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ABSTRACT
The potential of biochar for pollutant removal from aqueous solution greatly depends on biochar characteristics
and its production conditions. The objective of this research was to investigate the efficiency of phosphorous
adsorption from aqueous solution by date wood and sugarcane bagasse biochars produced at different pyrolysis
temperature. For this purpose, biochars were produced at different temperatures (250, 400, 550 ˚C) and their
physio-chemical characteristics were measured. Batch experiments performed to evaluate equilibrium and
kinetics phosphate adsorption on biochars surface. Then, experimental data of phosphate adsorption were
analyzed using the kinetic (Pseudo First-order, Pseudo second-order, and intra-particle diffusion) and the
adsorption isotherm (Langmuir, Freundlich) models. In addition, the effect of various initial phosphate
concentrations (25–500 mg L-1) and solution pH was investigated. The results indicated that the removal
efficiency of sugarcane bagasse biochars was more than the date wood and increased with increasing of
pyrolysis temperature. The sugarcane bagasse biochar produced at 550 ˚C, had maximum phosphorus
adsorption from aqueous solution (46.94 mg g-1). Freundlich model showed the best fit for experimental data
of phosphate adsorption onto biochar with R2=0.96 and RMSE=0.004. The results also revealed that Pseudo
second-order kinetic model (R2 = 0.99) had the best fit for phosphate adsorption data. According to the results
of this study, it can be concluded that the sugarcane bagasse biochar produced at 550 ˚C has high efficiency for
removal phosphate from aqueous solution.
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* Corresponding Author’s Email: moezzi151@scu.ac.ir

618

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،3خرداد 1399

بررسی جذب فسفر از محلول آبی توسط زغالهای زيستی چوب نخل و باگاس نيشکر تهيه شده در دماهای
مختلف گرماکافت
3

علی کرايی ،1عبداالمير معزی ،*1سعيد خدادوست

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .2گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیا ،بهبهان ،بهبهان ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/8/19 :تاریخ بازنگری -1398/9/12 :تاریخ تصویب)1398/9/16 :

چکيده
پتاسیل زغالزیستی در جذب ترکیبات و عناصر از محلولهای آبی به ویژگیهای زغالزیستی و شرایط تولید آن بستگی
دارد .هدف این پژوهش ،بررسی کارایی جذب فسفر از محلولهای آبی توسط زغالهای زیستی چوب نخل و باگاس نیشکر
تهیه شده در دماهای مختلف گرماکافت بود .بدین منظور زغالهای زیستی در دماهای متفاوت گرماکافت ( 400 ،250و
 550درجه سلسیوس) تهیه شدند و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آنها اندازهگیری شد .آزمایشهای پیمانهای برای
بررسی سینتیک جذب و همدمای جذب فسفر توسط زغالزیستی انجام شد .سپس دادههای بهدست آمده با مدلهای
همدمای جذب (النگمویر و فروندلیچ) و سینتیک جذب (شبهدرجه اول ،شبه درجه دوم و پخش درون ذرهای) برازش داده
شدند .همچنین تاثیر غلظتهای مختلف فسفر ( 25تا  500میلی گرم در لیتر) و  pHمحلول بررسی شد .نتایج نشان داد
بهطور کلی کارایی جذب فسفر توسط زغالهای زیستی باگاس نیشکر بیشتر ( 22/2تا  35/3درصد) از زغالهای زیستی
چوب نخل بود و با افزایش دمای گرماکافت ،جذب فسفر توسط زغالهای زیستی افزایش یافت .بیشترین مقدار جذب فسفر
( 46/94میلیگرم بر گرم) مربوط به زغالزیستی باگاس نیشکر تهیه شده در دمای  ،550°Cبود .مدل فروندلیچ بهترین
برازش را برای دادههای همدمای جذب فسفر توسط زغالزیستی نشان داد ( RMSE=0/0043و  .)R2=0/96نتایج همچنین
نشان داد مدل شبه درجه دوم بهترین برازش را برای دادههای سینتیک جذب فسفر ( )R2= 0/99داشت .با توجه به نتایج
این پژوهش میتوان نتیجهگیری کرد زغالزیستی تهیه شده از باگاس نیشکر در دمای  550درجه سلسیوس کارایی باالیی
در جذب فسفر از محلولهای آبی دارد.
واژههای کليدی :دمای گرماکافت ،جاذب آلی ،سینتیک جذب ،همدما.

مقدمه
فسفر عنصر ضروری و پر مصرف برای گیاهان است که در ساخت-
وساز ترکیبات مهم زیستی گیاه نقش دارد و مصرف آن در
کشاورزی و تولید محصول ،بهطور فزایندهای بیشتر شده است
( .)Boysan and Cimrin, 2006مقدار زیادی از فسفر تولید شده
در جهان ،در تولید کودهای شیمیایی فسفره بهکار میرود .نتایج
تحقیقات نشان داده است کارایی استفاده از این کودها در خاک
مناسب نیست ( .)Wang et al., 2015از سوی دیگر ،فسفر یکی
از آالیندههای مهم پسابهای کشاورزی ،صنعتی و شهری بهشمار
میرود و نقش مهمی در غنی شدن ( )Eutrophicationآبهای
سطحی دارد که به تعادل زیستی ،آسیب جدی وارد میکند
( .)Wang et al., 2015تاکنون روشهای فیزیکی و شمیایی زیادی
برای حذف آالیندههای فسفری از منابع آب مورد استفاده قرار
گرفتهاند اما به دلیل هزینه باال و کند بودن روند این روشها و
* نویسنده مسئولmoezzi151@scu.ac.ir :

همچنین عدم امکان استفاده مجدد از فسفر پاالیش شده ،کارایی
چندانی ندارند ( .)Long et al., 2011بنابراین استفاده از روشی
کمهزینه و سریع که افزون بر جذب فسفر از محیطهای آبی آلوده،
امکان کاربرد فسفر بازیابی شده در بخشهای دیگری (مانند
کشاورزی) را داشته باشد ،بسیار ضروری است ( Wang et al.,
.)2015
زغالزیستی مادهای است که از زیستتودههای گوناگون
طی فرایند گرماکافت و در شرایط بدون اکسیژن یا با اکسیژن
محدود تولید میشود .زغالزیستی بهدلیل ویژگیهای آن مانند
سطح ویژه باال ،ساختار متخلخل و منبع پایدار کربن مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته است ( Vithanage et al., 2017; Karimi
 .)et al. 2020,در سالهای اخیر توانایی زغال زیستی بهعنوان یک
جاذب آلی در جذب فلزات سنگین ،ترکیبات شیمیایی ،ترکیبات
آلی و سایر آالیندههای زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته
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است ( ;Yao et al., 2013; Wu et al., 2018; Tang et al., 2019

 .)Moradi and Karimi, 2020زغالزیستی بهدلیل دارا بودن
منافذ بسیار زیاد و ساختار بسیار متخلخل و همچنین داشتن
گروههای عاملی سطحی فراوان میتواند بهعنوان یک جاذب آلی
برای پاالیش فسفر از آبها مورد استفاده قرار گیرد (Tang et al.,
).2019

نتایج مطالعات مختلف نشان داده است زغالهای زیستی
تهیه شده از پسماندهای آلی ،ظرفیت جذب باالیی برای جذب
ترکیبات آنیونی مانند فسفات و نیترات دارند ( ;Tan et al., 2015
 .)Khajavi-Shojaei et al., 2019از سویی ،ویژگیهای زغال-
زیستی مانند ترکیب عنصری ،اندازه منافذ و سطحویژه که در
توانایی زغال زیستی برای جذب آالیندهها موثر هستند ،به نوع
زیستتوده اولیه و شرایط گرماکافت آن از جمله دمای گرماکافت
بستگی دارند ( .)Zhao et al., 2017; Karimi et al., 2019aاز
سوی دیگر توانایی جذب آالیندهها توسط زغالهای زیستی به
ویژگیهای زغالهای زیستی از جمله سطح ویژه ،بارهای مثبت و
منفی سطحی و گروههای عامل سطحی بستگی دارد ( Li et al.,
 .)2018بنابراین بررسی ویژگیهای زیستتوده اولیه و شرایط
گرماکافت که در تشکیل و پایداری گروههای عاملی در سطح
زغالزیستی نقش اساسی دارند ،در ارزیابی توانایی زغالزیستی در
جذب ترکیبات مختلف ،ضروری است ( ;Li et al., 2018
.)Khajavi-Shojaei et al., 2020
براساس مطالعات انجام شده ،جذب آنیونها (مانند نیترات
و فسفات) به بارهای مثبت سطوح زغال زیستی ،گروههای عاملی
قلیایی و مکانهای تبادلی آنیونی بستگی دارد .همچنین عناصر
فلزی موجود در ساختار زغال زیستی نیز نقش مهمی در جذب
فسفر دارند ( .)Yin et al., 2018افزایش دمای گرماکافت ،سبب
افزایش مقدار کربن و کاهش اکسیژن در ساختار زغالزیستی می-
شود .عالوه بر این ،افزایش دمای گرماکافت سبب میشود گروه-
های عاملی موجود در سطح زغال زیستی ،اکسیژن خود را از
دست دهند و گروههای عاملی اکسیژندار ،کاهش پیدا کنند
( .)Mukherjee et al., 2011همچنین با افزایش دمای گرماکافت،
ساختار کربنی زغالزیستی به ساختار آروماتیک تبدیل شده،
نسبت اکسیژن به کربن ( )O/Cو قطبیت زغالزیستی کاهش پیدا
میکند ( .)Fu et al., 2011بنابراین جذب فسفر توسط زغالهای
زیستی تهیه شده در دماهای مختلف ،میتواند متفاوت باشد
( )2019( Zhou et al. .)Fidel et al., 2018با بررسی توانایی
زغالهای زیستی تهیه شده از کاه برنج و خاک اره تهیه شده در
دماهای  500 ،300و  700درجه سلسیوس در جذب فسفر از
محلول آبی گزارش کردند که از میان زغالهای زیستی خاک اره،
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زغال زیستی تهیه شده در دمای  300درجه سلسیوس بیشترین
کارایی را در جذب فسفر داشت ،در حالیکه برای زغالهای
زیستی کاه برنج ،بیشترین کارایی جذب فسفر مربوط به زغال
زیستی تهیه شده در دمای  700درجه سلسیوس بود.
ساالنه حجم زیادی یاگاس نیشکر در کشور و بهویژه در
استان خوزستان تولید میشود که بخش عمده آن انبار شده و یا
سوزانده میشود .باگاس انبار شده به سبب خطر خودسوزی،
تهدیدی برای سالمت محیط زیست میباشد ( Fathi
 .)Gerdelidani et al., 2015; Karimi et al., 2019a, cضایعات
چوب درخت نخل از دیگر ضایعات کشاورزی فراوان در جنوب
کشور و استان خوزستان است .تبدیل پسماندهای کشاورزی به
زغال زیستی و استفاده از آنها بهعنوان جاذب آالیندهها میتواند
راهکاری مناسب جهت حفظ سالمت محیط زیست باشد ( Gong
 .)et al., 2017تاکنون تاثیر دمای گرماکافت بر توانایی جذب
فسفر توسط زغالهای زیستی تهیه شده از باگاس نیشکر و چوب
نخل ،چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین با توجه به
افزایش غلظت فسفر در منابع آب و پیامدهای نامطلوب ناشی از
آن ( ،)Wang et al., 2015این پژوهش با هدف بررسی کارایی
جذب فسفر از محلولهای آبی توسط زغالزیستی تهیه شده از
چوب نخل و باگاس نیشکر در دماهای مختلف گرماکافت ،انجام
شد.

مواد و روشها
تهيه زغالهای زيستی و اندازهگيری ويژگیهای آنها

در این پژوهش از دو زیستتوده باگاس نیشکر و تودههای چوب
نخل ،برای تهیه زغالهای زیستی استفاده شد .زیستتودههای
تهیه شده ابتدا هوا خشک شده ،سپس در آون در دمای 105
درجه سلسیوس خشک شدند ( ،)Singh et al., 2017زیستتوده-
ها آسیاب شده و از الک  2میلیمتری عبور داده شدند .سپس
زغالهای زیستی باگاس نیشکر ( )Bو چوب نخل ( )Wدر کوره
الکتریکی در شرایط بدون اکسیژن ،در دماهای  400 ، 250و 550
درجه سلسیوس (جمعاً  6نوع زغالزیستی) ،با زمان ماندگاری 3
ساعت در دمای اوج گرماکافت و با نرخ افزایش دمای  5درجه
سلسیوس در دقیقه تهیه شدند .برای ایجاد شرایط بدون اکسیژن
از جریان گاز نیتروژن استفاده شد ( .)Cantrell et al., 2012پس
از آماده شدن زغالهای زیستی ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
آنها اندازهگیری شد pH .و هدایت الکتریکی ( )ECزغالهای -
زیستی ،در سوسپانسیون  1:10زغالزیستی به آب مقطر اندازه-
گیری شد ( .)Singh et al., 2017سطح ویژه ( )SAبه روش BET
اندازهگیری شد .ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECزغالهای زیستی
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از روش جانشینی با استات آمونیوم ( )Yuan et al., 2011و
ظرفیت تبادل آنیونی ( )AECبهروش جانشینی با کلرید پتاسیم،
اندازهگیری شد ( .)Mukherjee et al., 2011تحلیل عنصری
نمونهها با دستگاه  CHNSآنالیزر( ،مدل  )Vario ELIIIو تحلیل
گروههای عاملی نمونهها با استفاده از دستگاه طیفسنج مادون
قرمز (مدل  )JASCO.FTIR-4600انجام شد ( Rajkovich et al.,
 .)2012مقدار فسفر موجود در ترکیب زغالهای زیستی بررسی
شده در این پژوهش ،بهروش رنگسنجی و با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر (مدل  ،)Apel PD-303 UVدر طول موج 470
نانومتر ،اندازهگیری شد (.)Singh et al., 2017
آزمايشهای جذب سطحی فسفر توسط زغالهای زيستی

آزمایشهای جذب فسفر توسط زغالهای زیستی در حالت بسته
( )Batchو در دمای  25 ˚Cانجام شد .تاثیر پارامترهای موثر بر
فرایند جذب فسفر شامل غلظت اولیه فسفر (غلظتهای ،50 ،25
 300 ،200 ،100و  500میلیگرم بر لیتر) و  pHمحلول (در
دامنه  3تا  )9که با استفاده از محلولهای  HClو  NaOHتنظیم
شد ،بررسی شد (.)Bhatnagar et al., 2010
بررسی سينتيک جذب فسفر توسط زغالهای زيستی

برای بررسی سینتیک جذب فسفر توسط زغالهای زیستی0/1 ،
گرم از هر نمونه زغالزیستی در  50میلیلیتر از محلول حاوی
 100میلیگرم فسفر بر لیتر در لولههای سانتریفیوژ پلی اتیلنی
ریخته شد و بر روی شیکر ( 170دور در دقیقه) در دمای ثابت
( 25درجه سلسیوس) تکان داده شد .نمونهها در فاصله زمانی 5
تا  720دقیقه از شیکر خارج و سانتریفیوژ شدند و غلظت تعادلی
فسفر در محلولهای رویی توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل
 ،)Apel PD-303 UVاندازهگیری شد .مقدار فسفر جذب شده
توسط زغالهای زیستی از تفاوت غلظت اولیه و غلظت تعادلی آن
در محلول باقیمانده با استفاده از رابطه ( )1و درصد جذب فسفر
با استفاده از رابطه ( )2محاسبه شد (.)Zhan et al., 2016
(رابطه )1
(رابطه )2

𝑉) 𝑒𝐶(𝐶0 −

× 100

𝑚
𝑒𝐶𝐶0−
𝐶0

= 𝑒𝑞

= 𝐸𝑅

که در این روابط  C0و  Ceبهترتیب غلظتهای اولیه و
تعادلی فسفر در محلول ( V ،)mg L-1حجم محلول حاوی عنصر
( )Lو  mجرم زغال زیستی ( )gو  REدرصد فسفر جذب شده یا
کارایی حذف فسفر توسط زغالهای زیستی ( )%است.
در مطالعه سینتیک جذب فسفر توسط زغالهای زیستی،
از سه مدل سینتیکی جذب شامل مدلهای شبه درجه اول ،شبه
درجه دوم و مدل پخشیدگی درون ذرهای (بهترتیب معادالت ،3
 4و  )5استفاده شد (.)Zhan et al., 2016; Fidel et al., 2018

(رابطه )3
(رابطه )4

)

𝑡 𝑘1

(log(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡 ) = log 𝑞𝑒 − log

2.303

𝑡
𝑒𝑞
1⁄
2

+

1
𝑘2 𝑞𝑒2

=

𝑡
𝑡𝑞

(رابطه )5
که در این معادالت  C ،kp ،k2 ،k1 ،qe ،qtو  tبهترتیب مقدار
یون جذب شده در زمان  ،)mg g-1( tمقدار یون جذب شده در
زمان تعادل ( ،)mg g-1ثابت سرعت مدل شبه درجه اول (،)min-1
ثابت سرعت مدل شبه درجه دوم ( ،)mg min-1ثابت مدل درون
ذرهای ( ،)g mg-1min-0.5عرض از مبدا بر حسب ( )mg g-1و زمان
( )minاست (.)Fidel et al., 2018
𝑡 𝑝𝑘 𝑞𝑡 = 𝐶 +

بررسی همدمای جذب فسفر

برای بررسی جذب فسفر 0/1 ،گرم از هر نمونه زغال زیستی به
همراه  50میلیلیتر محلول حاوی فسفر با غلظتهای مختلف
( 400 ،300 ، 200 ،100 ،50 ،25و  500میلیگرم در لیتر
فسفر) به لولههای سانتریفیوژ پلیاتیلنی منتقل شده و لولهها بعد
از تکان دادن ( 170دور بر دقیقه) به مدت  24ساعت ،سانتریفیوژ
شدند تا سوسپانسیون به تعادل برسد .غلظت فسفر در محلولهای
رویی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد .برای
توصیف دادههای جذب فسفر توسط زغالهای زیستی از مدلهای
همدما النگمویر (رابطه  )6و فروندلیچ (رابطه  )7استفاده شد.
)qe = qmax KLCe/(1+KLCe
(رابطه )6
1/n
qe = KF Ce
(رابطه )7
که در این روابط  :qeمقدار ماده جذب شده بر روی جاذب
در حالت تعادل ( :qmax ،)mg g-1حداکثر ظرفیت جذب توسط
جاذب ( :Ce،)mg g-1غلظت تعادلی محلول ( :KL ،)mg L-1ثابت
تعادل معادله النگمویر ( :KF،)L mg-1ثابت معادله فروندلیچ ( L
 )mg-1و  :nپارامتر شدت جذب معادله فروندلیچ میباشد.

نتايج و بحث
ويژگیهای زغالهای زيستی

دادههای جدول ( ،)1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی اندازهگیری
شده زغالهای زیستی تهیه شده از چوب نخل و باگاس نیشکر،
در دماهای مختلف را نشان میدهد .ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی زغالهای زیستی با تغییر دمای گرماکافت و نوع زیست-
توده ،تغییر کردند .پارامترهای  ،EC ،pHسطح ویژه و درصد
خاکستر زغالزیستی بر اثر افزایش دمای گرمافت ،روند افزایشی
را نشان دادند .افزایش  ECمیتواند به این دلیل باشد ،که افزایش
دما با افزایش درصد خاکستر و تجمع کاتیونهای قلیایی سبب
شد که  ECزغالهای زیستی افزایش یابد .افزایش  pHزغالهای
زیستی و قلیایی شدن آنها در اثر افزایش دمای گرماکافت ،می-
تواند بهدلیل خارج شدن گروههای عاملی اسیدی از زغال زیستی
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(شکل  )1و در نتیجه تغییر  pHزغالهای زیستی به سمت قلیایی
باشد .همچنین افزایش  pHمیتواند بهدلیل افزایش محتوای
خاکستر زغالهای زیستی (جدول  )1و احتماالً تجمع کاتیون-
های قلیایی در بخش خاکستر آنها باشد .بهطور کلی تغییرات
ویژگیهای زغال زیستی در اثر افزایش دمای گرماکافت میتواند
ناشی از تجزیه و خروج مواد فرار و ناپایدار مانند سلولز ،همیسلولز
و لیگنین از ساختار زغالزیستی و تجزیه و خروج گروههای عاملی
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اسیدی از ترکیب زغالزیستی در اثر افزایش دما باشد و این یافته-
ها با یافتههای ( Zhao et al., (2017و (Guizani et al., (2017
مطابقت داشت )2017( Zhao et al., .گزارش کردند زغالهای
زیستی تولید شده از زیستتودههای چوبی ،کربن بیشتری در
ساختار خود دارد زیرا حاوی مقادیر باالیی سلولز ،همی سلولز،
لیگنین و ترکیبات آلی قابل استخراج میباشد.

جدول .1ويژگیهای شيميايی و فيزيکی زغالهای زيستی مورد مطالعه

زغال زیستی

pH

EC
)(dS m-1

CEC
)(cmol kg-1

AEC
)(cmol kg-1

SA
)(m2 g-1

Ash
)(%

B250

7/88
8/12
8/31
8/45
8/53
8/61

2/27
3/02
3/14
3/39
3/48
4/17

15/98
38/25
11/83
25/83
8/82
17/58

12/67
8/15
15/34
10/10
19/24
14/61

19/52
16/31
46/14
32/75
67/79
45/66

14/27
13/68
16/22
16/10
19/72
19/12

W250
B400
W400
B550
W550

 :Bزغال زيستی باگاس نيشکر و  :Wزغال زيستی چوب نخل؛  :ECهدايت الکتريکی؛  :CECظرفيت تبادل کاتيونی؛  :AECظرفيت تبادل آنيونی؛  :SAسطح ويژه
و  :Ashمحتوای خاکستر

در این پژوهش (جدول )1زغالزیستی تهیه شده از باگاس
نیشکر نسبت به زغالزیستی چوب نخل ،ظرفیت تبادل آنیونی و
سطح ویژه بیشتری داشت و بنابراین ممکن است پتانسیل بیش-
تری در جذب آنیونهایی مانند فسفات را نشان دهد .همچنین
ظرفیت تبادل آنیونی و سطح ویژه زغالزیستی با افزایش دمای
گرماکافت ،افزایش یافت که با نتایج پژوهش ()2015
 Lawrinenko and Lairdمطابقت دارد .این نتایج نشان داد نوع
زیستتوده و دمای گرماکافت میتواند ساختار زغالزیستی و
توزیع اندازه منافذ آن را تحت تاثیر قرار دهد .نتایج مطالعات نشان
داده تشکیل گروههای عاملی بازی در زغالهای زیستی میتواند
سبب افزایش ظرفیت تبادل آنیونی آنها ( )AECشود
(.)Kameyama et al., 2012; Lawrinenko and Laird, 2015
بنابراین افزایش تشکیل گروههای عاملی بازی در اثر افزایش دمای
گرماکافت میتواند یکی از دالیل احتمالی افزایش  AECزغالهای
زیستی باشد .تغییر گروههای عاملی سطحی از اسیدی به بازی
نیز به عنوان سازوکار احتمالی افزایش  AECبا افزایش دمای
گرماکافت توسط پژوهشگران مطرح شده است ( Kameyama et
 .)al., 2012; Lawrinenko and Laird, 2015همچنین تشکیل
گروههای پیریدینیوم ( ،)Pyridiniumاکسونیوم ( )Oxoniumو
حلقههای آروماتیک پروتوندار در اثر افزایش دمای گرماکافت
میتواند در افزایش  AECزغالهای زیستی موثر باشد
( .)Lawrinenko and Laird, 2015افزایش سطح ویژه زغالهای

زیستی در اثر افزایش دمای گرماکافت میتواند بهدلیل کاهش
مواد فرار آنها باشد .بهدلیل اینکه افزایش دما در طی فرآیند
گرماکافت سبب تجزیه ترکیبات سلولز ،همیسلولز و لیگنین در
زغالهای زیستی و خارج شدن مواد فرار و ایجاد حفرات در زغال-
های زیستی شده و با افزایش حجم منافذ ریز آنها سطح ویژه
آنها مییابد ( Zhao et al., 2018; Karimi et al., 2019a; Xu
.)et al., 2019
طيف سنجی مادون قرمز زغالهای زيستی ()FT-IR

نتایج طیفسنجی مادون قرمز زغالهای زیستی نشان داد با
افزایش دمای گرماکافت ،شدت پیکهای مربوط به گروههای
عاملی  OHخطی ( )3200-3500 cm-1و  C-Hخطی (cm-1
 )3000در زغالهای زیستی تهیه شده از هر دو نوع زیستتوده
باگاس نیشکر و چوب نخل ،بهدلیل افزایش واکنشهای آبزدایی،
کاهش پیدا کردند و در نتیجه شدت گروههای عاملی قطبی نیز
کاهش پیدا کرد (شکل  .)1با افزایش دمای گرماکافت ساختارهای
خطی کربن و بسیاری از گروههای عامل سطحی در اثر دهیدراته
شدن ،از بین میروند و ساختارهای تغییر شکل یافته  C-Hو یا
کربن ،باقی خواهند ماند (Jindo et al., .)Zhao et al., 2017
) (2014گزارش کردند با افزایش دمای گرماکافت ،میزان کربن
آروماتیک افزایش مییابد .نتایج پژوهش  )2017( Zhao et al.,نیز
نشان داد با افزایش دمای گرماکافت غلظت گروههای عاملی
کربوکسیلیک ،فنولیک و الکتونیک سطحی ،کاهش یافت (شکل
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 )2019b( Karimi et al. .)1نیز نتایج مشابهی را برای زغالهای
زیستی تهیه شده از بقایای ذرت گزارش کردند.
اثر غلظت اوليه فسفر بر کارايی جذب فسفر توسط زغالهای
زيستی

نتایج نشان داد با افزایش غلظت اولیه فسفر از  25به  500میلی-
گرم در لیتر ،مقدار جذب فسفر توسط زغالهای زیستی افزایش
یافت و در طول فرایند بهتدریج افزایش نشان داد تا به تعادل
رسید (شکل  2الف و  3الف) .این روند افزایشی در زغالهای
زیستی نخل و باگاس تهیه شده در هر سه دمای گرماکافت
مشاهده شد .حداکثر مقدار جذب در زغالهای زیستی تهیه شده
در دمای  500درجه سلیسیوس بود .همچنین مقدار جذب فسفر
در زغالهای زیستی تهیه شده از زیستتوده باگاس نیشکر بیشتر
از زغالهای تهیه شده از چوب نخل بود که این احتما ًال بهدلیل
سطح ویژه باالتر این زغالزیستی است .افزایش مقدار جذب فسفر

در اثر افزایش غلظت اولیه را میتوان به افزایش برخوردهای موثر
بین زغالزیستی و فسفر موجود در محلول نسبت دادJung et .
 )2015( al.نیز به نتایج مشابهی در پژوهش خود دست یافتند.
کارایی حذف فسفر از محلول آبی (درصد فسفر جذب شده) توسط
زغالهای زیستی باگاس نیشکر و چوب نخل ،با افزایش غلظت
اولیه فسفر کاهش یافت (شکل  2ب و  3ب) .در غلظتهای اولیه
کم ،مکانهای جذب نسبتاً زیاد بوده و نسبت تعداد یونهای
فسفات به تعداد مکانهای جذب کم بوده ،بنابراین فسفر به-
سهولت میتواند جذب این مکانها شود .در حالیکه در غلظت-
های اولیه زیاد ،مکانهای جذب در دسترس بهدلیل اشباع شدن
مکانهای جذب و ایجاد رقابت ،محدود شده و فسفر بیشتری در
محلول باقی میماند ،بنابراین درصد فسفر جذب شده توسط
زغالهای زیستی کاهش مییابد (.)Zhang et al., 2017

شکل  .1طيف مادون قرمز زغالهای زيستی چوب نخل و باگاس نيشکر تهيه شده در دماهای  )b( 400 ،)a( 250و  )c( 550درجه سلسيوس
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(الف)

40

B250
B400
B550

B250
B400
B500

30

40

)qe (mg g-1

10

50

30
20
10
0

0
400

500

200

300

100

RE %

20

(ب)

60

500

0

400

200

300

0

100

)C0 (mg g-1

)C0 (mg g-1
شکل .2اثر غلظت اوليه فسفر بر مقدار و کارايی حذف فسفر (درصد فسفر جذب شده) توسط زغالزيستی باگاس نيشکر

(الف)

25

W250
W400
W550

W250
W400
W500

20

)qe (mg g-1

10

50
40
30
20

5

10

0
400

500

200

300

100

RE %

15

(ب)

60

0

0

400

600

0

200

)C0 (mg g-1
)C0 (mg g-1
شکل .3اثر غلظت اوليه فسفر بر مقدار و کارايی حذف فسفر (درصد فسفر جذب شده) توسط زغالزيستی چوب نخل

با افزایش  ،pHمقدار جذب یون فسفات از محلول بوسیله
زغالهای زیستی کاهش یافت و در  pH=9کمترین مقدار جذب
مشاهده شد.

اثر  pHمحلول بر جذب فسفر توسط زغالهای زيستی

دادههای شکل ( ،)4اثر  pHرا بر جذب فسفر توسط زغالزیستی
نشان میدهد .حداکثر مقدار جذب فسفر در  pH=3بهدست آمد.
W250

15

(ب)

W400

B250

(الف)

B400

W550

)qe (mg g-1

5

B550
5

0
9

8

7

6

5

4

3

)qe (mg g-1

10

10

0
9

8

7

6

5

4

3

pH
pH
شکل  .4اثر  pHبر مقدار جذب فسفر توسط زغالهای زيستی باگاس نيشکر ( )Bو چوب نخل (.)W

نتایج بهدست آمده نشان داد که شرایط اسیدی برای جذب
بهینه فسفر مناسب بود .با تغییرات  pHواکنشهای پروتوندهی
و پروتونزدایی گروههای عاملی حاوی اکسیژن مانند کربوکسیل

در محلول آبی رخ میدهد و بهدلیل ایجاد بار جزئی مثبت در
سطح زغالهایزیستی جذب آنیونها از جمله فسفات افزایش
مییابد ،بنابراین با افزایش  pHمحلول ،غلظت یونهای
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از سه مدل سینتیک جذب ،مورد بررسی قرار گرفت .در جدول
( ،)2دادههای مربوط به این مدلها ارائه شدهاست .بررسی این
دادهها نشان داد مدل شبه درجه دوم با  R2باالتر و  RMSEکمتر،
بهترین مدل برای توصیف واکنشهای جذب بود (شکل  5و .)6
 )2011( Han et al.نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند.

هیدروکسیل افزایش یافته و با یون فسفات برای قرار گرفتن در
جایگاههای جذب بر روی زغال زیستی رقابت میکنند و در نتیجه
جذب فسفر کاهش پیدا مییابد (.)Olgun et al., 2013
سينتيک جذب فسفر توسط زغالهای زيستی و همدماهای
جذب

با هدف درک نوع واکنشهای جذب فسفر ،دادههای بهدست آمده
جدول .2پارامترهای مدلهای سينتيک جذب

نوع زغال زیستی

پارامترهای مدل شبه درجه اول

دمای گرماکافت
-1

) K1 (min

نخل

باگاس نیشکر

)qe (mg g-1

R2

250

0/4543

8/34

0/95

400

0/0053

9/20

550

0.0062

0/92
9/67

0/94

250

0/479

14/1

0/95

400

0/476

15/18

0/92

550

0/5158

16/92

0/91

پارامترهای مدل شبه درجه دوم
)K2 (g mg-1 min-1
نخل

باگاس نیشکر

)qe (mg g-1

2

R

250

0/007

8/47

0/99

400

0/006

9/34

0/99

550

0/004

10

./99

250

0/0144

14/1

0/98

400

0/0143

15/18

0/98

550

0/0142

16/92

0/99

250

پارامترهای مدل پخشیدگی درون ذرهای

نخل

باگاس نیشکر

Kp (mg g -1
)h-0.5
0/106

8/34

0/94

400

0/1019

9/2

0/94

550

0/122

9/67

0/96

250

0/2545

14/1

0/93

400

0/2243

15/18

0/95

550

0/1612

19/62

0/95

برازش بهتر مدل شبه درجه دوم برای دادههای سینتیک
جذب فسفر ممکن است به این علت باشد که جذب شیمیایی از
راه ایجاد پیوند کوواالنسی ،فرایند کنترل کننده سرعت واکنش
بوده است ( .)Hafshejani et al., 2016بررسی نتایج مربوط به
مدلهای سینتیک جذب نیز نشان داد با افزایش دمای گرماکافت
در فرایند تولید زغالزیستی ،مقدار جذب فسفر توسط زغال-
زیستی افزایش یافت ،که این فرایند با افزایش ظرفیت تبادل
آنیونی و افزایش سطح ویژه زغالزیستی در اثر افزایش دمای

)C (mg g-1

R2

گرماکافت نیز مطابقت دارد (.)Lawrinenko and Laird 2015
نتایج پژوهش  )2016( Trazzi et al.,نشان داد ظرفیت جذب
فسفر توسط زغال زیستی به شرایط تولید زغال زیستی بستگی
دارد و افزایش دمای گرماکافت و بیشتر شدن زمان ماندگاری
دمای اوج گرماکافت ،ظرفیت جذب فسفر را افزایش داد .مقایسهی
مقدار ضرایب سرعت  K1و  K2مدلهای شبه درجه اول و دوم
برای زغالهای زیستی نشان داد که سرعت جذب سطحی عناصر
بر روی زغالهای زیستی تهیه شده در دمای گرماکافت باالتر
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بیشتر از زغالهای زیستی تهیه شده در  200درجه سلسیوس
است K2 .فاکتور مقیاس زمان است که زمان الزم برای رسیدن
به تعادل را پیشبینی میکند ( .)Ahmad et al., 2014این ضریب
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در زغالهای زیستی  500درجه سلسیوس کمتر بود ،که نشان
دهنده کاهش زمان رسیدن به جذب ماکزیمم در این زغالهای
زیستی است (.)Plazinski et al., 2009
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بررسی همدماهای جذب سطحی النگمویر و فرندلیچ در
جذب فسفر (شکلهای  7و  )8نشان داد دادههای جذب فسفر بر
روی زغالزیستی در هر دو نوع همدما ،به خوبی برازش یافتند،
که پارامترهای آن در جدول ( )3آمده است .همدماهای جذب
فسفر توسط زغالزیستی نشان داد مدلهای فروندلیچ و النگمویر
در برازش دادههای جذب سطحی ،تفاوت اندکی داشتند و داده-
های جذب سطحی ،بوسیله مدل فروندلیچ که  RMSEکمتر و
R2باالتر داشت ،بهتر برازش شدند .دلیل این نتیجه میتواند
غیرهمگن بودن و غیریکنواخت بودن نقاط جذب بر روی سطح
زغالزیستی و وجود الیههای متفاوت در جذب فسفر باشد ( Sohn
 Foo and Hameed )2010( .)and Kim, 2005نیز در پژوهشی

خود گزارش کردهاند اگرچه همدمای النگمویر بیشترین کاربرد
را در زمینه برازش جذب سطحی فسفر دارد ،اما همدماهای
فروندلیچ و همدمای فروندلچ-النگمویر نیز برای تفسیر جذب
شیمیایی چند الیهای غیر یکنواخت فسفر روی سطوح غیر
یکنواخت زغالزیستی برازش بهتری نشان میدهد .شکلهای ()7
و ( )8نیز نشان میدهند زغالزیستی تولید شده از باگاس نیشکر،
فسفر بیشتری از محلول جذب نمود و زغالزیستی که در دمای
گرماکافت باالتر تولید شد فسفر بیشتری از محلول جذب کرد.
ژانگ و همکاران ( )Zhang et al., 2017نیز در مطالعات خود
گزارش نمودند افزایش دمای گرماکافت با تاثیر بر ویژگیهای
شیمیایی زغالزیستی ،جذب فسفر از محلول را افزایش داده است.
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آن میتواند به بیش از  100میلیگرم بر گرم برسد .همچنین نتایج
نشان داد که جذب فسفر عمدتاً توسط رسوب سطحی در سطوح
زغال زیستی کنترل میشود.

یافتههای پژوهش ) Yao et al. (2013بر روی زغال زیستی گوجه
فرنگی نشان داد ،جذب فسفر توسط زغال زیستی بهوسیله
سینتیک نسبتاً آهسته کنترل میشود و حداکثر ظرفیت جذب

جدول .3پارامترهای مدلهای ايزوترم جذب

دمای
گرماکافت

نوع زغال زیستی
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 بیشترین،زیستی تهیه شده از چوب نخل در دماهای مختلف
 بررسی مدلهای.مقدار فسفر را از محلول آبی جذب نمود
.سینتیک جذب و همدماهای جذب نیز این نتایج را تایید نمود
بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد زغال زیستی باگاس نیشکر تهیه
 درجه سلسیوس میتواند بهعنوان یک جاذب550 شده در دمای
 برای جذب فسفر از محیطهای آبی آلوده به فسفر،آلی مناسب
.بهکار رود

نتيجهگيری کلی
 جذب فسفر،نتایج این پژوهش نشان داد افزایش دمای گرماکافت
را از محلولهای آبی توسط زغالزیستی بهطور قابل توجهی
550  زغالزیستی تهیه شده از باگاس نیشکر در دمای.افزایش داد
 در مقایسه با زغالهای زیستی تهیه شده در،درجه سلسیوس
 درجه سلسیوس و همچنین زغالهای400  و250 دماهای
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