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بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی جذب
-6,4دیمتیلدیبنزوتیوفن توسط کربن فعال
اصالحشده
جعفر ساسانیپور ،احمد شریعتی* ،مسعود آقاجانی و محمدرضا خسروینیکو
گروه مهندسی گاز ،دانشکده نفت اهواز ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ایران
تاريخ دريافت96/7/26 :

تاريخ پذيرش97/2/18 :

چكيده
در ایــن مطالعــه ،بررس ـیهای تعادلــی و ســینتیکی فرآینــد جداســازی  -6,4دیمتیلدیبنزوتیوفــن از یــک ســوخت مــدل بــا اســتفاده
از کربــن فعــال ،انجــام شــده اســت .ایزوترمهــای جــذب فرندلیــخ و تــاث بــا دادههــای آزمایشــگاهی جــذب تعادلــی بــرازش شــده اســت.
همچنیــن دادههــای ســینتکی فرآینــد جــذب نیــز بــا اســتفاده از دو مــدل ســینتیکی نفــوذ درونذرهای و نفــوذ ســطحی همگــن بــرازش
شــده اســت .نتایــج جــذب تعادلــی نشــان میدهــد کــه ایزوترمهــای فرندلیــخ و تــاث بــه خوبــی رفتــار تعادلــی فرآینــد را تفســیر میکننــد.
نتایــج دادههــای ســینتیکی نشــان میدهنــد کــه مــدل نفــوذ ســطحی همگــن ،بهخوبــی قــادر بــه پیشبینــی نتایــج آزمایشــگاهی اســت.
مدلســازی ریاضــی فرآینــد بــا اســتفاده از مــدل نفــوذ ســطحی همگــن ،همچنیــن منجــر بــه محاســبه مقادیــر عــددی ضرایــب انتقــال
جــرم و نفــوذ بــرای جــذب  -6,4دیمتیــل-دیبنزوتیوفــن بهترتیــب  2/5558 ×10-2 m/minو  3/4056 ×10-6 m2/minگردیــد .همچنیــن
اســتفاده از ایــن مــدل ،مقاومــت انتقــال جــرم در مراحــل نفــوذ در الی ـ ه مــرزی و نفــوذ در ســطح متخلخــل جــاذب را بهعنــوان مرحلــه
کنترلکننــد ه شــدت میــزان جــذب نشــان میدهــد.
كلمـات كليـدي :جذب تعادلی ،سـینتیک جذب ،نفوذ سـطحی همگن ،ضریب انتقـال جـرم -6,4 ،دیمتیلدیبنزوتیوفن،

مد لسازی

مقدمه

ســوختهای فســیلی بهعنــوان منبــع اصلــی تأمیــن

انــرژی شــناخته میشــوند .اســتفاده از ایــن ســوختها

در صنایــع حمــل و نقــل باعــث شــده تــا آنهــا بهعنــوان

اصلیتریــن منبــع آالینــد ه محیــط زیســت بــه شــمار

آینــد .ترکیبــات گوگــرددار موجــود در ایــن ســوختها،
*مسؤول مكاتبات
shariati@put.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال ()DOI: 10.22078/pr.2018.3185.2465

باعــث ایجــاد آلودگیهــای محیــط زیســتی فــراوان
و همچنیــن بارانهــای اســیدی خواهنــد شــد .لــذا
جداســازی چنیــن ترکیباتــی بهعنــوان دغدغــ ه اصلــی
فعــاالن محیطزیســت و همچنیــن صاحبــان صنایــع

بــه حســاب میآیــد .جداســازی ترکیبــات گوگــرددار،
معمــوالً بــا اســتفاده از روشهــای ســنتی جداســازی و

بــا بهرهگیــری از حضــور یــک جریــان از گاز هیــدروژن
انجــام میشــود.
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بــا اســتفاده از ایــن روش ،بخــش قابــل توجهــی از

ایــن دادههــا در دمــای ثابــت اندازهگیــری و گــزارش

امــا ایــن روشهــا ،توانایــی جداســازی تمامــی ترکیبــات

غلظــت تعادلــی در فــاز مایــع بهصــورت آزمایشــگاهی

ترکیبــات گوگــرددار را میتــوان از ســوختها جــدا کــرد،

میشــوند [ .]10وابســتگی مقــدار مــاد ه جــذب شــده بــه

گوگــرددار را نــدارد .بهعنــوان مثــال ترکیبــات مقاومــی

اندازهگیــری شــده و توســط ایزوترمهــای مناســب ،ارائــه

آنهــا ،توســط روشهــای ســنتی جداســازی بــا بهرهگیــری

عالوهبــر بررســیهای تعادلــی ،بررســی تغییــرات مقــدار

جداســازی چنیــن ترکیبــات مقاومــی ،اســتفاده از ســایر

باالیــی برخــوردار اســت .رســیدن فرآینــد بــه حالــت

جداســازی اســتفاده شــده میتــوان بــه جداســازی بــا

ایــن فرآینــد توســط مقاومتهایــی کــه در مســیر انتقــال

همچــون تیوفــن ،بنزوتیوفــن ،دیبنزوتیوفــن و مشــتقات

میشــوند [.]11

از گاز هیــدروژن ،جــدا نخواهنــد شــد [ .]1بــه منظــور

مــاد ه جــذب شــده بــا زمــان انجــام فرآینــد نیــز از اهمیــت

روشهــای جداســازی الزامــی اســت .از جملــه روشهــای

تعــادل ،معمــوال بهصــورت ناگهانــی اتفــاق نمیافتــد و

اســتفاده از جاذبهــای متخلخــل اشــاره کــرد .مطالعــات

مختلفــی بــه منظــور بررســی کاربردهــای فرآینــد جــذب

جــرم وجــود دارد ،کنتــرل خواهــد شــد .فرآینــد جــذب
معمــوالً دارای چهــار مرحلــه بــه شــرح زیــر اســت [:]12

اســت کــه میتــوان اســتفاده از جاذبهــای زئولیتــی،

بــه ســطح الیـ ه مــرزی

و نیــکل ،نقــره و پتاســیم هیدروکســاید را نــام بــرد [.]2-9

ســطح جــاذب

ســطحی در جداســازی ترکیبــات گوگــرددار انجــام شــده

 -1انتقــال مــاد ه جــذب شــونده از تــود ه مایــع و رســیدن

کربــن فعــال ،کربــن فعــال اصــاح ســاختار شــده بــا مــس

 -2انتقــال جذبشــونده در الیــ ه مــرزی و رســیدن بــه

در کنــار مطالعــات آزمایشــگاهی بــه منظــور یافتــن

 -3انتقــال جذبشــونده بــه داخــل جــاذب از طریــق

جــذب ترکیبــات گوگــرددار ،بررســی تئــوری فرآینــد نیــز

 -4چسبیدن ماد ه جذبشونده برروی سطح جاذب.
معمــوالً مراحــل ( )1و ( )4بهعنــوان مراحــل ســریع

جاذبهــای جدیــد و مناســب و بررســی توانایــی آنهــا در

از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .بررســیهای تئــوری

نفــوذ درون جــاذب متخلخــل

بــرروی فرآینــد جــذب ســطحی بــه منظــور توصیــف

در فرآینــد جــذب شــناخته میشــوند و ســرعت انجــام

ایــن بررســیها میتواننــد بــه درک مکانیــزم فرآینــد

معــادالت ســادهای نظیــر معــادالت شــبهواکنش درجــه

مدلســازیهای ریاضــی و بررســیهای تئــوری ،الزمــه

جــذب شــده بــا زمــان ،ارائــه شــدهاند [ .]13ایــن

رفتارهــای تعادلــی و ســینتیکی فرآینــد انجــام میشــوند.

فرآینــد توســط مراحــل ( )2و( )3کنتــرل خواهــد شــد.

و همچنیــن بهینهســازی فرآینــد کمــک کننــد .انجــام

اول و دوم بــه منظــور بررســی وابســتگی مقــدار مــاده

طراحــی و بهکارگیــری در مقیــاس صنعتــی فرآیندهــای

معــادالت بــدون در نظــر گرفتــن مکانیــزم نفــوذ در فرآیند

ســطحی و همچنیــن بیــان ریاضــی آن ،بهعنــوان یکــی از

فرآینــدی شــبیه بــه یــک واکنــش ،عمــل میکننــد و

آزمایشــگاهی اســت .مفهــوم تعــادل در فرآینــد جــذب

جــذب و تنهــا بــا در نظــر گرفتــن کل فرآینــد بهعنــوان

مهمتریــن بخشهــای مدلســازی فرآینــد بــه حســاب

وابســتگی مقــدار مــاد ه جذبشــده بــا زمــان را مــورد

بهدلیــل ارائــ ه اطالعاتــی در مــورد قابلیــت جــذب و

اســتفاده ،از آنجــا کــه تنهــا بــرای شــرایطی کــه آزمایــش

هســتند .بــه منظــور بیــان ریاضــی حــاالت تعــادل ،هــر

تعمیــم نتایــج بهدســتآمده از ایــن روشهــا بــه ســایر

مقــدار مــاده جــذب شــده و دمــا بیــان میشــود .معمــوالً

تجربــی شــناخته میشــوند و هنــگام اســتفاده از آنهــا

میآینــد و اهمیــت بســیار باالیــی دارنــد .ایــن بررس ـیها

بررســی قــرار میدهنــد .ایــن معــادالت علیرغــم ســهولت

همچنیــن کمــک بــه انتخــاب جــاذب مناســب ،ضــروری

در آن انجــام شدهاســت قابــل اســتفاده هســتند و قابلیــت

حالــت تعــادل توســط متغیرهــای غلظــت در فــاز مایــع،

شــرایط آزمایشــگاهی وجــود نــدارد ،بهعنــوان روابــط

بــه منظــور ســادهتر شــدن جمـعآوری دادههــای تعادلــی،
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بایــد مقول ـ ه تجربــی بــودن آنهــا مــد نظــر قــرار گرفتــه

اســت .بــه منظــور پیشــگیری از حضــور هــر نــوع

مقــاالت بــرای جــذب  -6،4دی متیــل دیبنزوتیوفــن در

فعــال چندیــن مرتبــه توســط اســتون شستشــو داده

شــود .اندازهگیــری ضرایــب انتقــال جــرم تــا کنــون در

مراجــع ،بــا مدلهــای ســاده تخمیــن زده شــده اســت کــه
ایــن ســبب بهوجــود آمــدن خطــا و عــدم دقــت الزم بــرای
ایــن ضرایب اســت .از طرفــی -6،4 ،دیمتیلدیبنزوتیوفن

بهعنــوان یــک ترکیــب گوگــردی ســخت جداشــونده در
مقــاالت ذکــر شــده اســت [ .]14از طرفــی ضریــب انتقــال

جــرم بــرای ایــن مــاده بـرروی کربــن فعــال ،بــا توجــه بــه
دانســتههای مؤلــف ،تاکنــون مــورد بررســی قــرار نگرفتــه
اســت .در ایــن مطالعــه ،کربــن فعــال بــه منظــور جــذب

ترکیبــات گوگــردی از یــک نمونــه ســوخت مــدل شــده،
اصــاح ســاختار شــده و مــورد اســتفاده قــرار گرفته اســت.

بــه منظــور یافتــن ســینتیک و ایزوتــرم جــذب کربــن
فعــال اصــاح شــده ،جــذب تعادلــی و ســینتیکی بـهروش

آزمایشــگاهی اندازهگیــری شــده اســت و ایزوترمهــای

مختلــف و مدلهــای ســینتیکی مختلفــی بــرازش شــده
اســت .در نهایــت بــا مدلســازی فرآینــد جــذب ،ضرایــب

انتقــال جرمــی بــرای ترکیــب گوگــردی محاســبه گردیــده
اســت.

ناخالصــی بــر روی کربــن فعــال مــورد اســتفاده ،کربــن
شــده اســت .بــرای اصــاح ســاختار کربــن فعــال ،ابتــدا
توســط محلــول  4مــوالر نیتریــک اســید (،)HNO3

بهمــدت  24 hrو در دمــای محیــط اکســید شدهاســت.

بعــد از آن ،محلــول جــاذب و اســید را فیلتــر کــرده و
توســط آب مقطــر شستوشــو داده تــا اســید اضافــه آن

خــارج شــود .شستوشــو تــا زمانــی ادامــه پیــدا کــرده

کــه آب خروجــی از زیــر فیلتــر بــه  pHخنثــی رســید.
ســپس جــاذب در دمــای  80°Cبهمــدت یــک شــب در

آون خشــک شــده اســت و بــرای جلوگیــری از جــذب
آالیندههــا و دیگــر ناخالصیهــا از هــوا ،در یــک ظــرف

دربســته نگهداریشــده و در آزمایشهــای جــذب مــورد

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بــرای اندازهگیــری ایزوتــرم

جــذب ،تســت تعادلــی جــذب بــه کار گرفتــه شــده اســت.
ســوخت مــدل شــده در ایــن فرآینــد ،شــامل نرمــال دکان

بهعنــوان ســوخت و ترکیــب  -6،4دیمتیـلدی بنزوتیوفن
بهعنــوان ترکیــب گوگــردی اســتفاده شــده اســت .بــرای

انجــام آزمایشــات جــذب تعادلــی ،ابتــدا  0/1 gجــاذب و
 10 mmســوخت مــدل را در یــک ظــرف درب دار مخلــوط

بخش آزمایشگاهی

کــرده و ســپس بــا اســتفاده از یــک همــزن مغناطیســی در

در ایــن مطالــه از کربــن فعــال ســاخت شــرکت

اســت .غلظــت اولیـه ترکیــب گوگــرددار در ســوخت مــدل

مواد شیمیایی

® CHEM-LABاســتفاده شــده اســت .اســید نیتریــک

 %70از شــرکت مــرک آلمــان ،نرمــال دکان از شــرکت
مــرک آلمــان -6,4 ،دیمتیلدیبنزوتیوفــن 1از شــرکت
ســیگما 2تهیــه شــده و بــدون هیچگونــه خالصســازی
در آزمایشــات مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد.

روش آزمایشگاهی

در ایــن آزمایــش از کربــن فعــال بهعنــوان جــاذب مــواد
گوگــردی اســتفاده شــده اســت .کربــن فعــال تهیــه شــده

بــا پایــه ذغــال و دارای ذراتــی بــا ابعــاد متوســط 1 mm

اســت .ســطح فعــال ایــن جــاذب معــادل  1290 m2بــه

ازای هــر گــرم و انــدازه متوســط میکروحفــرات 1/6 nm

دمــای آزمایشــگاه ( )25°Cبهمــدت  24 hrهمــزده شــده

بــرای بررســیهای تعادلــی بیــن  400تــا 1200 ppm

تغییــر داده شــده و دادههــای تعادلــی جمــعآوری
شــدهاند .بــرای بهدســت آوردن دادههــای ســینتیکی از

 0/1 gجــاذب در تمــاس بــا ســوخت مــدل بــا غلظــت

اولیــه

ppm

 1200بــرای -6,4دیمتیلدیبنزوتیوفــن،

در دمــای آزمایشــگاه ( )25°Cقــرار داده شــده اســت و
در زمانهــای مختلــف ،غلظــت ایــن ترکیــب گوگــردی،

نســبت بــه شــروع واکنــش ،اندازهگیــری شدهاســت.

بــرای بررســی تکرارپذیــری آزمایشــات ،برخــی از

غلظتهــا نتایــج دوبــاره تکــرار شــده اســت ،نتایــج
)1. 4,6- Dimethyldibenzothiophene (DMDBT
2. Sigma-Aldrich Co.
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تکرارپذیــری نشــان داد کــه دادههــا بــا خطــای حداکثــر

 ±%6تکرارپذیــر هســتند.

فرآینــد بــاال بــوده و تعــادل سیســتم بعــد از گذشــت

حــدود  250 minبــرای ایــن ترکیــب ،حاصــل میشــود.

مقــدار مــاده جــذب شــده توســط رابطــه زیــر قابــل

نتایج

محاســبه اســت:

نتایج اصالح ساختار جاذب

اندازهگیــری ســطح ویــژه جــاذب بــا اســتفاده از آزمایــش
 BETنشــان داد کــه ســطح ویــژه بعــد از اصــاح ســاختار

بــا اســید بــه  830 m2/gکاهــش یافتــه اســت .همچنیــن
در ایــن تســت مشــخص شــده اســت کــه حجــم کل
میکروحفــرات از  ،0/55 cm3/gبــه  0/37 cm3/gکاهــش
یافتــه اســت .همچنیــن نتایــج ایــن تســت نشــان داد کــه

انــدازه متوســط میکروحفــرات تغییــری نداشــته و همــان
مقــدار

نمــودار مشــاهده میشــود ،شــدت جــذب در شــروع

nm

 1/6باقیمانــده اســت .از طرفــی تســت

طیفســنجی  1 EDXنشــان داده اســت کــه جــاذب
اولیــه فقــط شــامل کربــن خالــص بــوده ولــی بــا اصــاح

()1

کــه در ایــن رابطــه  qمقــدار

) V (C 0 − C e
=q
M
مــاده جــذب شــدهC0 ،

غلظــت اولیــه ترکیــب گوگــرددار در فــاز مایــع،

Ce

غلظــت تعادلــی ترکیــب گوگــرددار در فــاز مایــع،

V

حجــم محلــول مایــع اولیــه و  Mجــرم جــاذب مــورد
اســتفاده اســت.

ایزوترمهای جذب

از رســم نمــودار تغییــرات مقــدار مــاده جــذب شــده

بــر حســب غلظــت تعادلــی در فــاز مایــع ،میتــوان
ایزوترمهــای جــذب را بهدســت آورد .ایــن ایزوترمهــا

ســاختار توســط اســید ،حــدود  %9وزنــی اکســیژن بــه

بهصــورت یــک معادلــه بــه زبــان ریاضــی بیــان
میشــوند .ایزوترمهــا معمــوالً روابــط تجربــی بــوده

بــه ســطح جــاذب کربــن فعــال افــزوده شــده اســت.

کــه پارامترهــای موجــود در آنهــا بایــد بــا اســتفاده از

ســاختار اضافــه گردیــده اســت .ایــن افزایــش اکســیژن

در قالــب گروههــای عاملــی کربونیــل و هیدروکســیل

و بــا توجــه بــه تعــداد پارامترهــای موجــود در آنهــا،

همانطــور کــه اشــاره شــد ،در ایــن مطالعــه بــه

دادههــای آزمایشــگاهی مشــخص شــوند ،تقســیمبندی

بررســی فرآینــد جــذب  -6،4دیمتیلدیبنزوتیوفــن در

محلــول نرمــال -دکان ،پرداختــه شدهاســت .شــکل ،1
اثــر مــدت زمــان تمــاس محلــول بــا جــاذب بــر غلظــت

 -6،4دیمتیلدیبنزوتیوفــن در فــاز مایــع را در دمــای
آزمایشــگاه نشــان میدهــد .همانطــور کــه در ایــن

میشــوند .در ایــن مطالعــه ،ایزوترمهــای فرندلیــخ و
2

تــاث 3کــه بهترتیــب ایزوترمهایــی دو و ســه پارامتــری

هســتند ،معرفــی شــده و ثوابــت مربــوط بــه آنهــا بــرای

سیســتم جــاذب -جذبشــونده مــورد مطالعــه گــزارش
شــده اســت.

()mg/L
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تغییرات غلظت ماده جذب شونده
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شکل  1تأثیر زمان بر میزان جذب ترکیب  -6،4دیمتیلدیبنزوتیوفن ( دمای )25°C
1. Energy Dispersive X-ray
2. Freundlich
3. To´th
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bC e

ایزوترم فرندلیخ

()4

ایــن ایزوتــرم از جملــه پرکاربردتریــن ایزوترمهــا در

کــه در آن متغیرهــای  qeو  Ceهمــان متغیرهــای  qeو

میآیــد .رابطــه ریاضــی موجــود بــرای ایــن ایزوتــرم

هســتند .در شــکل  2ایزوتــرم جــذب فرندلیــخ و تــاث بــا

توصیــف رفتــار تعادلــی فرآینــد جــذب بــه حســاب
بهصــورت زیــر بیــان میشــود:
()2

1

q e = KC e n

)

1t

(

) 1 + (bC e

t

q = qm

Ce

ایزوتــرم فرندلیــخ هســتند qm .و  bو  tثوابــت ایزوتــرم تــاث

دادههــای ازمایشــگاهی بــرازش شــدهاند .مقادیــر بهدســت
آمــده بــرای ثوابــت ایــن ایزوترمهــا در جــدول  ،1گــزارش

کــه در آن  qeمقــدار مــاده جــذب شــده در حالــت تعادلی،

شــده اســت .همانطــور کــه نتایــج نشــان میدهــد ،هــر

و  nثوابــت ایزوتــرم فرندلیــخ ،بــا اســتفاده از دادههــای

میکننــد .مقــدار  n/1در ایزوتــرم فرندلیــخ نشــاندهنده

ایــن ثوابــت ،از شــکل خطــی شــده ایزوتــرم اســتفاده

نشــاندهنده جــذب مطلوبتــر اســت .همانطــور کــه

نیــز نمایــش داد:

مقــدار جــذب  4و  -6دیمتیلدیبنزوتیوفــن بــه مقــدار

 Ceغلظــت تعادلــی مــاده جــذب شــونده در محلــول ،

K

دو ایزوتــرم ،نتایــج آزمایشــگاهی را بهخوبــی پیشبینــی

آزمایشــگاهی تعییــن خواهنــد شــد .بــه منظــور تعییــن

شــدت جــذب اســت ،هــر چــه ایــن مقــدار بیشــتر باشــد،

میکنیــم .معادلــه  2را میتــوان بهصــورت خطــی زیــر

شــکل  2نشــان میدهــد ،در غلظــت حــدود 550 ppmw

=log
(qe ) log K +

اشــباع خــود رســیده اســت .غلظتهــای باالتــر تغییــر

()3

بــا رســم

(log(qe

1
) log (C e
n

برحســب ( ،log(Ceاگــر نمــوداری

بهصــورت خطــی حاصــل شــود ،ایزوتــرم فرندلیــخ
میتوانــد رفتــار تعادلــی فرآینــد را توصیــف کنــد .اگــر

نمــودار رســم شــده ،بهصــورت خطــی باشــد ،بــا اســتفاده

چندانــی در مقــدار جــذب صــورت نگرفتــه اســت .نمــودار
ایزوتــرم جــذب ،تقریبــاً از فــرم کلــی ایزوتــرم نــوع I

پیــروی میکنــد کــه نشــاندهنده جــذب تــک الیــه

بـرروی جــاذب اســت.

از شــیب و عــرض از مبــدأ آن میتــوان ثوابــت ایزوتــرم

نتایــج تحقیقــات نشــان میدهــد کــه جــذب ترکیبــات

ایزوترم تاث

شــده بــا اســید ،بهصــورت غیرقابــل بازگشــت اســت.

را تعییــن کــرد.

گوگــردی ب ـرروی جــاذب کربــن فعــال اصــاح ســاختار

ایــن ایزوتــرم ،یــک ایزوتــرم ســه پارامتــری اســت کــه

بهطوریکــه بعــد از افزایــش دمــا تــا حــدود 850 K

آنهــا کرب ـن فعــال یــا زئولیتهــا بهعنــوان جــاذب مــورد

بهدلیــل برهمکنــش شــیمیایی بــا اکســیژن ســطح

معمــوال بــرای توصیــف رفتــار تعادلــی فرآیندهایــی کــه در

نیــز حــدود  %70ترکیــب گوگــردی جــذب شــده اولیــه

اســتفاده قــرار میگیرنــد ،بــه خوبــی قابــل اســتفاده اســت.

جــاذب جــدا نمیشــود [.]16

رابط ـه ریاضــی ایــن ایزوتــرم بهصــورت زیــر اســت [:]15

0

مقدار جذب شده تعادلی ()mg/g

دادههای جذب آزمایشگاهی
ایزوترم فرندلیخ
ایزوترم تاث
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300
غلظت تعادلی  4و  -6دیمتیلدیبنزوتیوفن ()ppmw
شکل  2دادههای جذب تعادلی و برازش ایزوترمهای فرندلیخ و تاث (دمای )25°C
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جدول  1ثوابت محاسبه شد ه ایزوترمهای فرندلیخ و تاث براي جذب 4و-6دی متیل دی بنزوتیوفن
مقدار
0/9154

ثابت
n

) (L g

ایزوترم
K

فرندلیخ

0/7312

n/1

0/9949

R2

182/7039

) q m ( mg g

0/00197

) b ( L mg

0/8476

t

0/9996

R2

تاث

مدلسازی سینتیک فرآیند جذب سطحی

مدل نفوذ سطحی همگن

عالوهبــر بررســیهای تعادلــی ،بررســی ســینتیکی

بــه منظــور مدلســازی فرآینــد جــذب ،معمــوالً معــادالت

در ادامــه بــا اســتفاده از دو مــدل بــه بررســی ســینتیک

میگیرنــد .از حــل همزمــان ایــن معــادالت بــا توجــه

فرآینــد نیــز از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت.
فرآینــد بــرای سیســتم جــاذب -جذبشــوند ه مــورد
مطالعــه پرداختــه شــده اســت .در نهایــت ،دقــت هــر دو

مــدل نیــز بــا یکدیگــر مقایســه شــدهاند.
مدل نفوذ درون ذرهای

1

این مدل توسط رابطه زیر تعریف میشود [:]17

2

موازنــ ه جــرم ،نفــوذ و ایزوتــرم مــورد اســتفاده قــرار

بــه شــرایط مــرزی و اولیـ ه حاکــم بــر مســأله ،مقــدار ماده
جــذب شــده در هــر زمــان قابــل محاســبه خواهــد بــود.
مــدل نفــوذ ســطحی فــرض میکنــد کــه مــاده جــذب
شــونده بــه داخــل یــک جــاذب کــروی همگــن بــا ضریــب

نفــوذ ســطحی  Dsبــر طبــق قانــون نفــوذ فیــک  ،نفــوذ
3

= میکنــد .در ایــن مــدل فــرض میشــود کــه عامــل
()5
qt k d t + C
کنترلکننــده انتقــال جــرم ،نفــوذ ســطحی بههمــراه
کــه در ایــن رابطــه  kdپارامتــر ســرعت مــدل نفــوذ درون
انتقــال جرمــی نفــوذی از الیــه خارجــی اســت .معــادالت
ذرهای و  Cثابــت اســت .نمــودار  qبرحســب  √tدر شــکل
t

 3بــرای جــذب  - 6 ،4دیمتیلدیبنزوتیوفــن ،نشــان
داده شــده اســت .رفتــار غیــر خطــی ایــن نمــودار در بــازه

زمانــی طوالنــی میتوانــد نشــاندهند ه وجــود مراحــل
مختلــف نفــوذ در مکانیــزم فرآینــد باشــد .پارامتــر ســرعت

 ،kdشــدت جــذب در ناحیــهای کــه نفــوذ درون ذرهای

بهعنــوان مرحلــ ه محدودکننــد ه حضــور دارد را نشــان

حاکــم در ایــن سیســتم بهصــورت زیــر هســتند [:]15
()6

dc
dq
V
= −M
dt
dt

()7

3
= q
rp

()8

میدهــد .ثابــت  Cنیــز اطالعاتــی در مــورد ضخامــت
الیـ ه مــرزی ایجــاد شــده ارائــه خواهــد داد و هرچــه ایــن

()9

بزرگتــر خواهــد بــود .ثوابــت ایــن مــدل در جــدول 2

()10

مقــدار بزرگتــر باشــد ،ضخامــت الیــهای مــرزی نیــز
گــزارش شــده اســت.

2

qr dr

rp

∫

0

 ∂ 2q 2 ∂q 
∂q D S ∂  2 ∂q 
r
=

=
 DS  2 +
2
r ∂r 
r ∂r 
∂t
∂r 
 ∂r

=
=@ t 0
= ; c c0
, q 0
∂q
=
=@ r 0
;
0
∂r
1. Intraparticle Diffusion Model
)2. Homogeneous Surface Diffusion Model (HSDM
3. Fick’s Diffusion law
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y = 4.1827x + 12.237R²
= 0.8931

60
40
20

20

15

10

جذر زمان () min0.5

0

5

0

مقدار ماده جذب شده ()mg/g

80

()11

∂q
∂r

=ρ p D
) K F (c − c S
S

()12

;

4/1827

()mg.min0.5/gاKd

12/237

(C )mg/g

0/8931

R2

فعــال ،حــل شــده اســت .در روش  MOLبــا اســتفاده از

گسستهســازی تفاضــات محــدود مرکــزی روی مــکان

=
@r

1

q = Kc Sn

کــه در آن q̅ ،متوســط مقــدار مــاده جــذب شــده V ،حجم
محلــول r ،جهــت شــعاعی ذره rp ،شــعاع ذره جــاذب،

Ds

ضریــب نفــوذ ســطحی ρp ،دانســیته ذره Cs ،غلظــت
ترکیــب گوگــرددار در ســطح جــاذب و  KFضریــب انتقــال
جــرم در الیــه فیلــم مایــع اطــراف ذره جــاذب اســت .ایــن
معــادالت معمــوالً بــا اســتفاده از روشهــای عــددی حــل
شــده و نتایــج آن گــزارش میشــود .بــا تعریــف عــدد

بــدون بعــد بایــوت ،میتــوان تأثیرگــذاری مکانیزمهــای
مختلــف نفــوذ را در مراحــل کنتــرل شــدت میــزان جذب،

بررســی کــرد .عــدد بــدون بعــد بایــوت ،مشــخص کننــده

نســبت مقاومــت در برابــر انتقــال جــرم در درون ذره بــه
مقاومــت در الیــه مــرزی اســت .هرچــه عــدد بایــوت

بزرگتــر باشــد ،نفــوذ در الی ـه مــرزی ،نســبت بــه نفــوذ

درون ذره ،شــدت بیشــتری خواهــد داشــت .بــرای اعــداد
بایــوت کمتــر از  ،1مقاومــت در برابــر انتقــال جــرم در
الیـه مــرزی [ ]18و بــرای اعــداد بایــوت بزرگتــر از ،100

مقاومــت درون ذره [ ]19بهعنــوان مرحلــ ه تعیینکننــده

ســرعت جــذب در نظــر گرفتــه میشــوند و اعــداد بایــوت

بیــن  1تــا  100نیــز نشــاندهنده وجــود هــر دو مقاومــت
در فرآینــد اســت.
()13

جذب  -6 ، 4دیمتیلدیبنزوتیوفن

ثابت سینتیکی

در نظــر گرفتــن  7نقطــه در جهــت شــعاع ذرات کربــن

شکل  3مدل نفوذ درونذرهای برای جذب  4و -6
دیمیتلدیبنزوتیوفن
0

جدول  2پارامترهای مدلهای سینتیکی مدل نفوذ درون ذرهای

Bi= KF rp c0 /Ds ρp q0

کــه در ایــن رابطــه  q0مقــدار مــاده جــذب شــده متناظــر
بــا غلظــت اولیــه اســت .معــادالت فــوق بــرای سیســتم
مــورد مطالعــه بــا اســتفاده از روش خطــوط ( ،1)MOLبــا

و نگهداشــتن تــرم زمــان ،معادلــه ( PDEمعادلــه  )8بــه
چندیــن معادلــه  ODEروی زمــان تبدیــل میشــود و

بــا معادلــه  6کــه  ODEاســت ،کوپــل میشــود .ایــن
معــادالت بــا اســتفاده از روشهــای حــل عــددی

ODE

حــل میگــردد .در ایــن مطالعــه ،معــادالت  6تــا  8بــا
اســتفاده از ایــن روش بــا شــرایط مــرزی  9تــا  11حــل

شــدهاند ،بــرای انتگرالگیــری معادلــه  7از رابطــه ارائــه

شــده در معادلــه  12اســتفاده شــده اســت .دســتگاه
 ODEبهدســت آمــده بــا اســتفاده از روش  ODE15sدر

نرمافــزار  MATLAB R2014aحــل شــده اســت .بــرای
یافتــن ضرایــب انتقــال جرمــی و ثوابــت مــدل جــذب

ســطحی همگــن ،دادههــای غلظــت جــذب برحســب
زمــان بــرروی دادههــای آزمایشــگاهی بــرازش شــدهاند

و ثابتهــای  Dsو  KFاز ایــن بــرازش بهدســت آمدهانــد.

بــرای بــرازش دادههــای آزمایشــگاهی بــا مــدل داده شــده،
از تابــع هــدف زیــر اســتفاده شــده اســت.
()14

2

)

− q t ,cal

t ,exp

N

∑ (q
i =1

1
N

=
OF

در ایــن تابــع N ،تعــداد نقــاط q t,exp ،مقــدار آزمایشــگاهی
مــاده جــذب شــده در زمــان  tو  q t,calمقدار محاســبه شــده
مــاده جــذب شــده در زمــان  tاســت .ابتــدا غلظتهــا
را بهصــورت بــدون بعــد در آورده و ســپس براســاس

غلظتهــای بــدون بعــد معــادالت حــل شــده اســت.
غلظــت بــدون بعــد بهصــورت زیــر تعریــف میشــود:
()15

X=c/c0
)1. Method of Line (MOL
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الگوریتــم حداقــل مربعــات غیرخطــی 1در نرمافــزار

هــر کــدام از مدلهــا در جــدول  4ارائــه شدهاســت .در

قــرار گرفتــه اســت .شــکل  4کاهــش غلظــت ترکیــب

زیــر محاســبه شدهاســت:

 MATLABبــرای بــرازش پارامترهــا مــورد اســتفاده

گوگــردی در فــاز مایــع را بــرای جــذب -6 ،4
دیمتیلدیبنزوتیوفــن بــا اســتفاده از مــدل نفــوذ

ســطحی همگــن نشــان میدهــد.

300

250

200

150

()16

مقــدار بــاالی خطــای نســبی مشــاهده شــده بــرای مــدل

50

0

نشــان میدهــد کــه ایــن مــدل نمیتوانــد بهعنــوان مدلــی

غلظت بدون بعد در فاز مایع

1/00
0/90
0/80
0/70
0/60
0/50
0/40

دادههای آزمایشگاهی برای جذب -6 ،4
دیمتیلدیبنزوتیوفن

زمان ()min






 q cal − q exp
= 100 × 
RE

q exp


نفــوذ درونذرهای نســبت بــه مــدل نفــوذ ســطحی همگــن،

مقدار محاسبهشده برای جذب -6 ،4
دیمتیلدیبنزوتیوفن

100

ایــن جــدول ،مقــدار خطــای نســبی بــا توجــه بــه رابط ـه

0/30

مناســب بــرای توصیــف رفتــار ســینتیکی فرآینــد ،بــرای
سیســت م مــورد مطالعــه در نظــر گرفتــه شــود .در نتیجــه
ل نفــوذ ســطحی همگــن را میتــوان بهعنــوان مدلــی
مــد 

مناســب بــرای توصیــف ســینتیک فرآینــد معرفــی کــرد.

ضعیفتــر بــودن نتایــج مــدل نفــوذ درون ذرهای نســبت

بــه مــدل نفــوذ ســطحی همگــن را میتــوان بــه ســخت
جــذب شــوندگی  4و  -6دیمتیلدیبنزوتیوفــن نســبت

شکل  4نمودار کاهش غلظت در فاز مایع ،بهدست آمده از مدل
نفوذ سطحی همگن

داد .در مــدل نفــوذ درون ذرهای ،فــرض میشــود کــه

در جــدول  3پارامترهــای بهدســت آمــده از بــرازش

جــذب شــونده بــه داخــل حفــرات عامــل کنترلکننــده

مــدل نفــوذ ســطحی همگــن بــا دادههــای آزمایشــگاهی،

گــزارش شــده اســت.

جدول  3پارامترهای مدل نفوذ سطحی همگن
جذب  - 6 ،4دیمتیلدیبنزوتیوفن

پارامتر مدل

2/5558

(102× KF (m/min

3/4056

(106× Ds (m2/min

0/9957

R2

5/2462

Bi

در ایــن مطالعــه مقــدار  R2بهدســت آمــده نشــان از

پیشبینــی خــوب مــدل نقــوذ ســطحی همگــن دارد.
عــدد بایــوت محاســبه شــده بــرای سیســت م مــورد مطالعــه

 5/2462اســت ،کــه ایــن مقــدار نشــاندهند ه دخیــل
بــودن هــر دو مرحل ـ ه نفــوذ در الی ـ ه مــرزی و همچنیــن
نفــوذ بــه داخــل جــاذب ،در تعییــن شــدت میــزان جــذب

اســت .نمــودار تغییــرات مقــدار مــاده جــذب شــده

برحســب زمــان در شــکل  5نشــان داده شــده اســت.

مقادیــر محاســبه شــده بــرای میــزان مــاد ه جــذب شــده

توســط هــر دو مــدل و همچنیــن میــزان خطــای نســبی

مکانیــزم کنتــرل کننــده انتقــال جــرم ،مرحلــه نفــوذ مــاده
انتقــال جــرم اســت .حــال آنکــه در مــدل نفــوذ ســطحی

همگــن ،عامــل کنترلکننــده انتقــال جــرم ،نفــوذ ســطحی
بههمــراه انتقــال جــرم نفــوذی از الیــه خارجــی اســت.

مولکــول  4و  -6دیمتیلدیبنزوتیوفــن بهدلیــل ســخت

جــذب شــوندگی ،بهراحتــی روی ســطح جــذب نمیشــود،

کــه مرحلــه بعــدی ،یعنــی نفــوذ بــه داخــل حفــره اتفــاق

بیفتــد .بهعبارتــی مکانیــزم کنترلکننــده انتقــال جــرم
آن ،همــان چســبیدن و نفــوذ بــرروی ســطح اســت کــه

در مــدل نفــوذ ســطحی همگــن ایــن پدیــده پیشبینــی

میشــود .در نتیجــه ایــن مــدل نتایــج بهتــری نســبت

بــه نفــوذ درون ذرهای دارد .بهعنــوان مقایســه ،نتایــج
بهدســت آمــده از ایــن مطالعــه بــا تحقیقــات مشــابه در

مراجــع ،در جــدول  5ارائــه شــده اســت .نکتــه قابــل توجــه
در مــورد ایــن جــدول ایــن اســت که شــرایط آزمایشــگاهی
مــورد مقایســه تــا حــدود زیــادی مشــابه اســت ،مقــدار

گــزارش شــده بهعنــوان مقــدار جــذب تعادلــی  4و -6
دیمتیلدیبنزوتیوفــن ،در غلظتهــای تعادلــی متفــاوت
در مقــاالت گــزارش شــده اســت.

1. Non-Linear Least Squares
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مرجع

کربن فعال اصالحشده با HNO3

نرمال دکان

 37در غلظت 200 ppmw

مطالعه حاضر

کربن فعال اصالحشده با CU+

نرمال هگزان

 23در غلظت 200 ppmw

[]20

کربن فعال اصالحشده با Ni2+

نرمال هگزان

 21در غلظت 160 ppmw

[]20

 28/5در غلظت 250 ppmw

[]14

کربن فعال اصالحشده با KOH

نرمال اکتان

 28در غلظت 90 ppmw

[]3

کربن فعال اصالحشده با ZnCl2

نرمال دکان

 20.1در غلظت 100 ppmw

[]21

کربن فعال اصالحشده با  KOHنرمال اکتان % 10 +بنزن

نتيجهگیری

بررســی تعادلــی و ســینتیکی فرآینــد جــذب -6 ، 4
دیمتیلدیبنزوتیوفــن از ســوخت مــدل نشــان داد کــه

ایزوترمهــای فرندلیــخ و تــاث بهخوبــی توانایــی توصیــف

رفتــار تعادلــی ایــن سیســتم را دارا هســتند .همچنیــن

بررســی ســینتیک فرآینــد نیــز بــا بهرهگیــری از دو مــدل
ســینتیکی نفــوذ درونذرهای و نفــوذ ســطحی همگــن،

انجــام شــد .نتایــج نشــان دادنــد کــه نفــوذ ســطحی
ی بهتــری را در مــورد مقــدار مــاده
همگــن ،پیشبینــ 
جــذب شــده ارائــه میدهــد .اســتفاده از مــدل نفــوذ
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ســطحی همگــن ،دخیــل بــودن نفــوذ در الی ـه مــرزی و

همچنیــن نفــوذ درون فضــای متخلخــل جاذبهــا را در
مرحلـه تعیین شــدت میــزان جــذب ،نشــان داد .همچنین
منجــر بــه محاســبه مقادیــر عــددی ضرایــب انتقــال جــرم

و نفــوذ بهترتیــب  2/5558×10-2 m/minو 10-2 m2/min

 3/4056 × 6بــرای جــذب  -6,4دیمتیلدیبنزوتیوفــن

گردیــد .ایــن ضرایــب انتقــال جــرم ،در مدلســازی فرآیند
جــذب دینامیکــی و توســعه فرآینــد جــذب بهصــورت

پیوســته ب ـهکار م ـیرود .همچنیــن نتایــج ایــن پژوهــش
نشــان داد کــه کربــن فعــال اصــاح ســاختار شــده بــا
اســید نیتریــک بهعنــوان یــک کاندیــد مناســب در جــذب

ترکیبــات گوگــردی  -6,4دیمتیلدیبنزوتیوفــن اســت.
هرچنــد کــه بهکارگیــری ایــن جــاذب و فرآینــد جــذب،

نیــاز بــه مطالعــه آزمایشــگاهی و مدلســازی دقیــق
فرآینــد جــذب پیوســته هــم دارد.

 :cغلظــت ترکیــب گوگــرددار در فــاز مایــع
 :qeمقدار ماده جذب شده در حالت تعادل

 :C0غلظت اولی ه ترکیب گوگرددار در فاز مایع

 :qexpمقــدار مــاد ه جــذب شــده بهدســت آمــده از آزمایــش
 :Cغلظــت تعادلــی ترکیــب گوگــرددار در فــاز مایع
 :qmثابت ایزوترم تاث

 :cSغلظت ترکیب گوگرددار در سطح جاذب

 :tqtمقدار ماده جذب شده در زمان
 :DSضریب نفوذ سطحی
 :rجهت شعاعی

 :Kثابت ایزوترم فرندلیخ

 :REخطای نسبی

 :kdپارامتر سرعت در مدل نفوذ درونذرهای

 :rPشعاع جاذب

 :KFضریب انتقال جرم در الیه مرزی

 :tزمان

عالئم و نشانهها

 :Mجرم جاذب

 :qمقدار ماده جذبشده

 :Vحجم سوخت مدل مورد استفاده

 :bثابت ایزوترم تاث

 :nثابت ایزوترم فرندلیخ

̅ :qمتوسط مقدار ماده جذبشده

 :Biعدد بدون بعد بایوت

 :qcalمقــدار مــاده جــذب شــده محاســبه شــده توســط مــدل

 :ρPچگالی جاذب

 :q0مقدار ماد ه جذب شده متناظر با غلظت اولیه

 :Cثابت مدل سینتیکی نفوذ درونذرهای
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