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چکیده
زمینه و هدف:

حذف اسیدهای هیومیک در طی تصفیهی آب بهعلت واکنش سریع آن با کلر و تولید ترکیبات سرطانزا ،دارای اسیدهای

هیومیک بااهمّیّت است .دراین مطالعه  ،عملکرد،کینتیک و ایزوترم جذب اسید هیومیک بر روی کربن فعال اصالح شده با  NH4Clبررسی و با
کربن فعال استاندارد مقایسهشد.

مواد و

روشها :کربن فعالشده با  )NAC( NH4Clو کربن فعال استاندارد ( )SACدر مطالعهی حاضر بهعنوان جاذب بهکار گرفته و

آزمایشهای جذب در حالت ناپیوسته انجامگردید .جذب  HAبر روی  SACو  NACبر حسب  pHاولیهی محلول ( ،)0-42دز جاذب (g/L
 ،)2/4-2/1زمان تماس ( ،)5-72 minو غلظت جذبشونده ( )5 -02 mg/Lتوسط نرمافزار  Excel 2007مورد بررسی قرارگرفت.
یافتهها :ظرفیتهای جذب  SACو  NACبا افزایش  pHاولیهی محلول در محدودهی  0تا  42کاهش پیداکرد .مشخصشد که راندمانهای
حذف  HAتوسط  SACو  NACبا افزایش دز جاذب افزایش پیدامیکرد .دادههای ایزوترم جذب ،نشانداد که رفتار جذب  HAبهخوبی
توسط ایزوترم النگمویر برای هر دو جاذب  NACو  SACمتناسباست .حداکثر ظرفیت جذب برای  NACو  SACبهترتیب برابر mg/g
 39/51و  77/57 mg/gبود.

نتیجهگیری:

نتایج نشانداد که  NACدر مقایسه با  SACو حتی بسیاری از دیگر جاذبها ،بهطور قابل مالحظهای قادر به حذف  HAاز

محلولهای آبی است .بنابراین NAC ،بهعنوان یک جاذب ارزانقیمت و مناسبتر ،میتواند جهت حذف مواد هیومیکی از آبهای آلوده بهکار
رود.

واژههایکلیدی :اسید هیومیک ،جذب ،کربن فعال،

NH4Cl

هستند که از تجزیهی حیوانات و گیاهان در آبهای

مقدمه
اسیدهای هیومیک ،پلیالکترولیتهای آلی محلولی
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مقایسهی عملکردکربن فعالشده با  NH4Clبا کربن فعال استاندارد

محلول بهشمارمیروند و نشاندهندهی  09%کربن آلی

شمارمیروند ( .)11 ،12دیگر فرایندها مانند جداسازی

محلول هستند ( .)2اسیدهای هیومیک ،دارای محدودهی

غشایی ( ،)13 ،14اکسیداسیون پیشرفته ( ،)10تبادل یونی،

غلظتهای مختلفی از  29 µg/Lدر آبهای زیرزمینی تا

ازونزنی ( ،)16 ،19و جذب سطحی ( )18-29جهت

 39 mg/Lدر آبهای سطحی هستند ( .)3وزن ملکولی

حذف اسیدهای هیومیک از آبها بهکارمیروند .بهعلت

اسیدهای هیومیک ،باالست (بهطورمعمول 099-209999

آلودگی گستردهی منابع آبی به اسیدهای هیومیک،

دالتون) و دارای هر دو ویژگیهای آروماتیک و آلیفاتیک

تکنولوژی تصفیهی انتخابی بایستی ساده ،کارآمد و ارزان

هستند ( .)4اسیدهای هیومیک ،بهدلیل ایجاد طعم ،بو و

باشد .جذب سطحی ،یک فرایند تصفیهی منحصر بهفرد

رنگ نامطلوب (در غلطت باالی  ،)0mg/Lاثرات نامطلوبی

است که دارای مزایای زیادی در مقایسه با دیگر روشها

بر کیفیت آب از قبیل اثرات زیباشناختی دارند .آنها

شامل هزینهی اولیه پایین ،سهولت بهرهبرداری و

همچنین بهعنوان یک منبع غذایی آلی توسط

نگهداری ،انعطاف پذیری ،عدم حساسیّت نسبت به

میکروارگانیسمها ،مصرف ( )0و بنابراین باعث تشکیل

آالیندههای سمّی و کاهش تولید زائدات ثانویهی نامطلوب

بیوفیلم در لولههای انتقال و توزیع آب میشوند ( .)6از

میباشد ( .)21این خصوصیات فرایند جذب را بهعنوان

سال  ،1099بهدنبال کشف فراوردههای جانبی گندزدایی

یک روش مناسب برای حذف اسیدهای هیومیک از آب

سمّی ( )DBPsبهویژه تریهالومتانها در تاسیسات تامین

های آلوده در الویّت قرارمیدهد .جاذبهای مختلفی

آب ،نگرانیهای مربوط به اسیدهای هیومیک نیز آغازشد

تاکنون برای حذف اسیدهیومیک مورد بررسی قرارگرفته

( .)3این ترکیبات سرطانزا و جهشزا میتوانند در حضور

اند ،مانند TiO2 :مزوسفر ،اشکال مختلفی از کربن فعال

اسیدهای هیومیک در طی کلرزنی آب تشکیلشوند (،9

( ،)22-24مونتموریلونیت ( ،)20زئولیت ،میکروپوروس-

 .)3مطابق با مقادیر رهنمودی اعالمشده توسط سازمان

سیکلودکسترینس( ،)26ترکیب چیتوسان اصالح شده با

بهداشت جهانی ( ،)WHOمیزان  DBPsدر آب آشامیدنی

سورفاکتانت و زئولیت ( )29و خاکستر برنج (.)8

نباید از  199 g/Lµتجاوز کند ( .)8بهعالوه ،بهعلت

جذب سطحی بر روی کربن فعال ،یکی از بهترین

آمین،

فناوریهای کنترلی ( )28برای حذف ترکیبات عامل طعم

کربوکسیلیک ،فنولیک ،هیدروکسیل و کوئینین ،اسیدهای

و بو ،مواد شیمیایی آلی سنتتیک ،و مواد آلی طبیعی

هیومیک میتوانند با آالیندههای آلی مصنوعی (مانند

محلول از آب بهشمارمیرود ( .)23ثابتگردیده که کربن

حشرهکشها و آفتکشها) و فلزات سنگین سمّی پیوند

فعال ،بهدلیل ویژگیهایی همچون مساحت سطحی زیاد

برقرارکنند ( )0و آنها را از طریق سیستمهای تصفیه و

( ،)309-2099 m2/gتوزیع اندازهی منافذ در ساختار و

توزیع آب انتقالدهند ( .)19بنابراین بدیهی است که

دارا بودن گروههای عاملی سطحی متنوع و مؤثر بهویژه

حذف اسیدهای هیومیک در فرایندهای تصفیهی آب به-

جهت حذف غلظتهای کم ترکیبات آلی ،دارای ظرفیّت

ویژه قبل از کلرزنی بهعلت اثرات زیباشناختی و بهداشتی

حذف باالیی است که دستیابی به استانداردهای

غیر قابل اجتناب است.

سختگیرانه را آسانترمیکند ( .)23جذب اسید هیومیک

حضورگروههای

عاملی

سطحی

همچون

فرایندهای متعارف در تصفیهی آب از قبیل انعقاد،

توسط بزرگی و عالمت بار سطحی تحت تاثیر قرارمی

لختهسازی ،تهنشینی و صافسازی شنی 29 ،تا  09%مواد

گیرد ( .)20بنابراین ،عملکرد جذب اسید هیومیک تاح ّد

هیومیکی محلول را حذف میکنند .هزینهی بهرهبرداری

زیادی به ماهیّت شیمیایی کربن فعال بستگی دارد (.)39

باال و تولید لجن اضافی از معایب چنین روشهایی به-

ماهیّت شیمیایی کربن فعال نیز بهوسیلهی مواد پیشساز و
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قدرتی و همکاران

فرایند فعالسازی تحت تاثیر قرار میگیرد .با این حال،

چوب انار تهیهشد ( .)31،32کربن فعال از شرکت مرک

معایب اصلی کربن فعال ،هزینههای باالیی است که صرف

خریداریشد و بهعنوان  SACمورد استفاده قرارگرفت.

تولید و احیای آن میشود .بهاثبات رسیدهکه جذب مواد

مشخصات اصلی  NACو  SACمورد استفاده ،در جدول

آلی بهطورقابل مالحظهای ،تحت تأثیر ویژگیهای کربن

 1آمدهاست .یک محلول استوک اسید هیومیک

فعال قرار دارد .بنابراین چگونگی فعالسازی در بهبود

 099تهیهشد و غلظتهای مورد نظر  HAدر محلولهای

توانایی جذب آن و همچنین کاهش میزان کربن فعال

مورد آزمایش از ترقیق محلول استوک با آب مقطر به-

مصرفی و بهدنبال آن ،کاهش هزینههای مربوط به تهیهی

دستآمد .دیگر مواد شیمیایی مورد استفاده از گریدهای

آن ،فرایند جذب را از لحاظ اقتصادی مقرون بهصرفه-

آزمایشگاهی بودند.

ترمیکند .چندین مادهی شیمیایی در فرایند میکرویو

آزمایشهای جذب

mg/L

جهت فعالسازی کربن بهکار رفته که بهترین فعالسازی با

آزمایشهای جذب در حالت ناپیوسته با استفاده از

حضور هیدروکسید قلیایی  KOHبهدستآمدهاست .با این

یک دستگاه جارتست انجامشد .برای هر آزمایش

وجود ،چالش اصلی با تکنیک میکرویو جهت اصالح

ناپیوستهی جذب  09 mL ،محلول اسید هیومیک حاوی

کربن فعال با استفاده از نمکهای فلزی ،ترکیب فلزی

غلظت و  pHمورد نظر از ( HAتنظیمشده با

HCl9/1 N

است که در طی فرایند فعالسازی تشکیل میشود .این

یا  )NaOHبه ظرف اضافه میشد و سپس میزان مناسبی از

ترکیبات فلزی در ساختار و منافذ داخلی ،انباشته شده و

پودر  SACو  NACبه آن اضافهمیشد .سوسپانسیون با

باعث کاهش حجم منافذ و مساحت سطح ویژهی آن می-

سرعت  199 rpmدر دستگاه جارتست در دورههای زمانی

گردد .بنابراین ،هیدروکسیدهای غیرفلزی ،ممکناست به-

مورد نظر مخلوط میشد .درنهایت ،سوسپانسیون از یک

عنوان یک مادهی شیمیایی جایگزین جهت فعالسازی

صافی سلولزی استات (اندازه منافذ  )9/40 µmعبور داده

کربن ،نتایج بهتری را بهدنبال داشتهباشد (.)31

میشد و میزان حذف  HAمورد آزمایش قرارمیگرفت.
NH4Cl

 pHاولیه ( ،)2-19غلظت  ،)19-09 mg/L( HAدز

دراین مطالعه ،کربن فعال اصالحشده با

( ،)NACبهمنظور بررسی پتانسیل جذب و مقایسهی آن

جاذب ( ،)9/1-9/4 g/Lو زمان تماس ()0-99min

با کربن فعال استاندارد ( )SACجهت بررسی حذف اسید

متغیرهای انتخابی اصلی در این تحقیق بود .همهی

هیومیک از آب آلوده مورد ارزیابی قرارگرفت .اثرات

آزمایشها در دمای اتاق ( )20±3°Cانجام شد .غلظت

متغیرهای مختلف مانند  ،pHدز جاذب ،غلظت اسید

 HAدر محلول قبل و بعد از آزمایشهای جذب توسط

هیومیک و زمان تماس موردبررسی قرارگرفت .همچنین

تعیین میزان جذب در طول موج  204 nmو نیز منحنی

کینتیک و ایزوترم جذب اسید هیومیک بر روی  NACو

کالیبراسیون رسمشده آن بااستفاده از دستگاه طیفسنج

 SACمدلبندی شد.

فرابنفش /نوری ( )Unico-1200تعیینمیشد ( .)33میزان
جذب  HAبر روی  SACو  NACبر اساس تفاوت بین

مواد و روشها
درمطالعهی حاضر NAC ،و  SACبهعنوان جاذب
بهکار رفتهشد .جاذب  NACبهعنوان یک جاذب متخلخل،

غلظتهای اولیه و نهایی  HAیا درصد حذف و ظرفیّت
جذب بهترتیب در معادالت  1و  2دادهشدهاست:
() 1

بر روی سطح خود دارای گروههای عاملی هیدروکسیل،
آلیفاتیک ،کربوکسیلیک و کربونیل است که از مواد زائد
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مقایسهی عملکردکربن فعالشده با  NH4Clبا کربن فعال استاندارد

جدول  :1مشخصات اصلی جاذبهای  NACو SAC

()2

پارامتر

C0غلظت اولیه  Ct ،)mg/L( HAغلظت  )mg/L( HAدر
زمان  Ce ،tغلظت  HAدر شرایط تعادلی (،)mg/L

V

واحد
SAC1

NAC2

BET

m2/g

1221

1221

حجم کل منافذ ()P/P0

cm3/g

2/272

2/366

nm

2/13

2/26

مزوپر

مزوپر

3/3

حجم محلول ( ،)Lو  mجرم جاذب ( )gمیباشد .همه

میانگین قطر منافذ

آزمایشات دو بار تکرار و متوسط دادهها ارائه شد.

ساختار منافذ

-

pHpzc

-

یافتهها
)4

میزان

7/1

برای  ،NACراندمانهای جذب  69% ،03% ،30/4%و 62%

اثر  pHاولیه

بهترتیب در غلظتهای جاذب  9/3 ،9/2 ،9/1و 9/4 g/L

اثر  pHاولیهی محلول در جذب  HAبر روی

در زمان تماس یکسان  99 minبهدستآمد (نمودار-2

 SACو  NACدر محدودهی مقادیر  2تا  19با استفاده از

ب).

میزان ثابتی از جاذب ( )9/2g/Lو غلظت اسیدهیومیک

 )9اثرغلظت اولیه اسیدهیومیک و زمان تماس

( )19mg/Lدر زمان تماس  29 minمورد بررسی
قرارگرفت .نتایج در نمودار  1نشان داده

اثر غلظت HAبین  0تا  29 mg/Lبر روی راندمان

شدهاست .با

و ظرفیّت حذف SAC 9/2 g/Lو  NACدر  9 pHو زمان

توجه به نمودار  ،1مشخصمیشود که میزان  pHمحلول

های تماس مختلف مورد مطالعه قرارگرفت .نتایج راندمان

بهطور قابل مالحظهای فرایند جذب HAبر روی  SACو
 NACرا تحت تاثیر قرارمیدهد .بهطوری که میزان حذف
 HAبا افزایش  pHاز  2تا  19کاهش مییابد .حداکثر
راندمان جذب  HAبرای هر دو جاذب  )89/8%( SACو
 )00/2%(NACدر  pHحدود  2رخداد .هنگامی که  pHتا
 19افزایش دادهشد ،راندمان جذب تا  16/4%برای  SACو
تا  31/0%برای  NACکاهشیافت.
)0

جذب  HAدر غلظتهای مختلف برحسب زمان تماس
در نمودار 3نشاندادهشدهاست .همانگونه که در نمودار3
نشان داده شده راندمان جذب  HAبا افزایش غلظت اولیه
بهعلت تعداد محدود مکانهای فعال جهت جذب  HAبر
روی سطوح هر دو جاذب تاحدودی کاهشمییابد .برای
هر یک از این غلظتها ،با افزایش زمان تماس ،راندمان
جذب افزایش پیدامیکند و تعادل به سرعت حاصل می

اثر غلظت جاذب و زمان تماس

شود .برای جاذب ( NACنمودار -3الف) ،راندمان جذب

اثر دوزهای مختلف  SACو  NACبر روی حذف

 HAاز  ،23% ،34%و  10%بهترتیب در غلظتهای اولیه

 HAبا استفاده از محلول حاوی  19 mg/Lاز 9 pH ،HA

 19 mg/L ،0 mg/Lو  29 mg/Lدر زمان تماس  0 minتا

و زمان تماس بین  0تا  99 minمورد بررسیقرارگرفت.

 ،03% ،90%و  39/4%بهترتیب در

غلظتهای اولیه

راندمانهای جذب  HAدر غلظتهای مختلف جاذب

 19 mg/L ،0mg/Lو  29 mg/Lدر زمان تماس 99min

برحسب زمان تماس در شکل  2نشان دادهشدهاند .همان

افزایشمییابد .برای جاذب ( SACنمودار-3ب) ،راندمان

گونه که در نمودار 2دیدهمیشود ،راندمان جذب  HAبا

جذب  HAبهترتیب از  ،10% ،20%و  19%در غلظت اولیه

NAC

 19 mg/L ،0mg/Lو  29 mg/Lدر زمان تماس 0 min

افزایش زمان تماس برای هر چهار غلظت  SACو

افزایشمییابد .درصد حذف  HAپس از زمان تماس

min

بهترتیب تا  ،09% ،92%و  33%در غلظتهای اولیه

mg/L

 99با غلظتهای  ،9/3 ،9/2 ،9/1و  9/4 g/Lاز  SACبه-

 ،19 mg/L ،0و 29 mg/Lدر زمان تماس  99 minافزایش

ترتیب به  ،48% ،38% ،39%و  00%رسید (نمودار -2الف).

مییابد.
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جدول :2پارامترهای کینتیکی مدل درجه دوم در غلظتهای اولیه  HAمختلف بر روی  NACو SAC
))k2 (g/(mg min

)h(k2qe2

)qmodel(mg/g

)qexp(mg/g

R2

∆q

2/41

22/6

22/2

2/111

2/21

6/24

21/6

24/1

2/114

2/17

11/6

64/2

2/114

2/11

22/3

2/114

1/1

2/111

1/34

2/111

1/41

جاذب

)C0(mg/L

NAC

2

2/616

12

2/221

22

2/223

2/42

2

2/143

1/14

22

12

2/163

2/1

62/2

21/1

22

2/212

2/3

12/2

67/2

SAC

جدول  :3پارامترهای مدلهای ایزوترم برای جذب تعادلی  HAبر روی  NACو SAC
النگمویر

جاذب
2

)9

فروندلیچ

R

)K (L/mg

)qm (mg/g

SAC

2/1

2/226

37/27

NAC

2/44

16/12

2/23

2

R

)Kf (mg/g

1/n

2/42

11/21

2/2411

2/42

22/12

2/2312

مطالعات کینتیک جذب

 t/qtدر مقابل ( tشکل مربوطه نشان داده نشده) جهت

دادههای جذب بهدستآمده در مطالعهی بررسی

تعیین مقادیر  qe ،k2و ضریب پیوستگی ( )R2و نتایج در

pH

جدول 2نشان داده شده است ∆q .تناسب بیشتر مدلهای

اثر غلظتهای مختلف  HAبر راندمان جذب در

9جهت شناسایی دینامیکهای واکنش جذب  HAبر روی
 NACو  SACمورد بررسی قرارگرفت .سه مدل کینتیکی

کینتیکی را با دادههای آزمایشی نشان میدهد.
)1

مطالعات ایزوترم جذب

جهت بررسی رفتار فرایند جذب  HAبر روی جاذبها

در مطالعات ایزوترم جذب ،دادههای جذب

بهکاررفت .این مدلها شامل معادلهی درجهی اول،

تعادلی تجربی بهدستآمده با مدلهای ایزوترم جذب

معادلهی درجهی دوم و انتشار درون ذرهای میباشد .از

النگمویر و فروندلیچ متناسب شدند .شکل خطی این مدل

بین سه معادلهی کینتیک مورد بررسی ،مدل درجهی دوم

ها در معادلههای  0و  6نشاندادهشدهاند:

(معادله  ،)3بهترین معادلهی متناسب برای هر دو جاذب با

() 0

ضریب همبستگی باالتر ( )R2=9/00و کمترین انحراف
استاندارد نرمال بود (معادله .)4
()3

که  kثابت جذب النگمویر ( )L/mgو  qmمیزان جذب
اشباع است ( .)mg/gدر ایزوترم النگمویر فرض میشود
که جذب به یک الیه محدود میشود و ملکولهای جذب

که  )mg/g( qeو  )mg/g( qtبه ترتیب میزان  HAجذب

شده هیچ بر هم کنشی با یکدیگر ندارند.

شده در تعادل و در زمان  ،tو  )g/mg min( k2ثابت

مدل فروندلیچ (:)10

سرعت معادله درجه دوم است.

() 6

()4
که ) Kf(mg/gو  nثابتهای مربوط به متغیرهای موثر بر
 qexpو  qmodelبه ترتیب مقادیر آزمایشی و پیش

روی فرایند جذب مانند ظرفیّت و شدت جذب است.

بینی شده میزان  HAجذب شده را نشان میدهند n .تعداد

 1/nشدت جذب و میزان بین  9و یک نشاندهنده

نقطههای آزمایشی است .نمودارهای رگرسیونهای خطی

مطلوبیّت فرایند جذب است ( .)10مدل ایزوترم فروندلیچ،

071مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره /00شماره /0خرداد و تیرماه 4931

مقایسهی عملکردکربن فعالشده با  NH4Clبا کربن فعال استاندارد

نمودار :1اثر  pHمحلول بر روی جذب  SACو  SAC=1/2 g/L ،HA=11mg/L( NACیا  ،NACزمان تماس= )21 min

نمودار :2اثر دز جاذب ( 1/1تا  )1/4mg/Lبر جذب pH=7 ،C0=11 mg/L( HA

بر اساس این فرض که مقدار مادهی جذبشونده با

تعیین ( )R2ارزیابی میشود .ثابتهای مربوط به مدلها از

افزایش دز جاذب بیشتر میشود ،استوار است ( .)0تناسب

طریق شیب یا عرض از مبدا نمودارهایشان مشخص می

این مدلها با دادههای تجربی تعادلی براساس ضریب

شود .اطالعات بهدست آمده در جدول  3خالصه شده-

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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تری باشند ( .)0مطابق با آن ،پیشنهادشدهاست که اسید

است:
همانگونه که در جدول  3مشاهدهمیشود ،میزان

هیومیک ممکن است در مقادیر  pHپایینتر دارای ساختار

 R2بزرگتر برای ایزوترم النگمویر نسبت به مدل

گرد و در pHهای باالتر بهصورت خطی یا کشیدهی

فروندلیچ برای هر دو جاذب نشانمیدهد که دادههای

موجود باشد ( .)4بنابراین در محلولهای اسیدی در

تعادلی جذب  HAبر روی  NACو  SACبا مدل

مقایسه با pHهای باالتر ،ممکناست تعداد بیشتری از

النگمویر بهتر میتواند توصیفشود .حداکثر ظرفیّت

ملکولهای اسید هیومیک باتوجه به اندازهی کوچکترشان

جذب ناشی از پوشش تکالیه برای 03/40 mg/g ،NAC

بر روی سطح مشخصی از جاذب جذب شوند.
نکتهی دیگری که در شکل  1مشاهده میشود این

و برای  SACبرابر  69/09 mg/gبود.

است که در همهی pHهای مورد آزمایش جذب

HA

توسط  NACنسبت به  SACحدود  10%بیشتر بود .میزان

بحث

جذب بیشتر  HAتوسط  NACدر مقایسه با  SACمی

 )4اثر  pHاولیهی محلول
دستیابی به حداکثر راندمان جذب  HAدر یک
محلول اسیدی بر روی دیگر جاذبها شامل کربن فعال
تهیهشده ازمواد بیومس ( ،)4بنتونیت فعالشده با اسید
( ،)34زئولیت اصالحشده با سورفاکتانت ( )19نیز
گزارششدهاست .گروههای عاملی مختلف هیدروکسیل

(-

 ،)OHآلیفاتیک ( CO ،)CHو کربونیل ( )-COOHبر روی
سطح  NACو نیروهای جذب الکترواستاتیک بین آنها و
ملکولهای اسیدهیومیک در محلولهای اسیدی باعث
افزایش راندمان جذب میشوند .در  pHبزرگتر از  4و ،8
بهترتیب تفکیک یونی گروههای کربوکسیلیک و فنولیک
رخمیدهد و بنابراین بار منفی ملکولهای  HAافزایشمی
یابد ( .)30با درنظرگرفتن  pHpzcاین جاذبها (جدول ،)1
سطح  NACو  SACدر pHهای قلیایی بهطور منفی باردار
میشود .ازطرف دیگر ،سطح جاذبها در محلولهای با
 pHاسیدی بهطور مثبت باردار میشود که این امر ،باعث
افزایش نیروهای جذب الکترواستاتیک بین ملکولهای
 HAباردار منفی و سطح جاذب میشود و بنابراین،
راندمان جذب بهبود مییابد .دلیل دیگر ،مربوط به
نیروهای دفع الکترواستاتیک بین مکانهای با بار منفی
مجاور میباشد که باعث کشیدهشدن ملکولهای  HAمی
شود ( .)12ملکولهای  HAممکن است در pHهای
اسیدی بهدلیل تمایل بهگردشدن دارای اندازهی کوچک

077مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تواند مربوط به گروههای عاملی بیشتر و بنابراین تعداد
مکانهای جذب بیشتر موجود بر روی سطح  NACنسبت
به  SACباشد .ازآنجایی که  pHآبهای طبیعی حدود
خنثی است ،دیگر آزمایشها در  9 pHانجام شد.
 )0اثر غلظت جاذب و زمان تماس
بادرنظرگرفتن غلظت ثابت  )19 mg/L( HAمورد
استفاده در همهی این آزمایشها ،افزایش راندمانهای
جذب با افزایش غلظت  SACو  NACنشانمیدهد که
افزایش تعداد مکانهای جذب فعال بهازای تعداد ثابتی از
ملکولهای  HAدر محلول و کاهش جنبش درونی ذرات
ممکن است باعث این پدیده شود Lin .و همکارانش در
تحقیقی که بر روی فرایند جذب اسیدهیومیک توسط
ترکیب چیتوسان/زئولیت اصالحشده با سورفاکتانت انجام
دادند ،مشاهده کردند که افزایش دز جاذب از  9/4تا

g/L

 ،2باعث افزایش راندمان از  88/6 %به  08/1 %در زمان
تماس  24ساعت و غلظت  09 mg/L HAشد (.)29
هنگامی که جرم بیشتری از  NACیا  SACدر محلول

HA

موجود است ،ملکولهای  HAبیشتری میتوانند با مکان
های جذب در دسترس واکنشدهند و نهایتاً درصد حذف
را افزایش دهند .باالتربودن راندمان جذب  NACنسبت
به  ،SACمطلوب ّیت و مناسب تر بودن آن در حذف  HAاز
آب را نشان میدهد.
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مقایسهی عملکردکربن فعالشده با  NH4Clبا کربن فعال استاندارد

 )9اثرغلظت اسیدهیومیک و زمان تماس

های اولیه ،میزان  HAجذبشده بر روی  NACو  SACبا

با افزایش غلظت  ،HAمیزان جذب مادهی جذب

افزایش زمان بیشتر میشود و نهایتاً به تعادل میرسد .در

شونده در واحد سطح هر دو جاذب افزایش مییابد و

کاربردهای صنعتی ،حذف باالی  HAدر

غلظتهای

ملکولهای اسیدهیومیک بیشتری میتوانند در سطح

پایین ،ضروری به نظر میرسد .در ابتدا ،میزان جذب

HA

(min

جاذبها جذبشوند .بدیهی است که ظرفیّت جذب

بر روی  NACو  SACدارای سرعت بیشتری بود

جاذبها توسط غلظت  HAتحت تاثیر قرارمیگیرد.

 )9-10و سپس تا رسیدن به تعادل بهآهستگی افزایشمی

افزایش ظرفیّت جذب هر دو جاذب با افزایش غلظت

یافت .در شروع فرایند و غلظتهای کم  ،HAسرعت

اولیهی  HAمیتواند مربوط به افزایش نیروی جنبشی

جذب بهعلت در دسترس بودن تعداد بیشتری از محلهای

انتقال جرم در اثر افزایش غلظت جذبشوندهی انتقالی از

جذب ،باال بود ( Imyim .)34و  Prapalimrungsiدر

محلول مائی به سطح جاذب باشد ( .)36در همهی غلظت

تحقیقی که در سال  2919بر روی حذف  HAانجام دادند،

الف

ب

نمودار :3اثر غلظت اولیه  HAبر جذب روی (الف) ( ،NACب)  SAC=1/2g/L( SACیا )NAC
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به این نتیجه رسیدند که با افزایش غلظت اولیهی اسید

نکتهی دیگر آنکه ظرف ّیت تجربی ( )qexpهر دو جاذب با

هیومیک محلول ،ظرف ّیت جذب جاذبهای خاکسترپوسته

افزایش غلظتهای اولیه  HAبیشترشدهاست .این حالت

برنج و خاکستر پوسته برنج اصالحشده با  NH2بهترتیب

میتواند بدین صورت توضیحدادهشود که افزایش غلظت

تا  30و  09 mg/gافزایشمی یابد ( NAC .)8دارای گروه

اولیه  HAمنجر به کاهش در مقاومت انتقال جرم  HAاز

های عاملی بیشتری است و متعاقباً محلهای بیشتری در

محلول بر روی هر دو جاذب میشود ( .)29بهطورکلی،

سطح خود برای جذب ملکولهای  HAدر مقایسه با

میزان ثابت سرعت جذب،k2 ،و سرعت جذب ( )hبرای

 SACدارد که در نهایت برای همهی غلظتها با افزایش

 NACدر همهی غلظتهای  ،HAباالتر از  SACاست که

زمان تماس منجر به کسب راندمان باالتری میشود.

میتواند مربوط به دارا بودن مکانهای جذب فعال بیشتر

)5

 NACدر واحد سطح جاذب باشد.

مطالعات کینتیک جذب
مشاهدهگردید که مقادیر ظرف ّیت جذب تجربی

)7

مطالعات ایزوترم جذب

( )qexpبا مقدار مدل ( )qmodelدرهمهی غلظتهای اولیه

باتوجه به ضریب همبستگی باالتر ( )R2برای

 HAمطابقت دارد .بنابراین ،این فرض اثبات میشود که

ایزوترم النگمویر نسبت به فروندلیچ برای هر دو جاذب

جذب  HAبر روی  NACو  SACدر همهی مراحل

 NACو  ،SACاین ایزوترم بهعنوان ایزوترم فرایند جذب

جذب ،اساساً شیمیایی است و بهطور قابل مالحظهای

انتخابگردید .درتحقیقاتی که توسط  Chenو همکارانش

سرعت فرایند را تحت تاثیر قرار میدهد (.)34

( Wang ،)2و همکارانش ( )3و  Linو همکارانش()29

تحقیقات دیگری که توسط  Chenو همکارانش

انجامشد ،مشخصگردید که ایزوترم جذب اسیدهیومیک

( )2با استفاده از کربن فعال و  Wangو همکارانش ()39

توسط جاذبهای مختلف همانند تحقیق حاضر از ایزوترم

توسط ترکیب پلی آنیلین /آتاپولگیت جهت حذف اسید

النگمویر

جذب

هیومیک از محلول های آبی انجامگردید ،نشانداد که در

 43/91-61/30mg/gبرای پلیآنیلین /آتاپولگیت (،)38

آنها نیز فرایند جذب با مدل کینتیکی درجهی دوم

 19 mg/gبرای پالیگوسکیت (40/4-62/0mg/g ،)3

مطابقت داشت .ثابتهای سرعت ( )k2محاسبهشده از مدل

برای کربن فعال تهیهشده از بیومس ( 8/2 mg/g ،)4برای

کینتیکی درجهی دوم برای هر دو جاذب با افزایش غلظت

آمینوپروپیل ( )8و  19/0 mg/gبرای زئولیت طبیعی ()31

اولیه  HAکاهش مییابدکه این خود ،نشاندهندهی جذب

گزارششدهاست .مشاهدهشد که  NACظرفیت جذب

سریع در غلظت اولیه پایین است .این امر ،میتواند به

بیشتری را در مقایسه با دیگر جاذبهای مطالعهشده

پیروی

میکند.

میزان

ظرفیّت

دلیل نسبت ًا برهنهبودن سطح جاذب در غلظت کم

HA

داشت .همچنین مشخصگردید که  NACظرفیّت جذب

باشد که باعثمیگردد تعداد بیشتری از ملکولهای

HA

باالتری را نسبت به  SACنشانداد که میتواند مربوط به

بتوانند بر روی مکانهای فعال جذب قرار بگیرند .اشغال

محلهای واکنشی و فعال بیشتر موجود بر روی سطح

این مکانها در غلظتهای باالتر و نیروهای دفع

 NACدر مقایسه با  SACباشد.

الکترواستاتیک بین ملکولهای  HAمنجر به کاهش

دادههای تعادلی بهوسیلهی مدلهای جذب

سرعت جذب میشود .همچنین ،مطابق جدول  ،2افزایش

فروندلیچ و النگمویر بررسیشد .دادههای تجربی بهطور

سرعت جذب ( hیا  )k2qe2با افزایش غلظت اولیه برای

معقولی توانست با ایزوترم جذب النگمویر تناسب داشته-

هر دو جاذبها نشانمیدهد که میزان انتقال جرم

HA

متناسب با افزایش غلظتهای اولیه بهبود پیداکردهاست.
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باشد .بهطورکلی ،بارگذاری سطحی تکالیه برای ،NAC
 03/40mg/gو برای  69/09 mg/g ،SACمحاسبهشد.
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 با کربن فعال استانداردNH4Cl مقایسهی عملکردکربن فعالشده با

تشکر و قدردانی

 رویداد که شدت جذب2 pH بیشترین ظرفیّت جذب در

 مراتب تشکر و قدردانی،نویسندگان این تحقیق

. بیشتر بودNAC  وHA الکترواستاتیک بین ملکولهای

خود را ازگروههای مهندسی بهداشت محیط دانشگاههای

 میتواند،مطالعات کینتیکی نشانداد که مدل درجهی دوم

تربیتمدرس و علوم پزشکی سبزوار که باحمایتهای

 نتایج نشان داد که.با دادههای بهدستآمده متناسب شود

 موجبات انجام این تحقیق را میسر،مادی و معنوی

 قادر است بهطور قابل مالحظهSAC  در مقایسه باNAC

. اعالم میکنند،نمودند

. را از محلولهای آبی حذف نمایدHA ای
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Background: Removal of humic acids during water treatment is
important because it can react readily with chlorine and produce
carcinogen compounds. In this study, performance, kinetic and
isotherm of humic acid (HA) adsorption onto NH4Cl-induced
activated carbon (NAC) has been investigated and compared to
the standard activated carbon (SAC).
Materials and Methods: NAC and SAC were used as the
adsorbent in the present work and adsorption experiments were
performed in batch mode. Adsorption of humic acid (HA) on SAC
and NAC as a function of solution initial pH (2-10), adsorbent
dosage (0.1-0.4 g/L), contact time (5-70 min), and adsorbate
concentration (5-20 mg/L) was investigated.
Results: NAC exhibited higher HA adsorption capacity than that
of SAC and HA adsorption capacities for both decreased with
increasing solution initial pH in range of 2 to 10. The HA removal
efficiencies of SAC and NAC were found to increase with
increasing the adsorbent dosage. The adsorption kinetics data
were well fitted by pseudo-second-order equation. The
mechanisms of the adsorption of HA on SAC and NAC at pH 7
may include electrostatic attraction and hydrogen bonding. The
adsorption isotherm data showed that adsorption behavior of HA
well fitted by Langmuir adsorption isotherm for both NAC and
SAC. The maximum adsorption capacity was 93.45 and 67.57
mg/g for NAC and SAC, respectively.
Conclusion: The results revealed that NAC has significantly
removed HA from aqueous solutions compared to SAC and even
many other adsorbents. Thus NAC as a cheap and more
appropriate adsorbent can be used for removal of humic
substances from polluted waters.
Key words: Humic acid, adsorption, activated carbon, NH4Cl
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