتالیسژژتی ،اکسژژای ،کاتژژالیزوری ازن ،کاتژژالیزوری پالسژژما و

گژژانگولی و همکژژاران ،بژژهوسژژیلۀ کژژربن فعژژال اصژژال شژژده بژژا

تخریژژب زیسژژتشژژناختی و غیژژره اسژژت .بژژر اسژژاس مطالعژژات،

2

هیدروکلریک اسید با مساحت ( 1080)m /gموفق شژدند اسژتیک-

جژژذب سژژطحی بژژا داشژژتن هزینژژۀ پژژایین ،سژژادگی عملیژژات،

اسید را از پساب یک پتروشژیمی بژه میژزان  2/8m mol/grبازیژابی

ماهیت عمومی و بازدهی بژاال یکژی از متژداولتژرین و کارامژدترین

کننژژد[ .]10یحیژژی السژژید 7و همکژژاران ،در سژژال  2000جژژذب

روشهای جداسازی شناخته شده است[.]4

استالدهید بهوسیلۀ سه نوع کربن با منشأ تولید متفاوت و اصال شده

کربن فعال یکی از قدیمیترین و پرکژاربردترین جژاذبهژای حژذ

را با نیتریکاسید در فاز گاز بررسی کردند و به این نتیجژه رسژیدند

الالیندههای هیدروکربنی و معدنی در تصفیۀ الب و پساب است که در

که جذب استالدهید در کربن فعال بهشدت به توزیژع انژداز منافژذ

حذ ترکیوات هیدروکربنی نسوت به فلژزات و دیگژر الالینژدههژای

جاذبها و شیمی سطح کربن بستگی دارد و اکسای ،سطو کژربن

معدنی کژارایی بهتژری دارد[ .]5همچنژین کژربن فعژال بژا داشژتن

منجر به افژزای ،مقژدار اسژتالدهید جژذبشژده در شژرایط اشژواع

مساحت زیاد سطح ،ساختار متخلخ  ،ظرفیت زیژاد جژذب ،قابلیژت

میشود؛ همچنین چگالی کم گروههژای سژطحی مژیتوانژد گرمژای

بازیابی مجدد ،طیف گستردهای از گروههای عاملی موجود در سژطح

جذب را افزای ،دهد ،در حالی که اکسای ،با چگالی باال منجژر بژه

و قیمت پائین ،منحصر به فرد است و کاربردهژای فراوانژی دارد؛ امژا

کاه ،مقاومت نیروهای جذب میشود[ .]11جژوینز 8و همکژاران،

بهطور عمده در زمینۀ محیطزیست ،مثالًدر فرایندهای تصفیۀ پساب،

در سال  2009حذ اتانول از الب با جژاذب کژربن فعژال را بژا نژا

الب ،گاز ،حذ رنگ ،بو و اللودگیهای هیژدروکربنی در شژک هژای

تجاری  F-600و مساحت  900m2/gدر سه سامانۀ ناپیوستۀ مخلوط،

کروی ،گرانولی ،پودری ،نانولولهها ،1نانوفیورها ،2مونولیتهای 0کربنی

بستر فشرده در حال گردش و بستر ثابت مطالعه کردند و به حداکثر

بهطور گستردهای استفاده میشود[.]5-8

میزان جذب 120mg/g adsدست یافتند[.]12

در سالهای اخیر بهوود سطح کربنهای اصژال شژده بژا اسژتفاده از

در سال  2014رومرو-النایا 9و همکاران ،جذب اتانول را بر روی انواع

مواد شیمیایی و روشهای مناسب ،مطالعه و بر المژادهسژازی سژطح

مختلف کربن فعال کروی و تأثیر تخلخ و وجود گروههای اکسژیژن

النها تأکید شده است[ .]5بهطور کلی ،اصال سطح کربن فعال ،پس

سطح جاذب را بررسی کردند .همچنین گژروههژای اکسژیژن سژطح

از مرحلۀ فعالسازی انجا میشود و شام اکسای ،و ایجژاد پیونژد

با استفاده از نیتریکاسید و فسفریکاسید در محلول و یا با عملیژات

بیشتر بر روی سطح بهوسژیلۀ روشهژای اسژیدی ،تلقژیح ،پالسژما،

حرارتی در حضور نیتروژن و هوا تغییر داده شد؛ نتایج نشان داد کژه

ماکروویو ،ازن و زیست شناحتی اسژت[ .]5همچنژین اصژال سژطح

نوع اکسیدکنند استفاده شده به میزان چشمگیری ،تعداد و عملکرد

کربن فعال ،در فاز مایع میتواند با استفاده از نیتریکاسید (،)HNO3

گروههای اکسیژن را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنژین مژاد اولیژه

الب اکسیژنه ( )H2O2یژا پرسژولفات المونیژو ( ،)(NH4)2S2O8یژا در

ظرفیت جذب متوسطی دارد و نمونههای اصال شده بهوسیلۀ اسید و

فاز گاز ،بژا دیاکسژیدکژربن ،بخژار یژا هژوا انجژا شژود .مطالعژات

نمونههای حرارت دادهشده بژهترتیژب بیشژترین و کمتژرین مقژادیر

ایجژاد

جذب را نشان دادند .الز به ذکر است که فرایند الهکینگی اکسژیژن

ویژژ جژذب

سطحی کربن فعال را کاه ،میدهد .همچنین نتایج نشژان داد کژه

کربن را نخستینبار شی  4در سال  1770برای تصفیۀ گازها و پژس

در میان اصال سطح بهوسیلۀ اسژیدها ،اکسژای ،بژا نیتریژکاسژید

از الن بژژژژرای رنژژژژگزدایژژژژی محلژژژژولهژژژژا در سژژژژال 1785

 4موالر ،بهترین عملکرد را به دنوژال دارد .همچنژین اصژال سژطح

1. Nanotubes
2. Nano Fibers
3. Monoliths
4. Scheele

5. Lowitz
6. Ganguly
7. Yehya El-Sayed
8. R. A. Jones
9. A.J. Romero-Anaya

نشان میدهد کژه اکسژای ،بژه روشهژای متفژاوتی ،باعژ
گروههای عاملی با طویعتی مختلف میشود[ .]9خوا
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فنولها و کربونی ها میشود و اکسای ،سطح با نیتریکاسید عامژ

الزمای،های جذب بر روی  250دور بر دقیقژه تنظژیم شژد .پژس از

ایجاد گروههای کربوکسی است .در غلظتهژای بژاالی اتژانول نیژز،

اتما زمان الزمای ،،نمونه با استفاده از پمپ خأل از کاغذ صافی عوور

ظرفیت جذب تنها تابع تخلخ و مستق از شیمی سطح اسژت کژه

داده شد .ظر محلول جمعالوری شده از الزمای ،،بهوسیلۀ پژارافیلم

این موضوع با  14نمونۀ انتخابشده تأیید شژد[ .]9در سژال ،2019

پوشانده شژد و داخژ حمژا یژخ نگهژداری و میژزان الالینژدههژای

حاجیلری و همکاران ،جذب اتانول را از محلول البی بر روی کژربن

باقیمانده در نمونه ،با دستگاه سَوانگاری گازی ( )GCتعیین شد.

فعال تجاری در دو سامانۀ جذب ناپیوسته و بستر ثابت بررسی کردند
و نتایج جذب سامانۀ ناپیوسته نشان داد کژه جژذب اتژانول بژر روی

 3-2ساخت محلول با غلظت مشخص

کربن فعال با مقاومت نفوذ ،کنترل میشود و افژزای ،غلظژت اولیژۀ

محلول پساب مژورد اسژتفاده شژام  %5وزنژی اتژانول %1/5 ،وزنژی

افژزای،

استیکاسید و  %2وزنی استالدهید بود ،بنا بژر ایژن غلظژت محلژول

اتانول ،کاه ،مقدار جاذب و انداز منافژذ کژوچکتر باعژ

استفادهشونده در تمامی الزمای،ها ثابت است و تغییری نمیکند.

انتقال جر و میزان جذب میشود[14و.]10
در این پژوه ،،فراینژد جژذب سژطحی مخلژوط سژهتژایی اتژانول،
استیکاسید و استالدهید از الب بر روی کربن فعال بهعنژوان جژاذب

 4-2تعیین مؤلفههای مؤثر بر فرایند جذب

بررسی شده است؛ بسیاری از مطالعات بژر روی جداسژازی مخلژوط

فرایند جذب به مؤلفههایی ماننژد دمژا ،زمژان مانژد ،غلظژت اولیژه،

دوتایی این الالیندهها درالب ،متمرکز بوده است.

سرعت سیال و غیره بستگی دارد .بهمنظور تعیین مؤلفهها و سژطو
النها از مطالعات گذشته و الزمای،های اولیه استفاده شد .با توجه به

 .2تجربی

غلظت اولیۀ ثابت پساب ،در این پژوه ،مؤلفههای دما ،زمان ماند و

 1-2مواد

مقدار جاذب مصرفی به عنوان مؤلفههای تأثیرگذار انتخاب شدند .در

مژژواد مژژورد اسژژتفاده در تهیژۀ محلژژول البژژی شژژام اتژژانول تجژژاری

الزمای،های اولیه تنها یژک مؤلفژه متغیژر و دو مؤلفژۀ دیگژر ثابژت

( ،)C2H5OH 95 wt.%اسژژژژژتیکاسژژژژژید ()CH3CO2H 99 wt%

هستند ،همچنین سرعت همزن مؤلفۀ دیگری اسژت کژه در فراینژد

از شژژژرکت فولکژژژا ( ،)Flukaاسژژژتالدهید ( )CH3CHO 99 wt%

جذب تأثیرگذار است؛ اما بهدلی اینکه دبی جریان ورودی به فرایند

از شرکت مرک ( )Merckو نمونۀ کربن فعال سژاخت کشژور اللمژان

جذب ثابت است مقدار عدد رینولدز الن حساب شد و بژر اسژاس الن

تهیه شد .مشخصات این کربن در جدول ( )1ارائه شده است.

سرعت همزن ثابت در نظر گرفته شد .بنا بژر ایژن براسژاس دادههژا،

تصفیۀ محلول چهارجزئی آب /اتانول /استالدهید /استیکاسید...

کربن بهوسیلۀ روش حرارتدهی با هوا ،باع ایجاد گروههای عژاملی

بر روی همزن مغناطیسی قرار داده شژد .سژرعت همژزن در تمژامی

عدد رینولدز برابر  10500حساب شد که با در نظرگرفتن مشخصات

جدول  .1مشخصات کربن فعال.

ظر همزندار ،سرعت همژزن برابژر  250rpmحسژاب شژد کژه در
سطح ایژه

حجم کل منافذ

قطر متوسط منافذ

)(cm3g-1

)(nm

2 -1

) (m g

1/0052

0/55

1850

تمامی الزمای،ها بر روی این مقدار تنظیم شد.

 .3نتایج ا بحث
همانطور که در بخ ،پی ،به الن اشاره شد ،مؤلفههایی نظیر دمژا،

 2-2راش آزمایش

زمان ماند و مقدار جاذب بر بازدهی جذب مؤثرند که در ادامه تژأثیر

برای انجا فرایند جذب سطحی به روش ناپیوسته ابتدا  10سیسژی

این مؤلفهها بررسی شد.

از محلول اولیه با غلظت مشخص درون بالن ریخته و سژسس مقژدار

سسس بر اساس الن ،محدود مناسب تغییر النها تعیین و بژر اسژاس

مشخصی از جاذب به الن اضافه شد .برای جلوگیری از توخیر نمونهها

طراحی الزمای 1RSM ،الزمای،هژا انجژا و در پایژان بهینژهسژازی

بهدلی پایین بودن نقطۀ جوش اسژتالدهید ،دهانژۀ بژالن بژهوسژیله

شرایط عملیاتی انجا میشود.

پارافیلم کامالً مسدود شد و نمونه درون حما الب با دمای مشژخص

)1. Response Surface Methodology (RSM
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 1-3بررسی اثر مؤلفهها بر میزان جداسازی

گفت با افزای ،دما انرژی جنوشی مواد افزای ،یافته ،برخورد النهژا

در این بخ ،مؤلفه های مختلف مؤثر بر فرایند جداسازی نظیر دمژا،

با سطح بیشتر شده ،مولکولها بیشتر درون منافذ قرار میگیرند؛ اما

زمان ماند و مقدار جاذب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

افزای ،دما به بی ،از  08Cباع

میشود که برخی از مولکژولهژا

که در سطح جاذب جذب شدهانژد ،از روی سژطح جژدا شژوند و در
 1-1-3اثر دما

نتیجه مقدار جذب کاه ،یابد .همچنین میتوان افزای ،جژذب تژا

بهمنظور بررسی تأثیر دما بژر روی فراینژد جژذب ،سژه الزمژای ،بژا

دمای  08Cرا به کاه ،الیۀ مرزی انتقال جژر در اطژرا جژاذب

شرایط یکسان زمان ماند  5ساعت و مقژدار جژاذب برابژر  1/5گژر

نسوت داد؛ بهطوری که مقاومت انتقال جر کاه ،مییابد که نتیجۀ

به ازای  10سیسی محلول در دماهای  08 ،25و  54Cانجا شژد.

تحرک مولکولها است [ .]15-17الز به ذکر است برای جداسژازی

نتژژایج حاصژژ از تجزیژژۀ  GCبژژر روی نمونژژههژژا در شژژک ()1

استیک اسید و استالدهید با وجود اینکه باالترین مقادیر جذب مربوط

ارائه شده است .با توجه به الن ،با افزای ،دما ابتدا درصد جداسژازی

به دمای  08Cاست؛ اما بهدلی اختال کم میزان جذب ،دما تژأثیر

تا دمای  08Cافزای ،و پس از این دما ،کاه ،یافته و مناسبترین

بهسزایی در این بازهها ندارد.

دما برای جذب مواد از الب ،دمای  08Cحاص شده است .میتژوان

acidاستیک اسید
درصد
%acetic

درصد استالدهید
%acetaldehyde

درصد اتانول
%ethanol

08
80
08
70

6008

4048
38
30

2028
1018
08
55
00

50
08

45
40

35
30

40
48

30
38

25
20

20
28

دما )(C

شکل  .1اثر دما بر درصد جداسازی اتانول ،استیک اسید و استالدهید از محلول آبی.
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درصد
جداسازی
درصد
جداسازی

5008

به منظور مشاهد تأثیر زمان ماند بر روی جذب مواد 4 ،الزمای ،در

ماند درصد جداسازی الن افزای ،مییابد؛ بنابراین ،هنگامی که میزان

زمژژژانهژژژای متفژژژاوت  5 ،4/5 ،0و  8سژژژاعت در دمژژژای  08Cو

جذب اتانول و استالدهید کاه ،یافته ،استیکاسژید جژذب بژاالیی

مقدار جاذب  0/15گر جاذب در سیسی انجژا شژد؛ بژا توجژه بژه

دارد و در مح های فعال جاذب قرار گرفته است[.]15-19

نتایج این الزمای،ها که در شک ( )2نشان داده شده است ،هماننژد
تأثیر دما ،برای دو ماد اتانول و اسژتالدهید در یژک نقطژۀ بیشژینۀ

 3-1-3اثر مقدار جاذب

میزان جذب انجا میگیرد و پس از الن کاه ،مییابژد؛ بژر اسژاس

با هد تعیین مقدار مناسب جژاذب 2 ،الزمژای ،در دمژای  08Cو

دادههای الزمایشگاهی ،باالترین مقدار جذب ایژن دو مژاده در زمژان

زمان ماند  5ساعت انجژا شژد؛ در ایژن الزمژای،هژا مقژدار جژاذب

ماند  5ساعت مشاهده می شود و افزای ،زمان ماند بعد از  5سژاعت

با توجه بژه مطالعژات گذشژته  0/15و  0/1گژر جژاذب بژرای هژر

تأثیری منفی بر روی جذب دارد که بهدلی وجود منافذ و مکانهای

سیسی محلول تعیین شژد .نتژایج تجزیژۀ  GCایژن الزمژای،هژا در

فعال در دسترس و سطح تمژاس بژاال بژرای جژزء جژذبشژونده در

جدول ( )2ارائه شده است؛ نمونه بژا میژزان دوز جژاذب  0/15گژر

افژزای ،سژرعت جژذب بژا

جاذب در هر سیسی ،میزان جداسازی باالتری را نشژان مژیدهژد و

افزای ،گرادیان غلظت انتقال جر میشود .بژا سژسریشژدن زمژان،

میتوان نتیجه گرفژت بژا افژزای ،مقژدار جژاذب میژزان جداسژازی

تعداد مح های فعال اشغال نشده کاه ،مییابد و متعاقوژاً سژرعت

الالیندهها افزای ،یافته است.

زمانهای ابتدایی فرایند است که باعژ

جذب کژم مژی شژود؛ همچنژین بیشژترین میژزان جداسژازی بژرای

acidاستیک اسید
درصد
%acetic

درصد استالدهید
%acetaldehyde

درصد اتانول
%ethanol

تصفیۀ محلول چهارجزئی آب /اتانول /استالدهید /استیکاسید...

 2-1-3اثر زمان ماند

استیکاسید در مدت زمان ماند  8ساعت اسژت و بژا افژزای ،زمژان

188
100
08
90
08
80

08
60
08
50
48
40

درصد
جداسازی
درصد
جداسازی

08
70

38
30
28
20
18
10

08

80

70

60

50

44

33

(ساعت)
ماندماند
زمانزمان
(ساعت)

شکل  . 2اثر زمان ماند بر میزان جداسازی اتانول ،استیک اسید و استالدهید از محلول آبی.
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جدول  .2بررسی تأثیر مقدار جاذب بر درصد جداسازی اتانول ،استیک اسید و استالدهید از محلول آبی.
مقدار جاذب )(gr ads/ml

درصد جداسازی استالدهید

درصد جداسازی استیکاسید

درصد جداسازی اتانول

0/1

71

51

20

0/15

70

59

44

 2-3تحلیل نتایج طراحی آزمایش

نتایج الن در جدول ( )4ارائه شد .الز به ذکر است درصد جداسژازی

بژژرای کژژاه ،تعژژداد الزمژژای،هژژا و همچنژژین لحژژا کژژردن

هر یک از الالیندههژا بژهعنژوان پاسژخ در نظژر گرفتژه شژده اسژت؛

برهمکن ،عوام مستق بژر روی پاسژخ ،الزمژای،هژا بژا نژر افژزار

پاسژژخهژژای بژژه دسژژت المژژده بژژه روش تجزیژژه و تحلی ژ واریژژانس

 Design Expert 11طراحژژی و روش المژژاری پاسژژخ سژژطح ()RSM

( )ANOVAبررسی و نتایج در جدول ( )5ارائه شد.

از نوع مکعب مرکزی 1استفاده شد .مؤلفههژای انتخژابی در  0سژطح
مختلف بررسی شد .با توجه به مطالعات گذشته و نتایج الزمای،های

جدول  .3محدودۀ مؤلفههای انتخابی در نرمافزار طراحی

اولیه که در باال به الن پرداخته شد؛ محژدود مؤلفژههژا تعیژین و در

آزمایش.

جدول ( )0ارائه شد؛ همچنین درصد جداسازی مواد بهعنوان پاسژخ

متغیر

محدادۀ تغییرات

در نظژژر گرفتژژه شژژد و بژژرای پژژی،بینژژی درصژژد جداسژژازی مژژواد،

دما ()C

54-25

زمان ماند ()hr

5-0

مقدار جاذب )(grads/cc

0/0-15/0

مدل کاه ،یافتۀ درجه  22استفاده شد.
پس از تعیین محدود دقیقتر مؤلفهها ،طراحی الزمژای ،بژر اسژاس
 RSMانجا شد؛ درصد جداسازی هژر یژک از ترکیوژات مشژخص و

جدول  .4شرایط انجام آزمایشها و نتایج جداسازی.

درصد جداسازی

آزمایش

داز جاذب )(grads/cc

دما ()C

زمان ماند ()hr

1

0/225

08

4/5

75

2

0/225

08

4/5

85

85

0

0/225

08

4/5

75

80

51

4

0/15

08

4/5

72

87

08

5

0/00

08

4/5

85

97

55

5

0/225

51

4/5

77

88

55

7

0/225

25

4/5

80

95

50

8

0/225

08

0/0

77

89

54

9

0/225

08

5/0

81

90

55

10

0/18

45

5/4

58

74

48

11

0/27

45

5/4

77

80

51

12

0/18

00

5/4

79

80

48

10

0/27

00

5/4

75

81

57

14

0/18

00

0/5

72

45

45

15

0/27

00

0/5

85

90

52

15

0/18

45

0/5

58

82

48

17

0/27

45

0/5

79

82

55

2. Quadratic
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استالدهید

استیکاسید

اتانول

84

5
55

1. Central Composite Design

مقدار جاذب ،کمتر از 0/05بوده و نشان میدهد که این مؤلفه تژأثیر

) (R2=0.94که در معادلۀ ( )1این الگو برای درصد جداسازی اتژانول

معناداری بر روی نتایج و تابع هد دارد .همانگونه که در شک ()0

ارائه شده اسژت کژه در الن :A ،زمژان مانژد ) :B ،(hrمقژدار جژاذب

نشان داده شده است ،هموستگی بین مقادیر واقعی و پی،بینی شده

) (gr ads/mlو  :Cدمای واکن (°C) ،است.

و همچنین پیروی النها از یک خط راسژت نشژان داد کژه از الگژوی
)(0.0177BC

)(0.0046 AC

)(0.0148 AB

)% Ethanol = + 0.6272 (0.0035A) + (0.0474B) + (0.0013C
)(0.0257 A2) (0.0538 B2) (0.0320C2

()1
همچنین در شک های ( )4تا ( ،)5اثرات مؤلفهها بهصورت همزمان بر روی درصد جداسازی اتانول ارائه شده است.
جدول  .5تحلیل نتایج درصد جداسازی اتانول با استفاده از تجزیۀ واریانس.
منبع

مجموع مربعات

dF

مربع میانگین

شاخص F

شاخص P

درجۀ اهمیت

الگو

0/0701

9

0/0079

45.12

0/0015

اهمیت باال

A-t

0/0002

1

0/0002

0/2550

0/5282

B-gr

0/0007

1

0/0007

48/08

0/0002

C-T

0/0000

1

0/0000

0/0050

0/8550

AB

0/0017

1

0/0017

2/70

0/1425

AC

0/0002

1

0/0002

0/2541

0/5201

BC

0/0025

1

0/0025

0/90

0/0880

A²

0/0074

1

0/0074

11/54

0/0110

B²

0/0015

1

0/0025

51/07

0/0002

C²

0/0115

1

0/0108

18/04

0/0008

باقیمانده

0/0045

7

0/0005

تصحیح نهایی

0/0750

15
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با توجه به نتایج  ANOVAبرای اتانول ،مقدار  P-valueبژرای مؤلفژۀ

مناسوی استفاده شده و بژا نتژایج الزمایشژگاهی انطوژاال بژاالیی دارد
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8/00

8/0

8/0

مقادیر پیشبینیشده

8/00

8/40

8/4

8/30
8/00

8/0

8/00

8/40

8/0

8/4

8/30

مقادیر ااقعی
مقادیر واقعی

شکل  . 3همبستگی مقادیر واقعی و پیشبینی شدۀ درصد جداسازی اتانول از محلول آبی.

درصد اتانول
01

44/0

31/0

20
0

3/42000 3/00014 4/20001 4/01420 0/14200 0/00143

3

A: t

شکل  .4اثر مؤلفۀ دما و زمان ماند بر روی درصد جداسازی اتانول از محلول آبی.
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C: T

30

44/0

C: T
30

31/0

20
8/2020

8/3

8/220

8/10

8/1000

B: gr

شکل  .5اثر مؤلفۀ دما و میزان جاذب بر روی درصد جداسازی اتانول از محلول آبی.
درصد اتانول

تصفیۀ محلول چهارجزئی آب /اتانول /استالدهید /استیکاسید...

درصد اتانول
01

8/3

8/2020

8/220
B: gr
8/1000

8/10
0

0/00143

4/20001 4/01420 0/14200

3/00014

3/42000

3

A: t

شکل  .6اثر مؤلفۀ زمان ماند و میزان جاذب بر جداسازی اتانول از محلول آبی.
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بژژا توجژژه بژژه شژژک ( ،)4بژژا افژژزای ،دمژژا در یژژک زمژژان ثابژژت

جدول  .7مقایسۀ دادههای تجربی و نظری در شرایط بهینه.

درصد جداسازی ابتدا افزای ،و سسس کاه ،مییابژد و بژا افژزای،
زمان ماند در یک دمای ثابت درصد جداسازی اتانول ابتدا افژزای ،و

درصد
موارد

استالدهید

سسس کاه ،مژییابژد .همچنژین در شژک ( ،)5اثژر مؤلفژۀ دمژا و
مقدار جاذب ارائه شده که با توجه به الن ،بژا کژاه ،دمژا و افژزای،
مقدار جاذب تا  0/25گژر جژاذب در هژر سژیسژی ،میژزان جژذب
بیشتری به دست میالید .با توجه به اثر دو مؤلفۀ زمان ماند و میژزان
جاذب که در شک ( )5ارائه شده اسژت ،بژا افژزای ،زمژان مانژد در
میزان جاذب ثابت ،درصد جداسازی ابتدا افژزای ،و سژسس کژاه،
مییابد؛ بنابراین محدود بهینهای برای مؤلفهها بهمنظور رسیدن بژه
حداکثر درصد جداسازی وجود دارد.

جداسازی

پی،بینی

درصد جداسازی

درصد جداسازی

استیکاسید

اتانول

84/50

95/59

58/00

داد تجربی

81/02

92/90

58/00

درصد خطا

0/79

0/78

0/55

نر افزار

 .4نتیجهگیری کلی
در این پژوه ،،فراینژد جژذب سژطحی مخلژوط سژهتژایی اتژانول،
استیکاسید و استالدهید از الب بر روی کربن فعال بهعنوان جژاذب،
بررسی و مؤلفه های مؤثر بر ایژن فراینژد و محژدود تغییژرات النهژا

 3-3بهینهسازی فرایند جذب
پس از بررسی تأثیر مؤلفههای مختلف بر روی میزان جژذب اتژانول،
اسژتیک اسژید و اسژتالدهید الز اسژت کژه شژرایط فراینژد جژژذب
بهینهسازی شود تا در زمان و هزینژه صژرفهجژویی شژود .همچنژین
الگوی پیشنهادی بهوسیلۀطراحی الزمای ،با دادههژای الزمایشژگاهی
مقایسژژه شژژد تژژا صژژحت طراحژژی الزمژژای ،مشژژخص شژژود؛ لژژذا در
بهینهسازی فرایند جذب ،مقادیر  0پاسژخ (درصژد جداسژازی اسژید
استیک ،استالدهید و اتانول) همزمان با یکدیگر بیشینه شد تا فرایند
جذب در حالت بهینه انجا شود که شرایط بهینژۀ پیشژنهادی روش
 RSMفرایند در جدول ( )5و مقادیر پژی،بینژی شژده و تجربژی در
جدول ( )7ارائه شده است .طوق این نتایج خطای الگوی پیشنهادی
نر افزار با دادههای تجربی بهدستالمده کمتر از  5درصژد اسژت؛ در
نتیجه میتوان گفت این الگژو از دقژت خژوبی برخژوردار اسژت و بژا
استفاده از الن میتوان مقادیر درصد جداسازی را برای فرایند جژذب
پی،بینی کرد.

مشخص شد و سسس بر اساس طراحی الزمای RSM ،الزمای،هژایی
انجا شد که نتایج الن در زیر ارائه میشود:
 .1با افزای ،دما ،ابتدا درصد جداسازی تا دمای  08ºCافژزای ،و
پس از این دما ،کاه ،مییابد؛ با افزای ،مقدار جاذب ،درصد
جداسازی افزای ،یافته است .همچنین افزای ،زمان مانژد تژا
زمان  5ساعت ،برای مواد اتانول و استالدهید باعژ افژزای ،و
پس از الن باع کاه ،میزان جذب شده است.
 .2در مورد استیک اسید با افزای ،زمان ماند ،میژزان جژذب نیژز
افزای ،مییابد؛ مولکژولهژای اسژتیکاسژید کمژی بزرگتژر از
مولکول های اتانول هستند؛ بنابراین ظرفیت جذبشان پایینتژر
از مولکولهای اتانول بود.
 .0بژژر اسژژاس نتژژایج جژژدول  ANOVAمؤلفژژۀ اصژژلی بژژرای
جذب سطحی ،مقدار جاذب است که با افژزای ،الن تژا مقژدار
بهینۀ  0/28 g ads/ccمیزان جداسژازی افژزای ،و پژس از الن
کاه ،مییابد .همچنین افزای ،دما بژه جژذب اسژتیکاسژید

جدول  .6مقایسۀ دادههای تجربی و نظری در شرایط بهینه.

 .4با توجه به بهینهسازی مؤلفهها ،مقدار بهینۀ مؤلفهها در دمژای

میزان

مقدار جاذب

زمان ماند

دما

)(gr ads/cc

)(hr

)(°C

مطلوبیت

0/28

4

00

0/90

کمک میکند؛ اما برای اتانول و استالدهید اینگونه نیست.

1

 ،08Cزمان ماند  4ساعت و مقدار جاذب برابر  0/28گژر بژه
ازای هر سیسی محلول تعیین شد.
 .5مقایسۀ نتایج الزمای،هژای تجربژی فراینژد جژذب بژا الگژوی
پیشنهادی  RSMنشان داد که الگوی پی،بینی شده از دقژت

1. Desirability
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باالیی برخوردار است.
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