نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،63شماره 3693 ،4

علمي ـ پژوهشي

بررسي جذب فنل از محلولهاي آبي با استفاده از کربن هسته انار
حسين قنادزاده گيالني
گروه مهندسي شيمي ،دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران
+

علي قنادزاده گيالني*

گروه شيمي ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران

پريسا آزمون
گروه مهندسي شيمي ،دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران

چكيده :اين پژوهش باهدف بررسي کارايي کربن هسته انار در جذب فنل از محلولهاي آبي انجام شده است.
بدين منظور نمونه پساب داراي فنل بهطور مصنوعي در مقياس آزمايشگاهي در آب يونزدايي شده و در يک
راکتور ناپيوسته ،اثر عاملهاي مؤثر مانند  pHاوليه محلول ،مقدار جاذب ،زمان تماس ،غلظت اوليه فنل و اثر دما
بررسيشد .غلظت فنل باقيمانده در نمونههاي مورد آزمايش با استفاده از روش اسپکتروفتومتري در طولموج
 072نانومتر تع يين شد و براي تجزيه وتحلي ل داده ها نرم افزار  EXCELبه کاربرده شد .به منظور مطالعه
سينتيک جذب سطحي ،سينتيک شبه درجه اول ،شبه درجه دوم و سينتيک نفوذ درونذرهاي موردمطالعه قرار گرفت
که نتيجهها نشاندهنده تطابق بيشتر سينتيک شبه درجه دوم با دادههاي تجربي است .همچنين تطابق دادههاي تجربي
با همدماهاي النگموير و فروندليچ بررسي شد که مقدار ضريب همبستگي ( )R2=2/99نشاندهنده تبعيت جذب فنل
از همدماي فروندليچ است .پارامترهاي ترموديناميکي مانند انرژي آزاد گيبس استاندارد ،ΔGοآنتالپي استاندارد ΔHο
و آنتروپي استاندارد  ΔSοدر دماهاي گوناگون محاسبه شد .منفي بودن تغييرهاي انرژي آزاد گيبس و آنتالپي
نشاندهنده خود به خودي و گرمازا بودن فرايند جذب است .با توجه به نتيجههاي بهدستآمده ،ميزان جذب فنل
توسط کربن هسته انار با افزايش زمان تماس و گرم جاذب افزايش مييابد و با افزايش  ،pHغلظت اوليه فنل و دما
کاهش مييابد .بيشترين درصد جذب فنل توسط کربن هسته انار برابر  %99در  pHبهينه  ،0مقدار جاذب 1/5 g
در غلظت اوليه فنل معادل  122 mg/Lو زمان تماس  02دقيقه بهدستآمده است .بر اساس نتيجههاي به دست آمده
مشخص شد که کربن هسته انار يک جاذب ارزانقيمت و در دسترس محسوب شده و داراي پتانسيل باال،
در جذب فنل از محلولهاي آبي است.
واژههاي كليدي :فنل؛ همدماي جذب سطحي؛ سينتيک جذب سطحي؛ کربن هسته انار.
KEYWORDS: Phenol; Adsorption isotherm; Adsorption kinetics; Pomegranate activated carbon.
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مقدمه

فنل يک هيدروکربن آروماتيک و از مشتقهاي بنزن بوده که
بهطورمعمول ساالنه حدود  6ميليون تن در سراسر جهان توليد ميشود.
فنل اولين بار از قطران زغالسنگ در سال  4381ميالدي توسط
يک شيميدان آلماني بنام  Rungeبه دست آمد ] .[4فنل در حالت
خالص جامد بيرنگ متمايل به سفيد ،رطوبتپذير و بلوري است
که بوي تند و شيرين و مشمئزکنندهاي دارد .فنل يک ترکيب
احتراقپذير است .از طرفي حضور فنل در منابع آبي با طعم و بوي
بدي همراه است .يکي از پيامدهاي وجود ترکيبهاي فنلي ،ايجاد
ترکيبهاي کلروفنل در طي کلرزني به آب آشاميدني است که
منجر به طعم و بوي زننده و نامناسب در آب ميشود ].[2
فنل يک ماده سمي بوده و بهسرعت از پوست جذب ميشود و باعث
سوزش و التهاب در محل تماس ميشود .فنل در غلظتهاي باال
باعث کما ،تشنج ،يرقان و مرگ ميشود و در داخل بدن بر روي کبد،
کليهها ،ششها و سامانه عروقي اثر دارد ] .[8سازمان حفاظت
محيطزيست امريکا  ،EPAفنل را بهعنوان آالينده با الويت باال
در نظر گرفته و بهمنظور حفاظت سالمت انسان ،حد مجاز فنل را
در پساب خروجي صنايع براي تخليه به منابع آبي معادل  4ميليگرم در ليتر
تعيين نموده است ] .[1سازمان بهداشت جهاني  WHOحد مجاز
فنل در آب آشاميدني را  0/002 mg/Lتعيين نموده است ].[4
فنل يک ماده خام مهم براي توليد تجاري انواع زيادي از رزينهاي
فنلي و اپوکسي ،چسب و پلي آميدها ،قارچکشها ،علفکشها،
حشرهکشها است .فنل همچنين در صنايع داروسازي شامل پماد،
قطرههاي گوش و بيني ،لوسيون تبخال ،دهان شويه ،قطره دندان
درد ،پماد ضد درد و لوسيون ضد عفونيکننده کاربرد دارد ].[2 ،5
فنل و ترکيبهاي فنلي در غلظتهاي گوناگون ،در پسابهاي
کشاورزي و پساب بسياري از صنايع مانند پااليشگاههاي نفت،
کورههاي زغالسنگ ،کک سازيها ،کارخانههاي پتروشيمي،
صنايع دارو ،پالستيک ،چوب ،رنگ و کارخانههاي کاغذ و خميرکاغذ
وجود دارد ] .[6فنل به طور عمده با تخليه پسابهاي اين صنايع
وارد محيط ميشود و ازآنجاييکه يک ترکيب سمي است ميتواند
اثرهاي زيان باري براي سالمت انسان و محيط داشته باشد،
بنابراين بهمنظور حفظ سالمت انسان و محيط در مقابل اثرهاي
مضر فنل ،نياز است که پسابهاي داراي اين ترکيبهاي سمي
پيش از تخليه به محيط با يک روش مؤثر و کارآمد تصفيه شوند.
مکانيسمهاي بسياري جهت حذف ترکيبها فنلي از محيطهاي آبي
مورداستفاده قرارگرفته است که ازجمله ميتوان به تبادل يوني ]،[7
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فيلتراسيون غشايي ] ،[3اکسيداسيون الکتروشيميايي ] ،[9تجزيه
زيستي ] ،[40استخراج با حالل ] ،[44جذب سطحي ] [42اشاره نمود
که هرکدام داراي برتريها و ضعفهايي ميباشند .فرايند جذب
سطحي يک فناوري کارآمد ،مؤثر و اقتصادي است که در مقايسه
با فناوريهاي ديگر داراي طراحي ساده ،سرعت بيشتر و قابليت
انعطاف بيشتر است و در برابر آاليندههاي سمي حساس نيست و
نياز به مواد شيميايي خطرناک ندارد .همچنين در اين روش آالينده
جذبشده را ميتوان بازيافت نمود .در حال حاضر فناوري
جذب سطحي بهطور گستردهاي بهمنظور حذف آاليندههاي آلي و
غيرآلي از محلولهاي آبي و بهطورکلي خالصسازي جريانهاي
آلوده و رقيق کردن پسابها مورداستفاده قرار ميگيرد ].[48 ،41
کربن فعال يکي از جاذبهاي سطحي بسيار متداول و
شناختهشده است که توانايي حذف بيشتر شکلهاي مواد آلي از جمله
فنل را دارد .توانايي جذب سطحي کربن فعال ،به منشأ ماده اوليه،
روش فعالسازي و ويژگيهاي ساختاري آن مانند اندازه منافذ،
ميزان تخلخل ،نسبت سطح به حجم و مساحت سطح بستگي دارد ].[45
ولي به دليل هزينههاي باالي تهيه و نياز به صرف هزينه باال
احياي ،استفاده از اين جاذب از نظر اقتصادي مقرونبهصرفه نيست
و استفاده از ساير جاذبهاي جايگزين موردتوجه قرارگرفته است.
کربن فعال را ميتوان از طيف گستردهاي از دورريزهاي کشاورزي مانند
هسته هلو ،پوسته نارگيل ،هسته خرما ،خاکاره ،سبوس برنج توليد کرد
] 20ـ  .[46امروزه بهکارگيري دورريزهاي کشاورزي در فرايندهاي
جذب سطحي بهعنوان جاذبهاي ارزان و در دسترس بهطور گستردهاي
رواج پيدا کرده است .انار ساليانه به ميزان يک و نيم ميليون تن
در جهان توليد ميشود ،ايران نيز سهم بزرگي از توليد اين فراورده
را به خود اختصاص داده است ] .[24 ،22دورريزهاي اين ميوه که شامل
پوست و دانه است بهطور عمده در کارخانهها رب و آبميوه توليد ميشود.
درنتيجه هدف از اين پژوهش بررسي کارايي کربن فعال به دست آمده
از هسته انار بهعنوان جاذب ارزانقيمت در جذب فنل از محلولهاي
آبي است .همچنين مطالعه اثر پارامترهاي گوناگون نظير pH ،اوليه
محلول ،مقدار جاذب ،زمان تماس ،غلظت اوليه فنل و دما ،بر روي
ميزان جذب فنل صورت گرفته است.
بخش تجربي
مواد و تجهيزات

فنل استفاده شده بهمنظور تهيه نمونه پساب مصنوعي
در مقياس آزمايشگاهي ،با درجه خلوص  %99/9بهصورت جامد،
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شکل 3ـ تصوير ميکروسکوپ الکتروني ( )SEMکربن هسته انار با بزرگنمايي  2و  311ميکرومتر.

از شرکت مرک آلمان خريداري شد pH .محلولهاي مورد آزمايش
با استفاده از هيدروکلريک اسيد و سديم هيدروکسيد  4موالر توسط
 pHمتر ديجيتالي Genwayمدل  3505تنظيم شدند .همه مواد توسط
ترازو ديجيتالي  AND electronic analytical balanceمدل HR-200
با دقت  1رقم اعشار بر حسب گرم توزين شدند .شيکر مجهز به
سامانه حمام آب ترموستات دار مدل  GFLبراي اختالط محلولها
به کار گرفتهشده است .بهمنظور تعيين غلظت فنل در نمونهها
استاندارد و مجهول از دستگاه اسپکتروفتومتر  UV-Visibleمدل
 analytical jenaدر طولموج  270نانومتر استفاده شده است.
تهيه و آمادهسازي جاذب

بهمنظور تهيه کربن فعال از هسته انار ،ابتدا دانه انار توسط آب
دو بار تقطير ،چندين مرتبه شستشو داده شدند تا هرگونه ناخالصي از آن
حذف شود .سپس ،بهمنظور حذف رنگ ،دانهها به مدت  72ساعت
در استون قرار گرفتند .پس از زمان موردنظر ،نمونهها با آب دو بار تقطير
چندين مرتبه شستشو داده شدند و سپس به مدت  40ساعت در دماي
 70درجه سلسيوس در آون بهطور کامل خشک شدند .براي توليد
کربن فعال ،نمونهها به مدت  2ساعت در کوره سراميکي در دماي
 100درجه سلسيوس قرار داده شدند .کربن توليدشده ،پس از سرد شدن
در دماي محيط توسط هاون دستي خرد شد و با الک استاندارد ASTM
بهاندازه مش  80دانهبندي شد .جاذب آمادهشده تا زمان مصرف
در دسيکاتور نگهداري شد.
تعيين ويژگيهاي جاذب
آزمون SEM

ريختشناسي سطح جاذب با بزرگنمايي  2و  400ميکرومتر
در شکل  4نشان دادهشده است .همانگونه که از شکل ديده ميشود
علمي ـ پژ وهشي

جاذب داراي سطح نامنظم و ناهمگن بوده و سطح جاذب داراي
تخلخل ريزودرشت و حفرههاي زيادي است؛ که اين امر موجب
افزايش سطح تماس بين محلول و جاذب و افزايش مکانهاي
فعال جذبشده و درنتيجه ظرفيت جذب جاذب را افزايش ميدهد.
آناليز فروسرخ تبديل فوريه )(FT-IR

براي شناسايي گروههاي عاملي موجود در سطح جاذب ،آناليز
 FT-IRجاذب براي کربن هسته انار پيش و پس از فرايند جذب
انجامشده که در شکل  2نشان دادهشده است .طيف  FT-IRابزار
مناسبي براي شناسايي انواع پيوندهاي شيميايي ،گروههاي عاملي
(مولکول آلي يا غير آلي) با استفاده از يک طيف جذبي فروسرخ
ميباشد که از روي طولموج نوري جذبشده ،پيوندها شناسايي
ميشوند تا درک کلي نسبت به ساختار شيميايي جاذبها پيش و
پس از جذب و قابليت واکنش آنها با آالينده موجود در محلول
مشخص شود .به همين منظور اين آناليز در گستره طولموج
 100-1000cm-4انجامشده است.
در طيف  FT-IRکربن هسته انار يک پيک بيشينه عريض در
طولموج  8119 cm-4ديده ميشود که نشاندهنده ارتعاشهاي
کششي گروه هيدروکسيل ( )–OHو ترکيبهاي آب جذبشده
در ساختار جاذب است .يک پيک تيز در  4685 cm-4ديده ميشود
که مربوط به ارتعاشهاي خمشي گروه  H–O–Hمولکولهاي آب
و پيوند آلکن ( )C=Cحلقه آروماتيک ميباشد .يک پيک کوچک
در طولموج  2900ديده ميشود که مربوط به ارتعاشهاي C–H
ليگنين و پلي ساکاريد است .دو پيک در طولموج  120 cm-4و 177
در طيف جذبي وجود دارد که مربوط به ارتعاشهاي خمشي
 Si(Al)–Oاست که پس از فرايند جذب اين پيکها حذف ميشوند
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شکل 2ـ طيف  FT-IRکربن هسته انار (الف) پيش فرايند جذب
(ب) پس از فرآيند جذب.

که نشاندهنده درگير شدن اين پيوندها با آالينده موردنظر
طي فرايند جذب است .دو پيک در طولموج  4831 cm-4و 4125
به ترتيب مربوط به باند آلکان ( )C–Cو پيوند  C–Oدر گروههاي
استر ،اتر و کربوکسيليک ميباشد .نتيجههاي به دست آمده از
طيفسنجي نشاندهنده حضور گروههاي عاملي گوناگون مانند
گروههاي هيدروکسيل ،کربوکسيليک ،اترها و استرها است و کم شدن
شدت پيکها پس از فرايند جذب نشاندهنده مصرف گروههاي
عاملي موجود در جاذب در اثر جذب فنل است ] 25ـ .[28
روش آزمايش

در فرآيند جذب سطحي در محلولهاي مايع ،ظرفيت جذب
به پارامترهايي مانند ويژگيهاي فيزيکي جاذب (ساختار حفرهها،
ميزان خاکستر ،گروههاي عاملي ،پيش ماده ،روش آمادهسازي
جاذب) ،طبيعت ماده جذبشونده (حالليت ،pka ،گروههاي عاملي،
قطبيت ،وزن مولکولي ،اندازه) و شرايط محلول ( ،pHقدرت يوني،
غلظت ماده جذبشونده ،دسترسي به اکسيژن) بستگي دارد.
با توجه به هدفهاي در نظر گرفتهشده در اين پژوهش ،ابتدا محلول
استوک با غلظت  4000 ppmفنل ،از حل کردن  4 gفنل بلوري
در آب دو بار تقطير تهيه شد و در تمام آزمايشها از افزودن
مقدار مشخصي از محلول استوک به آب دو بار تقطير بهمنظور
تهيه غلظت مشخصي از فنل استفاده شد.
در راستاي انجام آزمايشها ابتدا  50 mLمحلول با غلظت
معين از فنل در ارلن  400 mLساخته و با استفاده از هيدروکلريک اسيد
و سديم هيدروکسيد  4موالر  pHمحلولها تنظيم شد و به مقدار
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معيني جاذب به آنها افزوده شد ،سپس محلولهاي به دست آمده
به مدتزمان مشخصي روي شيکر قرار داده شدند .پس از
سپري شدن زمان موردنظر ،جاذب با استفاده از کاغذ صافي واتمن 10
از محلول جدا شد و غلظت فنل باقيمانده در محلول،
با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  UV-Visibleدر طولموج
 270نانومتر اندازهگيري شد .متغييرهاي مورد آزمايش در اين پژوهش،
 pHاوليه ( ،)42 ،9 ،7 ،5 ،2،8مقدار جاذب (،4/5 ،4 ،0/5 ،0/8 ،0/4
 8 ،2/5 ،2گرم) ،زمان تماس (،420 ،90 ،60 ،80 ،20 ،40 ،5
 430 ،450دقيقه) ،غلظت اوليه آالينده (،400 ،50 ،25 ،20 ،45
 800 ،200 ،450ميليگرم بر ليتر) و دما ( 55 ،15 ،85 ،22درجه
سلسيوس) بوده است.
ظرفيت جذب فنل يا مقدار فنل جذبشده به ازاي واحد وزن
جاذب ) (mg/gاز معادلهي ( )4به دست ميآيد ]:[26
()4

 C  Ce  V
q o
m

که در آن  Vحجم محلول بر حسب ) m ،(Lمقدار جاذب
بر حسب گرم Co ،و  Ceبه ترتيب غلظت فنل در حالت اوليه و
در حالت تعادل است ).(mg/L
درصد حذف فنل از محلول آبي با استفاده از معادلهي ()2
تعيين ميشود ]:[27
()2

 Co  Ce  100
Co

R% 

در اين پژوهش ،بعد از مشخص شدن شرايط بهينه ،مطالعههاي
سينتيک و همدماي جذب سطحي صورت گرفت .همچنين
پارامترهاي ترموديناميکي بهمنظور بررسي دلخواه بودن فرايند
جذب فنل بروي کربن هسته انار تعيين شد .همه دادههاي
بهدستآمده از مرحلههاي گوناگون آزمايشها و ساير پارامترهاي
اندازهگيري شده ،به کمک نرمافزار  EXCELمورد تجزيهوتحليل
قرار گرفت.
نتيجهها و بحث
اثر  pHاوليه محلول

 pHيکي از عاملهاي مهمي است که با تأثير بر بار سطحي
جاذب و ساختار آالينده (درجه يونيزاسيون) در راندمان جذب
تأثيرگذار است ] .[23بهمنظور بررسي اثر  pHبر روي ميزان
علمي ـ پژوهشي

بررسي جذب فنل از محلولهاي آبي با استفاده از کربن هسته انار

32

31

1

41

41

4

21

61

1

44
42

32

31

1

3

4

2

درصد جذب

43

33

11

1

4

6

2

3

1

درصد جذب

41

21
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1

مقدار جاذب (گرم)

pH

شکل 6ـ اثر  pHبر درصد جذب فنل توسط کربن هسته انار.

شکل 4ـ اثر مقدار جاذب بر درصد جذب و ظرفيت جذب فنل توسط
کربن هسته انار.

جذب فنل توسط کربن هسته انار 6 ،نمونه  50ميليليتري
از محلول فنل با غلظت اوليه  400ميليگرم بر ليتر تهيه شد و
پس از تنظيم  pHمحلولها در بازه ( ،)2-42مقدار  0/8 gجاذب
به تمام نمونهها اضافه شد و به مدت  2ساعت بر روي شيکر
با سرعت  450 rpmقرار داده شد .پس از جداسازي جاذب از محلول
و تعيين غلظت فنل باقيمانده ،محاسبههاي مربوط به درصد و
ظرفيت جذب انجامشده و نتيجههاي به دست آمده از آن،
در شکل  8آورده شده است.
همانگونه که در شکل  8ديده ميشود با افزايش  pHدرصد
جذب فنل کاهشيافته و بيشترين ميزان جذب در  pHبرابر 2
بهدستآمده است .علت اين امر به دليل تأثير  pHمحلول بر روي
بار سطح جاذب و درجه يونيزاسيون فنل است .با توجه به اين نکته
که  pkaفنل به تقريب برابر  40است .براي  pH > pkaفنل
بهصورت آنيونهاي فنلي جدا ميشود و بار سطح جاذب منفي
است .يونهاي  OH-با آنيونهاي فنل براي مکانهاي جذب
رقابت ميکنند و دافعه الکترواستاتيک بين بارهاي منفي ظرفيت
جذب را کاهش ميدهد .از طرف ديگر آنيونهاي فنل
در محلولهاي آبي حالليت بيشتري نسبت به فنل دارند
و اين پيوندهاي قوي آب و حل شونده بايد قبل از عمل جذب
شکسته شوند؛ اما در  pH < pkaزماني که  pHمحلول اسيدي
است ،سطح جاذب پروتونه شده و فنل در محلول به شکل ملکولي
حضور دارد؛ درنتيجه مولکولهاي فنل در اثر جاذبه الکترواستاتيکي
جذب سطح جاذب ميشوند ][29؛ بنابراين طبق نتيجههاي ديده
شده pH ،بهينه براي جذب فنل بر روي کربن هسته انار 2

بهدستآمده است و در تمام آزمايشها ،بهمنظور رسيدن به بيشترين
ميزان جذب pH ،محلولها در اين مقدار تنظيم شد .در پژوهشي
که توسط نواين کمال امين و همکاران بر روي جذب رنگ توسط
کربن هسته انار انجامشده است ديده شد که با افزايش pH
محلول ،ميزان جذب رنگ کاهشيافته و بيشترين ميزان جذب
در  pHبرابر  2بهدستآمده است ] .[24همچنين نتيجههاي
همانندي توسط تورايا بوهلي و همکاران در جذب فنل بر روي
کربن هسته خرما گزارششده است ].[80

علمي ـ پژ وهشي

اثر مقدار جاذب

پس از تعيين مقدار  pHبهينه از آزمايش اول ،در مرحله بعد،
اثر مقدار جاذب بر روي ميزان جذب فنل ،بررسيشده است.
بدين منظور  3محلول آبي فنل با غلظت  400ميليگرم بر ليتر
تهيهکرده ،پس از تنظيم  pHمحلولها در مقدار  ،2به ترتيب مقدار
 8 ،2/5 ،2 ،4/5 ،4 ،0/5 ،0/8 ،0/4گرم از کربن هسته انار
به نمونهها افزوده شده و براي مدت  2ساعت بر روي شيکر
با سرعت  450 rpmقرار داده ميشود .اين آزمايش باهدف يافتن
مقدار جاذب بهينه بهمنظور رسيدن به بيشترين بازده حذف فنل
انجامشده است .مقدار گرم بهينه بهدستآمده در اين آزمايش
در آزمايشها بعدي بهکاربرده شده است .نتيجههاي اثر مقدار جاذب
بر درصد و ظرفيت جذب در شکل  1نشان دادهشده است.
همانگونه که در شکل  1ديده ميشود با افزايش مقدار
جاذب ،درصد جذب فنل افزايشيافته درحاليکه ظرفيت جذب
(مقدار فنل جذبشده در واحد جرم جاذب) کاهش مييابد.
349
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افزايش مقدار جاذب ،مساحت سطحي فعال و مؤثر و درنتيجه
تعداد سايتهاي فعال در سطح جاذب را افزايش داده و باعث
افزايش درصد جذب فنل ميشود اما از سوي ديگر ،به دليل
غيراشباع ماندن برخي از اين سايتهاي فعال ،ميزان جذب
در واحد جرم جاذب کاهش خواهد يافت ] .[84 ،82همانگونه که
نتيجهها نشان داده ،اين افزايش جذب در مقدار جاذب حدود
 4/5گرم به حالت تعادل رسيده است.

92

91

درصد جذب

11

13

14

اثر زمان تماس

211

331

321

11

41

1

زمان تماس (دقيقه)

در اين سري از آزمايشها تغييرهاي زمان تماس بر روي
ميزان جذب موردبررسي قرارگرفته است .هدف از اين بررسي
به دست آوردن زمان تعادل و مطالعه سينتيک جذب با استفاده
از اين دادهها است .اثر زمان تماس بر ميزان جذب در زمانهاي
( 430 ،450 ،420 ،90 ،60 ،80 ،20 ،40 ،5دقيقه) مورد آزمايش
قرار گرفت .در اين آزمايش نيز همانند مرحلههاي پيشين ،پارامترهاي
بهينهشده ثابت و پارامتر موردنظر متغيير است .نتيجههاي به دست آمده
از اين آزمايش در شکل  5نشان دادهشده است.
نتيجهها نشان ميدهد که با افزايش زمان تماس ميزان جذب
فنل توسط کربن هسته انار افزايشيافته است (شکل.)8
بهطوريکه با افزايش زمان تماس از  5تا  430دقيقه ،درصد جذب
فنل از  %35به  %92رسيده و پس از مدت  80دقيقه به دليل
تجمع فنل در مکانهاي جذب ،ميزان جذب به تقريب ثابت باقيمانده
و به حالت تعادل رسيده است؛ بنابراين زمان  80دقيقه براي جذب
فنل بر روي کربن هسته انار بهعنوان زمان تعادل در نظر
گرفتهشده است .زمان تعادل ،زماني است که غلظت آالينده در فاز
جامد و فاز مايع به تعادل رسيده و نيروي محرکه انتقال جرم
بين دو فاز کاهش مييابد و ديگر افزايش زمان تماس اثري بر ميزان
جذب ندارد و درصد جذب ثابت باقي ميماند .روند همانندي
در بررسي اثر زمان تماس بر روي ميزان جذب فنل توسط کربن فعال
پوشيده شده با آهن توسط بينگ ژنگ لي و همکاران گزارش
دادهشده است ].[88

 k2ضريب مدل سينتيک شبه درجه دوم بر حسب
) .(g/mg.minمقدار  qeو  k2به ترتيب از شيب و عرض از مبدأ،
نمودار  t/qtبر حسب  tمحاسبه ميشود .نمودار مربوط به انطباق
دادهها با مدل شبه درجه دوم در شکل  7دادهشده است.

بررسي سينتيک جذب سطحي

سينتيک نفوذ درونذرهاي

مطالعه سينتيک جذب سطحي ،اطالعاتي را در مورد مکانيسم
کنترلکننده فرايند جذب و عملکرد جاذب مورداستفاده در اختيار
ما قرار ميدهد ] .[81مدل سينتيک شبه درجه اول ،شبه درجه دوم و
سينتيک نفوذ درون ذره اي براي جذب فنل توسط کربن

مدل سينتيک نفوذ درون ذرهاي به بررسي مکانيسم نفوذ
جذبشونده در جاذب متخلخل و تعيين مرحله کنترلکننده سرعت
جذب ميپردازد .معادله نفوذ درونذرهاي توسط وبر و موريس
بهصورت معادلهي ( )5بيان ميشود ]:[86
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شکل  1ـ اثر زمان تماس بر روي درصد جذب فنل توسط کربن هسته انار.

هسته انار ،موردمطالعه و بررسي قرار گرفت .نتيجههاي به دست آمده
از اين بررسي در جدول  4گزارششده است.
سينتيک شبه درجه اول

معادله سينتيک شبه درجه اول بهصورت زير نوشته ميشود ]:[80
()8

ln  q e  q t   ln q e   k1  t 

که در آن  qeو  qtبه ترتيب ،ظرفيت جذب فنل در زمان و در
حالت تعادل بر حسب ) (mg/gاست و  k4ثابت مدل شبه درجه
اول بر حسب ) (1/minاست .مقدار  k4و  qeبه ترتيب از شيب و
عرض از مبدأ نمودار ) ln(qe-qtبر حسب  tبه دست ميآيند (شکل .)6
سينتيک شبه درجه دوم

معادله سينتيک شبه درجه دوم بهصورت زير نوشته ميشود ]:[85
t
1  t
()1

qe

k 2 q 2e

qt

علمي ـ پژوهشي
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جدول 3ـ ثابتهاي سينتيک شبه درجه اول و شبه درجه دوم جذب فنل توسط کربن هسته انار.

سينتيک شبه درجه دوم

سينتيک شبه درجه اول
R2

K4

qe

R2

k2

qe

0/9936

0/0499

0/207

4

0/133

8/063

-3/3

11

-3/1

31

)ln (qe-qt

-3/9

21

-2
23

31

36

9

1

3

211

331

زمان (دقيقه)

1

qt  kp t 2  C

 kpثابت سرعت نفوذ درون ذرهاي بر حسب  kpو  Cثابت
معادله ميباشد که اطالعاتي از ضخامت اليه مرزي در اطراف
جاذب را در اختيار ميگذارد و هرچه بزرگتر باشد تأثير اليه مرزي
بيشتر است ] .[24نمودار مربوط به انطباق دادهها با سينتيک نفوذ
درونذرهاي در شکل  3دادهشده است.
با توجه به نتيجههاي گزارششده ،سينتيک شبه درجه دوم
نسبت به سينتيک شبه درجه اول از تطابق بيشتري با دادههاي
آزمايشگاهي برخوردار بوده ،بهطوريکه ضريب همبستگي در اين مدل
برابر  4است که نشاندهنده تطابق عالي دادهها با اين مدل است.
همانگونه که در جدول  4ديده ميشود مقدار ظرفيت جذب
محاسبهشده از سينتيک شبه درجه دوم برابر  8/063است که
اين مقدار بسيار نزديک به مقدار ظرفيت بهدستآمده از دادههاي
آزمايشگاهي يعني مقدار  8/029است؛ بنابراين جذب فنل بر روي
کربن هسته انار با مدل شبه درجه دوم تناسب دارد .در بررسي
انجامشده توسط مصطفي ليلي و همکاران ،تطابق دادههاي
آزمايش جذب فنل بر روي بنتونيت اصالحشده و کربن فعال تجاري
با مدل سينتيک شبه درجه دوم بهدستآمده است ].[87
مرحلههاي انتقال جرم شامل -4 :انتقال جذبشونده از اليه مرزي
علمي ـ پژوهشي

321

11

41

1
1

زمان (دقيقه)

شکل  3ـ تطابق دادههاي آزمايش با سينتيک شبه درجه اول.

()5

t/qt

-3/1

41

شکل 1ـ تطابق دادههاي آزمايش با سينتيک شبه درجه دوم.

اطراف دانههاي جاذب به سطح خارجي جاذب (نفوذ فيلمي)،
 -2انتقال جذبشونده از سطح جاذب به جايگاههاي پيوندي فعال
داخلي (نفوذ درون ذرهاي) -8 ،برهمکنش جذبشونده با جايگاههاي
فعال پيوندي ،ميباشد ] .[83اگر فرايند جذب از سينتيک نفوذ
درون ذرهاي تبعيت کند ،نمودار  qtبر حسب  t0/5بهصورت خط راست
است که از مبدأ مختصات ميگذرد و نفوذ درون ذرهاي کنترلکننده
فرايند جذب ميباشد .ولي اگر نمودار از مبدأ عبور نکند ،مکانيسم
نفوذ درون ذرهاي تنها کنترلکننده سرعت نميباشد ،بلکه
مکانيسمهاي ديگري هم در فرايند جذب دخالت دارند و نمودار qt
بر حسب  t0/5از چندين خط راست تشکيلشده است که
نشاندهنده دو يا سه مرحلهاي بودن فرايند جذب ميباشد ].[85 ،89
همانگونه که در شکل  3ديده ميشود نمودار از دو خط راست
تشکيلشده است که نشاندهنده دومرحلهاي بودن فرايند جذب
فنل بر روي کربن هسته انار است و بيانگر اين نکته است که نفوذ
درونذرهاي تنها کنترلکننده فرايند جذب نيست بلکه سرعت نفوذ
فيلمي نيز در کنترل سرعت فرايند جذب نقش دارد.
اثر غلظت اوليه

در مطالعه حاضر ،بهمنظور بررسي اثر غلظت اوليه آالينده
بر ميزان جذب ،غلظت فنل را در بازهي  45-800ميلي گرم بر ليتر
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جدول 2ـ ثابتهاي سينتيک مدل نفوذ درون ذرهاي جذب فنل توسط کربن هسته انار.

مدل نفوذ درونذرهاي مرحله دوم (نفوذ درونذرهاي)

مدل نفوذ درونذرهاي مرحله اول (نفوذ فيلمي)
R2

kp

C

R2

kp

C

0/9992

0/022

2/7942

0/9581

0/0083

8/0097

6/3

311
100

32
12

qt

ي ج

2/9

18

91
90

36

11
85

44

11
80

22
10

2/1
34

32

31

3

1

4

2

1

ج

در

همدماهاي جذب سطحي اطالعاتي در مورد ظرفيت جذب
جاذب ،چگونگي توزيع مولکولهاي جذبشده ،دلخواه بودن فرايند
جذب ،فيزيکي يا شيميايي بودن فرايند جذب را فراهم ميآورند ].[14
در اين پژوهش دو مدل همدماي جذب النگموير و فروندليچ براي
تحليل جذب فنل ،موردبررسي قرارگرفتهاند .نتيجههاي اين مطالعه
در جدول  8آورده شده است.
312

311
100

غلظت اوليه )(mg/L

شکل  1ـ تطابق دادههاي آزمايش با سينتيک نفوذ درونذرهاي.

بررسي همدماهاي جذب سطحي

211
200

01

11
70

او يه)(mg/L

t1/1

تغيير داده و ساير پارامترها نظير ( pHبرابر  ،)2مقدار جاذب ( 4/5گرم)،
زمان تماس ( 80دقيقه) ثابت نگهداشته ميشوند .نتيجههاي
بررسي اثر غلظت اوليه فنل بر درصد جذب و ظرفيت جذب فنل
در شکل  9نشان دادهشده است.
همانگونه که در شکل ديده ميشود با افزايش غلظت اوليه
فنل در محلول ،درصد جذب کاهشيافته اما ظرفيت جذب افزايش
مييابد .کاهش درصد جذب به دليل ثابت ماندن مکانهاي جذب
در حين افزايش غلظت آالينده و اشباع شدن اين مکانها
در فرايند جذب است .از سويي به دليل افزايش نيرومحرکه
بين محلول و سطح جاذب و درنتيجه احتمال برخورد و تماس بيشتر
جاذب و آالينده ،مقدار فنل جذبشده در واحد جرم جاذب
افزايش مييابد ].[10

11
75

ج

611
300

درصد جذب
در ج

6/1

ظرفيت جذب

31
10

ي

91
95

شکل 9ـ اثر غلظت اوليه فنل بر درصد جذب و ظرفيت جذب.

همدماي النگموير

در مدل همدماي النگموير فرض بر اين است که جذب
بهصورت تک اليه توسط پيوندهاي سطحي ناشي از نيروهاي
فيزيکي مانند واندروالسي و الکترواستاتيک انجامشده ،ميل کششي
همه مکانهاي جذب يکسان بوده و آالينده بهطور يکنواختي روي
سطح جاذب توزيع ميشود.
شکل خطي همدماي النگموير بهصورت زير است ]:[12
()6

Ce
q max



1
b L q max



Ce
qe

 qmaxبيشترين ظرفيت جذب فنل توسط کربن هسته انار
بر حسب  mg/gو  bLثابت تعادلي النگموير بر حسب ) (L/mgاست.
نمودار مربوط به انطباق دادههاي آزمايش با مدل النگموير
در شکل  40نشان دادهشده است.
يکي از پارامترهاي مهمي که از همدماي النگموير محاسبه
ميشود فاکتور جداسازي  RLنام دارد که دلخواه بودن فرايند جذب را
ارزيابي ميکند و معادله آن بهصورت زيراست ]:[18
() 7

1

1  b L Co

RL 

اگر مقدار  RLبرابر صفر باشد فرايند جذب بازگشتناپذير است،
علمي ـ پژوهشي
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جدول 6ـ ثابتهاي همدماي جذب فنل توسط کربن هسته انار.

همدماي فروندليچ

همدماي النگموير
R2

bL

qmax

R2

kf

4/nf

0/9269

0/417

7/57

0/9765

4/108

0/863
3

31
1

Ce/qe

4

log qe

3

1/3

1/2

2
11

31

41

21

1

1

2

Ce

log Ce

شکل  31ـ تطابق دادههاي آزمايش با همدماي النگموير.

اگر  0 < RL < 4فرايند جذب دلخواه است و درصورتيکه 4
فرايند جذب ناخواسته است ].[11

شکل 33ـ تطابق دادههاي آزمايش با همدماي فروندليچ.
> RL

همدماي فروندليچ

در مدل همدماي فروندليچ فرض بر اين است که جذب روي
سطوح ناهمگن و بهصورت چند اليه انجام ميشود .شکل
لگاريتمي اين همدما بهصورت معادله ( )3است ]:[15
()3

 1 
log q e  log k f    log C e
 nf 

 kfو  nfثوابت همدماي فروندليچ هستند که به ترتيب
نشاندهنده ظرفيت و شدت جذب بوده و از عرض از مبدأ و شيب
نمودار  logqeبر حسب  logCeمحاسبه ميشوند (شکل  .)44مقدار
 4/nfمعياري براي سنجش همگن بودن سطح است و اگر در بازهي
صفر تا يک قرارگرفته باشد ،نشاندهنده مناسب بودن فرايند جذب است.
هرچه اين مقدار به  4نزديکتر باشد ناهمگن بودن سطح اهميت
کمتري دارد ].[16
همانگونه که در جدول  8نشان دادهشده است مقدار ضريب
همبستگي در همدماي فروندليچ بيشتر از ضريب همبستگي
در مدل النگموير است که اين بيانگر تطابق بيشتر دادهها با مدل
علمي ـ پژ وهشي

3/2

1/4

-1/4

-1/2
-3/2

فروندليچ است .مقدار  4/nfمحاسبهشده از مدل فروندليچ برابر
 0/863است که نشاندهنده دلخواه بودن فرايند جذب است.
همچنين مقدار  RLبهدستآمده از مدل النگموير در بازه صفر تا يک
است که تصديقکننده ،دلخواه بودن فرايند جذب فنل بر روي
کربن هسته انار است.
اثر دما

بهمنظور بررسي اثر دما بر فرايند جذب فنل ،ابتدا محلولهايي
با غلظت اوليه  400ميليگرم بر ليتر تهيه شد و ساير پارامترها
در مقدارهاي بهينه تنظيم شد .آزمايشهاي جذب در دماهاي ،25
 55 ،15 ،85درجه سلسيوس انجام گرفت .نتيجههاي اين بررسي
در شکل  42آورده شده است.
همانگونه که در اين شکل نشان دادهشده ،نتيجهها بيانگر
آن است که با افزايش دما ميزان جذب کاهشيافته که اين موضوع
بر گرمازا بودن فرايند جذب داللت دارد .کاهش ميزان جذب
با افزايش دما ،به دليل تخريب يا تغيير ماهيت جايگاههاي فعال جذب
و گسسته شدن پيوندهاي صورت گرفته بين ماده جذبشونده و
جاذب است .نتيجههاي همانندي توسط لي و همکاران در جذب
فنل بر روي کيتوزان گزارش دادهشده است ].[17
316
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92

-1/1

93

-1/3

درصد جذب

-1/1

19

31

11

41

61

21

11

661

شکل 32ـ اثر دما بر درصد جذب فنل توسط کربن هسته انار.
بررسي ترموديناميک جذب سطحي

پارامترهاي ترموديناميکي اطالعات مهمي در مورد ماهيت
فرايند جذب و خودبهخودي بودن فرايند جذب در اختيار ما قرار ميدهند.
پارامترهاي ترموديناميکي مانند انرژي آزاد گيبس ،G° G°
آنتالپي  H°و آنتروپي  S°در چهار دماي  15 ،85 ،22و 55
درجه سلسيوس موردبررسي قرارگرفته است .مقدارهاي انرژي آزاد
گيبس  G°از طريق معادله زير به دست ميآيد ]:[13
 G  RT lnk o

در اين معادله  Rثابت جهاني گازها ( )،)3/841 (J/mol.K
 Tدماي مطلق بر حسب کلوين و  ،koثابت تعادل ترموديناميکي
است و از معادلهي ( )40به دست ميآيد].[13
()40

k o  CAe Ce

که در اين معادله  CAeو  Ceبه ترتيب غلظت تعادلي فنل بر
روي جاذب و در محلول بر حسب ) (mg/Lاست .اگر مقدارهاي
در بازهي صفر تا  -20قرارگرفته باشند جذب سطحي از نوع
جذب فيزيکي است و اگر در بازه  -30تا  -100قرار داشته باشند
جذب شيميايي است ] .[19تغييرهاي آنتروپي ( )S°و آنتالپي
( ،)H°به ترتيب از شيب و عرض از مبدأ نمودار بر حسب
مطابق معادله  44محاسبه ميشوند (شکل .)48
()44

G  H  TS

اگر قدر مطلق مقدارهاي  H°در بازهي  20/9 -2/4و 200 - 30
قرارگرفته باشند به ترتيب جذب فيزيکي و شيميايي خواهيم داشت ].[19
نتيجههاي به دست آمده از بررسي پارامترهاي ترموديناميکي
در جدول  1آورده شده است.
314

621

631

611

-1/9
291

)T (K

دما (درجه سلسيوس)

()9

)G° (kJ/mol

91

-1/1

شکل 36ـ انطباق دادهها بهمنظور محاسبه  S°و .H°

با توجه به نتيجههاي بهدستآمده ،در تمامي دماهاي
مورد آزمايش ،مقدار  G°واکنش منفي بوده و در بازه صفر تا -20
قرار دارد .که بيانگر خودبهخودي و فيزيکي بودن فرايند جذب
است .گرماگير يا گرمازا بودن يک فرايند با تغييرهاي آنتالپي
آن فرايند ارزيابي ميشود .همانگونه که از بررسي اثر دما نيز،
گرمازا بودن واکنش مشخصشده بود در اين آزمايش نيز منفي بودن
 H°واکنش تصديقکننده گرمازا بودن فرايند جذب فنل بر روي
کربن هسته انار است .مقدارهاي  H°بهدست آمده از آزمايشها
در بازه  2/4تا  20/9قرار گرفته است که نشاندهنده فيزيکي بودن
فرايند جذب است .مقدارهاي منفي  S°بيانگر کاهش بينظمي
در فصل مشترک جاذب و محلول است .هنگامي که ذرههاي
جذبشونده بر روي سطح جاذب جذب ميشوند ،تعداد حرکتهاي
انتقالي آنها کم ميشود؛ بنابراين بينظمي يا آنتروپي سامانه
در هنگام وقوع فرايند جذب سطحي منفي است ].[50 ،54
نتيجهگيري

بر اساس نتيجههاي بهدستآمده از اين پژوهش ،پارامترهاي
گوناگوني مانند  pHاوليه محلول ،مقدار جاذب مصرفي ،زمان
تماس بين جاذب و محلول ،غلظت اوليه آالينده در محلول و دما
سامانه مورد آزمايش ،بر روي ميزان جذب فنل توسط کربن هسته
انار اثر دارد .طبق نتيجههاي به دست آمده ،مشخص شد که
فرايند جذب بهسرعت انجامشده بهگونهاي که  %94فنل
در  80دقيقه اول جذبشده و فرايند در اين زمان به تعادل ميرسد.
در مطالعه اثر  pHديده شد که ميزان جذب فنل با افزايش pH
کاهش مييابد و در  pHهاي پايين ،ميزان جذب بيشتر است.
علمي ـ پژوهشي

بررسي جذب فنل از محلولهاي آبي با استفاده از کربن هسته انار

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،63شماره 3693 ،4

جدول 4ـ پارامترهاي ترموديناميکي جذب فنل توسط کربن هسته انار.
)T(K

k0

)G° (kJ/mol

)H° (kJ/mol

)S° (J/mol.K

295/2
803/2
843/2
823/2

40/7
9/46
3/89
7/37

-5/342
-5/676
-5/627
-5/680

-7/11
-7/11
-7/11
-7/11

-0/0056
-0/0056
-0/0056
-0/0056

همچنين نتيجهها نشان داد که با افزايش مقدار جاذب و کاهش
غلظت اوليه فنل ،ميزان جذب فنل افزايش مييابد .مطالعه
سينتيک جذب سطحي نشاندهنده تطابق بهتر دادهها با سينتيک
شبه درجه دوم است .همچنين دومرحلهاي بودن فرايند جذب
در مطالعه سينتيک نفوذ درونذرهاي نشان دهنده اين موضوع است
که مکانيسم نفوذ درون ذرهاي تنها کنترل کننده فرايند جذب
نيست و مکانيسمهاي ديگري نيز در سرعت فرايند جذب تاثير دارد.
در اين پژوهش دو مدل همدماي جذب النگموير و فروندليچ،
موردبررسي قرارگرفته است که نتيجهها نشاندهنده تطابق همدماي
فروندليچ با دادههاي جذب سطحي است .بررسي پارامترهاي
ترموديناميکي جذب سطحي ،نشاندهنده منفي بودن  G°و H°
واکنش بوده که بيانگر خودبهخودي و گرمازا بودن فرايند جذب
است .نتيجههاي به دست آمده از مطالعههاي سينتيک ،همدما و
ترموديناميک جذب سطحي تصديق کننده فيزيکي و چند اليه بودن
فرايند جذب است .درنتيجه با توجه به دسترسي فراوان به اين ماده
و با توجه به حذف  %94فنل از محلولهاي آبي در غلظت اوليه
 400ميليگرم بر ليتر ،جاذب موردنظر بهعنوان جاذبي مناسب و
کارآمد براي حذف فنل از محلولهاي آبي شناختهشده است.
فهرست نمادها

غلظت اوليه آالينده در محلول،
غلظت تعادلي آالينده در محلولmg/L ،
حجم محلولL ،
جرم جاذبg ،
mg/L

ظرفيت جذب جاذب در حالت تعادل،
ظرفيت جذب جاذب در زمان mg/g ،t
ثابت معادله سينتيک شبه درجه اول4/min ،
ثابت معادله سينتيک شبه درجه دومg/mg.min ،
زمانmin ،
0
/
5
ثابت معادله سينتيک نفوذ درون ذرهايmg/g.min ،
ثابت معادله سينتيک نفوذ درون ذرهاي
بيشترين ظرفيت جذب جاذبmg/g ،
ثابت معادله همدماي النگمويرL/mg ،
فاکتور جداسازي همدماي النگموير
ثابت معادله همدماي فروندليچ
ثابت معادله همدماي فروندليچ
انرژي گيبس استانداردkJ/mol ،
آنتالپي استانداردkJ/mol ،
آنتروپي استانداردJ/mol.K ،
ثابت جهاني گازهاJ/mol.K ،
دماي مطلقK ،
ثابت تعادل ترموديناميکي
طيف سنجي تبديل فوريه فروسرخ
ميکروسکوپ الکتروني روبشي

qe

mg/g

qt
k4
k2
t
kp
C
qmax
bL
RL
kf
nf
G °
H°
S°
R
T
k0
FT-IR
SEM

C0
Ce
V
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