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ABSTRACT
Extraction of humic acid (HA) from lignite coals that are rich in humic compounds has been highlighted in
recent years as a superior and prominent research issue. The conventional technique used to extract HA is based
on their solubility in alkaline and acidic mediums. Most litertures have reported the extraction time and
separation of HA to be 24 hours and the extraction efficiency between 10 to 80%. In this research, the
intensification of HA extraction from lignite coals has been studied. For this purpose, a batch stirred tank reactor
(BSTR) was first designed and then fabricated. The processing parameters such as temperature at three levels
(50, 70 and 90° C), process time at three levels (1, 2 and 4 hours) and stirring speed at three levels (250, 550
and 850 rpm) were considered as independent variables and extraction yield of HA was considered as dependent
variable and the performance of the constructed reactor was compared with a conventional method (Hot Plate
device). The statistical results of variance analysis (ANOVA) showed a significant difference between the yield
of HA extraction with the reactor and Hot Plate method. Under the same conditions of temperature, stirred
speed and process time, the yield of HA extraction with the reactor was 30% higher than the Hot Plate device.
The optimal conditions for extraction of HA by the reactor were obtained at temperature of 90° C, stirring speed
of 850 rpm and 4 hour process time. In these conditions, 56.8% of HA was extracted and separated from lignite
coals. The qualitative results of FT-IR spectroscopy showed a predominant aromatic and rich in carboxylic,
phenolic and hydroxylic functional groups with aliphatic side chains in the HA structure. The results of
quantitative analysis of the CHNOS main elements and atomic ratios (C/N, O/C and H/C), confirms the quality
of the used coal and also matches up the quality indices of produced HA with the IHSS standard and commercial
Aldrich HA samples.

Keywords: Humic Acid, Lignite Coals, Extraction Yield, Intensification, STR Reactors.

*

Corresponding Author’s Email: e.sarlaki685@ut.ac.ir

1112

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،50شماره  ،5مهر 1398

استخراج هيوميک اسيد از زغالسنگهای ليگنايت با استفاده از راکتورهای مخزنی همزندار ( :)STRsارزيابی
پارامترهای فرآيند و خواص محصول نهايی
5
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چکيده
استخراج هیومیک اسید از زغالسنگهای لیگنايت غنی از ترکیبات هیومیکی ،در سالهای اخیر بهعنوان يک موضوع و
فرصت برجسته تحقیقاتی مطرح شده است .تکنیک رايج برای استخراج هیومیک اسید بر پايه حاللیت آنها در محیطهای
قلیايی و اسیدی است .اکثر پژوهشها ،مدتزمان استخراج و تفکیک هیومیک اسید را  24ساعت و بازده استخراج را بین
 10تا  80%گزارش کردهاند .در اين پژوهش ،شدتبخشی استخراج هیومیک اسید از زغالسنگهای لیگنايت ،مورد مطالعه
قرار گرفته است .بدين منظور ،ابتدا يک راکتور مخزنی همزندار ناپیوسته طراحی و سپس ساخته شد .پارامترهای عملیاتی
فرآيند مانند دما در سه سطح ( 70 ،50و  90درجه سلسیوس) ،مدتزمان فرآيند در سه سطح ( 2 ،1و  4ساعت) و سرعت
همزنی در سه سطح ( 550 ،250و  850دور بر دقیقه) بهعنوان متغیرهای مستقل و بازده استخراج هیومیک اسید بهعنوان
متغیر وابسته در نظر گرفته شدند و بازده راکتور ساختهشده با روش مرسوم (دستگاه هات پلیت) مورد مقايسه قرار گرفت.
نتايج آماری تجزيه واريانس ( )ANOVAحاصل از تحلیل دادهها ،اختالف معنیداری در بازده استخراج هیومیک اسید با
راکتور ساختهشده و روش هاتپلیت نشان داد .تحت شرايط يکسان دما ،سرعت همزن و مدتزمان فرآيند ،بازده استخراج
هیومیک اسید با راکتور در مقايسه با روش هاتپلیت به میزان  30%بیشتر بود .بیشترين بازده استخراج هیومیک اسید
توسط راکتور در دمای  90درجه سلسیوس ،سرعت همزنی  850دور بر دقیقه و زمان فرآيند  4ساعت حاصل شد .در اين
شرايط 56/8 ،درصد هیومیک اسید از زغالسنگهای لیگنايت ،استخراج و جداسازی شد .نتايج آنالیز کیفی طیفسنجی
 ،FT-IRيک ساختار غالب آروماتیک و غنی از گروههای عاملی کربوکسیلی ،فنولی و هیدروکسیلی با زنجیرههای جانبی
آلیفاتیک را در ساختار هیومیک اسید نشان داد .نتايج آنالیز  CHNOSو نسبتهای اتمی ( O/C ،C/Nو  )H/Cنیز عالوه بر
تائید کیفیت زغالسنگ استفادهشده ،شاخصهای کیفی هیومیک اسید استخراجشده را با نمونههای هیومیک اسید
استاندارد  IHSSو تجاری آلدريچ مطابقت میدهد.
واژههای کليدی :هیومیک اسید ،زغالسنگهای لیگنايت ،بازده استخراج ،شدتبخشی ،راکتورهای .STR

مقدمه

*
پايین1

شامل لیگنايت ،لئونارديت ،قهوهای و
زغالسنگهای رده
پیت نوعی زغالسنگ با درجه اکسیداسیون باال هستند که در
فرآيند کربنیشدن زغالسنگهای حاوی مواد هیومیکی 2تشکیل
میشوند .لیگنايتها ،حدود  40درصد از ذخاير زغالسنگ جهانی
را شامل میشوند ( Doskočil et al., 2017; Huculak-Mączk et
 .)al., 2018لیگنايتها به دلیل محتوای پايین درجه زغالی شدن

و انرژی حرارتی 3و همچنین محتوای باالی رطوبت ،خاکستر و
اکسیژن آلی ،بهعنوان يک سوخت نامرغوب و درجه دوم 4شناخته
میشوند ،لذا بهکارگیری روشهای کارآمد و پاک برای بهرهبرداری
از آنها ضرورت میيابد .به همین دلیل امروزه به عنوان منابعی
برای ترکیبات هیومیکی در نظر گرفته میشوند ( Hakli et al.,
 .)2007استخراج مواد هیومیکی از زغالسنگهای لیگنايت که
حاوی هیومیک اسید بیش از  50%میباشند به يک موضوع

* نويسنده مسئولe.sarlaki685@ut.ac.ir :

1. Low rank coals
2. Humic Substances
3. low calorific value
4. Inferior fuel
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برجسته مطالعاتی در سالهای اخیر تبديل شده است

( Sarlaki

.)& Sharif, 2017; Sarlaki et al., 2017; Sharif et al., 2017
ذخاير زغالسنگ ايران چیزی در حدود  7الی  10گیگا تن تخمین
زده شده و اکثر مکانهای زغالسنگ ايران به دو حوزه البرز
شمالی و حوزه کرمان مرکزی مربوط میشوند .زغالسنگهای
کرمان مرکزی حدود  1/3گیگا تن تخمین زده شده که از اين
مقدار  350مگا تن قابل کک 330 ،مگا تن برای مصارف حرارتی
و مابقی برای مصارف ديگر استفاده میشوند .کیفیت زغالسنگ-
های کرمان در رده لیگنايت تا بیتامینوس و نیمه بیتامینوس قرار
میگیرند ( .)Moosavi Rad, 2010مهمترين عامل برای استفاده
از زغالسنگهای لیگنايت بهعنوان منبع ترکیبات هیومیکی،
محتوای هیومیک اسید آنهاست .مقدار هیومیک اسید قابل
استخراج به نوع فرآيند ،معرف استخراجکننده قلیايی ،دمای
واکنش ،اندازه ذرات زغالسنگ ،نسبت جامد به مايع ،زمان فرآيند
و مهمتر از همه منبع و منشأ اصلی و اولیه آنها بستگی دارد
( .)Saito & Seckler, 2014مقدار هیومیک اسید بالقوه در انواع
منابع هیومیکی نظیر زغالسنگهای لئونارديت ،لیگنايت ،پیت،
ساپروپل پیت ،1زغالسنگهای قهوهای ،کمپوست و خاکهای
دوغابی 2به ترتیب (،)30-10( ،)35-10( ،)50-10( ،)85-40
( )5-2( ،)25-10و ( )5-1درصد گزارش شده است ( ;Tan, 2014
 .)Doskočil et al., 2017ترکیبات هیومیکی استخراجشده از
زغالسنگهای هیومیکی حاوی گروههای عاملی کربوکسیالت
( ،)COO-Rکتون ( ،)R-O-Rفنولهای آروماتیک ( )Ar-OHو
گروههای هیدروکسیلی ( )R-OHهستند ( Demirbas et al.,
 .)2006هیوماتهای تجاری مايع با درصد خلوص باال به فرم
نمکهای سديم ،پتاسیم و کلسیم در بازار موجود هستند .مزايای
هیومیک اسیدهای استخراجشده از انواع زغالسنگهای هیومیکی
در مطالعات متعددی ( ;Sharif et al., 2002; Kirn et al., 2010
& Ertani et al., 2011; Tahir et al., 2011; Daur
Bakhashwain, 2013; Sadiq et al., 2014; Arjumend et al.,
;2015; Qian et al., 2015; Nagasawa et al., 2016
 )Ciarkowskaa et al., 2017نشان داده شده است .ترکیبات

هیومیکی استخراجشده از زغالسنگ ،میتوانند بهطور مستقیم و
همچنین بهصورت پودری بهعنوان نمکهای هیومات (سديم
هیومات ،پتاسیم هیومات) بعد از مراحل تهنشینی ،3فیلتراسیون،
تبخیر و کريستالی شدن 4برای مصارف کشاورزی استفاده گردند
( .)Tahiri et al., 2016در حال حاضر مواد هیومیکی ،در مقیاس
1. Sapropel Peat
2. Sludge Soils
3. Precipitation
4. Vaporization and Crystallization
5. Biostimulants

تجاری اکثراً به روش استخراج قلیايی از زغالسنگهای لیگنايت
و لئونارديت تولید شده و در مصارف کشاورزی بهعنوان محرک-
های زيستی ،)Rose et al., 2014( 5کاربردهای صنعتی بهعنوان
تیمار برای آبهای آلوده به فلزات سنگین (،)Sun et al., 2015
صنايع کاغذ ،چسب ،رنگ و سرامیک بهعنوان مواد کمککننده،
صنايع نفت برای حفاری سیاالت ،صنايع الکتروشیمیايی و باطری-
سازی ( ،)Sun et al., 2015بهعنوان ماده دارای خواص فعالکننده
سطح (بايو-سورفکتانت) ( Conte et al., 2005; Salati et al.,
 ،)2011در مصارف پزشکی و دارويی ( Klocking & Helbig,
 ،)2005کاربرد در علوم نانو بهعنوان مواد سوپرجاذب ( Zhang et
 )al., 2013و برای کنترل و جذب فلزات سنگین و گازهای سمی
( )SO2, NOX, H2S, CO2حاصل از انتشار گازهای احتراقی ( Sun
 )et al., 2015; Hu et al., 2010استفاده میشود .استخراج مواد
هیومیکی از زغالسنگهای هیومیکی با سه روش عمده انجام
میگیرد )1 :استخراجهای قلیايی )2 ،استخراج اسیدی و )3
تخمیر با میکروارگانیسمها .در مقايسه با روش استخراج قلیايی،
ترکیبات هیومیکی حاصل از استخراج اسیدی حاوی ناخالصیهای
بیشتر و روش تخمیر با میکروارگانیسمها ،زمان واکنش طوالنیتر
و بازده پايینتری دارند .بنابراين اين دو روش فقط به استفاده در
مقیاس آزمايشگاهی محدود میشوند .روشهای استخراج قلیايی
به دلیل افزايش بازده استخراج ،امروزه بهطور گستردهای استفاده
میشوند ( .)Erdogan et al., 2005; Tao et al., 2011با اين حال،
محققان با توجه به بازده استخراج قلیايی و همچنین فوايد و
کاربردهای گسترده هیومیک اسید در مصارف کشاورزی و ديگر
صنايع ،باز هم در انديشه فرآيندی مناسب در راستای شدت-
بخشی 6بازده استخراج ،کاهش زمان فرآيند و مصرف کاتالیست
بودهاند.
بهطور کلی ،روشهای استخراج مواد هیومیکی شامل روش
استخراج بینالمللی استاندارد  ،IHSS7روشهای مرسوم (همزن
مکانیکی) ،روشهای شدتبخشی فرآيند شامل استخراج به کمک
فراصوت ،استخراج به کمک ريزموج ،استخراج به کمک سوکسله،
استخراج به کمک راکتورهای حفرهزای هیدرودينامیکی ،استخراج
به کمک راکتورهای تخلیه الکتريکی ،استخراج به کمک جريان
پالسی میباشند و همچنین روشهای پیشفرآيند اکسیداسیونی
نظیر اکسیداسیون با هوا ،8اکسیداسیون با نیتريک اسید،9
اکسیداسیون با آمونیاک 10و اکسیداسیون با کاتالیستها برای
6. Intensification
7. International Humic Substances Society
8. Air Oxidation
9. Nitric Acid Oxidation
10. Ammonia Oxidation
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استخراج هیومیک اسید استفاده میشود

( ;Gao et al., 2005

Romaris-Hortas et al., 2007; Sire et al., 2009; Tao et al.,
 .)2011قابل ذکر است که استفاده از فنون اکسیداسیون به منظور

اکسیداسیون هیومیک اسید و افزايش استخراج آن میتواند
موجب اکسیدشدن جز هیومین نیز شود ولی مقدار پارامترهای
مهم در فرآيند ،مانند دمای اکسیداسیون در اين مورد قابل بهینه
شدن است و برای تفکیک بین هیومیک استحصالی ناشی از
اکسیداسیون اجزای هیومیکی با هیومین اکسیدشده میتوان از
آنالیزهای هیومیکی مبتنی بر روشهای کالیفرنیا ()CDFA1
استفاده کرد که مقدار مشخص هیومیک اسید را در مقايسه با
روش گراويمتری نشان داده و میتواند معیار مناسبی برای تفاوت
بین هیومیک اسید با هیومین اکسید شده ايجاد کند ( Lamar et
.)al., 2014; Lamar & Talbot, 2009
) ،Tao et al. (2011مواد هیومیکی را از زغالسنگهای
لیگنايت معادن چین توسط دستگاه هاتپلیت استخراج و از
کاتا لیست آنتراکوئینون برای افزايش بازده استفاده کردند .نتايج
نشان داد که افزايش  20درصدی در فرآيند استخراج مواد
هیومیکی در اثر اضافه کردن آنتراکوئینون به محلول قلیايی
حاصل شده است .يافتههای آنها نشان داد که با مصرف 0/75
درصد از کاتالیست آنتراکوئینون در شرايط بهینه  80درجه
سلسیوس ،سرعت همزنی  600دور بر دقیقه و نسبت جامد به
مايع  ،1:3مصرف کاتالیست استخراجکننده  NaOHاز  12به 9
درصد و زمان استخراج از  60به  30دقیقه کاهش میيابد که در
نهايت افزايش بازده استخراج مواد هیومیکی از  60به  80درصد
میرسد .محققان چینی با پیشفرآيند اکسیداسیون کاتالیستی،2
هیومیک اسید را از زغالسنگهای معادن چین استخراج نمودند.
نتايج نشان داد که بازده استخراج هیومیک اسید در اثر پیش-
فرآيند با کاتالیست  ،AC-NiSO4با افزايش  18/7درصدی به 36
درصد میرسد (.)Zhiyuan et al., 2012
) ،Nasir et al. (2011با استفاده از روش مرسوم استخراج
قلیايی با حالل  1موالر  NaOHو روش پیشفرآيند اکسیداسیون
با  10 ،5و  15درصد نیتريک اسید ( ،)HNO3هیومیک اسید را از
زغالسنگهای لیگنايت پاکستان در دمای  60درجه سلسیوس و
به مدت  2ساعت با دستگاه هاتپلیت استخراج کردند .نتايج نشان
داد که بازده استخراج هیومیک اسید با روش معمول  18درصد
است درحالیکه با پیشفرآيند اکسیداسیون با نیتريک اسید مقدار
استخراج هیومیک اسید با افزايش مصرف نیتريک اسید از  5به
 15درصد ،از  25به  48درصد افزايش يافت.
1. California Department of Food and Agriculture method
2. Catalytic Oxidation

) ،Saito & Seckler (2014هیومیک اسید را از زغالسنگ
پیت با استفاده از کاتالیست  KOHبه روش استخراج قلیايی در
يک دستگاه هاتپلیت با دور همزنی  300دور بر دقیقه استخراج
کردند .نتايج نشان داد که  25تا  35درصد هیومیک اسید از
پیتهای مختلف استخراج میشود .استخراج هیومیک اسید از
زغالسنگ لیگنايت با استفاده از پیشفرآيند فراصوت و
اکسیداسیون با نیتريک اسید مورد بحث قرار گرفت .نتايج نشان
داد ترکیب فراصوت و اکسیداسیون با نیتريک اسید در شرايط
بهینه فرکانس  80کیلوهرتز ،دمای اکسیداسیون  50درجه
سلسیوس ،نسبت نیتريک اسید به لیگنايت  ،5:1زمان
اکسیداسیون  90دقیقه و غلظت نیتريک اسید  1/5مول بر لیتر
تا  65درصد بازده استخراج را افزايش میدهد ( Gao et al.,
.)2013
) ،Doskočil et al. (2017هیومیک اسید را از چندين نمونه
لیگنايت از شش منطقه زغالسنگ اروپا براساس روش اصالحشده
استاندارد بینالمللی  IHSSاستخراج نمودند .بازده استخراج
هیومیک اسید برای انواع زغالسنگ لیگنايت بین  3تا 11/4
درصد گزارش شد.
) ،Zara et al. (2017هیومیک اسید را از زغالسنگهای
13
لیگنايت پاکستان استخراج و آنالیزهای  FT-IR ،CHNOSو C
 NMRرا بهمنظور ارزيابی کیفی محصول مورد بررسی قرار دادند.
ابتدا زغالسنگ توسط نیتريک اسید  2درصد پیشتیمار گرديد و
سپس با حالل پتاسیم هیدروکسید استخراج قلیايی انجام شد.
مقدار هیومیک اسید در ترکیبات استخراجشده نیز توسط
آنالیزهای گراويمتری و طیفسنجی مشخص گرديد .نتايج نشان
داد که بین  10تا  30درصد هیومیک اسید از لیگنايتهای نواحی
مختلف پاکستان قابل استخراج است.
استفاده از راکتور برای افزايش نرخ استخراج مواد هیومیکی
از زغالسنگ در مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفت.
فناوریهای مختلفی مانند استخراج با راکتور حفرهزای
هیدرودينامیکی ،3راکتور تخلیه الکتريکی ،4فراصوت و همچنین
استخراج تحت حرارت و همزنهای مکانیکی برای استخراج مواد
هیومیکی از زغالسنگهای پیت استفاده شد .نتايج نشان داد که
بازده استخراج (غلظت ترکیبات هیومیکی در مواد استخراجشده)
با راکتور تخلیه الکتريکی و راکتور حفرهزا نسبت به ديگر روشها
بیشتر است (به ترتیب  11و  13گرم بر لیتر) و در توانهای باالتر
از فراصوت بازده استخراج افزايش میيابد (.)Sire et al., 2009
با توجه به اهمیت و کاربردهای گسترده هیومیک اسید در
3. Hydrodynamic Cavitation Reactor
4. Electrical Discharge Reactor
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صنايع مختلف ،استخراج و تولید با بازده باالی اين ماده ارزشمند،
میتواند يک ايده نوين و چالش تحقیقاتی تلقی شود .هدف از اين
پژوهش ،ابتدا طراحی و ساخت يک راکتور مخزنی همزندار
ناپیوسته ( )BSTR1برای استخراج مواد هیومیکی از زغالسنگ-
های لیگنايت است .در اين راستا ،اثر پارامترهای عملیاتی مانند
زمان واکنش ،دمای فرآيند و سرعت همزنی بر بازده استخراج
آزمون شد و نتايج آن با روش استخراج به کمک دستگاه هاتپلیت
با همزن مغناطیسی 2مقايسه گرديد .نهايتاً خواص کمی-کیفی
محصول هیومیک اسید استخراجشده با روشهای طیفسنجی
 CHNOSو  FT-IRارزيابی و با نمونههای تجاری آلدريچ و
استاندارد  IHSSمقايسه شد.

مواد و روشها
مواد

از معرف استخراجکننده سديم هیدروکسید ( )NaOHبا گريد
آزمايشگاهی ساخت شرکت مرک بهعنوان معرف قلیايی و از
هیدروکلريک اسید ( )HClبهعنوان معرف اسیدی استفاده شد.
نمونههای زغالسنگ ،از زغالسنگهای لیگنايت معادن زرند
کرمان انتخاب و در کیسههای پالستیکی بستهبندیشده به
آزمايشگاه منتقل شدند (شکل-1الف) .نمونههای زغالسنگ ابتدا
توسط دستگاه خردايش فکی کوچک 3ساخت شرکت فريتچ
( )Fritschآلمان به ذراتی تا اندازه  5 mmريز شدند .برای
استخراج مواد هیومیکی از زغالسنگ ،نمونههای خردشده میلی-
متری به ذراتی تا اندازههای میکرونی با دستگاه مورتار
آزمايشگاهی 4تبديل شدند .از اين ذرات ريزشده تا سطح میکرون
برای آنالیزهای کیفی زغالسنگ و فرآيندهای استخراج مواد
هیومیکی در اين مطالعه استفاده گرديد.
طراحی و ساخت راکتور

در اين مطالعه يک راکتور مخزنی همزندار ناپیوسته ()BSTR
برای استخراج مواد هیومیکی از زغالسنگهای لیگنايت انتخاب
شد .اين راکتور ابتدا در نرمافزار کتیا ورژن CATIA V5 R20
مدلسازی گرديد (شکل-1ب) .با توجه به پارامترهايی نظیر اندازه
و ابعاد راکتور و مواد سازنده آن ،خصوصیات فیزيکیشیمیايی
واکنشدهندهها و شرايط واکنش ،نوع سیستم همزن و شدت
دوران آن ،سیستم اعمال و کنترل حرارت در راکتور و مطالعات
هیدرودينامیکی جريان داخل راکتور ،يک راکتور مخزنی همزندار
ناپیوسته طراحی و ساخته شد .اصول طراحی و ساخت تمام
اجزای راکتور ازجمله :مخزن ،همزن ،الکتروموتور ،شفت همزن،
1. Batch Stirred Tank Reactor
2. Hot plate with magnetic stirrer
3. small jaw crusher

دماسنج ،اينورتر مورد مطالعه قرار گرفتند .سیستم سرمايش و
گرمايش نیز توسط طراحی يک ژاکت در بدنه خارجی مخزن
راکتور تأمین گرديد .اين راکتور از يک مخزن  10لیتری از جنس
استیل ضد زنگ گريد  )St 316( 316با ضخامت  6میلیمتر
ساخته شد و به يک شاسی  3پايه ثابت گرديده است .راکتور
مجهز به يک ترموکوپل است که توسط يک نمايشگر میتوان
دمای خوراک داخل راکتور را مشاهده نمود .از يک الکتروموتور
 0/75کیلوواتی برای چرخش همزنهای توربینی با  4پرهی
شیبدار 5در داخل راکتور متصل به يک شفت که توسط يک
کوپلینگ به الکتروموتور متصل شده است ،استفاده گرديده است.
از يک اينورتر برای کنترل سرعت الکتروموتور نیز استفاده شد.
سیستم گرمايشی برای انتقال حرارت به مواد داخل راکتور توسط
طراحی يک هلیس در دور تا دور مخزن داخلی راکتور انجام شد.
سیال گرم از ورودی مخزن که در باالی آن قرار دارد وارد شده و
بعد از گردش میان دو جداره مخزن از انتهای مخزن خارج می-
گردد .برای جلوگیری از افزايش بیش از حد دمای مورد نیاز و
کنترل دماهای دلخواه ،از محفظهی آب سرد استفاده شد .راکتور
ساختهشده را میتوان در شکل-1ج مالحظه نمود.
استخراج مواد هيوميکی با راکتور ساختهشده

بهمنظور استخراج مواد هیومیکی از زغالسنگ ،نسبت جامد به
مايع  1:10و معرف استخراجکننده سديم هیدروکسید  0/5موالر
مطابق روش انجمن بینالمللی مواد هیومیکی ( ،)IHSSدر نظر
گرفته شد .آزمايشها بر اساس فاکتورهای متغیر مانند سرعت
همزنی ( 550 ،250و  850دور بر دقیقه) ،دمای فرآيند (70 ،50
و  90درجه سلسیوس) و زمان واکنش ( 2 ،1و  4ساعت) در سه
سطح انجام شد .پس از پايان هر آزمايش ترکیبات استخراجشده
از خروجی مخروطیشکل پايین راکتور تخلیه شدند .سپس مواد
جامد نامحلول هیومین از جز محلول با يک دستگاه سانتريفیوژ
( 3500 rpmو  15دقیقه) جداسازی شد .هیومیک اسید سپس با
روش استخراج اسیدی  HCl 6Mتا  pH=1از ترکیبات محلول پس
از تهنشینی با سانتريفیوژ استخراج گرديد .فرآيند پااليش و حذف
ناخالصیهای موجود در هیومیک اسید مانند يون کلر  ،Clبا
آبشويی هیومیک اسید در آب مقطر اسیدی شده انجام شد
( .)Lamar et al., 2014; Lamar & Talbot, 2009نهايتاً هیومیک
اسید پس از سانتريفیوژ و جداسازی در دمای  50درجه سلسیوس
در آون خشک گرديد .استخراج هیومیک اسید به کمک دستگاه
هاتپلیت (شکل-1د) نیز بهمانند روش راکتور در فاکتورهای
مشابه با سطوح يکسان برای مقايسه آزمون گرديد.
4. laboratory type mortar
5. Pitched 4-blade turbines
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(الف)

(ج)

(ب)

(د)

شکل  .1زغالسنگ ليگنايت مورد مطالعه (الف) ،نمای سه-بعدی راکتور مخزنی همزندار ناپيوسته ( )BSTRطراحیشده در نرمافزار کتيا (ب) ،تصوير حقيقی
راکتور ساختهشده (ج) و دستگاه هاتپليت با همزن مغناطيسی برای عصارهگيری مواد هيوميکی از زغالسنگ ليگنايت (د).

محاسبه بازده استخراج هيوميک اسيد

بازده استخراج هیومیک اسید از زغالسنگ لیگنايت با رابطه ()1
به دست میآيد (:)Tao et al., 2011
(رابطه )1
× 100

Weight of oven dry precipitates of HA

W

Weight of primary coal sample

W

= )Extraction Yield ( , %

طرح آماری و تحليل دادهها

بازده استخراج هیومیک اسید بهصورت آزمايش فاکتوريل در قالب
طرح کامالً تصادفی توسط نرمافزار آماری  SASمورد تحلیل و
تجزيه قرار گرفت .مقايسه میانگینها نیز توسط آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح  %5انجام شد.
آناليز خواص کمی-کيفی محصول هيوميک اسيد
آناليز عناصر اصلی CHNOS

میزان عناصر اصلی تشکیلدهنده زغالسنگ اولیه و هیومیک
اسید استخراجشده از آن مانند کربن ،نیتروژن ،هیدروژن و گوگرد
کل ،با دستگاه آنالیز عناصر  CHNOSمدل  EA1112ساخت
ايتالیا تعیین گرديد .مقدار درصد اکسیژن و نسبتهای اتمی ،C/N
 H/Cو  O/Cنیز براساس دادههای نتايج عناصر اصلی محاسبه
گرديد.
آناليز طيفسنجی FT-IR

برای شناسايی گروههای عاملی تشکیلدهنده زغالسنگهای
لیگنايت و هیومیک اسید تولیدشده در اين پژوهش از دستگاه
 FT-IRمدل  TENSOR 27ساخت شرکت  Bruckerآلمان مجهز
به لیزر  He/Neو منبع نور کروی (سیلیکون کاربید) استفاده شد.
ابتدا پودر نمونههای هیومیک اسید به خوبی سايیده شد و از KBr
بهعنوان شکافنده پرتو برای رقیقسازی استفاده گرديد .در اين

دستگاه ،طیفهای مادون قرمز در رزولوشن  4 cm-1و محدوده
 400تا  4000 cm-1ثبت گرديد.
تعيين محتوای خاکستر و رطوبت

درصد خاکستر موجود در زغالسنگ و هیومیک اسید ،بهوسیله
دستگاه کوره مافل ( )Lengton ECF 12/10انجام شد .محتوای
خاکستر نمونهها بعد از گداخت نمونه در دمای  C°750برای 4
ساعت براساس روش استاندارد  )Ash, D3174( ASTMتعیین
شد .محتوای رطوبت نمونهها نیز براساس استاندارد ASTM
( )moisture, D3173مشخص شد (.)Demirbas et al., 2006

نتايج و بحث
ارزيابی استخراج هيوميک اسيد با راکتور ساختهشده
بررسی اثر غلظت حالل NaOH

بهمنظور تعیین غلظت بهینه حالل  ،NaOHفرآيند استخراج مواد
هیومیکی از زغالسنگ با استفاده از روش استخراج قلیايی و
دستگاه هاتپلیت انجام شد .مقادير هیومیک اسید استخراجشده
در جدول ( )1آورده شده است .با توجه به دادههای جدول ،با
افزايش غلظت حالل از  0/2تا  0/5موالر ،درصد هیومیک اسید
استخراجی ابتدا افزايش میيابد .اما با افزايش بیشتر غلظت حالل
تا  1موالر ،مقدار هیومیک اسید حاصله شروع به کاهش میکند.
بنابراين میتوان نتیجه گرفت که غلظت بهینه برای استخراج
هیومیک اسید از زغالسنگ ،غلظت  0/5موالر است .در اين
غلظت ،مقدار هیومیک اسید تولیدی  34/8درصد است که در
مقايسه با غلظتهای کمتر و بیشتر از آن ،بازده بهتری را نشان
میدهد .علت اين موضوع میتواند موازنه استوکیومتری حالل
سديم هیدروکسید با ترکیبات زغالسنگ باشد .همچنین افزايش
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غلظت حالل از حد معینی در مرحله همزنی با زغالسنگ باعث
کاهش جذب مواد هیومیکی موجود در زغالسنگ خواهد شد .از
طرف ديگر ،يونهای سديم ( )Na+و ( )OHکه بعد از افزايش
غلظت حالل  NaOHدر محیط لیچینگ افزايش پیدا میکنند،
باعث ايجاد تشکیل ساختارهای کمپلکس 1مانند ترکیبات اکسید،
هیدروکسید و کربنات میشوند ( .)Canieren et al., 2017اين
کمپلکسها منجر به تهنشینی مواد هیومیکی و کاهش تماس بین
حالل و مواد هیومیکی شده و در نتیجه باعث کاهش حاللیت در
فرآيند لیچینگ میشوند .همچنین دلیل ديگر برای کاهش
استخراج مواد هیومیکی از زغالسنگهای لیگنايت ،تخريب
کربوهیدراتهای محلول در زغالسنگ با افزايش غلظت حالل
 NaOHاست که آنها را به مواد نامحلول تبديل کرده و در نتیجه
باعث کاهش استخراج مواد هیومیکی از لیگنايت میشود ( Tao
.)et al., 2011

بازده در اين شرايط نیز  56/8درصد استخراج بهوسیله راکتور
ساختهشده و در دمای 90درجه سلسیوس بوده است .در ضمن با
مقايسه بازده استخراج هیومیک اسید در نمودارهای ( )2و ()3
می توان به اين نتیجه رسید که افزايش دور همزنی و دما باعث
افزايش بازده استخراج هیومیک اسید میشود .محققان نشان
دادند که در مدتزمان  60دقیقه ،غلظت پتاسیم هیدروکسید 9
درصد و سرعت دورانی  600دور در دقیقه ،با افزايش دمای
واکنش از  30به  100درجه سلسیوس ،بازده استخراج مواد
هیومیکی از  29به  82درصد افزايش يافت (.)Tao et al., 2011
همچنین گزارش شده است که با افزايش دما از  20به  80درجه
سلسیوس ،درصد هیومیک اسید استخراجشده از زغالسنگهای
قهوهای از  46به  59درصد افزايش میيابد ( Kairbekov et al.,
.)2012
70

جدول  .1اثر غلظت حالل  NaOHبر بازده استخراج هيوميک اسيد
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شکل  .2اثر دما بر بازده استخراج هيوميک اسيد (سرعت دورانی  250دور در
دقيقه و زمان  1ساعت)

بررسی اثر دمای فرآيند

1. complex structures
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همانطور که از شکل ( )2مالحظه میشود ،افزايش دمای فرآيند
در راکتور ساختهشده باعث افزايش بازده استخراج هیومیک اسید
شده است .همچنین بازده راکتور ساختهشده با اختالف محسوسی
 11/14-9درصد بیشتر از روش هاتپلیت است .دلیل افزايش
بازده استخراج هیومیک اسید با افزايش دما میتواند ،افزايش
اکسیداسیون زغالسنگ تحت دمای باال باشد که در نتیجه اين
اکسیداسیون ،پیوندهای ترکیبات هیومیکی شکسته شده و
آزادسازی آنها بهتر انجام میشود که در نتیجه باعث افزايش
استخراج هیومیک اسید شده است.
نمودار شکل ( )3نیز روندی شبیه به شکل ( )2داشته و با
وجود تغییر شرايط اعمالی (افزايش سرعت همزنی و زمان فرآيند)
باز هم با افزايش دمای همزنی ،بازده استخراج هیومیک اسید در
راکتور ساختهشده و دستگاه هاتپلیت افزايش يافته است .بهترين

راکتور STR
55.3b

دستگاه هات پلیت

70

10
0
90

70
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50

شکل .3اثر دما بر بازده استخراج هيوميک اسيد (سرعت دورانی  850دور در
دقيقه و زمان  4ساعت)

بررسی اثر سرعت همزنی

در اين بخش تأثیر سرعت همزنی بر بازده استخراج هیومیک اسید
در راکتور ساختهشده و دستگاه هاتپلیت با استفاده از دو نمودار
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مقايسه ای بررسی شده است .در اين نمودارها دما و زمان همزنی
به عنوان پارامتری ثابت در نظر گرفته شده است .در نمودار شکل
( )4مالحظه میشود که افزايش سرعت همزنی در دستگاه هات-
پلیت و راکتور ساختهشده با شیب نسبتاً زيادی بازده استخراج
هیومیک اسید را افزايش میدهند .همچنین بازده راکتور ساخته-
شده در تمام سرعتهای همزنی با اختالف محسوسی -12/8
 11/4درصد بیشتر از روش هاتپلیت است .دلیل افزايش بازده
هیومیک اسید با افزايش سرعت همزنی میتواند به دلیل افزايش
سطح تماس و برخورد مولکولهای زغالسنگ و حالل باشد که
باعث انتقال جرم بیشتر و نهايت ًا باعث افزايش بازده استخراج
هیومیک اسید شده است .همچنین سرعت همزنی باالتر میتواند
دستيابی به بازده تولید هیومیک اسید را در زمان کوتاهتری
فراهم کند.
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شکل  .5اثر سرعت همزنی بر بازده استخراج هيوميک اسيد (دمای
همزنی 90درجه سلسيوس و زمان  4ساعت)

بررسی اثر زمان فرآيند

همانطور که از نمودار شکل ( )6مالحظه میشود ،افزايش زمان
فرآيند در راکتور ساختهشده و هاتپلیت باعث افزايش بازده
استخراج هیومیک اسید شده است .همچنین بازده راکتور ساخته-
شده در تمام زمانهای فرآيند ،با اختالف محسوسی 12/3-17/2
درصد بیشتر از هات پلیت است .تحت سرعت همزنی  250دور
در دقیقه و دمای  50درجه سلسیوس ،بیشترين بازده هیومیک
اسید استخراج شده برابر با  48/1درصد بوده که مربوط به روش
استخراجی راکتور در زمان  4ساعت است .کمترين بازده استخراج
تحت شرايط ذکرشده نیز مربوط به هات پلیت با بازده 25/7
درصد است که در زمان  1ساعت حاصل شده است.

0
850

550
سرعت همزنی ()rpm

250
48.1a

42.5b

درجه سلسيوس و زمان  1ساعت)

روند تغییرات نمودار شکل ( ) 5نیز مشابه نمودار شکل
( ) 4است .اگرچه شرايط اعمالی تغییر داده شده است (افزايش
دما و زمان فرايند) ولی باز هم با افزايش دمای همزنی ،بازده
استخراج هیومیک اسید در راکتور ساختهشده و هاتپلیت
افزايش يافته است ،هرچند افزايش سرعت همزنی در راکتور
ساخته شده تغییر محسوسی در افزايش بازده نداشته است .در
اين بخش ،بهترين بازده در اين شرايط نیز  56/8درصد است
که مربوط به استخراج به وسیله راکتور بوده که در سرعت
همزنی  850دور بر دقیقه به دست آمده است .در ضمن با
مقايسه بازده استخراج هیومیک اسید در نمودارهای ( )4و ()5
می توان به اين نتیجه رسید که افزايش دور همزنی و دما باعث
افزايش هیومیک اسید تولیدشده می شود .محققان نشان دادند
که با افزايش سرعت همزنی از  400به  800دور در دقیقه،
بازده استخراج مواد هیومیکی از  50/5به  72/5درصد افزايش
میيابد (.)Tao et al., 2011

30.9d

4

38c
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2
زمان فرآيند ()hr

25.7e

بازده استخراج ()%

شکل  .4اثر سرعت همزنی بر بازده استخراج هيوميک اسيد (دمای همزنی50
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شکل  .6اثر زمان فرآيند بر بازده استخراج هيوميک اسيد (سرعت دورانی
 250دور در دقيقه و دمای 50درجه سلسيوس)

نمودار شکل ( )7نیز مانند شکل ( )6تأثیر زمان فرآيند
تحت شرايط متفاوت (سرعت همزنی و دمای باالتر) را نشان می-
دهد .در سرعت همزنی  850دور بر دقیقه و دمای  90درجه
سلسیوس نیز افزايش زمان فرآيند باعث افزايش بازده استخراج
هیومیک اسید ،هم در راکتور و هم در هاتپلیت شده است و
بهترين بازده در اين شرايط نیز  56/8درصد بوده که مربوط به
استخراج به وسیله راکتور ساختهشده است که در زمان  4ساعت
اتفاق افتاده است.

سرلکی و همکاران :استخراج هيوميک اسيد از زغال سنگ های 1119 ...

تجزيه واريانس دادههای بازده استخراج هيوميک اسيد
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نتايج تجزيه واريانس ( )ANOVAبرای آزمون صفت مورد مطالعه
(بازده استخراج هیومیک اسید) در جدول ( )2آورده شده است.
نوع راکتور شامل دو سطح (راکتور  BSTRساختهشده و روش
هاتپلیت) ،دما شامل سه سطح ( 70 ،50و  90درجه سلسیوس)،
سرعت همزنی شامل سه سطح ( 550 ،250و  850دور در دقیقه)
و زمان فرآيند شامل سه سطح ( 2 ،1و  4ساعت) است .داليل
انتخاب سطوح متغیرها ،مطالعه تحقیقات پیشین و محدوديتهای
دستگاههای مورد استفاده در طول آزمايشها بود.
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شکل  .7اثر زمان فرآيند بر بازده استخراج هيوميک اسيد (سرعت دورانی
 850دور در دقيقه و دمای 90درجه سلسيوس)

جدول  .2نتايج تجزيه واريانس ( )ANOVAدادههای بازده استخراج هيوميک اسيد

منابع تغییر

درجه آزادی

میانگین مربعات
(بازده استخراج هیومیک اسید)

تکرار
نوع راکتور
دما
سرعت همزن
زمان فرآيند
نوع راکتور × دما
نوع راکتور × سرعت همزن
دما × زمان فرآيند
سرعت همزن × زمان فرآيند
نوع راکتور × زمان فرآيند
دما × سرعت همزن
نوع راکتور × دما × سرعت همزن
نوع راکتور × دما × زمان فرآيند
نوع راکتور × سرعت همزن × زمان فرآيند
دما × سرعت همزن × زمان فرآيند
نوع راکتور × دما × سرعت همزن × زمان فرآيند
خطا

2
1
2
2
2
5
5
8
8
5
8
17
17
17
26
53
119

311/01ns
**4642/12
**3661/04
*1219/38
**5754/78
**6824/08
**7229/72
**9832/08
**10883/73
**8346/17
**8442/03
**11753/55
**10632/10
**11732/62
**12900/82
**13384/79
324/54

میانگین

42/54

ضريب تغییرات ()C.V.

10/89

** و * به ترتیب ،معنیداری در سطح احتمال  %1و %5؛  nsعدم معنیداری.

همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،تأثیر تمام
متغیرهای مستقل و تأثیرات دوگانه ،سهگانه و چهارگانه آنها به
جز تکرار آزمايشها بر بازده استخراج هیومیک اسید در سطح 1
يا  5درصد معنیدار است .در نتیجه ،برای بررسی بازده راکتور
ساختهشده در مقايسه با دستگاه هاتپلیت ،نمودارهای مقايسه
میانگین  2تا  7برای بازده استخراج هیومیک اسید رسم شده
است .همانطور که در اين نمودارها نیز مشخص است در شرايط

يکسان سرعت همزنی و دما ،مقدار بازده استخراج هیومیک اسید
از راکتور ساختهشده بهطور معنیداری در سطح  1درصد بیشتر
از هیومیک اسید استخراجشده از دستگاه هاتپلیت است .اين
موضوع ،بازده مناسبتر راکتور ساختهشده در اين تحقیق را در
مقايسه با دستگاه هاتپلیت نشان میدهد .به کمک استفاده از
طرح راکتور پیشنهادی در اين مطالعه میتوان مقدار هیومیک
اسید استخراجی از زغالسنگ را تا حد  30درصد نیز افزايش داد
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که بازده مطلوب روش راکتور ساختهشده را نشان میدهد .در
نمودارها میتوان مشاهده کرد که با افزايش سرعت و دمای همزنی
دستگاه هاتپلیت و يا راکتور ساختهشده ،مقدار هیومیک اسید
استخراجی افزايش میيابد .به طوری که با افزايش دما از  50به
 90درجه سلسیوس و افزايش سرعت همزنی از  250به  850دور
در دقیقه ،مقدار هیومیک اسید تولیدی تا  50درصد افزايش يافته
است .با افزايش زمان فرآيند نیز در همه شرايط ،میتوان باعث
بهبود بازده استخراج هیومیک اسید شد .يکی از محدوديتهايی
که در طرح ماتريس آزمايشهای اين روش وجود دارد ،اين است
که با توجه به شرايط آزمايشگاهی و محدوديتهای موجود نمی-
توان دما و سرعت همزنی راکتور را از محدوده مشخصی بیشتر در
نظر گرفت .در اين صورت احتمال آسیبديدگی قطعات راکتور و
يا محدوديت دستگاه هاتپلیت وجود خواهد داشت .در نتیجه،
میتوان گفت که سرعت همزنی  850دور در دقیقه ،دمای 90
درجه سلسیوس و زمان فرآيند  4ساعت را میتوان بهترين شرايط
برای استخراج هیومیک اسید در راکتور ساختهشده دانست .در
اين شرايط 56/8 ،درصد از زغالسنگ را میتوان به هیومیک اسید
تبديل کرد که در مقايسه با روشها و تحقیقات پیشین ،به مقدار
قابل توجه و معنیداری بهبود پیدا کرده است .بايد در نظر داشت
که نتايج حاصله به ازای غلظت  0/5موالر حالل سديم
هیدروکسید هستند .مقادير هیومیک اسید استخراج شده با
استفاده از دستگاه هاتپلیت با نتايج گزارش شده توسط Artiola-
) Fortuny and wallace (1982مطابقت دارد .آنها در تحقیقات
خود نشان دادند که مقدار بازده استخراج هیومیک اسید با دستگاه
هاتپلیت حداکثر در حدود  45درصد است.
بررسی خواص کمی و کيفی
بررسی کيفيت زغالسنگ مورد مطالعه

نتايج حاصل از آنالیز عناصر اصلی و همچنین نسبتهای اتمی
برای زغالسنگ مورد مطالعه در جدول ( )3نشان داده شده است.
بخش عمدهای از ترکیبات اصلی زغالسنگ را اکسیژن و کربن
تشکیل میدهند .با توجه به دادههای جدول ،زغالسنگ لیگنايت
حاوی به ترتیب  53/57درصد کربن 5 ،درصد هیدروژن 2 ،درصد
نیتروژن و  3/45درصد گوگرد کل است .نسبت اتمی  ،C/Nنشان-
دهنده منبع مواد هیومیکی است که برای نسبتهای باالی  20به
منابع خاکی و مقادير کمتر از  20به منابع آبی آنها اشاره دارد
( .)Giovanela et al., 2010برای زغالسنگ لیگنايت مورد
استفاده در اين پژوهش اين نسبت برابر  31/92به دست آمد که
تأيیدکننده منبع مورد استفاده مواد هیومیکی است .مقدار باالی
1. IHSS Standard humic acid

نسبت  H/Cدر زغالسنگ ( )1/12نسبت به هیومیک اسید
استخراجشده ( )0/64در اين مطالعه ،نشان میدهد که زغالسنگ
دارای درجه هیومیکیشدن و آروماتیک کمتری است .نسبت اتمی
 O/Cنیز نشاندهنده میزان گروههای حاوی اکسیژن در زغال-
سنگ و تابعی از میزان اکسیژن است .مقادير يکسان نسبت O/C
در مقايسه با نمونه هیومیک اسید نشان يکسان بودن گروههای
حاوی اکسیژن در هر دو نمونه است .همچنین مقادير باالی
محتوای خاکستر و رطوبت در نمونه زغالسنگ لیگنايت به ترتیب
با  25/7و  26/5درصد ،گواه ادعای رده پايین بودن اين نوع زغال-
سنگ است.
جدول  .3خواص فيزيکی-شيميايی زغالسنگهای ليگنايت مورد استفاده
در اين پژوهش

ويژگی

اجزا

زغالسنگ لیگنايت

عناصر اصلی (درصد)

کربن
هیدروژن
نیتروژن
اکسیژن
گوگرد کل

53/57
5/07
1/95
35/94
3/45
31/92
1/12
0/50
25/7
26/5

C/N

نسبتهای اتمی

H/C
O/C

محتوای خاکستر (درصد)
محتوای رطوبت (درصد)

-

بررسی آناليز  CHNOSمحصول هيوميک اسيد

نتايج حاصل از آنالیز عناصر اصلی ،نسبتهای اتمی و محتوای
خاکستر هیومیک اسید استخراجشده از زغالسنگ لیگنايت در
جدول ( )4آورده شدهاند .بخش عمدهای از ترکیبات اصلی
هیومیک اسید تولیدشده را اکسیژن و کربن تشکیل میدهند .با
توجه به جدول ،هیومیک اسید حاوی  58/69درصد کربن و 3/19
درصد هیدروژن و  1/09درصد نیتروژن است .اصوالً ،هیومیک
اسیدهای استخراجشده از زغالسنگهای هیومیکی در مقايسه با
هیومیک اسیدهای استخراجشده از خاک و کمپوست ،دارای کربن
باالتر و نیتروژن و اکسیژن کمتری هستند .با مقايسه هیومیک
اسید به دست آمده در اين مطالعه با هیومیک اسید استاندارد
 1IHSSو تجاری آلدريچ متوجه خواهیم شد که درصد کربن،
نیتروژن و گوگرد کل هیومیک اسید تولیدشده در اين مطالعه
دارای مقادير کمتری نسبت به آنها است .با اين حال میتوان
گفت که از نظر کیفی ممکن است خواص هیومیک اسید پژوهش
حاض ر با هیومیک اسیدهای تجاری و استاندارد مطابقت داشته
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باشد اما برای مقايسه دقیق کیفیت هیومیک اسید با نمونههای
تجاری و استاندارد  ،IHSSنسبتهای اتمی آنها باهم مقايسه شد.
نسبتهای اتمی ،فاکتورهای کیفی (درجه چگالندگی و
هیومیفیکاسیون )1هیومیک اسید را مشخص میسازد.
نسبت  ،C/Nنشاندهنده منبع مواد هیومیکی است که
هیومیک اسید از آنها استخراج شده است .نشان داده شده است
که هیومیک اسید با نسبتهای  H/Cپايین و  C/Nباال ،درجه
پايداری و چگالندگی باالتری از خود نشان میدهند
( .)Barancikova et al., 1997با مقايسه نسبت اتمی C/N
هیومیک اسید در پژوهش حاضر  62/26و باالتر بودن آن در
مقايسه با نمونههای استاندارد و تجاری به ترتیب  51/88و 31/8
در میيابیم که هیومیک اسید پژوهش حاضر دارای درجه پايداری
و چگالندگی باالتر و در نتیجه درجه هیومیکیشدن باالتری نسبت
به نمونههای استاندارد و تجاری خود است .نسبت اتمی  H/Cبه-
طور معکوس با درجه چگالندگی و همچنین درجه آروماتیک و
در نتیجه با درجه هیومیکیشدن مواد هیومیکی در رابطه است.
مقادير باالتر نسبت  H/Cنشاندهنده حضور ترکیبات آلیفاتیک با
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مقادير بیشتر در نمونه است ( .)Giovanela et al., 2010مقايسه
نسبت  H/Cبرای هیومیک اسید با نمونههای تجاری و استاندارد
نشان میدهد که هیومیک اسید به دست آمده در اين مطالعه
دارای درجه هیومیکیشدن و درجه آروماتیک باالتر و ساختار
آلیفاتیک کمتر نسبت به آنهاست .اين نسبت در هیومیک اسید
پژوهش حاضر  0/64و برای هیومیک اسید استاندارد  IHSSو
تجاری آلدريچ به ترتیب  0/69و  0/92است .مقادير نسبتاً يکسان
به دست آمده از نسبت  O/Cبرای هیومیک اسید پژوهش حاضر
 0/47و نمونههای استاندارد و تجاری به ترتیب  0/37و  ،0/47نیز
میتواند نشاندهندهی وجود مقادير يکسان از گروههای حاوی
اکسیژن و تابعی از میزان اکسیژن در اين مواد باشد ( Tarhan et
 .)al., 2015با توجه به نتايج آنالیز عناصر اصلی و نسبتهای اتمی،
هیومیک اسید استخراجشده از زغالسنگ لیگنايت دارای ساختار
آروماتیک ،پايدار و با درجه هیومیکیشدن باال بهمانند هیومیک
اسیدهای استاندارد و تجاری است که میتواند برای مصارف
کشاورزی ،تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.

جدول  .4دادههای کمی آناليز عناصر اصلی ،نسبتهای اتمی و محتوای خاکستر هيوميک اسيد استخراجشده و مقايسه آن با نمونههای تجاری و استاندارد

عناصر اصلی تشکیل دهنده (درصد)
نمونه

کربن

هیومیک اسید (پژوهش حاضر)
هیومیک اسید استاندارد IHSS
هیومیک اسید تجاری آلدريچ

58/69
63/25
68/98

نسبتهای اتمی

هیدروژن نیتروژن اکسیژن

گوگرد
کل

C/N

37/02
31/05
43/45

0/45
0/84
4/24

0/47 62/26
0/37 51/88
0/47 31/8

3/19
3/64
5/26

1/09
1/17
0/74

O/C

H/C

0/64
0/69
0/92

محتوای
خاکستر
(درصد)
2/2
1/1
2/6

طیفهای  FT-IRهیومیک اسید استخراجشده از زغالسنگ
لیگنايت در پژوهش حاضر و نمونه هیومیک اسید تجاری شرکت
آلدريچ در شکل ( )8آورده شدهاند .باندهای جذبی در نواحی
 3400تا  3800 cm-1به گروههای  −OHاز ناخالصیهای
 illite ،kaoliniteو کانیهای رسی مربوط میشوند .برای هیومیک
اسید دو باند در اين نواحی ظاهر شده است به طوری که برای
هیومیک اسید پژوهش حاضر در  3742/25و  3853/82 cm-1و
در هیومیک اسید تجاری آلدريچ در  3621و  3694 cm-1رخ
دادهاند .باند در اطراف نواحی  3000تا  3400 cm-1پهنترين باند
در هر دو نمونه هیومیک اسید است .اين باندها در هیومیک اسید
به گروههای  O-Hکششی الکلی و يا فنولی و کششی  N-Hاز
گروههای آمینها و يا آمیدها نسبت داده میشوند ( Giovanela
 .)et al., 2010پیکهای پهنتر از ارتعاش کششی  O-Hممکن

است با نسبتهای باالی  O/Cو  H/Cدر رابطه باشند
( .)Georgakopolos et al., 2003غیاب باندهای هیدروژنی
آروماتیک در نزديک  3040 cm-1در هیومیک اسید پژوهش
حاضر ،ساختار با درجه چگالندگی بااليی را نشان میدهد ( Das
 .)et al., 2015درجه اشباع باال 2از نمونههای هیومیک اسید می-
تواند در محدوده جذبی  2850تا  2940cm-1مشاهده شود .در
نمونه هیومیک اسید تجاری آلدريچ دو باند در اين نواحی ظاهر
شده است (در نواحی  2928و  .)2853 cm-1اين باندها به کششی
متقارن و غیر متقارن از  C-Hمتیل و متیلن از هیدروکربنهای
سیکلی غیر کششی و آلیفاتیک نسبت داده میشود ( Giovanela
 .)et al., 2010اين نواحی درجه اشباع نمونه را نشان میدهند و
درصد پايین از حضور کربنهای آلیفاتیک را در هیومیک اسید
ثابت میکند .در اين نواحی باندی برای هیومیک اسید پژوهش
حاضر ظاهر نشده است .باند شارپ و نوکتیز  2359/04cm-1در

1. Condensation and humification degree

2. high degree of saturation
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هیومیک اسید مربوط به ارتعاشهای کششی به دلیل حضور
گروههای کربوسیلیک و استرهای فنولی است ( Xavier et al.,
 .)2012پیکهای قوی در نزديک  1612 cm-1برای هیومیک اسید
و در  1608 cm-1برای هیومیک اسید تجاری ،ناشی از -COO
کششی غیرمتقارن آروماتیک و کششی  C=Cاز حلقههای
آروماتیک است ( .)Saikia et al., 2007aکششی  C=Cمعموالً در
 1650 cm-1ظاهر میشوند ،اما برای هیومیک اسید نزديک به
 1612 cm-1و برای هیومیک اسید تجاری نزديک به 1608 cm-1
با جابهجايی 1شیفت داده شدهاند ( .)Giovanela et al., 2010به-
طور کلی ،در مواد هیومیکی از همه انواع آنها انتظار میرود که
ارتعاش داشته باشند و سیگنالهای فرکانسی برگشتی ممکن
است که در اين نواحی باهم همپوشانی داشته باشند و به سمت
راست يا چپ شیفت کنند که میتواند تأثیر نسبی در هر گروه را
در پی داشته باشد ( .)Giovanela et al., 2010باندهای شناسايی-
شده در محدودهی  1350تا  1385 cm-1مربوط به گروههای tert
 – butyl - C(CH3)3يا خمشی متقارن  –CH3و  –CH2در يک
ساختار سیکلی هستند ( )Saikia et al., 2007bکه برای هیومیک
اسید تجاری در  1387 cm-1ظاهر شده است .باند پهن شناسايی-
شده در  1249 /84 cm-1در هیومیک اسید پژوهش حاضر مربوط
به ارتعاش کششی  C-Oاز گروههای عاملی فنول ،اتر و الکلی است
که در اين نواحی برای هیومیک اسید تجاری باندی ظاهر نشده
است .باند در  1000تا  1200 cm-1ممکن است مربوط به C-O-
 Cاتر آروماتیک و کششی  C-Oاز پلیساکاريدها باشند ( Das et
 )al., 2015که باندهای شناسايیشده برای هیومیک اسید تجاری
در  1026و  1098 cm-1مربوط به  C-O-Cاتر آروماتیک و کششی
 C-Oاز پلیساکاريدها مشاهده شدهاند .در اين نواحی جذبی برای
هیومیک اسید رخ نداده است .باندهای جذبی در نواحی  900تا

 1000 cm-1مربوط به ارتعاش کششی  Si-Oو  Si-O-Siهستند
که برای هیومیک اسید پژوهش حاضر در  902 cm-1و هیومیک
اسید تجاری در  914 cm-1رخ دادهاند .باند جذبی در نواحی 650
تا  900 cm-1مربوط به  C-Hآروماتیک خارج از صفحه دفورمشده
از ساختار آروماتیک با حلقههای بنزنی تکی جانشین ،حلقههای
بنزنی دوتايی جانشین و سیستمهای حلقهای چگالشده 2هستند
( .)Saikia et al., 2007a, 2007b; Xavier et al., 2012در اين
نواحی ،برای هیومیک اسید در  672/72و  756/60 cm-1و در
هیومیک اسید تجاری آلدريچ در  797 cm-1شناسايی شده است.
سرانجام ،باندهای کوچک در نواحی بین  400تا 650 cm-1
ارتعاش  Al-O ،Si-Oو مواد معدنی رسی و سیلیکاتی را نشان
میدهند ( .)Saikia et al., 2013اين باندها ناخالصیهای
سیلیکات را نشان میدهند ( .)Xavier et al., 2012بهطور کلی
باندهای شناسايیشده در طیفهای  FT-IRنشان میدهد که
هیومیک اسید استخراجشده از زغالسنگهای لیگنايت ايران از
ساختارهای آروماتیک غنی هستند .با مقايسه طیف FT-IR
هیومیک اسید پژوهش حاضر با هیومیک اسید تجاری آلدريچ
میتوان گفت که گروههای عاملی کربوکسیل ،هیدروکسیل و
فنولی در هردو نمونه در پیکهای تقريباً يکسان به دست آمدهاند
که از نظر طیفی متوجه خواهیم شد که بهمانند نتايج آنالیز
 CHNOSشباهت ساختاری با نمونه تجاری آلدريچ دارد .همچنین
وجه تمايز آنها را میتوان در اجزای غیرآلی و ناخالصیهای
معدنی دانست .نتايج به دست آمده از آنالیز  FT-IRبرای هیومیک
اسید در اين مطالعه با نتايج ( Doskočil et al., 2017; Das et
; )al., 2015; Tarhan et al., 2015; Xavier et al., 2012مطابقت
دارند.

(ب)

(الف)

شکل  .8طيفهای  FT-IRهيوميک اسيد استخراجشده از زغالسنگهای ليگنايت در اين پژوهش (الف) و هيوميک اسيد تجاری شرکت آلدريچ (ب)

1. conjugation

2. condensed ring systems
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)Giovanela et al., 2010(  ترکيبات هيوميکیFT-IR  محدودههای باند جذبی و گروههای عاملی متناظر مربوط به طيفسنجی.5 جدول

محدوده باند
جذبی

گروههای عاملی متناظر
*
−OH (Clay minerals, kaolinite and illite)
*
−OH stretching of alcohols and/or phenols and N-H stretching of amines and/or amides
*
Aromatic CHx stretching attribute to the stretch of hydroxyl groups
* Aliphatic CHx stretching (symmetric and asymmetric)- methyl and methylene groups of aliphatic

)3800-3400(
)3400-3100(
)3100-3000(

*
*
*
*

)2800-1650(
)1650-1550(
)1550-1300(
)1300-1200(
)1200-1000(
)1000-900(
)900-650(
)650-470(

and nonstrained cyclic hydrocarbons
−COOH and C=O stretching vibrations due to carboxylic groups and phenolic ester
Aromatic C=C ring stretching and −COO aromatic asymmetric stretching
Aliphatic CHx bending
C-O stretching of phenol, ether or alcohol functional groups
Aromatic ether C-O-C and C-O stretching of polysaccharide

*
*
*

Si-O stretching, Si-O-Si
Aromatics CHx Out-of-plane deformation
Al-O formation, Si-O, Clay and silicate mineral matter

 باالترين بازده استخراج. ساعت کاهش میيابد4 واکنش تا
-هیومیک اسید از زغالسنگ لیگنايت با استفاده از راکتور ساخته
850  سرعت همزنی، درجه سلسیوس90 شده در شرايط دمای
 درصد56/8  ساعت به میزان4 دور بر دقیقه و مدتزمان فرآيند
کیفی محصول نشان میدهد- همچنین ارزيابی خواص کمی.بود
 محصول،شیمیايی-که از نظر شاخصهای طیفی و فیزيکی
هیومیک اسید استخراجشده قرابت ساختاری با نمونه تجاری
- بهرهبرداری هیومیک اسید از زغالسنگ، به هر حال.آلدريچ دارد
های لیگنايت داخل کشور توسط فناوریهای شدتبخشی فرآيند
مانند راکتورهای مخزنی همزندار به شرط بهینهسازی فرآيند
تولید و مصرف انرژی میتواند در مقیاس پايلوت صنعتی سبب
.افزايش تولید و توسعه آنها شود

)3000-2800(

نتيجهگيری
 صنايع،فناوریهای شدتبخشی فرآيند در کاربردهای شیمیايی
 بهبود،بیوانرژی اخیراً به دلیل افزايش بازده انرژی-غذايی و انرژی
 کاهش زمان فرآيند و هزينههای تولید بهعنوان،نرخ انتقال جرم
 برای نخستین، در اين پژوهش.فناوریهای کارآمد مطرح هستند
 ساخت و ارزيابی بازده يک راکتور مخزنی همزندار،بار با طراحی
در مقیاس ناپیوسته بهمنظور شدتبخشی بازده استخراج هیومیک
اسید از زغالسنگهای لیگنايت تالش شد تا تغییرات مثبتی در
بازده استخراج هیومیک اسید و مدتزمان فرآيند استخراج ايجاد
 درصد30  يافتههای اين پژوهش نشان داد که میتوان تا.شود
نسبت به روشهای آزمايشگاهی (دستگاه هات پلیت) بازده
 مدتزمان، عالوه بر اين.استخراج هیومیک اسید را بهبود بخشید
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