مطالعه رفتار سینتیکی و تعادلی جذب یون شبهفلز آرسنیک از محلول آبی با کمک میکرو
جلبک Chlorella volgaris
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چکیده
امروزه آالیندههای زیستمحیطی نظیر فلزات سنگین و اثرات مخرب آنها توجه محققان بسیاری را به خود جلب کرده
است .فلزات سنگین بهعنوان یکی از عوامل مهم تهدیدکننده کیفیت آب در بسیاری مناطق محسوب میشوند .در این
پژوهش به بررسی و مطالعه سینتیکی ،ترمودینامیکی و ایزوترمی فرآیند حذف یون شبهفلز آرسنیک از محلول آبی با استفاده
از میکرو جلبک  Chlorella volgarisبا کمک دستگاه جذب اتمی پرداخته شد .در این تحقیق اثر پارامترهای دما ،غلظت
اولیه یون آرسنیک ،زمان تماس و دوز جاذب بر بازدهی جذب فرآیند مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور بررسی رفتار سینتیکی
فرآیند از مدلهای سینتیکی شبه درجه اول و شبه درجه دوم و نفوذ فیلم مایع استفاده شد .نتایج نشان میدهد مدل شبه
درجه دوم توانایی بیشتری در توصیف رفتار سینتیکی فرآیند دارد .ماکزیمم ظرفیت جذب تعیینشده برای میکرو جلبک
 13/07 mg/g Chlorella volgarisتعیین شد .مقدار  RLو  nبا استفاده از مدل النگمویر و فرندلیچ برای جاذب مذکور
به ترتیب  0/645و  1/296تعیین شد که نشان میدهد فرآیند جذب یون آرسنیک بهصورت مطلوب و فیزیکی میباشد.
پارامترهای ترمودینامیکی نظیر آنتالپی ،آنتروپی و انرژی آزاد گیبس نیز تعیین شد ،که با توجه به مقدارهای تعیینشده برای
آنها نتیجه آن شد که فرآیند جذب خود به خودی ،امکانپذیر بوده و با افزایش دما درجه خود به خودی بودن فرآیند افزایش
یافت.

واژههای کلیدی :یون شبهفلز آرسنیک ،رفتار سینتیکی و ایزوترمی ،میکروجلبک  ،Chlorella volgarisجاذب
مقدمه

معضالت زیستمحیطی در دنیاي امروزي بسیار
جدي محسوب میشوند و آلودگیهاي ناشی از فلزات
سنگین یکی از این معضالت بهحساب میآید .تجمع
این عناصر سمی در شبکه غذایی باعث ایجاد یک
بحران سالمت زیستمحیطی عمومی در سطح جهانی
شده است ] .[25فاضالب صنعتی حاوي فلزات
سنگین ،براي انسان و دیگر موجودات زنده مضر است.
آرسنیک یکی از شبه فلزات سمی شناختهشده در

پوسته زمین بوده که از طریق منابع طبیعی یا فعالیت-
هاي انسانی وارد محیطزیست شده و مخاطرات
زیستمحیطی را به همراه دارد].[23
آلودگی منابع آبی به آرسنیک در بسیاري از
کشورهاي جهان گزارششده است و بر اساس این
بررسیها ،غلظت این عنصر در آبهاي زیرزمینی در
گسترهي  µ 2000-200g/lبوده است ]11و .[15در
ایران نیز مواردي از آلودگی آبهاي زیرزمینی به
آرسنیک گزارششده است ] .[14آرسنیک در آبهاي
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زیرزمینی عمدتاً به دو صورت آرسنیت ( H2AsO3 ,
 ) H2AsO4 -, HAsO32-و آرسنات ( H3AsO4 ,

 )H2AsO4-, HAsO42یافت میشود] .[20ازاینبین ،آرسنیت به خاطر قابلیت باالي انتقالپذیري
سمی تر از آرسنات است .به لحاظ سمیت فوقالعاده
باالي آرسنیک و متعاقب آن اثرات سوء این ماده بر
سالمت انسان ،سازمان بهداشت جهانی )WHO(1و
آژانس حفاظت محیطزیست امریکا) USEPA( 2
غلظت مجاز براي آرسنیک را  µ 10g/lتعیین کرده-
3
اند]12و  .[18همچنین سازمان خواروبار جهانی
( )FAOغلظت مجاز توصیهشده براي آب آبیاري را
 0/1 mg/lگزارش کرده است] .[11ظرفیت شیمیایی
فلزات در واکنشهاي کاتالیزي و حفظ ساختار
پروتئینی بسیار مورد توجه است .این فلزات در میزان
پایین براي حفظ متابولیسم سلولهاي موجودات زنده
بسیار مؤثر است ].[13
ریز جلبکها ،فلزات را در محیط خارجی بسته به
غلظت آنها جذب میکنند .از آنجاکه میزان جذب فلز
توسط ریز جلبکها به غلظت آن در محیط بستگی
دارد ،این امکان وجود دارد که بتوان میزان آلودگی
محیط را بر اساس مقدار فلز تجمع یافته در سلولها،
اندازهگیري کرد] .[2باکتريهاي محیطی ترکیبات
مختلف مانند کربن و منابع انرژي را استفاده میکنند.
این باکتريها طیف وسیعی از زیستگاههاي اکولوژیکی
مانند رسوبات یا سطح گیاهان را اشغال کرده که بانام
پاتوژن شناخته میشوند .برخی از گونهها مثل تعدادي
از گونههاي  bacillusبراي کنترلهاي بیولوژیکی
بسیار مناسباند و تعداد زیادي باکتري براي اهداف
کشاورزي مانند کنترل بیولوژیکی پاتوژنهاي گیاهی،
قارچی و باکتریایی استفاده میشوند].[22
بهطورکلی حذف فلزات سنگین از محیطهاي آلوده
با روشهاي مختلفی موردبررسی قرار میگیرند.
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روشهاي فیزیکی و شیمیایی نظیر فرآیندهاي
تهنشینی ،تبادل یون ،اسمز معکوس ،انعقاد و لخته
سازي و جذب سطحی ،از متداولترین فرآیندهاي
تصفیه فلزات هستند که مورداستفاده قرارگرفتهاند .این
روشها در مواقعی که مقدار اندک و غلظت پایین
فلزات نیازمند بررسی و تشخیص هستند ،روشهاي
کارایی محسوب میشوند و میتوانند مورداستفاده قرار
گیرند ،اما به دلیل هزینه باالي این روشها و نیز حجم
کمی که پوشش میدهند ،استفاده از آنها بهصرفه
نیست؛ و از سوي دیگر برخی از این روشها به دلیل
عدم وجود راهحلهاي قانونی براي دفع فاضالب از
محیط و ایجاد مشکالت دفع لجن مورداستفاده قرار
نمیگیرند .ابداع روشهایی جدید و ارزان میتواند
درخور توجه باشد] .[7به همین دلیل ،امروزه تحقیقاتی
بر روي جاذبهاي کم ارزش و قابل دسترس صورت
گرفته است که این مواد داراي منشأ کشاورزي و
بیولوژیکی میباشند] .[9مطالعات گوناگونی بر روي
جاذب هاي بیولوژیکی انجام شده است که میتوان به
مطالعهي بررسی نرخ جذب آرسنیک با کمک گیاه
سنبل آبی از فاضالب اشاره کرد که براساس نتایج این
تحقیق گیاه سنبل آبی ظرفیت حذف آرسنیک از محیط
آبی را دارد] .[23همچنین کارایی بایومس قارچی
اصالحشده توسط دودسیل آمین را جهت حذف
آرسنیک پنج ظرفیتی بررسی نمودند] .[16استفاده از
پوسته برنج اصالحشده را بهعنوان یک جاذب طبیعی
فلزات سنگین براي فلز کادمیوم و سرب ،موردمطالعه
قراردادند] .[4تحقیقی بهمنظور حذف فلز سنگین روي
توسط نانو جاذب مغناطیسی انجام شده است] .[5از
بیومس قارچ  Aspergillus flavusبراي حذف یون
سرب و مس از محلول آبی استفاده کردند .در شرایط
رقابتی میل به جذب سرب بیشتر از مس به دست آمد
] .[24حذف فلزات سنگین مس و سرب از آب با استفاده
1-The World Health Organization
2-The United States Environmental Protection Agency
3- Food and Agriculture Organization
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از زباله خانگی را مورد بررسی قراردادند .در این
پژوهش از پوسته تخممرغ ،پوست موز ،کدوتنبل
بهعنوان جاذب خوبی موردمطالعه قرار گرفت .در این
بررسی پوسته تخممرغ بهعنوان بهترین جاذب فلزات
سنگین معرفی شد].[17
در این پژوهش هدف استفاده و معرفی بیوجاذب
جدیدي میباشد که از بیومس جلبک Chlorella
 volgarisتهیهشده است که میتواند بهعنوان جاذب
طبیعی و براي تصفیه و بازیابی فلزات سنگین از
فاضالب مورداستفاده قرار گیرد؛ همچنین اثر
پارامترهایی چون غلظت اولیه ،دما ،زمان تماس و دوز
جاذب بر روي فرآیند جذب و همچنین بهمنظور بررسی
رفتار تعادلی بیوجاذب ،مدلهاي سینتیکی و
ترمودینامیکی موردبررسی و آنالیز قرار گرفت.
مواد و روشها

به منظور تحقیقات آزمایشگاهی از مواد شیمیایی با
درجه خلوص باال استفاده شد .براي تهیه محلول
استوک 1 gr ،از آرسنیت سدیم با فرمول شیمیایی
) (AsNaO2که از شرکت  CIGMAامریکا تهیه
گردیده و براي آبزیان بسیار سمی است و نباید وارد
سیستم فاضالب شود .همچنین به منظور تهیه
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فاضالب مصنوعی از گلوکز ( )C6H12O2و دي-
هیدروژن فسفات ( )KH2PO4تهیه شده در شرکت
 SAMCHUNکره و نیز از مواد شیمیایی گلیکول
( ،)C3H8O2آمونیوم کلراید ( )NH4CLو سدیم بی-
کربنات ( )Na2CO3که از شرکت  Dr.Mایران
خریداري شده ،استفاده شده است .از آگار نیز براي تهیه
محیط کشت استفاده گردید .این ماده از شرکت
کانادایی  QUELABخریداري شد.
در این تحقیق ،بهمنظور تهیه محلول یون
آرسنیک ،ابتدا  1 grاز نمک سدیم آرسنیت
( )AsNaO2را در  10mlآب مقطر دیونیزه حل نموده
و به این ترتیب غلظتهاي موردنیاز از این محلول
استوک آرسنیک تهیه گردید .همچنین میزان سه لیتر
از فاضالب مصنوعی سنتز شده ،به همراه سه لیتر از
فاضالب شهري از بندر بوشهر تهیه گردیده به مدت 20
دقیقه در دماي  180درجه سانتیگراد در دستگاه
اتوکالو قرار داده شده و استریل گردید .براي سنتز
فاضالب مصنوعی مخلوطی از گلوکز و پروپیلن
گلیکول بهعنوان منبع کربن مورداستفاده قرار میگیرد.
به منظور تأمین منابع نیتروژن و فسفر به ترتیب از
ترکیبات کلروآمونیوم و دي هیدروژن فسفات استفاده
میگردد .ترکیب شیمیایی فاضالب مصنوعی در جدول
 1و مشخصات آن در جدول  2آورده شده است.

جدول  -1ت رکیب فاضالب ساختگی
نوع ترکیب

مقدار موردنیاز در یک لیتر آب شهری

C3H8O2

0/6 ml

C6H12O2

mg

NH3CL

28 mg

KH2PO4

6/5 mg

Na2CO3

0/8 mg

476
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در این پژوهش فاضالب شهري بندر بوشهر که از
تصفیهخانه شهر بوشهر و از الگون بیهوازي
نمونهبرداري شد ،استفاده گردید ،که از کاغذ صافی دو

بار عبور دادهشده تا تمام مواد اضافی فاضالب گرفته
شود .مشخصات فاضالب شهري نیز در جدول  2آمده
است.

جدول  -2مشخصات فاضالب خام مصنوعی و فاضالب شهری
فاضالب خام مصنوعی

فاضالب شهری

(غلظت ())mg/l

(غلظت ())mg/l

COD

500

450

نیترات

25

60

فسفات

5

6

pH

7±.5

7±.5

TSS

65

55

پارامتر

تهیه جاذب

تهیه پودر جاذب

بهمنظور تهیه جاذب ،از جلبک Chlorella

براي تهیه پودر جاذب ،از جلبک Chlorella

 volgarisخلیجفارس استفاده شد ،که هم بهصورت
جاذب زنده و هم بهصورت پودر در این تحقیق استفاده
شد.

 volgarisخلیجفارس استفادهشده است .ابتدا میکرو
جلبک Chlorella volgarisدر یک لیتر محیط
کشت  f/2کشت داده شد .بعد از اتمام دوره رشد
جلبک ،با استفاده از دستگاه سانتیریفیوژ ،توده زیستی
جلبک  Chlorella volgarisاز محیط مایع جدا
میشود  .سپس میکرو جلبک را بر روي پلیت ریخته و
در آون با دماي  37سانتیگراد به مدت  48ساعت قرار
گرفته تا کامالً خشک شود.

تهیه جاذب زنده

ابتدا محیط کشت ریز جلبک  f/2طبق دستور
گیالرد و ریدر تهیه میشود] .[8این محیط شامل
 250ccآب مقطر دو بار تقطیرشده 250 μl ،از استوک
میکرو المنت 250μl ،نیترات 250μl ،فسفات و 5 μl
مخلوط ویتامینهاي بیو تین B1 ،B12 ،و  %25آب
دریا (به منظور شوري و امالح موردنیاز رشد جلبک)
میباشد .سپس  1 ccاز نمونه جلبک Chlorella
 volgarisکه از فاضالبهاي ورودي به خلیجفارس
گرفتهشده به آن افزوده میگردد .به مدت  10روز با
شدت نور  5000لوکس و دوره  12ساعت روشنایی و
 12ساعت تاریکی رشد کرده و بر روي شیکر قرار
گرفته و روزانه هم زده میشود تا از تهنشینی و
همچنین چسبیدن به دیواره ارلن جلوگیري شود .بعد
از اتمام دوره رشد جلبک ،از آنها استفاده شده است.

آزمایش جذب ناپیوسته و تعیین شرایط بهینه

آزمایشها بهصورت ناپیوسته و طی زمانهاي
مختلف و در شرایط متفاوت محیطی ،با غلظتهاي
متفاوت یونهاي آرسنیک بین  0-90 ppmبا مقدار
 1 ccجلبک  Chlorella volgarisدر طی دوره رشد
جلبک انجام شد .در این آزمایش پارامترهایی نظیر دوز
جاذب ( )1-6 g/lو زمان تماس ( )10-210minمورد
بررسی قرار گرفت .آزمایشها در دما  30تا 50و سرعت
 200 rpmانجام گرفت .غلظت اولیه یون شبهفلز
آرسنیک ،اثر پارامترهاي دما ،زمان تماس و دوز جاذب،
و همچنین سینتیک جذب ،ایزوترم جذب و نوع واکنش
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رخداده بررسی و تعیین شد .بهمنظور تعیین غلظت یون
آرسنیک جذبشده از دستگاه جذب اتمی کورهاي
) )PerkinElmer FFS-240, Varianاستفاده
گردید.
در تحلیلها مقدار یون فلز جذبشده بهوسیله
بیوجاذب به ازاي هر گرم جاذب از رابطه ( )1تعیین شد
]:[21
) 𝑤| 𝑣) 𝑒𝑐 𝑞𝑒 = ((𝑐𝑖 −
()1
در رابطه باال  qeمیزان ماده جذبشده به ازاي هر
گرم بیوجاذب برحسب میلیگرم بر گرم در حال تعادل،
 Ciو  Ceبه ترتیب غلظت اولیه و غلظت آرسنیک در
تعادل برحسب میلیگرم بر لیتر V ،حجم محلول و W
جرم ماده نانو جاذب هستند .در این مطالعه ،میزان
بازدهی جذب یون فلز آرسنیک در شرایط مختلف
واکنش بر اساس معادله ( )2تعیین گردید:
c − co
% Adsorbtion = i
( )2
⁄c × 100
i
در این معادله Ci ،و  Coبه ترتیب مقدار غلظت
اولیه و نهایی یون فلز آرسنیک در محلول آبی بعد از
زمان تعادل است.
نتایج و بحث
اثر غلظت اولیه یون فلز در دوره رشد جلبک بر
بازدهی فرآیند

یکی از شاخصههاي مهم در فرآیند جذب ،نرخ
جذب یون فلزات سنگین است .در فرآیندهاي جذب
ناپیوسته ،غلظت اولیه یون فلزات درون محلول نقش
کلیدي در ایجاد نیرومحرکه براي انتقال جرم پایا بین
فاز جامد و مایع دارد] .[19میزان جذب یون شبهفلز
آرسنیک از فاضالبهاي مصنوعی و شهري با کمک
جلبک  Chlorella volgarisدر شکلهاي  1و 2
نشان دادهشده است .بر اساس این اشکال با افزایش
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غلظت اولیه یون آرسنیک و زمان تماس ،بازدهی
افزایش مییابد .نتایج مربوط به فاضالب مصنوعی
نشان داد که یون شبهفلز آرسنیک در محدوده غلظت
اولیه  15-90 ppmدر طی دوره رشد میکروجلبک طی
 14روز که در روزهاي سوم و هفتم و دهم و چهاردهم
اندازهگیري شد ،از  9/8درصد بازدهی جذب در روز
سوم به  % 72و  %85در روز  14رسید و همچنین براي
فاضالب شهري ،یون شبهفلز آرسنیک در محدوده
غلظت اولیه  25-75 ppmدر طی دوره رشد
میکروجلبک طی  14روز که در روزهاي سوم و هفتم
و دهم و چهاردهم اندازهگیري شد ،از  %20در روز سوم
به  %81/4و  %93/5در روز چهاردهم رسید .با توجه به
نتایج بهدستآمده شبهفلز آرسنیک در فاضالب شهري
بندر بوشهر بیشترین جذب را داشته به دلیل اینکه
میکرو جلبک در فاضالب شهري بیشترین رشد را
داشت و همچنین در فاضالب مصنوعی در غلظت
 15 ppmبیشترین بازده جذب حاصل شد ،زیرا میکرو
جلبک در این غلظت در فاضالب مصنوعی بیشترین
رشد را داشت .با توجه به نتایج بهدستآمده با افزایش
زمان تماس میزان بازدهی جذب افزایش پیدا میکند
که سرعت جذب یون آرسنیک بهوسیله میکروجلبک
در طی دوره رشد در زمانهاي انتهاي دوره رشد میکرو
جلبک زنده با سرعت بیشتري صورت گرفت که ناشی
از افزایش میزان میکروجلبک در فاضالب بوده که
باعث افزایش سایتهاي فعال جاذب میباشد .با توجه
به شکلهاي  1و  ،2با افزایش زمان تماس بازدهی
جذب یون شبهفلز آرسنیک بهوسیله میکروجلبک
 Chlorella volgarisافزایش یافت .بنابراین ،زمان
تعادل براي جذب یون آرسنیک در فاضالب بهوسیله
میکروجلبک  14 Chlorella volgarisروز تعیین
شد.
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شکل  -1اثر غلظت اولیه یون فلز بر بازدهی جذب
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شکل  -2اثر غلظت اولیه یون فلز بر بازدهی جذب در فاضالب شهری
اثر دما بر بازدهی جذب

از دیگر عوامل مهم در فرآیند جذب یون فلزات
سنگین ،می توان به اثر دما اشاره کرد .دما انرژي الزم
براي سیستم را بهصورت گرما فراهم میکند و ظرفیت
جذب جاذب به گرماگیر یا گرماده بودن فرآیند وابسته
میباشد .در شکل  3اثر دما بر بازده جذب جاذب نشان

دادهشده است .با توجه به نتایج ،با افزایش دما بازدهی
جذب یون شبهفلز آرسنیک افزایش یافت و در زمان
 210دقیقه با افزایش دما از  303/15 Kبه 323/15 K
بازدهی جذب یون شبهفلز آرسنیک بهوسیله جاذب
ذکرشده از  %72به  %96افزایش یافت .نتایج نشان
میدهد که با افزایش دما ،انرژي جنبشی یونهاي

مطا لعه رفتار سین

م

تیکی و تعاد لی جذب یون شبهفلز آر سنیک از حلول آبی با کمک میکرو جلبک Chlorella volgaris

موجود درون محلول آبی نیز افزایش مییابد ،که
احتمال برخورد یون فلزات با سایت فعال جاذب و
همچنین نفوذ یون فلزات درون الیههاي جاذب را
میتواند تسهیل کند ،درنتیجه بازدهی جذب فرآیند

14

افزایش مییابد و فرآیند جذب بهصورت گرماگیر
میباشد] .[3درنتیجه ،دماي بهینه براي بازیابی و حذف
یون آرسنیک از محلول آبی بهوسیله میکرو جلبک
 323/15 K Chlorella volgarisتعیین شد.
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شکل -3اثر دما بر بازدهی جذب
اثر دوز جاذب بر بازدهی جذب

دور جاذب یکی دیگر از پارامترهاي فرآیند جذب
است .ظرفیت بیوجاذب براي جذب یون فلز را میتوان
با کمک این پارامتر مشخص کرد .شرایط بررسی اثر
دوز جاذب بر بازدهی جذب یون شبهفلز آرسنیک در
محدوده  ،6 pH ،1-6 g/lزمان تماس  210دقیقه،
سرعت اختالط  ،200rpmدماي  323/15Kو غلظت
اولیه یون آرسنیک  25 ppmتعیین شد .نتیجه در شکل
 4نشان دادهشده است .با افزایش دوز جاذب بازدهی

در محدوده  1-6 g/lبازدهی جذب از  %68/5به %95
افزایش یافت .این نتیجه میتواند ناشی از وجود
سایتهاي فعال غیراشباع در فرآیند جذب سطحی و
همچنین افزایش تعداد سایتهاي فعال جاذب در اثر
افزایش دوز جاذب باشد .درنتیجه ،مقدار مناسب و
بهینه براي بازیابی و حذف یون شبهفلز آرسنیک از
محلول آبی بهوسیله میکروجلبک Chlorella
 6gr/l volgarisمشخص شد.
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شکل  -4اثر دوز جاذب بر بازدهی جذب
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سینتیک بیوجذب

شبه درجه اول

از سینتیک جذب براي تعیین مکانیسم کنترل
فرآیندهاي جذب سطحی استفاده میشود .مکانیسم
فرآیند جذب به خواص فیزیکی و شیمیایی جاذب
بستگی دارد .در این مطالعه بهمنظور بررسی رفتار
سینتیکی و مکانیسم جذب آرسنیک بهوسیله بیوجاذب
میکروجلبک  Chlorella volgarisاز مدلهاي
سینتیکی نظیر مدل سینتیکی شبه مرتبه اول و دوم و
نفوذ فیلم مایع استفاده شد .براي تعیین سینتیک جذب،
آزمایشهاي ناپیوسته جذب در دماهاي ،303/15 k
 313/15Kو  323/15 Kو در محدوده زمانی بین
 15-210 minانجام گردید.

فرم خطی معادله سینتیکی شبه درجه اول بهصورت
معادله زیر میباشد:
ln(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡 ) = ln qt − k1 t
()3
که در این معادله qe ،مقدار یون فلز جذب شده در
حالت تعادل به ازاي هر گرم جاذب ( qt ،)mg/gمقدار
یون فلز جذب شده در زمان ( )mg/gو  K1ثابت نرخ
جذب ( )min-1و  tزمان برحسب ( )minمیباشد.
با توجه به شکل  5براي مدل سینتیکی شبه درجه
اول میتوان بیان کرد که مدل سینتیکی مذکور قابلیت
به توصیف رفتار سینتیکی فرآیند را ندارد ،چراکه مقدار
محاسبه شده به کمک مدل سینتیکی ( )qe.calاز مقدار
بهدست آمده از دادههاي آزمایشگاهی ( )qe.expبیشتر
است.
2
1.5
1

303.15k
313.15k

0
200

150

50

100

323.15k

0

-0.5

)ln(qe-qt

0.5

-1
-1.5
)time (min

-2

شکل  -5رابطه خطی ) ln(qe-qtدر مقابل  tبرای مدل سینتیکی شبه درجه اول برای جذب یون شبهفلز
آرسنیک با کمک جلبک Chlorella volgaris
شبه درجه دوم

یکی دیگر از مدلهاي سینتیکی که بسیار پرکاربرد
میباشد ،مدل سینتیکی شبه درجه دوم میباشد .رابطه
خطی مدل سینتیکی شبه درجه دوم بهصورت رابطه
زیر میباشد:
t
1
t
= (k ×q )2 + q
( )4
qt
2
e
e
که در این رابطه qe ،مقدار یون فلز جذبشده در
حالت تعادل به ازاي هر گرم جاذب ( qt ،)mg/gمقدار

یون فلز جذبشده در زمان ( )mg/gو  k2ثابت تعادل
سینتیک شبه درجه دوم ( )g/mg.minمیباشد .در
شکل  6رابطه شبه درجه دوم براي جذب یون شبهفلز
آرسنیک با استفاده از جلبک Chlorella volgaris
آمده است .باتوجه به نمودار مدل سینتیکی شبه درجه
دوم توانایی مناسبی براي توصیف رفتار سینتیکی
فرآیند دارد .مقدار ضریب همبستگی تعیینشده ()R2
با استفاده از این مدل براي دماهاي ،303/15 K

مطا لعه رفتار سین

م

تیکی و تعاد لی جذب یون شبهفلز آر سنیک از حلول آبی با کمک میکرو جلبک Chlorella volgaris

 323/15 K ،313/15Kو  0/9676تعیین شد .مقدار
نرخ جذب اولیه براي جذب یون شبهفلز آرسنیک ()h
با افزایش دما افزایش یافت .مقدار سایر پارامترها و
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ثابتهاي اندازهگیري شده با استفاده از مدل سینتیکی
شبه درجه دوم در جدول  3ذکرشده است.

90
80

313.15k

60

323.15k

50

t/qt

303.15k

70

40
30
250

200

100
150
)time (min

0

50

شکل  -6رابطه خطی  t/qtدر مقابل  tبرای مدل سینتیکی شبه درجه دوم برای جذب یون شبهفلز آرسنیک
با کمک جلبک Chlorella volgaris

در رابطه باال kf ،ضریب انتقال جرم ( )min-1است.
 fدر این رابطه برابر با  qt/qeاست .مقدار ثابتهاي
مدل سینتیکی نفوذ فیلم مایع در جدول  3ذکرشده
است .با توجه به نتایج تعیینشده ،مقدار انتقال جرم با
افزایش دما کاهش یافت .در شکل  7رابطه خطی بین
) Ln (1 - Fبرحسب زمان( )tقابل مشاهده است.

نفوذ فیلم مایع

در این تحقیق ،براي بررسی رفتار سینتیکی فرآیند
جذب یون آرسنیک با کمک میکروجلبک Chlorella
 volgarisاز مدل سینتیکی نفوذ فیلم مایع نیز استفاده
گردید .معادله خطی مدل سینتیکی نفوذ فیلم مایع
بهصورت زیر میباشد].[1
ln(1 − 𝑓) = −kf t
()5

0.5

0
200
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100
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0

-1

313.15k

-1.5

323.15k

)ln(1-F

303.15k

-0.5

-2
-2.5
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-3

شکل  -7رابطه خطی ) ln (1 - Fبرحسب زمان ( ) tبرای مدل سینتیکی نفوذ فیلم مایع برای جذب یون
شبهفلز آرسنیک با کمک جلبک Chlorella volgaris
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جدول  -3پارامترهای مدل سینتیکی شبه درجه اول و شبه درجه دوم و نفوذ فیلم مایع برای جذب یون
آرسنیک با کمک جلبک Chlorella volgaris
دما
323/15 K

313/15 K

303/15 K

پارامترها

مدل سینتیکی (شبه مرتبه اول)
4/6081

5/896

4/943

)qe cal (mg/g

0/4733

0/357

0/3844

)K1 (1/min

3/98

3/38

3

)qe.exp (mg/g

0/7753

0/9192

0/9702

R2

مدل سینتیکی (شبه مرتبه دوم)
3/194

3/096

3/199

)qe.cal (mg/g

0/0676

0/0740

0/0649

)K2 (g/mg.min

0/9681

0/9679

0/9692

R2

0/6896

0/7097

0/664

)H (mg/g.min

3/98

3/38

3

)qe.exp (mg/g

مدل سینتیکی (نفوذ فیلم مایع)
0/3593

0/4268

0/3841

kf

0/9204

0/9158

0/9704

R2

ایزو ترم جذب
مدل ایزوترم النگمویر

ایزوترم النگمویر براي توصیف دادههاي
آزمایشگاهی در بسیاري از مطالعات قبلی مورد استفاده
قرارگرفته است .فرم خطی این معادله بهصورت معادله
( )6میباشد]:[10
1
1
1
1
= k ×q2 × C + q
( )6
q
max

e

max

l

e

که در معادله باال Ce ،غلظت یون فلزي در حالت
تعادل ( )mg/Lو  qeمقدار یون فلز جذبشده در حالت
تعادل به ازاي هر گرم جاذب و  qma xو  k Lبه ترتیب
مقدار ظرفیت جذب سطحی ( )mg/gو انرژي جذب
( )L/gمیباشند که از ثابتهاي مدل النگمویر بشمار
میروند .از پارامترهاي مهم و مؤثر دیگري که

خصوصیات و ویژگی اصلی معادله النگمویر را بیان
میکند  RLمیباشد .مقدار  RLنشاندهنده حالت و
چگونگی مدل ایزوترم جذب میباشد .مقدار  RLبا
استفاده از معادله  8تعیین میگردد که بهصورت زیر
میباشد:
1
= RL
()7
1+KL Co
که در رابطه ( C0 ،)7غلظت اولیه یون آرسنیک
( ) mg/Lدرون محلول آبی است .رابطه خطی بین
 1/qeدر مقابل  1/ceبراي مدل النگمویر در شکل 8
نشان داده شده است .نتایج بهدستآمده براي مدلهاي
ایزوترم جذب براي یون شبهفلز آرسنیک در جدول 4
ذکرشده است.

مطا لعه رفتار سین

م

تیکی و تعاد لی جذب یون شبهفلز آر سنیک از حلول آبی با کمک میکرو جلبک Chlorella volgaris

با توجه به نتایج بهدستآمده ،مقدار ماکزیمم
ظرفیت جذب تعیینشده براي میکروجلبک مورد
استفاده  13/07 mg/gو مقدار ثابت تعادل النگمویر
( 0/022 g/l )klبدست آمد .با توجه به نتایج تعیینشده
مقدار  Rlبراي فرآیند جذب  0/645تعیین شد که
نشاندهنده این است که فرآیند جذب یون آرسنیک با
استفاده از میکرو جلبک Chlorella volgaris
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بهصورت خطی و مطلوب میباشد .ضریب همبستگی
تعیینشده ( ) R2با استفاده از مدل ایزوترمی النگمویر
براي فرآیند جذب یون آرسنیک  0/8197تعیین شد که
نشاندهنده این است که مدل ایزوترمی ذکرشده
توانایی مناسبی براي توصیف رفتار ایزوترمی فرآیند
دارد.

0.3
0.25

0.2

1/qe

y = 0.2648x + 0.0765
R² = 0.8197

0.15

0.1
0.05
0
1

0.8

0.6

0.2

0.4

0

1/Ce

شکل  -8مدل ایزوترمی النگمویر برای جذب برای یون شبهفلز آرسنیک با کمک جلبک Chlorella
volgaris
مدل ایزوترم فرندلیچ

یکی دیگر از مدلهاي ایزوترمی که بسیار
مورداستفاده قرار میگیرد ،مدل ایزوترمی فرندلیچ
میباشد .این مدل ،یک مدل تجربی است و قابلیت
توصیف جذب ترکیبات آلی و غیر آلی بهوسیله انواع
جاذبها را دارا است .فرم خطی این مدل بهصورت
رابطه ( )8میباشد که در این بررسی مورداستفاده
قرارگرفته است.
1
Lnq e = Ln K f + Ln Ce
( )8
n
در اینجا  ،qeظرفیت جذب تعادلی (Ce ،)mg/g
غلظت تعادلی یون آرسنیک درون محلول (،)mg/L
 Kfو  nثابتهاي مدل فرندلیچ میباشند که به ترتیب
رابطه بین ظرفیت جذب و شدت جذب را نشان
میدهند .در شکل  9نتایج براي فرآیند جذب یون
شبهفلز آرسنیک بهوسیله میکروجلبک Chlorella

 volgarisنشان داده شد .شیبخط بهدستآمده مقدار
 1/nو عرض از مبدأ آن مقدار  Kfرا تعیین میکند.
مقدار  nدر بسیاري از بررسیهاي انجامشده بین  1تا
 10گزارششده است ] .[6اگر مقدار  nبسیار زیاد باشد
نشاندهنده فعلوانفعاالت زیاد بین جاذب و یون فلزي
میباشد و اگر مقدار  nبرابر با  1باشد نشاندهنده جذب
خطی براي همه سایتهاي فعال جاذب است ].[6
درواقع  nبیانگر نحوه توزیع ذرات مواد جذبشونده
متصل شده به سطح ماده جاذب است 1/n .با مقادیر
بین صفر و یک بیانگر ناهمگن بودن سطح است.
هرچه  nبه صفر نزدیکتر شود ناهمگنی سطح افزایش
مییابد 1/n=0 .بیانگر فرآیند جذب برگشتپذیر،
 0<1/n<1مطلوب و  1/n>1بیانگر فرآیند نامطلوب
است.
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همبستگی تعیینشده ( )R2با استفاده از مدل ایزوترمی
فرندلیچ براي فرآیند جذب یون آرسنیک 0/8207
تعیین شد که نشاندهنده این است که مدل ایزوترمی
ذکرشده توانایی مناسبی براي توصیف رفتار ایزوترمی
فرآیند دارد.

ثابتها و پارامترهاي مدل فرندلیچ نیز تعیین شد
که در جدول  4ذکر گردید و مقدار  Kfو  nبه ترتیب
 2/515و mg/g 1/296تعیین شد .مقدار  nتعیینشده
بیانگر این است که فرآیند جذب یون شبهفلز آرسنیک
بهوسیله میکرو جلبک Chlorella volgaris
بهصورت فیزیکی و مطلوب میباشد .ضریب

3
2.5

2
)ln(qe

y = 0.7711x + 0.9224
R² = 0.8207

1.5
1
0.5

0
2.5

2

1.5

0.5

1

0

)ln(Ce

شکل  - 9مدل ایزوترمی فرندلیچ برای جذب برای یون شبهفلز آرسنیک با کمک جلبک Chlorella
volgaris
جدول  -4پارامترهای مدل ایزوترمی النگمویر و فرندلیچ برای جذب یون شبهفلز آرسنیک با کمک میکرو
جلبک Chlorella volgaris
نتایج

ثابتهای ایزوترم

0/022

)KL(L/g

13/07

)qmax(mg/g

0/645

RL

0/8197

R2

2/515

Kf (mg/g)(L/mg)1/n

1/296

n

0/8207

R2

بررسی رفتار ترمودینامیکی

براي بررسی رفتار ترمودینامیکی فرآیند جذب یون
شبهفلز آرسنیک با استفاده از میکروجلبک
 ،Chlorella volgarisپارامترهاي ترمودینامیکی
شامل آنتالپی ،آنتروپی و انرژي آزاد گیبس مورد مطالعه

ایزوترم جذب

النگمویر

فرندلیچ

قرار گرفتند .مقدار انرژي آزادگیبس از معادله ( )9تعیین
میگردد:
°
∆G = −RTLnK D
()9
مقدار پارامترهاي آنتالپی ( )∆H°و آنتروپی ()∆s°
از معادله ( )10بهدستآمده میآید:
()10

∆H°
RT

−

∆s°
R

= LnK D

مطا لعه رفتار سین

م
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که

qe

()11

ce
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بهدست آمده براي انرژي آزاد گیبس نشان میدهد که
با افزایش دما ،مقدار انرژي آزاد گیبس افزایش و در
دماهاي باال ،درجه خود به خودي بودن فرآیند
افزایشیافته است .مقدار پارامتر آنتالپی براي این
فرآیند  1/32 J/molتعیین شد ،که مقدار مثبت آنتالپی
نشان میدهد فرآیند جذب یون آرسنیک بهوسیله
جلبک مذکور در محدوده دمایی 323/15-303/15 K
بهصورت گرماگیر میباشد .در ضمن ،مقدار مثبت
آنتروپی ( )0/00413 kJ/mol.kنشان میدهد که یون
آرسنیک دورن محلول مایع نسبت به یون آرسنیک
موجود در سطح جاذب توزیع منظمتري دارد.

= KD

در اینجا  Rثابت جهانی گازها برحسب
 T ،J/mol.kدماي واکنش بر حسب  Kو  kDضریب
توزیع میباشد.
انرژي آزاد گیبس در دماهاي K ،303/15 K
 313/15و  323/15 Kبه ترتیب  -2/858 ،-2/095و
 kJ/mol -3/415تعیین شد .مقدار منفی انرژي آزاد
گیبس نشان میدهد که فرآیند جذب یون شبهفلز
آرسنیک با کمک میکروجلبک Chlorella volgaris
بهصورت خود به خودي و امکانپذیر بوده است .نتایج

1.5
1

y = -10.75x + 34.333
R² = 0.9184

0.5

ln KD

3.3

3.25

3.2

3.15

3.1

0
3.05
-0.5
-1

)1/T*10-3(K-1

-1.5

نمودار  - 10پارامترهای ترمودینامیکی فرایند جذب یون شبهفلز آرسنیک با کمک میکرو جلبک Chlorella
volgaris
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در این مطالعه ،حذف یون شبهفلز آرسنیک از
فاضالب با کمک میکروجلبک Chlorella
 volgarisانجام شد .در این تحقیق نتایج آزمایشهاي
سینتیک جذب نشان داد که با افزایش زمان تماس
راندمان جذب افزایش مییابد و زمان تعادل این
تحقیق  14روز میباشد .ماکزیمم مقدار جذب )mg/g
)  13/07محاسبه شد .براي بررسی رفتار سینتیکی
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درجه دوم و نفوذ فیلم مایع استفاده گردید که با توجه
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توصیف رفتار سینتیکی فرآیند داشت .نتایج نشان داد
که ایزو ترمهاي فرندلیچ و النگمویر بهخوبی مدل
جذب آرسنیک را توصیف مینماید .در این پژوهش،
پارامترهاي ترمودینامیکی نظیر آزاد گیبس و آنتالپی
تعیینشده نتیجه شد که فرآیند جذب یون شبهفلز
آرسنیک با کمک میکروجلبک Chlorella volgaris
بهصورت خود به خودي و گرماگیر میباشد .بنابراین با
توجه به نتایج بهدستآمده میتوان بیان کرد که
میکروجلبک  Chlorella volgarisمیتوان بهعنوان
یک بیو جاذب کمهزینه و مناسب براي جذب یون
شبهفلز آرسنیک استفاده کرد.
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