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 )1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
 )2مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
 )3گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
 )4گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد ،ایران

تاریخ دریافت19/9/91 :

چکیده
مقدمه :صنایع تولید رنگ مانند صنایع نساجی مصرف آب زیادی دارند و حجم زیادی از پساب های حاوی مواد رنگی خطرناک
و سمی تولید می کنند .این مطالعه به منظور بررسی امکان استفاده از کربن فعال تهیه شده از چوب گون در حذف رنگ متیلن بلو از
فاضالب سنتتیک انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی و در آزمایشگاه شیمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم(تابستان  )2931به
صورت ناپیوسته با استفاده از راکتورهایی با حجم  211میلی لیتر انجام گرفت .تهیه کربن فعال به روش شیمیایی-حرارتی صورت
گرفت .اثر  ،pHزمان تماس ،غلظت رنگ و دز جاذب در جذب رنگ متیلن بلو به عنوان مدل رنگ های آلی مطالعه شد و سینتیک و
ایزوترم فرآیندهای جذب مورد بررسی قرار گرفت .غلظت رنگ در نمونه های مختلف با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 666
نانومتر اندازه گیری شد.
یافته های پژوهش :نتایج آزمایشات نشان داد که تهیه کربن فعال از چوب گون از پتانسیل باالیی جهت حذف ملکول های
رنگ زا برخوردار است .مقادیر ظرفیت جذب رنگ در  pHهای  7 ،9و  22برای غلظت اولیه رنگ  61میلی گرم در لیتر و جرم جاذب
 1/2گرم در  1/2لیتر در زمان  91دقیقه به ترتیب  01 ،93/66و  03/6میلی گرم در گرم بوده و میزان جذب رنگ در غلظت های ،61
 211و  261میلی گرم در لیتر در  ،7 pHجرم جاذب  1/2گرم در  1/2لیتر و زمان  91دقیقه به ترتیب  63/66 ،01و  73/10میلی
گرم در گرم جاذب بوده است .داده های جذب از مدل ایزوترم جذب النگمویر( )R2=0.99تبعیت می کنند.
بحث و نتیجه گیری :بر اساس نتایج به دست آمده ،کربن فعال تهیه شده از چوب گون می تواند به عنوان جاذبی کارآمد
برای حذف رنگ از فاز آبی مورد توجه قرار گیرد.

واژه های کلیدی :جذب ،کربن فعال ،متیلن بلو ،ایزوترم

*نویسنده مسئول :مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
Email: noorimotlagh.zahra@gmail.com
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تاریخ پذیرش14/1/4:
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مقدمه
در صنایعی مانند رنگ رزی ،نساجی ،کاغذسازی،
چاپ ،چرم ،دباغی ،مواد آرایشی-بهداشتی و پالستیک
از مواد رنگ زا برای رنگ آمیزی محصوالت تولیدی
استفاده می گردد .استفاده از مواد رنگی در طی پروسه
منجر به تولید فاضالب های حاوی این مواد می
شود( .)2حدود هفت صد هزار تن و تقریباً ده هزار نوع
رنگ و پیگمانت در سال در دنیا تولید می شود که
شامل دسته بندی های مختلف مواد رنگی از لحاظ
ساختار شیمیایی و کاربردی است ،که چیزی حـدود
 2-26درصد از آن در طول فرآیند رنگ رزی وارد
پساب حمام رنگ رزی میگردد( .)1تخلیه فاضالب
های رنگی حاصل از صنایع نساجی به آب های
پذیرنده ،منجر به کاهش نفوذ نور خورشید و نامطلوب
شدن وضعیت دید ،بروز پدیده اوتروفیکاسیون و تداخل
در اکولوژی آب های پذیرنده می شود و با کاهش
شدت فتوسنتز گیاهان آبزی و جلبک ها در محیط های
آبی ،باعث آسیب رساندن به محیط زیست می شود و از
دیدگاه بهداشتی رنگ ها دارای پتانسیل سرطان زایی و
جهش زایی بوده و می توانند باعث آلرژی و مشکالت
پوستی نیز شوند .به دلیل مضرات ناشی از مواد رنگزا در
محیط های آبی ،تصفیه موثر و کارآمد پساب های
رنگی ضروری می باشد( .)2،9روش های تصفیه
مختلفی از قبیل روش های فیزیکی(جذب) ،روش های
بیولوژیکی ،روش های اکسیداسیون شیمیایی(نظیر ازن
زنی) ،روش های اکسیداسیون پیشرفته(نظیر تجزیه
فتوکاتالیستی) ،الکتروکواگوالسیون و غیره به منظور
حذف رنگ از پساب های صنایع وجود دارد( .)1یکی از
این رنگ های پر کاربرد و مهم در صنایع رنگ رزی و
نساجی ،متیلن بلو می باشد .متیلن بلو با ساختار پیچیده
آروماتیک در برابر مواد شیمیایی ،گرما ،نور و حتی
تجزیه بیولوژیکی مقاوم می باشد( .)2یکی از معمول
ترین روش های حذف رنگ ،استفاده از فرآیندهای
جذب سطحی می باشد که در آن از جاذب های
گوناگونی مانند پودر/گرانول کربن فعال ،زغال،
پیت(مواد آلی پوسیده شده یا کود گیاهی) ،تراشه های
چوب ،سیلیکاژل ،الیاف خرما ،خاک اره ،بنتونیت،
بیومس ،پوسته برنج ،کیتوزان و غیره استفاده می شود.
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کربن فعال جاذبی مناسب با پتانسیل باال جهت جذب
رنگ می باشد اما به دلیل هزینه زیاد بهره برداری از
لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد(.)1
کربن فعال به عنوان معمول ترین به علت
خصوصیات مثبت یکی از پر مصرف ترین جاذب در
جذب مواد ارگانیک به ویژه رنگ ها از فاضالب ها و
پساب ها به شمار می آید .فناوری جذب با کربن فعال
به عنوان یکی از فناوری های کنترلی موجود پذیرفته
شده است .کربن فعال(با توجه به ساختار) می تواند به
عنوان یک جاذب خوب در حذف عوامل مزاحم در آب
و فاضالب از جمله رنگ شناخته شود(داشتن نیروی
جاذبه به سمت ملکول های آلی)(.)9،0
کربن فعال به عنوان معمول ترین و کارآمدترین
ماده جاذب شناخته شده ،به دلیل هزینه باالی تولید و
احیای فرم تجاری آن ،در کشورهای در حال توسعه
نمی تواند به عنوان گزینه مناسب و مطلوب مطرح
باشد .از این رو تولید آن از مواد اولیه ارزان قیمت و در
دسترس ،در این کشورها می تواند توجیه اقتصادی
داشته باشد .تولید کربن فعال از مواد آلی مختلف در
بسیاری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است .از
این قبیل مطالعات می توان به تولید کربن فعال از بادام
زمینی ،مواد زائد صنعتی ،مغز میوه نارگیل و زواید نی
هندی(بامبو) اشاره کرد .در تمامی این مطالعات کربن
فعال توانسته است به نحوه مطلوبی و با توانایی جذب
چشمگیری در حذف آالینده های مورد مطالعه استفاده
شود( .)6،6در مطالعه ای که توسط جایالکشیمی و
همکاران( )1129بر روی حذف رنگ اسید اورنژ 7-با
استفاده از کربن فعال ساخته شده از بنتونیت انجام
گرفت ،به این نتیجه رسیدند که بیشترین میزان حذف
رنگ( 33-33درصد) در  pHبرابر  0-1رخ داد و
حداکثر ظرفیت جذب جاذب برای این نوع رنگ برابر
 193میلی گرم بر گرم بوده است( .)7اوزر و همکاران
در سال  1129جذب رنگ متیلن بلو را بر روی کربن
فعال تهیه شده از پوست فندق انجام دادند .نتایج آن ها
نشان داد که حداکثر جذب با افزایش  pHو دما اتفاق
افتاد .داده های جذب از مدل ایزوترم جذب النگمویر
تبعیت کرده و ماکزیمم ظرفیت جذب تک الیه ای با
استفاده از این جاذب برابر با  110گرم بر کیلوگرم به
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دست آمد .داده های مطالعات سینتیک نشان دادند که
ضریب تعیین( )R2برای واکنش درجه دو کاذب بیشتر
از سایر واکنش ها است( .)3حجازی فر و همکاران در
سال  1121با بررسی کربن فعال تولید شده از پوست
درخت انگور به عنوان جاذب جهت حذف رنگ های
متیلن بلو و متیل اورانژ و مقایسه با کربن فعال تجاری
گزارش کردند که جذب رنگ متیلن بلو در  pHبازی
باالترین راندمان حذف را داشته و کارایی کربن فعال
تهیه شده از پوست درخت انگور خیلی بیشتر از کربن
فعال تجاری بوده است( .)3سمرقندی و همکاران در
سال  1113با بررسی کربن فعال تولید شده از مخروط
کاج به عنوان جاذب جهت حذف رنگ های اسید بلک
 2و اسید بلو  229گزارش کردند که مقدار حداکثر
ظرفیت جذب تک الیه ای رنگ های اسید بلک  2و
اسید بلو  229بر اساس مدل النگمویر به ترتیب برابر
با  063و  136میلی گرم بر گرم است .هم چنین جذب
هر دو رنگ در حالت جریان پیوسته با استفاده از ستون
بستر ثابت از کربن فعال مطالعه شده است .به دلیل
ساختار بزرگ ملکول رنگ ،فرصت الزم به منظور
انتشار ملکول های رنگ به ریز منافذ ماده جاذب به
آسانی فراهم نمی شود و از این رو ملکول های رنگ به
جایگاه های جذب جدید در ارتفاع باالتر از ستون پمپ
می شوند .پایین بودن مقدار مشخصه ظرفیت کسری
ناحیه انتقال جرم باعث افزایش طول ناحیه انتقال جرم
در مورد هر دو رنگ شد .بنا بر این افزایش دادن
ظرفیت کسری ناحیه انتقال جرم در جذب رنگ با
استفاده از کربن فعال از اهمیت ویژه ای برخوردار
است( .)21در مطالعه ای که محوی و هیبتی در سال
 1121بر روی حذف رنگ های آزو با استفاده از کربن
فعال تهیه شده از چوب درخت گردو انجام گرفت،
گزارش کردند که کارایی حذف با افزایش زمان تماس
افزایش و با افزایش غلظت اولیه رنگ و  pHکاهش
می یابد و ضریب همبستگی معادله ایزوترمی فروندولیچ
در حد باالیی قرار دارد( .)22در مطالعه ای که توسط
شکوهی و همکاران بر روی حذف رنگ اسید رد  23با
استفاده از کربن فعال ساخته شده از درخت کاج انجام
گردیده است ،نشان داده شده است که با افزایش
غلظت اولیه رنگ ،کارایی حذف کاهش می یابد ،که
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دلیل این امر نیز تعداد جایگاه های ثابت بر روی یک
مقدار مشخص از جاذب ذکر شده است( .)21درختچه
گون با نام علمی  Astragalus gummiferاز جمله
گونه های رایج در ایران می باشد که به وفور در اغلب
نواحی کوهستانی جنوب غربی ایران ،خوزستان ،ایالم و
لرستان یافت می شود بنا بر این چنان چه بتوان از
چوب این درختچه استفاده بهینه کرد ،این کار می تواند
از لحاظ اقتصادی ارزشمند باشد .برای این منظور هدف
اصلی از این مطالعه بررسی کارایی کربن فعال تهیه
شده از چوب گون در جذب ماده رنگ زای متیلن بلو به
عنوان یک شاخص رنگی می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه یک مطالعه تجربی(آزمایشگاهی) بود.
خصوصیات ملکول رنگ متیلن بلو(ساخت شرکت مرک
آلمان) در جدول شماره  2نشان داده شده و به طور
کلی مراحل انجام این تحقیق به صورت زیر است:
تهیه کربن فعال به روش شیمیایی-حرارتی :برای
تهیه کربن فعال ابتدا شاخه های زاید درختچه گون از
کوه های ایالم جمع آوری و به مدت  9هفته در هوای
آزاد خشک شد .قطعات خشک شده چوب در مرحله بعد
برای حذف مواد زائد و گردوغبار به خوبی مورد شست و
شو قرار گرفتند و به مدت یک ساعت در دمای  211تا
 221درجه سانتی گراد در داخل آون( )DSL60قرار
داده شدند.
مقدار  61گرم از چوب های خشک شده با حجم
مشخصی از اسید فسفریک با غلظت  36درصد و با
نسبت جرمی  2به  21مخلوط شد به نحوی که سطح
چوب ها به خوبی به اسید آغشته شدند .تیکه های
چوب بعد از گذشت زمان نیم ساعت از اسید جدا شده و
در بوته های چینی قرار گرفتند و سپس به داخل
کوره( )Elctric Furance FT 1200با دمای 611
درجه سانتی گراد انتقال داده شد .کربن تولید شده
شست و شو داده شد تا جایی که مقدار  pHآن به
باالتر از  6/6رسید .محصول نهایی ،مجدداً به مدت
یک ساعت در داخل آون در دمای  211درجه قرار داده
شد و سپس با استفاده از هاون آزمایشگاهی خرد و به
دنبال آن از الک هایی با مش  61و  211عبور داده شد
کربن های الک شده باقی مانده بر روی الک شماره
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 211جمع آوری و به منظور حذف کک و ذرات سیاه
کننده مجدداً با آب مقطر تا حدی مورد شست و شو
قرار گرفتند تا محلول خروجی زالل شود سپس به
مدت یک ساعت در داخل آون در دمای  211درجه
قرار داده شد و در آخر جهت جلوگیری از جذب رطوبت
در داخل بطری شیشه ای در بسته نگهداری شدند(-26
 .)29برای تعیین مقدار مساحت ویژه جاذب با استفاده از
روش جذب گاز نیتروژن از مدل ایزوترمی BET
( )SBETتوسط آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه تبریز تعیین
گردید.
آزمایشات :این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی و به
صورت ناپیوسته( )Batchانجام شد .ابتدا محلول ذخیره
 2111میلی گرم در لیتر رنگ متیلن بلو تهیه گردید.
سنجش غلظت رنگ در نمونه های مورد آزمایش با
استفاده از اسپکتروفتومتر ماوراءبنفش-مرئی(مدل -vis
 1211یونیکو آمریکا) در طول موج  666نانومتر انجام
شد .اسیدکلریدریک و هیدروکسید سدیم یک دهم
نرمال جهت تنظیم  pHنمونه ها به کار رفت .در هر بار
آزمایش جذب ،به جز در مرحله بررسی تاثیر دز جاذب،
 1/2گرم جاذب و محلول رنگی به ارلن اضافه شده و
بر روی شیکر اختالط داده شد و بعد از زمان تماس
الزم ،از ارلن نمونه برداری شده و غلظت رنگ توسط
دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد و سپس درصد
کاهش رنگ و مقدار جذب به ترتیب از معادالت  2و 1
محاسبه شد .در این معادله ها R ،راندمان حذف رنگ
(درصد) q ،ظرفیت جذب(میلی گرم بر گرم) C0 ،در آن
غلظت اولیه رنگ(میلی گرم بر لیتر) Ct ،غلظت رنگ
در زمان  tپس از جذب(میلی گرم بر لیتر) Ce ،غلظت
تعادلی رنگ(میلی گرم بر لیتر) V ،حجم نمونه(لیتر) و
 mجرم جاذب(گرم) است( .)26،27همه آزمایشات به
صورت  9بار تکرار انجام شد و از میانگین داده ها
جهت آنالیز استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطالعات با
استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد.

تعیین کینتیک واکنش :جهت تعیین کینتیک
واکنش جذب رنگ متیلن بلو بر روی کربن فعال تهیه
شده از چوب گون از معادله های کینتیکی درجه اول و
درجه دوم استفاده گردید .معادله کینتیکی درجه اول به
صورت زیر می باشد(:)12
در این معادله qe ،و  )mg/g( qtبه ترتیب نشان
دهنده میزان رنگ جذب شده بر روی جاذب در زمان
تعادل و در زمان  tمی باشند K1 .نشان دهنده ثابت
سرعت واکنش شبه درجه یک بر حسب( )1/minمی
باشد .معادله کینتیکی درجه دوم به صورت زیر می
باشد(:)11

تعیین ایزوترم :پس از انجام آزمایشات ،رفتار
سیستم جذب مورد مطالعه بر اساس سه مدل النگمیر،

در این رابطه  k2نشان دهنده ثابت سرعت واکنش شبه
درجه دوم بر حسب( )g/mg.minمی باشد.
11
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فروندلیچ و دابینین-رادوشکویچ تحلیل شد .شکل خطی
النگمیر که برای بررسی پدیده های جذب کاربرد دارد
در معادله  9نشان داده شده است که در آن  qeمقدار
جز جذب شده در واحد جرم جسم جاذب(میلی گرم بر
گرم) Ce ،غلظت تعادلی ماده جذب شدنی در محلول
بعد از جذب سطحی(میلی گرم بر لیتر) qm ،ظرفیت
جذب و  kثابت النگمیر است که از رسم نمودار Ce/qe
در مقابل  Ceبه دست می آیند( .)23شکل خطی
فروندلیچ در معادله  0نشان داده شده است که در آن
 Ceغلظت تعادل(میلی گرم بر لیتر) qe ،ظرفیت جذب
در زمان تعادل(میلی گرم بر گرم) k ،و  nثابت های
فروندلیچ هستند که از رسم نمودار  Log qeدر مقابل
 Log Ceبه دست می آیند( .)23شکل خطی دابینین-
رادوشکویچ در معادله  6نشان داده شده است که در آن
( Єپتانسیل پوالنی)=) R ،RT ln(1+1/Ceثابت
عمومی گازها( T ،)kj/K.molدما( qm ،)Kظرفیت
جذب(میلی گرم بر گرم) و  ßانرژی جذب(کیلوژول بر
مول) است که از رسم نمودار  ln qeدر مقابل  Є1به
دست می آید(.)11
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یافته های پژوهش
 pHمحیط واکنش از مهم ترین فاکتورهای موثر
بر یونیزاسیون آالینده ها و بار سطحی جاذب ها است.
جهت بررسی تاثیر این عامل با استفاده از  1/2گرم در
 211سی سی جاذب ،غلظت رنگ  61میلی گرم در
لیتر و زمان تماس  91دقیقه pH ،محیط در محدود
 9-22تغییر داده شد(شکل شماره  .)2یکی از
متغیرهایی که در طراحی و بهره برداری فرآیند جذب
تاثیر می گذارد زمان واکنش می باشد .جهت تعیین
زمان مناسب جذب نمونه برداری و تعیین راندمان جذب
با تناوب های زمانی  6دقیقه در زمان های ،26 ،21 ،6
 66 ،61 ،06 ،01، 96 ،91 ،16 ،11و  61دقیقه انجام
شد(شکل شماره  .)1در مطالعات جذب ،تعیین جر
مناسب جاذب یکی از مسائلی است که باید مورد توجه
قرار گیرد .جذب رنگ متیلن بلو بر روی کربن فعال
تهیه شده از چوب گون به عنوان تابعی از جرم جاذب

جدول شماره  .1خصوصیات ملکول متیلن بلو
نام علمی

فرمول شیمیایی

وزن ملکولی

Methylene blue

C16 H18 N3 CLS

 923/36گرم بر مول

طول موج حداکثر
جذب()nm
666

نوع رنگ
کاتیونی

عالمت
اختصاری
MB

مساحت مخصوص
()SBET
 666مترمربع بر گرم

شکل شماره  .1تاثیر  pHبر روی کارایی حذف(غلظت اولیه رنگ  05mg/lو مقدار اولیه جاذب  5/1گرم
در  155سی سی و زمان تماس  05دقیقه)

14

حاللیت
محلول در آب
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در دز جاذب  1/21 ، 1/2 ،1/13 ،1/16و  1/26گرم در
 211میلی لیتر در زمان  91دقیقه pH ،برابر (7بهینه)
و غلظت اولیه رنگ  61میلی گرم در لیتر(بهینه) در
شکل شماره  9ارائه شده است .جهت بررسی غلظت
اولیه رنگ در راندمان جذب رنگ ،تاثیر غلظت های
مختلف  216 ،211 ،76 ،61 ،16و  261میلی گرم در
لیتر در زمان تماس  91دقیقه و  pHبرابر ( 7بهینه)
مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصل از این آنالیزها در
شکل شماره  0ارائه شده است .از مهم ترین مشخصه
های مورد توجه در زمینه جذب با جاذب های گوناگون،
بررسی ایزوترم های جذب می باشد که در جدول
شماره  1اطالعات مدل سازی جذب رنگ بر اساس
مدل های النگمیر ،فروندلیچ و  D-Rداده شده است.
بررسی مدل های کینتیکی واکنش جذب در جدول
شماره  9نشان داده شده است.
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مقدار اولیه جاذب  5/1گرم در  155سی سی)

شکل شماره  .0تاثیرمقدار اولیه جاذب بر روی کارایی حذف(غلظت اولیه رنگ  pH=7 ،05mg/lو زمان تماس  05دقیقه)

شکل شماره  .4تاثیر غلظت اولیه رنگ بر روی کارایی حذف( ،pH=7زمان تماس  05دقیقه
و مقدار اولیه جاذب  5/1گرم در  155سی سی)
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جدول شماره  .2مدل های کینتیکی برای جذب رنگ متیلن بلو بر روی کربن فعال تهیه شده از گون
مدل درجه دوم کاذب
)qe(mg/g
R2
06/37 1/333

K2
0/79

مدل درجه اول کاذب
)qe(mg/g
R2
19/06
1/36

رنگ
K1
1/213

متیلن بلو

جدول شماره  .0مدل های ایزوترمی برای جذب رنگ متیلن بلو بر روی کربن فعال تهیه شده از گون
R2
1/312

ایزوترم دابینین-رادوشکویچ
)qm (mg/g) E (kj/mol
9/39

61/31

2

R

1/316

ایزوترم فروندلیچ
)Kf (l/mg
n
9/93

19/67

2

R

1/333

ایزوترم النگمویر
)Qm (mg/g
)b (l/mg
1/67

66/66

Adsorbate
MB

بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد کربن فعال
تهیه شده از چوب گون جاذب مناسبی برای حذف رنگ
از محلو ل های آبی محسوب می گردد pH .یک
پارامتر بسیار مهم در افزایش راندمان جذب رنگ می
باشد .به طوری که بیشترین میزان جذب رنگ در pH
بازی صورت گرفته است(شکل شماره  .)1میزان جذب
در اثر افزایش  pHروندی افزایشی داشته است .این
افزایش جذب با افزایش میزان یون هیدروکسید
محیط( pHقلیایی) ،به دلیل تغییر بار سطح جاذب و
میزان یونیزاسیون مواد رنگی موجود در محلول است.
با توجه به آزمایشات صورت گرفته در این زمینه،
 pHZPCکربن فعال تهیه شده از چوب گون  9حاصل
گردید( .)19این موضوع بیانگر آن است که در pH
های پایین تر از  ،9سطح جاذب دارای بار مثبت بوده،
در  pHبرابر با  ،9سطح جاذب از لحاظ بار الکتریکی
خنثی و در  pHهای باالتر از  ،9سطح جاذب دارای بار
منفی می شود .از طرفی دیگر رنگ کاتیونی ملکول
متیلن بلو دارای گروه عاملی اتم های  Nو  Sاست که
در آب یونیزه شده و موجب کاتیونی شدن ملکول آن
می شود(دلیل کاتیونی شدن ملکول متیلن بلو را بیشتر
به اتم های  Nنسبت می دهند) .به همین دالیل
افزایش  pHمنجر به افزایش بار آنیونی سطح جاذب
شده و سطح جاذب دارای گروه های عاملی
هیدروکسیل می شود در این حالت نیروی جاذبه قوی
بین سطح جاذب(دارای بار منفی) و ملکول رنگی متیلن
بلو(دارای بار مثبت) به وجود آمده که این حداکثر جاذبه
الکتروستاتیک باعث جذب مطلوب تر آالینده بر سطح
ذرات جاذب نسبت به شرایط اسیدی(قوی بودن نیروی
14
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دافعه) می شود( .)10این نتایج با مطالعات انجام شده
توسط سایر محققین مطابقت دارد .یان هویی و
همکاران( )1129با بررسی مطالعه جذب رنگ متیلن بلو
با سه جاذب کربن دار مختلف(کربن فعال ،اکسید
گرافیت و نانو تیوب های کربنی) گزارش کردند که
راندمان حذف رنگ متیلن بلو با افزایش  pHاز  6به 3
افزایش می یابد( pH .)16بازی( )21-22بهترین pH
جهت حذف رنگ متیلن بلو در مطالعات حجازی فر و
همکاران در سال  1121با بررسی کربن فعال تولید
شده از پوست درخت انگور و اوزر و همکاران در سال
 1129با بررسی کربن فعال تهیه شده از پوست فندق
گزارش کردند( .)3،3غنی زاده و عسگری در سال
 1113با بررسی حذف رنگ متیلن بلو از فاضالب
سنتتیک با استفاده از خاکستر استخوان گزارش کردند
که با افزایش  pHمیزان جذب رنگ افزایش یافته است
به طوری که در دامنه  pH:3/6-21جذب رنگ بر روی
خاکستر استخوان با کارایی مناسبی انجام شده است.
علت این پدیده به ساختار کاتیونی رنگ متیلن بلو و
 pHZPCخاکستر استخوان که در نقطه  3/2 pHاست
ارتباط دارد( .)16نتایج مشابهی توسط سوالک و
همکاران در سال  1117گزارش شده است .این
محققین نتیجه گرفته اند که با افزایش  pHدر محدوده
 0-21میزان جذب رنگ از  29/3به  26/13میلی گرم
بر گرم افزایش می یابد .این محققین نیز تاثیر  pHرا
در افزایش جذب آالینده بر سطح جاذب را به ارتباط
 pHو بار الکتریکی سطح جاذب نسبت داده اند( .)17با
وجود این که در  pHبرابر 22مقدار جذب بیشتر بوده
ولی کار کردن در  pHخنثی از نقطه نظر کاربردی
بودن فرآیند ،سهولت بهره برداری و امکان پذیری

] [ DOI: 10.18869/acadpub.sjimu.24.4.41

دوره بیست و چهار ،شماره چهارم ،آبان 59

استفاده در مقیاس کامل بهره برداری ارجحیت دارد و
نظر به این که در  pHبرابر  7مقدار جذب رنگ
نزدیک به  pHبرابر  22می باشد بنا بر این  pHخنثی
در مراحل بعدی آزمایشات به عنوان  pHبهینه در نظر
گرفته شد.
زمان تماس یکی از پارامترهای بسیار مهم در
فرآیندهای جذب می باشد .اصوالً در واکنش های که
بر اساس جذب آالینده صورت می گیرد می توان یک
زمان تماس بهینه و یا زمان تعادل برای واکنش مورد
نظر تعریف کرد .زمان تعادل زمانی است که در آن
میزان جذب آالینده به یک مقدار ثات می رسد و چنان
چه زمان تماس بیشتر از حد تعادل باشد فرآیند از لحاظ
اقتصادی به صرفه نخواهد بود چرا که مقدار جذب
خیلی کم می باشد.
در این پژوهش نیز نتایج نشان داد که با افزایش
زمان تماس کارایی فرآیند افزایش می یابد و در مدت
زمان تماس  91دقیقه با میزان جذب  01میلی گرم بر
گرم به تعادل می رسد(شکل شماره  .)9اوزر و
همکاران( )1129زمان تعادل برای حذف رنگ متیلن
بلو را با استفاده از کربن فعال تولیدی از پوسته های
فندق را  1ساعت گزارش کردند( .)3در مطالعه ای که
توسط شکوهی و همکاران بر روی کارایی کربن فعال
تهیه شده از درخت سرو در حذف رنگ انجام گرفته
مشخص گردیده است که با افزایش زمان تماس
کارایی حذف رنگ افزایش می یابد و در زمان تماس
 31دقیقه به تعادل می رسد( .)13در مطالعه حاضر
زمان تعادل در مدت زمان  06دقیقه مشاهده گردید که
این امر نشان دهنده کارایی باالتر کربن فعال تهیه شده
از چوب گون نسبت به کربن فعال تهیه شده از پوسته
های فندق و خاکستر استخوان می باشد.
جدول شماره  1نتایج حاصل بررسی های داده های
زمان تعادل بر روی مدل های کینتیکی درجه اول و
درجه دوم را نشان می دهند .بر اساس ضریب
همبستگی خطی( )R2که در جدول شماره  1آمده است
مشخص می گردد که کینتیک حذف رنگ متیلن بلو بر
روی کربن فعال تهیه شده از چوب گون از معادله
کینتیکی درجه دوم تبعیت می کند(.)3
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بررسی تاثیر میزان جاذب استفاده شده در جذب
آالینده نشان داد که با افزایش جرم جاذب از  1/16به
 1/26گرم ،میزان حذف رنگ در محلول از  66/31به
 37/16درصد افزایش یافت(شکل شماره  .)0افزایش
درصد حذف متیلن بلو با افزایش دز جاذب ،به دلیل
افزایش مساحت سطح فعال و موثر در فرآیند جذب می
باشد .بر اساس شکل شماره  0نتایج تحقیق نشان می
دهد که هر چند با افزایش میزان دز جاذب در محلول
رنگی ،راندمان درصد حذف افزایش یافته و رنگ باقی
مانده در پساب رنگی کمتر می شود و با افزایش میزان
جاذب از  1/16به  1/26گرم ،مقدار ملکول رنگزای
جذب شده در واحد جرم جاذب از  66/31به 13/11
میلی گرم بر گرم کاهش می یابد .نتایج نشان می دهند
که اگر چه میزان رنگ باقی مانده با افزایش دز جاذب
کاهش یافته ،اما میزان رنگ جذب شده در واحد جرم
جاذب با افزایش دز جاذب کاهش یافته است .با افزایش
دز جاذب به دلیل غیر اشباع ماندن بعضی از سایت
های فعال هدف جاذب ،میزان جذب آالینده در واحد
جرم جاذب کاهش می یابد .این موضوع باعث کاهش
انتشار داخل ذره ای گردیده است .این نتایج توسط
مطالعات باراکا و همکاران در سال  1122و کومار و
همکاران در سال  1117تایید شده است( .)13،91با
وجود این که در مقدار جاذب برابر  1/26بیشترین
جذب را داریم ولی این واقعیت که کار کردن با مقدار
جاذب کمتر ،از نقطه نظر اقتصادی بودن فرآیند
ارجحیت دارد و از طرف دیگر مقدار  1/2گرم از جاذب،
جذب تقریباً باالیی از رنگ را داشته است بنا بر این
میزان بهینه جاذب  1/2گرم در  211سی سی تعیین
شد.
غلظت اولیه آالینده یکی دیگر از عواملی است که
بر بازده جذب تاثیر گذار است .نتایج تاثیر غلظت اولیه
رنگ بر ظرفیت جذب آن در شکل شماره  0ارائه شده
است .همان گونه که مشاهده می شود با افزایش
غلظت رنگ از  16به  261میزان جذب رنگ بر واحد
جرم جاذب از  11/37به  70/10میلی گرم بر گرم
افزایش یابد .افزایش غلظت ملکول رنگزای متیلن بلو
باعث می شود که نیروی محرکـــه مهـــمی به علت

] [ DOI: 10.18869/acadpub.sjimu.24.4.41

بررسی کارایی کربن فعال تولیدی از چوب گون در حذف متیلن بلو از محلول آبی -زهرا نوری مطلق و همکاران

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

افزایش برخورد بین ملکول های رنگ و جاذب برای
غلبه بر مقاومت انتقال جرم به وجود می آید(تسریع
انتقال جرم) .این شرایط باعث افزایش برداشت ملکول
متیلن بلو توسط ذرات جاذب و در نهایت افزایش
ظرفیت جذب شده است .نتایج مطالعه قائدی و
همکاران در سال  1121تایید کننده همین مطلب
است( .)92ایزوترم های جذب معادالتی برای توضیح
چگونگی وضعیت تعادل جزء جذب شونده بین فاز سیال
و جامد به منظور آسان کردن ارزیابی امکان سنجی این
فرآیند جهت کاربرد می باشد .در این مطالعه جذب
رنگ متیلن بلو توسط کربن فعال تهیه شده از چوب
گون با استفاده از ایزوترم های مختلف در دمای ثابت
( 16±2سانتی گراد) و مقادیر مختلف غلظت رنگ در
جدول شماره  9مدل شده است .تبعیت هر سیستم با
رسم منحنی مربوط به هر ایزوترم و بررسی ضریب
همبستگی مدل( )R2با نتایج تجربی مشخص می گردد.
بر اساس نتایج حاصل ،مقدار  R2مدل
النگمویر( )1/3366از دو مدل دیگر بیشتر است این
رقم نشان دهنده این است که جذب رنگ با جاذب
کربن فعال تهیه شده از چوب گون از مدل النگمویر
تبعیت می کند .در مدل النگمویر فرض بر این است
که مواد جذب شونده(ملکول رنگ) به نقاط مشخصی
بر روی سطح جاذب وصل شده و فرآیند جذب تک
الیه ای رخ می دهد و هیچ گونه واکنشی بین ملکول
های جذب شونده رخ نمی دهد .در مطالعه ای قائدی و
همکاران در سال  1121با بررسی حذف رنگ توسط
نانو ذرات اکسید روی ،نقره و پاالدیوم تثبیت شده بر
روی کربن فعال گزارش کردند بین مدل های مختلف،
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Abstract
Introduction: The dyestuff manufacturing
and textile industries consume a high
volume of water and produce a great
amount of wastewater containing various
toxic substances. This study was conducted
to evaluate the possibility of using activated
carbon prepared from milk vetch wood for
removing methylene blue dye from
synthetic wastewater.

Findings: The results showed that activated
carbon prepared from milk vetch has high
potential to remove dye molecules. The MB
absorption capacity rates were 38.66, 40
and 48.5 mg/g respectively at pH of 3, 7
and 11 for the initial dye concentration of
50 mg/L and 0.1 g/0.1L absorbent mass at
30 minute. Also dye absorption rates were
40, 69.66, and 78.04 mg/g on absorbent
respectively for 50, 100, and 150 mg/l dye
concentration, at pH of 7, 1 g/0.1L
absorbent mass, and 30 minutes time.
Adsorption data followed Langmuir
isotherm model (R2=0.99).

Materials & methods: This research was
carried out in laboratory scale with using of
100 ml volume of batch photoreactor and in
chemistry laboratory of Ilam university of
medical sciences (summer 2013). Activated
carbon was prepared using chemicalthermal method. The effect of pH, contact
time, dye concentration and adsorbent
dosage on the adsorption of methylene blue
dye as model organic dye was studied and
kinetic and isotherm of the adsorption
process was investigated. The dye
concentrations
were
measured
via
spectrophotometer (665 nm wavelength).

Discussion & conclusion: Based on the
obtained results, activated carbon prepared
from milk vetch can be considered as an
efficient adsorbent for removing dye from
aqueous phase.
Keywords: Adsorption, Activated carbon,
Methylene blue, Isotherm
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