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بررسی تأثیر تغییرات اندازۀ ذرات جاذب کربن فعال بر زمان تعادل و بازدۀ
جذب یون نیکل از محلول آبی
فاطمه طالبی خلیل محله* ،رضا مرندی؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
چکیده
آلودگی محیطزيست به فلزات سمی و خطرناك از مهمترين مسائل دنیای امروز است .نیکل يکی از اين فلزات
سمی است که غلظت زياد آن در صورت ورود به بدن انسان باعث حساسیت پوستی ،بیماریهای قلبی ،انواع سرطان
و غیره میشود ،بنا بر اين حذف نیکل از پسابهای صنعتی ضروری است .هدف از اين تحقیق حذف يون نیکل از
محلول آبی با کربن فعال سنتز شده از تفالۀ هويج و بررسی تأثیر تغییر اندازۀ ذرات جاذب بر زمان تعادل و بازدۀ
جذب يون نیکل بود .برای اين منظور از تکنیک جذب سطحی در سیستم ناپیوسته استفاده شد و در ابتدا کربن فعال از
تفالۀ هويج تهیه و اندازۀ ذرات آن بین  13 -133میكرومتر انتخاب شد .نتايج نشان داد كه حداكثر بازدۀ جذب
در pH=6و برابر  %433است .همچنین نشان داده شد كه با کاهش اندازۀ جاذب از  133تا  13میکرومتر ،زمان
تعادل جذب كاهش يافته و از  413به  03دقیقه رسید .نتايج حاصل از بررسی مدلهای سینتیکی نشان داد که روند
حذف يون نیکل از مدل سینتیکی شبه درجۀ دوم پیروی میکند .رابطۀ ايزوترمهای النگمیر و فروندلیچ بهمنظور
تطابق ايزوترمهای جذب ،بررسی شد .اين پژوهش بهخوبی نشان داد كه کربن فعال جاذبی با ظرفیت جذب زياد برای
يون نیکل است.

مقدمه
فلزات سنگین بهوسیله فعالیتهای صنعتی و توسعۀ فنآوری بیشتر از میزان طبیعی در محیطزيست منتشر
شدهاند .اين فلزات بهدلیل سمی بودن ،اثرات نابههنجاری بر محیطزيست و سالمتی موجودات بهويژه انسانها
دارند .همچنین تجمع اين فلزات در زنجیرۀ غذايی و ثبات آنها در طبیعت از نظر اقتصادی نیز موجودات را
تهديد میکند [ .]4اين فلزات از طريق فعالیتهای صنايعی مثل :آبکاری ،ذوب و تصفیه فلزات ،معادن،

روشهايی که بتواند فلزات سنگین را از محیط زيست حذف کند بسیار مهم است .روشهای بسیاری برای حذف
فلزات سنگین وجود دارد .ترسیب شیمیايی ،استفاده از روشهای غشايی ،اسمز معکوس ،شناورسازی و تصفیه
الکتروشیمیايی روشهايی هستند که برای حذف فلزات سنگین بهکارگرفته شدهاند .اين روشها بهدلیل هزينه
فراوان ،از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیستند و در مقیاس صنعتی هزينهبردارند [.]0
واژههای کلیدی :کربن فعال ،نیکل ،اندازۀ ذرات ،مدلهای سینتیکی ،ايزوترم جذب
دريافت 30/8/41
*نویسنده مسئول

پذيرش 31/1/43

fatemeh.talebi89@yahoo.com
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نیروگاهها ،صنايع نساجی ،باطری سازی ،سرامیک و شیشه وارد محیط زيست میشوند .بنا بر اين توسعه
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جذب سطحی روشی مفید و کم هزينه برای تصفیه آلودگی فلزات سنگین است .جذب سطحی يک فرايند انتقال
جرم ماده از فاز مايع به سطح جامد است .اين سطح بايد متخلخل و دارای سطح ويژۀ زيادی باشد .کربن فعال
مشهورترين جاذب برای فرايند جذب سطحی است و در فرايندهای نهايی تصفیه فاضالب استفاده میشود [.]1
بخشی زيادی از کربن فعال از مواد خام متفاوت بهعنوان مثال پوست نارگیل ،پوست برنج ،پوست بادام و...
تولید میشود .مواد آلی مختلف گیاهی ،سنتزی و طبیعی كه درصد زياد كربن دارند ،بهويژه ضايعات سلولزی
مانند لیگنین در پساب صنايع كاغذسازی و خاك اره ،بهعنوان مواد اولیه برای تهیۀ كربن فعال قابل استفاده
هستند .مواد معدنی كه اساس ساختمان آنها از كربن باشد مانند انواع ذغال سنگها و لیگنیت نیز بهعنوان مواد
اولیه مناسب برای تهیۀ كربن فعال بهشمار میروند [ .]5[ ،]4كربن فعال بهدلیل داشتن سطح تماس زياد بهطور
مؤثری میتواند انواع آاليندههای شیمیايی مانند مواد رنگزا و فلزات سنگین را از فازهای گاز يا مايع از طريق
جذب سطحی حذف كند بنا بر اين بهعنوان متداولترين جاذب برای عملیات تصفیۀ آب و پساب استفا ده شده است
[.]3[ ،]6
در اين تحقیق حذف يون نیکل از محلول آبی با کربن فعال تهیه شده از تفالۀ هويج تحت تأثیر عوامل متعدد
بررسی شده و از تکنیک جذب سطحی در سیستم ناپیوسته استفاده شده و تأثیر تغییرات اندازه ذرات جاذب کربن
فعال بر زمان تعادل و بازدۀ جذب يون نیکل از محلول آبی بررسی شد.

مواد و روشها
 .1تهیۀ کربن فعال از تفالۀ هویج
برای تهیۀ کربن فعال ،ابتدا تفالۀ هويج تهیه شد .سپس با آب مقطر شستشو داده شد و در داخل آون با دمای
 83ºcقرار گرفت تا خشک شود سپس  433گرم تفالۀ هويج خشک ( 4قسمت) با  086/66گرم ( 0/86قسمت)
اسید سولفوريک غلیظ و 3/4530( 45/30قسمت) آمونیم پرسولفات مخلوط شد .مخلوط بهمدت  45ساعت در
آون با دمای  83ºcگذاشته شد تا کربونیزه شود کربن فعال تهیه شده با آب مقطر چندين بار شستشو داده شد ،سپس
سديم بیکربنات  %4بهقدری اضافه شد تا اسید از منافذ کربن فعال خارج شود .کربن فعال با آب مقطر چندين بار

آن کربن فعال بهمدت  5ساعت در آون با دمای  83ºcخشک شد تا در نهايت کربن فعال بهمقدار  83گرم بهدست
آمد ،که اين نشان میدهد  %83از تفالۀ هويج خشک میتواند تبديل به کربن فعال شود .سپس کربن فعال تهیه
شده با استفاده از هاون آسیاب و بهدنبال آن از الک با چشمههای مختلف عبور داده شد و بعد از آن بهمنظور
جلوگیری از جذب رطوبت در بطریهای شیشه ای در بسته نگهداری شد ].]8
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شستشو داده شد تا سديم بیکربنات از محیط خارج شده و کربن فعال از حالت قلیايی به حالت خنثی برسد .بعد از
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 .2تهیه محلول فلزی
محلول فلزی پايه برای ) Ni (IIبهصورت  4333ppmبدينصورت تهیه شد 5/3348 :گرم نمک نیترات
نیکل (شش آبه) در 4333 ccآب مقطر حل شد .از محلول فوق برای تهیۀ محولهای استاندارد با غلظت ppm

( )43،03،13،43،53،433استفاده شد.
 .3آزمایشهای ناپیوسته
آزمايشهای ناپیوسته برای تعیین  ،pHزمان تعادل و بازده جذب نیکل در اندازههای مختلف انجام گرفت .همچنین

تعیین مشخصههای مدلهای سینتیك جذب يون نیکل در اين پژوهش بررسی شد .برای انجام آزمايشها  433 ccمحلول
 43ppmدر يک ارلن  053mlآماده شد و مقدار 3/4گرم کربن فعال به آن اضافه و در دمای محیط روی شیکر
با دور  453 rpmگذاشته شد .بعد از عمل اختالط و جذب مخلوط از کاغذ صافی واتمن  40عبور داده شد و
برای تعیین مقدار فلز جذب شده از دستگاه جذب اتمی مدل  AA043استفاده شد.
 .1.3تعیین  pHبهینه
43عدد ارلن  053mlحاوی  433mlمحلول  43ppmاز فلز نیکل بهطور جداگانه تهیه و pHها از رنج  0تا
 44تنظیم شد و ارلنها را در شرايط ( 3/4گرم کربن فعال ،دمای محیط ،دور شیکر 453rpmو زمان 63
دقیقه) بهترتیب بر روی شیکر گذاشته شدند و بعد از سپری شدن مدت زمان 63دقیقه نمونهها بهترتیب از روی
شیکر بر داشته شدند .برای تنطیم  pHاز نیتريک اسید و سديمهیدروکسید  3/4نرمال استفاده شد .اندازهگیری
 pHبا دستگاه  pHمتر مدل  GP150انجام گرفت.
 .2.3تأثیر تغییرات اندازه جاذب بر زمان تعادل
برای اين بررسی  41عدد ارلن  053mlحاوی  433mlمحلول  43ppmاز فلز تهیه شد و برای انجام
عملیات جذب ،در شرايط ( pHبهینه ،مقدار3/4گرم کربن فعال ،دمای محیط و دور شیکر  )453rpmبر روی
شیکر گذاشته شدند .رنج تغییرات زمان برای ارلنها بهترتیب از  3تا  443دقیقه در نظر گرفته شد .بعد از سپر
شدن زمانهای مختلف محلولها از روی شیکر برداشته شدند و از صافی واتمن  40گذرانده شد و غلظت نیكل

 .3.3مدلهای سینتیك جذب
مدلهای رياضی متعددی برای بررسی و توصیف سینتیک واکنش جذب صورت میگیرد که در اين تحقیق
مدلهای جذب سینتیک شامل درجۀ اول کاذب ،4درجه دوم ،0الوويچ 1و پخش بین ذرهای 4به همراه مشخصههای
آنها در جداول  4و 0معرفی شدهاند [ .]43[ ،]3در اين تحقیق ،برای ارزيابی مدلها از ضريب همبستگی استفاده شد.
1. Elovich

0. Psudo-Second Order Model

4. Psudo-First Order Model
4. Intraparticle Diffusion Model
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باقیمانده در محلول اندازهگیری شد .اين كار برای اندازۀ 436،483،453 ،13و 133میکرومتر انجام شد.
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جدول .1مدلهای سینتیک جذب
نوع سنتیک

فرم خطی

معادله

درجه اول کاذب

درجه دوم

ایلوویچ

پخش بین ذرهای

_

جدول .2مشخصههای مدلهای سینتیک جذب
معرفی مشخصه

مشخصه
qe

مقدار ماده جذب شده در حالت تعادل (

qt

مقدار ماده جذب شده در زمان ( t

K1

ثابت سرعت جذب در سینتیک درجۀ اول (

K2

(
)
)
)

ثابت سرعت جذب در سینتیک درجۀ دوم (
ثابت سرعت جذب معادلۀ الوويچ (

)

سرعت اولیه جذب معادلۀ الوويچ (

)

ثابت سرعت نفوذ درون مولکولی

kid

 . 4.3بررسی ایزوترمهای جذب

تحلیل نتايج جذب و بررسی ايزوترمهای جذب  0مدل النگمیر ،4فروندلیچ  0بررسی شدند ،روابط خطی و
اصلی آنها بههمراه مشخصههای آنها در جدولهای 1و 4معرفی شدهاند.
جدول .3ایزوترم جذب
نوع ايزوترم

فرم خطی

معادله

فروندلیچ
النگمیر

0. Freundlich
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هدف از انجام اين آزمايشهای اين قسمت ،تعیین ايزوترمی است که عمل جذب از آن پیروی میکند .برای
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جدول .4مشخصههای مدلهای ایزوترم
معرفی مشخصه

مشخصه

مقدار مادۀ جذب شده در حالت تعادل (

(

شیب خط
عرض از مبدا
ثابت فروندلیچ
n

ثابت فروندلیچ

b

ثابت النگمیر

نتایج و بحث
 . 1تعیین  pHبهینه
آزمايش نشان میدهد بهترين  pHکه حداکثر جذب در آن ديده میشود برای فلز ) 6 ،Ni(IIمحاسبه شده است
که حداکثر بازدۀ جذب ،در اين  pHبهترتیب برای اندازۀ  13میکرومتر ( 436 ،)%433میکرومتر
(453 ،)%33/06میکرومتر ( 483 ،)%31/15میکرومتر ( )%88/44و  133میکرومتر ( )%53/35برابر
برای فلز ) Ni(IIبهدست آمده است .چنانکه در شکل  4مشاهده میکنید ،شدت جذب يون نیکل از  pH=0تا
 pH=6برای اندازۀ  483 ،453و 133میکرومتر با شیب بیشتری نسبت بهاندازۀ  13و 436میکرومتر افزايش
میيابد و از pH=6تا  pH =44از شدت جذب به مقدار جزئی کاهش میيابد .در  pHپايین يون  H+با يون فلزی
رقابت میکند و مکانهای جاذب توسط  H+اشغال و يونهای فلزی بهدلیل نیروی دافعه ،کمتر به جاذب نزديک
میشوند .در  pHبیشتر ،سطح جاذب بار منفی بیشتری میگیرد و میزان جذب يون فلزی افزايش میيابد .با
افزايش  ،pHابتدا افزايش سپس کاهش راندمان جذب مالحظه شد .بهاين دلیل که با افزايش  PHکمپلکسهای
هیدروکسید تشکیل میشوند که بیشتر آنها نامحلول است و رسوب میکنند [.]41[ ،]40[ ،]44
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شکل .1تأثیر  pHبر بازدۀ جذب یون نیکل با جاذب کربن فعال در  5اندازۀ متفاوت (دمای محیط ،دور شیکر
 ،152rpmغلظت  2/1 ،12 ppmگرم کربن فعال ،زمان  02دقیقه)
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سايز(میکرومتر)
37

راندمان جذب يون نیکل(درصد)

80
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 .2تأثیر تغییرات اندازه ذرات جاذب بر زمان تعادل
کل زمان مورد نظر در اين قسمت  443دقیقه در نظر گرفته شد که بررسیها و نتايج بهدست آمده از
آزمايش در مورد فلز ) Ni(IIچنانکه در شکل  0مشاهده میشود ،نشان میدهد که برای يک اندازۀ ثابت میزان
جذب با گذشت زمان افزايش چشمگیری داشته و بهطوریکه بعد از مدتی ،میزان جذب به حداکثر خود رسیده و
تقريبا ثابت میماند و با گذشت زمان تغییر چشمگیری ندارد .در شکل  0سیر صعودی جذب در زمانهای
نخست ،بهوفور مکانهای جذب در سطح کربن مربوط میشود .ولی بهتدريج و با گذشت زمان و بهدلیل کاهش
تعداد مکانهای فعال و افزايش رقابت ،برای اشغال مکانها با فلزات ،روند صعودی ،کند و نهايتا به مقداری
ثابت سوق میيابد و اين امر بهمیزان پذيرش فلزی خاص بهوسیلۀ مکانهای موجود در کربن بستگی دارد [،]44
[ .]46[ ،]45بنا بر اين با افزايش اندازۀ ذرات جاذب از  13تا  133میکرومتر ،بهترتیب حداکثر بازدۀ جذب از
 %433تا  %85/55کاهش میيابد همچنین شکل  1نشان میدهد كه با افزايش اندازۀ ذرات جاذب ،زمان تعادل
جذب افزايش میيابد ،بهطوریكه بهازای اندازههای  483 ،453 ،436 ،13و  133میکرومتر زمان تعادل
بهترتیب معادل  413،33،83،63،03دقیقه بهدست آمد
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شکل .2تعیین زمان تعادل جذب یون نیكل در اندازههای مختلف ذرات کربن فعال (دمای محیط ،دور شیکر ،152 rpm
غلظت  2/1،12 ppmگرم کربن فعال)pH=6 ،
150
زمان تعادل ( دقیقه)

50
0
350

300

250

200

150

100

50

0

سايز ذرات جاذب (میکرومتر)

شكل .3تأثیر اندازۀ ذرات جاذب کربن فعال بر زمان تعادل جذب یون نیکل (دمای محیط ،دور شیکر  ،152 rpmغلظت
 2/1،12ppmگرم کربن فعال)pH=6 ،

232

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-23

100

بررسی تاثیر تغییرات اندازه ذرات جاذب کربن فعال بر زمان تعادل و بازده جذب يون نیکل از محلول آبی

 3.3مدلهای جذب سینتیک
بررسی نتايج در اين تحقیق نمايانگر تطابق بسیار زياد دادهها در سینتیک درجۀ دوم بود .در حالیکه با
مدلهای سینتیک درجۀ اول و الوويچ و پخش درون ذرهای تطابق زيادی ندارد .دادهها در جدول  5آورده شده
است qe .تئوری و تجربی در سینتیک درجۀ دوم بههم نزديک میشود .همچنین ضريب همبستگی حاصل از
نمودار سینتیک درجۀ دوم 4 ،است .بنا بر اين همه شواهد گواه بر اين است که سینتیک جذب يون نیکل با کربن
فعال از مدل شبه درجۀ دوم پیروی میکند.
جدول .5مقادیر پارامترهای مدلهای سینتیک جذب
مدل

درجه اول کاذب

ضرايب مدل

مقادير ضرايب

qe

13/45

K1

3/33404

2

درجه دوم

R

3/3836

qe

43/1

K2

3/331

2

4

R

3344831446
0/84

الوویچ
2

پخش درون ذره ای

R

3/3838

kid

3/4084

R2

3/3483

 .4ایزوترمهای جذب سطحی
مدلهای فروندلیچ و النگمیر با دادههای بهدست آمده از آزمايشها همخوانی دارد و محاسبات رياضی نشان
میدهد جذب از هر دو مدل تبعیت میکند.
 .1.4مدل النگمیر
در شکل  4ايزوترم جذب سطحی النگمیر برای فلز نیکل نشان میدهد .دادهها در جدول  6آورده شده است.
جدول .0ثابتهای النگمیر و ضرایب خطی آن

3/3884

4/43

05/31

کربن فعال
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R2

b

qmax

جاذب
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0.8
0.6
y = 0.0388x + 0.0326
R² = 0.9881

0.2
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0
20
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15

0

5

Ce
شکل  :4ایزوترم جذب سطحی النگمیر برای)  Ni(IIتوسط جاذب کربن فعال

 2.4مدل فروندلیچ
در شکل  5ايزوترم جذب سطحی فروندلیچ برای فلز نیکل نشان میدهد .داده ه در جدول  3آورده شده است.
جدول .7ثابتهای فروندلیچ و ضرایب خطی آن
R2

n

Kf

جاذب

3/3353

5/43

44/34

کربن فعال

4
3

lnqe

y = 0.1828x + 2.7025
R² = 0.9959

2
1
0

3

2

1

0

-1

-2

-3

lnce
شکل .5ایزوترم جذب سطحی فروندلیچ برای)  Ni(IIتوسط جاذب معمولی کربن فعال

نتیجهگیری
است .ساده بودن عملکرد سبب شده که اين روش يکی از بهترين روشهای حذف مواد سمی از طبیعت باشد .و
همچنین مشاهده شد که جاذب کربن فعال تهیه شده از تفالۀ هويج ،ظرفیت جذب خوبی برای حذف يون نیکل
دارد .در  pHباالتر جذب بهتر انجام میشود .اما بهترين  pHجذب  6است ،زيرا در  pHباالتر از  6فلز
بهصورت رسوب هیدروکسید از محلول خارج میشود .در  pHپايین بین کاتیونهای فلزی و يون هیدرونیوم در
اتصال به سطح جاذب رقابت بهوجود میآيد و میزان جذب کاهش میيابد .با افزايش اندازه ذرات جاذب ،زمان
تعادل کاهش میيابد .اندازۀ ذرات نقش مهمی روی سینتیک جذب دارد بهدلیل اينکه تغییراتی در تعداد مکانهای
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جذب ايجاد میکند .چنانکه در تحقیق مشاهده شد حذف يون نیکل با کاهش ابعاد ذرات افزايش میيابد ،بهدلیل
اينکه تعداد زيادی از ذرات کوچک ،عملیات جذب را با ايجاد مساحت سطح بزرگ که در دسترس يون نیکل
قرار میدهد بهبود میبخشد .سرعت زياد در جذب يکی از مزيتهای جذب سطحی با کربن فعال است .و اثرات
اندازۀ ذرات جاذب و  pHبهشدت بر میزان جذب مؤثر است .در بررسی سینتیک جذب مشخص شد که سینتیک
جذب از سینتیک شبه مرتبه دو به خوبی پیروی میکند .حداکثر فلز نیکل جذب شده با کربن فعال در شرايط بهینه
برابر  %433است .نتايج ايزوترمهای فروندلیچ و النگمیر نشان داد که ذرات کربن فعال ،جاذب بسیار مناسبی
برای حذف يون نیکل از محلولهای آبی و راندمان جذب زياد است.

قدردانی
همکاریهای آقای دکتر وحید کیارستمی عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
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