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چکیده
در این تحقیق ،میزان پتانسیل حذف فلز سنگین کروم ( )VIاز محلولهای آبی توسط پوسته میوه تمبرهندی اصالح شده با اسیدسولفوریک بررسی
شد .روش سطحی پاسخ بر اساس روش  D-optimalبرای بهینهسازی جذب کروم ( )VIتوسط ذرات پوسته میوه تمبرهندی اصالح شده به کار رفت..
پنج متغیر مستقل از جمله ،دز جاذب برابر ( ،)1-7g/Lسرع .لرزاننده (شیکر) برابتر ( pH ،)50-200rpmاولیته محلتول برابتر ( ،)1-10غلظت .اولیته
محلول کروم ( )VIبرابر ( (5-150mg/Lو زمان تماس برابر ( )30-120minبرای پیشبینی بازدهی حذف فلز سنگین کروم ( )VIبه کار رف ..اهمی.
متغیرهای مستقل و تقابل آنها توسط آنالیز واریانس ( )ANOVAبررسی شد .با استفاده از بهینهسازی به مقادیر بهینه دز جتاذب برابتر  ،3g/Lسترع.
لرزاننده برابر  pH ،200rpmبرابر  ،1غلظ .محلول کروم برابر  150mg/Lو زمان تماس برابر  90minبه بیشینه ظرفی .جذب محلتول کتروم ()VI
برابر  23mg/gدسترسی پیدا کردیم؛ نتایج آزمایشات جذب با مدل ایزوترم فرندلیچ سازگاری بیشتری داش..
واژههای کلیدی :بهینهسازی ،پوسته میوه تمبرهندی ،روش رویه پاسخ ،محلول کروم  6بار مثبD-optimal ،.
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الکتروشتتیمیایی ،تبلیتتر ،استتتلرا حتتالل ،استتمز معکتتوس ،ترستتی
شیمیایی و جذب برای کاهش کروم ( )VIاز محلتول آب و فاالتالب
استفاده میشود ( .)20اصلیترین عی خیلی از ایتن روشهتا هزینته
اجرایی باال و مشکالت دفع لجن باقیمانده میباشد .در میان تکنیتک
ها ،روش جذب به دلیل سادگی ،شرایط اجرایتی و اقتصتادی متوستط
ترجیب داده میشود .در فرآیند جذب ،ویژگیهای فیزیکی و شتیمیایی
جاذب برای دستیابی به بازدهی جذب باال خیلتی اهمیت .دارد .اخیترا،
جاذبهای کربن فعال با قیم .پایین که از مواد موجتود و ارزان تهیته
میگردند؛ به میزان زیادی توسعه پیدا کردهاند ( 31و  .)1کتربن فعتال
به دلیل مساح .سطب بتاال ،خصوصتیات محتیط میکترو متلللتل و
طبیع .شیمیایی سطب آن ،پتانسیل باالیی برای حذف فلزات ستنگین
از فاالالب صنایع را دارا میباشد .تعتدادی از مطالعتات بترای حتذف
کروم ( )VIبا استفاده از جاذبهای استفاده شده از قبیل کتربن میتوه
گردو ( 18و  .)13کربن فعال پوس .نارگیتل ( ،)9کتربن فعتال زغتال
چوب ( ،)4کربن سویا ( ،)1کربن تایر ( ،)24کربن سبوس بترنج ( 16و
 ،)17کربن پوسته انار ( 8و  )22و غیره گزارش شده اس..
در مطالعه حاالر ،ذرات کربن فعال پوسته میوه تمبرهنتدی فعتال
شده با اسید سولفوریک برای بهبود حذف کروم ( )VIاز محلتول آبتی
استفاده شد .در فرآیند جذب ،حذف فلتز کتروم ( )VIدر یتک سیستتم
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گسسته بستگی به چندین متغیر فرآیند از جمله غلظ .اولیته محلتول
کروم ( pH ،)VIمحلول ،سرع .لرزاننده و زمان تمتاس و غیتره دارد.
بهینهسازی متغیرهای فرآیند برای دستیابی به بیشینه بتازدهی فرآینتد
برای حذف آالینده الروری اس ..بررسی هر عامل به طتور جداگانته
برای حذف کروم ( )VIخیلی زمتانبتر است .)12( .رویکترد طراحتی
آماری آزمایشگاهی که تعتداد آزمایشتات را کتاهش متیدهتد؛ متدل
مناسبی برای بهینهسازی فرآیند ایجاد میکند و اثر تقابتل متغیرهتا را
برای پاسخ ارزیابی میکند .اخیرا ،چندین نوع روش طراحتی آزمتایش
در بهینهسازی فرآیند شیمیایی چند متغیره به کار رفتته است،11 ،7( .
 26 ،23 ،19و  .)28روش رویه سطب پاسخ ( Response surface of
 )methodologyیک مجموعه روش آماری و ریاالتی ختاب بترای
طراحی آزمایش در این زمینه اس..
با این وجود ،هیچ مطالعهای در متورد بهینتهستازی حتذف کتروم
( )VIتوسط ذرات پوسته تمبرهندی اصالح شده با استید ستولفوریک
گزارش نشده اس ..بنابراین در مطالعه حاالر ،بررستی کتاهش کتروم
( ) VIاز محلول آبی توستط پوستته میتوه تمبرهنتدی فعتال شتده بتا
اسیدسولفوریک از طریق طراحی و بهینهسازی آزمایشگاهی متغیرهای
فرآیند با استفاده از فرآیند رویه سطب پاسخ انجام شد .تاثیر متغیرهای
اجرایی از قبیل غلظ .اولیه یونهای کروم ( pH ،)VIاولیته محلتول،
دز جاذب ،زمان تماس و سرع .لرزاننده به منظور بهینهسازی کاهش
حذف کروم ( )VIاز محلول آبی توسط ذرات پوسته میتوه تمبرهنتدی
بررسی شد.

مواد و روشها
مواد

محلول کروم ( )VIتوسط حل کردن مقادیر از پیش تعیتین شتده
وزنی پودر پتاسیم دی کرومات ( )K2Cr2O7در آب مقطتر آمتاده شتد.
همانطور که در شکل  1مالحظه می شود؛ نمونتههتای غالت کتروم
برای غلظ .کمتر از  1000 mg/Lو  pHکمتر از  1برابتر )(H2CrO4
و نمونه غال کروم برای غلظ .بیش تر از  1000 mg/Lو  pHبتین
 1تا  6.5برابر  (Cr2O7)2-و برای  pHبتیش تتر از  6.5نمونته غالت
کروم به صورت  (CrO4)2-میباشد .الزم بته ذکتر است .فترم غالت
محلول کروم با توجه به محدوده  pHو غلظ .آالینده کروم ( )VIدر
این تحقیق بیش تر به صورت  (HCrO4)-و (CrO4)2-میباشد.
آمادهسازی ذرات پوسته میوه تمبرهندی توسعه یافته

پوستههتای میتوه تمبرهنتدی از بلتش مرکتزی ایتران (استتان
اصفهان) تهیه شد .پوستهها بتا آب مقطتر شستته شتدند و در آون در
دمای  110˙Cبرای  4ستاع .قترار داده شتدند .ستوس پوستتههتای

خشک شده توسط کوبیدن به ذرات کوچک تبدیل شتدند .ذرات خترد
شده از درون صافی با اندازه  200میکرون عبور داده شدند .ایتن ذرات
به منظور فعالسازی شیمیایی و نشستن یون  H+بر روی پوسته ها بتا
اسیدسولفوریک غلیظ تماس داده شدند ( )w/w%98و در نسب .وزنتی
 1:1و در آون با دمتای  150˙Cبترای  24ستاع .قترار داده شتدند.
سوس مواد هیدراته شده با آب مقطتر شست .و شتو داده شتدند و در
داخل محلول سدیم بی کربنات  %1به مدت  2روز برای حتذف استید
االافی قرار گرفتند .مواد با آب مقطتر شست .و شتو داده شتدند و در
دمای  100˙Cبرای  5ساع .خشک شدند ( .)29با انجام این عملیات
فعالسازی ،یون  H+بر روی سطب جاذب نشستته و موجت افتزایش
جذب نمونه های کروم میگردد که در این تحقیق نمونههتای کتروم
بیشتر به صورت  (HCrO4)-و  (CrO4)2-میباشد و بار الکتریکتی آن
ها منفی اس .و به طور قطع با نشستن یون  H+بر روی سطب جاذب
موج جذب حداکثری نمونه های غال کروم میشود.

شکل  -1نمونه فرمهای مختلف  Cr6+در غلظتهای مختلف کروم
( )VIو  pHهای مختلف ()24
Figure 1- Different forms of Cr6 + in various
)concentrations of chromium (VI) and different pH (24

طراحی آزمایشات

مدلسازی جذب کروم ( )VIتوسط پوسته میوه تمبرهندی اصالح
شده به روش بهینهسازی عوامل مؤثر در حتذف شتامل -1 ،XA( pH
 ،)10دز جتتتاذب ( ،)1-7 g/L،XBغلظتتت .اولیتتته فلتتتز کتتتروم (،XC
 ،)5-150mg/Lزمتتان تمتتاس ( )30-120min،XDو ستترع .شتتیکر
( )50-200 rpm ،XEانجام شد .با استفاده از روش  D-optimalپتنج
متغیره ،تعداد کل آزمایشات ( 31 ،)Nعدد بدس .آمد .الزم اس .خاطر
نشان کرد که طراحی آزمتایشهتا در جتدول  1بتا توجته بته تعیتین
محدوده بازه متغیرها توسط شلص آزمایش کننده انجام گرف .و امتا
انتلاب تصادفی مقادیر اصلی سطوح داخل متغیرها ( مثال  )pHتوسط
نرمافزار  Design Expertصورت گرف..

طراحی و بهینهسازي جذب فلز سنگین كروم ( )VIاز محلولهاي آبی توسط ذرات پوست میوه...
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جدول  -1محدوده آزمایشگاهی و سطوح متغیرهای مستقل استفاده شده در فرآیند جذب
Table 1- Laboratory range and levels of independent variables used in the adsorption process
سطح حقیقی متغیر
بازدهی )(%
ظرفیت جذب )(mg/g
Test number
Actual level variable
)Y (%
Adsorption capacity
)XA XB(g/L) XC(mg/L) XD(min) XE(rpm
1
1
7
5.0
60
100
81.6
0.58
2
4
1
150.0
30
150
8.1
12.15
3
7
7
150.0
90
50
31.8
6.81
4
10
5
5.0
30
100
37.8
0.38
5
7
1
150.0
120
100
10.2
15.30
6
5.5
4
77.5
75
125
48.3
9.36
7
1
3
150.0
90
50
25
12.50
8
5.5
4
77.5
75
125
47
9.11
9
10
5
101.7
120
200
48.3
9.82
10
10
3
101.7
30
200
27.1
9.18
11
4
7
101.7
30
200
54.4
7.90
12
1
3
101.7
30
50
26.6
9.01
13
10
5
5.0
30
100
39.5
0.40
14
7
1
53.3
30
50
14
7.47
15
1
3
150.0
90
200
46
23.00
16
7
7
5.0
90
200
86.8
0.62
17
1
7
101.7
120
100
53.9
7.83
18
10
7
53.3
90
50
39.1
2.98
19
1
3
150.0
90
200
45.5
22.75
20
4
3
5.0
30
200
50.1
0.84
21
1
1
5.0
60
100
24.6
1.23
22
10
1
5.0
90
150
18.3
0.92
23
10
7
53.3
90
50
42
3.20
24
4
7
101.7
30
50
46.5
6.75
25
10
3
150.0
60
50
19.4
9.70
26
7
1
5.0
90
50
17.4
0.87
27
10
7
150.0
60
150
26.1
5.59
28
7
7
5.0
90
200
84
0.60
29
1
1
53.3
120
150
28.1
14.99
30
1
5
5.0
120
150
78.2
0.78
31
4
5
5.0
120
50
60.3
0.60

شماره آزمایش

متغیر پاستخ برابتر (Yدرصتد بتازدهی حتذف ذرات پوستته میتوه
تمبرهندی برای محلول کتروم ] )[VIدر محلتول آبتی متیتوانتد بته
صورت زیر بیان شود؛
)  ،Y=f(XA, XB, XC, XD, XEکته در ایتن معادلته XD, XC,
XB,XAو  XEمقادیر کدی متغیرهای فرآیند هستند که به ترتی برابر
 ،pHدز جاذب ،غلظ .اولیه آالینتده کتروم ،زمتان تمتاس و سترع.
لرزاننده میباشند .مدل چندوجهی با توجه به متغیرات مطابق زیر بیان
میشود:
Y= βo+β1XA+β2XB+β3XC+β4XD+β5XE+β6 XA XB+ β7
XAXC+ β8 XA XD+ β9 XBXC+ β10 XD XE+β11 XA2+β12
XB2+ β13 XD2+ β14 XE2
)معادله )1

الرای مدل ( (βiتلمین زده میشتوند و بترای تلمتین مقتادیر
پاسخ برای ترکیبات ملتلف ،مقادیر کدی متغیرات استفاده میشتوند.
دق .مدل انتلابی و اهمی .آماری الترای رگرستیون بتا استتفاده از
آنالیز واریانس ( )ANOVAآزمتایش شتدند ( .)30مقتادیر تلمینتی و
اندازهگیری شده متغیر پاسخ ( )Yبترای محاستبه الترای تشتلیص

( )R2تعیین شدند.
آزمایشات مشخصات مواد

مورفولوژی ذرات پوسته میوه تمبرهندی اصالح شده با استفاده از
روش اسکن میکروسکوپ الکترونی ( SEMمدل  ،LEO430کمبریج،
انگلستان) تعیین شد .اندازهگیریهای جتذب بتر روی استوکتروفتومتر
تشلیص اشعه  UVمدل المبدا  35انجام شد .مقادیر جذب در طتول
مو  540nmبرای محلول کروم ( )VIتنظیم شد.
آزمایشات جذب

تأثیر  5متغیر مستقل بر روی جتذب کتروم ( )VIاز محلتول آبتی
توسط ذرات پوسته میوه تمبرهندی در یک محیط گسسته بررسی شد.
تمامی آزمایشات مطابق بتا روش متاتریس  D-optimalانجتام شتد.
برای جذب کروم ) (VIتوسط ذرات پوسته میتوه تمبرهنتدی ،مقتادیر
وزنی متفاوت از پوسته میوه تمبرهندی برابتر ( )1-7gr/Lبتا  50mlاز
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محلول کروم ( )VIبا غلظ.های متفاوت ( )50-150mg/lترکی شد.
محلول آبی کروم ( )VIتوسط حل کردن مقادیر از پیش تعیتین شتده
پودر  K2Cr2O7در آب مقطر آماده شد pH .محلتول توستط محلتول
هیدروکلریک اسید  1Mیا سدیم هیدروکسید  1Mدر محتدوده 1-10
تنظیم شد .غلظ .باقیمانده یونهای کروم ( )VIدر فاز محلول توسط
اسوکتروفتومتر تشلیص اشعه  UVدر  540nmبه وسیله ایجاد رنتگ
دی فنیل کربازید تعیین شد ( .)2ظرفی .جتذب ( )mg/gسیستتم بتی
متالیک به صورت زیر محاسبه شد ()28؛
(C  C e )V
(معادله )2
qe  O
W
جایی که  C0و  Ceبه ترتی غلظ.هتای اولیته و نهتایی محلتول
کروم ( )VIهستند ( V .)mg/Lو  Wبه ترتی بیتان کننتده حجتم و
جرم محلول ذرات پوسته تمبرهندی هستند.
تعیین نقطه بار صفر ()pHpzc

 pHpzcبرای کربن پوسته میوه تمبرهندی به صتورت زیتر تعیتین
شد 50ml .از محلول  0.1M NaClدر مجموعهای از ظتروف ریلتته

شد و  pHمحلولها در محدوده  1-10با االافه کردن محلول
 HClو یا  0.1 M NaOHتنظیم شتد .ستوس  0.2gاز ذرات پوستته
میوه تمبرهندی به محلول االافه شد .بعد از آن ،محلتول بترای  3روز
در دمای  20˙Cنگهداری شد .در نهایت pH ،.محلتول انتدازهگیتری
شدند pHzpc .در  pHای که در آن معادل  pHنهایی است.؛ گتزارش
داده شد.
0.1M

نتایج و بحث
مشخصات جاذب

تصویر زیر میکروسکوپ الکترونی اسکنی ( )SEMگرفته شتده از
پوسته میوه تمبرهندی با باف .سطحی ،تلللل و ساختار فیبری ذرات
اصالح شده را نشان میدهد (شکل  .)2تصویر سطحی نشان میدهتد
که ذرات تا حدودی گرد هستند .مورفولتوژی ستل .و درشت .ذرات
پوسته میوه تمبرهندی میتواند مکانهای فعال بیشتری را نستب .بته
مورفولوژی نرم فراهم کند .بنابراین برای جذب کروم ( )VIاز محلتول
آبی یک حسن محسوب میشود (.)32

شکل  -2تصویر  SEMذرات پوسته میوه تمبرهندی
Figure 2- SEM figure of tamarind fruit shell Particles

مدلسازی رویه پاسخ
طراحی آزمایشگاهی و مدل رگرسیون
اثرات تقابلی متغیرهای گزینشی برای کاهش کتروم ( )VIتوستط
ذرات پوسته میوه تمبرهندی اصالح شده در محیط آبی بتا استتفاده از
روش طراحی  D-optimalتوسعه پیدا کرد.
یک مدل مربعی برای توسعه ارتباط مناس ریاالی بین پاسخ
و متغیرهای فرآیند شامل  ،pHدز جاذب ،غلظ .اولیته آالینتده کتروم
( ،)VIزمان تماس و سرع .لرزاننتده انتلتاب شتد .حتداکثر ظرفیت.
جذب ذرات پوسته میوه تمبرهندی برای یونهتای کتروم ( )VIبرابتر
 23mg/gبدس .آمد.

یک مدلسازی رگرسیونی چند اسمی بین متغیتر پاستخ (بتازدهی
جذب )%،و مقادیر کددهی شده متنتاظر )  )XA, XB, XC, XD, XEاز
پنج متغیر ملتلف به ترتی ( ،pHدز جتاذب ،غلظت .اولیته آالینتده،
زمان تماس و سرع .لرزاننده) ایجاد شده است .و سترانجام بهتترین
مدل برازش شده مطابق زیر بدس .آمد:
Cr(VI) Removal = -1.45707 +(2.33859 × A) +
– )(16.49039 × B) – (0.088442 ×C) + (0.38981× D
× (0.21339 × E) – (0.31612 × A × B) + (0.010177 × A
C) ( - 9.00583×10-3 × A × D) – (0.030666× B × C) +
2

× (1.41491×10-3 ×D × E) –(0.27283 × A ) – (0.79395
2
2
2
) B ) – (2.86523×10-3 × D ) + (8.81771×10-4 ×E

)معادله )3

طراحی و بهینهسازي جذب فلز سنگین كروم ( )VIاز محلولهاي آبی توسط ذرات پوست میوه...

آنالیز واریانس ) (ANOVAبرای آزمایش اهمیت .متدل بررستی
شد ( .)30نتایج ( ANOVAجدول  )2از مدل رگرسیونی ،مدل مربعی
را پیشنهاد داد که دارای اهمی .باالیی اس..
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کیفی .برازش مدل توسط التری تشتلیص ( )R2بتین مقتادیر
آزمایشگاهی و تلمینی از متغیر پاسخ در شتکل  3تلمتین زده شتده
اس..
)Predicted Cr(VI) reduction(%

میزان کاهش کروم ( )VIپیشبینی شده

میزان کاهش کروم ()VI
)Measured Cr(VI) reduction(%

شکل  -3میزان همبستگی نتایج آزمایش واقعی و مقادیر پیش بینی شده مدل
Figure 3- The correlation value between the actual test results and the predicted values of the model

در شتتکل  3مقتتدار نستتبتا بتتاالیی از  )0.9987( R2وابستتتگی و
همبستگی باالیی را بین مقادیر اندازهگیری و پیشبینتی شتده پاستخ
نشان داد .عالوه بر این در جدول  2آنالیز واریتانس آزمایشتات نشتان
داده شده اس ..در این جدول وجتود میتزان نستبتا بتاالیی از التری
تشلیص تنظیم شده ( )R2adj=0.9975نشتان از بتاال بتودن اهمیت.
مدل دارد.
همانطور که در جدول شماره  2مالحظه میگردد میزان عتدد p-
 valueکمتر از  0.0001هس .کته نشتان دهنتده بتاال بتودن درجته
اهمی .مدل مورد نظر میباشد .همچنین میزان عدم بترازش ( Lack
 )of fitبرابر  0.9458بدس .آمده اس .که هرچقدر این عتدد نزدیتک
به عدد  1باشد نشان دهنده آن هس .که میزان برازش و تطابق مدل
با دادههای آزمایشگاهی بیشتر اس..

هر طرح آزمایش  3متغیر در سطوح مرکزیشان ثاب .در نظتر گرفتته
شدند ( pHاولیه محلول برابر  ،5دز جاذب ، 3.5g/L :زمان تماس75 :
دقیقه ،غلظ .اولیه آالینده ،75mg/L :سترع .لرزاننتده )100rpm :و
متعاقبا  5طرح کلی  3بعدی برای پاسخها در نظر گرفته شدند.
تأثیر  5متغیر ملتلف فرآیند بر روی فاکتور پاستخ (جتذب کتروم
] )[VIبه صورت بصری در نمودار رویه پاسخ  3بعتدی (شتکل )3a-e
نشان داده شده اس ..شکل  3.aنمتودار رویته پاستخ  3بعتدی بترای
بازدهی جذب کروم ( )VIبه عنوان تابعی از  pHمحلتول و دز جتاذب
در زمان تماس ثاب 60( .دقیقته) ،غلظت .اولیته کتروم ( )75mg/Lو
سرع .لرزاننده ( )100rpmرا نشان میدهد .همتانطتور کته در ایتن
شکل مالحظه میشود جذب فلز کروم ( )VIبه صورت آرام با افزایش
 pHمحلول کاهش مییابد (چون در  pHباالتر ،افزایش غلظ)OH(- .
را شاهد هستیم که این یون دارای رقاب .بتا یتونهتای  )HCrO4(-و

نمودارهای رویه پاسخ  3بعدی

 )CrO4(-2برای جذب بر روی سطب جاذب هس.؛ اما تغییر  pHتتأثیر
خیلی زیادی بر روی بازدهی حذف ندارد ).و همچنین بتازدهی حتذف
آالینده کروم ( )VIبا افزایش دز جاذب در طی آزمایش به دلیتل بتاال
رفتن تعداد مکانهای فعال برای جذب افزایش مییابد.
تأثیر تقابلی دز جاذب و غلظ .اولیه محلول کروم ( )VIدر فرآیند
جذب توسط ذرات پوستته میتوه تمبرهنتدی در شتکل  3.bو در pH
محلتتول ثابتت .برابتتر  ،5زمتتان تمتتاس  60دقیقتته و ستترع .لرزاننتتده
 100rpmنشان داده شده اس ..مشتلص است .کته بتا افتزایش دز
جاذب و کاهش غلظ .محلول کروم ( ،)VIبتازدهی حتذف بته دلیتل
وجود رقاب .بیشتر برای جذب به سطوح جاذب افزایش مییابد.

نمودارهای رویه پاسخ  3بعدی ( )3Dمتغیرهای وابستهای هستتند
کتته بتته عنتتوان تتتابعی از  2متغیتتر غیروابستتته کتته در محتتدودههتتای
آزمایشگاهی تغییر میکنند و متغیر سوم بازدهی حذف محلتول کتروم
( )VIکه بر حس درصد میباشد؛ بیان میگردد .در حالیکه بتا حفتظ
تمامی متغیرهای دیگر در سطوح ثاب( .معموال مرکز دادهها) میتتوان
ارتباطی بین این  2متغیر و متغیر پاسخ که بتازدهی حتذف متیباشتد
برقرار کرد ( 10و  .)21به منظور بدس .آوردن در بهتتر از تتأثیرات
متغیرهای مستقل و تقابلشان با متغیتر وابستته ،طترح رویته پاستخ 3
بعدی برای پاسخهای اندازهگیری شده بر اساس مدل مربعتی ستاخته
شد .بنابراین ،مدل مربعی در این مطالعه  5متغیر مستقل دارد که برای
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جدول  -2تحلیل واریانس برای مدل مربعی کاهش یافته رویه پاسخ
Table 2- Analysis of variance for reduced square quadratic response model

میانگین
مربعات

Significant

not
significant

درجه

p-value Prob
>F

F
Value

Mean
square

آزادی

مجموع مربعات Sum of

منبع

Df

squares

Source

< 0.0001

869.88

978.14

14

13693.94

مدل

< 0.0001

1037.0
9

1166.16

1

1166.16

< 0.0001

4480.0
8

5037.63

1

5037.63

< 0.0001

2107.4
1

2369.68

1

2369.68

< 0.0001

199.3

224.1

1

224.1

< 0.0001

1146.0
2

1288.64

1

1288.64

< 0.0001

143.07

160.88

1

160.88

< 0.0001

108.76

122.3

1

122.3

0.0004

20.17

22.68

1

22.68

AD

< 0.0001

403.47

453.68

1

453.68

BC

Model
 pHاولیهA-
A-initial pH
) (g/Lدز جاذب B-
)B-Adsorbent dosage (g/L
) (mg/Lغلظ .اولیه محلول کرومC-
C-Initial Cr (VI) concentration
)(mg/L
) (minزمان تماسD-
)D-contact time (min
) (rpmسرع .لرزاننده E-
)E-shaker speed (rpm
AB
AC

< 0.0001

175.6

197.45

1

197.45

DE

< 0.0001

130.08

146.27

1

146.27

A^2

< 0.0001

228.45

256.89

1

256.89

B^2

< 0.0001

156.72

176.22

1

176.22

D^2

< 0.0001

104.91

117.97

1

117.97

E^2

1.12

16

17.99

باقیمانده

0.9458

0.32

0.68

11

7.45

Residual

عدم برازش
Lack of Fit

خطای خالص

10.54
5
2.11
Pure error
Cor total
13711.93
30
R-Squared=0.9987, Adj R-Squared=0.9975, Pred R-Squared=0.9958, Adeq Precision=104.7267

همچنین تأثیر سرع .دور لرزاننده (شیکر) و زمان تماس بتر روی
بازدهی جذب محلول کروم ( )VIبا استفاده از ذرات پوسته تمبرهندی
اصالح شده در شکل  3.cو در  pHثاب .برابر  ،5دز جاذب  3.5g/Lو
غلظ .اولیه کروم ( )VIبرابر  75mg/Lنشتان داده شتده است ..بایتد
متذکر شد که بازدهی حذف کروم ( )VIبا افزایش هتمزمتان سترع.
لرزاننده و زمان تماس به دلیل وجود زمان و تقابل بیشتر برای جتذب
محلول کروم ( )VIافزایش مییابد.
در شکل  3.dاثر تقابلی  pHاولیه و غلظت .اولیته محلتول کتروم
( )VIبتترای فرآینتتد حتتذف کتتروم ( )VIتوستتط ذرات پوستتته میتتوه

تمبرهندی در دز جاذب ( ،)3.5g/Lزمان تمتاس  60دقیقته و سترع.
لرزاننده ( )100rpmنشان داده شده اس ..همچنتین اثتر تقتابلی pH
اولیه و زمان تماس بر روی بتازدهی حتذف کتروم ( )VIتوستط ذرات
پوسته میوه تمبرهندی اصالح شده در شکل  3.eبتا سترع .لرزاننتده
ثاب ،100rpm .دز جاذب  ،3.5g/Lغلظ .اولیه محلتول کتروم ()VI
برابر  75mg/Lنشان داده شده اس ..همانطور که مالحظه میشود بتا
افزایش زمان تماس در مقادیر پایین  ،pHبازدهی حذف محلول کروم
( )VIافزایش مییابد.

طراحی و بهینهسازي جذب فلز سنگین كروم ( )VIاز محلولهاي آبی توسط ذرات پوست میوه...

 .Aدز جاذب(B. )g/L
)(a
 .Cغلظت اولیه محلول کروم (C. )mg/L

.G

)(b

pHاولیه A.
غلظت اولیه محلول کروم (C. )mg/L

)(c
.F

.E
زمان تماس (دقیقه( D.

.J
.I

pHاولیه A.

 .Dدز جاذب (B. )g/L

)(d
.H

.B
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سرعت شیکر (E. )rpm

pHاولیه A.

زمان تماس D.

()e
شکل  -4نمودار سطح پاسخ نشاندهنده اثر ) pH (aاولیه محلول و دز جاذب ) (bغلظت اولیه کروم و دز جاذب ) (cزمان تماس و سرعت شیکر )(d
 pHو غلظت اولیه کروم و ) pH (eو زمان تماس اولیه
Figure 4- The response surface graph shows the effect of (a) initial pH and absorbent dose (b) the initial concentration of
chromium and adsorbent dose (c) contact time and shaker speed (d) pH and initial chromium concentration; and (e) pH and
initial contact time

بهینهسازی حذف فلز کروم ()VI

در این تحقیتق از روش بهینتهستازی متغیرهتای مستتقل بترای
افزایش بازدهی حذف کروم ( )VIبه وسیله مدل مربعی و در محتدوده

آزمایشگاهی انجام شد .مقادیر کدسازی شده بهینته  5متغیتر مستتقل
انتلابی شامل  pHمحلول برابر  ،1دز جاذب برابر  ،7g/Lغلظ .اولیه
آالینده برابر  ،5mg/Lزمان تماس برابر  120دقیقه و سرع .لرزاننتده
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برابر  200rpmتلمین زده شد .حداکثر بازدهی جذب کروم ( )VIبرابر
 %86.8تعیین شد که به نسب .باالیی نزدیک بته مقتادیر پتیشبینتی
شده در بازدهی حذف کروم ( )VIتوسط مدل پاسخ دارد (.)%98.6

مدلهای ایزوترم النگمویر به صورت زیر توالیب داده میشوند:
(معادله )4

Ce
1
1
(
()
)
qe
QM
KQM

در معادله  qe(mg/g) ،4ظرفی .جتذب تعتادلی فلتز کتروم،
) (mg/Lمیزان غلظ .نهتایی فلتز کتروم در محلتولQmax (mg/g) ،
حداکثر ظرفی .جذب محلول کروم و ) K (mL/gثاب .النگمویر متی
باشد .پارامترهای مدل النگمویر توسط رسم نمتودار  Ce/qeدر مقابتل
پارامتر  Ceبدس .آمد و نتایج در جدول 3لیس .شدهاند (شکل .)4.a
Ceq

مدلهای ایزوترم

در این بلش از داده تعادل حذف فلز کروم ( )VIبه وستیله ذرات
پوسته میوه تمبرهندی اصالح شده توسط مدلهای ایزوترم النگمتویر
و فرندلیچ توالیب داده شده اس..

)الف(

غلظت نهایی محلول کروم ))mg/L

(ب

شکل  -5نمودارهای جذب فلز سنگین کروم( )VIتوسط جاذب پوسته تمبرهندی اصالحشده آ) ایزوترم النگمویر ب)
ایزوترم فرندلیچ
Figure 5- Chromium (VI) heavy metal adsorption charts by modified tamarind fruit shell a) Langmuir
isotherm b) Freundlich isotherm

طراحی و بهینهسازي جذب فلز سنگین كروم ( )VIاز محلولهاي آبی توسط ذرات پوست میوه...

همچنین مدل ایزوترم فرندلیچ به صورت زیتر توالتیب داده شتده
اس:.
ln qe  ln K f  Fr ln Ce

(معادله )5
جایی که ) Kf (mg/gو  Frثاب.های فرندلیچ هستند .پارامترهای
مدل فرندلیچ با رسم نمودار ) ln(qeکه لگاریتم ظرفی .جذب میباشد
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در مقابل ) ln(Ceکه لگاریتم غلظ .نهایی فلز کتروم ( )VIدر نمونته
آب بعد از انجام فرآیند جذب میباشد؛ بدست .متیآیتد (شتکل .)5.b
برای ایزوترم النگمویر Qm ،حداکثر ظرفی .جذب النگمویر میباشتد،
 Kثاب .تعادل النگمویر میباشد که در جدول  3لیس .شده اس..

جدول  -3پارامترهای ایزوترم برای جذب یون کروم ( )VIتوسط جاذب پوسته میوه تمبرهندی
Table 3- Isotherm Parameters for Chromium (VI) ion adsorption by tamarind fruit shell adsorbent

ایزوترم

جاذب

Isotherm

Adsorbent

النگمویر

فرندلیچ
R2
0.983

Freundlich
Fr
0.406

پوسته میوه تمبرهندی

Langmuir
Kf
5.72

R2
0.974

K
0.1414

با مقایسه الرائ تشلیص ( )R2مدلهای مطالعه شتده ،بتدیهی
اس .که مدل ایزوترم فرندلیچ توصتیف بهتتری از داده تعتادل جتذب
یون کروم ( )VIتوسط جاذب پوسته میتوه تمبرهنتدی در مقایسته بتا
مدل ایزوترم النگمویر دارد.

Qm
33.11

Tamarind fruit shell

مطالعه مقایسهای

حداکثر ظرفی .جذب یونهای کروم ( )VIکه توسط پوسته میتوه
تمبرهندی اصالح شده جذب میشوند در مقایسه با دیگر جاذبهتا در
مقاالت گزارش شده اس .و نتتایج آن در جتدول  4لیست .شتدهانتد.
همانطور که مشاهده میشود ظرفی .جذب پوستته میتوه تمبرهنتدی
برای جذب یونهای کروم ( )VIقابل مقایسه و حتی در بیشتتر متوارد
هم بیشتر از جاذبهایی شبیه به این جاذب در مقاالت دیگر میباشد.

جدول  -4مقایسه ظرفیت جذب جاذبهای پوسته میوه تمبرهندی اصالح شده برای جذب یونهای کروم ( )VIبا دیگر جاذبهای گزارش شده در
دیگر مقاالت
Table 4- Comparison of adsorption capacity of modified tamarind fruit shell adsorbent for adsorbing chromium (VI) ions

مرجع

with other adsorbents reported in other articles
جاذب
ظرفیت جذب ()mg/g

Reference

)Adsorption capacity (mg/g

Adsorbent

][33

15.82

خا اره

][33

1.7

][33

22

][33

1.5

][33

13.8

This study

23

Saw dust

اسفناجیان
)Native saltbush(leaves
Walnut hull

پوسته گردو
خا اره
Saw dust

چوب ذرت
Maize cob

پوس .میوه تمبرهندی اصالح شده
Modified tamarind fruit shell
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نشان داد که میزان کاهش در ظرفی .جتذب یتونهتای کتروم ()VI
توسط پوسته میوه تمبرهندی آن چنان زیاد نیست ..مطالعتات جتذبا
واجذب نشان داد که یونهای کروم ( )VIبه آسانی با ترکی محلول
) NaCl(1.0 M) + HCl (0.5 Mواجذب میشوند .نتایج بدس .آمده
تا حدودی نشان داد که پوسته میوه تمبرهندی اصالح شده متیتوانتد
به صورت مکرر بدون کاهش قابل مالحظه در عملکترد جتذب متورد
استفاده مجدد قرار بگیرد.

مطالعات واجذب

استفاده مجتدد از جتاذب در  4مرحلته ستیکل جذباواجتذب بتا
استتفاده از محلتول ترکیبتی ) NaCl (1.0M) + HCl (0.5 Mدر
( ،pH:1دز جتتاذب ،3g/L :غلظتت .اولیتته فلتتز کتتروم ( )VIبرابتتر
 ،100mg/Lزمان تمتاس 90 :دقیقته و سترع .لرزاننتده)200rpm :
انجام پذیرفته اس .که نتایج آن در شکل  6نشان داده شده اس ..بعد
از  4مرحلتته جتتذب و واجتتذب ،ظرفیتت .جتتذب از  23mg/gدر اولتتین
مرحله به 16.4mg/gدر مرحله چهتارم کتاهش داده متیشتود .نتتایج

)qe(mg/g

میزان ظرفیت جذب
()mg/g

تعداد چرخه
شکل  -6میزان جذب کروم ( )VIبعد از چهار چرخه جذب/واجذب با محلول )NaCl(1.0 M)+ HCl (0.5 M
Figure 6- The adsorption rate of chromium (VI) after four cycles of adsorption / desorption with HCl (0.5 M) + NaCl (1.0
)M

جدول  -5مقادیر پارامتر دقت مدل رویه سطح پاسخ ()Response surface of methodology
Table 5- The values of the model accuracy of Response surface of methodology

مقادیر

پارامتر

Values

Parameter

0.9987
0.9975
0.9958

مجموع مربعات
()R2
مجموع مربعات اصالح شده
()adjR2
مجموع مربعات پیشبینی شده
))predR2

نتیجهگیری
جذب فلز سنگین کروم ( )VIتوسط پوسته میتوه تمبرهنتدی بته
عنوان یک جاذب به وسیله تغییر متغیر  pHمحلول ،دز جاذب ،غلظ.
اولیه محلول کروم ( ،)VIزمان تماس و سرع .لرزاننده (شیکر) متورد
مطالعه قرار گرف ..طراحی آزمایش  D-optimalبه همراه مدلسازی
رویه پاسخ برای بیشینه کردن حذف کروم ( )VIاز محلول آبی توستط

ذرات پوسته میوه تمبرهندی به کار رفت ..رویکترد ریاالتی پیشتنهاد
شده ،آنالیز بحرانی تأثیرات تقتابلی شتبیهستازی و تتأثیر پارامترهتای
تأثیرگذار  ،pHدز جاذب ،غلظ .اولیه محلول کروم ( ،)VIزمان تماس
و سرع .لرزاننده را به منظور کاهش کروم ( )VIفراهم کترد .مقتادیر
بهینه  pHمحلول ،دز جاذب ،غلظ .اولیه آالینده کتروم ( ،)VIزمتان
تماس و سترع .لرزاننتده بته ترتیت برابتر 120 ،5mg/L ،7g/L ،1
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...) از محلولهاي آبی توسط ذرات پوست میوهVI( طراحی و بهینهسازي جذب فلز سنگین كروم
:.نشان داده شده اس

 نشان دهنتده آن5 ) در جدولR ( نتایج مقادیر الری تشلیص
 میباشد و بنابراین مدل1  که میزان این مقادیر نزدیک به عدد.هس
 یک روش موثر برای پیشبینتیD-optimal رویه سطب پاسخ از نوع
) از محلول آبی محستوب متیVI( مدلسازی حذف فلز سنگین کروم
.شود
2

 بتازدهی حتذف پیشتنهادی کتروم. تلمین زده شد200rpm دقیقه و
 بیشتتر از14%  تلمین زده شد کته98.6%  شرایط بهینه برابر.تح
 ریاالی مدل مربعتی. دق.) بود86.8% ( مقدار غیربهینه آزمایشگاهی
) توستط سیستتم پوستته میتوهVI( اصالح شده بترای حتذف کتروم
تمبرهندی اصالح شده از طریق روشهای تشلیص آماری گونتاگون
 مقادیر پیشبینی شده مدل رویه پاسخ بتا مقتادیر تعیینتی.بررسی شد
5 آزمایشگاهی تطبیق خوبی را نشان میدهد که نتتایج آن در جتدول
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Introduction: The industries of leather, plating, metal processing, wood production, painting, textile, steel
making and bottling are the main industries for pollution of heavy metal chromium. Chromium in the two main
oxidation states consists of chromium (VI) and chromium (III). Chromium (VI) is more dangerous, more
cancerous and toxic for living organisms compared with chromium (III). In addition, low chromium (VI)
concentration can cause health problems, including damage to the liver, as compared with chromium (III). In
addition, lower concentrations of chromium (VI) can cause health problems including liver damage and skin
cancer. Acceptable limits of chromium (VI) for discharging to surface water and drinkable water are 0.1 and
0.05 mg L-1, respectively. Therefore, wastewater treatment for reaching the desired level of chromium (VI) is
essential. There are several methods including chemical oxidation-reduction, ion exchange, electro dialysis,
electrochemical treatment, evaporation, solvent extraction, reverse osmosis, chemical treatment and adsorption
to reduce chromium (VI) from aqueous and sewage solutions. The main drawback of many of these methods is
the high operating cost and remaining sludge disposal problems. Among the techniques, the adsorption method is
preferred because of its simplicity, medium-performance and economic conditions. In the adsorption process, the
physical and chemical properties of adsorbent are very important for achieving high adsorption efficiency. In the
present study, activated particles with sulfuric acid were used to improve the removal of chromium (VI) from
aqueous solution. In the adsorption process, the removal of chromium (VI) metal depends on several process
variables in a discrete system such as the initial concentration of chromium (VI) solution, adsorbent dose,
solution pH, vibrational speed and contact time. Optimizing process variables is necessary to achieve the
maximum process efficiency for removing pollutants. A laboratory statistical design approach is necessary to
reduce the number of experiments, create an appropriate model for process optimization and also evaluate the
effect of response variability. Recently, several types of test design methods have been used to optimize the
multivariate chemical process. Response surface of methodology is a set of statistical and mathematical methods
for designing experiments in this field. Nevertheless, no study has been carried out on the optimization of the
removal of chromium (VI) by particles of the shell modified with sulfuric acid.
Materials and Methods: Chromium (VI) solution was prepared by dissolving potassium dichromate
(K2Cr2O7) in distilled water. It should be noted that the dominant form of chromium solution in terms of pH and
chromium (VI) contaminant concentrations is (HCrO4) – and (CrO4) 2- in this study.
Preparation of modified tamarind fruit shell: Tamarind fruit shells were prepared from the central part of Iran
(Isfahan province). The shells were washed with distilled water and placed in an oven at 110 °C for 4 hours. The
dried shells were crushed and then passed through a filter with a size of 200 microns. The resultant particles
were contacted with concentrated sulfuric acid (98 % w/w) for chemical activation and H + ion saturation in a 1: 1
weight ratio and in an oven at 150 ° C for 24 hours. The particles were then washed with distilled water and
placed in a 1% sodium bicarbonate solution for 2 days. The material was then washed with distilled water and
dried at 100 ° C for 5 hours. With this activation operation, H + ions are located on the adsorbent surface and
increase the adsorption of chromium samples. In this study, chromium samples are more (HCrO 4) - and (CrO4) 2which have an electric charge. These negative samples are definitely adsorbed to the shells by placing H + ions on
the surface of the adsorbent.
Adsorption-Tests: The effect of 5 independent variables on chromium (VI) adsorption of aqueous solution
was investigated by the particles of tamarind fruit shells in a discrete medium. All experiments were performed
in accordance with the D-optimal matrix method. To adsorb chromium (VI) by tamarind fruit shells, different
weights of the tamarind fruit shell (1-7 gr/L) were combined with 50 ml of chromium (VI) solution and different
concentrations (50-150 mg/L). The chromium aqueous solution (VI) was prepared by dissolving preset amounts
of K2Cr2O7 powder in distilled water. The pH of the solution was adjusted by a solution of 1 M hydrochloric acid
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or 1 M sodium hydroxide over the range of 1-10. The residual concentration of chromium ions (VI) in the
soluble phase was determined by spectrophotometer detection of UV rays at 540 nm by the formation of
diphenyl carbazide color. Adsorption Capacity (mg g-1) of the bimetallic system was calculated as follows:

qe 

(C O  C e )V
W

where C0 and Ce are the primary and final concentrations of chromium (VI) (mg L-1), respectively. V and W
represent the volume and mass of the solution containing the tamarind fruit shell particles, respectively.
Results: The adsorption of heavy metal chromium (VI) by the modified tamarind fruit shell as a sorbent was
studied by changing the pH of the solution, the adsorbent dose, the initial concentration of chromium (VI),
contact time and vibrational velocity (shaker). The design of the D-optimal experiment, along with the response
surface procedure modeling, was used to maximize the removal of chromium (VI) from the aqueous solution by
the particle of the tamarind fruit shell.
Keywords: Cr (VI) aqueous solution, D-optimal Optimization, Response surface of methodology, Tamarind
fruit shell

