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 چكیده 

ر زیست وجود دارند و به علتت افتزایغ ظل تت آنهتا د    های آلی از جمله کافئین در حال حاضر در محیطآالیندهمیکرو

ای است. بسیاری از آنها هنوز دارای مقادیر تن یم شدههای ن ارتی به وجود آوردهمطالعات اخیر نگرانی در میان محققان و سازمان

های نانولولهها کامأل شناخته شده نیستند. بنابراین هدف از این پژوهغ بررسی عملکرد نیستند و تأثیر آنها بر زندگی حیوانات و انسان

و زمان تماس بر کارایی حتذف کتافئین در سیستتم     pH. تأثیر پارامترهای دیواره برای جذب کافئین از محلول آبی بودکربنی چند

طبیعی و زمان تعادل جذب محاسبه  pHهای جذب در شرایط ها و ایزوترمناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. سپس ضرایب سینتیک

mg Lمحلول کافئین با ظل ت  mL 12ه با گردید. نتایج نشان داد که در سیستم ناپیوست
-1

جتابب، حتداک ر    g 1/2و مقتدار   05 

دقیقه  5افتد. همچنین بر اساس نتایج آزمایغ سینتیک، زمان تعادل برابر اتفاق می pH=  4دقیقه در  32جذب کافئین در مدت زمان 

فرونتدلی  مطابقتت    -ای جذب با ایزوتترم النگمتویر  هدست آمد. فرایند جذب از مدل سینتیک مرتبه دوم هو تبعیت کرده و دادهبه

mg gهای کربن برای کافئین داشت. حداک ر ظرفیت جذب نانولوله
های دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که نانولولهبه 11/35 1-

 کار رود.حذف کافئین از منابع آب آلوده به برایعنوان جاببی مؤثر تواند بهکربن می

 کربن، سینتیک، جذب، کافئیننانولوله :ها كلید واژه

 

 مقدمه  -1

های سمی و خطرناک یک نیاز اولیته و ضتروری بترای داشتتن     وجود منابع آب سالم و قابل اعتماد بدون آالینده

هتای ختانگی باعتی ایتن نتو       هتای صتنعتی، بیمارستتانی، فاضتاب یتا فعالیتت      پستاب  . ]1[باشدای سالم و پایدار میجامعه

ها ا هستند و اهمیت این موضو  از آنجایی که سیستم تصفیه فاضاب شهری چندان برای حذف این نو  آلودگیهآلودگی

-ها اثرات سمی دارند و بر روی سیستم ظدد درون ریز بدن تتأثیر متی  های پایین این آالیندهکارآمد نبود، بیشتر شد. ظل ت

 . [2]اند انسان تبدیل شدهگذارند از این رو آنها به یک خطر بالقوه برای سامت 
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زیست وجود دارند و به ها و ... در حال حاضر در محیطکغهای آلی شامل ترکیبات دارویی، آفتآالیندهمیکرو

استت. بستیاری از   های ن ارتی به وجود آوردهعلت افزایغ ظل ت آنها در مطالعات اخیر نگرانی در میان محققان و سازمان

ها کامأل شتناخته شتده نیستتند. بنتابراین     ای نیستند و تأثیر آنها برزندگی حیوانات و انسانتن یم شده آنها هنوز دارای مقادیر

 . [3]شده است های پایین شناسایی ها در ظل تآالیندههایی برای بهبود آنالیز و مشخص کردن این میکروروش

های چای و میتوه درختت کتوال و ... یافتت     گکافئین به عنوان یک الکالئید طبیعی در قهوه دانه های کاکائو، بر

کتتافئین بتتا فرمتتول مولکتتولی    .[4]استتت شتتود کتته امتتروزه بتته عنتتوان یتتک آالینتتده محتتیط زیستتت معرفتتی شتتده     متتی

هتای صتنعتی وجتود داشتته     شود که وقتی این ماده آلی با ظل ت باال در پستاب یک ماده آلی محسوب می

هتای ستطحی   کننده آبآید. کافئین به عنوان یک نشانگر شیمیایی آلودهده آلی به شمار میباشد به عنوان یک میکروآالین

آورند که برای موجودات زنده بسیار شود بنابراین آن را یکی از موادی به شمار میشود زیرا به سختی تجزیه میپیشنهاد می

. الکشتمی و  [3]استت  شتده گرم بر لیتتر  دیتده   12) های صنعتی بسیار زیاد و با ظل ت باالخطرناک است. کافئین در پساب

هتای متاهی شتده و    گرم بر لیتر کافئین در آب باعی مرگ جنتین میلی 322گزارش کردند که ظل ت بیغ از  [4]همکاران 

 های حساس لمسی کمتری نشان دادند. های در معرض کافئین به مراتب فرکانسجنین

های آبی بسیار خطرناک و مضر رای بیشتر موجودات زنده آبی و مرجانتحقیقات همچنین نشان داده که کافئین ب

-های آبی بسیار گستترده رسد در اکوسیستمباشد. ممکن است دوزیستان نیز تحت تأثیر کافئین قرار گیرند که به ن ر میمی

کند. وجود جلوگیری میها است. حاصلخیزی خاک نیز در اثر وجود کافئین کاهغ یافته و همچنین از رشد و تک یر جوانه

 .[4]کند های قهوه، استفاده آن برای خوراک دام را محدود میکافئین در تفاله

به علت زیست تخریب ناپذیر بودن این ماده آلی باعی باقی ماندن طوالنی آن در محیط شده و سامتی انستان و  

سمی از منابع مختلف آبی، حتذف کتافئین یتک گتام      اندازد. برای از بین بردن این مادهسایر موجودات زنده را به خطر می

هتای  جذب یک روش کارامد برای حذف ظل تت کتم از آالینتده    .[4]باشد ها میضروری در فرایند آالینده زدایی پساب

 های صنعتی است.آلی از فاضاب

ای برای قوههای فلزی و آلی که خطرات بالای از آالینده)دستورالعمل چارچوب آب  به مجموعه WFD توجه

هتای  های پیشرفته برای حتذف آالینتده  های آبی دارند، جلب شده است. اخیرًا ثابت شده است که بسیاری از فناوریمحیط

استت  های اخیر فناوری نانو، انواعی از مواد نانو را به صنعت آب معرفی کرده. در سال[5]هستند  فلزی و آلی پایدار مناسب

، متواد  (CNTs)هتای کربنتی   هتای نتانو ماننتد نانولولته    اند. جتابب ها کارایی زیادی داشتهدهکه در حذف بسیاری از آالین

العاده باالیی هستند که برای حذف فلزات سنگین، مواد آلتی  ها دارای قدرت جذب فوقها و زئولیتپلیمری مانند دندریمر

 .[6]روند کار میهای بیولوژیکی بهو ناخالصی

انتد. انتوا    ای به دور هتم پیچیتده شتده   های استوانهصورت لولههای گرافنی هستند که بهقهای کربنی ورنانولوله

و یتتا چنتتد دیتتواره   (DWCNTs)، دو دیتتواره (SWCNTs)مختلفتتی از نانولولتته هتتای کربنتتی شتتامل تتتک دیتتواره    

(MWCNTs) [7]ر موجود است در بازا . 

ها در حذف ترکیبات آلی و ربن نسبت به سایر جاببهای کدهد که نانولولههای مختلف نشان میمقایسه جابب

های آلی به های کربنی در حذف آالینده. ظرفیت جذب باالی نانولوله[8,9]پتانسیل بیشتری دارند  زیستحفاظت از محیط

. [10]در آنهتا استت   هتای عملکتردی ستطحی    هتا و وجتود مقتادیر زیتادی از گتروه     علت ساختار منفتذ ماننتد ایتن نانولولته    

های کربنی مانند نسبت سطحی مساحت باال، خواص برتر مکانیکی، الکتریکی و حرارتی، آنها صوصیات شاخص نانولولهخ
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های کربنتی خاصتیت جتذب بستیار ختوبی      ها گزینه مناسبی قلمداد کرده است. همچنین نانولولهرا برای بسیاری از کاربری

  .[11]ند ان دادههای معدنی از خود نشابرای ترکیبات مختلف آلی و یون

هتای کربنتی   نانولولته توسط فرایند جذب کافئین از محلول آبی  ایزوترمسینتیک و مطالعه حاضر با هدف بررسی 

 چند دیواره انجام شد.

 

 ها مواد و روش -2
 های جذب:آزمایغ

گترم   1/2میتزان   برلیتتر بته  میلتی گترم  122برای تهیه محلول کافئین، جرم کافئین الزم برای تهیه محلول با ظل ت 

های مختلف از لیتری به حجم رسانده شدند. برای ساختن محلول با ظل تمیلی 122اندازه گیری شد و با آب مقطر در بالن 

 :محلول مادر)استوک  استفاده شد.

 (1) 

 

بته   V2و  V1به ترتیب ظل ت اولیه و ظل ت ثانویه محلول بتر حستب میلتی گترم بتر لیتتر و        N2و  N1که درآن 

هتای مختلتف   هایی با ظل تت باشند. مطابق با این روش محلوللیترمیترتیب حجم اولیه و حجم ثانویه محلول بر حسب میلی

 ها تهیه گردید. برای انجام آزمایغ

درجته   25±2هتا در دمتای   های جذب در سیستم ناپیوستته انجتام گردیتد. آزمتایغ    در این پژوهغ تمام آزمایغ

هتای ستینتیک و   متدل  محلتول،  pHفاکتورهتای  ستپس  به عنوان ظرف واکنغ انجام شد.  mL 252و در ارلن سانتی گراد 

 استفاده شد. Minitabافزار ها از نرمتعادلی جذب مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده

 
 بهینه: pHتعیین 

شویی شده و پتس از  اسید  mL 252عدد ارلن  9های کربن بهینه جذب برای جابب نانولوله pHبه من ور تعیین 

محلتول کتافئین بتا ظل تت      mL 12ها ریخته شد و از جابب درون هر یک از ارلن g 1/2آن با آب مقطر شسته شد. مقدار 

mg L
، 7، 2های موجود به ترتیب روی مقادیرمحلول pHرقیق،  NaOHو   HClبه آن اضافه گردید. با استفاده از 52 1-

روی همتزن گذاشتته شتدند. پتس از      rpm 122دقیقه و بتا سترعت    32ها به مدت محلولتن یم شد.  12و  12،  9،  4، 1، 5

صافی از محلول جدا و ظل ت کافئین باقیمانده در محلتول بتا   های کربن با استفاده از کاظذنانولوله ،سپری شدن زمان تماس

oر دمتای  ها در دمای ثابتت و د استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر تعیین شد. تمام آزمایغ
C 2±25     انجتام شتد. در نهایتت

 زیربدست آمد:راندمان جذب و مقدار یون جذب شده با استفاده از معادالت 

(2                                                                                                

0

0

100t
a

C C
E

C


 

 

(3                                                                                                     
0 tC C

q V
m




 
mg g مقدار ماده جذب شده بر حستب   qبازده جذب،  Eaکه در آن 

-1،C0   وCt  هتای اولیته و ثانویته    ظل تت

mg Lماده در محلول بر حسب 
-1 ،m  جرم جابب بر حسبg  وV ب حجم محلول بر حسL باشد.می 
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 های سینتیک جذب:آزمایغ

 mgمحلول کافئین با ظل ت  mL 12جابب ریخته و  g 1/2ظرف مقدار  1به من ور تعیین زمان تعادل جذب در 

L
قترار   rpm 122دقیقته بتر روی همتزن بتا سترعت       32و 22، 15، 12، 5، 1هتای  ها در مدت زماناضافه شد. محلول 52 1-

 باقی مانده در محلول با روش قبلی اندازه گیری شد. گرفتند. سپس ظل ت کافئین

رتبته  م ،[12]ستینتیک مرتبته اول الگرگترن     هایهای کربن، مدلبرای توصیف سینتیک جذب کافئین به نانولوله

 مورد استفاده قرار گرفت: [14] الووی و  [14]توانی  ،[13]  دوم هو و همکاران

(7                                                                                                          
1(1 )

k t

t eq q e


  

(5                                                                                                              

2

2

21

e
t

e

q k t
q

q k t


 

(1                                                                                                                     
b

tq at 

(4                                                                                           

1 1
( ) ln( ) ( ) ln( )tq t
 

 

 

mgg)مقدار ماده جذب شده در حالت تعادل  qeکه در آن 
-1  ،qt  مقدار ماده جذب شده در زمانt (mgg

-1  ،

k1  ضریب ثابت شدت جذب الگرگرن(min
-1  ،k2 ( سرعت جذبgmg

-1
min

-1 ، α   ( سرعت جتذب اولیتهmgg
-1

 

min
-1 ، β ( ثابت واجذبg mg

-1 ، a  وb های معادله است.ثابت 

 
 وترم جذب:های ایزآزمایغ

جابب توزین گردیتده   g 1/2و پس از آن با آب مقطر شسته شد. مقدار  شده شوییاسید mL 252ارلن  4تعداد 

mg L 32و 25، 22، 15، 12، 5، 2های مختلف محلول کافئین با ظل ت mL 12ها ریخته شد، سپس و داخل ارلن
در هر  1-

روی شیکر قرار داده شد و پس از گذشتت زمتان    rpm 122سرعت  ها باطبیعی محلول، محلول pHیک از آنها ریخته در 

-صافی کافئین باقیها از روی شیکر برداشته و پس از عبور از کاظذهای سینتیک جذب، نمونهتعادل تعیین شده در آزمایغ

 گیری شد.مانده در محلول اندازه

و [17]پترستون  -، ریتدلی  [16]نتدلی   ، فرو[15] معتادالت ایزوتترم النگمتویر    هتای جتذب،  برای بررسی ایزوترم

 مورد استفاده قرار گرفت: [18]لی  فروند -النگمویر

(9                                                                                                           (1 )

L m e

L e

K q C
q

K C


 

(1                                                                                                                  

1

n
F eq K C

 

(12                                                                                                              (1 )

e

n

e

aC
q

bC


 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 ری و زهکشی ایراندومین کنگره ملی آبیا

 5931شهریور  2-4

 دانشگاه صنعتی اصفهان

(11                                                                                                           

1

1

(1 )

n
m e

n
e

bq C
q

bC



 

mg gحداک ر ظرفیت جذب تعادلی برای تکمیل یک الیه ) qmکه در مدل النگمویر 
ثابت وابسته بته   KL  و 1-

وصتیف انترژی پیونتدی جتذب     ای برای تعنوان نمایهو به [19]دهنده انتالپی فرایند جذب است انرژی جذب است که نشان

ه ترتیب بته ظرفیتت جتذب و شتدت جتذب جتابب       ضرایبی هستند که ب nو  KFدر مدل فروندلی   .[20,21]سطحی است 

توان و شتاخص درجته    n<1  n>0های ایزوترم هستند و )ثابت bو  aپترسون  -، در مدل ریدلی [22]شود نسبت داده می

توان و شاخصتی از نتاهمگنی استت     n/1ثابت تعادلی جذب و  bفروندلی   -ناهمگنی ماده جابب است. در مدل النگمویر

 نشان دهنده ناهمگنی سطح ماده جابب است. n << 1/1طوری که به

 
 ها:نحوه ارزیابی مدل 

Rها بتا استتفاده از ضتریب تبیتین )    های اندازه گیری شده و برآورد شده توسط مدلمیزان انطباق داده
  و ریشته  2

  ، ارزیابی شد:RMSEمیانگین مربعات خطا )

(12                                                                                                           

2

1

( )
n

e c

i

q q
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n








 

هتا استت.   تعداد اندازه گیتری  nبترتیب مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده توسط مدل و  qcو  qeکه در آن 

Rعاوه دارای را داشته و به RMSEبهترین مدل، مدلی است که کمترین مقدار 
 زدیک به یک باشد.ن 2

 

 گیری  بندی و نتیجه جمع -3
 pHاثر

درصد  14نشان داده شده است. حداقل بازده جذب برابر با  1بر جذب کافئین در شکل  pHنتایج حاصل از تأثیر 

درصتد   11بته   pH= 4طتوری کته در   بازده جذب کافئین افزایغ یافت بته  pHاتفاق افتاده است. با افزایغ  pH= 2و در 

 بهینه انتخاب گردید.  pHبه عنوان  pH= 7بازده جذب کاهغ یافت. لذا  12و  12های  pHسپس در رسید. 

بر جذب کافئین توسط کربن فعال نتیجه گرفتند که  1تا  3در محدوده  pHبا بررسی اثر  [23]سوتلو و همکاران 

ظیرالکتروستاتیک و الکتروستتاتیک باشتد. در   اثر متقابل نیروهای  درتواند وابسته است و این می pHفرایند جذب بسیار به 

عمدتًا دلیل تعامل نیروهای ظیرالکتروستاتیک است که شتامل پیونتد هیتدروژنی استت و      ،مورد جذب کافئین بر کربن فعال

 دهد.را ترجیح می 1/4کمتر از  pHپیوند هیدروژنی، 

از خانواده کتربن بستیار تأثیرگتذار بتر حتذف       های کربنی را به عنوان عضویتوان نانولولهبنابراین از آنجا که می

را مربتو    pH= 7های کربن در توان جذب باالی کافئین توسط نانولوله، در نتیجه می[24]آورد شمار های آلی بهآالینده

 به تأثیر پیوند هیدروژنی دانست.
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mg L، ظل ت کافئین = g  1/2قدار جابب =محلول بر بازده جذب )م pH تأثیر تغییرات -1شکل 
و زمان  52 1-

 دقیقه  32تماس = 

 ت سینتیک جذبمطالعا

 و روش تحلیتل رگرستیون ظیرخطتی    Minitabهای سینتیک جذب، از نرم افتزار  برای برآورد پارامترهای مدل

درصتد   15الووی  با ضریب اعتماد های سینتیک مرتبه اول الگرگرن، مرتبه دوم هو، توانی و استفاده شد، بدین من ور مدل

نشان داده شده استت. بتا    2و شکل  1ه شدند که نتایج در جدول های جذب سینتیک برازش دادبر نتایج حاصل از آزمایغ

Rمقایسه 
 دست آمد.های آزمایغ بهها بهترین مدل جذب برای دادهبرای هر یک از مدل RMSEو  2

 

 های سینتیک جذبضرایب مدل -1 جدول

 مدل های سینتیک جذب پارامتر قدارم

12/7 qe,exp(mg g-1)  

64/2 k1  مرتبه اول )الگرگرن 

59/6 qe,cal(mg g-1) 

191/2 R2 

22/2 RMSE 

54/1 k2  مرتبه دوم )هو 

55/6 qe,cal(mg g-1) 

559/2 R2 

210/2 RMSE 

4/6 a توانی 

224/2 b 

915/2 R2 

299/2 RMSE 

24/1e15+ α  الووی 

39/3e β 

924/2 R2 
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29/2 RMSE 
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 نمودار ها از راست به چپ )الگرگرن، هو، توانی والووی  -2شکل 

 

Rو بیشتترین   RMSEهای مورد مطالعه سینتیک جذب، مدل هو بتا کمتترین   از بین مدل ،1با توجه به جدول 
2 ،

 mg g-1 12دست آمتده از آزمتایغ   های بهظرفیت جذب دادهگیری شده داشت. مقدار برازش بهتری بر داده های اندازه

 mgو  15/7ترتیب برابر با و ظرفیت جذب محاسبه شده توسط مدل های سینتیک مرتبه اول الگرگرن و مرتبه دوم هو به 7/

g-1 11/7 .بود که نشانگر همخوانی نتایج هر دو مدل با سینتیک جذب است 

. مطالعات انجام شده روابط ل سینتیک مرتبه دوم هو پیروی کردهای کربن از مدبنابراین جذب کافئین به نانولوله

های کربنی، ساختار شیمیایی جذب ماده آلی هدف و اثرات مهم آن بر فراینتد جتذب را   متقابل بین خواص سطحی نانولوله

-هتای کربنتی، فراینتدی خودبته    هدهد که جذب ترکیبات آلی به وستیله نانولولت  دهد. تحقیقات تا به امروز نشان مینشان می

 .[25]فیزیکی است  خودی و

 
 مطالعات ایزوترم جذب
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و روش تحلیل رگرسیون ظیرخطتی استتفاده شتد، بتدین      Minitabبرای تعیین ایزوترم بهینه جذب، از نرم افزار 

درصد بتر نتتایج    15ماد پترسون با ضریب اعت -فروندلی  و ریدلی  -های ایزوترم النگمویر، فروندلی ، النگمویرمن ور مدل

 بیان شده است. 2و جدول  3شکل  های جذب تعادلی برازش داده شدند که نتایج آن درحاصل از آزمایغ
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Fitted Line Plot
y = 0.179128 * 35.6128 * x ^ (1 / 0.122904) / (1 + 0.179128 * x ^ (1 / 0.122904)) 

 

 

 های ایزوترم جذبضرایب مدل -2جدول 

 مدل های تعادلی جذب پارامتر مقدار

21/57 qm(mg g
-1

 النگمویر (

221/2 KL 

973/2 R
2

 

16/4 RMSE 

215/5 KF لی فروند 

05/1 N 

099/2 R
2

 

01/0 RMSE 

929/9 A  پترسون -ریدلی 

229/2 B 

242/2 N 

959/2 R
2

 

22/9 RMSE 

41/99 qm(mg g
-1

 فروندلی  -النگمویر (

105/2 b(L mg
-1

) 

129/2 n 

549/2 R
2

 

24/9 RMSE 
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  و النگمویر پترسون-ریدلی  فروندلی ،لی ، فروند-نمودارها از راست به چپ )النگمویر-3شکل 

 

-های ایزوترم میل ترکیبی باالی کافئین به کربن فعال را مشتخص متی  مدلبرای جابب مشابهی مانند کربن فعال 

است و رقابت صورت موازی بر سطح کربن فعال جذب شدهدهد که حلقه آروماتیک مولکول کافئین بهکند و این نشان می

 . [26]وجود ندارد های فعال جابب های آب برای سایتجذب شده و مولکول مهمی بین ماده

 -های تعادلی جذب از مدل سه پارامتری النگمویر ، داده2 های ایزوترم )جدولبا توجه به ضریب همبستگی مدل

Rکمتر و  RMSEفروندلی  پیروی کرد. این مدل دارای 
ین پژوهغ حداک ر ر بود. در اگهای دیبیشتر در مقایسه با مدل 2

mg gفروندلی   -های کربن در مدل النگمویرظرفیت جذب کافئین بر جابب نانولوله
 بود.  11/35 1-

ستطح متاده جتابب     دهنده همگنتی بسیار بزرگتر از یک بوده که نشان n/1فروندلی  مقدار  -در معادله النگمویر

 است.نانولوله کربن 

 
 گیرینتیجه

mg Lبرای حذف کافئین با ظل تت   بهینه شرایطهای ناپیوسته، در آزمایغ
هتای  جتابب نانولولته   g 1/2 و 92 1-

های جذب سینتیک بتا متدل هتو    دست آمده از آزمایغنتایج بهدست آمد. به 4برابر  pHدقیقه و  9کربن، زمان تعادل برابر 

Rکمتر و  RMSEدلی  با فرون -های ایزوترم، مدل ایزوترم سه پارامتری النگمویرمطابقت داشت. در بین مدل
بیشتتر، بتا    2

حذف کتافئین از منتابع آب آلتوده     برایعنوان جابب مؤثری به توانستهای کربن نانولولهها همخوانی بیشتری داشت. داده

ر حذف مواد آلتی از محلتول آبتی    دلیل داشتن خصوصیاتی ن یر مساحت سطحی باال، پتانسیل زیادی دبه زیرااستفاده شود. 
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