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بهينه سازي جذب سطحي با روش طراحي آزمايش پاسخ سطح
براي رنگ آسترازون آبي
توسط رزين کوپليمر استايرن -دي وينيل بنزن سولفونه شده
محسن قرباني* +عباس باقريان
بابل ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني ،دانشکده مهندسي شيمي

چكيده :يافتن جاذب مناسب براي حذف يک رنگ که نسبت به ساير جاذب ها ظرفيت باالتر داشته باشد و رنگ
بيشتري را جذب کند و نيز تعيين شرايط بهينه در استفاده از آن جاذب براي کارخانههاي نساجي و محيط زيست
از اهميت ويژهاي برخوردار است .هدف از اين مطالعه بررسي و بهينه سازي جذب رنگ کاتيوني آسترازون آبي
( )Astrazon blueاز آب با استفاده از جاذب کوپليمر سولفونه شده استايرن -دي وينيل بنزن مي باشد .در اين مطالعه
مقدار متغيرهاي زمان ،مقدار جاذب و غلظت رنگ در محلول با روش طراحي آزمايش ،بهينه شدند .به اين منظور
تعداد  51آزمايش با روش پاسخ سطحي ( )RSMو استفاده از طراحي باکس بنکن ) (Box-Behnkenتوسط نرم افزار
 Design Expert 7.0.0 Trialطراحي شد که سه عامل زمان ،ميزان جاذب و غلظت محلول در سه سطح
( )-5 ، 0 ،+5همراه با سه نقطه مرکز انتخاب شد .در هر آزمايش ميزان مشخصي از جاذب در  50ميلي ليتر
محلول داراي رنگ کاتيوني قرار داده شد و ميزان جذب رنگ در محلول اندازهگيري شد .نتيجهها نشان داد که
زمان ،مقدار جاذب و غلظت محلول پارامترهاي تأثيرگذار بوده و مقدارهاي بهينه براي اين متغيرها با استفاده از
منحنيهاي مربوطه نشان داده شد .بيشترين درصد حذف در اين آزمايشها  %89و بيشترين ظرفيت جذب
 115ميلي گرم بر گرم جاذب بود .اين پژوهش نشان داد که جاذب مورد نظر بهدليل درصد حذف و ظرفيت باال
براي جذب رنگ کاتيوني آسترازون آبي ميتواند جاذب مناسبي باشد.
واژههاي كليدي :جذب سطحي؛ کوپليمر استايرن ـ دي وينيل بنزن سولفونه شده؛ رنگ کاتيوني آسترازون آبي؛
روش پاسخ سطح؛ طراحي باکس بنکن.
;KEYWORDS: Adsorption; Sulfonated poly(styrene-co-divinylbenzene); Astrazon blue cationic dye
Response surface methodology; Box-Behnken design.
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تثبيت نشده است .حضور مقدار ناچيز رنگ در آب به سادگي
قابل ديدن است که حيات آبي را تهديد ميکند ] [2رنگ موجود
در پساب تخليه شده از کارخانههايي مانند کاغذ ،پالستيک،
منسوجات ،مواد غذايي و صنايع آرايشي نيز يکي از منابع اصلي
هستند که منجر به آلودگي هاي زيست محيطي ميشوند [ 6ـ .]3
در حال حاضر ،بيش از  111،111نوع رنگ در صنعت استفاده ميشود
که بيشتر آنها به طور مصنوعي توليد ميشوند و داراي
ساختارهاي پيچيده ميباشند [ .]7 ، 8روشهاي گوناگون
براي حذف اين رنگ ها ارايه شده است ،از جمله جذب [،]9-12
انعقاد شيميايي [ ،]13-11اکسايش [ ]16و جداسازي غشايي [.]17
جذب سطحي با توجه به قابليتهاي سادگي ،بهره وري باال
و اقتصادي بودن ،روش مؤثرتر براي حذف رنگ است.
به عنوان جاذب ،مواد گوناگوني مانند کربن فعال (،]18-21[ )AC
دياتومه [ ،]22 ،23سيليکاي مزوحفره [ ]22-26و جاذبهاي پليمري
آزمايش شده اند که داراي سطح باال و حجم روزنههاي بزرگ
ميباشند ،درحالي که ويژگيهاي سطح جاذب نيز در تعيين رفتار
جذب حياتي است [ .]11 ،21 ،27در سالهاي اخير ،جاذب هاي
پليمري بر پايه پليمر پيوندي استايرن و دي وينيل بنزن با توجه به
ثبات فيزيکي و شيميايي باال و ساختار متخلخل هميشگي آنها
به طور گسترده به عنوان جاذب استفاده ميشود [.]28 ،29
کوپليمر سولفونه شده [ ]31قابليت تعويض يون با کاتيونهاي
موجود در محلول را داشته و در جذب رنگهاي پايه ميتواند
مؤثر باشد .به طور کلي ،رنگهاي پايه ،رنگ کاتيوني با ويژگيهاي
کاتيوني ناشي شده از بار مثبت هستند که به طور کلي بيشتر از
اتمهاي نيتروژن موجود در آن ناشي ميشود .رنگهاي پايه
بهطور عمومي به دليل تمايلشان به مواد نساجي پايه با بار منفي
اينگونه ناميده ميشوند [ .]31اين مطالعه به بررسي و بهينهسازي
جذب رنگ کاتيوني آسترازون آبي توسط کوپليمر سولفونه شده
استايرن و دي وينيل بنزن ميپردازد .براي حذف رنگ اوليه
از محلولهاي مصنوعي آبي استفاده شد .ساختار آسترازون آبي،
همراه با شاخص رنگ ،وزن مولکولي و توليد کننده آن در جدول 2
نشان داده شده است .اثر عاملهاي گوناگون شامل ميزان جاذب،
زمان تماس و غلظت رنگ اوليه در جذب با استفاده از روش پاسخ
سطح مورد مطالعه قرار گرفتند .روش عمومي براي بررسي
عاملهاي مؤثر بر جذب تغيير يک عامل مؤثر به صورت مجزا
يا روش يک عامل در زمان است .با اين روش تنها ميتوان
اثر هر عامل را به صورت مجزا بررسي کرد اما اين حقيقت که
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عاملهاي گوناگون مي توانند در ترکيب با يکديگر اثرهاي
يکديگر را تشديد و يا خنثي کنند در نظر گرفته نمي شود[.]32
امروزه براي رفع اين مشکل از روشهاي آماري و مهندسي مانند
روش سطح پاسخ استفاده مي شود .با استفاده از اين روش تعداد
کمتري آزمايش مورد نياز بوده و براي سامانههاي چند عاملي نيز
مفيد است .در اين روش رابطه ميان عاملهاي گوناگون نيز
در نظر گرفته ميشود [ .]33در اين حالت ،اثرهاي خطي و يا
درجه دوم متغيرهاي مورد آزمايش ،نمودارهاي مورد نظر و مدل
مناسب را خواهند ساخت .به اين ترتيب تعيين مقدارهاي مناسب از
هر متغير و نيز درجه اهميت هر کدام از آنها به سادگي قابل تعيين
و پيشبيني است[.]32
بخش تجربي
روش پاسخ سطح ( )RSMدر نرم افزار Design Expert 7.0.0 Trial

يک ابزار قدرتمند براي مدل سازي آماري است که با استفاده از
کمترين تعداد آزمايشهاي تجربي با توجه به طراحي آزمايش
اجرا ميشود [ .]31در حال حاضر RSM ،به طور گستردهاي براي
بهينهسازي متغيرهاي فرايند جذب استفاده ميشود [.]36 ،37
 RSMبر اساس يک مدل چند متغير غير خطي است که
متشکل از طراحي آزمايش براي فراهم کردن مقدارهاي پاسخ
کافي و مطمئن و به دنبال آن يک مدل رياضي که بهترين برازش را
با اطالعات به دست آمده از طراحي تجربي دارد ،و مقدار بهينهي
متغيرهاي مستقل را که بيشترين يا کمترين پاسخ را توليد
تعيين ميکند [ RSM .]38-21خود انواع گوناگوني دارد و
به صورتهاي گوناگوني از اين روش آماري مي توان استفاده کرد.
يکي از نوعهاي آن ،روش  Box-Behnkenاست که يک طراحي
درجه دو بر اساس طراحي هاي فاکتوريل ناقص سه سطحي است [.]22
اين روش مي تواند مقدار پارامترها را در يک مدل درجه دوم
تخمين زده ،طراحي هاي مورد نياز را ساخته و مقدار پارامتر
تطابق نداشتن را محاسبه کند[ .]23مقايسه بين طراحي هاي
 BBDو ساير طراحي هاي سطح پاسخ (طراحي مرکب مرکزي و
يا فاکتوريل کامل) نشان مي دهد که  BBDاز هر دو طراحي
مرکب مرکزي و فاکتوريل کامل بسيار کارآمدتر است[.]23
اين طراحي مکعبي توسط مجموعهاي از نقاط فرضي ،در نقطه مياني
هر ضلع يک مکعب چند بعدي و تکرار نقطه مرکزي توصيف ميشود
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بهينهسازی جذب سطحي از روش طراحي آزمايش پاسخ سطح ...
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کند

شکل 1ـ ساختار مولکولي و تخلخل جاذب کوپليمر استايرن دی وينيل بنزن سولفونه شده.

که از ترکيب عاملهاي اضافه دوري کند .اين ويژگي ،از احتمال
از دست رفتن داده ها را در آن موردها ] [22جلوگيري ميکند.
اين طرح اجازه ميدهد که پاسخها توسط برازش يک
چند جملهاي مرتبه دوم مدلسازي شود ،که ميتواند به صورت
معادله زير بيان شود:
Y=β0+ β1x1+ β2x2+ β3x3+ β12x1x2+

()1

β13x1x3+ β23x2x3+ β11x1 + β22x2 + β33x3

2

2

2

که در آن  x1و  x2و  x3متغيرهاي مستقل هستند β0 .بهعنوان
عرض از مبدا β1 ،تا  β33ثابتهاي برازش هستند و  Yپاسخ ميباشد
( R%يا  )qتعداد نقاط آزمايش را مي توان از معادله زير بهدست آورد:
()2

N=2K(K-1)+C0

که در آن  Kتعداد متغير C0 ،تعداد نقاط مرکزي مي باشد []21
در اين مطالعه  Kو  C0روي  3تنظيم شدند که در اين صورت
 11آزمايش بايد انجام شود.
در اين قسمت کارايي جذب آسترازون آبي توسط کوپليمر
سولفون دار شده استايرن ـ دي وينيل بنزن مورد بررسي
قرار ميگيرد .ساختار مولکولي اين جاذب و تخلخل آن در شکل 1
نشان داده شده است.
پارامترهاي جذب شامل  ،pHزمان ،ميزان جاذب و غلظت
محلول مي باشند .با در نظر گرفتن  2پارامتر ،تعداد آزمايشهاي
مورد نياز جهت تحليل آماري زياد شده و از سويي تحليل
دشوارتري را درپي خواهد داشت ،درنتيجه براي صرفه جويي در زمان،
)3( Khanidtha M. et al.

علمي ـ پژوهشي

پارامتري که از اهميت کمتري برخوردار است و يا بهينه بوده و
تغيير چشمگيري نداشته و در محاسبههاي سينتيک و همدما
کمتر بهکار ميرود کنار گذاشته مي شود .در اين تحليل پارامتر
 pHکنار گذاشته شد .البته به طور کلي در  pHهاي پايين بهدليل
افزايش غلظت  H+و رقابت با مولکولهاي کاتيوني رنگ
در جذب روي سطح جاذب مقدار جذب کم ميباشد ][26،27
اما در اينجا براي تحليل آسان تر و کم شدن پارامتر از آن صرفنظر شد.
در اين طراحي سه پارامتر زمان ،ميزان جاذب و غلظت رنگ
در محلول در سه سطح باال( ، )+1متوسط ( )1و پايين ()-1
مورد بررسي قرار گرفت .جدول  1فاکتورها و سطوح آن را نشان ميدهد.
تعيين بازهي مناسب براي پارامترهاي مورد مطالعه طبق
برآوردي است که با انجام چند نمونه آزمايش جذب در سطحهاي
باال و پايين آن پارامتر انجام شد و نيز طبق مطالعاتي است که پيشتر
در اين زمينه صورت گرفته از جمله کاراگزگلو و همکاران( )1بازهي
غلظت آسترازون آبي را بين  111تا  311ميلي گرم بر ليتر
و ميزان را بين  3تا  12گرم بر ليتر براي جاذب خاکستر و
پوست زرد آلو در نظر گرفتند که بيشترين ظرفيت جذب براي
جاذب کربن فعال هسته زردآلو  181/1ميلي گرم بر گرم و براي
خاکستر  128/2ميلي گرم بر گرم بهدست آمد ] .[28همچنين
الکراميورا و همکاران( )2بازهي  211تا  811ميلي گرم بر ليتر را
در طي  31دقيقه براي جذب آسترازون آبي روي کود گياهي
درنظر گرفتند و به ظرفيت جذب  22/27ميلي گرم بر گرم رسيدند ].[29
)5( Karagozoglu B. et al.
)1( Lacramioara R. et al.
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و نيز خانيدتا و همکاران( )3غلظت  21تا  1281ميلي گرم بر ليتر را
جدول 1ـ سطوح و کد انتخابي مربوط به زمان ،غلظت رنگ و ميزان جاذب استفاده شده برای طراحي آزمايش .Box-Behnken

سطوح

+1

1

-1

زمان (دقيقه)

61

32/1

1

ميزان جاذب( گرم بر ليتر)

1

3

1

غلظت محلول ()ppm

611/39

397/11

91/67

جدول 5ـ ساختار رنگ آسترازون آبي.
)max (nm

انديس رنگ

توليد کننده

نام کامل

612

رنگ پايه

Dystar

Astrazon blue FGRL

در مدت  1ساعت براي جذب اين رنگ توسط نوعي جلبک
در نظر گرفتند ] .[11همچنين ذبيح اهلل کافي و همکاران در حذف
رنگ آسترازون آبي از محلول آبي توسط خاک اره و رس بنتونيت،
ميزان جاذب را  1تا  7گرم بر ليتر و غلظت رنگ را  11تا 111
ميليگرم بر ليتر در مدت زمان  31الي  311دقيقه در نظر گرفتند.
براي خاک اره بيشترين درصد حذف  96/71و ظرفيت جذب
 39/61ميلي گرم بر گرم و براي رس بنتونيت بيشترين درصد
حذف  97/32درصد و ظرفيت جذب  27/31ميلي گرم بر گرم جاذب
بوده است ].[11
در اين روش آزمايشها به نوبت و طبق مقدارهايي که BBD
براي هر عامل تعيين کرد انجام شد که براي انجام هر نمونه
 11ميليليتر محلول حاوي غلظت مشخص رنگ آسترازون آبي
در مدت زمان تعيين شده با ميزان مشخصي از جاذب تماس داده شده
و سرانجام جاذب با کاغذ صافي جدا شده و غلظت رنگ باقيمانده
در محلول با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گيري شد .مشخصههاي
فيزيکي هر محلول در جدول  3نشان داده شده است:
آناليز برازش براي ارزيابي دقت و درستي نتيجههاي به دست آمده
انجام شد .براي اين منظور درصد حذف رنگ ( )%Rو نيز مقدار
جذب در واحد جرم جاذب ( )qبه عنوان متغير وابسته يا پاسخ ()Y
52

ساختار

در نظر گرفته شده است .درصد حذف رنگ را ميتوان از معادله ()3
محاسبه نمود:
() 3

Co  C t
100
Co

%R 

که در آن  C0و  Ctبه ترتيب غلظت اوليه و پاياني رنگ
در محلول و بر حسب  ppmميباشد .همچنين مقدار جذب رنگ
در واحد جرم جاذب را مي توان از معادله زير محاسبه نمود:
()2

(Co  Ct )  V
m

که در آن  Vحجم محلول بر حسب ليتر و
بر حسب گرم مي باشد.

m

qt 

جرم جاذب

نتيجه ها و بحث
آناليز سطح پاسخ R%

نرم افزار  BBDآزمايش ها را طراحي مي کند که مدل به دست آمده
با معادله ( )2نشان داده ميشود و بر اساس جدول تحليل واريانس
 ANOVAنمودار تأثير عامل اوليه ،پاسخ سطح و برهم کنش
عاملها را رسم مي کند.
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بهينهسازی جذب سطحي از روش طراحي آزمايش پاسخ سطح ...

%R  87 / 61  10/ 32A  3 / 99B  18 / 32C 0/ 61AB 

0/ 90AC  5/ 33C  6/ 51A2 1/ 84B2  9/ 22C2
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ارزيابي آماري معادله ( )2با انجام  F-testو آناليز واريانس
 ANOVAمدل درجه دوم پاسخ سطح صورت گرفته و نتيجه آن

جدول 5ـ ويژگيهای فيزيکي محلولهای آماده شده.

ميزان جاذب (گرم بر ليتر)

غلظت(ميليگرم بر ليتر)

زمان (دقيقه)

رديف

1

311

1

1

1

311

1

2

3

111

1

3

1

311

61

2

3

111

1

1

1

111

32/1

6

3

111

61

7

1

111

32/1

8

3

311

32/1

9

3

111

61

11

3

311

32/1

11

1

111

32/1

12

1

311

61

13

3

311

32/1

12

1

111

32/1

11

در جدول  2آورده شده است .داده هاي  ANOVAدقت اين مدل
درجه دوم را تأييد ميکند .پارامتر  Fمعياري از انحراف دادهها
از مقدار ميانگين است .بهطور کلي براي مدلي که نتيجههاي
آزمايش را با موفقيت پيشگويي مي کند ،مقدار  Fبه طور معمول
بسيار باال است و مقدار  Probکمتر از  1/111نيز به معني معني دار بودن
مدل است F .براي اين مدل  72/17بوده که نشان ميدهد
مدل بهطور کامل معنيدار است .در اين معادله پارامترهاي خطي
 Aو  Bو  Cپارامترهاي درجه دو  A2و  C2به همراه پارامترهاي
ميان کنش  BCپارامترهاي شاخص مدل هستند .از سويي مقدار
پارامتر  1/9786 R2adjبا  R2predيعني  1/9223در تطابق است که
نشان دهنده دقت مدل است .هر چه اين مقدار به  1نزديکتر باشد
ارتباط بهتري بين نتيجههاي آزمايشگاهي و محاسبه شده وجود دارد.
سرانجام تابع دقت نسبت امواج به پارازايت را اندازهگيري ميکند.
نسبت بيشتر از  2قابل پذيرش است .براي اين مدل نسبت امواج
علمي ـ پژوهشي

به پارازايت  27/171بوده است که نشان دهنده باال بودن
مقدار امواج به پارازايت ميباشد
در شکل  2رابطه بين درصد حذف پيش بيني شده با مدل
آماري و مقدار محاسبه شده نشان داده شده است .چنانچه از اين
نمودار مشخص است رابطه خوبي بين نتيجههاي پيش بيني شده
و نتيجههاي بهدست آمده وجود دارد.
از سويي اثرهاي سه عامل متغير بر درصد جداسازي رنگ و
مقدار جذب شده در شکلهاي  2تا  1نشان داده شده است .در هر کدام
از اين شکلها ،نمودار هاي سطح پاسخ به عنوان تابعي از يک
پارامتر و همچنين همزمان بر دو پارمتر رسم شده است .با بررسي
شکل نمودار هاي سطح پاسخ مي توان تشخيص داد که رابطه
بين پارامترها معني دار است يا خير[ .]12همانگونه که گفته شد
پارامترهاي (Aزمان)(B ،غلظت محلول) و ( Cمقدار جاذب)
و همچنين پارامتر  BCبا توجه به مقدار  Fو  P-valueاز جمله
52
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پارامترهاي تأثير گذار ميباشند که منحنيهاي تغيير اين پارامترها
نسبت به پاسخ (درصد حذف) در شکلهاي  3تا  6آورده شده است.
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با توجه به شکل 3با افزايش زمان تماس جاذب با محلول
درصد حذف افزايش يافته و بعد از زمان  21دقيقه با توجه به پر شدن

جدول 4ـ نتيجههای مربوط به مقدارهای  Fو  Pبه دست آمده از آناليز پاسخ سطح برای پاسخ .%R
مقدارp

مقدارF

پارامتر

<./1111

72/17

مدل

1/1112

113/91

زمانA-

1/1113

22/11

<1/1111

389/21

دوز C-

1/1929

1/33

AB

1/1262

1/22

AC

1/1121

22/98

BC

1/1166

21/11

A2

1/1922

2/21

B2

1/1111

21/11

C2

24/53

24
29

35/23

34

52/77

59

52/22

27/77

42/53

واقعي

55/37

12/23

درصد حذف

99/34

24/72

22/21

پيشبيني شده

177/77

99

22/37

35/14

غلظت

رنگB-

3/77

زمان A-

شکل  5ـ رابطه بين درصد حذف پيش بيني شده با مدل آماری و مقدار
محاسبه شده.

شکل 5ـ منحني تأثير فاکتور زمان بر درصد جداسازی با نرم افزار
.Design Expert 7.0.0 Trial

سايتهاي خالي جاذب روند ثابت مي گيرد .همچنين با افزايش غلظت
محلول (شکل  )2درصد حذف کاهش مييابد .اين کاهش جذب
اينگونه توجيه مي شود که با افزايش غلظت محلول نسبت سايتهاي
خالي جاذب به مقدار رنگ کم مي شود و بنابراين درصد کمتري
قابل جذب است .از سويي افزايش درصد حذف با افزايش مقدار جاذب
(شکل  )1نيز طبق افزايش سايتهاي فعال جاذب قابل توجيه است.

در شکل  6تأثير دو پارامتر غلظت محلول و ميزان جاذب
به صورت همزمان ديده ميشود .همانگونه که از شکل ميتوان
دريافت ،ميزان جاذب در غلظت باالي رنگ تأثير بيشتري
بر درصد جذب خواهد داشت .همچنين در ميزان باال تأثير
پارامتر غلظت بر درصد جذب بسيار ناچيز خواهد بود.
آناليز سطح پاسخ q

52
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معادله به دست آمده از برازش پاسخ سطح براي پارامتر
بهصورت معادله زير به دست ميآيد:
()6
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10/ 23AB 15/ 44AC  23 / 94BC 

q

3/ 80A  13/ 44B  23/17C

2

2

2

q  101/ 63  16 / 48A  65/ 67B  50/ 71C 
99
24

درصد حذف

29
34
59
211/59

421/51

531/75

557/23

97/22

غلظت رنگ

شکل 4ـ منحني تأثير عامل غلظت اوليه رنگ بر درصد جداسازی
با نرم افزار پاسخ سطح.

171

527/77

23/3

192/37

درصد حذف

3/77

4/77

5/77

153/77

34/3

25/37

59

17/77

1/77

ميزان جاذب C-

531/21

191/92

155/14

25/51

پيشبيني شده

27

5/77

شکل  2ـ منحني تأثير همزمان عاملهای ميزان جاذب و غلظت رنگ
در محلول بر درصد جداسازی با نرم افزار .Design Expert 7.0.0 Trial

15/42

واقعي

شکل  3ـ منحني تأثير عامل غلظت جاذب بر درصد جداسازی
با نرمافزار .Design Expert 7.0.0 Trial

شکل 2ـ نمودار مقدارهای پيش بيني شده بر حسب مقدارهای
محاسبه شده از روش پاسخ سطح.

از سويي با توجه به مقدارهاي  Fو  p-valueطبق جدول 1
ميتوان گفت پارامترهاي  BC ،AC ،C ،B ،Aو C2
از پارامترهاي تأثيرگذار ميباشند.
2
2
از سوي ديگر مقدار پارامتر  1/9727 R adjبا  R predيعني
 1/8221نيز تطابق نسبي دارد.
رابطه بين درصد حذف پيش بيني شده با مدل آماري و مقدار
محاسبه شده (شکل  )7نيز بيانگر ارتباط منطقي بين نتيجههاي
پيش بيني شده و نتيجههاي بهدست آمده ميباشد.

در اينجا پارامترهاي (Aزمان)(B ،غلظت محلول) و ( Cمقدار
جاذب) و همچنين پارامتر  BCو  ACجزء پارامترهاي تأثيرگذار
ميباشند که منحني تغييرهاي اين پارامترها نسبت به پاسخ
(مقدار جذب) در شکلهاي  8تا  12آورده شده است.
با توجه به شکل 8با افزايش زمان تماس جاذب با محلول
مقدار جذب شده در واحد جرم جاذب به ميزان اندکي افزايش مييابد.
از طرفي طبق شکل  9با افزايش غلظت محلول تا  611 ppmنيز
مقدار  qروند افزايش داشته است که اين روند بهدليل افزايش

علمي ـ پژوهشي
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نيرو محرکه جذب در غلظت باالتر محلول ميباشد .ميزان جاذب نيز
تأثير عکس بر مقدار  qداشته است(شکل  .)11اگرچه با افزايش
ميزان جاذب مقدار رنگ بيشتري قابل جذب است اما در واحد جرم
جاذب اين مقدار روند کاهشي به خود ميگيرد.
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از سويي در منحني  11با در نظر گرفتن تأثير همزمان زمان و
ميزان جاذب ديده ميشود که تأثير زمان ناچيز بوده و به تقريب
خنثي ميشود .همچنين در شکل  12که تأثير همزمان غلظت
محلول و ميزان رسم شده است ديده ميشود که در ميزانهاي پايين

جدول  3ـ نتيجههای مربوط به مقدارهای  Fو  Pبه دست آمده از آناليز پاسخ سطح برای پاسخ .q
مقدار P

مقدار F

پارامتر

< 1/1111

16/21

مدل

1/1112

16/18

زمانA-

1/1112

219/32

<1/1111

112/28

1/1111

3/21

AB

1/1339

7/16

AC

1/1221

17/11

BC

1/1186

1/21

A2

1/1839

2/62

B2

1/1119

12/91

C2

غلظت
دوز

رنگB-

جاذبC-

527

153

17
27/77

42/53

55/37

12/23

527
192/37

3/77

153

زمان A-

شکل  2ـ منحني ت أ ثير عامل زمان بر مقدار  qبا نرم افزار
.Design Expert 7.0.0 Trial

25/37

ظرفيت جذب (ميلي گرم بر گرم)

25/37

ظرفيت جذب (ميلي گرم بر گرم)

192/37

شکل  9ـ منحني تأثير عامل غلظت رنگ در محلول بر مقدار q
با نرم افزار .Design Expert 7.0.0 Trial

17
3/77

527

157
23

ظرفيت جذب (ميلي گرم بر گرم)

193

4/77

5/77

5/77

1/77

ميزان جاذب C-

شکل 17ـ منحني تأثير عامل ميزان جاذب بر مقدار  qبا نرم افزار
.Design Expert 7.0.0 Trial

7
211/59

57

421/51

531/75

غلظت رنگ B-

557/23

97/22
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شکل  11ـ منحني تأثير همزمان عامل زمان و ميزان جاذب بر مقدار q
با نرم افزار .Design Expert 7.0.0 Trial

نتيجه گيري
527
192/37

25/37
17

ظرفيت جذب

153

3/77

211/59
421/51
5/77
531/75
5/77
غلظت رنگ 557/23 B-
ميزان جاذب C-
1/77 97/22
4/77

شکل  15ـ منحني تأثير همزمان عامل ميزان جاذب و غلظت رنگ
در محلول بر مقدار  qبا نرم افزار .Design Expert 7.0.0 Trial

تأثير غلظت محلول بر مقدار  qبيشتر است و نيز در غلظتهاي
باال تاثير ميزان در مقدار  qبيشتر ميباشد.

با توجه به تأثير همزمان پارامترهاي جذب مانند زمان ،غلظت
و ميزان جاذب روشهاي عمومي از تحليل اين فرايند عاجزند،
درنتيجه روش  BBDدر تحليل فرايند جذب ميتواند بسيار مؤثر بوده
و از سويي در روند پاسخ به تحليلها از کمترين تعداد آزمايشها
استفاده نمايد .بررسي جذب رنگ کاتيوني آسترازون آبي توسط
کوپليمر سولفونه شده ي استايرن و دي وينيل بنزن نيز نشان داد
که با توجه به مقدارهاي واقعي و پيش بيني شدهي نرم افزار،
تحليل آماري نرم افزار از صحت بااليي برخوردار بوده و همچنين
ميزان تأثير پارامترهاي گوناگون به خوبي بيان و تحليل شد.
همهي پارامترهاي خطي  B ،Aو  Cجزء پارامترهاي تاثيرگذار
بر پاسخ (درصد جداسازي و ميزان جذب در واحد جرم جاذب)
ميباشند و از سويي از داده هاي بهدست آمده مي توان دريافت
که با تغيير پارامترهاي مستقل مي توان ميزان جداسازي را
به مقدار چشمگير ( باالي  ) % 97افزايش داد.

تاريخ دريافت  5381/1/10 :؛ تاريخ پذيرش 5381/9/59 :

مراجع

] [1عبدالشاهي نژاد ،سارا؛ برقعي ،سيد مهدي؛ سيدي ،مجتبي؛ حذف کروم شش ظرفيتي توسط نانو ذرههاي
فريت ،نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران 29 : 54)1( ،تا .)1392( 37
[2] Somasiri W., Li X-F., Ruan W., Jian Ch., Evaluation of the Efficacy of Up-Flow Anaerobic
Sludge Blanket Reactor in Removal of Color and Reduction of COD in Real Textile
Wastewater, Bioresource Technology, 99 (9): 3692-3699 (2007).
[3] Crini G., Non-Conventional Low-Cost Adsorbents for Dye Removal: A Review, Bioresour.
Technol., 97: 1061–1085 (2006).
[4] Gupta V.K., Suhas, Application of Low-Cost Adsorbents for Dye Removal--A Review,
J. Environ. Manage., 90: 2313-2342 (2009).
[5] Forgacs E., Cserhati T., Oros G., Removal of Synthetic Dyes from Wastewaters: A Review,
Environ. Int., 30: 953–971 (2004).

علمي ـ پژوهشي

51

1593 ،1  شماره،53 دوره

محسن قرباني و عباس باقريان

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[6] Rai H.S., Bhattacharyya M.S., Singh J., Bansal T.K., Vats P., Banerjee U.C., Removal of Dyes
from the Effluent of Textile and Dyestuff Manufacturing Industry: A Review of Emerging
Techniques with Reference to Biological Treatment, Crit. Rev. Environ. Sci. Technol., 35:
219-238 (2005).
[7] Pearce C.I., Lloyd J.R., Guthrie J.T., The Removal of Colour from Textile Wastewater Using
Whole Bacterial Cells: A Review, Dyes Pigm., 58: 179-196 (2003).
[8] McMullan G., Meehan C., Conneely A., Kirby N., Robinson T., Nigam P., Banat I., Marchant R.,
Smyth W., Microbial Decolourisation and Degradation of Textile Dyes, Appl. Microbiol.
Biotechnol., 56: 81–87 (2001).
[9] Anbia M., Salehi S., Removal of Acid Dyes from Aqueous Media by Adsorption onto AminoFunctionalized Nanoporous Silica SBA-3, Dyes Pigm., 94: 1–9 (2012).
[10] Huang X.-Y., Mao X.-Y., Bu H.-T., Yu X.-Y., Jiang G.-B., Zeng M.-H., Chemical
Modification of Chitosan by Tetraethylenepentamine and Adsorption Study for Anionic Dye
Removal, Carbohydr. Res., 346: 1232–1240 (2011).
[11] Figueiredo J.L., Pereira M.F.R., "Novel Carbon Adsorbents", in: J.M.D. Tascَn (Ed.), Elsevier,
Oxford, pp. 471–498 (2012).
[12] Li J.T., Li B.L., Wang H.C., Bian X.B., Wang X.M., A Wormhole-Structured Mesoporous
Carbon with Superior Adsorption for Dyes, Carbon, 49: 1912–1918 (2011).
[13] Beltran de Heredia J., Dominguez J.R., Lَpez R., Treatment of Cork Process Wastewater
by a Successive Chemical−Physical Method, J. Agric. Food Chem., 52: 4501-4507 (2004).
[14] Parasuraman D., Serpe M.J., Poly (n-Isopropylacrylamide) Microgels for Organic Dye
Removal from Water , ACS Appl. Mater. Interfaces, 3: 2732–2737 (2011).
[15] Caiizares P., Mart Nez F., Jiménez C., Lobato J., Rodrigo M.A., Coagulation and
Electrocoagulation of Wastes Polluted with Dyes, Environ. Sci. Technol., 40: 6418-6424
(2006).
[16] Kartal B., Kuenen J.G., van Loosdrecht M.C.M., Sewage Treatment with Anammox, Science,
328: 702–703 (2010).
[17] Juang R.-S., Shiau R.-C., Metal Removal from Aqueous Solutions Using Chitosan-Enhanced
Membrane Filtration , J. Membr. Sci., 165: 159–167 (2000).
[18] Wang S., Li H., Xu L., Application of Zeolite MCM-22 for Basic Dye Removal from
Wastewater, J. Colloid Interface Sci., 295: 71–78 (2006).
[19] Li L., Liu S., Zhu T., Application of Activated Carbon Derived from Scrap Tires for
Adsorption of Rhodamine B, J. Environ. Sci., 22: 1273-1280 (2010).
[20] Pereira M.F.R., Soares S.F., Rfo J.J.M., Figueiredo J.L., Adsorption of Dyes on Activated
Carbons: Influence of Surface Chemical Groups, Carbon, 41: 811– 821 (2003).

علمي ـ پژوهشي

1593 ،1  شماره،53 دوره

... بهينهسازی جذب سطحي از روش طراحي آزمايش پاسخ سطح

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[21] Guedidi H., Reinert L., Lévêque J.-M., Soneda Y., Bellakhal N., Duclaux L., The Effects of the
Surface Oxidation of Activated Carbon, the Solution pH and the Temperature on Adsorption of
Ibuprofen, Carbon, 54: 432–443 (2013).
[22] Al-Ghouti M.A., Khraisheh M.A.M., Allen S.J., Ahmad M.N., The Removal of Dyes from
Textile Wastewater: A Study of the Physical Characteristics and Asorption Mechanisms of
Diatomaceous Earth, J. Environ. Manage., 69: 229-238 (2003).
[23] Lin J.X., Zhan S.L., Fang M.H., Qian X.Q., The Adsorptionof Dyes from Aqueous Solution
Using Diatomite, J. Porous Mater., 14: 449-455 (2007).
[24] Huang C.-H., Chang K.-P., Ou H.-D., Chiang Y.-C., Wang C.-F., Adsorption of Cationic Dyes
onto Mesoporous Silica , Micropor. Mesopor. Mater., 141: 102–109 (2011).
[25] Wang S., Li H., Structure Directed Reversible Adsorption of Organic Dye on Mesoporous
Silica in Aqueous Solution, Micropor. Mesopor. Mater., 97: 21–26 (2006).
[26] Dong Y., Lu B., Zang S., Zhao J., Wang X., Cai Q., Removal of Methylene Blue from
Coloured Effluents by Adsorption onto SBA-15, J. Chem. Technol. Biotechnol., 86: 616–619
(2011).
[27] Chen Z., Zhou L., Zhang F., Yu C., Wei Z., Multicarboxylic Hyperbranched Polyglycerol
Modified SBA-15 for the Adsorption of Cationic Dyes and Copper Ions from Aqueous Media ,
Appl. Surf. Sci., 258: 5291–5298 (2012).
[28] Garcia-Diego C.,; Cuellar J., Synthesis of Macroporous Poly(styrene-co-divinylbenzene)
Microparticles Using n-Heptane as the Porogen: Quantitative Effects of the DVB
Concentration and the Monomeric Fraction on Their Structural Characteristics, Ind. Eng.
Chem. Res., 44: 8237-8247 (2005).
[29] Garcia-Diego C., Cuellar J. , Determination of the Quantitative Relationships between
the Synthesis Conditions of Macroporous Poly(styrene-co-divinylbenzene) Microparticles and
the Characteristics of Their Behavior as Adsorbents Using Bovine Serum Albumin as a Model
Macromolecule, Ind. Eng. Chem. Res., 45: 3624-3632 (2006).
[30] Martin C., Cuellar J., Synthesis of a Novel Magnetic Resin and the Study of Equilibrium
in Cation Exchange with Amino Acids, Ind, Eng, Chem, Res, 43: 475-485 (2004).
[31] Juang R., Swei S., Effect of dye Nature on Its Adsorption from Aqueous Solution onto
Activated Carbon, Sep. Sci. Technol., 31(15): 2143-2158 (1996).
[32] Rathi P., Saxena R.K., Gupta R., A Novel Alkaline Lipase from Burkholderia Cepacia for
Detergent Formulation, Process. Biochem., 37: 187–192 (2001).
[33] Chang Y.C., Lee C.L., Pan T.M., Statistical Optimization of Media Components for the
Production of Antrodia Cinnamomea AC0623 in Submerged Cultures, App. Microbiol.
Biotechnol., 72: 654–661 (2006).

علمي ـ پژوهشي

1593 ،1  شماره،53 دوره

محسن قرباني و عباس باقريان

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[34] Chakravarti R., Sahai V., Optimization of Compactin Production in Chemically Defined
Production Medium by Penicillium Citrinum Using Statistical Methods, Process Biochemistry,
38: 481–486 (2002).
[35] Cojocaru C., Zakrzewska-Trznadel G., Response Surface Modeling and Optimization of
Copper Removal from Aqua Solutions Using Polymer Assisted Ultraﬁltration, J. Membrane
Sci., 298: 56–70 (2007).
[36] ozer A., Gürbüz G., alimli A. C., Korbahti B.K., Biosorption of Copper(II) Ions on
Enteromorpha Prolifera: Application of Response Surface Methodology (RSM), Chem. Eng. J.,
146: 377–387 (2009).
[37] Khattar J.I.S., Shailza, Optimization of Cd2+ Removal by the Cyanobacterium Synechocystis
Pevalekii Using the Response Surface Methodology, Process Biochem., 44: 118–121 (2009).
[38] Montgomery D.C., "Design and Analysis of Experiments", fifth ed., John Wiley & Sons,
New York, (2001).
[39] Clarke G.M., Kempson R.E., "Introduction to the Design and Analysis of Experi- Ments",
Arnold, London, (1997).
[40] Cornell J.A., "Howto Apply Response Surface Methodology", second ed., American Society
for Quality Control, Wisconsin, (1990).
[41] Box G., Draper N., "Empirical Model Building and Response Surfaces", John Wiley & Sons,
New York, (1987).
[42] Box G.E.P., Behnken D.W., Some New Three Level Designs for the Study of Quantitative
Variables, Technometrics, 2: 455-475 (1960).
[43] Ferreira S.L.C., Bruns R.E., Ferreira H.S., Matos G.D., David J.M., Brandäo G.C.,
Da Silva E.G.P., Portugal L.A., Dos Reis P.S., Souza A.S., Dos Santos W.N.L., Box-Behnken
Design: An Alternative for the Optimization of Analytica Methods, Analytica Chimica Acta,
597: 179-186 (2007).
[44] Box G.E.P., Draper N.R., "Empirical Model Building and Response Surfaces", John Wiley and
Sons, New York,( 1987).
[45] Kamarei F., Ebrahimzadeh H., Yamini Y., Optimization of Solvent Bar Microextraction
Combined with Gas Chromatography for the Analysis of Aliphatic Amines in Water Samples,
J. Hazard. Mater., 178: 747–752 (2010).
[46] Mottahedin P., Haghighiasl A., Subcritical Water as a Solvent and Its Application for
Extraction, Journal of Applied Researches in Chemistry (JARC), 7: 59-81 (2013).

 سعيد؛ تعيين ظرفيت تبادل کاتيوني هيوميک اسيد استخراج شده از خاک، عليرضا ؛ محمديان مقدم،[ سردشتي27]
، به روش ناپيوسته ظرفي در محيط آبيNi2+  وCd2+ ،pb2+  نسبت به يون هاي، جنگلي نهار خوران گرگان
.)1386( 17  تا9 : 52 )3( ،نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

علمي ـ پژوهشي

54

1593 ،1  شماره،53 دوره

... بهينهسازی جذب سطحي از روش طراحي آزمايش پاسخ سطح

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[48] Karagozoglu B. , Tasdemir M., Demirbas E., Kobya M., The Adsorption of Basic Dye
(Astrazon Blue FGRL) from Aqueous Solutions onto Sepiolite, Fly Ash and Apricot Shell
Activated Carbon: Kinetic and Equilibrium Studies, J. Hazard. Mater., 147(1-2): 297-306
(2007).
[49] Lacramioara R., Maria H., Andrei I., Daniela S., Gabriela C., Lidia F., Removal of Astrazone
Blue from Aqueous Solutions onto Brown Peat. Equilibrium and Kinetics Studies, Kor. J.
Chem. Eng., 31(6): 1008-1015 (2014).
[50] Khanidtha M., Prasert P., Removal of Basic Dye (Astrazon Blue FGRL) Using Macroalga
Caulerpa Lentillifera, J. Environ. Manag., 78(3): 268-274 (2006).

، بيتا؛ حذف رنگ از محلول آبي با خاک اره و رس بنتونيت، حسين؛ آيتي، ذبيح اهلل؛ گنجي دوست،[ سردشتي11]
.)1391( 7  مقاله:11)3( ،نشريه عمران مدرس
[52] Rajendran A., Thangavelu V., Sequential Optimization of Culture Medium Composition for
Extracellular Lipase Production by Bacillus Sphaericus Using Statistical Methods, J. Chem.
Technol. Biotechnol, 82: 460–470 (2007).

53

علمي ـ پژوهشي

