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چکیده
Pseudomonas putida @ Chitosan  مقاومتهای انتقال جرمي مراحل مختلف جذبزيستي اورانیم توسط جاذبزيستي،در پژوهش حاضر

 تشريح پارامترهای دينامیکي در قالب اعداد بدون بعد نشان داد که عدد بايوت در تمامي آزمايشها.درون ستون بستر ثابت محاسبه شد
 افزايش نیروی محرکه انتقال. است که تأيیدکننده نرخ باالی انتقال جرم از فیلم مايع در مقايسه با نفوذ درونذرهای ميباشد30 بزرگتر از
جرم در عرض فیلم مايع از طريق افزايش در غلظت خوراک و کاهش ضخامت فیلم مايع از طريق کاهش اندازه جاذب موجب کاهش مقاومت
 همچنین افزايش ارتفاع بستر و کاهش اندازه جاذب موجب افزايش عدد پکلت شد که بهمعني کوتاه شدن ضخامت.انتقال جرم فیلم مايع شد
 ساختار جاذبزيستي باعث شد تا شار نفوذ حفرهای در مقايسه.ناحیه انتقال جرمي درون ستون و کاهش مقاومت پراکندگي محوری ميباشد
 نتايج ثابت کرد که مقاومت نفوذ درون.با شار نفوذ سطحي قابل صرفنظر کردن باشد و عمالً فرايند نفوذ درونذرهای از نوع نفوذ سطحي باشد
 به دلیل.ذرهای در تمامي آزمايشها چندين برابر مقاومت فیلم مايع و مقاومت پراکندگي محوری بوده و مرحله کنترلکننده فرايند ميباشد
. تغییر کرد%53/00  بازدهي ستون تنها با زمان ماند فرايند و در محدوده صفر تا،تأثیرپذيری کم نفوذ درونذرهای از تغییر شرايط عملیاتي
 مرحله کنترلکننده، مقاومت انتقال جرمي، ستون بستر ثابت،(VI)  جذبزيستي اورانیم، دينامیک:کلیدواژهها
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Abstract
In the present research, mass transfer resistances of various steps of uranium biosorption using
Pseudomonas putida @ Chitosan biosorbent in a fixed bed column were calculated. The description
process dynamic parameters using dimensionless numbers showed that the Biot number was greater than
30 in all experiments which confirms the high mass transfer rate of the liquid film in comparison with
intra-particle diffusion. Increment of the mass transfer driving force across the liquid film via
enhancement in the inlet concentration along with a decrease in the liquid film thickness through a
reduction in the sorbent particle size caused a decline in the mass transfer resistance of the liquid film.
Furthermore, the Peclet number was found to be increased with increment of the bed height and
decrement of the sorbent particle size which indicates a shortening in the mass transfer region thickness
and reduction in the axial dispersion resistance. The biosorbent structure caused the pore diffusion flux to
be negligible in comparison with the surface diffusion flux. The surface diffusion was the dominant
intraparticle diffusion mechanism. The obtained results showed that intraparticle diffusion resistances
were several times greater than liquid film resistances and axial dispersion resistances in all experiments,
and also were the rate-controlling step. Since the change in operational conditions has a small effect on
the intraparticle diffusion, the column efficiency was only proportional to the process residence time,
varying between 0.00% to 53.00%.
Keywords: Dynamic, U(VI) biosorption, Fixed bed column, Mass transfer resistance, Rate-controlling step
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 .1مقدمه
در سالهای اخیر ،بهکارگیری بیوتکنولوژی در زمینه کنترل و
حذف آلودگيهای ناشي از فلزات در محیطهای آبي مورد توجه
قرار گرفته است ] .[1از میان روشهای مختلف بیولوژيکي،
ثابت شده است که جذبزيستي ) (Biosorptionاز پتانسیل
مناسبي جهت جایگزين شدن بهجای روشهای متداول
شیمیايي در حذف آلودگيها برخوردار ميباشند ].[2
جذبزيستي به روش ناپیوسته برای آمايش محلولهای آبي در
مقیاس بزرگ مناسب نیست و بهکارگیری يک سیستم پیوسته
که جاذبزيستي بتواند در آن چندين سیکل پشت سرهم
جذب/واجذب را داشته باشد ،کاربردیتر ميباشد ] .[3مطالعات
جذبزيستي در حالت پیوسته بهمنظور ارزيابي توجیه فني يک
فرا يند برای کاربردهای واقعي ،از اهمیت بااليي برخوردار است.
از میان شکلبندیهای مختلف برای تماسدهنده میان محلول
آبي و جاذب در حالت پیوسته ،ستون بستر ثابت بهعنوان يک
گزينهی مؤثر ،اقتصادی و بسیار مناسب مورد تأيید قرار گرفته
است ].[4
شناسايي مقاومتهای انتقال جرمي و مقاومت کنترلکننده
فرايند جذبزيستي ميتواند نقشي مهم در بهینهسازی مؤثر و
آگاهانه فرا يند ايفا نمايد .برای اين منظور الزم است تا مراحل
انتقال جرمي اين فرايند درون ستونهای بستر ثابت معرفي
گردد .بهطور کلي جذبسطحي يک ماده از فاز مايع بهوسیله
يک جاذب ،يک فرايند سه مرحلهای شامل  )1نفوذ از میان
فیلم مايع اطراف ذره جاذب (نفوذ يا انتقال جرم فیلمي،)1
 )2نفوذ بهدرون ذره جاذب (نفوذ يا انتقال جرم درون ذرهای)2
که ممکن است ناشي از نفوذ حفرهای 3يا نفوذ سطحي و يا
ترکیبي از آنها باشد و  )3جذبسطحي بر روی سطح حفره
جاذب (واکنش سطحي) ميباشد ] .[5برحسب نوع فرايند و
شرايط عملیاتي ،ممکن است يک يا بیش از يک مرحله
کنترلکننده فرايند باشد ] .[6ثابت شده است که در فرايند
جذبسطحي ،معموالً واکنش سطحي (مرحله سوم)
کنترلکننده فرايند نميباشد .همچنین در حالت پیوسته درون
ستون ،عالوه بر مقاومت انتقال جرمي فیلم مايع و مقاومت نفوذ
درونذرهای ،مقاومت ناشي از پراکندگي محوری 4نیز ظاهر
ميشود ] .[7برای اين منظور ،يک تحلیل جامع با تمرکز بر
تشريح پارامترهای دينامیکي در قالب اعداد بدون بعد ميتواند
بهويژه در افزايش مقیاس فرايند مفید باشد ] .[8جهت بررسي
میزان بزرگي و همچنین مقايسه مقاومتهای مختلف ،از برخي

)1. Film Mass Transfer (Diffusion
2. Intraparticle Diffusion
3. Pore Diffusion
4. Axial Dispersion
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اعداد بدون بعد در انتقال جرم استفاده ميشود .مهمترين اين
اعداد ،عدد بايوت (Bi) 5و عدد پکلت (Pe) 6ميباشد.
با توجه به نتايج قبلي به دست آمده توسط گروه
نويسندگان در زمینه تثبیت موفق سلولهای باکتريايي درون
ژلدانههای کیتوزان و عملکرد مناسب جاذبزيستي ترکیبي
حاصل ) (Pseudomonas putida @ Chitosanدر
جذبزيستي اورانیم از محلولهای آبي در حالت ناپیوسته ][9
و شناسايي سازوکار فرايند جذبزيستي ] ،[10هدف اصلي در
اين پژوهش ،محاسبه ضرايب و مقاومتهای انتقال جرمي
فرايند پیوسته جذبزيستي اورانیم درون ستون بستر ثابت و
شناسايي مرحله(های) کنترلکننده فرايند و نیز شناسايي تأثیر
پارامترهای فرايندی بر بازدهي و عملکرد ستون بوده است.
 .2مواد و روشها
 1.2میکروارگانیسم و مواد

باکتری  Pseudomonas Putidaبه شکل لیوفیلیزه از مرکز
کلکسیون میکروارگانیسمهای صنعتي ايران ) (PTCCو پودر
کیتوزان از محصوالت شرکت سیگما آلدريچ تهیه شد.
محلولهای آبي حاوی اورانیم نیز از انحالل نمک اورانیل
نیترات ( UO2)NO3(2.6H2Oشرکت مرک) در آب بدون يون
تهیه شد .مقادير  pHمحلولها با استفاده از  HNO3و NaOH
يک موالر و بهوسیله يک pHسنج (مدل  ،691شرکت
 )Metrohmتنظیم شد.
 2.2محیط کشت

برای احیای باکتری از حالت لیوفیلیزه و کشت آن از محیط
کشت نوترينت براث ) :(Nutrient brothپپتون  ،5 g.L-1بیف
اکسترکت  3 g.L-1و آب مقطر  1 Lدر دمای  ،30 °Cدور
همزن  150 rpmبهمدت  24ساعت تا رسیدن به فاز ساکن
استفاده شد 40 mL .از محیط کشت در دمای  4 °Cبه مدت
 15دقیقه و دور  7000 rpmسانتريفوژ و دو بار با آب مقطر
شستشو شد .برای بهدست آوردن باکتری غیرفعال شده،
باکتری با محلول  %60 C2H5OHبه مدت يک ساعت و در
دمای اتاق آمايش شد .سپس سلولها با بافر فسفات شستشو و
در نهايت  40 mLسوسپانسیون ترکیبي درون آب مقطر به
منظور اضافه کردن به محلول کیتوزان تهیه شد ].[11
 3.2آمادهسازی جاذبها

برای تهیه جاذب ترکیبي 2 g ،پودر کیتوزان درون 60 mL
محلول  %5حجمي اسید استیک اضافه شده و با اعمال اختالط،
5. Biot Number, Bi
6. Peclet Number, Pe
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بررسي دينامیک جذبزيستي اورانیم ) (VIدر ستون بستر ثابت . . .

اجازه داده شد تا کل کیتوزان درون محلول اسیدی حل شود.
بهمنظور انحالل کامل کیتوزان ،عمل اختالط به مدت يک شب
اعمال گرديد .پس از انحالل کامل کیتوزان40 mL ،
سوسپانسیون حاوی سلولها به محلول اضافه و تا دستيابي به
يک محلول کامالً همگن ،اختالط ادامه پیدا کرد .سپس يک
سیستم الکتروستاتیکي مولد ژلدانه که مجهز به پمپ سرنگي
و منبع تغذيه ميباشد برای تهیه ژلدانه در اندازههای مختلف،
مورد استفاده قرار گرفت .مخلوط با دبي  40 mL.h-1از پمپ
سرنگي به درون محلول  0/5موالر  )500 mL( NaOHچکانده
شد .ارتفاع چکاندن در  5 cmو ولتاژ سیستم برحسب اندازه
ژلدانه مورد نظر تنظیم شد .برای جلوگیری از چسبیدن
ژلدانهها ،درون محلول اختالط اعمال گرديد .همچنین برای
استحکام مکانیکي ژلدانهها اجازه داده شد تا حداقل نیمساعت
درون محلول بازی باقي بمانند .ژلدانهها سپس از محلول بازی
خارج و با آب مقطر شستشو داده شد تا تمام هیدروکسیدسديم
آن حذف گردد .سپس ژلدانهها در دمای اتاق خشک شدند
].[12
 4.2ارزیابی عملکرد جذبزیستی در ستون بستر ثابت

جهت بررسي جذبزيستي در حالت پیوسته ،آزمايشها درون
ستون بستر ثابت از جنس شیشه با قطر داخلي  30 mmو
خوراکدهي از پايین ستون توسط میترينگ پمپ
( (ProMinent, Gamma/4bمطابق جدول  1انجام شد .برای
توزيع بهتر جريان ورودی به بستر ،در ورودی ستون از دانههای
شیشهای 1استفاده شد .شرايط عمومي انجام آزمايشهای حالت
پیوسته به اينصورت بوده که تمامي آزمايشها در  pH=5و
دمای آزمايشگاه انجام شد .خوراکدهي توسط میترينگ پمپ
تا زمان رسیدن به نقطه اشباع بستر و نمونهگیری از جريان
خروجي از ستون در فواصل زماني معین انجام شد.
اندازهگیری غلظت اورانیم درون نمونهها بهکمک يک دستگاه
طیفسنج نشری اتمي -پالسمای جفت شدهی القايي
(مدل  ،Liberty 150 AX Turboشرکت  )Varianصورت
گرفت .منحني شکست جذبزيستي اورانیم از طريق ترسیم
 C t / Cنسبت به  tبهدست آمد.
کل حجم محلول آمايششده )  (𝑉eاز رابطه  1و جرم ماده
جذبشده درون ستون ) 𝑚𝑎𝑑 (mgبا محاسبه مساحت زير
منحني شکست از طريق رابطه 2محاسبه شد ].[13
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()1
()2

V e  Qt e
QA
Q t ttotal
m ad 

C ads .dt
1000 1000 t 

در رابطه  Q (mL/min) ،1و ) te(minبهترتیب دبي خوراک
ورودی به ستون و زمان اشباع شدن ستون مي باشند و در
رابطه  ttotal(min) ،2کل زمان خوراکدهي و  Aمساحت زير
منحني شکست ميباشند.
ظرفیت جذب تعادلي ) qe(exp)(mg/gاز رابطه  3تعیین
ميشود:
m ad
m

()3

qe (exp) 

که در آن ) m(gجرم جاذب ترکیبي بارگذاری شده درون
ستون ميباشد.
 5.2محاسبه اعداد بدون بعد و ضرایب و مقاومتهای انتقال جرمی

عدد بايوت ) (Biبهصورت نسبت نرخ انتقال از میان فیلم مايع
به نرخ انتقال جرم درونذرهای تعريف شده است .بهعبارت
ديگر ،عدد بايوت نشاندهنده نسبت مقاومت درونذرهای به
مقاومت فیلم مايع ميباشد .فرم اصالحشده عدد بايوت به
صورت رابطه  4نشان داده ميشود ].[16-14
(liquid film mass transfer rate (4
int raparticle diffusion rate



k f rpc
D int ρ p q

Bi 

m
که )
s
mg
m2
) (  Cغلظت اولیه D int ( ) ،ضريب نفوذ درونذرهای،
L
s

(  k fضريب انتقال جرم فیلمي rp (m) ،شعاع جاذب،

)  ρ p ( kg3دانسیته جاذب و )  q ( mgغلظت ماده جذبشونده
m

g

درون جاذب در تعادل با غلظت اولیه درون محلول ميباشند.
براساس تحقیقات مختلف انجام شده ،در حالتيکه
 Bi > 0/5باشد ،انتقال جرم فیلم مايع به عنوان مرحله
کنترلکننده حاکم ميباشد .در حاليکه اگر 0/5 > Bi ≥ 30
باشد ،هر دو مرحله انتقال جرم فیلم مايع و نفوذ درون ذرهای
نرخ فرايند را کنترل مينمايند .و چنانچه  Bi < 30باشد،
مرحله نفوذ درونذرهای فرايند انتقال جرم را کنترل ميکند
].[17

1. Glass Beads
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جدول  .1پارامترهای عملیاتي و انتقال جرمي جذب تکجزيي اورانیم درون ستون
آزمايش
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1/08

1/05

1/37

Rf

s

1/667

1/667

1/667

1/667

2/208

0/803

2/957

Rint

s

10/130

10/130

10/130

10/130

9/264

11/259

12/139

Rax

s

0/029

0/029

0/014

0/015

0/030

0/029

0/038

Rtot.

s

11/826

11/826

11/811

11/812

11/502

12/092

15/135

 Controller stepنفوذ درونذرهای نفوذ درونذرهای نفوذ درونذرهای نفوذ درونذرهای نفوذ درونذرهای نفوذ درونذرهای نفوذ درونذرهای
بازدهي حذف

)–( R%

44/71

74/06

28/57

57/03

54/28

43/42

29/11

بازدهي ستون

)η (−

27/07

53/00

0/00

30/71

29/10

28/78

21/60

عدد پکلت ) (Peبرای پراکندگي محوری ،نشاندهنده
نسبت نرخ جابهجايي به نرخ پراکندگي ميباشد .افزايش عدد
پکلت (در صورت ثابت ماندن ساير پارامترها) موجب افزايش
شیب منحني شکست (تیزی منحني) و کاهش ضخامت ناحیه
انتقال جرم ميشود .پراکندگي محوری درون يک ستون بستر
ثابت بهدلیل نفوذ مولکولي و نیز اختالط متالطم ناشي از
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جدايش و ترکیب خطوط جريان در اطراف ذرات جامد ايجاد
ميشود .اين عدد بهصورت رابطه  5نشان داده ميشود ].[18

()5

L convection rate

Dax
dispersion rate

Pe 
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عدد پکلت در واقع معیاری برای میزان انحراف از جريان
قالبي 1ايدهآل )∞ =  (Peدرون ستون ميباشد .در حالت
برقراری جريان قالبي ،ضخامت ناحیه انتقال جرم به کمترين
مقدار ممکن کاهش پیدا ميکند .در چنین شرايطي ،منحني
شکست به شکل پلهای در ميآيد ].[19
مقاومت فیلم مايع اطراف ذرهی کروی از رابطه ( )6محاسبه
ميشود ].[7
R f  rp / 3 k f

()6

که ) R f = (sمقاومت ناشي از فیلم مايع ميباشد .ثابت شده
است که ضريب انتقال جرم فیلمي )  (k fاز روابط تجربي و
نیز دادههای سینتیکي حالت ناپیوسته قابل محاسبه ميباشد.
روابط تجربي مورد استفاده برای محاسبه تئوری  k fبهصورت
مجموعه روابط  7تا  11هستند ].[7
1

1

Sh  5/ 4 Re 3 Sc 4
ρ d p ε b
Re 
μ
μ
Sc 
ρ D AB

()7
()8
()9

 (φM B )0/5T 
D AB  7/ 4 ×10-8 

0/ 6
 μV A


()10

ShD AB
dp

()11

 kf 

kf dp
D AB
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dqt
3k f C
) t= 
dt
Rp ρp

()12

kg
mg
(  rنرخ جذب سطحي اولیه و )
که در آن )
3
m
g min

rt
1  at

()13
1
)
min

(α

m

)   ( mسرعت
s

 ε bتخلخل بستر μ (Pa s) ،ويسکوزيته

qt 

پارامتر برازشي ميباشد .مقادير  rو  αبا رسم

qt

t

برحسب  tبهدست ميآيند .با مشخص شدن مقادير مورد نیاز،
مقدار تجربي ضريب نفوذ فیلم مايع از رابطه  14قابل محاسبه
ميباشد:
Rp ρpr

()14

3C

kf 

همچنین برای محاسبه ضخامت فیلم مايع از رابطه 15
استفاده ميشود ]:[20

اشمیت ρ ( kg3 ) ،4دانسیته محلول آبي d p (m) ،قطر جاذب،
واقعي،5

( ρp

دانسیته جاذب ميباشند .از آنجا که جذبسطحي در شروع
فرايند بسیار سريع رخ ميدهد ،اندازهگیری دقیق تغییرات
غلظت (يا مقدار ماده جذبشده) در اين بازه زماني کوتاه دشوار
ميباشد .بنابراين الزم است تا مرحله جذبسطحي اولیه 7که
طي آن میزان ماده جذبشده از صفر تا نصف مقدار آن در
حالت تعادلي تغییر ميکند ،از دادههای سینتیکي شناسايي
شود .سپس دادههای سینتیکي مرحله اولیه با رابطه سینتیکي
مرحله اولیه که بهصورت رابطه 13ميباشد ،برازش شوند:

Sh 

که  Re ،Shو  Scبهترتیب اعداد بدون بعد شروود ،2رينولدز 3و

(r 

D AB
kf

()15

δ 

2

محلول آبي D AB ( m ) ،نفوذ مولکولي ماده حلشده φ ،پارامتر
s

ترکیب آب M B ( g ) ،جرم مولکولي آب T(K) ،دمای مطلق
mol

که ) δ (mضخامت فیلم مايع ميباشد.
مقاومت نفوذ درونذرهای از رابطه 15محاسبه ميشود ]:[7

3

و )  V A ( cmحجم مولي ماده حلشده در دمای جوش نرمال
mol

خود ميباشند .همچنین برای محاسبه تجربي ضريب انتقال
جرم فیلمي ،از نرخ جذب سطحي اولیه( 6رابطه  )12استفاده
ميشود ].[15 ،5
1. Plug Flow
2. Sherwood Number, Sh
3. Reynolds Number, Re
4. Schmidt Number, Sc
5. Interstitial Velocity
6. Initial Adsorption Rate
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R int  rp2 / 15K ρ p Dint

()16

که در آن ) R int (sمقاومت ناشي از نفوذ درونذرهای و
) K  dq (L / gشیب ايزوترم در نقطه تعادل ميباشد.
dc

همانطور که پیش از اين نیز اشاره شد ،ضريب نفوذ
درونذرهای ممکن است ناشي از نفوذ حفرهای ،نفوذ سطحي و
7. Early Adsorption Stage
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يا ترکیبي از هر دو باشد .لذا الزم است ضرايب هر دو نوع نفوذ
(حفرهای و سطحي) محاسبه شود تا نقش و سهم آنها در
میزان شار انتقال جرم و کنترلکنندگي مشخص شود .نفوذ
حفرهای بیشتر در جاذبهايي با تخلخل باال مطرح است ].[21
بنابراين ،در صورتيکه سهم يکي از روشهای نفوذ بسیار کمتر
از ديگری باشد ،عمالً ميتوان از میزان نفوذ انجام شده و
متعاقباً مقاومت ناشي از آن صرفنظر نمود .همچنین اگر يکي
از ضرايب بسیار کوچکتر از ديگری باشد ،بهعنوان ضريب نفوذ
درونذرهای در نظر گرفته ميشود .در غیر اينصورت ،هر دو
ضريب در محاسبه ضريب نفوذ درون ذرهای بهکار گرفته
ميشوند.
برای تعیین ضريب نفوذ سطحي ) ،(Dsاز دادههای مرحله
جذبسطحي تأخیری (نزديک به حالت تعادل) 1مربوط به
سینتیک حالت ناپیوسته که در آن غلظت سطح جاذب نزديک
به غلظت تعادلي ميباشد ،بهصورت رابطه  17استفاده ميشود:

که ) m(gجرم جاذب V (L or m3 ) ،حجم محلول و
2

)  D s ( mضريب نفوذ سطحي ميباشند .رابطه  19به شکل
s

رابطه  20قابل بازنويسي است:
R p2
R p2 ρ p dq
1
1
1


(( )e )20
k e 1  m ( dq ) π 2D s 1  m ( dq ) 3 k f dc
e
e
V dc
V dc

سمت چپ اين رابطه نشاندهنده مقاومت انتقال جرمي کل در
مرحله تأخیری و دو جمله سمت راست به ترتیب نشاندهنده
مقاومتهای نفوذ سطحي و انتقال جرم فیلمي هستند .مقدار
ضريب نفوذ سطحي از رابطه  20بهصورت رابطه  21قابل
محاسبه ميباشد:
()21

q s  qe
 dq 


C s  C e  dc e

()17

سمت راست اين رابطه ،شیب ايزوترم تعیین شده در حالت
تعادلي است .برای تعادل خطي ،معادله باال دقیق ميباشد
همچنین برای تعادل غیرخطي (مانند ايزوترمهای النگموير و
فرندلیچ) ،در مرحله جذبسطحي تأخیری (نزديک به حالت
تعادل) دارای تخمین معتبری ميباشد .مرحله جذبسطحي
تأخیری بهصورت محدوده تغییر مقدار ماده جذبشده )  (qtاز
 70تا  %100مقدار تعادلي )  (qeخود تعريف شده است که از
رابطه ( )18بهدست ميآيد ]:[15
qt
)  b  k et
qe

()18

2
 m dq  R p ρ p dq
1

(
)

 V dc e  3 k ( dc )e
f

1
ke

DS 

ضريب نفوذ حفرهای نیز از رابطه  22قابل محاسبه است
]:[21
()22

DAB ε p
τ

Dp 

m2
که ) (  D pضريب نفوذ حفرهای ε p ،تخلخل جاذب و 𝜏
s

ضريب پیچش 2ميباشند .ضريب پیچش نیز از رابطه 23
بهدست ميآيد:

 ln( 1 

2

()23
1
g
که )
(  keثابت نرخ جذبسطحي تأخیری و )
min
mg
q
پارامترهای برازشي هستند که با رسم )   ln (1- tبرحسب t
qe
بهدست ميآيند .مقدار  ،keبراساس مقاومتها بهصورت رابطه

(R p2 / π )2

) (2- ε p
εp

τ

(b

 19تعريف ميشود:
()19

)e
dq
( )e
dc

()24

R ax  Dax (1  ε b ) / 2ε b

m dq
(
V dC
ke 
R p2
R p2 ρ P

π 2D s
3k f
1

1. Late (Near-Equilibrium) Adsorption Stage
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برای محاسبه مقاومت پراکندگي محوری ميتوان از رابطه ()24
استفاده نمود ]:[7

2. Tortuosity Factor
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) Rax(Sمقاومت ناشي از پراکندگي محوری درون ستون و
2

)  Da x ( mضريب پراکندگي محوری ميباشند .ضريب پراکندگي
s

محوری از رابطه  25بهدست ميآيد ]:[7
20
1
) 
Re Sc 2

()25

( Dax  2R p

همچنین ميتوان ضريب پراکندگي محوری را بهصورت
جملههای نفوذ مولکولي و اختالط نیز بهصورت رابطه  26بیان
نمود ]:[18
()26

50
/ Rp

1+14
)/ D m / ( R p 

Dax  07
/ Dm +

در سمت راست رابطه ،جمله اول نفوذ مولکولي و جمله دوم،
اختالط متالطم را نشان ميدهد.
 .3نتایج و بحث
نتايج بهدست آمده از جذب تکجزيي اورانیم در جدول 1
آورده شده است .در اين جدول tb ،و  teبهترتیب زمان شکست
و زمان اشباع qb ،و  q eبهترتیب ظرفیت جذب در نقطه
شکست و اشباع و  Veحجم محلول آمايش شده ميباشد .در
اين پژوهش ،زمانيکه غلظت در جريان خروجي از ستون به %5
غلظت در جريان ورودی برسد ،بهعنوان زمان شکست و زمان
اشباع برابر با زمانيکه غلظت در جريان خروجي از ستون به
 %90غلظت در جريان ورودی برسد ،در نظر گرفته شد.
همچنین مقادير مربوط به دبي جريان ورودی به ستون و ارتفاع
بستر بر اساس آزمايشهای اولیه با هدف شناسايي حدود زمان
ماند مطلوب و نیز بررسي منابع مشابه تعیین شد ].[22 ،1
 1.3شناسایی مقاومتهای انتقال جرمی و مرحله(های) کنترلکننده
فرایند جذبزیستی

مقادير مربوط به پارامترهای انتقال جرمي شامل اعداد بدون
بعد ،ضرايب انتقال جرم و مقاومتهای مربوطه در شرايط
عملیاتي مختلف برای جذبزيستي تکجزيي اورانیم درون
ستون محاسبه و در جدول  1آورده شده است .آزمايشهای
حالت ناپیوسته برای محاسبه تجربي ضرايب نفوذ فیلم مايع و
نفوذ درونذرهای گزارش نشده و تنها نتايج اين آزمايشها بر
اساس روش پیشنهاد شده در مراجع ارايه شده است ].[15 ،5
عدد بايوت برای تمامي آزمايشها در محدوده  59/77تا
 229/47متغیر بوده است .اين مقادير ( )Bi < 30ثابت ميکند
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که نرخ انتقال جرم از فیلم مايع در مقايسه با نرخ انتقال جرم
نفوذ درون ذرهای بسیار باال ميباشد و بهعبارت ديگر مقاومت
نفوذ درونذرهای بسیار بیشتر از مقاومت فیلم مايع است ].[4
با مقايسه تأثیر پارامترهای مختلف ،مشخص شد که غلظت
جريان ورودی به ستون مهمترين پارامتر مؤثر بر عدد بايوت
ميباشد ،بهطوریکه افزايش چهار برابری غلظت از 50 mg/L
(آزمايش  )5به ( 200 mg/Lآزمايش  ،)6موجب افزايش عدد
بايوت از  59/77تا  229/47شد .همانطور که در جدول 1
نشان داده شده است ،افزايش غلظت از طريق تقويت ضريب
انتقال جرم فیلمي ) )kf – exp.موجب افزايش عدد بايوت شده
است ،زيرا بر ضريب نفوذ درون ذرهای تأثیری نداشته است.
مقادير عدد پکلت آزمايشها نیز در محدوده  34/38تا
 86/84متغیر بوده است .مقايسه تغییرات عدد پکلت ثابت
ميکند که افزايش ارتفاع بستر موجب افزايش عدد پکلت شده
است .اين بهمعني کوتاه شدن ضخامت ناحیه انتقال جرمي
درون ستون ميباشد ،در حاليکه اندازه ذره دارای تأثیری
معکوس است .همچنین مشخص شد که دبي جريان تأثیری بر
عدد پکلت ندارد ،زيرا اگر سهم نفوذ مولکولي در پراکندگي
محوری قابل صرفنظر کردن باشد (که اغلب همینطور است)،
تقريباً ميتوان  Da x  در نظر گرفت .بنابراين (با توجه به
رابطه  ،)25پکلت مستقل از دبي بوده و برای جاذب با اندازه
ثابت ،تنها با تغییر ارتفاع بستر ميتوان آن را تغییر داد ].[18
مقاومت ناشي از پراکندگي محوری را ميتوان از طريق کاهش
میزان توزيع بد جريان و نفوذ محوری بهوسیله افزايش تخلل و
ساختار همگن بستر کاهش داد ].[7
ضرايب انتقال جرم فیلمي بهدست آمده از آزمايشهای
سینتیک ) (kf – exp.توافق تقريباً مناسبي با ضرايب انتقال
جرم فیلمي تئوری ) (kf – calc.داشتهاند .با توجه به اينکه
آزمايشهای سینتیک در حالت ناپیوسته انجام شد ،بهدلیل
اعمال سرعت اختالط يکسان در تمامي آزمايشها ،تنها امکان
بررسي تأثیرات غلظت اولیه محلول و اندازه ذرات بر ضريب
انتقال جرم فیلمي فراهم بوده است .با اينحال مقادير بزرگتر
بهدست آمده برای ضرايب آزمايشگاهي نسبت به مقادير تئوری
ممکن است ناشي از اعمال سرعت اختالط باال (معادل با دبي
جريان باال) در آزمايشهای ناپیوسته در مقايسه با مقادير واقعي
دبي جريان ورودی به ستون باشد.
نتايج بهدست آمده نشان داد که افزايش غلظت خوراک و
کاهش اندازه ذره باعث تقويت ضريب انتقال جرم فیلم مايع
شده است .افزايش غلظت خوراک ورودی از طريق افزايش
نیروی محرکه و متعاقباً کاهش مقاومت انتقال جرمي در عرض
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فیلم مايع موجب تقويت ضريب انتقال جرم فیلم مايع ميشود
] .[21همچنین عطف به ثابت بودن مقدار نفوذ مولوکولي ماده
حل شده ) (DABدر شرايط انجام آزمايشهای جذبزيستي و
مطابق رابطه  ،15حاصلضرب ضخامت فیلم مايع در ضريب
انتقال جرم فیلمي مقداری ثابت است ] .[20از اينرو با کاهش
اندازه ذره (از آزمايش  7به  ،)1مقادير  kfتئوری و تجربي
افزايش پیدا کرده است .بنابراين ،افزايش مقادير  kfبا کاهش در
ضخامت فیلم مايع همراه ميباشد .بهعبارت ديگر ،کاهش در
اندازه ذره از طريق کاهش در ضخامت و مقاومت فیلم مايع
موجب تقويت ضريب انتقال جرم فیلم مايع شده است.
مقادير ضريب نفوذ سطحي (بهدست آمده از آزمايشهای
سینتیک) و نفوذ حفرهای (محاسبه شده از رابطه  )22نشان داد
که ضرايب نفوذ سطحي حدود  19تا  32مرتبه بزرگتر از
ضرايب نفوذ حفرهای هستند .مقادير بسیار کوچکتر ضريب
نفوذ حفرهای ناشي از تخلخل پايین جاذبزيستي است که
افزايش شديد ضريب پیچش ) (τو کاهش شديد ضريب نفوذ
حفرهای ) (Dpرا بههمراه داشته است .با توجه به اينکه نفوذ
حفرهای در جاذبهايي با تخلخل باال اهمیت پیدا ميکند
] ،[23تخلخل پايین جاذبزيستي باعث شد که شار (سهم)
نفوذ حفره ای در مقايسه با شار (سهم) نفوذ سطحي قابل
صرفنظر کردن باشد و عمالً سازوکار نفوذ درون ذرهای از نوع
نفوذ سطحي باشد .در آزمايشهای انجامشده و در غیاب تغییر
در مشخصات ساختاری جاذبزيستي ،اندازه ذره مهمترين
پارامتر مؤثر بر مقاومت درونذرهای بوده است؛ بهطوریکه
افزايش اندازه ذره ،عليرغم تقويت نسبي ضريب نفوذ سطحي
(درونذرهای) ،موجب افزايش مقاومت درون ذرهای شد .دلیل
اين افزايش ميتواند مرتبط با مساحت سطح ويژه کمتر و طول
بلندتر مسیر نفوذ درون ذرهای در ذرات بزرگ باشد که
ميتوانند بهطور مؤثری مقاومت نفوذ درونذرهای را افزايش
داده و نرخ نفوذ را کاهش دهد ] .[7برای جاذبهايي با هندسه
کروی از چند طريق شامل کاهش اندازه ذره ،افزايش میزان
نفوذپذيری ذره (استفاده از ذراتي با تخلخل باال و يا اعمال
شرايط عملیاتي مناسب) بدون کاهش اندازه ذره و يا ذراتي با
خاصیت جذب فقط روی پوسته ] ،[24ميتوان میزان مقاومت
درونذرهای را کاهش داد.
با مقايسه مقادير مربوط به مقاومتهای سهگانه موجود در
فرايند ،ثابت شد که نفوذ درونذرهای مرحله کنترلکننده در
تمامي آزمايشها بوده است .همانطور که در جدول  1نشان
داده شده است ،مقاومت نفوذ درونذرهای در تمامي آزمايشها
چندين برابر مقاومت فیلم مايع و مقاومت ناشي از پراکندگي
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محوری ميباشد .اعداد بايوت بزرگتر از  30بهدست آمده از
تمامي آزمايشها نیز محدودکنندگي مرحله نفوذ درونذرهای را
تأيید نموده است.
برحسب اينکه معیار يک عملیات مطلوب ،غلظت محلول
خروجي از ستون تا نقطه شکست باشد يا مدت زمان
سرويسدهي ستون تا نقطه شکست ،بازدهي ستونهای بستر
ثابت به دو صورت قابل بیان ميباشند .اول نسبت مقدار ماده
جذبشده تا نقطه شکست )  (qbبه مقدار ماده جذبشده در
حالت اشباع ستون ) ( (qeرابطه  [25] )27و دوم نسبت مدت
زمان در سرويس بودن تا نقطه شکست )  (t bبه کل زمان در
سرويس بودن ستون ) ( (t eرابطه :[26 ،6] )28
()27
()28

qb
100
qe
t
ηt (%) = b 100
te

= )η q (%

که در آن  η qو  η tبهترتیب نشاندهنده بازدهي ستون
براساس میزان جذب انجام شده تا نقطه شکست و بازدهي
ستون براساس مدت زمان سرويسدهي تا نقطه شکست
هستند.
با توجه به اهمیت مقدار جذب انجام شده تا نقطه شکست
نسبت به مقدار جذب انجام شده در نقطه اشباع ،بازده ستون
محاسبه و دادههای مربوطه در جدول  1ارايه شد .عطف به
تغییر اين بازده در محدوده صفر تا  ،%53/00بهنظر ميرسد که
اين پارامتر تابعي از زمان ماند و مقاومتهای انتقال جرمي
باشد .بنابراين در شکل  ،1تغییرات زمان ماند ،مقاومت انتقال
جرم و بازدهي آزمايشهای مختلف نشان داده شده است.
مشخص شد که عليرغم تغییر شرايط عملیاتي طي
آزمايشهای مختلف و تغییرات زياد در بازدهي ستون ،مقادير
مقاومت نفوذ درونذرهای (بهعنوان مرحله کنترلکننده فرايند)
چندان تغییر نميکند .بهطوریکه بیشترين تأثیر بر میزان
مقاومت درونذرهای ناشي از افزايش اندازه ذرات جاذب است.
بهعبارت ديگر ،تغییرات بازدهي ستون بهطور قابلتوجهي
متناسب و متأثر از تغییرات مقاومت درون ذرهای سیستم نبوده
است .اين رفتار ميتواند ناشي از عدم تغییر در ساختار
جاذبزيستي (تخلخل پايین) باشد که مانع از بروز تغییرات
معنيدار در ضريب و مقاومت درونذرهای ناشي از تغییر در
شرايط عملیاتي ميشود .از سوی ديگر ،تغییرات بازدهي ستون
متناسب با زمان ماند است .بهطوریکه اگر مدت زمان تماس
محلول با جایگاههای فعال جاذب از مقدار مشخصي کمتر
باشد ،بازده ستون به صفر میل ميکند.
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 تغییرات بازدهي ستون متناسب با زمان ماند و مقاومت انتقال.1 شکل
.جرمي

نتايج آزمايشهای جذب تکجزيي اورانیم درون ستون
نشان داد که در صورت اصالح جاذبزيستي (افزايش
تخلخلهای قابل دسترس) يا تغییر شرايط عملیاتي (افزايش
)زمان ماند از طريق کاهش دبي جريان يا افزايش ارتفاع بستر
 الزم بهذکر است.ميتوان عملکرد سیستم جذب را بهبود داد
 ممکن است فرايند توسط مقاومت،که با کاهش دبي جريان
 اين دو تأثیر متضاد ميبايست از طريق.خارجي کنترل گردد
.[27] بررسي و انتخاب دبي مناسب بهینه گردد
 نتیجهگیری.4
در اين پژوهش مقدار و سهم مقاومت هر يک از مراحل انتقال
جرم محاسبه و پس از شناسايي مرحله کنترلکننده سرعت در
فرايند جذبزيستي اورانیم توسط جاذبزيستي
 درون ستون بسترPseudomonas putida @ Chitosan
. تأثیر پارامترهای فرايندی بر بازدهي ستون بررسي شد،ثابت
229/47  تا59/77  عدد بايوت در محدوده،در همه آزمايشها
متغیر بود که نشان ميدهد نرخ انتقال جرم از فیلم مايع بسیار
 نتايج نشان داد که افزايش.بیشتر از نفوذ درونذرهای ميباشد
غلظت خوراک ورودی از طريق افزايش نیروی محرکه انتقال
جرم در عرض فیلم مايع و کاهش اندازه ذره از طريق کاهش
 موجب تقويت ضريب انتقال جرم فیلم مايع،ضخامت فیلم مايع
 هم چنین افزايش ارتفاع بستر و کاهش اندازه جاذب.شده است
موجب افزايش عدد پکلت شد که بهمعني کوتاه شدن ضخامت
ناحیه انتقال جرمي درون ستون و کاهش مقاومت پراکندگي
 مشخص شد که ساختار جاذبزيستي (تخلخل.محوری است
 تا%80( پايین) موجب شده است تا عمدهی مقاومت فرايند
 در نتیجه.) در مرحله نفوذ درونذرهای متمرکز شود%93
مقاومت نفوذ درونذرهای در همه آزمايشها چندين برابر
ًمقاومت فیلم مايع و مقاومت پراکندگي محوری بوده و عمال
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