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بررسی بازدهی جذب متيلن بلو بر روی لوفا سيلندريکای ايرانی :تاثير دما و pH
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چکيده
فاضالبهای صنعتی حاوی رنگهای سنتزی ،از عوامل مهم آالینده محیطزیست میباشد .فرآیند جذب سطحی با جاذبهای زیستی به دلیل
ارزانی ،دسترسی زیاد و نداشتن خطرات زیستمحیطی گزینه خوبی برای حذف رنگ از پساب میباشد .هدف از این تحقیق ،بررسی جذب سطحی رنگ
کاتیونی متیلنبلو با جاذب طبیعی لوفای سیلندریکای ایرانی در سیستم ناپیوسته میباشد .متغیرهای زمان تماس pH ،و دما بهعنوان پارامترهای
عملکردی مؤثر در حذف رنگ متیلن بلو با لوفای ایرانی در شرایط ثابت  52 mg/Lغلظت اولیه رنگ و  0/2 gاز جاذب موردبررسی قرار گرفت .درنهایت،
نتایج توسط  4مدل سینتیکی و پارامترهای ترمودینامیکی تحلیل گردید .نتایج نشان داد که در مدتزمان  100دقیقه فرآیند جذب به تعادل رسید .کمترین
جذب در محیط اسیدی بوده و ماکزیمم میزان جذب در  pH 7-8به دست آمد که با توجه به تفاوت ناچیز بازدهی جذب در این دو  pHو صرفه اقتصادی
فرآیند بهویژه در مقیاسهای بزرگ pH ،برابر ( 7بدون نیاز به تنظیم  )pHبهعنوان مقدار بهینه  pHتعیین گردید .با افزایش دما کارایی جذب بهوضوح
افزایش یافت .نتایج حاصل از مطالعات سینتیکی نشان داد که فرآیند جذب از مدل سینتیک شبه مرتبه دوم تبعیت میکند .مقادیر بهدستآمده برای
پارامترهای ترمودینامیکی ،جذب متیلنبلو بر سطح لوفا را واکنشی خودبهخودی ،گرماگیر و فیزیکی معرفی میکند .طبق نتایج حاصل از این مطالعه،
استفاده از لوفای ایرانی بدون نیاز به پیشتیمار بهعنوان یک جاذب طبیعی باراندمان باال ،ارزانقیمت و دوستدار محیطزیست جهت حذف رنگ متیلنبلو،
پیشنهاد میشود.
واژگان کليدی :متیلن بلو ،لوفای ایرانی ،جذب زیستی ،pH ،دما ،مدلهای سینتیکی ،پارامترهای ترمودینامیکی

-1مقدمه
در راستاي افزايش سريع جمعيت و به دنبال آن توسعهي کارخانجات ،حفاظت محيطزيست از آلودگيهايي که بهوسيله
صنايع و فناوريهاي مدرن ايجاد ميشود يكي از دغدغههاي اصلي به دليل به خطر انداختن سالمت و بهداشت عمومي جامعه
است [3و .]2دراينبين تخليهي پسابهاي حاوي مواد رنگي از عمدهترين مشكالت در رابطه با آاليندههاي زيستمحيطي
ميباشد .تقريباً  2درصد رنگها در حين توليد و سنتز در صنايع رنگسازي و  22درصد نيز در حين کاربرد رنگ براي صنايع
مختلفي مثل چرمسازي و دباغي ،نساجي ،آرايشي و بهداشتي ،مواد غذايي ،چاپ و پالستيک به علت عدم جذب کامل و ناموفق
بودن فرآيند رنگرزي در پساب خروجي اين صنايع باقيمانده و نهايتاً وارد فاضالب ميشوند ]1و .[4تخليه اين مواد در اين
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مقياس در محيطهاي آبي ،عالوه بر سميت و تأثيرات جهشزايي و ايجاد سرطان ،به دليل رنگي بودن حتي در غلظت پايين از
نفوذ آفتاب در عمق آب کاسته ،باعث کاهش فعاليتهاي نوري اکوسيستم ،پايين آمدن اکسيژن محلول در آب و افزايش دما
ميگردد [ .]5متيلن بلو از پرکاربردترين و رايجترين رنگهاي صنعتي محلول در آب ميباشد که به دليل ارزانقيمت بودن،
درخشندگي و شدت باال همواره در صنايع نساجي ،رنگرزي پارچه ،کتان و الياف مورداستفاده قرار ميگيرد .متيلن بلو يک رنگ
سمي است که مواجهشدن با اين رنگ خطرات متعددي بر سالمت انسان دارد ازجمله :حالت تهوع ،بيماريهاي چشمي ،افزايش
ضربان قلب و التهاب معده [6و .]7از بين بردن آلودگي ناشي از اين رنگ از درون پساب قبل از تخليه به آبهاي سطحي براي
سالمت انسان و حفاظت محيطزيست امري ضروري است [ .]8به علت پيچيدگي و گوناگوني رنگزاهاي مورداستفاده در رنگرزي،
يافتن روشي که قادر به حذف کامل انواع مواد رنگزا باشد بسيار مشكل ميباشد [ .]9عموماً روشهايي که بر اي تصفيه
پسابهاي رنگي استفاده ميشوند شامل فرآيند اکسيداسيون پيشرفته ،روشهاي بيولوژيكي ،الكتروليز ،فيلتراسيون ،جذب
سطحي و استفاده از فوتوکاتاليستها ميباشد که دراينبين فرآيند جذب سطحي بهعنوان مناسبترين روش در حذف رنگهاي
سنتزي و بهبود کيفيت فاضالب صنايع بهمنظور استفادهي مجدد به لحاظ هزينهي کم ،طراحي آسان ،سهولت در امر
بهرهبرداري و عدم حساسيت نسبت به مواد سمي شناختهشده است [32و .]33در ميان جاذبهاي استفادهشده در فرآيند جذب
سطحي ،کربن فعال به دليل داشتن سطح ويژه باال بيشترين و بهترين راندمان را در جذب رنگ دارد؛ اما به دليل هزينههاي
بسيار باال در تهيه و احياي اين جاذب استفاده از آن در مقياس صنعتي مقرونبهصرفه نيست [32و ;]31ازاينرو در سالهاي
اخير تالشهاي بسياري در جهت جايگزين کردن جاذبهاي کمهزينه و همچنين کارآمدتر انجامشده است [ .]34در اين راستا
استفاده از جاذبهاي طبيعي مانند برگ صنوبر [ ]35خاکاره چوب [ ]36پوست سير [ ]37هستهي خرما [ ]38گياه ابري نقره
اي [ ]39براي جذب رنگ مورد مطالعه قرارگرفته است .بيشتر اين جاذبها مواد ليگنوسلولزي هستند که به دليل دسترسي
فراوان به آنها ،ارزان بودن ،قابليت توليد هرساله و زيستتخريبپذير بودن براي جذب رنگهاي مختلف از پسابهاي صنعتي
بسيار موردتوجه قرارگرفتهاند [ .]35-39لوفا سيلندريكا از خانوادهي کدوتنبلهاست که بهعنوان گياهي خودرو در مناطق
گرمسيري ،معتدل و مرطوب مانند کشورهاي آسيايي چين ،هند ،ژاپن ،آمريكاي مرکزي و جنوبي و در کشور خودمان در
مناطق شمالي بهوفور يافت ميشود [22و .]23جدول  ،3ترکيبات شيميايي تشكيلدهندهي اين گياه را بهعنوان يک مادهي
ليگنوسلولزي نشان ميدهد [ .]22همچنين اسفنج اين گياه با داشتن ساختار عروقي ليفي و ضريب باالي تخلخل ( )75-84و
تراکم پايين ( 2/219- 2/31گرم بر سانتيمتر مكعب) ميتواند گزينهي مناسبي بهعنوان جاذب زيستي در حذف رنگ از پساب
باشد [ .]22در مطالعات اخير از اسفنج لوفا بهعنوان پايه در بستر راکتورهاي زيستي [ ،]21در کامپوزيتهاي پليمري [ ]24و
حذف فلزات سنگين از محلول [ ]25استفادهشده است .ازجمله مهمترين و تأثيرگذارترين پارامترها در فرايند جذب ،pH ،دما و
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زمان تماس ميباشد که کوچکترين تغيير در آنها ،باالترين تغيير در راندمان جذب را به دنبال خواهد داشت [ .]8در اين
تحقيق با معرفي جاذب طبيعي لوفا سيلندريكاي ايراني ،کارايي و قابليت اين جاذب براي حذف رنگ متيلن بلو بهعنوان آالينده
بررسيشده و اثر سه پارامتر عملياتي مهم زمان تماس pH ،و دما و به دنبال آن بررسي پارامترهاي سينتيكي و ترموديناميكي
مربوط به اين فرآيند مورد ارزيابي قرارگرفته است.
جدول  .1اجزای تشکیلدهندهی گیاه لوفا سیلندریکا
کربوهيدرات

خاکستر

فيبر

ليپيد

پروتئين

%17/83

%3/24

%55/78

%3/28

%4/2

سلولوز

همي سلولوز

ليگنين

%62

%12

%32

 -2مواد و تجهيزات
 -9-2تجهيزات :تجهيزات مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از :اندازهگيري تغييرات غلظت توسط دستگاه اسپكتروفتومتر
مدل ( ،)SP-3000 DB -OPTIMA INCتنظيم  pHبا pHمتر مدل ( ،)Behineh SAT-2100همزن مكانيكي مدل
( )Kuhner, Switzerlandجهت اختالط و ايجاد تماس مناسب بين جاذب و محلول رنگ.
 -2-2مواد موردنياز :اسفنج لوفا سيلندريكا بهعنوان جاذب طبيعي از فروشگاه محلي در مازندران خريداري شد .رنگزاي
متيلنبلو کار رفته به عنوان آالينده و همچنين اسيد هيدروکلريک ( )HClو سديم هيدروکسيد ( )NaOHمورداستفاده براي
تنظيم  pHاز نمايندگي شرکت مرک آلمان تهيه شد .ساختار شيميايي و خصوصيات اين رنگزا در جدول  2آورده شده است.
 -3روش کار:
 -9-4آمادهسازي جاذب :اسفنج لوفا پس از خريداري به قطعات کوچکتر تبديل شده و بهمنظور حذف آلودگيهاي سطحي
به مدت  24ساعت درون آب مقطر قرار داده و در اين مدت  2بار آب آن تعويض شد .سپس به مدت  32-35دقيقه درون آب
جوش قرار گرفته و درنهايت به مدت  5ساعت درون آون در دماي  62°Cخشک گرديد .بعد از خشک شدن به قطعات 2/5
گرمي برش داده شده و براي استفادههاي بعدي درون دسيكاتور قرار گرفت.
 -2-4آمادهسازي نمونه محلول رنگ :محلول استوک رنگ متيلنبلو با غلظت  522 mg/Lبا استفاده از حل کردن 2/25
گرم از پودر رنگ متيلن بلو با آب مقطر در حجم  322ميليليتر تهيه گرديد .سپس محلولهاي استاندارد جهت انجام آزمايش
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با رقيقسازي از محلول استوک تهيه گرديد .جهت تنظيم  pHمحلولها از اسيد هيدروکلريک و سديم هيدروکسيد  3موالر
استفاده شد.
جدول  .5برخی از ویژگیهای رنگزای متیلن بلو
نام علمي

Methylene blue

ساختار شيميايي
فرمول شيميايي
وزن مولكولي

C16H18N3SCl
 139/85گرم بر مول
3,7bis(dimethylamino)phenothiazin
e-5-ium-chloride
آبي
کاتيوني

نامگذاري آيوپاک
رنگ
نوع رنگ
طول موج حداکثر جذب
() λmax
عالمت اختصاري

 668نانومتر
MB

 -4-4آزمايشات جذب :آزمايشات جذب بهصورت ناپيوسته در مقياس آزمايشگاهي درون ارلنهاي  252ميليليتري انجام
گرديد .بدينصورت که ابتدا غلظتهاي  25 mg/Lاز محلول متيلنبلو درون  6ارلن که به ترتيب در pHهاي ()2،4،6،7،8،32
تنظيمشده بودند ،تهيه و ارلنها در همزن مكانيكي با سرعت  352 rpmتحت دماي  22°Cآزمايشگاه قرار گرفتند .قطعات 2/5
گرمي لوفا درون هر ارلن اضافهشده و در مدتزمانهاي معيني از محلولها تا رسيدن به نقطهي تعادل ،نمونهبرداري ميشد .در
مرحلهي بعد پس از يافتن زمان تعادل و  pHبهينه ،بهمنظور يافتن اثر دما بر فرآيند جذب ،سه محدودهي دمايي ()22،12،42
درجهي سانتيگراد با استفاده از حمام آب گرم در غلظت ثابت  25 mg/Lو  pHبهينه تا رسيدن به زمان تعادل بهدستآمده،
موردبررسي قرار گرفت .به منظور سنجش ضريب جذب رنگ با دستگاه اسپكتروفتومتر ،مقدار جذب تمامي نمونهها در =668
 λmaxبه دست آمد و با منحني استاندارد تطبيق داده شد .ظرفيت جذب رنگ ) qt (mg/gو درصد حذف رنگ ) R(%توسط
جاذب در هرلحظه به ترتيب با استفاده از رابطههاي  3و  2محاسبه گرديد.

()3
()2

 C0  Ct V
M

 C0  Ct  100
C0

qt 

R(%) 
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که در آن  C0و  Ctبه ترتيب غلظت اوليه و غلظت در لحظهي  tمتيلنبلو در محلول ( V ،)mg/Lحجم محلول ( ،)Lو  Mجرم
جاذب مورداستفاده ( )gميباشد.
 -3-4مطالعات سينتيکي جذب :براي درک بهتر فرايند جذب سطحي ،مطالعه سينتيكي فرآيند حذف الزم ميباشد.
بررسي سينتيک جذب نشاندهندهي راندمان جذب است و جذب مادهي جذبشونده بر روي جاذب ممكن است شامل يک يا
چندين مرحله ازجمله انتشار فيلمي ،انتشار درونذره اي ،انتشار سطحي و جذب در سطح منافذ يا ترکيبي از چند مرحله باشد
[ ]26که کمک فراواني براي انتخاب شرايط ايده آل در فرآيند ناپيوسته ميباشد .در اين تحقيق از  4مدل سينتيكي شبه مرتبه
اول ،شبه مرتبهي دوم ،نفوذ درونذرهاي و مدل  Elovichاستفاده شده است .براي انجام مطالعات سينتيكي ،ميزان جذب رنگ
در واحد جرم جاذب در زمان تعادل ( )qeاز رابطهي  1محاسبه ميشود:

()1

 C0  Ce V
M

qe 

که در آن  Ceغلظت تعادلي رنگ در زمان تعادل و بقيهي پارامترها مانند معادلهي  3تعريف ميشوند .درصورتيکه نفوذ در
اليهي مرزي عامل کنترلکنندهي جذب باشد ،واکنش جذب از سينتيک شبه مرتبهي اول که فرم خطي آن بهصورت معادلهي
 4بيان ميشود ،تبعيت ميکند [.]27

()4

ln(qe  qt )  ln qe  K1t

در معادلهي  4از رسم نمودار ) ln(qe-qtدر برابر  tمقادير  k1و  qeبه ترتيب از شيب و عرض از مبدأ نمودار به دست ميآيند.
سينتيک شبه مرتبهي دوم بهصورت خطي شده از معادلهي  5به دست ميآيد که در اين سينتيک فرض ميشود که جذب
شيميايي کنترلکنندهي سرعت است و سرعت اشغال سايتهاي جذب ،متناسب با مجذور تعداد سايتهاي اشغال نشده است
[.]28

()5

1
t
1


 t
qt K 2 qe2  qe 

در اين معادله از رسم  t/qtبرحسب  tبه ترتيب مقادير  qeو K2از شيب و عرض از مبدا نمودار به دست ميآيند که با استفاده
از پارامتر  K2در معادلهي  6ميتوان سرعت اوليه جذب (

) را در اين واکنش محاسبه کرد.
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h0,2  K2 qe2

همچنين نيمه-زمان جذب ( )t1/2در معادلهي  7بهعنوان زمان موردنياز جذب براي رسيدن به نصف مقدار جذب تعادلي
بهصورت زير تعريف ميشود که اين زمان اغلب براي اندازهگيري سرعت جذب استفاده ميشود [.]29

()7

1
K 2 qe

t1/2 

سومين سينتيک جذب بررسيشده ،مدل نفوذ درونذرهاي بر اساس معادلهي  8ميباشد که در آن مراحل مختلف جذب
ازجمله انتقال مولكولهاي ماده حلشده از فاز محلول به سطح ذرات جاذب و سپس انتقال اين مولكولها به داخل حفرات
سطح جامد ميباشد .بر اين اساس وبر و موريس [ ]12براي اغلب فرآيندهاي جذب ،مقدار جذب را به جاي زمان  ،tتقريبا با
 t1/2متناسب دانستند.

()8

qt  Kid t1/2  c

از رسم  qtبرحسب  t1/2ميتوان ثابت سرعت واکنش مدل نفوذ درونذرهاي ( )Kidرا از شيبخط نمودار برحسب ( mg/g
 ) min1/2محاسبه کرد.
آخرين سينتيک موردبررسي مدل  Elovichميباشد که اين مدل ابتدا براي جذب شيميايي گاز بر روي فاز جامد مطرح شد
اما بعدازآن بهصورت کاربردي براي جذب مواد از درون فاز محلول استفاده شد [ .]13اين مدل بر اساس معادلهي  9تعريف مي-
شود.

()9

ln t

1



ln( ) 

1



qt 

که در اين معادله  βمقدار پوشش سطح ( )g/mgو  αسرعت اوليهي جذب ( )mg/g minميباشد .با رسم  qtبر حسب ،lnt
مقادير  βو αرا ميتوان از شيب و عرض از مبدأ نمودار محاسبه کرد.
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بهمنظور تعيين بهترين مدلهاي سينتيكي و تطبيق اين مدلها با نتايج بهدستآمده از مطالعات آزمايشگاهي ،توجه به مقدار
ضريب همبستگي( )R2و حداقل مربعات خطا ( )SEEکه به ترتيب از معادلهي خطي مدل رسم شده و معادلهي 32
قابلمحاسبه ميباشند ،ارزيابي ميگردد .بدينصورت که باالترين مقدار  R2و کمترين مقدار  SEEآن بهترين مدل سينتيكي را
بازگو ميکند[.]8

2

()32

 qe,cal 

q

e ,exp

N

SEE 

که در آن  Nتعداد نقاط مورد آزمايش ميباشد.
 -5-4مطالعات ترموديناميکي
 Ea -9-5-4انرژي فعالسازي جذب زيستي

پارامتر  Eaتحت عنوان انرژي فعالسازي جذب ،حداقل انرژي الزم براي شروع واکنش ميباشد .اين پارامتر براي جذب با
استفاده از ، K2ثابت سرعت شبه مرتبهي دوم طبق رابطهي آرنيوس بهصورت معادله  33بيان ميشود:

()33

Ea
RT

ln K 2  ln A 

که در آن  Aفاکتور آرنيوس R ،ثابت جهاني گازها ( )8/134 J/mol Kو  Tدماي محلول برحسب کلوين معرفي ميشوند [.]12
از رسم  ln K2در مقابل  1/Tپارامتر  Eaاز شيب نمودار محاسبه ميشود .با استفاده از اين پارامتر اطالعاتي در مورد ماهيت
فرآيند از نوع فيزيكي يا شيميايي بودن جذب به دست ميآيد.
 -2-5-4پارامترهاي ترموديناميکي

تعيين پارامترهاي ترموديناميكي در تمامي مكانيسمهاي جذب ،بهمنظور بررسي مطلوب بودن فرآيند جذب ،ضروري ميباشد.
با فرض مقدار واحد بودن ضرايب فعاليت در غلظتهاي پايين (مفهوم قانون هنري) پارامترهاي ترموديناميكي موردنياز در
جذب مانند تغييرات انرژي آزاد گيبس ) ،(ΔG°تغييرات آنتالپي ) (ΔH°و تغييرات آنتروپي ) (ΔS°مرتبط با ثابتهاي
تعادلي جذب طبق روابط ( )32-34محاسبه ميشود [:]11
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()32
()31

()34
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G  H   T S 
S  H 

R
RT

Cad
Ce

Ln( K d ) 

Kd 

که در آن ( Cad )mg/Lغلظت تعادلي متيلنبلو جذبشده از محلول بر سطح جاذب و ( Ce )mg/Lغلظت تعادلي متيلن بلو
باقيمانده در محلول ميباشد .با رسم نمودار ) ln(kdبرحسب  1/Tاز شيب و عرض از مبدأ نمودار به ترتيب مقادير  ΔH°و
 ΔS°تعيين ميشود ،به دنبال آن مقادير  ΔG°از معادلهي ( )32براي دماهاي مختلف به دست ميآيد.
 -4نتايج
 -9-3زمان تعادل
يافتن زمان تعادل بهينه در جذب متيلن بلو بر سطح لوفا سيلندريكاي ايراني در  pHهاي مختلف با ثابت نگهداشتن شرايط
دمايي ،غلظت و مقدار جاذب به ترتيب در ( 22،25 °Cميليگرم در ليتر و  2/5گرم از جاذب) در شكل -3الف نشان دادهشده
است .با بررسي اين نمودار در مراحل اوليه ( 22دقيقهي اول) ،کاهش غلظت محلول و عمل جذب سريع ميباشد .بهتدريج با
افزايش زمان عمل جذب آهستهتر اتفاق ميافتد و به حالت تعادل نزديک ميشود .در  pHبرابر  2در زمان  322دقيقه به بعد
پديده واجذب رنگ رخ داد و همچنين در ديگر pHها در زمان تقريبي  322دقيقه حالت تعادل ايجادشده و زمان  322دقيقه
را بهعنوان زمان تعادل انتخاب و براي ادامه آزمايشها مورداستفاده قرار گرفت.
 -2-3تأثير  pHاوليهي محلول
در شكل -3ب تأثير  pHبر ظرفيت جذب و درصد حذف رنگزا در pHهاي مختلف ( )32، 8 ،7 ، 6، 4 ،2و زمان تعادل 322
دقيقه نشان دادهشده است .در اين نمودار مشاهده ميشود که با افزايش  pHاز  2تا  ،7درصد حذف رنگ بهصورت چشمگيري
از حدود  %3به  %54افزايش مييابد و از محدودهي  pHبين  7تا  32با کاهش کمتر از  3درصدي مواجه هستيم که
قابلچشمپوشي ميباشد .همچنين مشاهده ميشود که کمترين ظرفيت جذب متيلنبلو توسط لوفا در محيط اسيدي رخ به
دست ميآيد .ازآنجاييکه  pHمحلول متيلنبلو در حالت طبيعي در محدوده  7تا  8ميباشد ،با درنظر گرفتن صرفهي اقتصادي
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فرايند و جهت جلوگيري از افزايش هزينه اوليه مربوط به افزودن  NaOHبهويژه در مقياس صنعتي pH ،برابر با  7بهعنوان
 pHبهينه اين فرآيند انتخاب شد.
 -4-3تأثير دماي محلول
در شكل -3ج اثر دماهاي  12 ،22و  42درجهي سانتيگراد در شرايط بهينهي بهدستآمده براي  pHبرابر با  7و زمان تعادلي
 322دقيقه تحت شرايط غلظت ثابت  25ميليگرم و  2/5گرم از جاذب در حمام آب گرم بررسيشده است .با توجه به اين
نمودار با افزايش دما ظرفيت جذب و به دنبال آن راندمان حذف افزايش پيداکرده است.

pH=10

pH=8

pH=7
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3.1

ظرفيت جذب )(mg/g

3

2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
45

40

35

30
دما (درجه سانتي گراد)

25

20

درصد حذف

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
15

ج
شکل  -1بررسی تأثیر (الف) زمان تماس در pHهای مختلف( ،ب)  pHمحلول در زمان تعادل  100دقیقه( ،ج) دما در  pHبهینه  7و زمان تعادل 100
دقیقه ،در غلظت ثابت  52میلیگرم بر لیتر و مقدار جاذب  0/2گرم.

 -3-3سينتيک جذب
با توجه به معادالت  4تا  9پارامترهاي محاسبهشدهي مؤثر بر سينتيک جذب در جدول  1گردآوريشده است .از طرفي با بهره-
گيري از فرم خطي سينتيکهاي جذب (معادالت  8 ،5 ،4و  )9و استفاده از پارامترهاي جدول  1در دماي  ،291 Kمقايسه
مدلهاي سينتيكي جذب با يافتههاي آزمايشگاهي در شكل  2انجام شده است .با توجه به اين نمودار و مقايسه مقادير ضريب
همبستگي و حداقل مربعات خطا در جدول  ،1ميزان تطبيق تعادل جذب از سينتيک شبهمرتبه دوم بيشتر بوده و همچنين
ميزان  qeبهدستآمده از معادلهي سينتيک شبهمرتبه دوم به  qeتجربي واکنش جذب نزديکتر است .بنابراين فرآيند جذب از
سينتيک شبهمرتبه دوم تبعيت بيشتري ميکند .در شكل  1مدل نفوذ درونذرهاي براي  1دماي مختلف رسم شده که با توجه
به عدم گذر از مبدأ رگرسيون خطي ،مقادير غير صفر براي عرض از مبدأ (پارامتر  cدر معادله  )8بهدستآمده است.
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Pseudo-second-order

Pseudo-first-order

Exprimental

Elovich

Intraparticle diffusion
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2
1.5

)q t (mg/g

2.5

1
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0
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100
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40

60

0

زمان د ي ه

شکل  -5مقایسه مدلهای سینتیکی موردبررسی در حذف رنگ متیلنبلو توسط لوفا .غلظت ثابت  ،52 mg/Lمقدار جاذب  0/2گرم pH=7 ،و
دمای .593 K
جدول  .3پارامترهای سینتیکی جذب سطحی متیلن بلو بر لوفا سیلندریکا ایرانی
دما
(

qe, exp
)

)(mg/g

291
121
131

2/729
2/844
2/924

دما

qe, exp

(

شبه مرتبه اول
K1

qe

)(1/min

)(mg/g

2/257
2/245
2/251

1/811
1/827
1/752

K2

qe

)(g/mg min

)(mg/g

2

نفوذ درونذرهاي

R

SSE

2/982
2/928
2/934

2/491
2/419
2/179

kint

C

))(mg/(g min1/2

)(mg/g

2/372
2/361
2/354

3/339
3/276
3/434

شبه مرتبه دوم

)

)(mg/g

291

2/729

2/223

121
131

2/844
2/924

2/222
2/221

R2

h0,2

t1/2

)(mg/ g min

)(min

SSE

α

2

R

2/925
2/972
2/981
Elovich
β

R2

)(mg/g min

)(g/mg

1/364

2/994

2/232

35/252

2/394

2/621

3/649

2/974

1/228
1/262

2/997
2/998

2/229
2/169

34/283
31/116

2/373
2/315

2/894
3/281

3/765
3/882

2/997
2/998
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3

2.5
)qt(mg/g

293

303
313

2

)Linear (293
)Linear (303

)Linear (313

1.5
9

12

3

6
)t1/2(min1/2

شکل  -3مدل نفوذ درونذرهای در  3دمای مختلف

 -5-3يافتههاي ترموديناميکي
مقادير محاسبهشدهي پارامترهاي ترموديناميكي در جدول  4نشان دادهشده است .همچنين منحني مرتبط با معادله  33به
همراه معادله خط در شكل  4آورده شده است.

0.00315 0.0032 0.00325 0.0033 0.00335 0.0034 0.00345
-3.74
-3.76

-3.78

-3.82
y = -462.61x - 2.2858
R² = 0.9965

)ln (k2

-3.8

-3.84
-3.86
-3.88

1/T *10^3

شکل  -4رسم ) ln(k2در برابر  1/Tبهمنظور تخمین انرژی فعالسازی
جدول  .4پارامترهای ترمودینامیکی حاصل از جذب سطحی متیلن بلو توسط لوفا سیلندریکای ایرانی
)ΔS°(J/ molK

)ΔH°(kJ /mol

22/351

5/44

)ΔG°(kJ/ mol

)Ea (kJ /mol

131 K

121 K

291 K

- 2/867

- 2/666

- 2/464
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 -5بحث
 -9-5يافتن زمان تعادل
نتايج حاصل از يافتن زمان تعادل جهت حذف متيلنبلو از محلول توسط جاذب زيستي لوفا نشان داد که در  22دقيقهي
ابتدايي کاهش غلظت رنگزا و به دنبال آن فرآيند جذب با شيب نسبتاً تندي اتفاق ميافتد ،اين امر به دليل وجود سايتهاي
فعال بسيار و اشباعنشده در سطوح خارجي جاذب در ابتداي فرايند جذب ميباشد .در ادامه از زمان  22تا  322دقيقه مقدار
جذب با شيب کمتري رخ ميدهد که دراين حالت به دليل اشغال مكانهاي فعال در دسترس سطح جاذب ،مولكولهاي
متيلنبلو مجبور به نفوذ و انتشار درون خلل و فرج جاذب هستند که اين امر بهکندي انجام ميگيرد .بعد از زمان  322دقيقه
اشغال مكانهاي سطحي خالي باقيمانده بر سطح لوفا مشكل است زيرا بين مولكولهاي متيلنبلوي جذبشده بر سطح جاذب
و مولكولهاي متيلنبلوي محلول دافعه ايجادشده و نميتواند مولكول رنگزاي بيشتري را جذب کند .در اين حالت مقدار رنگزاي
جذبشده با مقدار رنگزاي واجذب شده در حالت تعادل ديناميكي قرار ميگيرند .به همين دليل زمان  322دقيقه بهعنوان
زمان تعادل انتخاب گرديد زيرا بعدازآن زمان عمالً جذبي صورت نميگيرد [.]14،15
 -2-5تأثير pH

 pHيک فاکتور بسيار مهم در جذب سطحي بهويژه جذب سطحي رنگ ميباشد و ظرفيت جذب سطحي را در کل فرآيند تحت
تأثير قرار ميدهد .اين حساسيت ناشي از تغيير ميزان يونيزاسيون گروههاي عاملي موجود در جايگاههاي جذب و درنتيجه
تغيير بار سطح جاذب و همچنين ميزان يونيزاسيون مواد موجود در محلول ميباشد .نتايج حاصل از آزمايش نشان داد که
افزايش  ،pHباعث افزايش قابل توجه در ظرفيت جذب جاذب و به دنبال آن راندمان حذف رنگ از  %3به مقادير بيش از %52
در محيط قليايي ميشود .با توجه به ترکيبات شيميايي تشكيلدهنده لوفا (جدول  ،)3بهعنوان يک گياه ليگنوسلولزي ،سطح
سلولز اين جاذب طبيعي در اثر تماس با آب توليد بار منفي ميکند (سلولوز منفي) .از طرفي متيلنبلو جزو رنگهاي کاتيوني
است که در حلقهي آروماتيک خود حامل بار مثبت ميباشد (جدول  )3و در اثر حالليت در آب توليد کاتيونهاي رنگي ميکند.
با کاهش  pHو اسيدي کردن محيط ،ميزان  H+در محيط افزايشيافته و باعث ميشود سايتهاي منفي روي سطح جاذب را
تحت پوشش خود درآورد .بدين ترتيب سطح را پروتونه کرده و دافعه الكترواستاتيكي بين رنگزاي کاتيوني متيلن بلو و سطح
جاذب لوفا به وجود ميآيد .به همين دليل در pHهاي اسيدي پديده واجذب رخ داد که اين اتفاق خود کمكي براي احياي
جاذب در محيطهاي اسيدي توسط واجذب رنگ ميباشد .از طرفي در محيط قليايي ،افزايش عامل  OH-در محلول سايتهاي
فعال منفي بر سطح جاذب را افزايش داده و برهمكنش الكترواستاتيكي بين رنگ و سطح جاذب اتفاق ميافتد و ميزان جذب را
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افزايش ميدهد .با توجه به شكل -3ب درصد حذف رنگ در  pHهاي  7تا  32داراي اختالف ناچيزي است که با توجه به ديد
اقتصادي در مصرف  ،NaOHمقدار  pH 7بهعنوان  pHبهينه انتخاب گرديد .در مطالعهاي که  Pavanو همكاران ()2228
براي حذف رنگ متيلن بلو با استفاده از ضايعات ميوه گلساعتي زرد انجام دادند ،بهينه  pHدر محدودهي  2تا  32را مقدار 7
مشابه با کار حاضر گزارش کردند [ .]16در مطالعهي ديگر که توسط  Senو همكاران ( )2232با استفاده از ميوهي کاج براي
حذف رنگ متيلنبلو انجام گرفت ،افزايش  pHاز  1تا  7باعث افزايش بازدهي جذب از  %61به  %94گرديد [ .]17درحاليکه در
پژوهش پيشين اين محققان اثر منفي افزايش ( pHکاهش ميزان جذب) در حذف رنگ کنگو قرمز با همين جاذب به دست
آمد [ .]18لذا تأثير فاکتور  pHبا توجه به نوع عامل رنگزا و جاذب مورداستفاده ميتواند متفاوت باشد .با توجه به اين نتايج و
ديگر مطالعات درزمينهي حذف رنگ با جاذبهاي طبيعي ميتوان دريافت که  pHبيشترين تأثير در بازدهي حذف رنگ را
دارد و با ايجاد تغييرات جزئي در  pHميتوان به تغييرات چشمگيري در ظرفيت جاذب و راندمان جذب دستيافت.
 -4-5تأثير دما
دما بهعنوان يک عامل مؤثر در تعيين ظرفيت جاذب ،از ديگر پارامترهاي مهم و تأثيرگذار در فرآيندهاي فيزيكي و شيميايي
جذب ميباشد [ .]19با توجه به اثر مثبت افزايش دما بر مقدار رنگزدايي متيلن بلو از محلول در اين مطالعه ،ميتوان اين
واکنش جذب را فرآيندي گرماگير دانست .افزايش ميزان جذب رنگ بر روي لوفا با افزايش دما را ميتوان به سه دليل عمده
مربوط دانست :الف) افزايش دما باعث حرکت سريعتر مولكولها و به دنبال آن افزايش برخورد مؤثر بين مولكولهاي متيلنبلو و
جاذب لوفا شده و بدين ترتيب احتمال جذب مولكولهاي رنگ بر روي جاذب افزايش مييابد ،ب) افزايش دما اثر تورم و
افزايش حجم حفره و تخلخل سطح جاذب لوفا را در پي داشته و در نتيجه سايتهاي فعال روي سطح جاذب و به ويژه سطوح
داخلي و حفرات بهراحتي در دسترس مولكولهاي مادهي رنگزا قرار گيرند ،ج) افزايش دما باعث کاهش ويسكوزيته محلول و در
نتيجه تحرک راحتتر و بيشتر مولكولهاي درشت متيلنبلو شده و در نتيجه سرعت نفوذ مولكولهاي رنگ بر روي سطح
خارجي و داخل خلل و فرج جاذب لوفا افزايش مييابد  .به طور کلي ميتوان اظهار داشت که افزايش ميزان جذب با افزايش
دما نشانگر اين واقعيت است که در فرايند جذب متيلنبلو بر روي جاذب لوفا ،سينتيک فرايند عامل کنترلکننده ميباشد.
نتايج مشابه با نتايج به دست آمده در اين تحقيق ،در مطالعات محققان مختلف ديده ميشود ]. [37،42،43در مطالعهي  Linو
همكاران ( )2231هم نتايج مشابه با کار حاضر به منظور حذف رنگ متيلنبلو با استفاده از شلتوک برنج اصالح شده مشاهده
شده و واکنش گرماگير بوده است []42؛ اما در مطالعهاي ديگر که توسط  Bhattiو همكاران ( )2231بر روي حذف رنگ
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ايندوسول سياه با استفاده از پوستهي بادام زميني انجام شده نتيجه اي عكس را با افزايش دما مشاهده کرده و واکنش گرمازا
معرفي شده است [.]41
 -3-5سينتيک فرآيند
نتايج مطالعات سينتيک جذب بهدستآمده از اين تحقيق نشان ميدهد که سينتيک فرآيند جذب متيلنبلو بر گياه لوفا
سيلندريكا در درجه اول از معادلهي شبهمرتبه دوم تبعيت ميکند بنابراين جذب شيميايي مرحلهي محدودکنندهي فرايند مي-
باشد که جهت ارزيابي سرعت واکنش استفاده از اين مدل پيشنهاد ميشود .بر اساس حاکميت سينتيک شبهمرتبه دو در اين
فرآيند ميتوان گفت که واکنش جذب متيلنبلو بر سطح لوفا سيلندريكاي ايراني در دو مرحله صورت ميگيرد :مرحلهي اول که
سريع اتفاق ميافتد و مرحلهي دوم که کندتر بوده و زمان بيشتري در طول فرآيند نياز دارد [ .]44در اين معادله ،با توجه به
نتايج جدول  ،1با افزايش دما ،ثابت  K2افزايش مييابد که اين پديده نشانگر تغيير مكانيسم جذب متيلنبلو بر سطح لوفا به
محض اعمال تغييرات دمايي است و بدين ترتيب با زياد شدن انرژي جنبشي مولكولهاي  ،MBرقابت بر سر جانشيني بر روي
سايتهاي فعال جاذب بيشتر شده و سرعت جذب باال ميرود [.]45
در مطالعات مختلف انجامشده جهت حذف انواع عاملهاي رنگزا با استفاده از جاذبهاي طبيعي ،مشابه کار حاضر ،سينتيک
شبه مرتبه دوم بهعنوان سينتيک سازگار بر فرآيندهاي جذب سطحي گزارششده است [ .]47،46،17دومين معادله سينتيكي
منطبق برداده هاي کار حاضر معادلهي  Elovichميباشد .اين معادله از ادغام معادله سرعت با سينتيک شبه مرتبهي اول و
دوم در شرايط مرزي يكسان بهدستآمده است[ .]48مهمترين پارامتر بهدستآمده از معادلهي الوويچ  αيا همان نرخ جذب
اوليه ميباشد که به شدت به دما وابسته بوده و جهت توصيف فرايند جذب بر سطح ناهمگن سايتهاي فعال بكار ميرود [.]48
همچنين از اين پارامتر در برابر دما براي به دست آوردن انرژي فعالسازي در رابطهي آرنيوس استفاده ميشود [ .]49معادله
 Elovichيكي از مدل هاي سودمند براي توصيف فرآيند جذبي است که در آن نرخ جذب با گذشت زمان با توجه به افزايش
پوشش سطح کاهش مييابد[ .]52پيروي از اين معادلهي سينتيكي در اين فرآيند ناشي از مكانيسم جذب ناهمگن متيلنبلو بر
سطح لوفا ميباشد که عمدتا از الياف سلولز و ليگنين تشكيل شده است و به اين معناست که سطح يكنواختي از لوفا براي
جذب متيلن بلو در دسترس نبوده و سايتهاي فعال در طول جذب ثابت نيستند [.]53،52
با توجه به تطبيق نتايج آزمايشگاهي اين تحقيق با معادلهي نفوذ درونذرهاي و به دست آمدن مقادير غير صفر براي پارامتر ،c
ميتوان گفت سرعت فرآيند جذب متيلنبلو بر سطح لوفا توسط انتشار مادهي جذبشونده به درون ذرات جاذب کنترل نمي-
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شود بلكه فرايندهاي ديگري مانند تشكيل کمپلكس يا تبادل يون ميان جاذب و جذبشونده ميتوانند کنترلکنندهي سرعت
باشند [.]51
 -5-5ترموديناميک فرآيند
با توجه به اينكه نيروهاي درگير در فرآيند جذب فيزيكي ضعيف هستند ،مقدار  Eaدر اين فرايندها کمتر از  42 kj/molو در
فرآيند جذب شيميايي بيشتر از  42 kj/molميباشد [ .]12با توجه به مقدار  Eaبرابر با  1/47 kj/molدر اين فرآيند مي-
توان جذب متيلنبلو توسط لوفا سيلندريكاي ايراني را جذب فيزيكي معرفي کرد .همچنين با توجه به پارامترهاي ترموديناميكي
بهدستآمده ميتوان تحليل کرد که مقدار مثبت براي  ΔH°حاکي از گرماگير بودن فرآيند جذب متيلنبلو بر سطح لوفا
سيلندريكا ميباشد که با نتايج قبلي مبني برافزايش جذب با افزايش دما کامالً سازگار است .منفي بودن  ΔG°براي هر 1
دماي مورد آزمايش ،تأييدکنندهي خود به خودي بودن ماهيت جذب در اين فرآيند است .مثبت بودن  ΔS°نشاندهندهي
افزايش بينظمي و افزايش احتمال برخورد بين مولكولهاي متيلنبلو و سطح جاذب در فرآيند جذب کاتيون رنگزا روي لوفا
ميباشد .همچنين  ΔS°مثبت ،نشانگر ايجاد برخي تغييرات ساختاري در سطح مشترک جامد-مايع مربوط به جاذب -محلول
ميباشد بطوري که درجه آزادي فرايند در رابطههاي جامد و مايع در طول جذب  MBبر روي لوفا افزايش يافته و ميل نفوذي
سطح جاذب براي يونهاي کاتيوني  MBدر محلولهاي آبي انعطافپذيرتر شده و ممكن است برخي از تغييرات ساختاري در
جاذب انجام گيرد[ .]52همچنين اين مقدار مثبت به نفع تبادل يوني بوده و حاکي از پايداري فرايند جذب ميباشد [.]34
 -6نتيجه گيری
اين مطالعه باهدف ارزيابي دو پارامتر مهم  pHو دما در بهينه زمان  322دقيقه برجذب زيستي متيلن بلو با استفاده از گياه لوفا
سيلندريكاي ايراني انجام شد .ميزان جذب متيلن بلو شديداً وابسته به  pHبود که با افزايش  pHاز محيط اسيدي به قليايي با
بيش از  52درصد افزايش بازده جذب مواجه شديم که باعث شد با توجه بهصرفهي اقتصادي  pHبرابر  7بهعنوان  pHبهينه
جذب در اين فرآيند انتخاب شود .با افزايش دما از  291به  131درجهي کلوين ،با روند صعودي بازده و ظرفيت جذب مواجه
شديم .همچنين نتايج بيانگر اين مطلب بود که آزمايش با مدل سينتيكي مرتبه دوم مطابقت بهتري دارد و با توجه به
پارامترهاي ترموديناميكي فرآيند جذب متيلن بلو بر سطح لوفا را گرماگير ،خود به خودي و فيزيكي معرفي کرد؛ بنابراين بر
مبناي نتايج حاصل از اين مطالعه گياه لوفاي سيلندريكاي ايراني را بدون نياز به هيچ پيش تيماري بهعنوان يک جاذب طبيعي
باراندمان باال ،ارزانقيمت و دوستدار محيطزيست جهت حذف رنگ متيلن بلو از پسابهاي رنگي تنها با تنظيم دو فاکتور pH
و دما ميتوان معرفي کرد.
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