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کاربرد کلش برنج در جذب رنگهای اسید اورانژ و ریموزول بلک از پسابهای شبیهسازیشده
صنایع نساجی

عاطفه رحیمی

چکیده
در این تحقیق از کلش برنج که جزء مواد لیگنوسلولزی فراوان و ارزانقیمت در کشور
است برای جذب رنگهای اسیدی و واکنشی از آب استفاده شد و کارایی جذب آن
موردبررسی قرار گرفت .کلش برنج بهعنوان ماده اولیه از مزارع برنج شمال تهیه شد
و بعد از خردکردن و استخراج مواد استخراجی مورداستفاده قرار گرفت .رنگهای
مورداستفاده شامل اسید اورانژ  )AO7( 7و ریموزول بلک )RBB( Bاز شرکت الوان
ثابت تهیه شد .در این تحقیق اثر  pHپساب ،دما ،مقدار جاذب ،غلظت رنگ و زمان
برای تعیین شرایط بهینه جذب بررسی شد و مدلهای جذب ایزوترم برای هر دو
رنگ موردمطالعه قرار گرفت .نتایج حاصل از جذب رنگ توسط کلش برنج نشان داد
که میزان جذب به مقدار زیادی به  pHمحلول بستگی دارد و در  pHهای اسیدی
کارایی حذف رنگ ساقه برنج در حد باالیی قرار دارد و با افزایش  pHاز  2تا 12
میزان حذف رنگ تا  %50کاهش مییابد .همچنین میزان جذب رنگ در زمانهای
اولیه تیمار بسیار سریع است و حدود بیش از  %95جذب رنگ در  10دقیقه اول رخ
میدهد .میزان حداکثر جذب رنگ  AO7توسط کلش برنج برابر  27/3میلیگرم بر
گرم و برای رنگ  RBBبرابر  16/5میلیگرم بر گرم تعیین شد و پیروی ایزوترم
جذب هر دو رنگ از مدل النگمویر مشاهده گردید .با توجه به نتایج ،میتوان گفت
که کلش برنج به دلیل ارزانقیمت بودن و فراوانی گزینة مناسبی برای حذف
آالیندههای رنگی از پسابهای صنعتی و شهری است.
واژگان کلیدي :کلش بررنج ،جرذب ،رنرگ ،مردلهای جرذب ،مطالعره سرینتیک،
ایزوترم.

مقدمه
آلودگی آب يکی از مهمترين چالشهای محیط زيستی
دنیا و ايران است و يکی از علل مرگومیر در جهان
محسوب میشود .آبهای سطحی و زيرزمینی هر دو در
معرض آاليندههای مختلف قرار دارند .آاليندههای آب
ازنظر ماهیت به سه گروه مواد آلی ،معدنی و عوامل
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فیزيکی تقسیم میشوند .عمده آاليندههای آلی شامل مواد
شوينده ،پساب صنايع غذايی ،حشرهكشها و علفكشها،
مواد نفتی و رنگها هستند [ .]1پسابهای نساجی حاوی
مواد رنگی بهعنوان يکی از مهمترين منابع آاليندههای آلی
محیط زيست شناخته شدهاند كه اثرات زيستمحیطی
مخربی بهجا میگذارند .يکی از روشهای جلوگیری از

398

كاربرد كلش برنج در جذب رنگهای اسید اورانژ و ريموزول بلک از پسابهای شبیهسازیشده صنايع نساجی

خطرات اين آاليندهها ايجاد سیستم تصفیه فاضالب در
واحدهای صنعتی نساجی است كه پساب قبل از ورود به
زيستبوم تصفیه شود [ .]2از طرف ديگر ،روشهای عمده
و مؤثر برای كاهش آاليندههای رنگی پسابها ،استفاده از
انواع جاذبهای مختلف است .يکی از بهترين جاذبها،
كربن فعال است كه به دلیل هزينه نسبتاً زياد ،مشکالت
بازيابی آ ن و كاهش تدريجی كارايی آن ،محققان در پی
يافتن جاذبهای ارزانقیمت و كارآمد هستند [.]4 ،3
انواع مواد لیگنوسلولزی از قبیل كلزا و پسماندهای سويا و
باگاس و  ...به دلیل دسترسی فراوان ،زيستتخريبپذيری
و ساختار متخلخل نويدبخش ظرفیت جذب مناسب انواع
آاليندههای رنگی هستند [ .]5 ،2امروزه برنج بهعنوان
يکی از مهمترين منابع تأمینكننده غذای انسان در جهان
و ايران مطرح است كه ساالنه بیش از  3میلیون تن در
كشور تولید میشود و پسماند لیگنوسلولزی ساقه برنج كه
به مقدار  1/5-1كیلوگرم به ازای هر كیلوگرم برنج تولید
میشود [ ،]6يکی از فراوانترين پسماندهای لیگنوسلولزی
موجود در كشور است كه میتواند عالوه بر در صنايع
خمیر و كاغذ و بهسازی خاک بهعنوان جاذب آاليندهها و
مواد رنگی به كار رود .هرساله بخشی از اين پسماند
لیگنوسلولزی سوزانده شده و با انتشار آاليندههايی از قبیل
ذرات ريز معلق با قطر كمتر از  2/5میکرون ،مونوكسید
كربن ،انواع هیدروكربنها ،اكسیدهای نیتروژن و گوگرد
سبب آلودگی هوا میشود [ .]5پسماندهای لیگنوسلولزی
به علت وجود گروههای فعال هیدروكسید و كربوكسیل بر
روی زنجیرههای سلولز ،همیسلولزها و لیگنین پتانسیل
مناسبی برای جذب انواع مختلف آاليندهها دارند [ .]6در
گزارشهای علمی مختلف مقدار سلولز ساقه برنج 47-32
درصد ،همی سلولزهای آن  27-19درصد ،لیگنین 24-11
درصد ،مقدار سیلیس به میزان  20-7درصد و مقدار
پتاسیم آن  1/7-1/2درصد گزارش شده است [ .]7 ،5بر
اساس گزارش محققان همیسلولز اصلی ساقه برنج از نوع
و
O-methyl-α-D-glucurono-L-arabino-D-xylans
گلوكانها و لیگنین ساقه برنج شامل واحدهای غیرتراكمی
گوياسیل و سیرينجیل با مقدار كمی پی-هیدروكسی فنیل
است [ .]7با توجه به مقدار زياد پسماند لیگنوسلولزی
ساقه برنج در كشور و تركیبات شیمیايی مناسب آن،

توسعه كاربرد اين پسماند لیگنوسلولزی برای محافظت از
محیطزيست بسیار سودمند خواهد بود .به همین داليل،
گزارشهايی از كاربرد كاه برنج بهعنوان جاذب انواع
مختلف رنگ و مواد آالينده از آب منتشر شده است [،5
 .]8در اين تحقیق كارايی و قابلیت اين ماده بهعنوان
جاذب رنگهای اسید اورانژ  )AO7( 7و ريموزول بلک B
( )RBBاز محلولهای آبی آلودهشده بررسی و با برخی
ديگر از پسماندهای لیگنوسلولزی مقايسه شده است .اثر
پارامترهای مؤثر در جذب مانند  ،pHمدتزمان تماس،
دمای محیط و مقدار جاذب و غلظت رنگها بر كارايی
جذب و همچنین ايزوترم جذب نیز مورد بررسی قرار
گرفته است.

مواد و روشها
مواد اولیه
ساقه برنج هاشمی بهعنوان پسماند لیگنوسلولزی از
شالیزارهای گیالن جمعآوری شد و پس از هوا خشکشدن
تا رطوبت حدود  ،%8با آسیاب آزمايشگاهی به قطعات ريز
تبديل شد و سپس در غربال با مش  40-60غربال شد و
ذرات عبوركرده از مش  40و قرارگرفته روی مش 60
بهعنوان جاذب استفاده شد .پودر حاصل بعد از جداسازی
مواد استخراجی با اتانول و تولوئن به نسبت  1به  2در آون
در دمای  45درجه سلسیوس كامالً خشک شد و داخل
كیسههای پلیاتیلن دربسته ذخیره شد و در ادامه برای
آزمايشهای جذب مورداستفاده قرار گرفت.
رنگ اسیدی مورد آزمايش با نام تجاری اسید اورانژ 7
( )AO7و رنگ واكنشی ريموزول بلک  )RBB( Bبهطور
گسترده در صنايع نساجی و كاغذسازی كاربرد دارند كه از
شركت الوان ثابت تهیه شدند .طولموج حداكثر جذب
برای رنگ اسید اورانژ  7در  497نانومتر برای رنگ
ريموزول بلک  Bدر  599نانومتر بود.
آزمایشهای جذب
ابتدا محلول مادر از رنگهای  AO7و  RBBهركدام با
غلطت  1000میلیگرم بر لیتر با استفاده از آب مقطر تهیه
شد و سپس اين محلول به محلولهای رقیق با غلظتهای
موردنیاز ( 125 ،100 ،75 ،50و  150میلیگرم بر لیتر)
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تبديل شد .جهت تعیین میزان حذف رنگ ،از
اسپکتوفوتومتری  UV-Visibleبا توجه به طولموج
حداكثر جذب هر رنگ استفاده شد .برای تهیه منحنیهای
كالیبره ،در ابتدا برای هر يک از رنگها نمودار
كالیبراسیون بین غلظتهای مختلف رنگ و میزان جذب
هر يک در طولموج حداكثر رسم شد و روابط خطی مابین
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میزان جذب و غلظت دو رنگ مذكور با استفاده از روش
كمترين مربعات برآورد شد كه در شکل  1آورده شده
است .از روابط كالیبره مذكور در حین آزمايشها برای
برآورد میزان غلظت رنگها قبل و بعد از جذب استفاده
گرديد.

شکل  -1منحنی کالیبراسیون برای رنگهای  AO7و RBB

برای بررسی اثر  5 ،pHگرم از آرد كلش خشک با
احتساب رطوبت در  100میلیلیتر محلول رنگی ريخته
شد و بالفاصله تنظیم  pHمحلولهای رنگی حاوی كلش
برنج با استفاده از محلول اسیدسولفوريک  4نرمال و يا
هیدروكسید سديم  2نرمال انجام گرفت .بعد از تنظیم
شرايط آزمون ،نمونهها به مدت  48ساعت بر روی شیکر
قرار داده شد تا هم زدن آرام و مؤثری انجام گیرد و پس از
 48ساعت ،محلولهای موردنظر با استفاده از كاغذ واتمن
فیلترشده و غلظت رنگ باقیمانده در آنها با طیفسنجی
سنجیده شد .سپس مقدار جذب ) (qtبرحسب میلیگرم
بر گرم و درصد كاهش رنگ ) (Rبا استفاده از معادالت  1و
 2محاسبه شد.

() 1

( )2

در اين معادله  Coغلظت اولیه رنگ و  Ctغلظت تعادل
رنگ بعد از آزمون جذب V ،حجم نمونه و  Mوزن خشک
آرد كلش برنج است.
برای تعیین دمای بهینه جذب در شرايط  pHبهینه،
چهار نمونه از محلولهای آبی به میزان  50میلیلیتر و با
غلظت  100میلیگرم بر لیتر ،با مقدار آرد كلش برنج 5
گرم بر لیتر تهیه شد و به مدت  48ساعت در چهار دمای
( 25دمای محیط) 50 ،40 ،و  60درجه سلسیوس
نگهداری شد .برای ايجاد دماهای  50 ،40و  60درجه
سلسیوس از انکوباتور شیکردار استفاده شد.
برای تعیین اثر مقدار كلش برنج بر جذب رنگ از
محلولهای رنگی در شرايط بهینه  pHو دمای بهینه ،چهار
نمونه رنگ به حجم  50میلیلیتر با غلظت  100میلیگرم
بر لیتر با مقدار كلش برنج  7/5 ،5 ،2/5و  10گرم بر لیتر
تهیه شد و پس از  48ساعت قرارگیری در شیکر و
فیلتركردن با كاغذ واتمن ،مقدار جذب رنگ در چهار
مقدار جاذب تعیین شد.
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برای بررسی اثر غلظت رنگ بر جذب در شرايط بهینه
 pHو دمای بهینه ،شش نمونه محلول رنگ با غلظتهای
 125 ،100 ،75 ،50 ،25و  150میلیگرم بر لیتر با مقدار
ماده چوبی  5گرم و پس از گذشت  48ساعت و قرارگیری
در شیکر و جداكردن محلول رنگی از جاذب ،مقدار جذب
در شش غلظت مختلف از هر دو رنگ تعیین شد.
برای بررسی ايزوترم جذب هر دو رنگ ،تعداد  12ارلن
كامالً شسته شد و داخل هر يک  100میلیلیتر محلول
رنگی با غلظتهای مختلف  125 ،100 ،75 ،50 ،25و
 150میلیگرم بر لیتر ريخته شد .سپس  pHنمونهها در
مقدار بهینه تنظیم شد و نمونهها بر روی شیکر گذاشته
شدند و پس از سپریشدن زمان معین (زمان تعادل
بهدستآمده از آزمايشهای سینتیک جذب) مقدار بسیار
كمی از محلول رنگی با سرنگ جدا شد و سپس مقدار
رنگ باقیمانده در محلول با طیفسنجی اندازهگیری شد.
مدلهای جذب
دو مدل ايزوترم فروندلیج ( )1916و النگموير ()1926
و مدلهای سینتیکی ،بر دادههای حاصل از آزمايشهای
جذب برازش داده شدند .ايزوترمهای جذب شامل معادالتی
هستند كه در حالت تعادل به كار میروند .در مدل ايزوترم
جذب النگموير فرض میشود كه مناطق جذب واقع بر
سطح جسم جاذب يکنواخت بوده و همگی دارای قدرت
جذب يکسان و همگن هستند .ايزوترم النگموير را میتوان
بهصورتهای زير نوشت [.]9

( )3

() 4

در روابط مذكور )l/g( KL ،ثابت تعادل جذب را نشان
میدهد كه به مقدار  bو  qmوابسته است كه با رابطه 5
محاسبه میشود.

()5

KL=qmb

معادله النگموير دارای يک ثابت بدون بعد به نام ثابت
جداسازی ( )RLاست و از رابطه  6پیروی میكند .اين ثابت
مشخصكننده كیفیت جذب است.
()6
جذب ايزوترم فروندلیج با استفاده از معادلة  7محاسبه
میشود .در اين معادله فرض بر اين است كه با افزايش
پوشش سطحی ،انرژی جذب سطحی بهصورت لگاريتمی
كاهش میيابد كه ناشی از ناهمگنی سطح است .اين
معادله جذب حداكثری را محاسبه نمیكند [.]9
()7
در اين معادله مقدار  nو  Kfثابتهای فروندلیج هستند
كه بیانگر فرايند جداسازی رنگ از محلول و جذب آن بر
روی ماده جاذب هستند .اگر مقدار  1/nكمتر از  1شود
بیانگر ايزوترم فروندلیج و اگر بیشتر از  1شود ،بیانگر
جذب اشتراكی خواهد بود .بهعبارتديگر مقدار  1/nكمتر
از يک نشان میدهد كه جذب ماده رنگی بر روی جاذب
در غلظتهای كمتر رنگ بهتر از غلظتهای زياد رنگ
است [.]8
مطالعات سینتیک جذب معموالً بر اساس مدلهای
جذب شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم و پخش درونذرهای
بررسی میشوند .معادله مدل شبه مرتبه دوم بهصورت زير
بیان میشود [.]2
()8
اگر معادله شبه مرتبه دوم قابل كاربرد باشد ،منحنی
 t/qtبهصورت تابعی از  ،tخط مستقیمی خواهد بود و نرخ
جذب اولیه  hاز رابطه زير قابلمحاسبه است.
() 9

h =K2 qe2
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نتایج و بحث
اثر  pHبر کارایی جذب
اثر  pHبر میزان جذب رنگ توسط ماده چوبی در
شکل  2نشان داده شده است .با توجه به اينکه يونهای
 H+قابلیت جذبشدن زيادی دارند pH ،محیط روی
سرعت فرايند و نیز میزان جذب بسیار مؤثر است و برای
هر سیستم خاص بايد با انجام آزمايش ،بهترين شرايط
ازنظر  pHتعیین شود .همانطور كه مالحظه میشود
بهطوركلی با افزايش میزان  ،pHدرصد حذف هر دو رنگ
 AO7و  RBBتوسط كلش برنج كاهش يافته است .رابطه
خطی بین  pHو جذب رنگ در نمودار آورده شده است كه
دارای ضريب همبستگی معنیداری است .آن چنانکه از
روابط و شیب نمودارهای برازششده مشخص است ،با
افزايش  pHمیزان جذب رنگ توسط  RBBنسبت به
 AO7روند كاهشی تندتری داشته است .در شرايط
اسیدی ،تعامالت الکترواستاتیکی بین رنگهای آنیونی و
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سطح جاذب حداكثر است .چراكه در  pHهای كمتر،
مکانهای فعال در سطح كلش برنج شامل گروههای قطبی
نظیر هیدروكسیل ،كربوكسیل ،فنولی و  ...پروتوندار
هستند و آنیونی نشدهاند .در مقابل در  pHهای بیشتر،
چگالی بار آنیونی بر روی سطح جاذب افزايش میيابد ،زيرا
برخی از مکانهای فعال بر روی كلش برنج بهصورت
 COOو  PH-O-يونیزه میشوند و با ايجاد دافعهالکترواستاتیکی بین ملکولهای رنگدانة آنیونی و بار آنیونی
سطح جاذب سبب كاهش جذب اين نوع رنگزای آنیونی
میشوند [.]10 ،9
همانطور كه بیان شد برای جذب هر دو رنگ بر روی
كلش برنج  pHبهینه اسیدی برازش شده است و برای
آزمايشهای بعدی اين مطالعه  pHبهینه  4در نظر گرفته
شد كه مقدار جذب در حد مطلوبی است و  pHپساب
خروجی اثر نامطلوب كمتری بر محیطزيست دارد.

شکل  -2اثر  pHبر جذب در مدتزمان  48ساعت و  100 RPMبرای دو رنگ  AO7و .RBB

اثر دما بر کارایی جذب
اثر دما بر كارايی جذب در شکل  3نشان داده شده
است .مشاهده میشود كه يک رابطه خطی ماليم و
مستقیم بین دما و مقدار جذب وجود دارد و ضريب
همبستگی بین اين دو در حد بااليی است ،بطوريکه با
افزايش دما میزان جذب رنگ توسط كلش برنج افزايش
میيابد .اين افزايش جذب بیانگر اين است كه جذب اين

رنگها بر روی مواد لیگنوسلولزی ساقه برنج تحت كنترل
واكنشهای گرماگیر است.
با توجه به بررسی انجامشده و رابطه خطی بین دما و
جذب رنگ ،دمای بهینه  40±2در نظر گرفته شد .مشابه
نتايج اين تحقیق ،در ديگر بررسیهای جذب رنگ توسط
كلش برنج و ديگر جاذبها نیز با افزايش دما ،میزان حذف
رنگ افزايش يافته است [.]8
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شکل  -3اثر دما بر کارایی جذب در  pH=4و زمان  24ساعت

اثر مقدار جاذب بر کارایی جذب
همانطور كه در شکل  4مشاهده میشود با افزايش
مقدار كلش برنج ،میزان جذب افزايش میيابد و رابطه بین
اين دو متغیر تقريبا بهصورت خطی است .اثر مقدار كلش
برنج بر میزان جذب رنگ  AO7نسبت به رنگ RBB

بیشتر بوده ولی ضريب همبستگی هردوی آنها در حد
مطلوبی است .اين روند افزايشی ناشی از افزايش سطح
جاذب در اثر افزايش مقدار كلش برنج است كه منجر به
افزايش مقدار جذب هر دو رنگ موردمطالعه میشود.

شکل  -4اثر مقدار جاذب بر جذب رنگ در  pH=4و دمای بهینه  40درجه سلسیوس

طبق بررسی انجامشده با افزايش مقدار كلش برنج به
دلیل زيادشدن سطح دردسترس جاذب و درنتیجه افزايش
تعداد مکانهای فعال برای حذف رنگ  AO7و RBB
درصد حذف رنگها افزايش يافته است .نتايج اين مطالعه
با نتايج ديگر مطالعات مانند جذب رنگ با مواد

لیگنوسلولزی مانند پسماندهای كانوال كه با افزايش میزان
جاذب مقدار جذب افزايش نشان داده است ،همخوانی دارد
[.]12 ،11 ،8
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اثر غلظت رنگ و زمان بر جذب رنگ
 AO7و RBB

رابطه بین غلظت رنگ و جذب رنگهای
توسط كلش برنج بهصورت منحنیهايی با رابطه نمايی
است و دارای ضريب همبستگی در حد مطلوبی است كه
در شکل  5آورده شدهاند .همچنین ،در اين شکل رابطه
بین غلظت رنگ و كارايی جذب در مدتزمان  120دقیقه
نشان داده شده است .همانگونه كه در نمودارهای مذكور
ديده میشود ،بیش از  90درصد حذف رنگ در  10دقیقه
اول تیمار روی میدهد و با افزايش مدتزمان تیمار،
سرعت جذب كاهش میيابد كه ناشی از جذب دومرحلهای
است .در مرحله اول كه مکانهای فعال جذب پروتوندار
در سطح جاذب زياد است و اكثر منافذ ماده جاذب خالی
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است ،جذب بهسرعت روی جاذب انجام میشود .با گذشت
زمان و پرشدن تدريجی منافذ ،نفوذ رنگ و اتصال به منافذ
خالی باعث كندتر شدن فرايند جذب میشود [ .]11اين
موضوع در طراحی سیستمهای تصفیه پسابهای رنگی با
روش جذب اهمیت فراوانی دارد ،بهطوریكه هر چه
سرعت جذب زيادتر باشد ،مخازن موردنیاز كمتر خواهد
بود و هزينه سرمايهگذاری اولیه كمتری الزم است.
همچنین شکل  5نشان میدهد كه با افزايش غلظت هر دو
رنگ ،مقدار و كارايی جذب افزوده میشود .به هرحال،
مقدار جذب رنگ  AO7بیشتر از مقدار جذب  RBBدر
شرايط مشابه است.

شکل  -5اثر غلظت رنگ بر جذب در زمانهای  2تا  120دقیقه و  pH=4و دمای  40درجه سلسیوس (شکل سمت راست  RBB:و شکل
سمت چپ.)AO7 :

با توجه به شکل  5میتوان گفت كه با افزايش غلظت
رنگ از  mg/g25تا  mg/g150كارايی جذب رنگ برحسب
میلیگرم رنگ بر گرم ماده چوبی افزايش میيابد .اين
شکل نشان میدهد كه ظرفیت جذب رنگ كلش برنج
برای رنگ  AO7نسبت به رنگ  RBBبیشتر است .در
مطالعات گزارششده برای جذب رنگ  RBBتوسط سبوس
برنج كارايی جذب برابر  8/4میلیگرم بر گرم و توسط كاه
گندم  6میلیگرم بر گرم گزارش شده است .همچنین
میزان جذب  AO7از محلول آبی توسط پسماند سويا
بهعنوان جاذب برابر  17/5میلیگرم بر گرم گزارش شده
است [.]13
جذب رنگ  RBBتوسط كربن فعال تجاری و ساقه
كلزا به ترتیب برابر  175و  mg/g 26/5و جذب رنگ AO7

توسط ساقه كلزا برابر با  mg/g 30گزارش شده است.
بنابراين ،كارايی جذب كلش برنج نسبت به اكثر
پسماندهای لیگنوسلولزی مانند كاه گندم و پسماند سويا و
سبوس برنج و ...بیشتر بوده است و تقريباً برابر با میزان
جذب رنگ كلزا و زيستتوده آلومینا ( 30میلیگرم رنگ
بر گرم آلومینا) است ولی نسبت به كربن فعال تجاری
جذب رنگ كمتری دارد ].[9
مطالعات جذب ایزوترم و سینتیک جذب
معادالت ايزوترمها برای توصیف رفتارهای جز جذب-
شونده و جاذب و همچنین ارائه مهمترين مکانیسم جذب
مفید هستند .در مدل النگموير ،يک اليه از مولکولهای
ماده حلشده جذب سطح جاذب میشود و در تمامی
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سطوح جاذب ،مقدار انرژی جذب يکسان و پیوندهای
جذب برگشتپذير فرض میشوند .در مدل فروندلیج
مناطق موجود روی سطح جسم جاذب ،يکنواخت نبوده و
اين مناطق قدرت جذب متفاوتی دارند [ .]15 ،14با
بررسی سینتیک جذب هم فیزيکی يا شیمیايی بودن
فرايندهای جذب مشخص میشود كه تحت تاثیر خواص
فیزيکی و شیمیايی سطح جاذب است.

ایزوترم النگمویر
با توجه به رابطه ذكرشده ايزوترم النگموير ،در شکل 6
نمودار  1/qeبهصورت تابعی از  1/Ceبا بررسی میزان جذب
در غلظتهای مختلف نشان داده شده است و نتايج نهايی
آزمونها در مورد هر دو رنگ در جدول  1آورده شده
است.

شکل  -6نمودار  1/Ceبهصورت تابعی از  1/qeبر اساس مدل النگمویر برای هر دو رنگ موردبررسی
جدول  -1نتایج جذب رنگ  AO7و  RBBتوسط کلش برنج در شرایط مختلف و محاسبات مربوط به مدل النگمویر
)RL (AO7

)RL (RBB

)Ci (mg/l

0/8232

0/498

25

0/6996

0/3316

50

0/6082

0/2486

75

0/5380

0/1988

100

0/4823

0/1656

125

0/4370

0/1419

150

در بررسی جذب توسط مدل ايزوترم النگموير میزان
حداكثر جذب  AO7توسط كلش برنج برابر  27/3میلی-
گرم بر گرم است و همچنین اين مقدار برای رنگ RBB
برابر  16/5است .بررسیها در شکل  6نشان میدهد كه
ضريب همبستگی معادالت حاصل برای جذب هر دو رنگ
موردمطالعه در حد بااليی است .مقدار  KLكه بیانكننده
میزان جذب رنگ به ازای هر واحد غلظت تعادل است،

برای  RBBو  AO7به ترتیب برابر  0/234و  0/66است و
همچنین مقادير عددی  RLآزمونها در دامنه 1<RL<0
قرار دارند كه نشاندهنده جذب مطلوب اين رنگها بر
روی كلش برنج است؛ بنابراين میتوان گفت كه جذب هر
دو رنگ بر روی كلش برنج در تمامی سطوح جاذب دارای
مقدار انرژی جذب يکسان و پیوندهای جذب برگشتپذير
هستند.
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ایزوترم فروندلیج
بررسی مدل ايزوترم فروندلیج با توجه به روابط موجود
بهصورت رابطه خطی بین لگاريتم  qeو لگاريتم  Ceدر
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شکل  7ارائه شده است .با توجه به نتايج بهدستآمده،
مکانیسم جذب برای هر دو رنگ  AO7و  RBBتوسط
كلش برنج از اين مدل ايزوترم نیز پیروی میكند.

شکل  -7نمودار  logqeبهصورت تابعی از  logCeبر اساس مدل فروندلیج برای هر دو رنگ موردبررسی

در بررسی مدل فروندلیج برای رنگ  AO7مقدار شدت
جذب و ظرفیت جذب برابر  1/n =0/86و KF =0/1517
برآورد شده است و مقدار  1/nبین صفر و يک قرار دارد.
مقدار  1/nكمتر از يک نشان میدهد كه جذب ماده رنگی
بر روی جاذب در غلظتهای كمتر رنگ ،بهتر از غلظت-
های زياد رنگ است .ضريب همبستگی معادله 0/866
است كه تقريباً در حد مطلوبی است و نشاندهنده تبعیت
جذب از مدل فروندلیج است .همچنین برای رنگ RBB
نیز اين مقادير برابر  1/n =0/285و  KF =2/801و ضريب
همبستگی  0/98است كه شرايط مطلوبی برای جذب رنگ
را نشان میدهد .به هرحال ،ضريب همبستگی معادالت
جذب فروندلیچ هر دو رنگ كمتر از ضريب همبستگی
معادالت جذب النگموير آنهاست و بر اين اساس میتوان
گفت كه جذب هر دو رنگ موردبررسی از مدل ايزوترم
النگموير پیروی میكند.
بررسی ترمودینامیکی
در هر فرايند مسائل آنتالپی و آنتروپی از پارامترهای
ترمودينامیکی هستند كه از شاخصهای اصلی برای كاربرد
عملی يک فرايند میباشند .مقدار رنگ جذبشده بر روی

كلش ساقه برنج در دماهای مختلف  50 ،40 ،25و 60
درجه سلسیوس ،برای به دست آوردن پارامترهای
ترمودينامیکی موردبررسی قرار گرفت .با استفاده از رابطه
( ،)10انرژی فعالسازی ( )Eaبرای جذب هر دو رنگ بر
سطح جاذب كلش برنج با استفاده از ثابت سینتیک جذب
شبه مرتبه دوم كه با آزمون جذب هر دو رنگ با غلظت
( 100 )mg/lدر چهار دمای  50 ،40 ،25و  60درجه
سلسیوس (شکل  )8تعیین شد ،محاسبه شد.

()10
در اين رابطه مقدار  Eaانرژی فعالسازی يا انرژی
جذب است كه از شیبخط  Lnk2بهصورت تابعی از 1/T
محاسبه میشود (شکل  A .)9فاكتور ثابت R ،Arrhenius
ثابت گازها و برابر با  8/314 J/mol.Kو  Tدمای آزمون
برحسب كلوين است [ .]16با توجه به نمودارهای شکل ،8
مشخص است كه جذب هر دو رنگ توسط كلش برنج از
سینتیک مرتبه دوم تبعیت میكند .همچنین ،مقدار انرژی
فعالسازی جذب برای رنگ  AO7برابر با  9/15و همچنین
برای رنگ  RBBبرابر با  5/67كیلوژول بر مول محاسبه
شد .مقدار انرژی فعالسازی میتواند بهعنوان شاخصی
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برای تعیین نوع جذب (فیزيکی يا شیمیايی) باشد .انرژی
فعالسازی كم ( )kj/mol 40-5از ويژگیهای جذب
فیزيکی است درحالیكه انرژی فعالسازی زياد (800-40
 )kj/molنشاندهنده جذب شیمیايی است .با توجه به

اينکه پیوندی بین جاذب كلش و هر دو رنگ ايجاد نمی-
شود ،جذب هر دو رنگ توسط اين جاذب عمدتاً فیزيکی
است كه به عوامل مختلفی مانند پیوند هیدروژنی،
واندروالسی و اثرات  π-πمرتبط است [.]17

شکل  - 8نمودار سینتیک شبه مرتبه دوم در دماهای مختلف (سمت راست :جذب رنگ  RBBو سمت چپ :جذب رنگ )AO7

شکل  -9نمودار رابطه  Arrheniusبرای جذب دو رنگ توسط کلش برنج

پارامترهای ترمودينامیکی ،انرژی آزاد گیپس (،)ΔG
آنتالپی  ΔHو آنتروپی  ΔSبا استفاده از معادالت زير
تعريف میشوند كه با استفاده از نتايج جذب در چهار
دمای متفاوت محاسبه شدند.

()11
()12

()13
در روابط باال  Kcثابت تعادل qe ،مقدار رنگ جذبشده
بر روی جاذب در شرايط تعادل ( )mg/gو  Ceغلظت تعادل
رنگ در محلول ( )mol/lاست .با توجه به شکل  ،10مقددار
آنتالپی و آنتروپی (جدول  )2با توجه به رابطه وانت هوف و
شیب نمودار  LnKcدر مقابل  1/Tبه دست میآيد [.]16
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شکل  -10نمودار وانت هوف ( LnKcدر مقابل  )1/Tبرای جذب دو رنگ با جاذب کلش برنج
جدول  -2پارامترهای ترمودینامیکی جذب رنگ  AO7و  RBBبا کلش ساقه برنج
نوع رنگ

RBB

AO7

دما ()oC

(ΔS )j/mol.k

(ΔH )kj/mol

(ΔG )kj/mol

(ΔS )j/mol.k

(ΔH )kj/mol

ΔG )kj/mol

25

116/27

0/6008

-6/75

68/81

0/3876

-6/03

40

-5/21

-5/65

50

-4/23

-4/71

60

-2/54

-3/56

با توجه به پارامترهای اندازهگیری شده مندرج در
جدول  ،2با افزايش دما جذب رنگ توسط كلش برنج
افزايش میيابد .مقادير آنتالپی واكنش در دماهای متفاوت
بهصورت اعدادی مثبت هستند و حاكی از آن هستند كه
برهمکنشهای ضعیف فیزيکی بین مواد جذبشونده و
جاذب وجود دارد و مقدار مثبت آنتروپی نشاندهنده
افزايش بینظمی درنتیجه جذب سطحی است [.]16
میزان انرژی آزاد گیپس برای هر دو رنگ موردمطالعه
بهصورت اعداد منفی است كه نشاندهنده فرايند گرماگیر
و تابع خواص ترمودينامیکی است.

نتیجهگیری
نتايج بررسیهای جذب دو رنگ  AO7و  RBBبا
استفاده از كلش برنج نشان داد كه جذب رنگ در دماهای
زيادتر بیشتر است .بررسی پارامترهای ترمودينامیکی

بیانكننده جذب فیزيکی و فرايند گرماگیر است .جذب هر
دو رنگ در  pHهای اسیدی و در دامنه  4-2بیشتر روی
میدهد و با افزايش  pHمیزان جذب هر دو رنگ كاهش
میيابد .آزمايشهای جذب انجامشده در غلظتهای
مختلف حاكی از آن است كه جذب هر دو رنگ در حدود
 60دقیقه اول به تعادل میرسند و حداكثر جذب در 10
دقیقه اول روی میدهد .همچنین روند جذب هر دو رنگ
از معادالت ايزوترم النگموير پیروی میكند .همانطور كه
گفته شد پیروی از اين مدل ايزوترم نشاندهنده اين است
كه يک اليه از مولکولهای ماده حلشده بر روی جاذب
جذب میشود .مقدار حداكثر ظرفیت جذب برای رنگ
 AO7و رنگ  RBBتوسط كلش برنج در حدود  27/3و
 16/5میلیگرم بر گرم محاسبه شد كه در حدود كلی
مقادير گزارششده برای ساير مواد لیگنوسلولزی است.

كاربرد كلش برنج در جذب رنگهای اسید اورانژ و ريموزول بلک از پسابهای شبیهسازیشده صنايع نساجی
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The use of lignocellulosic waste of rice straw for textile dyes adsorption

Abstract
In this research, rice straw was used as a low-cost and
abundant lignocellulose material for adsorption of acidic and
reactive dyes from aqueous solution and their adsorption
efficiency has been investigated. Rice straw was used after
grinding and extraction. The studied dyes were Orangan 7
(AO7) and Rimozol Black B (RBB) obtained from Alvand
Sabet Co. in Hamadan. In this study, the effect of pH,
temperature, adsorbent and dyes concentration, and
adsorption time were investigated to determine the optimum
adsorption conditions. Also the adsorption isotherm was
studied for both dyes. The results of color adsorption by rice
straw showed that the amount of adsorption depended largely
on the pH of the solution, and in acidic pH the removal of the
dye by rice straw was high. Also, the dye adsorption at the
initial stages of treatment is very fast and more than 95% of
the adsorption of dye takes place at the first 10 minutes. The
adsorption rate was studied using well-known adsorption
models, and the results indicated that the equilibrium data for
both dyes were perfectly described by the Langmuir isotherm.
The maximum adsorptions of rice straw were 16.5 mg/g and
27.3 mg/g for RBB and AO7, respectively. Due to low cost
and abundance of rice straw, it could be a suitable material for
removal of dyes pollutants from industrial and municipal
wastewater.
Keywords: rice straw, adsorption, dyes, kinetic study,
adsorption isotherm.
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