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Abstract
Clinoptilolite is a cheap and abundant zeolite. They are alumino-silicate that
play important role in water and wastewater treatment. The clinoptilolite are
characterized by using XRD, FT-IR. The best method of modification and
operating conditions were detected. Clinoptilolite was papered from
Manzarieh (Qom Province) and then was crushed by ball milling to reduce
the size to below 400 nm. The spectrophotometer was utilized to detect the
removal efficiency. Addition of adsorbent to solution containing nitrate and
sulfate ions has been carried out with the thorough investigation of main
parameters such as type of modification, the amount of adsorbent to pollutant
concentration, contact time and pH. The results show that clinoptilolite has
important characteristics in removing ions from water. Furthermore
modification of zeolite can improve the efficiency of adsorbent. Type of
modification plays an important role in removing total iron and phosphate
ions. The modified zeolite can remove nitrate up to 94% and sulfate ion up to
98 % at different pH and concentrations. Increasing contact time could
improve removal efficiency. The ratio of adsorbent to initial concentration
and pH were investigated as important factors. The study shows that
clinoptilolite can be used as a promising and low-cost adsorbent for removal
of nitrate and phosphate ions from aqueous solution.
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چكیده
زئولیتها مصالحی با ساختار آلومیناسیلیکاتی هستند که عمل کرد بسیار مناسبی بررا ذر
آالیندهها از محلولها آبی دارند .در ایر مقالره االر ز زئولیرت عبیکری کلینووتیلولیرت برا
محلولها مختلف اسید  ،باز و نمکی برا ح ف آالیندهها یون سولفات و نیترات از آ
بررسی شده است .تأثیر وارامترها متفاوتی هم چون زمان ،غلظت آالینده ،میزان ذاذ و pH
بر عملکرد ذاذ بررسی شد .حد اکثر ح ف آالیندهها در شرایط بهینه در  pH=9/5و نسبت
غلظت ذاذ به آالینده  81و زمان اخت ط  5ساعت بود .همچنی نتایج ایزوترر هرا ذر
النگمویر و فروندلیچ نشان داد که حد اکثر ظرفیت ذ برا نیترات  64/64میلیگر بر گر
و سولفات  49/55میلیگر بر گر است .نتایج نشان داد که کلینووتیولیرت االر زشرده یر
ذاذ ارزان با دسترسی آسان و راندمان باال ذ یونها نیترات و سولفات از محلولهرا
آبی است.

از کلینوپتیلولیت( ....صدیقی)

نشریه مهندسی شیمی ایران ـ سال بیستویکم ـ شماره صد و بیستویک (7-01 :)0410

حذف یون سولفات و نیترات از محلولهای آبی با استفاده
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سطحی" ،نشریه مهندسی شیمی ایران،

مسألۀ مهم بروده اسرت.

را قابل قبول و بیشتر از الد میلیگر را غیرر قابرل توالریه عنروان

تاریخ نشان می دهد که بشر از ابتدا به ارتباط بی بیمرار و انتشرار

کرده است[88و .]88نیتریت حاالل از احیا نیترات مکردنی و آلری

کیفیت و س مت آ آشامیدنی از ابتدا ی

از ورود به سیستم گردش خون باعث اکسید آهر هموگلروبی

آن و آلودگی آ ویبرده است .مشخصهها مقدماتی برا شناسایی

و

آلودگی ،رنگ ،بو و مزه است  .ذهان با افزایش تقاضا آ آشامیدنی

میشود و از ظرفیت  IIبه ظرفیت  IIIتبدیل میشود کره در نتییره

با کیفیت مواذه است که ح ف آالیندهها از وسا شهر  ،کشاورز

هموگلوبی به متهموگلوبی تبدیل میشود و در نتییه بره بافرتهرا

و النکتی یکی از روشها تأمی آن است .آلرودگی آ  ،در دنیرا

اکسیژن کافی نمیرسد[ .]80احتمال ای که نیترات مکدنی و یا آلی

مدرن مهمتری مسألها است که انسانها با آن مواذه هسرتند[.]8

بهعنوان ی

تصفیۀ آ  ،الزمۀ تهیۀ آ آشامیدنی از منابع عبیکی و وسا هرا برا

نیترت و واکنشها بکد نیتریت با سایر مولکرول هرا برهخصرو

مقادیر مختلف آالیندهها موذود در آنهاست .ای آالیندهها ممک

آمی ها نوع دو  ،آمیدها و کارباماتها دارد که منیرر بره تشرکیل

است که به الورت مواد مکلق غیرمحلرول یرا کلوییرد  ،ذرات ذامرد

ترکیبات  nitroso-Nمیشود[.]85

عامل سرعان زا عمل کند ،بستگی به احیا نیترات بره

مکلق ،ریزاندا ها و آالیندههرا آلری و مکردنی باشرند[ .]0آلرودگی

فناور ذ

آ ها با مواد مختلف آلی و مکدنی ،همانند نیترات و سولفات همواره

نیترات هستند .از برتر هایی ای روشها اشغال فضا کمتر ،فرایند

با گسترش فناور و النکت رو به افزایش اسرت و هشردار ذرد

ساده نسبت به دیگر روشها ،تأثیر زیاد و موارد دیگر هستند .یرافت

و تبادل یونی ،مرؤثرتری راه بررا حر ف سرولفات و

محسو میشود[6و .]5تنوع وذود آالیندهها نیترات و سولفات در

ی

عبیکت با ماندگار براال در محریط زیسرت سربش شرده اسرت کره

ویژگیها بارز ای تحقیقات است[ .]86گسترش روشها کارامرد

دانشمندان ،ح ف ای یونها را از وسا ها ذزء تحقیقات خود قررار

برا ح ف و تکیی یون سولفات و نیترات در محیط زیست به یر

دهنررد[ . ]5حر ف یررون سررولفات و نیترررات از آ و وسررا یکرری از

موضوع بسیار مهم تبدیل شده است .در میران ایر روشهرا ذر

مادۀ مؤثر ذدید که قابلیت ذ

و تبادل یونی را داشته باشد از

مهم ترری مروارد بررا حفرد بهداشرت و سر مت عمرومی ذامکره

سطحی ی

است[ .]4دلیل ای مسرأله انباشرتگی در الیرههرا زنییررۀ غر ایی

آزمایشگاهها قابل اذراسرت[84و85و .]5ورژوهشهرا متکردد در

مصرفی ذامکه است[ .]6یون سولفات از فراوانتری یونها محلول

سطحی

روش سریع ،قابل اعمینان ،کمهزینه و بهراحتی در همۀ

مورد ح ف یون نیترات و سولفات با استفاده از فرایند ذ
8

در آ است .وذود سولفات منیزیم و کلسیم منیر به سختی دایمی

انیا شده اسرت[ .]86-08ایشریگورا و همکراران[ ]00از خاکسرتر

آ میشود .وذود ای یون با غلظت بیشتر از  058میلیگر بر لیتر

آتشفشانی برا ح ف سولفات استفاده کردند .بررسری آنهرا نشران

در آ باعث مزهتلخی میشود .سولفاتهرا در وسرا هرا الرنکتی

داد که ذ

به الورت چندالیه و همراه با اییاد مکرانهرا ذر بی

وذود دارند و مشک ت ذد به وذود میآورند .سولفات مانند سرایر

قررو و ضررکیف بررهدلیررل تشررکیل کمرر لک هررا درونحفررره و

مواد مکدنی دیگر باعث بروز الیهها فلر

ماننرد در لولرههرا آ

0

برررونحفرررها اسررت .ویر

و همکرراران[ ]05از گوتیررت و اکسررید

میشود و موذش عکم نرامطلو در آ و برروز اسرهال در انسران و

آلومینیو به عنوان ذاذ استفاده کردند .نتایج آنهرا نشران داد کره

چهاروایان میشود .سولفات در عبقۀ استانداردها با سطح حرد اکثرر

ای ذاذ قادر به ح ف  69درالرد یرون سرولفات اسرت .سرازوکار
ویشنهاد آنهرا بررا حر ف سرولفات ،تشرکیل کمر لک

آالیندگی ) (SMCLقررار مریگیررد SMCL .بررا سرولفات در آ

ذ

آشامیدنی  058میلیگر در لیتر است[.]1

برون حفرها است .هوانگ و همکاران[ ]06به بررسی ذ

یکی از مهم تری مسائل زیست محیطی ،آلودگی منابع آ زیرزمینی

بهوسیلۀ آه فلز ورداختند .نتایج آنها نشان داد که آه فلز در

5

به نیترات است .متهموگلوبینمیا (سیانوز نروزادان) و سررعان مکرده
ناشی از نیترات بیش از حد میاز در آ هسرتند کره بکرد از مردت
وانزده سال نمایان میشوند[ .]9سازمان بهداشت ذهانی غلظت کمتر

صدیقی  -صص7-01 :.

 .1مقدمه

نیترات
6

 pHکمتر از  6قادر به ح ف  90درالد نیترات اسرت .بانتناگرار و
1. Ishiguro
2. Peak
3. Huang
4. Bhatnagar
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صدیقی  -صص7-01 :.
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همکاران[ ]05استفاده از نرانوذرات آلومینرا را بررا حر ف نیتررات

برررا تکیرری اسررید یررا برراز بررودن محلررول از  pHمتررر مرردل

بررسی کردند .میزان حر ف نیتررات از محلرول آبری در حردود 16

) (Metrohm pH Lab 827استفاده شرده اسرت .بررا انردازهگیرر

درالد گزارش شد.

میزان یون نیترات و سولفات از عول موج مشخص دستگاه اسرتفاده

در سالها اخیر استفاده از زئولیت عبیکی برا کنترل آلودگیها

شده است .برا تکیی خوا

محیط زیست افزایش یافته است[ .]04زئولیت عبیکی دارا ظرفیت

( XRDهلنررد ،مرردل ،)Philips ،X'Pert MPD PRO-PW3040/60

مرادۀ

(مررردل

باال تبادل یونی و ذ

زئولیت را بره یر

است .ای خوا

( XRFهلنرررد ،مررردل

FT-IR،)Philips ، PW2404

مؤثر در زمینۀ تصفیه تبدیل کرده است .در کنار ای خوا  ،هزینرۀ

 )Frontier MIR ،PerkinElmerو ( SEMهلند ،مدل،Prox 85 kV ،

وایی و دسترسی آسران نیرز مرورد توذره اسرت[01و .]06سراختار

 )Phenomبرا شروع کار استفاده شد .برا توذره بره الگرو ،XRD

منحصر به فرد آنهرا

وررراکنش در  0برابررر  58/0° ،05/1° ،05/4° ،88/45° ،88/05°و

بلوری و شیمیایی ویژۀ زئولیتها باعث خوا
شررده اسررت .زئولیررت عبیکرری یرر

سرراختار هیدراتررۀ شرربکۀ

 50/5°اتفررام مرریافتررد کرره متنرراظر بررا  JCPDS 38-0237برررا

آلومیناسیلیکاتی است که از فلزات قلیایی موذود در ووسرتۀ زمری ،

کلنووتیلولیت است[ .]58الگو  XRDنشان میدهد که در نمونۀ به

بههمراه تخلخلها زیاد در شبکۀ خود و ساختار فضایی چهاروذهی

کار رفته مهم تری ذزء کلینووتیلولیت است و مقردار کمری فازهرا

کرره در رئرروم هررر

و

وذررود دارنررد ،تشررکیل شررده

است[09و .]88حفرهها زئولیت عبیکی بری  8/5ترا یر

کریستوبالیت  %88/5و کوارتز  %5/0را نیز شامل میشود.

نرانومتر

شکل ( )8نتایج  SEMو  FTIRمربوط به کلینووتیلولیرت عبیکری را

هستند[ . ]58در ایران ذخایر عظیمی از ای سنگ مکدنی شناسرایی

نشان میدهد .از شکل ( )8مشخص است که نمونرۀ کلینووتیلولیرت

شده است .با وذرود ایر کره گونرههرا عبیکری زیراد از زئولیرت

بهالورت بلورها است شبیه به ووسته که دارا سراختار وهر ریرز

شناسایی شدهاند ولی تاکنون تکداد کمری از آنهرا کراربرد الرنکتی

است .روند برهدسرتآوردن عیرف مربروط بره  FTIRتحرت ذریران

ویدا کردهاند.

نیتروژن و بهروش درذا انیا شده است .نمونهها در خأل و با افزایش

باوذود منابع فراوان زئولیت عبیکی در کشور ،هنوز مطالکات زیراد

آرا دمایی در سل کوارتز فکال شد .وی ها مربوط به ،5400 cm-1

بر رو آنها و همچنی بر زئولیتها االر زشرده ،انیرا نگرفتره

8461 cm-1و  8864 cm-1بررهترتیررش مربرروط برره گررروه عرراملی

است .نوآور ای تحقیق اسرتفاده از زئولیرت عبیکری االر زشرده

هیدروکسیل ،ویوند  Si-Oو  Al-Oهسرتند .ایر نترایج برا دادههرا

به منظور ح ف نیترات و سولفات است .ح ف ای دو یون آالینده برا

مقاله[ ]50تطابق دارد .نتییۀ تست  XRFبرا نمونۀ کلینووتیلولیت

ای ر نرروع زئولیررت ارزان و عبیکرری ترراکنون بررسرری نشررده اسررت.

ای گونه است 46/0 :درالد

،

وارامترها عملیاتی نظیر زمان تمام ،مقردار ذراذ و  pHو ترأثیر

 4/5درالد  0/5 ،CaOدرالد مربوط به

آنها بهدقت تحلیل شده است .همچنی در نهایت ایزوتر ها مهرم

به  MgOگزارش شد.

ذ

سطحی شامل ایزوترر النرگمرویر و فرونردلیچ برا توذره بره

دادهها ذ

بررسی میشود.

 9/45 ،درالد مربروط بره

 ،و  8/5درالد مربروط

بهمنظور تهیۀ محلول حاو آالیندۀ سولفات ،محلول استاندارد 888
میلیگر بر لیتر سولفات با اضافهکردن  850میلیگر نمر
سولفات

( (تهیهشده از شرکت  )Daejonدر یر

)

سردیم
لیترر آ

مقطر ساخته شد .برا تهیۀ محلرول حراو آالینردۀ نیتررات856 ،

 .2روش کار
کلیۀ مواد شیمیایی مربروط بره شررکت دائوذران  8و کلینووتیلولیرت

میلریگرر نمر

سرردیم نیتررات

مربوط به منطقۀ مکردنی منظریرۀ قرم اسرت .بررا تکیری غلظرت

 )Daejonدر ی

لیتر آ مقطر ساخته شرد .برهمنظرور تنظریم

یرررونهرررا نیتررررات و سرررولفات محلرررول در آ از دسرررتگاه

از  HClی دهم موالر و  NaOHی دهم موالر استفاده شرد .مقردار

عیررفنورسررنج مرئرری مرراورا بررنفش سرراخت شرررکت حرر

 pHبا دستگاه مدل 106

) (Hach-DR 5000, UV-Vis sipper moduleاسررتفاده شررد.

اندازهگیر شد.

1. Daejon

01

ذاذ از آزمایشها مشخصکنندۀ

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستويکم ـ شماره صد و بيستويک ()1101

( (تهیرهشرده از شرررکت
pH

 pH/mV/Tempساخت شررکت Metrohm

صدیقی  -صص7-01 :.

)(a

)(b

شکل  .1تصاویر )( SEM (aبا بزرگنمایی  05555برابر) و ) FT-IR (bبرای نمونۀ زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت.
Figure 1. (a) SEM image (resolution of 50000) and (b) FT-IR of natural clinoptololite.

روند اال ز ذاذ ای گونه است که با توزی کلینووتیلولیرت مقردار

فیلتر عبور داده میشود .نمونها از محلرول عبرور از فیلترر درون

مشخصرری از آن در  888میلرریلیتررر آ مقطررر دیررونیزه ،ریخترره و

دستگاه عیفنورسنج ) (Hach-DR 5000, UV-Visقررار مریگیررد.

بهمدت دو ساعت با همزن همزده مریشرود .بررا اعمینران کامرل

نمودارها بهدستآمده از ای دستگاه مکرف غلظرت آالینردۀ درون

نسبتبه اییاد کلویید وایدار از ذرات کلینووتیلولیت در آ  ،سررعت

محلول است .از رابطۀ ( )8برا محاسبۀ درالد ح ف یون از محلول

رو  088دور بر دقیقه و دما اتام  05درذرۀ سلسریوم تنظریم

آبی استفاده میشود:

میشود .در ای حالت ،برا ذلوگیر از تغییرات خروا

برهوسریلۀ

هوا در ظروف بسته میشود و در نهایت کل محلول عبور دادهشده

()8

R%=[(C0-Ct)/C0] * 100

از کاغ الافی بهمدت  06ساعت درون کورۀ الکتریکی با دما ثابت
 808درذۀ سلسیوم قرار میگیرد .در ادامۀ کار مرادۀ خشر شرده

که در آن  Rدرالد ح ف آالینده بکد از ذداساز ذاذ از محلرول،

دوباره در  888میلیلیتر آ مقطر ،حل و  80میلریلیترر از محلرول

غلظت نهایی

غلظت اولیۀ یون محلول در آ بر حسش ،mg/L

اال زکننده با غلظت مشخصشده در ذدول به آرامری و برهالرورت

یون محلول در آ بکد از عملیات ذ

قطرها به ذاذ اضافه میشود .مسألۀ بسیار مهمری کره در حری

 mg/Lاست .برا اعمینران از نترایج و قابلیرت تکرارور یر آنهرا،

و ح ف آالینده برر حسرش

خش ر کررردن نمون رۀ حرراو محلررول اال ر زکننررده رخ مرریدهررد،

شرایط بهینۀ

اکسیدشدن ذاذ در میاورت هوا و اکسریژن موذرود در هواسرت.

و  F-testنشان داد که وراکندگی دادهها قابل قبرول اسرت و از نظرر

برررا برعرررفکررردن ایر مشررکل کرره باعررث تغییرررات اساسرری در
کلینووتیلولیت و از بی رفت خروا

آزمایشگاهی سه بار تکرار شد و نتایج حاالل از RMSE

آمار تفاوت مکنادار

ندارند.

مرد نظرر آزمرایش مریشرود،

در تمامی مدت خش کردن نمونه درون کروره ،نیترروژن برا شردت

 .3اثر اصالح جاذب بر حذف یون نیترات و سولفات

ذریان مکی  88 mL min-1دمیرده مریشرود ترا عمرلکررد ذر

ابترردا کلینووتیلولیررت و ر

مورد انتظار از نمونه از دست نرود.

بهوسیلۀ آسیا گلولها ( )Planetary Ball Mill, 600PMخرد و به

از گ رانرردن ذرات از مررش نمرررۀ ،688

برا ارزیابی عملکرد ذاذ  ،ابتدا مقدار مشخصی از ذاذ بهنسبت

زیر الد نانومتر میرسد .س

غلظت آالینده با محلول در تمام قرار میگیرد .زمران تمرام بری

شررده در ذرردول ( )8برررا اال ر ز ذرراذ اسررتفاده شررد .یکرری از

 5ساعت و  88ساعت تنظیم شد .س

حذف یون سولفات و نیترات از محلولهای آبی با استفاده از کلینوپتیلولیت...

Si-O

محلرول نهرایی و ذراذ از

از محلرولهرا مختلرف نشران داده

کاستی هایی که در اال ز ذاذ ممک است ودید آید اکسیدشردن
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0.2 M (CH3) 2NH

0.2 M NaOH

0.2 M H2SO4 + NaCl

0.2 M H2SO4 + HNO3

Hot distilled water

0.2 M HCl

0.2 M CH3COOH

0.2 M AlCl3

0.2 M H2SO4

0.2 M HNO3

0.2 M NH4OH

0.2 M KOH

0.2 M MgCl2

S15

S14

S13

S12

S11

S10

S9

S8

S7

S6

S5

S4

S3

S2

S1

0.2 M KCl
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Table 1. Modification of clinoptilolite adsorbents with different solutions.

Natural clinoptilolite

حذف یون سولفات و نیترات از محلولهای آبی با استفاده از کلینوپتیلولیت...

جدول  .1ترکیبات مختلف اضافهشده به جاذب کلینوپتیلولیت.

نمونه بهوسیلۀ هوا بههنگا خش کردن در کوره است که ای مسأله

ح ف  %61/4درالد سولفات در مردت  5سراعت و کراهش آن ترا

با دمیدن گراز نیترروژن ویوسرته برهعنروان گراز بری اثرر در هنگرا

 %65/1درالد بکد از گ شت مدتزمان  88ساعت متوذه شد .بکد از

خش شدن برعرف میشود.

آن هم زدن محلول باعث وخش میدد آالینده در آ مریشرود .ایر

شکل ( )0نشان دهندۀ نتایج ح ف یون سولفات (الف) و نیترات ( )

ذاذ با  HNO3و ( H2SO4اسیدها قو ) اال ز میشود و حفرهها

به وسیلۀ ذاذ ها اال زشده در دو زمان  5و  88ساعت اسرت .در

و ناخالصیها بهخوبی بهبود مییابد که منیر به عملکرد بهتر ذاذ

ای شکلها وارامتر  D/Cمکرف مقدار ذاذ به غلظت آالینده اسرت

نسبت به سایر نمونهها میشود .نمونۀ  S2نیز درالد ح ف براالیی را

که در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد .راندمان حر ف سرولفات

 ،KClاال ز و تحت گاز

از یون سولفات دارد .ای ذاذ نیز با نم

شد که باعث کارایی بسیار باال نمونه شده است .از

در نمونۀ اال زنشده در حدود  %55/0اسرت کره ایر میرزان بررا

نیتروژن خش

ذاذ ها اال زشده بیشتر میشرود .چنرانکره ویداسرت حرداکثر

مقایسۀ بی محلولها اال ز کننده مشخص است که خش شردن

درالد ح ف یون سولفات به وسیلۀ ذاذ  S12رخ میدهد .ذاذ با

در حضور گاز نیتروژن مانع از اکسیدشدن میشود و راندمان فراینرد

سرعت باالیی به عمل کرد نهایی خود میرسد و ایر را مریتروان از

را بهشدت کاهش داده است.

)(a

)(b

شکل  .2حذف یون ) (aسولفات و ) (bنیترات در زمان  0و  15ساعت بهوسیلۀ جاذبهای اصالح شدۀ مختلف در .D/C=18 ،pH=7
Figure 2. Removal of (a) sulfate and (b) nitrate ions by modified adsorbents at t= 5 and t= 10 hr (pH=7, D/C=18).
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کرده است .اال ز برا

شرایط عملیاتی انتخرا شرده از منرابع مختلرف اسرتخراج شرده و

محلول  KClنتییۀ مناسبی را نشان داد؛ زیرا هم زمان بهینه اسرت

با توذه به شرایط آزمایشگاهی و دستگاهی انتخا شدهاند.

و هم راندمان ح ف باالیی در حدود  60/6درالرد بره دسرت آمرد.
نمونهها  S4 ،S3و  S5همانند ذ

سولفات بهعلت حضور هوا در

 .4اثر زمان تماس

هنگا سنتز کارایی خود را از دست میدهند و از نمونۀ اال زنشده

زمان تمام یکی از وارامترها مؤثر در فرایند ذ

نیز عملکرد ضکیفتر داشتند .نمونهها  S6و  S7کره هرر دو برا

و بررسی زمان تمام برا استفاده در محریط غیرر آزمایشرگاهی و

بیشتر

کاربرد شدن بسیار مهم است .در اینیا اثر زمان تمام برا نمونۀ

نیترات به وسیلۀ کلینووتیلولیرت شردهانرد .ترکیرش ایر دو محلرول

اال زنشده و نمونها که بیشرتری رانردمان در حر ف سرولفات و

اال ز کننرده نیرز رانردمان براالیی از خرود نشران داد .نمونرههرا

نیترات را داشتند بررسی شد .چنانکه در شکل (( )a -)5نشان داده

اال ز شده با محلولهرا قلیرایی کره در تمرامی مراحرل سرنتز و

شده است ،ح ف یون سولفات بهوسیلۀ نمونۀ خا در  58دقیقه اول

خش شدن تحت ذریان دایم نیتروژن خالص به ذرا هروا بودنرد

کمتر از  %58/0است ولی با االر ز نمونره ،در ذراذ  S12تقریبرا

(به دلیرل ذلروگیر از اکسیدشردن) عمرلکررد بهترر نسربتبره

میزان ح ف تا دو برابر افزایش مییابد .با گ شت زمان نمونرۀ خرا

اسید قو اال ز شدند ،با خالیشدن حفرهها منیر به ذ

سطحی اسرت

نمونهها مشابه بدون حضور گاز نیتروژن دارند .در نمونههایی روند

راندمان ذ

کاهشی یرا توقرف الرکود رانردمان در زمران  88سراعت نسربتبره

اال زشده بکد از گ شت زمان  5ساعت شاهد افزایش رانردمان ترا

 5ساعت اتفام می افتد .برخورد بیشتر یون نیترات با ذاذ یکری از

حدود  %05ح ف بود.

دالیل ای مسأله است .مساحت ویژه یکی از مهمترری وارامترهرا

ح ف یون نیترات در شکل (( )b -)5نشان داده شده اسرت .نمونرۀ

بیشررتر ذرراذ اسررت .بررا اسررتفاده از محلررولهررا

قادر به ح ف یون نیترات در

توانررایی ذر

اال ر زکننررده ،حفرررههررا کلینووتیلولیررت کرره حرراو رعوبررت و

تا  5ساعت بکد فقط  %6افزایش یافرت ،ولری نمونرۀ

اال زنشده در 58دقیقۀ ابتدا ذ

حدود  %59/1است .چنانکه مشاهده شد ،نمونۀ اال زشده با

ناخالصیها دیگر هستند براز شرده ،برا حفرد سراختار شربکها ،

بهعنوان روش مؤثر برا ذ

مساحت ویژه افزایش چشمگیر خواهد داشت .اسیدشویی به عرور

در زمان  5ساعت به بیشینۀ ذ

کلی باعث افزایش نسبت  Si/Alو افزایش سطح ویژه میشرود[.]55

بکد افزایش ذ

KCl

نیترات است .ای ذاذ اال زشرده

صدیقی  -صص7-01 :.

مختلف نشان میدهد .کلینووتیلولیت اال ز نشرده بکرد از گ شرت

غلظت به آالینده بررسی میشود .الز به ذکرر اسرت کره محردودۀ

حذف یون سولفات و نیترات از محلولهای آبی با استفاده از کلینوپتیلولیت...

شکل (( )b-)0نتایج ح ف یرون نیتررات را بره وسریلۀ ذراذ هرا

در ادامه ،شرایط عملیاتی فرایند ذ

 88ساعت حدود  %58/6یون نیترات را ذ

شامل زمان تمام pH ،و اثر

رسیده است و از ایر زمران بره

وذود نخواهد داشت.

)(a

)(b

شکل  .3نتایج بررسی پارامتر زمان تماس بر حذف ) (aیون سولفات و ) (bیون نیترات بهوسیلۀ نمونۀ طبیعی
و دو نمونه با راندمان بیشینه در .D/C=18 ،pH=7
Figure 3. Effect of contact time on the removal of (a) sulfate and (b) nitrate ions by natural and modified adsorbents (pH=7, D/C=18).
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حذف یون سولفات و نیترات از محلولهای آبی با استفاده از کلینوپتیلولیت...

 .6تأثیر نسبت جاذب به غلظت آالینده

 .5اثر pH

ای وارامتر یکی از مهمتری اثرات را در فرایند ذ
دلیل ای امر را میتوان تولید

در محیطها اسرید و

تحقیق مقدار ذاذ با نماد  Dو غلظت آالینده با نماد  Cنماش داده

باز بیان کرد که برهمکنش ای یونهرا در رانردمان ذراذ ترأثیر

شده است .بنابرای وارامتر  D/Cبهعنوان ی

متغیرر در نظرر گرفتره

ویژها دارد pH .اثرر قابرل تروذهی بره توانرایی الکترروندهنردگی

میشود .بر اسام تحقیقات انیرا گرفتره ،محردودۀ نسربت غلظرت

گررروههررا عامررل سررطحی و میررزان و نرروع بررار سررطحی ذرراذ و

ذاذ به آالینرده بری  0ترا  08انتخرا شرده اسرت .چنرانکره از

سرطحی

سرولفات

ذ

و

سرطحی دارد.

ای وارامتر تأثیر زیاد بر رو فرایند ذر

سرطحی دارد .در ایر

شرونده دارد .رابطرۀ قردرت یرونی محلرول برا ذر

شکل (( )a -)5ویداسرت ،برهعلرت ظرفیرت براال ذر

آالیندهها احتماال برهدلیرل اثرر قردرت یرونی برر رفترار برار ذراذ

بهوسیلۀ کلینووتیلولیت هرچه میزان ذاذ زیاد شود درالرد حر ف

کلینووتیلولیت و بر توزیع گونهها آالیندهها در فاز محلول و نیز اثر

یون سولفات افزایش مییابد و راندمان در حردود  %90/6بره دسرت

 HClو NaOH

میآید .در مقادیر وایی ذاذ  ،ح ف یون نیترات در حردود %61/0

تنظیم شد .چنان که در شکل (( )a -)6مشخص است ،میزان حر ف

است و ای خود نشاندهندۀ قدرت باال ذ

ای آالینده بهوسیلۀ

آالیندۀ سولفات در محیط اسید  %94/5و در محیط براز %96/0

ذاذ است .برا بهینرهکرردن شررایط حر ف ایر آالینرده دمرا

است .هر دو مقدار راندمان بسیار قابل قبرول اسرت .دلیرل براالبودن

 05درذۀ سلسیوم ،زمان  5ساعت و  pHبرابر  9/5انتخا میشود.

کلی عمل کرد ذاذ  ،اییاد شرایط بهینره شرامل دمرا  05درذرۀ

از شکل (( )b -)5مشخص است که افزایش نسبت میزان ذراذ بره

سلسیوم زمان اخت ط ذاذ و آالینده  5سراعت و نسربت غلظرت

آالینده منیر به افزایش میزان حر ف مریشرود کره ایر میرزان در

ذاذ به آالینده برابر  81است .شکل (( )b -)6نشان مریدهرد کره

نسبت  81به میزان بهینۀ خود میرسد .با افزایش ذاذ بیش از ای

تغییرات  pHبرا آالیندۀ نیترات دارا روند الکود با ویشررو از

مقدار راندمان کاهش مییابد که دلیل ای موضوع را میتوان برخورد

محیط اسید به محیط باز است و در محیط کرام براز دوبراره

ذرات ذاذ با یکدیگر بهذرا برخرورد برا ذرات آالینرده دانسرت و

افت راندمان ویش میآید .در  pH=9/5بیشتری میزان ح ف %95/5

همی امر باعث کاهش ذ

میشود .ای نمونه با محلول ی دهرم

رخ میدهد.

مرروالر سرردیم کلریررد در دمررا  05درذ رۀ سلسرریوم و

رقابتی آنیونها است pH .با محلول یر دهرم مروالر

pH= 9/5

در مدتزمان تمام  5ساعت بهینه است.

)(b

)(a

شکل  .4تأثیر تغییرات  pHبر راندمان حذف (الف) یون سولفات و (ب) یون نیترات در شرایط بهینه در .D/C=18 ،t= 5 hr
Figure 4. Effect of pH on the removal of (a) sulfate and (b) nitrate ions at t= 5 hr, D/C=18.
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)(b

شکل  .0تأثیر تغییرات پارامتر  D/Cبر حذف (الف) یون سولفات و (ب) یون نیترات در شرایط بهینه در  pH=9/0و .t=5 hr
Figure 5. Effect of D/C on the removal of (a) sulfate and (b) nitrate ions at pH=9.5, t= hr.

فروندلیچ برا بیان ایزوترو ذ

 .7مدلهای جذب سطحی
ایزوتر ها ذ
ذ

ی

مهمتری عامل توالیفکنندۀ رابطه بری ظرفیرت

ذاذ و غلظرت مرادۀ ذر

سیستمها ذ
نقراط واالنر
به ضخامت ی

شرونده اسرت و در عراحری

ذ

در سطح یکسان نیست و قدرت ذ

متفاوتی دارند .مکادلرۀ

خطی فروندلیچ بهالورت مکادلۀ ( )6بیان میشود[:]56

بسیار مؤثر است .ایزوترو النگمویر با فرض وذود
بررر سرطح ذرراذ اسررت؛ بنرابرای الیرۀ ذر

شررده

()6

log qe =log Kf +( ) log Ce

مولکول خواهرد برود .مکادلرۀ خطری النگمرویر نیرز
که  Ceغلظت تکرادلی آالینرده برر حسرش  qe ،mg/Lمقردار غلظرت

بهالورت مکادلۀ ( )0بیان میشود[55و:]56

تکررادلی یررون ذ ر
()0

=

+

شررده بررر حسررش  n ،mg/gو  Kfضررریش ذ ر

فروندلیچ بر حسش  L/mgاست .چنانکه در ذدول ( )0نیز مشراهده
میشود ،هرچه ضریش همبستگی

که در آن  Ceغلظت تکادلی مراده در محلرول برر حسرش ،mg/L
میزان مادۀ ذر

چندالیها است که ناحیرههرا

شرده برهازا وزن ذامرد مراده برر حسرش ،mg/g

 Klضریش النگمویر و

حداکثر میزان ذ

بر حسش  mg/gاست .شراخص مردل ذر

تئور مدل النگمویر
النگمرویر از رابطرۀ ()5

نزدی تر به ی
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)(a

باشرد ایزوترر

مدنظر به نتایج به دستآمردۀ آزمایشرگاه نزدیر ترر اسرت .ظرفیرت
ذ

به وسیلۀ مدل النگمویر برا یرون نیتررات  64/64میلریگرر

آالینده بر گر ذاذ و برا سولفات  49/55میلیگرر برر گرر بره
دست آمد .ی

دلیل ظرفیت ذ

باال ،استفاده از ذاذ ها اال ز

شدۀ مؤثر و بهینه کردن شرایط آزمایشگاهی برا ای ذراذ اسرت.

بهدست میآید[:]54

نتایج نشان می دهد که فرایند ح ف نیترات ،از مدل النگمویر ویرو
میکند؛ ولی در مورد یون سولفات از مردل فرونردلیچ .چنران کره از

()5

شکل ( )4و ( )6ویداست ،در فرایند ذ
که

عدد ثابت النگمویر بر حسش ،L/mg

سولفات به دلیرل ایر کره

حد اکثر غلظرت اولیره

ضریش همبسرتگی دادههرا برا رونردیابی در ایزوترر فرونردلیچ برابرر

بر حسش میلیگر بر لیتر ،و  Rlشاخص النگمویر که بدون بکد است.

ایر یرون را

در رابطۀ فوم  Rl>1مدل نامطلو  Rl=0 ،مدل برگشتناور یر،

Rl=1

 8/988است ،ایزوتر فروندلیچ بهترر مریتوانرد ذر
توالیف کند.

مدل خطی است .چنان چه  0<Rl<1باشد مدل مطلو اسرت .مردل
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)(a

)(b

شکل  .6نتایج ایزوترم النگمویر بر فرایند حذف یون ) (aسولفات و ) (bنیترات.
Figure 6. Langmuir isotherm results on the removal of (a) sulfate and (b) nitrate ions.

)(a

)(b

شکل  .7نتایج ایزوترم فروندلیچ بر فرایند حذف یون ) (aسولفات و ) (bنیترات.
Figure 7. Freundlich isotherm results on the removal of (a) sulfate and (b) nitrate ions.

برا ذ

یون نیترات ضریش همبستگی دادهها با ایزوتر النگمرویر

حدود  8/94است و ای ایزوتر فرایند ذ

را بهتر توالریف کررده

می تواند ذ

کند و بهالرورت تر الیره انیرا مریشرود .بنرابرای

است .در ذدول ( )0نتایج به عور خ اله آورده شده است .بررسی در

یتوان گفت که واکنش ذ
م 

محدودۀ غلظت متوسط اولیۀ یون آالینده انیا ور یرفت ترا ضرریش

بر اسام مدل بهینه ،چند نمونه تست آزمایشرگاهی انیرا شرد کره

همبستگی مکادلۀ خط در مدل افزایش ویدا کند .همبستگی دادههرا

مقدار  RMSEبرا سولفات و نیترات بهترتیرش برابرر  0/80و 5/65

با مدل النگمویر نشاندهندۀ ای است که تما مکانهرا ذر

01

یکدیگر هم ارز هستند .همچنی هر مکان ذر

تنهرا یر

گونره را

برا

بهالرورت ایردهآل انیرا مریگیررد.

به دست آمد که نشاندهندۀ الحت مدلهاست.
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Freundlich

Langmuir
Pollutant
Adsorbent

Rl

R2

Sulfate

S12

0.427

0.818

69.35

Nitrate

S2

0.211

0.958

76.46

)(mg/g

Kl

R2

1/n

Kf

0.12

0.911

0.123

31.65

1

0.849

0.069

1.65

شونده دارد .برا ح ف یرون

در ذدول ( )5مقایسۀ بی عملکرد ذاذ بهینه بررا حر ف یرون

میزان و نوع بار سطحی ذاذ و ذ

نیترات و سولفات با ذاذ ها دیگر در مراذرع مختلرف نشران داده

سولفات هرچه میزان ذاذ افزایش یابد درالد ح ف زیاد میشرود،

شده است .چنانکره از ذردول مشرخص اسرت اسرتفاده از زئولیرت

در حالیکه برا حر ف یرون نیتررات مقردار بهینره وذرود دارد .در

عبیکی بهدلیل ارزانبودن و قابلیت ح ف باال آالیندهها مریتوانرد

شرایط بهینه در  pH=9/5و نسبت غلظت ذاذ به آالینده برابرر 81

ذاذ مؤثر و کارامد باشد.

و زمان تمام برابر  5ساعت ،ح ف یون نیترات برابر  %95/5و ح ف
یون سولفات برابر  %96/0به دست آمد .همچنی نتایج ایزوترر هرا

 .8نتیجهگیری

ذ

در ای تحقیرق بره بررسری االر ز ذراذ عبیکری کلینووتیلولیرت

میلیگر بر گر و سولفات  49/55میلیگر بر گر است .همبستگی

به منظور ح ف یون سولفات و نیترات از محیط آبی ورداخته شد .اثر

دادهها با مدل النگمویر نشاندهندۀ ای است کره تمرا مکرانهرا

وارامترها مختلف از قبیل زمان ،غلظت آالینده ،میزان ذاذ

و pH

ذ

نشان داد که حد اکثرر ظرفیرت ذر

بررا نیتررات 64/64

با یکدیگر همارز هستند .نترایج نشران داد کره کلینووتیولیرت
ذاذ ارزان با دسترسی آسان و راندمان باال ذ

بررر عمررلکرررد ذرراذ بررسرری شرد .نتررایج نشرران داد کرره  pHاثررر

اال زشده ی

چشمگیر بر توانایی الکتروندهندگی گرروههرا عامرل سرطحی و

یونها نیترات و سولفات است.
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Table 2. Results of Langmuir and Freundlich isotherms for nitrate and sulfate adsorption.
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جدول  .2نتایج ایزوترمهای النگمویر و فروندلیچ برای فرایند جذب یون نیترات و سولفات.

جدول  .3مقایسۀ حذف آالیندهها با استفاد از جاذبهای مختلف.
Table 3. Comparison of pollutant removal by different adsorbents.

Ref.

)Removal (%

Operating condition

Pollutant

Adsorbent

][38

91.2

pH= 6-9, t= 12 hr, C= 30-45 mg/L

Sulfate

Silica

][39

97.5

pH= 8.5, t= 10 hr, C= 60 mg/L

Sulfate

Carbon nanotube

][40

94.6

pH= 9, t= 4 hr, C= 25-45 mg/L

Sulfate

Chitosan

][41

96.5

pH= 5-9, t= 2 hr, C= 40 mg/L

Sulfate

Activated carbon

][42

98.4

pH= 4-11, t= 8 hr, C= 50 mg/L

Sulfate

Graphene

-

97.2

pH= 9.5, t= 5 hr, C= 45 mg/L

Sulfate

Current study

][25

89.7

pH= 4-10, t= 12 hr, C= 65 mg/L

Nitrate

Alumina

][43

83.4

pH= 9, t= 8 hr, C= 30-55 mg/L

Nitrate

Bismuth oxide

][44

82.7

pH= 5-10, t= 3.5 hr, C= 50 mg/L

Nitrate

Silica

][45

97.5

pH=8.5, t= 4 hr, C= 40-60 mg/L

Nitrate

Activated carbon

][46

91.3

pH= 5-9, t= 6 hr, C= 60 mg/L

Nitrate

bentonite -Fe3O4

][47

94.4

pH= 5-10, t= 8 hr, C= 45-65 mg/L

Nitrate

Chitosan

-

93.3

pH= 9.5, t= 5 hr, C= 60 mg/L

Nitrate

Current study
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