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چكيده :در اين مطالعه ،از پوسته برنج خام به عنوان جاذب براي حذف نفت خام از محيط آبي استفاده شده است.
ويژگيهاي جاذب به کمک آناليز عنصري ( ،)CHNSدستگاه پالسماي جفت شده القايي( ،)ICP-OESپرتو سنجي
فروسرخ تبديل فوريه( )FT-IRوميکروسکوپ الکتروني روبشي( )SEMتعيين شد .ميزان جذب نفت به روش وزني
تعيين شد .اثر پارامترهاي گوناگون مؤثر بر جذب شامل زمان تماس ،دانه بندي ،غلظت اوليه ترکيب نفتي و ميزان
جاذب بررسي شد .نتيجهها نشان داد سرعت جذب نفت خام زياد بوده و از معادله سينتيک شبه مرتبه دوم پيروي ميکند.
با کاهش اندازه ذره پوسته برنج خام ،درصد جذب از  %05به حدود  %05کاهش يافت .همچنين جذب نفت خام
بر روي پوسته برنج با مدل فروندليچ برازش بهتري داشت .بيشترين جذب نفت خام در محيط آبي توسط پوسته برنج خام
در شرايط بهينه حدود  %00بود.
واژههاي كليدي :پوسته برنج؛ نفت خام؛ جذب؛ مدلهاي سينتيک و همدما.
KEYWORDS: Rice husk; Crude oil; Adsorption; Kinetics and isotherm models.

مقدمه

يکي از مشکلهای زيست محيطي جدی که ميتواند خسارتهای
جبران ناپذيری به محيط زيست وارد سازد ،آلودگي نفتي است.
لکههای نفتي موجود در سطح آبها صدمه زياد اقتصادی ،اجتماعي
و زيست محيطي وارد ميسازند .به دليل اثرهای زيان آور و
طوالني مدت ترکيبهای نفتي و مشتقات آن در زيستبومها
به ويژه زيست بومهای آبي ،گسترش روشهای جديد برای
پاکسازی مناطق آلوده به ترکيبهای نفتي ضروری است[.]1
پاکسازی آلودگي نفتي بسته به زمان ،نوع ترکيب نفتي و موقعيت و
ديگر شرايط محيطي متفاوت است [.]2 ,3
روشهای گوناگوني برای پاکسازی آلودگي نفتي و مشتقهای آن
*عهده دار مکاتبات
علمي ـ پژوهشي

در محيط آبي وجود دارد .اين روشها در سه دسته کلي فيزيکي،
شيميايي و زيستي دستهبندی ميشود .اولين گروه شامل روشهای
فيزيکي مانند جاذبها ،محصور کنندهها و جمعکنندههای سطحي،
فروبردن لکه نفتي در اعماق؛ دومين گروه روش های شيميايي
مانند پراکنده سازها ،سوزاندن در محل ،استفاده از جامدسازها،
ژل سازها؛ و سومين گروه روشهای زيستي مانند پاکسازی زيستي
است .روشهای في زيکي و زيستي نسبت به روش های شيميايي
سازگاری به نسبت بهتری با محيط زيست دارند .به هرحال،
به کارگيری هر يک از روشهای پاکسازی بسته به شرايط محيطي
و نوع آالينده نفتي برتریها و محدوديتهايي دارد [.]3 ,4
+E-mail: mnorolah@cc.iut.ac.ir
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به عنوان مثال ،يکي از بزرگترين عيبهای روشهای زيستي
زمان بر بودن آن است ،افزون بر اين ،ميکروارگانيسمها نميتوانند
تمامي ترکيبهای موجود در نفت را تجزيه کنند و برخي از اجزای
نفت در محيط باقي خواهند ماند[ .]3با اين وجود مواد جاذب برای
بسياری کاربردها مورد توجه هستند زيرا امکان جمع آوری و حذف
کامل نفت و مشتقات آن از مناطق آلوده توسط اين مواد در مدت زمان
کوتاه وجود دارد .در حقيقت مواد جاذب قابليت تبديل نفت مايع
به شکل نيمه جامد و جامد را ساده ميکند [ .]6 ,5از جمله عاملهای
مؤثر در انتخاب مواد جاذب برای حذف ترکيبهای نفتي قابليت
دسترسي ،ارزاني ،ظرفيت و سرعت باالی جذب ترکيبهای نفتي،
آبگريزی ،زمان نگهداشت زياد ،سادگي بازيافت نفت از جاذب،
قابليت استفاده دوباره ،شناوری باال ،قابليت تجزيه زيستي و
دوستدار محيط زيست است .به هرحال آب گريزبودن و چربي دوستي
مواد جاذب از جمله پارامترهای اوليه تعيين کننده برای انتخاب
جاذب برای حذف ترکيبهای آلي است  .مواد جاذب نفت
به سه گروه اصلي طبقه بندی مي شود :مواد آلي مصنوعي ،مواد معدني،
مواد آلي گياهي [ .]2 ,5 ,7محدوديتهای ترکيبهای معدني و
مواد تهيه شده آلي باعث ايجاد انگيزه برای يافتن جاذبهای جديد
همچون مواد طبيعي آلي با قابليت تجزيه زيستي شد [ .]7 , 8استفاده از
مواد دور ريز يا فراوردههای جانبي کشاورزی همانند باقيماندههای
برنج ،انواع فيبرهای گياهي ،باقيماندههای ذرت ،پنبه درختي( ،)1کنف(،)2
استبرق( ،)3پوسته بادام زميني ،بقايای جو و غيره به عنوان مواد
قابل دسترس و ارزان قيمت برای پاکسازی محيط های آلوده
توجه بسياری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است [ .]2 , 8از جمله
برتریهای مهم آنها ميتوان به فراواني آنها ،هزينه کم ،توانايي برای
تجزيه زيستي ،سادگي فناوری استفاده از آنها اشاره کرد [.]5 ,9
پوسته برنج نيز يک فراورده جانبي به دست آمده از کارخانههای
توليد برنج است که به دليل ارزش اقتصادی کم ،متأسفانه مقدارهای
زيادی از آن در اطراف جاده ها سوزانده ميشود و يا در زمينهای
کشاورزی انبار ميشود که باعث آلودگي محيط زيست ميشود ][11 ،11
به هرحال استفاده از اين مواد دورريز کشاورزی به عنوان جاذب برای

پاکسازی محيط زيست افزون بر اينکه به کاهش آلودگيهای
محيطي کمک مي کند ميتواند منجر به کاهش آلودگيهای
ناشي از سوزاندن و دفع آنها نيز بشود [.]11
مطالعههای بسياری بر روی به کارگيری پوسته برنج و
فراوردههای به دست آمده از تيمار آن برای حذف انواع ترکيبهای
روغني و نفتي ارايه شده است.
استفاده از جاذبهای به دست آمده از تيمارهای گرمايي
پوسته برنج برای جذب ترکيبهای نفتي همچون نفت خام ،سوخت
ديزلي و بنزين از محيط آبي در مطالعههای وليو و همکاران()4
( ]12[ )2111و کيودی برجنو و همکاران( ]13[ )2112( )5؛ کاربرد
پوسته برنج تيمار شده شيميايي با روش قليايي( )NaOHدر جذب
ضايعههای ديزلي به دست آمده از نشت دريايي توسط بازرگان و
همکاران( ]14[ )2114( )6و استفاده از پوسته برنج استيله شده
برای حذف نفت خام از محيط آبي در مطالعه تامپسون و همکاران()7
( ]15[ )2111مورد بررسي قرار گرفته است .افزون بر اين
در مطالعههای الي و همکاران( ]16[ )2112( )8و خان و همکاران()9
( ]17[ )2114عملکرد جاذب های طبيعي همچون پوسته برنج،
پنبه درختي و غيره با جاذب های تجاری ـ مصنوعي شامل پلي استر
برای حذف انواع ترکيبهای نفتي همچون روغن موتور ،روغن ديزل
و ساير مشتقهای نفتي در محيط آبي مقايسه شد و قابليت
جاذبهای طبيعي برای جذب ترکيبهای نفتي در محيطهای آبي
آشکار شد .با اين وجود مطالعههای داخلي اندکي به منظور
ارزيابي قابليت پوسته برنج برای حذف ترکيبهای روغني و نفتي
صورت گرفته است .در مطالعه ای که توسط بيات و همکاران()2118
انجام گرفت ،عملکرد جاذب های طبيعي باگاس( ،)11پوسته برنج و
جاذبهای سنتزی پلي پروپيلن بيبافت( ،)11گرافيت ورقه ورقه شده()12
برای جذب نفت گاز و نفت خام از محيط آبي بررسي شد.
در اين مطالعه ميزان جذب پوسته برنج با مش  14تا  18در حدود
 3-5گرم بر گرم گزارش شد[.]4
مطالعههای بسياری نشان ميدهد که پوسته برنج پس از
جذب ترکيبهای روغني و نفتي ميتواند به سادگي با اعمال فشار

)7( Thompson et al.

)1( Kapok

)8( Ali et al.

)2( Kenaf

)9( Khan et al.

))0( Milkweed (Asclepias

)15( Bagasse

)4( Vlaev et al.

)11( Polypropylene non woven

)0( Kudaybergenov et al.

))12( Exfoliated Graphite (EG

)6( Bazargan et al.
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جدول 1ـ ويژگيهای نفت خام.

دانسيته

)(25°C g/cm3

گرانروی

1/851

سينماتيک )(41 cm2/s

6/17×11-2

واجذب انجام دهد و روغن را از ساختار خود خارج کند و چندين مرتبه
در فرايند جذب مورد استفاده شود [ .]18همچنين از آنجايي که پوسته
برنج دارای ارزش گرمايي در حدود  12/1 -15/2MJ/kgاست ،پس از
جذب ترکيبهای نفتي و روغني ارزش گرمايي زيادی پيدا خواهد کرد
و مي تواند در صنايع به عنوان سوخت کمکي در کوره ها يا ژنراتورهای
صنعتي استفاده شود[ .]12آنچه در اين مطالعه مورد اهميت است
افزون بر تعيين کارايي پوسته برنج خام در حذف نفت خام از محيط آبي،
بهينه سازی فاکتورهای اثرگذار بر جذب ،تعيين سينتيک و هم دماهای
جذب نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش تجربي
جاذب و نفت

در اين مطالعه پوسته برنج به عنوان جاذب و نفت خام به عنوان
جذب شونده انتخاب شدند .ويژگيهای نفت خام در جدول 1
آورده شده است.
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برای تعيين ميزان رطوبت پوسته برنج خام ،ميزان يک گرم
از نمونه در داخل آون به مدت 24ساعت در دمای 131 °C
گذاشته شد و بعد از سرد شدن در دسيکاتور و رسيدن دمای نمونه
به دمای محيط دوباره نمونه وزن شد .کاهش وزن به صورت
درصد رطوبت بيان شد (معادله(.]21[ ))1
 w0وزن نمونه اوليه ws ،وزن نمونه خشک شده
wo  ws
100
wo

() 1



درصد رطوبت

برای بررسي طيف جذبي و تعيين انواع گروههای عاملي پوسته برنج،
پرتو سنجي فروسرخ با تبديل فوريه( )FT-IR( )3با دستگاه مدل
 Bruker Equinox 5گرفته شد .درحقيقت پرتوی  FT- IRجاذب،
اطالعاتي در مورد ساختار شيميايي و گروههای عاملي سطحي جاذب
(قطبي يا غيرقطبي) ارايه ميدهد[ .]21ابتدا نمونه پوسته برنج با KBr
با نسبت وزني 1/1( 31:1گرم نمونه با  3گرم  )KBrدر هاون به طور کامل
پودر و همگن شد و در دستگاه قرص ساز ،فشرده و به قرص تبديل و
قرص تهيه شده در دستگاه پرتوسنج فروسرخ قرار گرفت و پرتو
در بازهی  4111-411 cm-1ثبت شد [ .]12از آناليز ميکروسکوپ الکتروني
روبشي(( (SEM) )4مدل  XL30SERIESساخت شرکت فيليپس هلند)
برای شناسايي ريخت شناسي پوسته برنج استفاده شد[.]22
آزمايشهای جذب

شناسايي ويژگيهای جاذب مورد استفاده

برای تعيين ترکيب عنصری پوسته برنج از دستگاه
 Vario EL III Elementarاستفاده شد و ميزان عناصر C-H-N-S
اندازهگيری شد .برای اندازه گيری سيليس از دستگاه پالسمای
جفت شده القائي( ICP-OES )1مدل Optima 7300 DVاستفاده شد.
به منظور هضم سيليس پوسته برنج از روش ايليوت و همکاران()2
( )1991استفاده شد [ 51 .]19ميلي گرم از جاذب به همراه  11ميليليتر
 %51 NaOHو پنج ميلي ليتر %35 H2O2در ظرف فالکون
 51ميلي ليتری اضافه شد .سپس محلول به دست آمده در درون
اتوکالو در دمای  118 °Cبه مدت يک ساعت قرار داده شد .برای
جلوگيری از سرازير شدن محلول درب فالکون کمي باز گذاشته مي شود.
پس از رسيدن دمای اتوکالو به دمای اتاق ،محلول از درون اتوکالو
خارج شد و با افزودن آب مقطر حجم مورد نظر 51ميلي ليتر آماده شد.

برای دستيابي به بيشترين ميزان جذب ،تأثير عاملهای
گوناگون مؤثر بر جذب بررسي شد و ميزان جذب محاسبه شد.
بدين منظور ترکيب نفتي و جاذب به نسبت  1به  1در يک ارلن
111ميلي ليتری ريخته شد و بقيه آن آب شهری افزوده شد و
پس از بر هم زدن آنها با سرعت ، 151 rpmجاذب به همراه جذب
شونده و آب جذب شده از صافي عبور داده شد و در آون به مدت
 24ساعت در دمای  41-51درجه سلسيوس قرار داده شد تا آب آن
تبخير شود و سرانجام ميزان روغن جذب شده از روش وزني
بر اساس معادله( )2به دست آمد[:]2
()2

= درصد جذب

  111وزن جاذب اوليه (گرم) -وزن کل نمونه خشک شده (نفت و جاذب) (گرم)
ميزان اوليه نفت (گرم)

)1( Inductively Coupled Plasma Spectroscopy - Optical emission spectrometry
)2( Elliott et al.
))0( Fourier transform infrared (FT-IR
))4( Scanning electron microscopy(SEM

علمي ـ پژوهشي
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جدول 2ـ ترکيب عنصری پوسته برنج خام.

ترکيب(درصد)

جاذب
پوسته برنج

H

C

N

S

SiO2

5/29

37/57

1/71

1/51

18/91

الف

ب

شکل 1ـ الف) پوسته برنج خام ب) پوسته برنج خرد شده توسط آسياب گلولهای.

از جمله فاکتورهايي که اثر آنها بر روی جذب ترکيب نفتي
بررسي شد زمان تماس ،دانه بندی ،غلظت اوليه جذب شونده و
ميزان جاذب بود .کليه آزمايشها با  3تکرار انجام گرفت.
برای بررسي اثر زمان بر ميزان جذب نسبت  1:1جذب شونده
به جاذب در بازهی زماني آزمايش  61-1دقيقه انتخاب شد .برای
بررسي اثر دانه بندی جاذب ،پوسته برنج خام در  2دسته آسياب شده
و آسياب نشده قرار گرفت .اندازه مش ها 411-141-35-18-11
انتخاب شد .برای آسياب کردن ذرهها از آسياب معمولي و آسياب
گلولهای سيارهای به مدت 11ساعت با نسبت گلوله به پودر و
با سرعت  511rpmاستفاده شد .پس از دستيابي به دانه بندی
مناسب غلظت اولي ه ترکيب نفتي به نسبت جاذب در محدوه
 51-1گرم در ليتر در زمان تعادل بهينه انتخاب شد .از هم دماهای
جذب سطحي النگموير و فروندليچ برای برازش دادهها استفاده شد.
به منظور بررسي اثر ميزان جاذب بر جذب ترکيب نفتي پس از تعيين
باالترين غلظت اوليه جذب شونده در مرحله پيش متناسب با آن
ميزان جاذب تغيير داده شد تا ميزان جاذب بهينه تعيين شود.
سرانجام از برنامه اکسل 2113برای رسم گرافها استفاده شد.
نتيجهها و بحث
مشخصه يابي جاذب

آناليز عنصری پوسته برنج شامل ميزان عناصر هيدروژن،
کربن ،نيتروژن وگوگرد در جدول  2ارايه شده است .حضور بيش از
11

 %37کربن در ساختار پوسته برنج مي تواند بيانگر پتانسيل پوسته
برنج برای حذف ترکيبهای آلي از جمله نفت باشد .ميزان رطوبت
پوسته برنج خام  %6/5به دست آمد.
شکل  1ريخت شناسي پوسته برنج خام و پوسته برنج آسياب شده
به وسيله آسياب گلوله ای را نشان مي دهد .مطابق با شکل
سطح پوسته برنج برجسته و بيرون زده ،ساختار کروی شکل
و شي ار دار به صورت خطي و منظم مي باشد .اما پوسته
برنج آسياب شده ذرهها به شدت خرد شده و تشکيل آگلومره دادند
[.]21 ,22
نتيجههای به دست آمده از آناليز پرتو  IRنمونه ها در شکل 2
قابل ديدن است .در پرتوی  FT-IRپوسته برنج خام گروه های
عاملي مواد کربني ،سيليس و آب جذب شده قابل ديدن است.
در پرتو عبوری پوسته برنج خام بيشينه طول موج 3421 cm-1
مربوط به پيوند  O-Hدر مولکول های آب يا  O-Hموجود در سلولز،
همي سلولز و ليگنين است [ .]23پيوند در طول موج 1641 cm-1
ناشي از تغيير شکل ارتعاش مولکولهای آب و حضور C=C
در ترکيبهای آلي است .پيوندها در بازهی  1111- 1151 cm-1و
 461مربوط به گروههای سيليکون ـ اکسيژن  Si-Oاست[.]21 ,12
بهطور کلي نتيجههای آناليز  FT-IRنشان داد که بخش عمده
ساختار پوسته برنج را ترکيبهای آلي تشکيل ميدهد (ترکيبهای
کربني) و نوارهای پرتوی مربوط به ترکيبهای معدني همچون
سيليس بسيار اندک است.
علمي ـ پژوهشي
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کاربرد پوسته برنج خام در حذف نفت خام از محيطهای آبي

نتيجههای به دست آمده از بررسي اثر زمان تماس بر ميزان
جذب (با نسبت 1:1جذب شونده به جاذب) در شکل  3برای نفت خام
نشان داد که جذب آن توسط پوسته برنج بسي ار تند است
و در همان  5دقيقه اول جذب اتفاق افتاد و زمان تماس بيشتر
در افزايش ميزان جذب تاثير زيادی نداردکه اين موضوع شايد
به دليل جذب اوليه ترکيب نفتي روی سطح جاذب و سپس نفوذ
به حفرههای داخلي است [.]15

91

81

11

111

1111

2111

طول موج

11
1111

5111

()cm-1

شکل 2ـ طيف  FT-IRپوسته برنج.

سينتيک جذب

111
81
11
11
21

11

31

51

11

21

11

1

1

زمان (دقيقه)

شکل 5ـ اثر زمان تماس بر جذب نفت خام توسط پوسته برنج
( 11g/L،25 ° C ، pH= 8 -11نفت خام11g/L ،جاذب  ،پوسته برنج
با اندازه واقعي)1-2 mm
1/11

t
t
t
 
q t h qe

y = 1/112x + 1/11112

1/12

R2 = 1/999

1/11

در هر زمانmg/g

علمي ـ پژوهشي

1/18
1/11
1/11

)t/qt (min g/mg

 qtمقدار ترکيب نفتي روی سطح جاذب
 qeمقدار نفت جذب شده در زمان تعادلmg/g
(k2qe2 )hسرعت جذب اوليه( )(mg / g min
 K2ضريب ثابت معادله شبه مرتبه (g / mg min)2
ثابت های مدل های سينتيکي جذب نفت خام در جدول 3
ارايه شده است .همانگونه که نتيجهها نشان ميدهد مدل
سينتيک شبه مرتبه دوم با ضريب همبستگي( 1/999 )R2مدل
مناسبي برای توصيف سينتيک جذب نفت خام توسط پوسته
برنج است .اين مدل بيانگر جذب شيميايي ترکيب نفتي بر روی
جاذب است [.]15

درصد جذب

سينتي ک جذب که بي انگر سرعت جذب توسط جذب کننده
و زمان رسي دن واکنش به تعادل است[ .]24همان گونه که
در بررسي زمان تماس گفته شد فراي ند جذب سريع است
و از حدود  5دقي قه به بعد ثابت مي شود و امکان برازش
سينتي ک جذب نفت خام با مدل شبه مرتبه اول نبود .بنابراين
داده ها با مدل سينت ي ک شبه مرتبه دوم برازش داده شد که
نتيجههای آن در شکل  4نشان داده شده است .معادله
سينتيک شبه مرتبه دوم به طور گستردهای برای جذب يونهای
فلزی ،رنگ ها ،آفت کش ها ،مواد آلي و روغني از سامانههای
آبي مورد استفاده قرار گرفته است .اگر نمودار خطي باشد
فراي ند جذب جذب شيميايي است و جذب به خاطر ني روی
کوواالنس از طريق اشتراک ي ا تبادل الکترون بي ن جاذب و
جذب شونده اتفاق مي افتد .مدل خطي معادله سينتيک
شبه مرتب ه دوم به صورت زير است[:]25
()3

درصد عبور

بهينه سازی عاملهای مؤثر بر جذب نفت خام توسط پوسته برنج
اثر زمان تماس بر جذب نفت خام

111

1/12
11

31

11

51

21

11

1

1/11

زمان (دقيقه)

شکل 1ـ مدل سينتيک شبه مرتبه دوم جذب نفت خام توسط پوسته
برنج خام ( 11g/L،25 ° C ، pH= 8 -11نفت خام11g/L ،جاذب ،
پوسته برنج با اندازه واقعي)1-2 mm
11
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جدول 5ـ ثابتهای مدل سينتيک شبه مرتبه دوم برای جذب نفت خام توسط پوسته برنج خام.

ثابتها

جاذب
پوسته برنج خام

)qe (mg/g

)K (g/ mg min

R2

454/55

1/112

1/999

111
81

11

درصد جذب

11

21
1
کوچکتر از 1/1-1/153 1/153

1/3-1/1

1-1/3

2-1

بزرگتر از 2

اندازه ذرات (ميليمتر)

شکل  3ـ اثر دانه بندی جاذب در جذب نفت خام (، pH= 8 -11 ،3 min
 11g/L ،25 ° Cنفت خام11g/L ،جاذب)
اثر دانه بندی جاذب بر جذب نفت خام

استفاده از باقيماندههای جو در حذف نفت خام سنگين و نفت گاز
همخواني دارد [ .]27 ,28همچنين ممکن است خردکردن ذرهها
باعث شکستن حفرهها و بسته شدن آنها ميشود و جذب روغن
کاهش مي يابد  .لي و همکاران( )1999( )3نيز که از فيبرهای
سلولزی کنف برای حذف ترکيبهای نفتي استفاده کردند ،آسياب کردن
و کاهش اندازه ذرههای جاذب ( از مش  31تا  ) 81را به دليل تخريب
حفرهها و بسته شدن آنها موجب کاهش ظرفيت جذب نفت دانستهاند[.]2
با اين وجود ،پژوهشگراني مانند وکوما و همکاران()2111( )4
در مطالعه خود بر روی جذب ترکيبهای نفتي توسط پوسته بادام
زميني[ ]29و همچنين ابراهيم و همکاران( )2111( )5در مطالعه خود
بر جذب ترکيبهای روغني توسط باقيماندههای جو ،کاهش اندازه
ذرهها و افزايش سطح جاذب را دليل بر جذب بيشتر ترکيبهای
روغني و نفتي توسط جاذب های آلي طبيعي دانستند [ .]6تفاوت
در چنين نتيجهگيری ميتواند به دليل متفاوت بودن نوع ويژگيهای
فيزيکي جاذبها و ترکيب نفتي ميباشد.

يکي از عاملهای مهم ديگر اثر گذار بر جذب ،دانه بندی
جاذب است .نتيجههای اثر دانه بندی جاذب خام با اندازه های
بزرگتر از  2ميليمتر تا کوچکتر از  1/135ميلي متر به دست آمده
از آسياب برقي معمولي و از آسياب گلوله ای سيارهای (با نسبت
 1:1نفت خام و جاذب) در شکل  5قابل ديدن است.
نتيجهها نشان داد که با ريزتر شدن اندازه ذرههای جاذب،
درصد جذب نفت خام از حدود ( %51برای ذرههای  1/5ميلي متر به باال)
به حدود  %31برای ذرههای کوچکتر از  1/135ميلي متر کاهش يافت
و نمونه پوسته برنج بدون آسياب ،باالترين جذب را به خود
اختصاص داد .اين نتيجهها را ميتوان اين گونه تفسير کرد که
ترکيبهای چربي دوست تمايل جذب به حفرههای بزرگتر (ماکرو) دارند.
در حقيقت ذرههای بزرگتر ظرفيت پذيرش و نگهداشت بيشتری
از ترکيبهای نفتي را دارند[ .]26چنين نتيجههايي با مطالعههای
چوی و کلود( )1992( )1در استفاده از جاذب های طبيعي کنف و استبرق
برای جذب نفت خام و حسين و همکاران( )2119( )2بر روی

اثر تغيير غلظت اوليه نفت خام بر ميزان جذب توسط پوسته برنج
با غلظت  11گرم در ليتر جاذب در بازهی  1تا  51گرم در ليتر
بررسي شد (شکل  .)6درصد جذب نفت خام توسط پوسته برنج خام
در ابتدا با افزاي ش غلظت اولي ه نفت از  1تا  7گرم در ل يتر
افزايش مييابد ( )%45-25و سپس ثابت مي شود (حدود.)%51
با افزايش غلظت اوليه ترکيب نفتي ،جذب افزايش و پس از
رسيدن به يک غلظت مشخص تغييری در جذب ديده نشد و
جذب ثابت ماند .ثابت ماندن روند جذب پس از رسيدن به بيشترين
جذب به اين دليل است که برای هر جاذب ظرفيت مشخصي
برای جذب وجود دارد[ .]31هر چند که با افزايش غلظت اوليه
ترکيبهای نفتي از يک سو دسترسي جاذب برای جذب آب
کاهش مييابد [ ]28از سوی ديگر مولکولهای بيشتری از ترکيب نفتي

)4( Nwokoma et al.

)1( Choi and Cloud

)0( Ibrahim et al.

)2( Husseien et al.
)0( Lee et al.
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(معادله ( RL .))5نوع همدما را نشان مي دهد ( RL=0جذب يک سويه
(برگشت ناپذير)  1>RL>1 ،جذب مطلوب  RL=0 ،جذب خطي،
 RL>1جذب نامناسب است .غلظت اوليه جذب شونده را
در محلول نشان مي دهد[.]32

1

() 5

1  KLC

21
1
31

13

11

53

51

23

21

13

11

3

1

غلظت اوليه نفت خام (گرم در ليتر)

شکل  1ـ اثر غلظت اوليه نفت خام بر ميزان جذب آن بهوسيله جاذب
(11g/L ،3 min ،25 ° C ، pH= 8 -11جاذب ،پوسته برنج
با اندازه واقعي.)1-2 mm

در اختيار جاذب قرار ميگيرد و مکان های جذب به سرعت توسط
جذب شونده اشغال مي شود [ ]31اما به محض سير شدن جاذب
افزودن غلظت بيشتر ترکيب نفتي تأثيری بر جذب ندارد .همچنين
به دليل ثابت بودن مقدار جاذب با وجود افزايش غلظت اوليه
ترکيبهای نفتي درصد جذب ثابت مي ماند[.]5
همدما جذب

همدما جذب توزيع گونه های جذب شونده را بين جاذب و
محلول نشان مي دهد[ .]32مدل های همدمايي که در اين مطالعه
مورد بررسي قرار گرفت مدل خطي النگموير و فروندليچ بود.
مدل النگموير بر پايه جذب تک اليه ای روی يک ساختار
همگن بدون هيچ واکنشي بين مولکولهای جذب شونده است.
شکل خطي آن به صورت معادله( )4است[: ]29
() 4

Ce
1  Ce

qe q max K L q max

 qmaxبيشترين مقدار جذب شونده بر روی جاذب (،)mg/g
 qeمقدار ماده جذب شونده در واحد وزن جاذب( Ce ،)mg/gغلظت
تعادلي روغن در محلول فاز مايع بعد از جذب ( KL،)mg/Lثابت
جذب النگموير که مربوط به ميل ترکيبي سايت های جذبي و
انرژی جذب ( )L/mgاست و هرچه  KLبزرگتر باشد اين تمايل بيشتر
است .دلخواه بودن همدمای النگموير به کمک يک ثابت بدون واحد
به نام فاکتور جداسازی( )1يا پارامتر تعادلي)  )RLنشان داده ميشود

RL 

هم دمای فروندليچ برای بررسي ويژگي های جذب چند اليه
در سطحهای ناهمگن است .اين مدل بازهی غلظتي کمتر را
نسبت به النگموير نشان مي دهد [ .]33معادله خطي هم دمای
فروندليچ در معادله ( )6نمايش داده شده است.
1
Lnq  ln k  ln C
() 6
e

n

f

e

 qeمقدار جذب شونده در واحد وزن جاذب ( Ce،)mg/gغلظت
تعادلي جذب شونده در محلول( )mg/lو  Kfو  nثابتهای تجربي
معادله فروندليچ هستند که  Kfظرفيت نسبي جذب و  nشدت جذب را
نشان ميدهد .در همدمای فروندليچ زماني که  Kfافزايش مييابد
ظرفيت جذب جاذب برای جذب ماده جذب شونده مورد نظر
افزايش مييابد [ .]34همچنين  nنشان دهنده دلخواه بودن جذب است.
به طور کلي اگر  nدر بازههای  1-2 ،2-11و کمتر از  1باشد
به ترتيب نشان دهنده جذب خوب ،متوسط و جذب ضعيف است [.]15
برخي منابع هم بازهی  1-11را برای مقدار nنشان دهنده جذب
خوب ميدانند [ .]34نتيجههای برازش دادههای آزمايشگاهي
نفت خام با هم دمای النگموير (شکل  )7و فروندليچ (شکل )8
در زير آورده شده است و ثابت های هم دمای جذبي دو مدل
در جدول  4ارايه شده است.
بنابراين نتيجهها نشان داد که مدل فروندليچ مدل مناسبي
برای بررسي همدما جذب نفت خام توسط پوسته برنج از محيطهای
آبي است و فرايند جذب نفت خام بر روی پوسته برنج چند اليه است.
اثر مقدار جاذب بر جذب نفت خام

نتيجههای اثر تغيير ميزان جاذب بر درصد جذب نفت خام
توسط پوسته برنج در شکل  9نشان داده شده است .غلظتهای
اوليه بهينه نفت خام که در آن بيشترين جذب به دست آمد
 11گرم در ليتر بود که متناسب با اين غلظت مقدار جاذب تغيير داده شد
تا بيشترين جذب با افزودن مقدار جاذب به دست آيد .نتيجهها
نشان داد که با افزايش مقدار جاذب خام از  1تا 11گرم در ليتر
)1( Separation factor

علمي ـ پژوهشي
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جدول 1ـ ثابت های مدل همدمای النگموير و فروندليچ.

فروندليچ

جاذب

النگموير

Kf (mg/g)(mg/L)n

n

R2

)qmax(mg/g

)KL(L/mg

RL

R2

5/75 ×11 -3

1/765

1/991

>1q

-

-

1/35

پوسته برنج

311

111

111

81

y = -1/1113x + 11/3
R2 = 1/53

)Ce/qe (g/mL

211

21

111
1

51111

11

11111

21111

11

1

53

)Ce (mg/L

11
8

y = 1/518x - 3/139

lnqe

1
1

R2 = 1/991

2

11

11

9

1

1

3

شکل  9ـ اثر تغيير ميزان جاذب بر درصد جذب نفت خام توسط جاذب
( ،3 min ،25 ° C ، pH= 8 -11غلظت نفت خام ،11 g/L
پوسته برنج با اندازه واقعي.)1-2 mm

در ابتدا با افزايش ميزان جاذب مکانهای جذب بيشتری
در غلظتهای همانند در اختيار جذب شونده قرار ميگيرد و درصد
جذب را افزايش ميدهد [ ]6 ,35اما وقتي ظرفيت جاذب قادر
به انباشت فقط ميزان خاصي از آالينده مورد نظر باشد و اشباع شود
افزودن بيشتر مقدار جاذب تأثيری بر افزايش درصد جذب ندارد.
اين نتيجهها با مطالعههای وکوما و همکاران ( )2111و حسين و
همکاران ( )2119مطابقت دارد [.]28 ,29

1

lnCe

شکل  8ـ هم دمای جذبي فروندليچ برای جذب نفت خام توسط پوسته
برنج (11g/L ،3 min ،25 ° C ، pH= 8 -11جاذب ،پوسته برنج
با اندازه واقعي.)1-2 mm

(با  11گرم در ليتر نفت خام) درصد اشباع جاذب افزايش مي يابد
و سپس افزودن مقدارهای بيشتر جاذب تأثيری در افزايش جذب ندارد.
در حقيقت بعد از سير شدن جاذب در غلظت  11گرم بر ليتر (حدود
 %55جذب نفت خام) تعادلي بين جاذب و جذب شونده
در محلول رخ مي دهد و بعد از آن جذبي صورت نميگيرد.
21

51

23

21

13

11

3

1

1

مقدار جاذب (گرم در ليتر)

شکل  1ـ هم دمای جذبي النگموير برای جذب نفت خام توسط پوسته
برنج(11g/L ،3 min ،25 ° C ، pH= 8 -11جاذب ،پوسته برنج
با اندازه واقعي.)1-2 mm

8

درصد جذب

511

11

نتيجه گيری

نظر به ويژگيهای پوسته برنج مانند وزن سبک ،هزينه کم،
دسترس بودن ،حضور بيش از  %81ترکيبهای آلي در ساختار آن،
قابليت تجزيه زيستي و غيره ميتوان از آن به عنوان جاذب
در حذف ترکيبهای نفتي استفاده کرد .سينتيک جذب نفت خام توسط
پوسته برنج بسيار تند بود و جذب در  5دقيقه اول اتفاق افتاد.
با کاهش اندازه ذره ،درصد جذب نفت خام به دليل تخريب ساختار
پوسته برنج و بسته شدن حفرهها به واسطه ذرههای کوچک
به دست آمده از خردشدن کاهش يافت .نتيجههای بررسي اثر
تغيير غلظت اوليه ترکيب نفتي نشان داد که در ابتدا با افزايش
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نشان داد که پوسته برنج خام در حالت بهينه قادر به حذف حدود
. نفت خام از محيط آبي مي باشد%55

1094/9/2 :  ؛ تاريخ پذيرش1092/0/22 : تاريخ دريافت
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. درصد جذب افزايش و سپس ثابت ماند،غلظت اوليه نفت خام
افزايش ميزان جاذب در ابتدا باعث افزايش درصد جذب شد اما
 درصد جذب،با اشباع شدن جاذب و برقراری تعادل بين جاذب و شونده
 همچنين داده های آزمايشگاهي.تغيير محسوسي نکرد و ثابت ماند
 نتيجهها.با مدل همدمايي فروندليچ به خوبي برازش داده شد
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