حذف فلزات سنگین با استفاده از میکروجلبک غیر زنده
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چکیده
توسعه فعالیتهای صنعتی سبب افزایش تولید آالینده های مختلف آب شده است که فلزات سنگین بدلیل سمی بودن و اثرات مخرب
زیست محیطی از جمله مهمترین آنها هستند .جذب زیستی یک فناوری امیدوار کننده و دوستدار محیط زیست است که استفاده از
آن در کاربردهای مختلف تصفیه فاضالب در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .از بین جاذبهای زیستی ،میکروجلبکها
به دلی ل بازده جذب باال ،در دسترس و به صرفه بودن از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند .در این تحقیق با توجه به مزیت های
استفاده از میکروجلبک های غیر زنده ،استفاده از آنها به عنوان جاذب زیستی برای حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی مورد بررسی
قرار گرفته است .تاثیر عوامل مختلف از جمله موثر عوامل مرتبط با زیست توده و نیز شرایط فرآیندی ( pHمحلول ،مقدار دوز جاذب،
زمان تماس ،دما ،ارتفاع بستر جاذب زیستی ،دبی جریان پساب حاوی فلزات سنگین و غلظت اولیه یون های فلزات سنگین) مورد
بررسی قرار گرفته است .همچنین مکانیسمهای جذب زیستی یونهای فلزات سنگین در میکروجلبکها و مدلهای تعادلی و سینتیکی
مختلف برای توصیف و مدلسازی فرآیند جذب فلزات سنگین توسط ریزجلبکها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .این مطالعه
نشان میدهد که ریزجلبکها جاذبهای زیستی موثری و اقتصادی برای حذف فلزات سنگین از فاضالبهای صنعتی هستند و با توجه به
قابلیت پیش بینی آنها با معادالت ریاضی ساده تعادلی و سینتیکی ،برای کاربرد در مقیاس های بزرگ در فرآیندهای پیوسته مناسب
هستند.
کلید واژه ها :میکروجلبک ،جذب سطحی ،فلزات سنگین ،فاضالب.
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Abstract
The development of industrial activities has led to an increase in the production of various water pollutants,
which heavy metals due to their toxicity and environmental destructive effects are of the most important
ones. Biosorption is a promising and eco-friendly technology that recently has become a research topic of
great interest for many wastewater treatment applications. Among different types of biosorbents,
microalgae, due to its high uptake capacity, availability and cost efficiency is of particular importance. In
this paper, considering the advantages of using non-living microalgae, their use as biosorbents to remove
heavy metals from aqueous solutions has been studied. The influence of various factors such as the factors
related to biomass and also process conditions (pH, biosorbent dose, contact time, temperature, height of
adsorption bed, flow rate of effluent containing heavy metals and initial concentrations of heavy metal ions)
were investigated. The mechanisms of biological absorption of heavy metal ions into microalgae and
different equilibrium and kinetic models for describing and modeling this have been discussed. This study
shows that microorganisms are good bioactive adsorbents for the removal of heavy metals from industrial
wastewater and are suitable for large-scale applications in continuous processes, due to their predictive
ability with simple equilibrium and kinetic equations.
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برای استفاده از میکروجلبکها به عنوان جاذب های زیستی،

مقدمه

مخصوصاً برای حذف فلزات سنگین از محیطهای آبی انجام
آلودگی آب با آالینده های مختلف مانند مواد مغذی ،فلزات،

شده است  . 11دیرباز و روستا  12مطالعه ای بر روی سینتیک و

شبه فلزات ،آفت کش ها ،داروها و سایر آلودگی های آلی

ترمودینامیک جذب زیستی کادمیوم توسط میکروجلبک

پایدار ،تبدیل به یک نگرانی عمده در سراسر جهان شده

پاراکلورال انجام دادند .آنها مشاهده کردند که ظرفیت جذب

است  . 1از انواع مختلف آالینده های آب ،فلزات سنگین به

این میکروجلبک در دمای  30○Cو  pHبرابر 90/72mg/g ،7

علت سمیت ،پایداری ،مقاومت در برابر تخریب زیست محیطی

است که بین  5/5تا  3برابر دیگر جاذبهای مطالعه شده است.

و انباشت درازمدت در زنجیره غذایی از جمله خطرناک ترین

فونگوو و همکارانش  13مروری بر طراحی های مختلف و

آنها هستند  . 2با وجود اثرات منفی زیست محیطی  ،فلزات

کاربردهای فتوبیوراکتورها بر پایه میکروجلبک برای تصفیه

سنگین همچنان به طور عمده و به عنوان مواد اصلی و مهم

آالینده ها ارائه دادند .آنها در مقاله مروری خود عالوه بر جمع

در صنایع مختلف مانند معدن ،پوشش ،ذوب ،پالستیک،

بندی پیشرفت های انجام شده در زمینه حذف آالینده ها به

 .بنابراین

کمک میکروجلبک ها ،چشم اندازی از آینده استفاده از

حذف فلزات سنگین از فاضالبهای صنعتی برای کاهش تاثیر

فتوبیوراکتورها در این زمینه ارائه نمودند .موریرا و

آنها بر محیط زیست ضروری است .همچنین جداسازی فلزات

همکاران  14حذف زیستی فلز مس با استفاده از میکروجلبک

سنگین از فاضالبها به دلیل قیمت باالی این فلزات به لحاظ

پیرنویدوزا را با آزمایشات طراحی شده به روش فاکتوریال

اقتصادی نیز می تواند دارای اهمیت باشد .روش های متداول

باکس-بنکن مورد بررسی قرار دادند .طیف های مادون قرمز

حذف فلزات سنگین از فاضالب عبارتند از :انعقاد و ترسیب

بدست آمده ،مکانیسمی را پیشنهاد کرد که با تغییرات انتالپی

شیمیایی  ، 4تبادل یونی  ، 5فرآیندهای غشائی  ، 6تکنیک

و پارامترهای حاصل از ایزوترمهای تمکین و دوبینین-

و جذب بر روی کربن فعال و

رادوشکویچ تایید شد .آنها حذف  %83/14را در شرایط بهینه

پارچه ،نقاشی و غیره مورد استفاده قرار میگیرند

های الکتروشیمیایی

7

.9،8

3

انتخاب یک روش تصفیه خاص به

 ،pH 33/6غلظت  5میلیگرم در لیتر یون فلزی و دوز 1/28

عوامل مختلفی بستگی دارد مانند نوع و غلظت فلزات سنگین،

گرم در لیتر جاذب گزارش نمودند .اشفق احمد و

همگن و یا ناهمگن بودن پساب ،درصد حذف مورد نیاز و نیز

همکاران  15جذب زیستی یونهای آهن ( ،)IIمنگنز ( )IIو روی

هزینه فرایند تصفیه  . 10در سال های اخیر ،جذب بیولوژیکی

( )IIاز محلولهای آبی توسط توده زیستی میکروجلبک کلورال

به یک روش جایگزین امیدوار کننده برای تصفیه فاضالب

وولگاریس آزاد و تثبیت شده بر روی آلژینات کلسیم و عوامل

تبدیل شده است .مزایای استفاده از این روش عبارتند از:

تاثیر گذار بر این فرآیند را به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه

ظرفیت جذب باال ،بهره وری اقتصادی (به ویژه هنگامی که

قرار دادند .نتایج بررسی های آنها نشان داد که جذب

جاذب زیستی بتواند بازیافت شود و فلزات سنگین برای

بیولوژیکی تمام یونهای فلزی آزمایش شده توسط سلولهای

استفاده مجدد مورد استفاده قرار گیرند) ،قابلیت استفاده در

آزاد و تثبیت شده بر روی آلژینات کلسیم ،خودبخودی ،گرمازا

گستره وسیع تغییرات شرایط عملیاتی ،راندمان باال در پساب

و اقتصادی می باشد .ساودرا و همکاران  16یک مطالعه مقایسه

رقیق شده و سازگاری زیست محیطی .استفاده از

ای بر روی حذف عناصر سمی آرسنیک ،بور ،مس ،منگنز و

میکروجلبکها برای حذف فلزات سنگین از فاضالبها از بیش از

روی از محلولهای شامل یونهای فلزی تکی و مخلوط یونهای

پسماندهای گیاهی

 40سال پیش مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات زیادی
3
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فلزی توسط چهار گونه میکروجلبک سبز مختلف انجام دادند.

دلیل که :زیست توده مرده را می توان در دمای اتاق و به

نتایج آنها عالوه بر تایید میکروجلبکها به عنوان جاذبهایی کارا

مدت طوالنی ذخیره و نگهداری نمود ،سمیت فلزات سنگین

و اقتصادی برای حذف فلزات سنگین ،نشان داد که وجود

موجود در فاضالب بر آنها اثر نمی گذارد ،میکروجلبکهای غیر

یونهای فلزات دیگر به شدت بر روی میزان حذف یونهای فلزی

زنده دارای ظرفیت جذب پذیری قابل مقایسه یا حتی باالتر

اثر

از میکروجلبکهای زنده هستند و قابلیت جذب آنها را می توان

یون فلز روی بر رشد و متابولیسم فتوسنتز میکروجلبک

با روش های مختلف شیمیایی به طور قابل توجهی بهبود داد.

بوتریوکوکوس براونی و نیز توانایی این میکرو جلبک در حذف

در این تحقیق ،استفاده بالقوه میکروجلبکهای غیر زنده برای

یون فلزی از محلولهای آبی را مورد مطالعه قرار دادند .آنها

تصفیه زیستی پساب های حاوی یون های فلزات سنگین

غلظتهای  0تا  80میلی گرم در لیتر از یون فلزی را مطالعه

بررسی شده است و عوامل موثر بر فرایند جذب فلزات سنگین

کردند و مشاهده نمودند که افزایش غلظت یون فلز روی در

توسط میکرو جلبکها ،ایزوترمها و مدلهای سینتیکی ارائه شده

محلول به صورت قابل مالحظهای از رشد میکروجلبک می-

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

توسط میکروجلبکها تاثیر گذار است .اریکو و

همکاران 17

کاهد .همچنین ظرفیت جذب فلز در بازه زمانی  200روزه

در این مقاله پژوهش های انجام شده در زمینه استفاده از

 3/4گرم به ازای گرم جاذب بدست آمد .در پژوهش دیگری

میکروجلبکها برای حذف فلزات سنگین از پسابها از سال

پرادهان و همکاران  18حذف کروم شش ظرفیتی را با استفاده

 1977تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته است .خصوصیات اصلی

از میکروجلبک سندسموس مورد مطالعه قرار دادند .آنها

میکروجلبکها که سبب ظرفیت باالی جذب یونهای فلزات

عوامل موثر بر این فرآیند ،از جمله  pHاولیه ،زمان تماس،

سنگین در آنها میگردد بررسی شده و مکانیسم های جذب

غلظت اولیه یون فلزی ،دوز جاذب ،اندازه ذرات و دما را مورد

بیولوژیکی ،ایزوترمهای تعادلی و سینتیک جذب فلزات بر روی

بررسی قرار دادند و حذف موثر کروم شش ظرفیتی با بیشینه

میکروجلبک ها مرور شده است .همچنین چگونگی تاثیر

 92%/89را گزارش نمودند .آنها همچنین با بررسی طیف های

پارامترهای عملیاتی بر روی کارایی جذب فلزات سنگین

 FTIRگرفته شده از میکرو جلبک مورد استفاده ،وجود

توسط میکروجلبکها و شرایط فرآیندی گزارش شده برای

گروههای عاملی آلدهید ،آمید ،کربوکسیلیک اسید ،فسفات و

جذب بهینه یونهای فلزات سنگین بر روی ریزجلبکها مورد

هالید را در این فرآیند موثر دانستند .آنها در مورد مکانیسم

بحث و بررسی قرار گرفته است.

جذب به این نتیجه رسیدند که حذف با جذب سطحی آنیونی

ویژگیهای میکروجلبک ها

و به دنبال آن سینتیک شبه درجه اول انجام می شود.
همچنین داده های حاص بر ایزوترمهای جذب النگمویر و

میکروجلبکها به عنوان موجودات فتوسنتز میکروسکوپی

فروندلیچ تطابق داشت.

محسوب می شوند که در تمام محیط های آبزی (آب شیرین

گرچه میکروجلبکها ی زنده قابلیت های امیدوار کننده ای در

و آب شور) یافت شوند و کشت آنها در محیط های بسته و

فرآیند حذف فلزات سنگین از انواع مختلف فاضالب نشان داده

فضای باز امکانپذیر است .اندازه میکروجلبکها میتواند از چند

اند ،استفاده از آنها توسط عوامل مختلفی که بر رشد آنها تأثیر

میکرومتر تا چند صد میکرومتر باشد .معیارهای مختلفی برای

می گذارد ( pHفاضالب ،غلظت فلزات سنگین در فاضالب و

طبقه بندی میکروجلبکها می تواند مورد استفاده قرار گیرد از

غیره) محدود می شود و می تواند کارایی فرآیند تصفیه را به

جمله رنگدانه آنها ،چرخه عمر یا ساختار سلولی اولیه .با در

شدت تحت تاثیر قرار دهد .از این نظر ،میکروجلبکهای غیر

نظر گرفتن فراوانی آنها ،مهم ترین انواع میکروجلبکها عبارتند

زنده برای کاربردی صنعتی اقتصادی تر هستند ،عمدتاً به این

از :دیاتوم ها) ، (Bacillariophyceaeمیکروجلبک سبز
4
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)(Chlorophyceae

و

میکروجلبک

طالیی

𝑅 − − 𝑋 + + 𝑀+ ↔ 𝑅 − − 𝑀 + + 𝑋 +

() 1

) . 19 (Chrysophyceaeتفاوت بین این گونه جلبک های

-

+

که در آن  Rگروه عاملی سطح میکروجلبک X ،یون فلزی

دریایی عمدت ًا در ساختار دیواره های سلولی است ،جایی که

متحرک و  M+یون فلز سنگین موجود در محلول آبی است.

جذب یون های فلزات سنگین رخ می دهد .دیواره سلولی
میکروجلبکها به طور کلی حاوی مقادیر قابل توجهی نشاسته

مکانیسم تشکیل کمپلکس شامل تشکیل یک کمپلکس روی

و گلیکوژن ،همچنین سلولز ،همی سلولز و پلی ساکارید

سطح سلول ،بین یونهای فلز سنگین موجود در محلول و یک

این ترکیبات حاوی گروه های فعال واکنش پذیر

گروه عاملی میکروجلبک است .به عنوان مثال در یک تحقیق

متعددی هستند (مثال آمینو ،هیدروکسیل ،کربوکسیل،

نشان داده است که جذب یونهای ) Cu (IIبر Chlorella

سولفات و غیره) که می توانند در اتصال شیمیایی با یون های

 vulgarisبوسیله یک مکانیزم تشکیل کمپلکس صورت می-

فلزی دخیل بوده و عامل اصلی پتانسل جذب بیولوژیکی بسیار

گیرد که در آن پیوندهای داتیو بین یون های فلزی و گروه

خوب میکروجلبکها شناخته می شوند.

های آمینو و کربوکسیل پلی ساکارید دیواره سلولی

است

21 ، 20

میکروجلبک تشکیل می شود . 23

مکانیزم حذف فلزات سنگین توسط میکرو جلبکها

تهنشینی میکروسکوپی زمانیکه  pHمحلول در جذب زیستی
معموالً فرایندهای جذب بسیار پیچیده هستند و مکانیسم

به شدت افزایش یابد و/یا غلظت یونهای فلزی در محلول آبی

جذب فلز شامل ترکیبی از مکانیسم های مختلف ابتدایی

به سطح اشباع افزایش یابد ،اتفاق می افتد .در این حالت،

مانند برخوردهای الکترواستاتیک ،تبادل یون ،تشکیل

فلزات سنگین محلول آبی می تواند رسوب نماید و رسوبات

کمپلکس ،جذب با تشکیل کی لیت ،ته نشینی میکرو و غیره

میکروسکوپی حاصل بر روی سطح جاذب زیستی نشست می

است که به صورت همزمان یا به طور متوالی رخ می دهند . 22

نماید.

مکانیسم ابتدایی فرآیند جذب بیولوژیکی را می توان به دو

عوامل موثر بر جذب زیستی فلزات سنگین بر روی

دسته جذب بیولوژیکی شیمیایی و جذب بیولوژیکی فیزیکی

میکروجلبکها

تقسیم کرد .همانطور که از اسم آنها پیداست ،دسته اول شامل
واکنش شیمیایی و در دسته دوم جذب یون های فلزی

در مورد میکروجلبکها  ،مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد

بواسطه نیروهای واندروالس یا نیروهای جاذبه الکترواستاتیک

بیولوژیکی آنها در فرآیند حذف را می توان به دو دسته تقسیم

رخ می دهد .تبادل یون ،تشکیل کمپلکس و ته نشینی

کرد )1(:عوامل زیست توده مانند محیط رشد ،خصوصیات

میکروسکوپی اصلی ترین مکانیسمهای جذب فلزات سنگین

سطحی خاص میکروجلبک و پیش درمان سلول ها)2( .

توسط میکروجلبکها هستند.

عوامل فرایند مانند  pHاولیه محلول آبی ،غلظت جاذب

تعامالت ابتدایی در مکانیسم مبادله یون می تواند از نیروهای

زیستی ،زمان تماس ،دما ،روش آزمایش ،ارتفاع بستر ،شدت

الکترواستاتیکی یا واندروالس تا پیوندهای شیمیایی (یونی یا

جریان محلول و غلظت فلزات سنگین  . 24شرایط رشد و

کوواالنسی) باشد .به طور کلی میکروجلبکها در ساختار خود

پرورش می تواند عملکرد بیولوژیکی میکروجلبکها را تحت

دارای یونهای فلزی متحرک مانند Mg2+ ، Ca2+ ،Na+ ، K+

تاثیر قرار دهد .با اینکه داده های گزارش شده در مقاالت نشان

و  ...هستند که به گروههای عاملی میکروجلبک متصل

می دهد که میکروجلبکهای رشد داده شده در محیط شور

هستند .در فرایند جذب زیستی ،این یونهای فلزی متحرک

نسبت به میکروجلبکهای آب شیرین حاوی مقادیر باالتری از

طبق واکنش زیر با یون فلزات سنگین مبادله می شوند:

پلی ساکاریدها هستند ،کارایی آنها در فرایند جذب بیولوژیکی
5
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در بازه وسیعی تغییر میکند .همچنین نشان داده شد که

گذاشت و فرایند تصفیه زیستی با کارایی پایین برای

میکروجلبکهایی که دارای تعداد زیادی گروه های عاملی در

کاربردهای صنعتی قابل استفاده نخواهد بود .زمان تماس نیز

دسترس بر روی سطح خود هستند ،ویژگی های جذب

نقش مهمی در تضمین کارایی فرایند جذب بیولوژیک دارد.

زیستی بهتری را نشان میدهند .البته این امر به ماهیت

مقدار نامناسب این پارامتر می تواند به طور قابل توجهی

میکروجلبک و پیش تیمار سلول های زیست توده قبل از

استفاده عملی و صنعتی یک فرایند جذب بیولوژیکی را محدود

استفاده به عنوان جاذب زیستی نیز بستگی دارد .به طور

کند ،حتی اگر کارایی آن در حذف یون های سنگین فلزات

معمول برای بدست آوردن جاذب زیستی خام ،زیست توده

باال باشد .میزان جذب یون های فلزات سنگین بر روی

میکروجلبک با سرعتهای مختلف و نیز در بازه های زمانی

میکروجلبک با افزایش زمان تماس افزایش می یابد و فرآیند

مختلف با سانتریفیوژ جداسازی می شود .این زیست توده پس

جذب معموالً در بازه زمانی حدود  180دقیقه به تعادل می

از آن پیش تیمار می شود .در اغلب موارد پیش تیمار شامل

رسد (جدول  .)1اهمیت تأثیر دما در مورد جاذبهای زیستی

خشک کردن زیست توده است تا به سهولت و برای مدت زمان

میکروجلبک ،برای توصیف ترمودینامیکی فرایند جذب مهم

طوالنی تری قابل نگهداری باشد .عوامل اصلی فرایند که بر

تر از افزایش کارآیی جذب فلزات سنگین است .مطالعات

عملکرد بیولوژیکی میکروجلبکها ها تاثیر می گذارند و باید

بسیاری نشان داده است که افزایش یا کاهش درجه حرارت

بهینه سازی شوند برای سیستم ناپیوسته عبارتند از pH

(حتی تا  40درجه سانتیگراد) تاثیر اندکی را در میزان جذب

محلول ،مقدار دوز جاذب ،زمان تماس و دما .این عوامل برای

میکروجلبک سبب می گرد .سیستم های ناپیوسته معموالً

فرآیند پیوسته عبارتند از pH :محلول ،ارتفاع بستر جاذب

فقط برای تصفیه زیستی حجمهای کم فاضالب مناسب

زیستی ،دبی جریان پساب حاوی فلزات سنگین و غلظت اولیه

هستند و برای مقیاسهای بزرگتر الزم است از سیستم های

یون های فلزات سنگین .خالصه ای از شرایط بهینه فرآیندی

پیوسته استفاده شود که در آنها جاذبهای زیستی در چندین

برای حذف فلزات سنگین از فاضالب با میکروجلبکها در

چرخه جذب و واجذب (بازیابی) مورد بهره برداری قرار می-

جدول  1ارائه شده است pH .محلول یکی از مهمترین

گیرند .با این حال ،الزم به ذکر است که استفاده از

پارامترهای تجربی است که نه تنها بر خصوصیات و حاللیت

میکروجلبکها در سیستم های مداوم دارای یک عیب مهم

یونهای فلزات سنگین تاثیر می گذارد ،بلکه میزان جدایی و

است و آن مسدود شدن ستون ،به دلیل اندازه کوچک ذرات

گسسته شدن گروه های عاملی که به عنوان سایت های جذب

جاذب زیستی می باشد .بنابراین ،برای اطمینان از شدت

در نظر گرفته می شوند (مانند هیدروکسیل ،کربوکسیل،

جریان کافی فاضالب از درون ستون ،در تحقیقات بسیاری،

کربنیل ،آمینو و غیره) را از سطوح جاذب زیستی تحت تاثیر

بی حرکت سازی میکروجلبکها در ماتریس های مختلف

قرار می دهد  . 25دوز جاذب زیستی یکی دیگر از پارامترهایی

پیشنهاد شده است که این کار باعث افزایش مقاومت

است که باید به منظور اطمینان از بهره وری اقتصادی و محیط

مکانیکی ،اندازه ذرات و مقاومت در برابر مواد شیمیایی موجود

زیستی فرآیند تصفیه زیستی بهینه سازی شود .استفاده از

در فاضالب می شود  . 32با توجه به نتایج گزارش شده در

مقادیر زیاد جاذب زیستی نه تنها باعث افزایش هزینه فرآیند

مقاالت در سیستم های پیوسته ،ظرفیت جذب فلز و زمان

جذب زیستی می شود بلکه مقدار زیادی از پسماند آلوده به

رخنه ( )breakthrough timeبا افزایش ارتفاع بستر ،که به

فلزات سنگین را بر جا خواهد که تأثیر منفی بر محیط زیست

معنی افزایش سطح کل جاذب سطحی است ،افزایش می یابد.

دارد .از سوی دیگر ،استفاده از مقادیر بسیار کم میکروجلبکها

ظرفیت جذب فلز در طی جذب با افزایش غلظت اولیه فلز در

به طور قابل توجهی بر کارایی جذب بیولوژیکی تاثیر خواهد

محلول کاهش می یابد ،زیرا جاذب زیستی در غلظت باال
6
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جدول  -1شرایط بهینه حذف فلزات سنگین با استفاده از میکروجلبکها
میکروجلبک مورد
بررسی

فلز سنگین
مورد بررسی

pH

زمان تماس
(دقیقه)

دوز جاذب
(گرم در لیتر)

دما

مرجع

Chlamydomonas
reinhardtii

)Au(III

3-2

70

0/1

26○C

26

Chlorella vulgaris

)Cr(VI

2

240

1

دمای ثابت 25○C

27

 Cyanophytaو
Chlorophyta

 Ra226و
U238

7-6
5-4

60

0/2

دمای محیط

Spirulina
platensis

Cd2+

8

90

2

26○C

Scenedesmus
obliquus

)Cu(II

7-5

60

0/03

دمای محیط

Scenedesmus
quadricauda

) Cd(IIو
)Pb(II

5

60

0/2

دمای محیط

28

29
30
31

سریعتر اشباع می شود .به همین دلیل ،برای کاربردهای عملی

) Qm ،Lحداکثر ظرفیت جذب فلز سنگین بر روی جاذب

باید مقادیر بهینه ای برای هر یک از این پارامترها تعیین شود.

( ،)mg / gو  KLثابت النگمور ( )L / mgاست و به انرژی
آزاد جذب بیولوژیک مرتبط است . 35پارامترهای  Qmو KL

ایزوترمهای تعادلی توصیف کننده فرآیند جذب بیولوژیکی

به ترتیب از روی عرض از مبدا و شیب نمودار خطی Ce/Qe

مدل های ریاضی زیادی برای توصیف تعادل در فرآیندهای

بر حسب  Ceقابل محاسبه است .مدل فروندلیچ یک مدل

جذب زیستی ارائه شده است ،اما مدل های ایزوترم النگمویر

تجربی است که می تواند برای توصیف فرآیند جذب زیستی

و فروندلیچ بیش از همه مورد استفاده قرار می گیرد ، 33

بر روی سطوح ناهمگن یا سطوحی که دارای سایتهایی با

 . 34مدل النگمویر برای جذب فلزات سنگین بر روی

خصوصیات متفاوت هستند به کار رود .در این مدل که با

میکروجلبکها بر سه فرضیه اصلی استوار است )1( :فرآیند

رابطه ریاضی زیر بیان می گردد ،فرض میشود که سایتهای

جذب زیستی تا زمانی اتفاق می افتد که یونهای فلزات سنگین

با قدرت پیوندی یا اتصال قویتر زودتر اشغال می شودند و

یک پوشش یکنواخت روی سطح بیرونی جاذب زیستی

قدرت پیوندی با افزایش سایتهای اشغال شده کاهش می یابد:

میکروجلبک ایجاد کنند ( )2سطح جاذب زیستی

() 3

میکروجلبک را می توان یکنواخت در نظر گرفت و تمام سایت
های اتصال از موقعیت یکسانی برخوردار هستند ( )3هر فلز

𝑛1/

𝑒𝐶 𝑓𝐾 = 𝑒𝑄

در این رابطه  Kfثابت فروندلیچ مربوط به ظرفیت جذب
بیولوژیکی است و  nیک پارامتر تجربی مربوط به شدت جذب
زیستی است و به ناهنگونی سطح جاذب مرتبط می شودKf .
و  nرا می توان به ترتیب از شیب و عرض از مبدا نمودار
خطی  log Qeبر حسب  log Ceبدست آورد .مقادیر
پارامترهای ایزوترم النگمویر و فروندلیچ بدست آمده برای
جذب برخی از فلزات سنگین بر روی جاذب میکروجلبک در
جدول  2خالصه شده است.

سنگین از محلول آبی با یک سایت اتصال متناظر از سطح
میکروجلبک برهم کنش دارد و این فرایند مستقل از درجه
اشغال سایت ها است .این ایزوترم با رابطه زیر بیان می شود:
) )2( Q_e=(Q_m K_L C_e)/(1+〖K_L C〗_e
که در آن  Qeجذب تعادلی فلز سنگین بر روی جاذب زیستی
) Ce ،(mg / gغلظت تعادلی فلز سنگین در محلول (mg /
7
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جدول -2ثابتهای ایزوترم النگمویر و فروندلیچ برای جذب فلزات سنگین توسط میکروجلبکها

میکروجلبک مورد بررسی

ثابتهای ایزوترم النگمویر
فلز سنگین مورد بررسی
R2

Tetradesmus obliquus

)Au(III

1/00

) KL (g /L) Qm, (mg/gمرجع
26
0/00013
92/76

Chlorella vulgaris

)Cd(II
)Pb(II

0/975
0/859

13/157
20/000

4/222
0/892

36

Scenedesmus dimorphus

)Co (II

0/668

0/672

0/0714

37

Chlorella vulgaris

)Cr(VI

0/5471

161/41

0/072

27

Spirulina platensis

Cd2+

0/916

-

-

29

Scenedesmus quadricauda

)Cd(II
)Pb(II

0/996
0/983

135/13
333/33

0/07
0/03

31

میکروجلبک مورد بررسی

ثابتهای ایزوترم فروندلیچ
فلز سنگین مورد بررسی
R2

)Kf (g /L

1/n

مرجع

Tetradesmus obliquus

)Au(III

0/78

69/74

0/027

26

Chlorella vulgaris

)Cd(II
)Pb(II

0/981
0/933

8/953
8/570

0/293
0/666

38

Scenedesmus dimorphus

)Co (II

0/9981

0/136

0/996

36

Chlorella vulgaris

)Cr(VI

0/9465

8/5

0/833

27

Spirulina platensis

Cd2+

0/819

-

-

29

Scenedesmus quadricauda

)Cd(II
)Pb(II

0/807
0/840

10/06
10/01

0/498
0/704

31

های اشغال نشده است و شکل خطی آن را می توان به صورت

مدلسازی سینتیک جذب فلزات فلزات سنگین بر روی

زیر نوشت

میکروجلبکها

() 4

پرکاربردترین مدلهای سینتیک ارائه شده برای توصیف

: 38
𝑡 𝑙𝑛(𝑄𝑒 − 𝑄𝑡 ) = 𝑙𝑛(𝑄𝑒 ) − 𝑘1

مکانیزم جذب یون های فلزی از محلول های آبی بر روی

که  Qeو  Qtمقادیر یونهای فلزی باقی مانده در جاذب زیستی

میکروجلبکهای مختلف و تبادل یون های فلزی به سطح

میکروجلبک به ترتیب در تعادل و در زمان  )mg/g( tو k1

جاذب زیستی مدل های شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم

ثابت مدل سینتیکی شبه درجه اول ( )1/minاست .مدل

هستند .مدل سینتیک شبه درجه اول ،فرض می کند که

سینتیک شبه درجه دوم بر اساس این واقعیت است که یونهای

میزان اشغال سایت های جذب پذیر متناسب با تعداد سایت

فلزی جایگزین یونهای قلیایی خاکی سایت های جذب
میکروجلبک می شوند و بنابراین با توجه به سایت های جذب،
8
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جذب زیستی یون های فلزی می تواند به عنوان یک واکنش

باالی یون های فلزات سنگین ،اثبات شده است  . 23تهنشینی

شبهه درجه دوم در نظر گرفته شود . 39بیان خطی این مدل

میکروسکوپی می تواند بسته به ماهیت میکروجلبک و یا

با معادله ( )5که در آن  k2ثابت سرعت مدل جنبشی مرتبه

مستقل از آن رخ دهد و می تواند باعث تحریف نتایج حاصل

شبه دوم ( )g.min/mgاست ) (g mg_1 minنشان داده می

از جذب بیولوژیکی و جلوگیری از تعیین میزان جذب یون

شود:

های فلزی شود  . 41گرچه از فرآیندهایی مانند آهکی

() 5

1

𝑡) 𝑄( +
𝑒

1
2
𝑒𝑄 2

𝑘=

کردن

𝑡
𝑡𝑄

42

و تبدیل کردن به کربن فعال

43

نیز برای افزایش

ظرفیت جذب میکروجلبکها استفاده می شود ،در صورتیکه

تفاوت بین جذب بیولوژیکی شیمیایی و جذب بیولوژیکی

پیش تیمار میکروجلبک فقط با خشک کردن در دمای  50تا

فیزیکی به وسیله اندازه گیری تغییرات آنتالپی ) (∆Hفرآیند

 60درجه سانتیگراد (معموال در بازه زمانی  12تا  24ساعت)

جذب مشخص می شود .این مقدار از روی ایزوترم های جذبی

انجام شود ،زیست توده تجزیه و تخریب نمی شود و گروه های

به دست آمده در دماهای مختلف محاسبه می شود .اگر مقدار

عاملی سطح آن تغییر نمی کنند .مطالعات بسیاری نشان داده

تغییرات آنتالپی بین  0/5تا  kcal/mol 5بدست آید ،نشان

اند که مقادیر  pHدر محدوده  2تا  8منجر به افزایش ظرفیت

دهنده یک مکانیزم جذب بیولوژیکی فیزیکی است ،در حالی

جذب اکثر فلزات سنگین توسط میکروجلبک ها می شود .در

که مقدار تغییرات آنتالپی بین  5تا  kcal/mol 100نشان می

این محدوده  ، pHفلزات سنگین دارای حاللیت باال هستند و

دهد که تعامالت شیمیایی در فرایند جذبی غالب هستند.

در محلول به عنوان یونهای ساده و دارای سمی ترین اثر و

عموماً فرآیند جذب بیولوژیکی در میکروجلبک های غیر زنده

باالترین جذب زیستی هستند .در مقادیر پایین تر ،pH

از یک مکانیزم شیمیایی پیروی می کند و عوامل اصلی تعیین

ظرفیت جذب میکروجلبک ها به علت رقابت بین پروتون ها

کننده ماهیت فرآیندهای ابتدایی عبارتند از :نوع گروه های

و یون های فلزات سنگین برای اتصال به سایت های جاذب

عاملی در سطح میکروجلبک ،ماهیت فلزات سنگین موجود

زیستی ،پایین تر است .در  pHباالتر ،یون های سنگین فلزات

در محلول آبی و ویژگی های محلول آبی ( ،pHقدرت یونی،

به صورت هیدروکسید ها رسوب می کنند و تنها مقدار کمی

حضور یون های رقیب و غیره .).جذب فلزات سنگین مختلف

از فلزات سنگین در محلول ها باقی می مانند تا با برهمکنش

مانند) Zn (II) ،Cu (II) ،Cd (II) ، Pb (IIو غیره با استفاده

با گروه های سطحی میکرو جلبک جذب شوند  . 45 ، 44با

از انواع مختلف میکروجلبکها عمدتاً بوسیله تبادل یون صورت

توجه به تاثیر ناچیز دما بر ظرفیت جذب فلزات سنگین توسط

میگیرد .در تایید این نکته ،مطالعات آزمایشگاهی نشان داد

میکروجلبکها ،توصیه می شود که برای کاربرد در مقیاس

که غلظت یونهای فلزات سبک در پایان فرآیند جذب

بزرگ ،جذب فلزات سنگین از محلول های آبی در

بیولوژیکی افزایش می یابد  . 40در مکانیزم تشکیل کمپلکس،

میکروجلبک در دمای محیط انجام شود ،زیرا هزینه های

هم برهمکنشهای الکترواستاتیک و هم پیوندهای کوواالنسی

عملیاتی در این حالت کمتر خواهد بود .استفاده از

و/یا داتیو مشارکت دارند و در مقایسه با مکانیسم تبادل یونی،

میکروجلبکها برای جذب فلزات سنگین در سیستم های

کمپلکس های سطحی تشکیل شده پایدارتر هستند .از این

مداوم ،تصفیه حجم زیادی از پساب های آبی را تسهیل می

جهت بازیابی چنین جاذبهای زیستی نیازمند استفاده از

کند ،با این حال هنوز تحقیقات در زمینه های مرتبط با جذب

عوامل قوی می باشد .با این وجود ،مکانیزم تشکیل کمپلکس

بیولوژیکی در سیستم های مداوم ادامه دارد .در بررسی

 ،به عنوان تعامل ابتدایی در بسیاری از فرآیندهای جذب بر

ایزوترم های جذب فلزات سنگین بر روی میکروجلبکها ،هرچه

روی انواع مختلف میکروجلبکها ،به ویژه در غلظتهای اولیه

ضریب  KLحاصل بزرگتر باشد ،مطلوبتر است .همچنین در
9

شیمی سبز و فناوریهای پایدار -شماره  1بهار و تابستان  1398صفحات  1الی 12
ایزوترم فروندلیچ Kf ،عددی بین  1و  10می باشد
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مختلف آب و هوایی و در آبهای شور و شیرین قابل رشد و

مقادیر بزرگتر ( nمقادیر کوچکتر برای  )n / 1نشان دهنده

پرورش هستند .عملکرد میکروجلبکها در جذب فلزات سنگین

تعامل قوی بین یون های جاذب و فلزات سنگین است ،در

عمدتا ،به علت وجود گروههای عاملی مختلف روی سطح

حالی که مقدار  nبرابر  ،1یک فرآیند جذب بیولوژیکی خطی

میکروجلبکها و تمایل جایگزینی یونهای فلزات قلیایی خاکی

را نشان می دهد که به معنی انرژی مشابه برای همه ی سایت

موجود در آنها با یونهای فلزات سنگین است .کارایی فرایند

ها است .مدل های ریاضی که سینتیک فرایند جذب زیستی

جذب بیولوژیکی فلزات بر روی میکروجلبکها بستگی به چند

را که تحت شرایط آزمایشگاهی مختلف توصیف میکنند،

عامل مربوط به هر دو ویژگی های میکروجلبک (اندازه ذرات،

برای انجام مطالعات افزایش مقیاس و بهینه سازی فرایند

شرایط رشد و پرورش ،پیش درمان زیست توده و غیره) و

بسیار مفید هستند .در اغلب موارد ،اتصال فلزات سنگین به

شرایط عملیاتی فرایند ( pHمحلول ،دوز جاذب ،زمان تماس،

میکروجلبک ها با مدل جنبشی شبه درجه دوم تطابق دارد

دما ،روش کار ،ارتفاع بستر جاذب ،سرعت جریان فاضالب از

که نشان می دهد مرحله کنترل کننده در فرایند جذب ،تعامل

درون ستون جذب ،غلظت فلزات سنگین و غیره) دارد که باید

شیمیایی شامل تبادل یونی و /یا به اشتراک گذاشتن الکترون

بهینه سازی شوند .فرایند جذب بیوشیمیایی می تواند به

ها بین یون های سنگین فلزات محلول آبی و گروه های عاملی

راحتی با استفاده از چندین مدل تعادلی و سینتیکی بسیار

سطحی جاذب زیستی است .عالوه بر این ،مقادیر باالی ثابت

شناخته شده مدلسازی شود که اطالعات مفیدی را در مورد

های سرعت ( )k2در مورد این زیست جاذبها نشان می دهد

مکانیزم جذب فلزات سنگین بر روی میکروجلبکها ارائه می

که در دسترس بودن یون های فلزات سنگین و دسترسی به

دهند .آزمایشات ابتدایی جذب باید در سیستم های ناپیوسته

گروه های عاملی سطح جاذب زیستی محدود کننده سرعت

انجام شود تا اطالعات اولیه بدست آید .سپس طراحی و تعیین

جذب هستند .بنابراین هنگامی که دسترسی به گروه های

اندازه تجهیزات سیستم جذب مقیاس صنعتی و برآوردهای

عاملی سطحی بیشتر باشد (مانند میکروجلبکهای آب شور)

اقتصادی الزم با انجام آزمایشات در سیستمهای پیوسته و پویا

سرعت جذب نیز بیشتر است.

مورد بررسی قرار می گیرد .به طور کلی مطالعات انجام شده
در این تحقیق نشان می دهد که میکروجلبک ها از پتانسیل

نتیجه گیری

بسیار باالیی برای استفاده به عنوان جاذب زیستی به صرفه و

تصفیه زیستی فاضالبهای حاوی فلزات سنگین مختلف با

کارا در حذف انواع فلزات سنگین از پسابهای صنعتی برخوردار

جذب بیولوژیکی روی ریزجلبکها روش ساده ای است که با

هستند.

توجه به کارایی باال ،بر جا گذاشتن کمترین پسماندهای ثانویه

سپاسگزاری

و استفاده از مواد ارزانقیمت در سالهای اخیر مورد توجه
بسیاری قرار گرفته است .تحقیقات انجام شده نشان می دهد

بدینوسیله از دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت برای حمایت

که این جاذبهای زیستی برای حذف فلزات سنگین از مقادیر

از انجام این طرح سپاسگزاری میشود.

زیاد فاضالب با غلظتهای پایین فلزات سنگین عملکرد بسیار
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