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Furfural is a toxic and non-biodegradable substance
that is found in wastewater of oil and petroleum
refining and petrochemical industries. In this study,
the function of rice bran adsorbent was evaluated for
the removal of furfural from contaminated water.
The effects of operational factors, including furfural
concentration (100-900 mg/L), retention time (30150 min), adsorbent concentration (5-30 g/L), and
pH (2-10) were investigated via one-factor-at-a-time
method. According to the results, pH had a
significant effect on furfural adsorption while using
rice bran adsorbent. The maximum adsorption
capacity of furfural was obtained as about 10 mg/g
at pH=8, while the furfural adsorption capacity
dropped to 4.5 mg/g at pH=6. With an increase in
retention time up to 80 min at pH=7, the adsorption
equilibrium capacity of furfural was achieved at 7.5
mg/g, and this trend remained constant up to and
after 24 hours. Furfural adsorption was 50% with
rice bran adsorbent under optimal conditions as
follows: adsorbent concentration=25 g/L, retention
time=120 min, and pH=8. Langmuir isotherm model
was obtained for the furfural removal using rice bran
adsorbent.
Keywords: Adsorption, Furfural, Natural adsorbent,
Oil refinery wastewater treatment, Rice bran.
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فورفورال مادهای سمی و زیست تخریب ناپذیر است که در
 روغنسازی و پتروشیمی یافت،فاضالب صنایع پاالیشگاهی
 عملکرد جاذب سبوس برنج برای حذف، در این پژوهش.میشود
 اثر عوامل عملیاتی شامل.فورفورال از آبهای آلوده ارزیابی شد
،)30-150 min(  زمان ماند،)100-900 mg/L( غلظت فورفورال
) با استفاده از2-10(  محلولpH ) و5-30 g/L( غلظت جاذب
.طراحی آزمایشها بهروش یک عامل در یک زمان بررسی شد
. عامل مهم و موثری در جذب فورفورال استpH ،مطابق با نتایج
 درpH=8 حداکثر ظرفیت جذب فورفورال بر سبوس برنج در
pH=6  این درحالی است که در. بهدست آمد10 mg/g حدود
 حاصل4/5 mg/g ظرفیت جذب فورفورال بر سبوس برنج برابر با
 ظرفیت،pH=7  در80 min  با افزایش زمان ماند تا حدود.شد
 رسید7/5 mg/g جذب تعادلی فورفورال بر سبوس برنج به حدود
 مقادیر. ساعت نیز ثابت بود24 و این روند تا بعد از زمان ماند
 درصدی فورفورال با جاذب سبوس برنج50 بهینه عوامل در جذب
 بهدستpH=8 و120 min  زمان ماند،25 g/L در غلظت جاذب
 مدل همدمای النگمیر برای حذف فورفورال با جاذب سبوس.آمد
.برنج نتیجه شد
 جذب، سبوس برنج، جاذب طبیعی، فورفورال:کلمات کلیدی
. تصفیه فاضالب پاالیشگاهی،سطحی

 -1مقدمه

 ،)GilPavas et al., 2019ولی بهدلیل هزینههای باالی تهیه کربن
فعال و احیای آن تالش شده است که از جاذبهای طبیعی
بهعنوان جایگزین کربن فعال برای حذف آالیندهها استفاده شود
) .(Momina et al., 2018از جمله جاذبهای طبیعی ،سبوس
برنج است که از زائدات کشاورزی است و بهعنوان محصول جانبی
صنایع آسیاب برنج بهشمار میرود.
در این پژوهش فرآیند جذب سطحی با جاذب سبوس برنج
برای حذف فورفورال از محلولهای آبی بررسی شده است .هدف
از انجام آزمایشها بررسی اثر عوامل عملیاتی شامل  ،pHغلظت
فورفورال ،زمان ماند و غلظت جاذب بر حذف فورفورال از آبهای
آلوده بهکمک جاذب طبیعی سبوس برنج است .همچنین بررسی
بازده حذف فورفورال در شرایط بهینه و تعیین مدل ایزوترم جذب
با جاذبهای سبوس برنج و کربن فعال از اهداف دیگر این پژوهش
اشت.

فورفورال یک حالل صنعتی است که بهطور گستردهای در
صنایع کاغذ و مقواسازی ،نفت و پتروشیمی ،داروسازی ،مواد
غذایی و تصفیه روغنها استفاده میشود (.)Li et al., 2019
بنابراین فورفورال در پسابهای این صنایع به مقدار زیادی یافت
میشود .بهعنوان مثال ،غلظت فورفورال در فاضالب پاالیشگاه
نفتی بین  100تا  2000 ppmگزارش شده است .همچنین غلظت
فورفورال در فاضالب صنایع تولید فورفورال میتواند حداقل به
 600 mg/Lبرسد ) .(Shokoohi et al., 2019این ماده شیمیایی
از طریق پوست و مجاری تنفسی وارد بدن شده و باعث سرطان
کبد و پوست میشود ) .(Piñeiro-García et al., 2020اثرات
نامطلوب فورفورال بر آبزیان نیز مشاهده شده است (Khudhair
) .and Ismail, 2019بنابراین بهدلیل سمیت فورفورال و
صرفهجویی در مصرف آن ،پژوهشهای قابلتوجهی برای حذف و
بازیابی فورفورال از فاضالبها در حال انجام است ( Babaei et al.,
 .)2019تاکنون حذف فورفورال با روشهای اکسیداسیون
فتوکاتالیستی ،فناوریهای غشایی ،تصفیههای زیستی و جذب
سطحی بررسی شده است ).(Shabanloo et al., 2020
فرآیند جذب سطحی در سالهای اخیر بهعنوان روشی کارآمد
در تصفیه آبهای آلوده مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است.
بازدهی باال و هزینه پایین از ویژگیهای موثر فرآیند جذب
سطحی است ) .(Sophia A and Lima, 2018انواع جاذبها برای
حذف آالیندهها از منابع آبی عبارتند از :کربن فعال ،اکسید گرافن،
سیلیکا ،زئولیت ،خاک رس ،نانولولههای کربنی ،چارچوبهای
آلی-فلزی و جاذبهای کامپوزیت (Fernández-Reyes et al.,
) .2020تاکنون جاذبهایی شامل رزین ،کربن فعال ،زئولیت و
محصوالت جانبی و زائدات کشاورزی برای حذف فورفورال از
محلولهای آبی استفاده شدهاند ) .(Li et al., 2019کربن فعال
یکی از جاذبهای سطحی متداول است ( Regti et al., 2017,

 -2مواد و روشها
 -1-2مواد شیمیایی
در این پژوهش از پودر کربن فعال ( )CAS#7440440بهعنوان
جاذب مرجع و سبوس برنج از منطقه لنجان اصفهان بهعنوان
جاذب گیاهی استفاده شد .ماده شیمیایی اصلی مورد استفاده
برای آمادهسازی سبوس برنج ،هیدروکلریک اسید
( )CAS#113136بود .برای تنظیم  pHمحلولها از سولفوریک
اسید ( )CAS#7664939و سدیم هیدروکسید ()CAS#1310732
بهترتیب با خلوص  %97و  %95استفاده شد .فورفوال
( )CAS#98011با خلوص  98درصد وزنی در آزمایشها مورد
استفاده قرار گرفت .مواد شیمیایی مصرفی در این پژوهش از
شرکت مرک خریداری شد .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
فورفوال در جدول  1ارائه شده است.

جدول  -1مشخصات فورفورال)(Esmaili et al., 2017
نام ماده

فرمول

شیمیایی

شیمیایی

فورفورال

C5H4O2

ساختار شیمیایی

جذب )(nm
275

وزن مولکولی
)(g/mol

حاللیت در آب
)(mg/L

آب )(mg/L

96/08

83000

2

سپس ذرات جدا شده بهوسیله هیدروکلریک اسید  0/5 Mبهمدت
 3 hبهمنظور باز شدن منافذ برای جذب بهتر شست و شو داده
شدند .در آخرین مرحله ،سبوسها با آب مقطر شست و شو شدند
(تا زمانی که  pHبهحدود  5برسد) و ذرات تا خشکشدن کامل
دوباره در آون قرار داده شدند.

 -2-2روش تهیه جاذب سبوس برنج
سبوسهای برنج تهیه شده ابتدا با آب مقطر شست و شو داده
شدند .سپس بهمدت  2 hدر دمای  100 °Cبهمنظور خشکشدن
در آون قرارگرفتند .در مرحله بعد سبوسهای خشکشده آسیاب
شده و ذرات با مش  14با غربال برای عمل جذب جدا شدند.
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 -3-2طراحی آزمایشها بهروش یك عامل در یك زمان

شامل غلظت فورفورال ( ،)100-900 mg/Lغلظت جاذب (g/L

طراحی آزمایشها برای حذف فورفورال بهروش یک عامل در
یک زمان بود .در این پژوهش مطابق با جدول  ،2عوامل عملیاتی

 ،)5-30زمان ماند ( )30-150 minو  pHاولیه محلول ()10-2
مورد بررسی قرارگرفت .عامل دما ثابت فرض شد (.)25±1 ºC

جدول  -2عوامل و سطوح انتخابی در طراحی آزمایشها
آزمایشها

عوامل

سطوح

سری اول

غلظت فورفورال ()mg/L

100

200

300

400

500

600

700

سری دوم

زمان ماند ()min

30

60

120

150

180

720

1440

سری سوم

غلظت جاذب ()g/L

5

10

15

20

25

30

سری چهارم

pH

2

6

7

8

10

800

900

 -4-2روند انجام آزمایشهای جذب
که  C0و  :Ctبهترتیب ،غلظت اولیه فورفورال ) (mg/Lو غلظت
فورفورال در زمان  (mg/L) tهستند.
ظرفیت جذب فورفورال با جاذب سبوس برنج از معادله ()2
بهدست آمد.

در این پژوهش ،محلولهای فورفورال با غلظتهای معین
ساخته شد و  5 mLاز آن بههمراه مقدار معینی جاذب در pH
های مختلف درون لولههای آزمایش دربدار قرار داده شد .برای
اندازهگیری  pHمحلولها از دستگاه  pHمتر (مدل  UB-10ساخت
شرکت دنور) استفاده شد .برای همگن شدن هرچه بهتر محلولها،
لولههای آزمایش در همزن (مدل  Rotator 2002ساخت شرکت
بهداد) با سرعت  120 rpmقرار داده شد .غلظت نهایی فورفورال
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل  V-570ساخت شرکت
جاسکو ژاپن) در طول موج جذب  275 nmاندازهگیری شد .بازده
حذف فورفورال برحسب درصد ) (Eاز طریق معادله ( )1محاسبه
شد:
C0 − Ct
× 100%
C0

()1

()2

(C0 − Ct )V
m

= qt

که  :qtظرفیت فورفورال جذب شده در واحد جرم جاذب در زمان t

) :V ،(mg/gحجم محلول ) (Lو  :mجرم جاذب ) (gهستند.
ایزوترمهای جذب ،رابطهی بین غلظت حل شونده در محلول
و مقدار آن را در جاذب مشخص میکنند .متداولترین
ایزوترمهای جذب ،النگمیر و فروندلیچ هستند که در جدول 3
ارائه شدهاند ).(Solaimany Nazar et al., 2018

=E

جدول  -3ایزوترمهای جذب
ایزوترم
النگمیر

مدل غیرخطی
𝑒𝐶 𝑏
𝑥𝑎𝑚𝑞 = 𝑒𝑞
𝑒𝐶 𝑏 1 +

فروندلیچ

مدل خطی
1
1
1
=
+
𝑥𝑎𝑚𝑞 𝑒𝐶 𝑥𝑎𝑚𝑞 𝑏 𝑒𝑞
1
𝐹𝐾𝑛𝑙 𝑙𝑛𝑞𝑒 = 𝑙𝑛𝐶𝑒 +
𝑛

1

𝑛𝑒𝐶 𝐹𝐾 = 𝑒𝑞

شکلهای  1و  2ارئه شده است .همانطور که مشاهده میشود،
هر دو همدمای النگمیر و فروندلیچ رسم شده برای جذب فورفورال
بر جاذبهای سبوس برنج و کربن فعال مناسب است .مقدار R2
برای همدمای النگمیر با جاذبهای سبوس برنج و کربن فعال
بهترتیب برابر با  0/98و  0/99است که چون به  1نزدیکتر است،
میتوان نتیجه گرفت که همدمای النگمیر مطابقت بیشتری با
دادههای تجربی دارد .مطابق با شکل -1الف ،ثابت ایزوترم النگمیر
و حداکثر ظرفیت جذب ایزوترم النگمیر برای جذب فورفورال با
جاذب سبوس برنج بهترتیب برابر با  b=0/00032و ()mg/g
 qmax=67حاصل شد و همچنین در شکل -1ب با جاذب کربن
فعال b=0/000057 ،و ) qmax=1666 (mg/gبهدست آمد.

در جدول  ،3پارامترهای  KF ،qe ،qmax ،Ce ،bو  :nبهترتیب
بیانگر ثابت ایزوترم النگمیر ،غلظت تعادلی فورفورال )،(mg/L
حداکثر ظرفیت جذب ایزوترم النگمیر ) ،(mg/gظرفیت فورفورال
جذب شده در واحد جرم جاذب در حال تعادل ) (mg/gو ثوابت
ایزوترم فروندلیچ هستند.
 -3نتایج و بحث
 -1-3بررسی همدمای جذب فورفورال با جاذبهای
سبوس برنج و کربن فعال
بررسی ایزوترمهای جذب النگمیر و فروندلیچ برای جذب
فورفورال با جاذبهای سبوس برنج و کربن فعال بهترتیب در
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(الف)

(ب)
شکل  -1همدمای النگمیر برای جذب فورفورال :الف) جاذب سبوس برنج در شرایط بهینه (زمان ماند  ،120 minغلظت جاذب  25 g/Lو  )pH=8و ب)
جاذب کربن فعال در شرایط بهینه (غلظت جاذب  10 g/Lو زمان ماند  330 minو )pH=7

شکل  ،2مقدار  1/nکمتر از  1است که نشان میدهد فورفورال
بهطور مطلوب بر جاذبهای سبوس برنج و کربن فعال جذب شده
است.

از شکل -2الف مشاهده میشود که ثوابت ایزوترم فروندلیچ
برای جذب فورفورال با جاذب سبوس برنج بهترتیب برابر با
 n=1/032و  KF=0/023بهدست آمد و در شکل -2ب با جاذب
کربن فعال n=1/054 ،و  KF=0/123حاصل شد .همچنین در

(الف)
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(ب)
شکل  -2همدمای فروندلیچ برای جذب فورفورال :الف) جاذب سبوس برنج در شرایط بهینه (زمان ماند  ،120 minغلظت جاذب  25 g/Lو  )pH=8و
ب) جاذب کربن فعال در شرایط بهینه (غلظت جاذب  10 g/Lو زمان ماند  330 minو )pH=7

زمان ماند تا  ،150 minتغییری در ظرفیت فورفورال جذب شده
مشاهده نمیشود و فورفورال به ظرفیت تعادلی حدود 7/5 mg/g
میرسد .این رفتار میتواند بهعلت کاهش نفوذ در ساختار جاذب
در اثر تجمع مولکولهای فورفورال یا کاهش نیروی محرکه انتقال
جرم در اثر به تعادل رسیدن فورفورال باشد .نتایج این پژوهش با
پژوهشهای پیشین مطابقت دارد (Li et al., 2019; Fazlzadeh
).et al., 2018

 -2-3بررسی اثر زمان ماند بر جذب فورفورال با جاذب
سبوس برنج
اثر زمان ماند بر ظرفیت فورفورال جذب شده با جاذب سبوس
برنج در شکل  3ارائه شده است .همانطور که در شکل  3مشاهده
میشود ،با افزایش زمان ماند تا  80 minدر  ،pH=7ظرفیت
فورفورال جذب شده بیشتر میشود .زیرا با گذشت زمان،
مولکولهای فورفورال بیشتری جذب میشوند .سپس با افزایش

8
7
6

4

)qt (mg/g

5

3
2
1
0
150

60

80

120

30

)Time (min

شکل  -3اثر زمان ماند بر ظرفیت فورفورال جذب شده با جاذب سبوس برنج (غلظت اولیه فورفورال  300 mg/Lو غلظت جاذب )10 g/L

است .از شکل  5میتوان دریافت که فورفورال حالت حد واسط
اکسیداسیون اسید و الکل است که در  pHهای اسیدی و بازی
بهترتیب تبدیل به الکل و اسید میشود و در  pHهای حدود
خنثی ،پایدار است ) .(Kumar et al., 2013در مطالعه جذب
سطحی فورفورال با جاذب زیستتوده ،با افزایش  ،pHبازده جذب
فورفورال ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت و حداکثر جذب در
 pH=2حاصل شد ).(Doddapaneni et al., 2018

 -3-3بررسی اثر  pHبر جذب فورفورال با جاذب سبوس
برنج
اثر  pHبر ظرفیت فورفورال جذب شده با جاذب سبوس برنج
در شکل  4مشاهده میشود .مطابق با شکل  pH ،4اثر قابلتوجهی
بر ظرفیت فورفورال جذب شده دارد .با افزایش  ،pHابتدا ظرفیت
جذب فورفورال کمی کاهش ،سپس افزایش و در نهایت کاهش
مییابد .حداکثر جذب فورفورال در  pH=8در حدود 10 mg/g
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شکل  -4اثر  pHبر ظرفیت فورفورال جذب شده با جاذب سبوس برنج (غلظت جاذب  10 g/Lو غلظت اولیه فورفورال )300 mg/L

شکل  -5تبدیل فورفورال به الکل و اسید در  pHاسیدی و بازی )(Kumar et al., 2013

 -5تشکر و قدردانی

 -4-3بررسی بازده حذف فورفورال با جاذبهای سبوس
برنج و کربن فعال در شرایط بهینه

این مقاله با همکاری و حمایت پژوهشکده محیطزیست دانشگاه
اصفهان اجرا شده است .نویسندگان این مقاله بدینوسیله مراتب
تقدیر و سپاسگزاری خود را اعالم مینمایند.

بازده متوسط حذف فورفورال با جاذب سبوس برنج در شرایط
بهینه (غلظت جاذب  ،25 g/Lزمان ماند  120 minو )pH=8
حدود  %50است .حذف فورفورال با جاذب کربن فعال در شرایط
بهینه (غلظت جاذب  ،10 g/Lزمان ماند  330 minو )pH=7
حدود  %90است .مطابق با نتایج این پژوهش ،جاذب کربن فعال
از بازده بیشتری درمقایسه با سبوس برنج برخوردار است ،ولی
بهدلیل قیمت ارزان جاذب طبیعی سبوس برنج ،استفاده از آن در
فرآیندهای پیشتصفیه مقرونبهصرفه است .ظرفیت فورفورال
جذبشده در غلظتهای باالی جاذب سبوس برنج افزایش
مییابد .علت این رفتار این است که سطح و فضاهای بیشتری
برای جذب فورفورال در دسترس قرار میگیرد که نتایج حاصل با
پژوهش ) Cuevas et al. (2014مطابقت دارد.
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