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بررسی تعادلی و سینتیکی جذب رنگزای  C.I. Basic red 14بر روی جاذب ارزان قیمت فلدسپار
حسین کتابی ،لیال میوه ای*
گروه مهندسی نساجی ،دانشکده فنی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
چکیده:دراین تحقیق امکان استفاده از جاذب فلدسپار که یک جاذب معدنی ارزان قیمت بر پایه سیلیکا است ،برای
حذف رنگزای کاتیونی  C.I. Basic red 14با نام تجاری ()Brilliant red 4Gاز محلول آبی بررسی شد .خصوصیات سطحی
جاذب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMپراش فلوئورسنس پرتو ایکس ( )XRFو تبدیل فوریه مادون
قرمز ( )FTIRبررسی شد.تاثیر عوامل مختلف از جمله مقدار ماده جاذب ،مدت زمان تماس ،غلظت اولیه رنگزا pH،اولیه
و حضور الکترولیت بر فرآیند جذب مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان دادند که افزایش  ،pHزمان تماس و مقدار جاذب
بر میزان رنگبری تاثیر مثبت دارد درحالیکه افزایش غلظت محلول رنگزا سبب کاهش مقدار رنگبری میشود .همچنین
افزودن الکترولیت میزان رنگبری را به مقدار بسیار کمی کاهش میدهد که چشمگیر نیست .فلدسپار در زمانی حدود یک
ساعت با رنگزای  C.I. Basic red 14به تعادل میرسد راندمان حذف برابر  ۹۶درصد است .در نتیجه فلدسپار یک جاذب
ل ایزوترمهای جذب
قوی و مناسب برای حذف مواد رنگزای کاتیونی از محلولهای آبی است .ایزوترم حالت تعادل با مد 
النگمیر ،فرندلیش ،تمکین ،ردلیش پیترسون و دوبینین رادشکویچ مطابقت داده شد و نتایج نشان دادند که رنگبری
تطابق خوبی با ایزوترم فرندلیش دارد .سینتیک جذب سطحی با استفاده از مدلهای سینتیکی شبه مرتبه اول ،شبه
مرتبه دوم و نفوذ درون ذره ای بررسی شد و مشاهد گردید که فرآیند جذب بر روی فلدسپار از معادالت سینتیکی شبه مرتبه
دوم تبعیت میکند ،لذا فرآیند جذب سطحی بیشتر بهصورت جذب شیمیایی است.

 _1مقدمه
بهدلیل افزایش سریع جمعیت و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها
از یک سو و کمبود منابع آبی از سوی دیگر مدیریت مصرف آب و تصفیه
و بازیافت آن بیش از گذشته ضروری به نظر میرسد .همچنین تصفیه
پساب بهعنوان آب شیرین آلوده ،به مراتب ارزانتر از شیرین سازی
آب شور است .منابع آبی میتوانند توسط انواع پساب های صنعتی،
کشاورزی و خانگی آلوده شوند .بعضی از این پسابها دارای مواد سمی
و احتماال سرطانزا هستند نظیر پسابهای نساجی که حاوی مواد رنگزا
هستند [ .]1-۳مواد رنگزای نساجی معموال سنتزی و دارای ساختارهای
پیچیده آروماتیک و مقاوم نسبت به تخریب زیستی هستند که از
نظر ساختار شیمیایی به سه دسته آنیونی (نظیر رنگزاهای مستقیم،
اسیدی ،ری ا کتیو ،دیسپرس ،خمی ،گوگردی) ،کاتیونی (رنگزاهای
بازیک) و غیر یونی (رنگزاهای دیسپرس) تقسیم میشوند [ .]۴-۶حضور
حلقههای آروماتیک در ساختار بسیاری از این رنگزاها سبب سمیت
بیشتر آنها میشود و آنها را از لحاظ زیستی غیر قابل تجزیه میکند [.]۷
افزایش روند آلوده سازی منابع آبی از یک سو و افزایش توجه دولتها
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به حفظ محیط زیست و کنترلهای محیط زیستی از طرف دیگر
سبب وضع قوانین سختگیرانه برای حذف آالیندهها از پسابها شده
است .برای تصفیه پسابها از فرآیندهای مختلف شیمیایی ،فیزیکی،
شیمی-فیزیکی و زیستی استفاده میشود .برای تصفیه پسابهای
رنگی از روشهای مختلف مانند ا کسایش شیمیایی (فنتون ،ازن دهی،
تابش نور ماورا بنفش) [ ،]۸-۱۰فیلتراسیون و غشا [ ،]۱۱تجزیه میکروبی
هوازی و بی هوازی [ ،]۱۲جذب سطحی [ ،]۱۳انعقاد و لخته سازی
[ ،]۱۴تعویض یون [ ،]۱۵تجزیه آنزیمی [ ]۱۶استفاده میشود .از میان
این روشها جذب سطحی به سبب هزینه اولیه کم ،انعطاف پذیری،
طراحی آسان ،سادگی عملیات و حساس نبودن به آالیندههای سمی
نسبت به دیگر روشها از برتری بیشتری برخوردار است [ .]۱۳در جذب
سطحی مولکول ماده آالینده از فاز محلول به فاز جامد (جاذب) منتقل
میشود .جاذبهای مختلفی برای جذب سطحی بهکار میروند .اخیرا
حجم وسیعی از پژوهشهای این حوزه بر روی جاذبهای طبیعی،
تجدید پذیر ،دوستدار محیط زیست ،قابل بازیافت و ارزان قیمت نظیر
جاذب های آلی (با گاس نیشکر ،پوست میوه ،ضایعات تخم مر غ،
سبوس برنج ،تفاله زیتون ،تفاله ذرت و جاذبهای آلی دیگری) و
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جاذبهای معدنی (فلدسپار ،کائولین ،بنتونیت و جاذبهای معدنی
دیگری) انجام شده است [ 17و .]18
فلدسپار اصلیترین کانی تشکیل دهنده پوسته زمین که
ترکیبی از ا کسیدهای فلزی و غی ر فلزی است در صنایع مختلف
نظیر جواهرسازی ،شیشه سازی ،سرامیک ،لوازم لولهکشی ،کاشی،
سفالگری ،چینى و تهیه لعاب بهکار میرود .فلدسپار را بر اساس میزان
و نوع عناصر موجود در آن میتوان به گونههای مختلف تقسیم کرد که
تمامی این گونهها دارای عناصر آلومینیوم ،ا کسیژن و سیلیس هستند
ولی عناصر دیگری همچون پتاسیم ،کلسیم و سدیم نیز میتوانند در
بعضی گونهها باشند .فلدسپارها دارای ساختار سه بعدی (شبکه
چهار وجهی) سیلیکاتی به فرمول مولکولی  WZ4O8هستند که در
آن  Wکاتیونهای دوظرفیتی نظیر کلسیم ،باریم و استرنسیوم و یا
کاتیونهای تک ظرفیتی نظیر سدیم ،پتاسیم و روبدیوم  Z ،عناصری
نظیر سلیسیوم ،آلومینیوم و یا ژرمانیوم هستند [ 19و  .] 20فلدسپارها
به سه گروه تقسیمبندی میشوند:
 -۱فلدسپار کلسیت با فرمول شیمیایی ( )CaAl2Si2O8دارای
تقارن تری کلینیک
 -۲فلدسپار سدیک با فرمول مولکولی ()NaAlSi3O8دارای تقارن
تری کلینیک
-۳فلدسپار پتاسیک با فرمول مولکولی ( )KAlSi3O8دارای تقارن
مونوکلینیک
به دلیل فراوانی طبیعی و توانایی فلدسپارها در خواص جذبی،
میتوان از آنها بهعنوان مواد معدنی ارزان قیمت در حذف آلودگیها از
پساب استفاده نمود.
مرور مقاالت نشان داد که فلدسپار برای حذف فلزات سنگین از
محلولهای آبی بهکار رفته است اما تنها یک مورد گزارش استفاده از
فلدسپار برای حذف رنگزاهای کاتیونی از پسابهای نساجی منتشر
شده است [ .]۲۱از آنجا که یکی از عمدهترین منابع آلودگی پسابهای
نساجی رنگزاهای کاتیونی هستند ،لذا در این پژوهش امکان استفاده
از جاذب فلدسپار برای حذف رنگزای پر کاربرد  C.I. Basic red 14از
پسابهای نساجی مورد بررسی قرار داده شد .همچنین خصوصیات
سطحی و ساختار جاذب و عوامل موثر بر فرآیند رنگبری (مقدار ماده
جاذب ،مدت زمان تماس ،غلظت اولیه رنگزا pH،اولیه و حضور
الکترولیت) مورد مطالعه قرار گرفت .برای ارزیابی مقدار ماده رنگزای
ل از ایزوترمها و سینتیکهای
جذب شده بر روی جاذب در حالت تعاد 
جذب استفاده شد.
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-2آزمایشها
 -2-1مواد و وسایل
رنگزای کاتیونی  C.I. Basic red 14با درجه خلوص تجاری از شرکت
الوان ثابت تهیه شد .مشخصات و ساختار شیمیایی رنگزا به ترتیب در
جدول  ۱و شکل  ۱نشان داده شده است.
جدول  .۱مشخصات رنگزای کاتیونی C.I. Basic red 14
Table1. The characteristics of C.I. Basic red 14
نام شیمیایی

max
()nm

فرمول مولکولی

C.I. Basic red 14

۵۱۴

C23H26N3Cl

وزن مولکولی
()g/mol
۳۷۹.۹۳

شکل  .۱ساختار شیمیایی رنگزای کاتیونی C.I. Basic red 14
Fig 1 .The chemical structure of C.I. Basic red 14
فلدسپار از شرکت صنعتی-معدنی ستبران واقع در تاکستان استان
قزوین تهیه شد .سایر مواد شیمیایی از شرکت مرک آلمان خریداری
شدند .از دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Visمدل ،Cintra10شرکتG.B.C.
برای بررسی میزان رنگبری و از  pHمتر مدل  ،Sanaشرکت مبین طب
برای اندازه گیر ی  pHاستفاده شد .از دستگاه سانتریفیوژ مدل �Ro
 ،tanta 460 Rشرکت  Hettichبرای جداسازی ذرات جاذب پس از فرآیند
رنگبری از پساب و از دستگاه همزن و آون ساخت شرکت  memmertبه
ترتیب برای همزدن ذرات جاذب در محلول در حین آزمایش و خشک
کردن جاذب در آماده سازی جاذب استفاده شد .دستگاه میکروسکوپ
الکترونی روبشی ( )SEMمدل  XL30شرکت  Philipsو دستگاه تبدیل
فوریه مادون قرمز ( )FTIRشرکت  Nicoletمدل  Spectrum 56به ترتیب
برای ریخت شناسی سطح فلدسپار و شناسایی گروه های عاملی
مورد استفاده قرار گرفتند .بررسی ساختار فلدسپار به وسیله دستگاه
اندازهگیری پراش فلوئورسنس پرتو ایکس ( )XRFمدل  PW1480شرکت
 Philipsانجام گرفت.

 -2-2روش کار
ابتدا سنگ معدنی فلدسپار جهت حذف آلودگیها شسته شد و به
مدت  ۱۲ساعت در دمای  ۱۰۳˚Cخشک گردید .تاثیر عوامل مختلف نظیر
مقدار ماده جاذب ،مدت زمان و غلظت اولیهی ماده رنگزا pH ،و حضور
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الکترولیت بر فرآیند حذف رنگزای C.I. Basic red 14توسط فلدسپار بررسی
شد .از دستگاه اسپکترو فتومتر  UV-Visبرای اندازهگیری ویژگیهای
جذبی استفاده شد .از قانون بیر-المبرت (معادله  )۱برای محاسبه غلظت
ماده رنگزا در محلول استفاده شد pH .محلول ها با استفاده از مقدار کمی
از اسید سولفوریک و سود تنظیم شد .مقادیر جذب محلول در طول موج
ما کزیمم ماده رنگزا در  ۵۱۴ nmبهدست آمد.
()۱
بهطوریکه در این معادله  :Aمقدار جذب محلول :ε ،ضریب جذب
خاموشی  :l،(1/mol.cmطول سل ( )cmو  :cغلظت محلول ()mol/l
هستند.
ظرفیت جذب یا مقدار رنگزای جذب شده به ازای واحد وزن جاذب
از رابطه  ۲و بازده حذف رنگزا از محلول از رابطه  3به دست میآیند که
 C0و  Ctبه ترتیب غلظت اولیه و غلظت رنگزا در زمان  tاز فرآیند جذب
( ،)mg/lحجم محلول ( )lو  Mجرم جاذب فلدسپار ( )gهستند.

تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMاز نمونه پودری
فلدسپار خام در شکل  ۳-aآمده است که وجود ذرات ورقه ای شکل و
تخلخلهای بین ذرات را نشان میدهد .شکل  ۳-bتصویر  SEMنمونه
فلدسپار بعد از جذب رنگزا است که حضور رنگزا بر روی سطح فلدسپار،
نفوذ کامل رنگزا به داخل حفرهها و پر شدن حفر ه های سطحی فلدسپار
را به خوبی نشان میدهد.

()2
()3
-3الف)

-3نتایج و بحث
 -3-1خصوصیات ماده جاذب
مشخصات شیمیایی جاذب فلدسپار در جدول  ۲آمده است .شکل
 ۲طیف تبدیل فوریه مادون قرمز ( )FTIRفلدسپار را نشان میدهد .پیک
در ناحیه ۵۱۸cm-1مربوط به ارتعاشات خمشی گهواره ای ،Si-O-Siپیک
در ناحیه  cm-1 ۷۸۲مربوط به ارتعاشات خمشی به دلیل پیوندهای Si-
 ، O-Siپیک در ناحیه  1128 cm-1مربوط به ارتعاشات کششی Si-O-Si
است.همچنین پیک در ناحیه  3623 cm-1مربوط به ارتعاشات کششی
هیدروکسیل اسید  Si-O(H)-Alو گروههای هیدروکسیل داخلی،
صفحات ا کتاهدرال و تتراهدرال بین الیهای میباشد [.]۲۱

شکل  .۲طیف تبدیل فوریه مادون قرمز ( )FTIRفلدسپار
Fig 2 .FTIR spectrum of Feldspar

-3ب)
شکل .۳تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی از الف) نمونه
پودری فلدسپار خام ب) نمونه فلدسپار بعد از جذب رنگزا
Fig 3 .Scanning electron microscopy (SEM) images of
Feldspar (a): raw feldspar powder
(b): feldspar after dye adsorption
الگوی فلورسانس پرتو  Xفلدسپار در شکل  ۴نمایش داده شده
است .وجود پنج پیک شاخص نشان میدهد که بخش عمده فلدسپار
از پنج عنصر تشکیل شده است.جدول  2درصد عناصر موجود در جاذب
فلدسپار را نشان میدهد که  Siبیشترین درصد را دارا میباشد.
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 -3-3اثر مقدار ماده جاذب
تاثیر مقدار جاذب بر بازده حذف ماده رنگزای C.I. Basic red
 14بعد از گذشت  ۹۰دقیقه در شکل  ۶آورده شده است .در این
آزمایشها غلظت اولیه ماده رنگزا  ، ۲۵ mg/lحجم محلول اولیه ml
 ۲۰۰و دور همزن ۳۵۰ rpmثابت نگهداشته شدند .مقادیر مختلفی از
(  )1/25 ،2/5 ،3/75 ،5 ،7/5 ،1۰ g/lاستفاده شد.
فلدسپار
با افزایش مقدار جاذب مورد استفاده بازده حذف ماده رنگزا افزایش
قابل مالحظهای مییابد که میتوان آن را بهواسطه سطح تماس
بیشتر و در دسترس بودن مکانهای جذبی بیشتر دانست [ .]۲۲با
افزایش مقدار جاذب تا  5 g/lسرعت افزایش بازده رنگبری باالست (در
شکل  6نمودار شیب تندی دارد) درحالیکه در غلظتهای -7/5 g/l
 5از جاذب این سرعت آهنگ افزایش آهستهتری دارد .در غلظتهای
جاذب باالتر از  7/5 g/lمقدار جاذب تاثیر چندانی بر بازده رنگبری
ندارد ،زیرا با اینکه مقدار جاذب افزایش یافته است ولی مقدار ماده
رنگزا در سیستم ثابت است و این مقدار ماده رنگزا به مقدار مشخصی
جاذب نیاز دارد و افزایش بیش از این مقدار جاذب تنها هدر دادن
جاذب است که از لحاظ اقتصادی به صرفه نمی باشد،لذا ۷/۵ g/l
فلدسپار ،به عنوان مقدار بهینه جاذب در نظر گرفته شد و در ادامه
فرآیند رنگبری از این مقدار جاذب استفاده شد.

شکل  .4الگوی فلورسانس پرتو ایکس ( )XRFفلدسپار
Fig 4 .XRF pattern of Feldspar
جدول  .2درصد عناصر موجود در جاذب فلدسپار
Table2 . The chemical analysis of Feldspar
درصد عناصر
نوع عناصر
O

38/93

Na

1/88

Al

6/69

Si

47/71

K

4/79

 -3-2تعیین محدوده ایزوالکتریک
برای تعیین محدوده ایزو الکتریک فلدسپار  0/2 gاز پودر جاذب به
 ۵۰ mlمحلول نیترات سدیم ( )0/1 Mاضافه شد pH .محلول در مقادیر
مختلف  ۲ ،۳ ،۴ ،۵ ،۶ ،۷ ،۸ ،۹ ،۱۰ ،۱۱ ،۱۲تنظیم شد و به مدت ۲۴
ساعت در دمای اتاق و دور همزن  rpm۳۵۰نگه داشته شدند .سپس
 pHنهایی محلولها اندازهگیری شدند .با رسم نمودار  pHنهایی بر
حسب  pHاولیه محدوده ایزوالکتریک جاذب فلدسپار تعیین گردید.
همانطور که در شکل  ۵مشاهده میشود محدوده ایزوالکتریک برای
این جاذب تقریبا بین  7-۸است.

شکل .۶تغییرات بازده حذف رنگزا  C.I. Basic red 14با افزایش
مقدار جاذب در دمای محیط pH ،طبیعی ،حجم 200 ml
Fig 6 .The effect of adsorbent dosage on dye removal
at room temperature, natural pH and, 200 ml

 -3-4تاثیر مدت زمان و غلظت اولیه ماده رنگزا
تغییرات درصد حذف ماده رنگزای  C.I. Basic red 14از محلول
بر حسب زمان فرآیند برای غلظتهای مختلف از ماده رنگزا مورد
بررسی قرار گرفت .در این آزمایشها مقدار جاذب  ،۷/۵ g/lحجم

شکل  .۵نمودار تعیین محدوده ایزوالکتریک برای جاذب فلدسپار
Fig 5 .Determination of isoelectric range of Feldspar
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محلول اولیه  ml ۲۰۰و دور همزدن  ۳۵۰rpmثابت نگه داشته شدند.
همان طور که در شکل  ۷مالحظه میشود فرآیند جذب رنگزا توسط
فلدسپار بسیار سریع بوده و در زمان بسیار کوتاه (کمتر از  ۵دقیقه)
انجام میشود .نمونهبرداری از پساب تا زمان  ۳۰دقیقه که تقریبا
تعادل کامل اتفاق افتاده است ،ادامه یافته است .تغییرات قابل
توجهی بعد از زمان  ۳۰دقیقه در فرآیند حذف رنگزا بهوجود نمیآید.
برای غلظتهای مختلف ماده رنگزا در محلول (۳۰، ۴۰، ۵۰ mg/l
 )۱۰، ۲۰، ۲۵،مقدار بازده حذف ماده رنگزا از پساب به ترتیب ۵۴
 ۹۳، ۸۹، ۸۲، ۷۲،و  ۹۶درصد بوده است .بدیهی است که برای
غلظتهای پایینتر از ماده رنگزا در پساب ،فرآیند جذب سریعتر و
بازده حذف رنگزا باالتر است .با افزایش غلظت اولیه رنگزا در محلول
مقدار رنگزای جذب شده روی جاذب افزایش مییابد.
این امر نشان دهنده این است که غلظت اولیه رنگزا نقش
مهمی را در میزان بازده نهایی حذف رنگزا بازی میکند ،در هر حال
با توجه به جذب بسیار سریع ماده رنگزای کاتیونی بر روی فلدسپار
زمان رسیدن به تعادل برای غلظتهای اولیه مختلف ماده رنگزا
تقریبا یکسان است و تنها میزان بازده نهایی حذف رنگزا با یکدیگر
متفاوت میباشد.
در غلظتهای پایین محلول رنگزا ،راندمان رنگبری باالست و
حذف رنگزا تقریبا به طور کامل رخ داده است ،زیرا در غلظتهای
پایین تعداد سایتهای ماده جاذب برای جذب مولکولهای
رنگزا کافی و مناسب است و مولکولهای رنگزا میتوانند با توزیع
مناسبی روی سطح جاذب قرار گیرند بهطوریکه نیروهای جاذبه
الکترواستاتیکی بین کاتیونهای رنگزا و مکانهای منفی روی سطح
جاذب بر نیروهای دافعه بین مولکولی میان مولکولهای رنگزا
غلبه میکنند .تعداد مکانهای جذب روی سطح جاذب تعداد
ثابتی است .با افزایش غلظت محلول رنگزا تعداد مکانهای روی
سطح جاذب برای جذب تمامی مولکولهای رنگزا کافی نیستند،
لذا تمامی مولکولهای رنگزا شانس جذب روی سطح جاذب را
نخواهند داشت.
همچنین با افزایش تعداد مولکولهای رنگزای جذب شده بر
سطح جاذب ،نیروهای دافعه بین مولکولی میان مولکولهای رنگزا
افزایش یافته و بر نیروهای جاذبه الکترواستاتیک میان کاتیونهای
رنگزا و مکانهای جذب آنیونی سطح جاذب غلبه میکند و پدیده
واجذب ر خ میدهد .نتایج شکل  7نشان میدهد که در غلظت
 ۲۵ mg/lاز محلول رنگزا ،رنگبری به صورت قابل قبولی رخ داده
است .لذا این غلظت به عنوان غلظت بهینه انتخاب شد.

شکل .7بازده حذف رنگزای  C.I. Basic red 14توسط فلدسپار
در دمای محیط pH ،طبیعی ،حجم  ml ۲۰۰و غلظت جاذب
 g/l 5/7در غلظتهای اولیه ماده رنگزا بر حسب (.)mg/l
Fig 7 .The influence of initial dye concentration
on dye removal at room temperature, natural
pH and, 7.5 g/l of adsorbent

 -3-5اثر pH
در سامانههای حذف رنگزا بررسی تاثیر تغییرات  pHبر بازده
رنگبری مهم است زیرا تغییرات  pHمیتواند سبب تغییر بار سطحی،
یونیزاسیون گروههای فعال و تغییر ظرفیت جذب جاذب و همچنین
تغییر درجه یونیزاسیون ماده جذب شونده گردد .برای بررسی اثر pH
بر بازده رنگبری ،مطالعات در مقادیر مختلفی از  pHاولیه (۹، ۱۰/۵، ۱۲
 )۳، ۵، ۷،انجام شد.نتایج اثر  pHاولیه بر فرآیند حذف رنگزا �C.I. Ba
 sic red 14درشکل  ۸مالحظه میشود .در این آزمایشها مقدار جاذب
 ،7/5 g/lحجم محلول اولیه  ۲۰۰ mlو دور همزدن  ۳۵۰ rpmثابت نگه
داشته شدند .در  pHایزوالکتریک ( )pHpzcسطح از لحاظ بار الکتریکی
خنثی است ..در مقادیر  pHکمتر از نقطه ایزو الکتریک سطح جاذب
دارای بار مثبت میشود که باعث افزایش جذب یونهای منفی روی
جاذب میشود ،درحالیکه در مقادیر  pHباالتر از نقطه ایزوالکتریک،
سطح جاذب دارای بار منفی میشود که سبب افزایش جذب یونهای
مثبت از طریق نیروهای الکترواستاتیکی بر روی جاذب میشود [.]۲۱
فلدسپار از کاتیونهایی نظیر  K + ، Na+و  Ca2+و آنیونهایی نظیر ــــ ـ SiO
تشکیل شده است .تغییر  pHسبب تغییر بار سطحی جاذب میشود .با
افزایش  pHبازده رنگبری اندکی افزایش یافته است که میتواند بهدلیل
کاهش بار مثبت سامانه و به تبع آن افزایش تعداد مکانهای منفی
روی سطح فلدسپار و افزایش بار منفی سطح جاذب مطابق معادله
شیمیایی  4باشد که منجر به افزایش پیوندهای الکترواستاتیکی بین
جاذب و رنگزا و درنتیجه افزایش جذب رنگزای کاتیونی و بهبود بازده
رنگبری میگردد [.]۲۳
()4

539

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،51شماره  ،3سال  ،1398صفحه  535تا 546

از طرف دیگر با کاهش  pHو در  pHهای اسیدی بازده رنگبری
اندکی کاهش مییابد که میتواند بهدلیل وجود یونهای H+در
محلول و رقابت آنها با مولکولهای رنگزا در جذب بر روی سطح جاذب
و همچنین افزایش تعداد مکانهای مثبت روی سطح جاذب مطابق
معادله شیمیایی  5باشد [.]۲۴
()5

با کاتیونهای رنگزا کمپلکسهای ضعیف تشکیل داده و مانع جذب
مولکولهای رنگزا بر سطح جاذب شوند .همچنین کاتیونهای حاصل
از یونیزاسیون الکترولیتها میتوانند از طریق جاذبه الکترواستاتیکی
جذب سطح باردار شوند و با خنثی کردن بار سطحی جاذب تعدادی
از مکانهای جذب را غیر فعال نمایند .هر چند وجود الکترولیت
سبب کاهش بازده رنگبری میشود اما این کاهش بسیار ناچیز است و
همانطور که در شکل  9مشاهده میشود بازده رنگبری از  %85کمتر
نشده است .بنابراین از نظر کاربردی میتوان از این جاذب معدنی
برای حذف رنگزا از نمونههای واقعی پساب استفاده نمود.

شکل.۸تاثیر  pHاولیه بر حذف رنگزای C.I. Basic red 14
در دمای محیط ،حجم  ۲۰۰ mlوغلظت جاذب .7/5 g/l
Fig 8 .The effect of initial pH on dye removal at room
temperature, 200 ml and, 7.5 g/l of adsorbent

شکل  .۹تاثیر افزایش الکترولیت بر بازده حذف رنگزای
 C.I. Basic red 14در دمای محیط ،حجم
 ۲۰۰ mg/lو غلظت جاذب ۷/۵ g/l

 -3-6تاثیر افزایش الکترولیت
پسابهای صنعتی معموال حاوی مقادیر قابل توجهی از انواع
الکترولیتها میباشند مثال در صنعت نساجی برای افزایش رمقکشی
به حمامهای رنگرزی مقادیری از الکترولیتهایی نظی ر  NaClو �Na
 2SO4افزوده میشود .حضور الکترولیتها در پساب میتواند سبب
خنثی شدن بار سطحی جاذب و کاهش کارآیی آن و همچنین رقابت
با ماده جذب شونده برای تصاحب مکانهای فعال جاذب شود ،لذا
بررسی تاثیر حضور الکترولیت بر حذف ماده رنگزا هم از دیدگاه تئوری و
هم از دیدگاه عملی در شرایط واقعی مورد توجه است .افزایش مقادیر
نسبتا باال از الکترولیتهای سدیم کلراید و سدیم سولفات به محلول
رنگزا و تاثیر آن بر بازده حذف رنگزای C.I. Basic red 14مورد بررسی
قرار گرفت و نتایج در شکل  ۹آمده است .شرایط آزمایش (غلظت
اولیه رنگزا  ،۱۰ mg/lدمای محیط ،حجم  ۲۰۰ mlو غلظت جاذب g/l
 (۷/۵در تمامی حالتها ثابت بوده است .نمونهبرداری از محلول
رنگزا در زمانهای  2/5 ،5 ،7/5 ،10 ،15 ،20 ،30 ،60 minانجام شد.
نتایج نشان میدهد که صرف نظر از نوع و غلظت الکترولیت افزوده
شده ،سرعت اولیه حذف ماده رنگزا تقریبا ثابت مانده استاما بازده
نهایی حذف ماده رنگزای کاتیونی  C.I. Basic red14اندکی کاهش
نشان میدهد .این کاهش اندک بهدلیل یونیزاسیون مولکولهای
میباشد که میتوانند
نمک و ایجاد آنیونهایی نظیر
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Fig 9 .The influence of electrolyte on dye removal at
room temperature, 200 ml and, 7.5 g/l of adsorbent

 -3-7ایزوترمهای جذب
فرایند جذب یک فرایند انتقال جرم است که میتواند بهوسیله
معادالت ریاضی فرایند تعادل و سرعت توصیف گردد .ایزوترمهای
جذب ابزارهای کمی مفیدی برای نشان دادن ظرفیت جذب و رفتار
یک ماده جاذب برای ماده جذب شونده خاصی هستند .دادههای
تجربی تعادل جذب با مدلهای ایزوترم جذب النگمیر ،فرندلیش،
تمکین ،ردلیش پیترسون و دوبنین رادشکویچ مورد بررسی قرار گرفت.
در مدل جذب النگمیر فرض بر آن است که حدا کثر جذب ،مربوط
به تک الیه اشباع شده مولکول جذب شونده روی سطح جاذب با
انرژی جذب ثابت میباشد و جذب یک مولکول در یک مکان جذبی بر
روی جذب مولکولهای دیگر اثر نمیگذارد .معادلههای شماره  6و  7نیز
رابطه ایزوترم جذب النگمیر را نشان میدهند:
()6
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الیههای مختلف بهصورت لگاریتمی کاهش مییابد .معادلههای  11و 12
بهترتیب نشاندهنده معادله و شکل خطی ایزوترم تمکین میباشند.

()7
که در آن  : Ceغلظت ماده جذبشونده در محلول در حالت تعادل
( : ،)mg L-1مقدار ماده حلشونده جذب شده بر واحد جرم جاذب
در حالت تعادل ( : K L ،)mg g-1ثابت ایزوترم ( )L g-1و  : a Lمقدار ثابت
( ) L mg-1است.
خطی بودن نمودار  1بر حسب  C1نشاندهنده پیروی فرایند
q
جذب از ایزوترم النگمیر است .مقادیر  K Lو  a Lاز روی معادله خط
بهدست آمده محاسبه میشوند .مشخصه اساسی ایزوترم النگمویر
یک ثابت بدون بعد به نام پارامتر تعادلی  RLاست.
e

e

()8
که در اینجا  KLثابت النگمویر C0 ،غلظت اولیه ماده رنگزا و RL
نشاندهنده نوع ایزوترم است بهطوریکه ا گر RL=0باشد فرآیند برگشت
ناپذیر ،ا گر 0>R>1باشد فرآیند مطلوب ،ا گر RL=۱باشد فرآیند خطی و
ا گر RL<1باشد فرآیند نامطلوب است [.]۲۵
در مدل ایزوترمی فرندلیش فرض بر آن است که یک سطح ناهمگن
با توزیع نایکنواختی از گرمای جذب در روی سطح و بهصورت چند الیه
فرآیند جذب را انجام میدهد .معادله جذب فرندلیش و شکل خطی آن
به صورت معادله  9و  10نوشته میشود.
()9
()10
 Kfظرفیت جذب در غلظت واحد بر حسب ( )L g-1است .فا کتور
ناهمگنی یا شدت جذب سطحی و نشاندهنده نوع ایزوترم است

()11
()12
که = Bاست .همچنین  :Aثابت مربوط به پیوند در حالت تعادل
و مربوط به حدا کثر انرژی پیوندی ( :B ،)L mg-1ثابت ایزوترم تمکین
( R ،)J mol-1ثابت جهانی گازها (( ) 8/314 )J mol-1 K-1و  Tدمای مطلق
بر حسب کلوین است.]۲۷[ .
ایزوترم جذب ردلیش پیترسون (جذب عمومی) تركیبی از دو
مدل النگمیر و فرندلیش است و اغلب برای بررسی تعادل در محدوده
گستردهتری از غلظت بهكار میرود .شکل خطی ایزوترم عمومی
بهصورت معادله  13است.
()13
 :qmaxحدا کثر ظرفیت جذب ماده جاذب ( ))mg g-1که از مدل
النگمیر محاسبه میشود :K ،ثابت اشباع ایزوترم ( ))mg L-1و :nbمقدار
ثابت است [.]۲۸
در ایزوترم دوبینین رادشکویچ ( )D-Rفرض میشود که جذب بر
روی سطوح هتروژن رخ میدهد .همچنین افت انرژی جذب در این
ایزوترم به صورت خطی است برخالف ایزوترم فرندلیش که در آن افت
انرژی بهصورت لگاریتمی فرض میشود .همچنین فرض میشود که
اثرات متقابل بین جاذب و جذب شونده غیر مستقیم است لذا بهعلت
این اثرات متقابل انرژی جذب تمامی مولکولها در الیه جذب بهصورت
خطی کاهش مییابد .شکل خطی ایزوترم دوبینین رادشکویچ بهصورت
معادله  14است.
()14

بهطوریکه ا گر =0باشد ،فرآیند برگشتپذیر ،ا گر  ۱> >۰باشد فرآیند

که  βثابت انرژی آزاد جذب به ازای هر مول ماده جذب شده ای که

باشد ،فرآیند نامطلوب است .در مدل فرندلیش

از فاصله بی نهایت دور به سمت سطح جاذب حرکت کند بر حسب

برهمکنشهای بین ماده جذبشونده و جاذب در نظر گرفته میشود.
همچنین در این مدل بهدلیل وجود برهمکنشهایی میان جاذب
و ماده جذبشونده ،گرمای جذب کلیه مولکولها در الیه بهصورت
خطی کاهش مییابد و جذب با توزیع یکنواختی از انرژیهای پیوند
مشخص میشود .خطی بودن نمودار  logqeدر برابر  logCeنشان
میدهد که سیستم جذب مورد مطالعه از ایزوترم فرندلیش پیروی
مینماید [.]۲۶
در ایزوترم جذب تمکین یک سطح ناهمگن دارای مکانهای
جذب با انرژی پیوندی یکسان در نظر گرفته میشود .در این ایزوترم
بهدلیل اثرات متقابل جاذب و جذبشونده بر روی هم گرمای جذب در

و  εپتانسیل پوالنی که مربوط به غلظت تعادلی است بر

مطلوب و ا گر<1

حسب ()J/molکه این پتانسیل برابر=ε

است که در آن

 Tدمای کلوین( K) ، Rثابت عمومی گازها ( )kJ/ K.molو C_eغلظت
تعادلی ماده جذب شونده در محلول ( )mol/lاست E .متوسط انرژی

آزاد جذب بر حسب ( )kJ/molاز معادله  ۱۵به دست میاید.
()15
اگر  8>E>16باشد ،نشان میدهد که یک فرآیند شیمیایی تبادل
یونی رخ داده است و اگر  E>8نشاندهنده رخداد بهترین مدل برازنده را
میتوان از طریق مقایسه ضرایب همبستگی ( )R2تعیین کرد .عالوه بر
541

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،51شماره  ،3سال  ،1398صفحه  535تا 546

 R2میتوان از حداقل مربعات خطا ( )SSEنیز برای تعیین بهترین مدل
استفاده کرد .هر چه  R2بزرگتر و همچنین هر چه  SSEکوچکتر
باشد ،مدل مورد نظر با دادههای تجربی تطابق بهتری دارد .مقدار SSE
از رابطه  16بهدست میآید

که  exp.Dataمقادیر بهدست آمده از آزمایشها cal.Data ،مقادیر
بهدست آمده از معادالت برازش شده و  nتعداد آزمایشهای انجام
شده است .ثابت ایزوترمها ،ضرایب همبستگی و مقادیر  SSEآنها در
جدول  3آمده است .نتایج نشان میدهند که جذب رنگزای کاتیونی
 C.I. Basic red 14بر روی جاذب فلدسپار از معادالت ایزوترمهای
تمکین و فرندلیش تبعیت میکند ،که بیشترین پیروی از آن ایزوترم
تمکین است .مقادیر ضریب همبستگی و مقادیر  SSEبهدست آمده

برای ایزوترمهای النگمیر ،ردلیش پیترسون و دوبینین رادشکویچ در حد
قابل قبول نمیباشند .کم بودن میزان ضریب همبستگی در مدلهای
النگمیر ،ردلیش پیترسون و دوبینین رادشکویچ نسبت به مدلهای
تمپکین و فرندلیش به این معنی است که جذب رنگزای کاتیونی بر روی
فلدسپار از حالت الیهی اشباع خارج شده و سطح جاذب دارای انرژی
سطحی یکسان برای مکانهای جذبی نمیباشد و جذب مولکول ماده
رنگزا بر روی جذب مولکولهای دیگر تاثیر میگذارند .همچنین مقدار n
بهدست آمده در مدل فرندلیش که بزرگتر از یک است ،مناسب بودن
فرآیند جذب را تایید میکند .لذا با توجه به شواهد موجود میتوان
نتیجه گرفت که جذب رنگزای کاتیونی C.I. Basic red 14توسط فلدسپار
بهصورت یک جذب شیمیایی و فیزیکی است بهطوریکه همزمان هم
از طریق اتصال الکتروشیمیایی بین بار مثبت رنگزا و بار منفی فلدسپار
(جذب شیمیایی) و هم از طریق مکانها و حفرههای سطح فلدسپار
جذب (جذب فیزیکی) فرآیند جذب رخ میدهد.

جدول  .۳پارامترها و ضرایب همبستگی ایزوترمهای النگمیر ،فرندلیش ،تمکین ،ردلیش پیترسون
و دوبینین رادشکویچ در جذب رنگزای  C.I. Basic red 14بر روی فلدسپار
Table3.Parameters and correlation coefficients of Langmuir, Freundlich, Temkin, Redlich-Peterson
, and Dubinin-Radushkevich isotherms in the dye absorption of C.I. Basic red 14 on feldspar
پارامترها ،ضرایب همبستگی و مقادیر خطا

نوع ایزوترم

SSE

النگمیر
2/43

0/1767

0/8139

SSE

فرندلیش
0/051

5/344

1/205

0/9022

SSE

تمکین
1/72

16/30

1/800

0/1393

SSE

ردلیش پیترسون
0/14
دوبینین
رادشکویچ

6/231

0/025

2/830

0/8658

qmax
3/087

SSE
0/473

-2/23

 -3-8سینتیک جذب
سینتیک جذب برای فهم دینامیک و تاثیر عوامل موثر بر سرعت
وا کنش جذب مواد رنگزا بر روی ماده جاذب مورد تجزیه و تحلیل قرار
میگیرد .سینتیک حذف رنگزای  C.I. Basic red 14در سه غلظت
( )30، 40، 50 mg/lو با استفاده از مدلهای شبه مرتبه اول برگشت
ناپذیر ،شبه مرتبه اول برگشت پذیر ،شبه مرتبه دوم و نفوذ درون
ذرهای مورد بررسی قرار گرفت .سینتیک شبه مرتبه اول برگشت ناپذیر
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0/822

4/207

بهصورت معادله  17بیان میشود.
()17
 :Kثابت سرعت وا کنش شبه مرتبه اول برگشت ناپذیر
در مدل شبه مرتبه اول برگشت پذیر فرض بر آن است که شدت
پر شدن مرا کز جذب به صورت خطی متناسب با تعداد مرا کز خالی
جذب میباشد .در این مدل نفوذ از داخل یک الیه رخ میدهد و بر
مبنای ظرفیت جامد است که در آن تغییرات در مقدار جذب با زمان
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متناسب با تعداد مکانهای اشغالشده در سطح جاذب است .فرم
خطی سینتیک شبه مرتبه اول برگشت پذیر در معادله  18نشان داده
شده است:

که  q_tمقدار ماده جذبشده در زمان  tبر حسب( ) )mg g-1و Kp
ثابت سرعت نفوذ درون ذرهای است C .ثابت معادله نفوذ درون ذرهای
است که اطالعاتی از ضخامت الیه مرزی در اطراف جاذب را در اختیار

()18

میگذارد و هرچه بزرگتر باشد تاثیر الیه مرزی بیشتر است .ا گر نمودار qt

مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم نشان میدهد که جذب شیمیایی
مرحله کند کننده سرعت است و فرآیندهای جذب سطحی را کنترل
میکند و بر مبنای جذب فاز جامد است که در آن سرعت اشغال
مکانهای جذب با مجذور تعداد مکانهای اشغالنشده متناسب
است .رابطه خطی مدل شبه درجه دوم نیز در معادله  19آمده است:

بر حسب  t0.5یک خط گذرنده از مبدا مختصات باشد نشان میدهد

()19
در این معادالت  qeبرابر مقدار رنگزای جذبشده در حالت تعادل
بر حسب ( qt ،)mg/gمقدار رنگزای جذبشده در زمان  tبر حسب
()mg/gو  Kو  )min-1( ، ،K1و ( K1 )g/mg minبر حسب (g/mg-1
 )min-1ثابتهای سرعت تعادلی سینتیک شبه مرتبه اول برگشت
ناپذیر ،شبه مرتبه اول برگشت پذیر و شبه مرتبه دوم هستند.
مدل سینتیک نفوذ درون ذرهای به بررسی مکانیسم نفوذ
جذبشونده در جاذب متخلخل و تعیین مرحله کنترلکننده سرعت
جذب میپردازد .سرعت نفوذ درون ذرهای بهصورت معادله  20بیان
میشود:
()20

که نفوذ درون ذرهای محدود کننده سرعت و کنترل کننده فرآیند است،
ولی ا گر از مبدا عبور نکند نشان میدهد که عالوه بر مکانیسم نفوذ
درون ذرهای مکانیسمهای دیگری هم محدود کننده سرعت هستند
و در جذب دخالت دارند .ا گر نمودار  qtبر حسب t0.5بهصورت دو یا
چند خط باشد ،نشاندهنده وجود دو یا چند مرحله متفاوت جذب
سطحی است .مقادیر  qt ، K2 ، K1و  R2در جدول  4آمدهاند..
با مقایسه ضرایب همبستگی و مقادیر  SSEمعادالت باال مشاهده
میشود که فرآیند جذب سطحی رنگزای C.I. Basic red 14بر روی فلدسپار
در تمامی غلظتها با مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم تطابق بهتری دارد و
مقدار  qeمحاسبه شده از این مدل به دادههای آزمایشگاهی نزدیکتر
است .لذا میتوان نتیجه گرفت که در این پژوهش فرآیند جذب سطحی
بیشتر بهصورت جذب شیمیایی است .بررسی اثر غلظت رنگزا بر سرعت
نفوذ آن در فلدسپار در مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم نشان میدهد که
سرعت نفوذ رنگزا در غلظتهای باالتر بیشتر است به نحوی که سرعت
نفوذ رنگزا در هر غلظت ،نسبت به غلظت دیگر تقریبا دو برابر است.

جدول  .4پارامترهای سینتیکی (ثابتهای سرعت و ضرایب همبستگی معادالت شبه مرتبه اول  ،شبه
مرتبه دوم و نفوذ درون ذرهای) جذب رنگزای کاتیونی  14 C.I. Basic redبر فلدسپار
Table4.Kinetic parameters (rate constants and correlation coefficients of pseudo-first-order, pseudo-second-order and intra-particle diffusion reaction equations) of the cationic dye adsorption onto feldspar

-4نتیجه گیری
فلدسپار بهعنوان یک ماده معدنی ارزان قیمت توانایی جذب و
حذف ماده رنگزای کاتیونی  C.I. Basic red 14از پسابهای نساجی
را دارد .شرایط بهینه حذف این رنگزا توسط جاذب فلدسپار در غلظت
 ۲۵ mg/lرنگزا ۷/۵ g/l ،فلدسپار ،دمای ۲۲ ۲ -+درجه سانتی گراد،
مدت زمان ۳۰تا ۶۰دقیقه ،سرعت همزن ۳۵۰ rpmو حجم محلول
رنگزا ۲۰۰ mlبهدست آمد که در این شرایط بیشترین راندمان حذف

برابر  ۹۶درصد بود .افزایش میزان ماده جاذب و کاهش غلظت رنگزا
باعث افزایش بازده رنگبری میشوند .تغییرات  pHاولیه و الکترولیت
تاثیر اندکی بر بازده حذف رنگزا دارند .دادههای جذب با ایزوترمهای
النگمویر ،فرندلیش ،تمکین ،ردلیش پیترسون و دوبینین رادشکویچ
بررسی شدند و نتایج نشان داد که فرآیند جذب از ایزوترم تمکین و
تا حدی فرندلیش پیروی میکند .سینتیک جذب نیز از نوع مرتبه
دوم است که نشان میدهد جذب رنگزای  C.I. Basic red 14بر روی
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