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کوتاه پژوهشي

بهينهسازي پارامترهاي جذب همزمان کروم ( )IIIو مس ()II
از پساب بهوسيله کيتوزان با استفاده از طراحي آزمايش تاگوچي
+

منا عيديزاده ،احمد آذري*

دانشکده نفت ،گاز و پتروشيمي ،دانشگاه خليج فارس ،بوشهر ،ايران

چكيده :هدف از انجام اين پژوهش ،بهينهسازي فرايند جذب سطحي همزمان براي حذف کروم ) (IIIو مس )(II

با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي بوده است .از کيتوزان ميگويي بهعنوان جاذب در اين مطالعه
استفاده شده است .آزمايشها جذب بهصورت ناپيوسته انجام شد .تأثير پنج پارامتر شامل مقدار جاذب ،زمان تماس،
 pHدر چهار سطح گوناگون و غلظت اوليه يون فلزي و دما در سه سطح گوناگون در فرايند جذب سطحي همزمان
بررسي شد .در بين اين پارامترها ،بيشترين تأثير مربوط به پارامتر مقدار جاذب و کمترين اثر مربوط به دما
بوده است .طبق نتيجههاي اين پژوهش ،بيشينه حذف همزمان کروم و مس از محلول آبي  02 ppmتوسط 2/61 g
کيتوزان در محيط اسيدي  4و در زمان تماس  02دقيقه بوده است ،که درصد جذب براي کروم  %61/24و مس
 %90/21بهدست آمد .سينتيک جذب همزمان يونهاي فلزي با مدل شبه درجه دوم توصيف شد که با معادله
همدمايي فروندليچ متناسب بوده است.

واژههاي كليدي :کيتوزان؛ جذب سطحي؛ همدماي جذب؛ کروم و مس؛ پساب سنتزي؛ تاگوچي.
KEYWORDS: Chitosan; Adsorption; Adsorption isotherm; Chromium and copper; Synthetic waste
water, Taguchi.

مقدمه

استفاده از فلزهاي سنگين و تركيبهاي آنها در فرايندهاي
گوناگون صنعتي منجر به انباشتگي اين فلزها در مواد دورريز و
پسابها ميشود .به طور معمول آلودگيهاي مربوط به فلزهاي
سنگين در فعاليتهاي صنعتي ،اكتشاف معادن و عمليات
متالورژيكي و كشاورزي ايجاد ميشود .حضور مواد سنگين
در محيط زيست باعث صدمه ديدن گونههاي گوناگوني از جانداران
از جمله انسان ميشود .تصفيه پسابهايي كه داراي اين مواد
ميباشند در بيشتر موردها از نظر اقتصادي و يا فني با مشكل
همراه است .روشهايي كه براي جداسازي فلزهاي سنگين
بهكار ميروند ،مانند تهنشيني شيميايي ،جذب ،تبادل يوني و استخراج
*عهده دار مکاتبات
کوتاه پژوهشي

با حالل ،نه تنها گسترهي محدودي دارند ،بلكه نياز به سرمايهگذاري
اوليه و هزينههاي عملياتي زيادي داشته و حتي ممكن است باعث
توليد پسابهاي ثانويهاي گردند كه آنها نيز به نوبه خود
مشكلهاي تصفيهاي خواهند داشت [ .]1به تازگي توليد
زيستپليمر بهدليل عدم سميت در محيط ،در دسترس بودن و
هزينه پايين آنها ،بهعنوان ابزاري براي جذب عناصر سنگين
مورد توجه اكثر پژوهشگران قرار گرفته است .كيتوزان پليمري
آب دوست و كاتيوني است كه از استيله كردن كيتين در محيط بازي
بهدست ميآيد .از جمله برتريهاي آن ميتوان به دسترسي راحت،
سازگاري زيستي ،سمي نبودن ،خاصيت ضد ميكروبي،
+E-mail:azari.ahmad@pgu.ac.ir
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سادگي اصالح شيميايي و تشكيل لخته با يونهاي فلزهاي سنگين
اشاره كرد .اين جاذب به دليلدارا بودن تعداد زياد گروههاي آمين
و هيدروكسيل ،عملكردي چشمگير براي حذف كاتيونهاي فلزي
در محيطهاي به تقريب خنثي را دارد .با توجه به ماهيت كاتيوني
كيتوزان ،مولكول زنجيرهاي آن اطراف ذرههاي جامد معلق و مواد
معدني و فلزهاي سنگين را ميگيرد و آنها را لخته ميكند [.]2
حيدري( )1و همكاران ( )2112بررسي جذب انتخابي يونهاي
سرب ) ،(IIكادميوم ) (IIو نيكل ) (IIبا استفاده از نانو ذرههاي
( CS-MAAپليمريزاسيون كيتوزان با متاكريليک اسيد) پرداختند كه
طي اين پژوهش بيشترين ظرفيت جذب به ترتيب ،11/21 mg/g
 ،1/48و  1/48بهدست آمد [ .]2زاراعي( )2و همكاران ( 2112ميالدي)
براي حذف يونهاي مس از نانوكيتوزان استفاده كرد كه بيشترين
جذب مس ) (IIدر  pHبرابر  26/44 mg/g ،6بهدست آمد [.]8
اسكيدر( 2118( )2ميالدي) از چندسازه نانوذره آهن و كيتوزان براي
جذب كروم ) (VIو مس ) ،(IIاستفاده كرد دادههاي ترموديناميكي
نشان داد كه جذب يونها به ترتيب گرماگير و گرمازا هستند [.]5
فروو( )8و همكاران ( 2118ميالدي) جذب يونهاي كرومات و
مس بر روي تنزيب پنبه با روكش كيتوزان بررسي كردند.
در اين پژوهش دريافتند كه دما در فرايند جذب يونهاي فلزي
تأثير چشمگيري نميگذارد و افزون بر آن تأييد شد كه تغيير دما،
كاهشي در كروم ) (VIايجاد نميكند [.]6
طراحي آزمايشهاي تاگوچي به اطالعاتي همانند اثرهاي اصلي
و اثرهاي برهم كنشهاي پارامترهاي طراحي شده با تعداد كمي
آزمايش ميپردازد .در روش تاگوچي نتيجههاي آزمايشها براي
رسيدن به شرايط بهينه در توليد يک فراورده يا يک فرايند،
ارزيابي سهم هر پارامتر بهصورت جداگانه و سرانجام ارزيابي پاسخ
بهدست آمده در شرايط بهينه است .هدف از اين پژوهش،
بهينهسازي پارامترهاي مقدار جاذب ،زمان تماس ،pH ،و دما در حذف
همزمان كروم و مس توسط كيتوزان ميگويي به روش طراحي
آزمايش تاگوچي بوده است .به طور معمول پساب صنايع داراي
چندين آالينده هستند ،درنتيجه از آنجاييكه ساير پژوهشهاي
انجام شده در رابطه با حذف آالينده توسط كيتوزان بدون در نظر گرفتن
شرايط واقعي پسابها بوده ،در اين پژوهش تالش شده است
كه شرايط بررسي حذف همزمان كروم و مس مورد مطالعه قرار گيرد.

در اين پژوهش ،تأثير پنج پارامتر در سطحهاي گوناگون براي
حذف همزمان كروم و مس در نظر گرفته شده است كه در جدول 1
ارايه شده است.
در اين پژوهش از روش آزمايش تاگوچي ( )L16استفاده شده
است در جدول پيشنهادي براي انجام آزمايشها 5 ،ستون براي
پارامترهاي مورد بررسي وجود دارد .به منظور همگن كردن
محلول نهايي در انجام هر يک از  16آزمايش پيشنهادي توسط

)4( Franco Ferreroa et al., 2014

)6( Aghdas Heidari et al., 2013

)5( Fourier Transform InfraRed (FT-IR) spectroscopy

)0( C. Zareie et al., 2013
)3( Md. Tajuddin Sikder et al., 2014
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بخش تجربي
جاذب

كيتوزان تجاري تهيه شده از شركت سيگما آلدريچ كه داراي
ويژگيهاي گرانروي  611سانتيپويز (محلول  % 1در استيک اسيد ،)% 1
وزن مولكولي متوسط ( ،)811 kDaجرم مولكولي 121111 g/mol
با درجه دياستيلهشدن  % 45و بازهي اندازه ذرهها  1-11 µmاست.
همچنين به منظور نشان دادن ساختار و ريختشناسي ذرههاي
كيتوزان آناليز  SEMانجام شد .شكل  1تصوير آناليز  SEMرا
در بزرگنمايي  1 µmنشان ميدهد .همانگونه كه ميبينيد كيتوزان،
داراي سطح كروي و بيشكل است.
همچنين به منظور ديده ساختار شيميايي كيتوزان ،از فناوري
( )5(FT-IRطيف سنجي فروسرخ تبديل فوريه) استفاده شد.
در شكل  2محور افقي بيانگر عدد موج ذرهها و محور عمودي بيانگر
درصد عبور است .پيکهايي كه در عدد موجهاي 2111-2511 cm-1
وجود دارد كه گروههاي عاملي  –OHو  –NH2را نشان ميدهند.
همچنين در عدد موج  2111-2511 cm-1گروه عاملي –CH
و در عدد موج  1111 cm-1گروه عاملي  -C-Oرا نشان ميدهند.
آمادهسازي محلولها

براي تهيه محلولها ،با حل كردن حجم معيني از محلول
استوک كروم سه ظرفيتي و مس دو ظرفيتي با غلظت  1111 ppmو
درجه خلوص ( % 99/9شركت مرک) در آب دوبار تقطير استفاده شد.
همچنين حجم پساب مورد استفاده در كليه آزمايشها  51ميليليتر
در نظر گرفته شد pH .اوليه محلولها با محلول سود و سولفوريک اسيد
به ترتيب  1نرمال و  8موالر و دستگاه  pHمتر تنظيم شد.
روش انجام آزمايش
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جدول 2ـ پارامترها و سطوح انتخاب شده.

شماره
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سطح1

سطح2

سطح2
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شکل 3ـ عکس  SEMجاذب کيتوزان.

شکل 2ـ طيفهای فروسرخ مربوط به ذرهای کيتوزان.

روش تاگوچي دور همزن  111دور بر دقيقه ( )rpmبوده است.
نمونههاي الزم براي آزمايش برداشته شد و توسط دستگاه جذب
اتمي( AA240 )1به همراه مولد توليد هيدريد ( )VGA77ساخت
شركت  Varianاستراليا ميزان غلظت كروم و مس اندازهگيري شد.
درصد حذف كروم و مس توسط جاذب در اين  16آزمايش
طبق معادله ( )1محاسبه شد.

 co  ce  100

() 1

co

Re % 

 Coغلظت اوليه كروم و مس Ce ،غلظت نهايي كروم و مس
پس از فرايند جذب سطحي ميباشد و  Reدرصد جداسازي
ميباشد [.]8
تجزيه و تحليل مقدماتي

محاسبه اثر اصلي فاکتورها

اثر اصلي فاكتور طبق معادله ( )2محاسبه ميشود.
)0( Bigger The Better
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() 2

 Ri
N

AL 

كه در اين معادله  ، ƩRiمجموع نتيجهي آزمايشهايي كه
فاكتور  Aدر سطح  Lباشد و  Nتعداد آزمايشهايي كه فاكتور A
در سطح  Lباشد .جدول  2پارامترهاي مؤثر را مورد بررسي
قرار داده است [ 4و.]9
جدول  2اثر اصلي فاكتورها را براساس نوع پاسخ مشخص
ميكند .در اين پژوهش ،چون نوع پاسخها از نوع بيشتر،
بهتر هستند()2؛ قدر مطلق بزرگترين عدد نشان دهنده اين است
كه آن فاكتور بيشترين تأثير را دارد و قدر مطلق كوچکترين عدد،
فاكتوري است كه كمترين تأثير را بر روي حذف فلزهاي مورد نظر
دارد .با تحليل نتيجههاي جدول  2طبق روش تاگوچي ميزان
اثر هر پارامتر بهدست ميآيد كه مشخص ميشود از بين  5پارامتر،
بيشترين اثر مربوط به پارامتر مقدار جاذب و كمترين اثر مربوط
به دما بوده است .همچنين از جدول  2ميتوان دريافت كه
)6( Atomic Adsorption

331

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،63شماره 3693 ،6

منا عيدیزاده و احمد آذری

جدول 2ـ پارامترهای مؤثر بر حذف همزمان کروم و مس.

پارامترها

L1

L2

L3

L4

Lmax-min

مقدار جاذب

29/296

22/825

28/228

25/22

5/928

زمان تماس

29/885

22/482

28/284

28/282

8/594

pH

22/184

22/984

22/682

21/511

2/888

دما

22/182

22/862

21/619

-

1/642

غلظت اوليه

25/582

22/618

21/619

-

1/914

61

61

60

66
62

63

63

64
29
94

54

14

34

14

04

64

24

34

4

زمان (دقيقه)

نسبت S/N

62

نسبت S/N

66

60

1

3

0

1

6

2

64

pH

شکل 6ـ اثر سطحهای گوناگون زمان تماس بر جذب همزمان کروم و مس.

شکل 0ـ اثر سطحهای گوناگون  pHبر راندمان جذب همزمان کروم و مس.

شرايط بهينه حذف همزمان كروم و مس توسط جاذب كيتوزان
با در نظر گرفتن پارامترها سطحهاي ياد شده توسط روش تاگوچي
بهترتيب مقدار جاذب  1/16گرم ،زمان تماس  91دقيقه pH ،برابر با ،8
غلظت اوليه  21 ppmو دما  25درجه سلسيوس بهدست آمد [.]4 ، 9
شكل  2تا  8روند تغييرهاي هر پارامتر را نشان ميدهد.
با افزايش زمان تماس از سطح اول تا سطح چهار نسبت S/N
افزايش يافت .اين ويژگي را ميتوان به باال بودن مساحت
سطح نمونه و زياد بودن گروههاي عاملي فعال براي كمپلكس نمودن
يونهاي فلزها نسبت داد كه به سادگي در دسترس يونهاي فلزي
قرار مي گيرند .حداكثر زمان رسيدن به تعادل  91دقيقه
براي هر دو فلز اندازهگيري شد .حضور كروم و مس بهطور همزمان
در محلول آبي منجر به رقابت بين آن ها براي اشغال
مكانهاي اتصال يكسان ميشود .همچنين انتخاب پذيري نسبي
جاذب براي جذب فلزهاي سنگين به برخي از ويژگيهاي فلز
مربوط ميشود .ويژگيهايي مانند شعاع يوني فلز ،وزن اتمي،

الكترونگاتيوي ،ثابت هيدروليز و نرمي ،بركارايي جذب مؤثرند
و با افزايش آنها ،ميزان كارايي جذب افزايش مييابد (شكل .)2
اتصال يونهاي فلزي توسط گروههاي عاملي به شدت وابسته
به  pHاست .درنتيجه  pHپساب پارامتري بسيار مهم در فرايند جذب
است .با افزايش  pHاز سطح اول به سطح دوم يعني  ،pHنسبت
 S/Nنيز افزايش مييابد كه نشان دهنده افزايش راندمان جذب
همزمان مس و كروم است اما با افزايش بعدي ميزان pH
در سطوح بعدي ،نسبت  S/Nكاهش مييابد كه اين روند در سطح
بعدي نيز اتفاق افتاد .در نتيجه  pHبهينه براي فرايند جذب
همزمان مس و كروم در حدود  8بهدست آمد .با افزايش pH
ظرفيت جذب به طور چشمگيري كاهش مييابد .اثر  pHمحلول
بر جذب زيستي كيتوزان را ميتوان با تأثير آن بر بار سطحي كيتوزان
توصيف نمود .در محلولهاي اسيدي ،گروه آمينو ( )–NH2كيتوزان
پروتونه ميشود ( )–NH3+و پيوند با يونهاي مس و كروم را
آسانتر نموده كه منجر به حذف بيشتر كروم و مس ميشود (شكل .)8
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63

نسبت S/N

64
25

4/2

4/3

4/31

4

4/41

23

مقدار جاذب (گرم بر ليتر)

شکل  1ـ اثر سطحهای گوناگون جاذب بر جذب همزمان کروم و مس.
61

60

نسبت S/N

66

62

63
344

54

94

14

34

14

04

64

24

غلظت اوليه پساب )(ppm

شکل  3ـ اثر سطحهای گوناگون غلظت اوليه کروم و مس در پساب
بر راندمان جذب همزمان کيتوزان.
66/3

62/9

نسبت S/N

62/1

62/1

01

04

61

64

21

24

با افزايش ميزان جاذب از سطح اول تا سطح چهار نسبت
افزايش يافت كه بيانگر روند افزايشي راندمان حذف همزمان كروم و مس
در اين بازه است .نتيجههاي به دست آمده تأييد كننده اين موضوع است
كه با افزايش مقدار دوز جاذب ،به دليل بسيار باال بودن مساحت سطح
نمونه يا ميان حفره بودن نمونه تعداد مكانهاي فعال براي كمپلكس
نمودن يونهاي فلزها افزايش مييابد و موجب افزايش جذب ميشود
و هنگامي كه مقدار جاذب به بيشترين كارايي خود يعني 1/16 g/L
ميرسد ،تعداد مكانهاي فعال موجود بر سطح جاذب پاسخگوي تعداد
يونهاي فلزهاي موجود در محلول در فرايند جذب تعادلي است
(شكل  .)5با بررسي نسبت  S/Nدر هر سطح بهعنوان شاخصي از پاسخ
سامانه به تغييرهاي غلظت اوليه كروم و مس ،ديده ميشود
كه با افزايش غلظت ورودي ،نسبت  S/Nكاهش مييابد .همانگونه
ديده ميشود ،بيشترين نسبت  S/Nبراي غلظت  21 ppmدر پساب
بهدست آمده است .اگر چه با افزايش غلظت اوليه يونهاي فلزي
ميزان جذب اين يونها كاهش مييابد ،اما ظرفيت جذب جاذب
افزايش مييابد .با افزايش غلظت اوليه يونهاي فلزي ،تعداد يونهاي
در حال رقابت براي واكنش با گروههاي فعال آمين سطح جاذب بيشتر
ميشود و در نتيجه مكانهاي فعال جاذب اشباع ميشود .به عبارت ديگر
ظرفيت جذب با زياد شدن غلظت يونهاي فلزي در محلول افزايش مييابد.
افزون بر آن افزايش غلظت يونهاي فلزي ،باعث افزايش تعداد برخوردهاي
بين يونهاي فلزي و جاذب ميشود كه اين پديده به نوبه خود فرايند
جذب را تسريع ميكند (شكل  .)6با بررسي نسبت  S/Nدر هر سطح
بهعنوان شاخصي از پاسخ سامانه به تغييرهاي دما ،ديده ميشود كه
با افزايش دما ،نسبت  S/Nكاهش مييابد .بهطوركلي پديده جذب گرمازاست
و انرژي به دست آمده بيانگر قدرت جذب است .چون عمليات
گرمازاست با كاهش دما جذب بهتر صورت ميگيرد .تا زماني كه دماي
محلول باال ميرود ،بهواسطه افزايش جنبش مولكولي ذرهها ،پيوندهاي
ايجاد شده بين ذرههاي جذب شده و سطح جاذب سست ميشوند و
گاهي اين پيوندها شكسته ميشوند .بدين ترتيب ذرههاي آالينده جذب شده
از سطح جاذب به فاز محلول باز ميگردند .بهطوركلي ،جذب سطحي
در دماهاي پايينتر بهتر صورت ميگيرد [( .]11شكل .)8
S/N

60
62
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62/6

دما (درجه سلسيوس)

شکل 1ـ اثر سطحهای گوناگون دما بر جذب همزمان کروم و مس.

محاسبه پاسخ پيشنهادی

()3

پس از تعيين شرايط بهينه ،بايد پاسخ بهدست آمده در اين شرايط
محاسبه شود؛ به اين منظور از  Yexpاستفاده ميشود .كه
از معادلههاي ( )2و ( )8بهدست ميآيد.
)6( Yexp

کوتاه پژوهشي
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جدول 6ـ تجزيه متغيرها برای آناليز استاندارد.

پارامترها

مقدار بهينه

سطح بهينه

سهم پارامتر

مقدار جاذب

1/16

8

2/198

زمان تماس

91

8

1/182

pH

8

2

1/119

دما

25

1

1/295

غلظت اوليه

21

1

1/424

n

() 2

ni

Yave 

Yexp  Yave   A  Yave    B  Yave  

()8

 C  Yave    D  Yave 

از آنجاكه شرايط بهينه بهدست آمده جزء آزمايشهاي
طراحي شده نبود ،آزمايشي در شرايط بهينه پيشبيني شده
انجام گرفت و نتيجهي آن با پاسخ پيشنهادي مقايسه شد( .نتيجه
اين بخش در قسمت نتيجهها آمده است).
بررسي اثر شاخص دقت

ميزان شدت اثرهاي متقابل با شاخص دقت ( )SIاندازهگيري
ميشود .هرچه ( )SIبزرگتر باشد اهميت اثر متقابل دو پارامتر
بيشتر است .با استفاده از اين روش ميتوان ترتيب اهميت اثرهاي
متقابل را پيشبيني كرد .براي تعيين شاخص دقت بين دو پارامتر
 Aو  Bاز معادله ( )5استفاده ميشود ∆C .اختالف بين بيشترين و
كمترين مقدار محاسبه شده است.
 A2 B1    A1B1    A 2 B2    A1B2 
SI  
2  C

()5

()1

آناليز واريانس

روش ديگري كه توسط تاگوچي براي بهينه كردن نتيجهها
پيشنهاد ميشود ،تجزيه متغيرها ( )ANOVAاست .كه رابطه
فاكتورها و چگونگي برهم كنش آنها را بررسي ميكند.
 ANOVAشبيه برازش است كه براي رابطه بين پاسخ متغيرها و
يک يا چند متغير مستقل بهكار ميرود .پس از  ANOVAشرايط
بهينه براي آزمايشها ميتواند گزارش شود .جدول  2تجزيه متغييرها را

از روش آناليز ( )S/Nبا استفاده از نرم افزار  Qualitekنشان ميدهد.
جدول  8نتيجههاي آماري محاسبه شده با استفاده از مقدارهاي
ميانگين را نشان ميدهد.
نتيجهها و بحث
همدماهاي جذبي

براي تعيين مدل همدمايي ،مقدار  1/16گرم از جاذب
به محلولهاي كروم و مس با غلظتهاي 21-51-111 ppm
از هر آالينده افزوده شد .محلولهاي مورد نطر بر روي شيكر گرمايي
با سرعت  111 rpmو در دماي  25 °Cقرار داده شد و پس از
گذشت زمان  91دقيقه ،غلظتهاي باقي مانده بهوسيله دستگاه
جذب اتمي تعيين مقدار شد .در اين پژوهش ،دادههاي تجربي
تعادل جذب با مدلهاي همدما جذب فروندليچ و النگموير مورد بررسي
قرار گرفت .معادله خطي اين دو همدماي تعادلي بهصورت
معادلههاي ( )6و ( )8بيان ميشود:
() 6
() 8


1
 
 q max

 1  1
 

q e  q max .b 
 Ce

1

1

log  q e   log  K f   log  Ce 
n

كه در اين روابط ) qe (mg/gظرفيت جذب تعادلي،
غلظت يونهاي كروم و مس در زمان تعادل qmax(mg/g) ،بيشينه
ظرفيت جذب b ،ثابت النگموير بيانگر انرژي جذب است kf ،و n
ثابتهاي فروندليچ هستند كه به ترتيب بيانگر بيشينه ظرفيت
جذب و شدت جذب است .يكي از ويژگيهاي اساسي معادله
النگموير ،پارامتر بدون بعد ضريب جداسازي ) (RLاست.
كه از معادله ( )4محاسبه ميشود [.]11
)Ce (mg/L

)6( ANOVA
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جدول 0ـ نتيجهی آماری محاسبه شده با استفاده از مقدارهای ميانگين.

پارامترها

درجه آزادي

مجموع مربعات

واريانس

)F-Ratio (F

مجموع مربعات خالص

درصد سهم پارامترها

مقدار جاذب

2

42/81

28/56

22/162

89/12

86/99

زمان تماس

2

55/25

14/82

15/818

51/68

21/69

pH

2

16/66

5/55

8/688

12/14

8/86

دما

2

1/26

1/622

1/529

1

1

غلظت اوليه

2

11/15

5/124

8/216

8/66

8/55

خطا

2

2/29

1/195

-

-

9/94

جمع

15

164/285

-

-

-

% 111/11

جدول  1ـ پارامترهای محاسبه شده برای مدلهای ايزوترمي.

النگموير

فروندليچ
پارامتر

R2

)Kf (mg/g

1/n

R2

)q max(mg/g

)b (L/mg

Rl

كروم

1/9994

2/924

1/548

1/9918

25/818

1/1929

1/2888

مس

1/9999

1/685

1/868

1/9982

86/142

1/1246

1/6261

1

() 4

1 bC

RL 

با استفاده از اين پارامتر نوع فرايند جذب را ميتوان مشخص
ساخت .نتيجههاي به دست آمده از معادلههاي همدمايي در جدول 5
آمده است .همچنين شكل  4نتيجههاي به دست آمده از معادلههاي
همدما را نشان ميدهد .با استفاده از نتيجههاي اصل در جدول 5
و شكل  8ميتوان گفت كه حذف همزمان كروم و مس با استفاده
از كيتوزان از معادله همدمايي فروندليچ پيروي ميكند.

مطالعههاي سينتيک جذب ،ميزان جذب در زمانهاي گوناگون
را مورد بررسي قرار ميدهد .با انجام آزمايشهاي سينتيک
در شرايط گوناگون ميتوان عاملهاي تأثير گذار بر سرعت جذب
و مرحله محدود كننده سرعت جذب را تعيين نمود .براي آناليز
سينتيک فرايند جذب از مدلهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد
كه در اين پژوهش از مدل مرتبه اول و دوم استفاده شده است
كه بهصورت معادلههاي ( )9و ( )11بيان ميگردد.

کوتاه پژوهشي

() 11

پروفيل سينتيک جذب همزمان كروم و مس در شكل 9
نشان داده شده است و همچنين پارامترهاي معادلههاي سينتيک
جذب در جدول  6نشان داده شده است .همانگونه كه از جدول 6
ديده ميشود ،محاسبههاي به دست آمده از معادلههاي سينتيكي
مشخص ساخت كه حذف همزمان كروم و مس با استفاده از
كيتوزان از سينتيک شبه مرتبه دوم تبعيت ميكند.
ترموديناميک جذب

مدلهاي سينتيک جذب

()9

t
1
t


2
q t k 2qe qe

t

k1

2/ 303

log(q e -q t )  log q e -

سه پارامتر ترموديناميكي كه در مطالعه فرايند جذب بايستي
بررسي و تعيين مقدار گردند ،عبارتند از :انرژي آزاد استاندارد (،)∆G
آنتالپي استاندارد ( )ΔHو آنتروپي استاندارد ( .)∆Sمقدارهاي  ∆Hو
 ∆Sبا استفاده از معادلههاي ( )11و ( )12بهدست ميآيند.
H S

RT R
co  ce

()11

 ln k c 

() 12

kc 

ce

( T(K) ،ΔH )Kcal/mol( ،)11و )R= 1/948(cal/mol.k

در معادله
ميباشد KC .ثابت تعادل و بدون بعد است كه مقدار غلظت جذب شده
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4/21

3/0

4/2

3/2

)3/qt (g/mg

4/3

4/5
4/3

4/41

4/6

4/21

4/2

4/31

4/3

4/41

4

)log(qt) mg/g

4/31

3

4/0

4
2

3/11

)3/Ct (L/mg

3/1

3

3/21

4/11

4/2
4/1

)log(Ct) (mg/L

شکل  5ـ (الف) ايزوترم النگموير جذب همزمان کروم و مس توسط کيتوزان( ،ب) ايزوترم فروندليچ جذب همزمان کروم و مس توسط کيتوزان.

3

64
21

4/1

)log(qt) mg/g

-4/41

31
34

-3
-3/1

)t/gt (min.g/mg

4

24

1

314

321

زمان (دقيقه)

344

11

14

21

4

4

زمان (دقيقه)

شکل  9ـ (الف) سينتيک شبه مرتبه اول جذب همزمان کروم و مس توسط کيتوزان( ،ب) سينتيک شبه مرتبه دوم جذب همزمان
کروم و مس توسط کيتوزان.

به غلظت تعادلي ميباشد از معادله ( )12محاسبه ميشود .مقدارهاي
 ∆Hو  ∆Sبه ترتيب از طريق شيب و عرض از مبدا معادله به دست
آمده از نمودار خطي  lnkcدر مقابل  1/Tمحاسبه ميشوند؛ مقدارهاي
 ∆Gرا نيز ميتوان با استفاده از معادله ( )12تعيين نمود [.]12
() 12

 G  RT ln kc

بيشترين درصد حذف همزمان دو يون فلزي در مقدار جاذب
 1/16گرم ،زمان تماس  91دقيقه pH ،برابر با  ،8دماي  25درجه
سلسيوس و غلطت اوليه  21 ppmاتفاق مي افتد كه
در تحليل آناليز واريانس  ANOVAنيز اين شرايط بهينه تعيين و
تأييد شد.
آناليز Yexp

تعيين شرايط بهينه

پس از طراحي آزمايشها در روش تاگوچي براي  5پارامتر،
 16آزمايش طبق تركيب ارايه شده توسط مدل  L16به انجام رسيد.
پس از تعيين شرايط بهينه آزمايش طبق جدول  2مشخص شد كه
322

مقدار  Yexpدر تحليل مقدماتي  41/55محاسبه شد كه با مقدار
درصد حذف آزمايش در شرايط بهينه يكسان بهدست آمده است.
همچنين مقدار  Yexpدر تحليل  ANOVAنيز  41/55بهدست آمده
كه تأييدي بر صحت دادهها و شرايط بهينه بهدست آمده ميباشد.
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جدول  3ـ پارامترهای به دست آمده از معادلههای سينتيکي.

درجه اول

درجه دوم
پارامتر

R2

)qe (mg/g

)k2 (g/mg.min

كروم

1/9928

8/118

1/115

1/9912

مس

1/994

5/554

1/118

1/9482

94
54
34
14
04
64
24

شاخص دقت کروم و مس

14

34

EC

DB

EA

EB

ED

AD

CB

DC

AC

AB

4

تداخل پارامترها

شکل 34ـ جدول اثرهای متقابل پارامترها همزمان کروم و مس
در نرمافزار .Qualitek4
تعيين اثر اصلي پارامترها

با تحليل محاسبههاي  ANOVAدر جدول  8مؤثرترين پارامتر
دوز جاذب ميباشد و پارامتر دما اثر گذاري كمتري دارند
همچنين ميزان خطا ( )%9/94در بين پارامترها نشان ميدهد كه
آزمايشها از دقت قابل پذيرش برخوردار بودهاند .از نظر تاگوچي
ميزان خطا تا  % 15قابل پذيرش است.
تعيين اثر متقابل پارامترها

با استفاده از روش تاگوچي ميتوان اثر متقابل پارامترها را
دو به دو با هم بررسي نمود .همانطوركه از شكل  11مشخص است
از بين  5پارامتر ،بيشترين اثر متقابل بين پارامترهاي  pHو دما و
كمترين اثر متقابل بين پارامترهاي زمان و غلظت بوده است .كه

2

-1

R

)qe (mg/g

) k1 (min

6/288

1/1842

2/412

1/1841

در شكل  11مقدار  pHبا حروف ( ،)Aدما با حروف ( ،)Bغلظت
حروف ( ،)Cدوز جاذب حروف ( )Dو زمان تماس با حروف E
نشان داده شده است.
نتيجهگيري

اين پژوهش نشان ميدهد كه جذب همزمان كروم ) (IIIو
مس ) (IIتوسط جاذب كيتوزان از طريق روش طراحي آزمايش
تاگوچي ميتواند مقدار جاذب برابر  1/16گرم ،زمان تماس برابر
 91دقيقه pH ،برابر  ،8غلظت اوليه هر كدام از آاليندهها 21 ppm
و دما برابر  25درجه سلسيوس بهترين جذب را از خود نشان دهد.
در بين اين پارامترها ،بيشترين تأثير مربوط به پارامتر جاذب و
كمترين اثر مربوط به دما بوده است و نيز ميانگين ظرفيت جذب
كيتوزان به ترتيب براي كروم و مس برابر )5/886-5/116( mg/g
بهدست آمده است كه نشان ميدهد كيتوزان ميتواند بهعنوان
جاذب ،كروم و مس را به خوبي از محلول آبي جداسازي كند
و به دليل ارزان و قابل بازگشت بودن به طبيعت ميتواند بهعنوان
فناوري سبز ناميده شود .افزون بر اين مشخص شد از بين
 5پارامتر ،بيشترين اثر متقابل بين پارامترهاي  pHو دما و كمترين
اثر متقابل بين پارامترهاي زمان و غلظت بوده است .همچنيين
جذب همزمان كروم ) (IIIو مس ) (IIبر روي جاذب مورد مطالعه
از همدماي فروندليچ و سينتيک جذب نيز از مدل شبه مرتبه دوم
تبعيت ميكند.
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