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ABSTRACT
Background & aim: Nitrate is used as a chemical water quality indicator. Therefore, nitrate
removal from contaminated water is considered as an important health and environment
issue. The aim of this work was investigation of nitrate adsorption from aqueous solution by
Local Green Montmorillonite (LGM) as a novel adsorbent.
Methods: This study was conducted in a laboratory batch reactor. The most important
variables affecting adsorption process were investigated and adsorption kinetic and isotherms
were determined. Spectrophotometer was used for nitrate measurement and adsorbent
characteristics were determined by BET, SEM and FTIR examimations. Data analysis was
performed by excel software.
Results: The results showed the optimum pH=1.5 and nitrate adsorption increased by
increasing contact time and adsorbent dosage. The adsorbent specific surface area of 13m2/g
was obtained and FTIR test revealed the functional groups existing on adsorbent surface to
have important role in nitrate adsorption. Experimental data was well fitted by pseudo
second-order kinetic model. Langmuir isotherm model best represented the experimental data
to describe adsorption process and the maximum nitrate adsorption capacity was 89 mg/g.
Conclusion: Overall, data showed that the Local Green Montmorillonite can efficiently
remove nitrate from aqueous solution.
Keywords: Nitrate; Green Montmorillonite; Adsorption; Aqueous Solution.
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بررسی جذب یون نیترات...

بررسی جذب یون نیترات از محلولهای آبی با استفاده از جاذب جدید
مونت موریلونیت سبز محلی
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چکیده
زمینه و هدف :نیترات به عنوان یکی از شاخصهای شیمیایی آلودگی آب مورد بررسی قرار میگیرد ،از این جهت حذف آن
از آبهای آلوده به عنوان یکی از مباحث مهم در زمینه سالمت زیست محیطی مطرح میگردد .هدف این تحقیق بررسی
جذب نیترات از محیط های آبی با استفاده از مونت موریلونیت سبز محلی به عنوان یک جاذب جدید بوده است.
روش کار :این تحقیق به صورت تجربی در یک راکتور ناپیوسته انجام شده اسنت .مهمتنرین متعیرهنای منورر بنر فراینند
جذب ،مورد بررسی قرار گرفته و سینتیک و ایزوترم های جذب نیز تعیین شده است .برای اندازه گیری غلظت نیتنرات از
دستگاه اسپکتروفتومتر و برای تعیین خصوصیات جاذب از آزمایش های  BET ،SEMو  FTIRاستفاده شنده اسنت .آننالیز
داده ها با نرم افزار اکسل انجام پذیرفت.
یافته ها :نتایج نشان داد که  pHبهینه جذب نیترات  1/2بوده و با افزایش زمنان تمناو و مقندار جناذب ،رانندمان جنذب
افزایش می یابد .سطح ویژه جاذب  13متر مربع بر گرم به دست آمد و آزمایش  FTIRنشان داد که گنروههنای عناملی
موجود بر روی جاذب نقش مهمی در جذب نیترات دارند .داده های آزمایشگاهی از سینتیک درجه دوم کاذب تبعیت نموده
و همچنین ایزوترم النگمویر برای توصیف فرایند جذب مطابقت بهتری با داده هنای آزمایشنگاهی داشنته و نشنان داد کنه
حداکثر ظرفیت جذب نیترات برابر با  22میلی گرم بر گرم بوده است.
نتیجهگیری :به طور کلی نتایج نشان داد که موننت موریلونینت سنبز محلنی منیتوانند نیتنرات را بنا رانندمان بناالیی از
محلولهای آبی جذب نماید.
واژه های کلیدی :نیترات ،مونت موریلونیت سبز ،جذب ،محلول آبی
دریافت20/19/12 :

پذیرش22/9/92 :

مقدمه

بهداشتی ،نشتهای ناشی از سیستمهای عفنونی و ینا

آنیونهای معدنی از جمله مواد سمی میباشنند کنه

زبالننه دانهننا ایجنناد شننود ( .)3امننا کودهننای غنننی از

قادرند در غلظتهای کم نیز برای انسان و حیواننات

نیتروژن منبع عمده ورود نیترات به محنیط زیسنت

مضر باشند .در این میان ،یون نیترات به دلیل حاللیت

میباشند ( .)0ورود نیتروژن به روانابهنای سنطحی

باال به عنوان تهدیدی جدی برای منابع آب سطحی و

ناشنی از فعالینتهنای انسنانی ،علنت عمنده پدینده

زیرزمینی در نظر گرفته میشود ( .)9,1آلودگی آب

اوتریفیکاسیون میباشد که منجر به تنزل کیفیت آب

به نیترات میتواند از طریق ورود روانابهای شهری

رودخانه و خطراتی جبنران ناپنذیر بنرای اکوسیسنتم

و کشاورزی ،دفنع غینر بهداشنتی عنایعات صننعتی و

میگنردد ( .)2همچننین در منناطق صننعتی ،غلظنت

Downloaded from healthjournal.arums.ac.ir at 23:36 IRDT on Monday June 25th 2018

مهدی فضل زاده ، 1شهین ادهمی ، 2مهدی وثوقی نیری ،1رسول خسروی ،*3انوشیروان صدیق

1

سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 1322

 344مجله سالمت و بهداشت

ناشی از نیترات اررات زیادی بر روی چاههای منناطق

ایلیت بنه علنت مسناحت سنطح وینژه بناال ،پاینداری

روستایی دارد .بسیاری از مطالعات نشان میدهد کنه

شیمیایی و مکانیکی ،انواع خواص سنطحی و سناختاری

غلظت باالی این آالینده منجر به اخنتالالت خنونی در

مختلف و هزینه پایین ،به طنور گسنتردهای اسنتفاده

نننوزادان مننیگننردد کننه متهموگلننوبینی یننا سننندرم

میگردند ( .)19مونت موریلونیت سنبز محلنی ،ینک

کودکان آبی نامینده منیشنود کنه بنه طنور بنالقوه

نننوع خنناک رو سننبز رننند یافننت شننده در حننوالی

کشنده بوده و عنالوه بنر اینن ،نیتنرات باعنث تولیند

شهرستان اردبیل میباشد که در این تحقیق به عنوان

نیتروزآمین میگردد و خطنر ابنتال بنه بیمناریهنای

یک جاذب جدیند و کارآمند بنرای حنذف نیتنرات از

منرتبط بننا سننرطان ،بننه ویننژه سننرطان معننده را در

محیطهای آبنی منورد بررسنی قنرار گرفتنه اسنت.

بزرگساالن افزایش میدهد ( .)2 ,7از این رو سازمان

بنابراین هدف این تحقینق بررسنی جنذب نیتنرات از

بهداشت جهانی به منظور حفاظت از سالمت عمومی

محیطهای آبی با استفاده از مونت موریلونینت سنبز

از عوارض جانبی مصرف نیترات باال ،مقندار 24mg/l

محلی به عنوان یک جاذب جدید بوده است.

را به عنوان اسنتاندارد بنرای غلظنت نیتنرات تنظنیم
کرده اسنت ( .)2بنا توجنه بنه ارنرات ننامطلوب اینن

روش کار

آالینننده ،الزم مننیباشنند غلظننت آن در منننابع آب

آماده سازی جاذب

هنای

مونننت موریلونیننت سننبز از منطقننه سننرچم اردبیننل

آشامیدنی به کمتر از حند مجناز برسند .رو

فیزیکوشننیمیایی و بیولننوژیکی بسننیاری جهننت حننذف

جمعآوری شده و پس از کوبیدن آرام ،با اسنتفاده از

نیترات اعافی آب مورد اسنتفاده قنرار منیگینرد .از

الک ،جداسازی و تمیزسازی دانههای خاک انجام شد.

جملننه تبننادل یننونی ،اسننمز معکننوو ،الکترودیننالیز،

پننس از آن دانننههننای تمیننز شننده در زیننر آفتنناب

دنیتریفیکاسیون ،ازن زنی و اسنتفاده از فیلتنر کنربن

نگهداری شدند تنا کنامال رطوبنت آن گرفتنه شنود.

فعال و ماسه .کاربرد برخنی از اینن فرآینندها جهنت

سپس خاکها چنندین بنار شسنته شندند تنا رنند و

حذف نیترات دارای معنایبی منیباشند .از مینان اینن

ناخالصیهای خاکها از بین رود .بعد از اینکه چنندین

فرآیندها ،جذب به علت راحتی و آسانی در عملینات،

مرتبه خاکهنا بنا آب مقطنر شستشنو داده شند بنه

سننادگی طراحننی و مالحظننات اقتصننادی مربننو بننه

مدت  90ساعت در دمای  24درجه سانتیگراد خشک

هنا

گردید تا آب موجود در خلنل و فنرا از بنین بنرود.

ارجحیت دارد ( .)14مواد مختلفنی از قبینل ترکیبنات

سپس دانههای گرانولی خاکها با مش  14جداسازی

هدروتالسننیتی ،ه ندروژل کیتننوزان ،هدروکسننیدهای

شننده و در ظرفننی مخصننوص بننه دور از رطوبننت

الیهای دوگانه و مشتقات خاک رو به عننوان جناذب

نگهداری شد تا در مواقع نیاز از آن استفاده شود.

برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته انند (.)11

روش آزمایش

در این میان ،خاک رو به عنوان ینک جناذب طبیعنی

این تحقیق تجربی به صورت ناپیوسته در ارلننهنایی

برای آالیندهها ،از طریق حذف آنیونها و کاتیونهنا

به حجم  144سی سی بر روی شنیکر انجنام گرفنت.

طی فرآیند تبادل یونی و جذب یا هر دو ،نقش مهمی

بنرای تهیننه غلظنتهننای مختلنف نیتننرات از محلننول

را در محیط زیست ایفا منیکنند ( .)1بنه طنور کلنی،

نیترات پتاسیم تهیه شنده از شنرکت منرک اسنتفاده

موادمعنندنی خنناک رو بننه گننروههننای :مونننت

شنند .بعنند از آمنناده شنندن جنناذبهننا ،بننرای انجننام

جاذبهنای ارزان قیمنت ،نسنبت بنه سنایر رو

موریلونیت ،اسمکتیت ،کائولینیت و ایلینت و کلورینت

آزمایشها ابتدا مقدار

CC

 24نمونه با غلظت مشخص
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توسط استوانه مدرا برداشته و داخنل ارلنن ریختنه

مشاهده ساختار میکروسکوپی از آزمایشهنای،BET

شد .در صورت نیاز به تنظیم  ،pHبا استفاده از HCl

 FTIRو  SEMاستفاده شد.

و  NaOHیک دهم نرمال pH ،تنظیم گردیند .سنپس
ارلن اعافه گردید و بی درند بر روی شیکر گذاشته

مشخصات جاذبها

و سرعت اختال تنظیم گردید .پنس از زمنان تمناو

از میان روشپهای مختلفی که جهنت تعینین مینزان

مشخصی ،نمونه از روی شیکر برداشته شند و جهنت

تخلخل جاذب مورد اسنتفاده قنرار منیگینرد ،رو

سنجش مقدار نیترات باقی مانده مورد استفاده قرار

 BETکنه مبتنننی بننر جننذب مننیباشنند مننورد توجننه

گرفت .مهمترین متغیرهنای منورد بررسنی در اینن

بیشتری اسنت .در اینن رو

 ،الینهای از ملکنولهنای

آزمایش pH ،اولیه محلول بنا دامننه  11( 9-11و- 2

آالینده بر روی سطح جاذب ایجاد میشود .با تعینین

 ،)9-0-2-7دوز جاذب -9-0-2-2-14 g/l( 14-1 g/l

عخامت ملکول میتوان سطح اشغال شده را محاسبه

 ،)1زمننان واکنننش  1-914دقیقننه (-124-124-914

و براساو مقدار ماده جذب شده مساحت سطح کل

 1-2-14-12-94-34-24-72-24-194دقیقنننننننه)،

جاذب مورد نظر را محاسنبه نمنود .در اینن تحقینق

غلظت اولینه نیتنرات -924 mg/L) 92-924 mg/L

نتننایج آزمننایش  BETنشننان داد کننه جنناذب مننورد

 )92-24-144-124و سننرعت هننم زدن  4-924دور

استفاده دارای سطح ویژه  13 m2/gبوده و همچننین
3

بننر دقیقننه ( )4-24-144-124-944-924rpmبننود.

حجننم کننل حفننرات بننر روی  GLMبرابننر بننا cm /g

برای اطمینان از تکرار نتایج ،هنر مرحلنه از آزمنایش

 4/4732میباشند .بنرای تعینین مورفولنوژی سنطح

دو بار تکرار و میانگین نتایج گزار

شد.

روشهای آنالیز

جاذبها از میکروسنکو

الکتروننی روبشنی اسنتفاده

میشود .شکل  1نشان دهنده تصناویر گرفتنه شنده

در این آزمایش برای سنجش مقدار نیترات از رو

توسط میکروسکو

اسپکترومتری در طول موا  994نانو متر بنر اسناو

بعد از فرایند جذب میباشد .همانطوری که در شکل

هنننای اراینننه شنننده در کتننناب اسنننتاندارد

قابل مشاهده است ،مونت موریلونیت قبل از فرایند

آزمننایشهننای آب و فاعننالب اسننتفاده شنند .جهننت

جذب دارای سطحی ناهموار تر و خلل و فنرا قابنل

بررسی خصوصیات جاذبهای مورد استفاده از جمله

رویت تری نسبت به مونت موریلونیت بعد از فرایند

سطح ویژه ،ساختار کریستالی ،عوامل فعال و همچنین

جذب میباشد.

رو

الف

الکترونی روبشی از جاذب ،قبل و
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ب

FTIR
طیف سنجی مادون قرمز یکی از رو

هنای خنوب و

متداولی است که جهت شناسایی و تجزیه مواد مورد
اسنننتفاده قنننرار منننیگینننرد .فرکنننانس تشعشنننع
الکترومغناطیس در ناحیه مادون قرمز ) (IRمطابق با
فرکانس ارتعا

طبیعی اتمهای یک پیونند منیباشند

که پس از جذب امواا مادون قرمز در یک مولکنول،
باعننث ایجنناد یننک سننری حرکننات ارتعاشننی در آن
میشود که اساو طیفسنجی مادون قرمز را تشکیل
میدهد ( .)13با توجه به شکل  9میتوان چنین گفنت

میباشد ( .)10پیکهایی که در طیفهای  044تا 224
(بزرگترین پیک  074و  )204وجود دارد ،مربو بنه
 Al-Oو  Si-Oمننیباشنند ،پیننک بننین  3244تننا 0444
(بزرگتنرین پینک  )3201کنه مربنو بنه باننند O-H
ناشی از گروههای  SiO2میباشد برای جذب نیترات
بسیار مطلوب میباشد ( .)12هچننین پینکهنای بنین
 3944تا ( 3244بزرگترین پینک  ) 3224مربنو بنه
باننندهننای هیدروژنننه مشننترک بننین  O-Hو N-H
میباشد (.)12

که پیک بین  244تا  1944بیان کننده باندهنای C-O

شکل  .2طیف  FTIRمربوط به جاذب GLM

اثر غلظت اولیه نیترات

مننیشننود کننه بننا افننزایش غلظننت از  92mg/lبننه

در این مرحله ارر غلظتهای مختلف نیتنرات منورد

 924mg/lظرفیننننننت جنننن نذب از  94/12بننننننه

بررسی قرار گرفت ،با توجه بنه نمنودار  3مشناهده

 197/27mg/gافزایش مییابد.
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شکل  .1تصاویر گرفته شده با  GLM :SEMقبل از جذب (الف)  GLMبعد از جذب (ب)
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اثر زمان تماس

 24دقیقه اینن مینزان بنه  29/02درصند منیرسند.

شنکل  0ارننر زمننان تمناو بننر روی راننندمان حننذف

همچنین با توجه به شکل مشنخص اسنت کنه پنس از

نیتننرات را نشننان مننیدهنند .همانگونننه کننه در شننکل

 144دقیقه زمان تماو ،راندمان حذف رابت شنده و

مشاهده میشنود ،بنا گذشنت زمنان مینزان جنذب

بننا افننزایش زمننان تغییننر پینندا نمننیکننند و مشننخص

افزایش مییابد به طوریکه راندمان حذف در زمان 1

میشود که زمان تعادل جذب  144دقیقه میباشد.

دقیقه  92/27درصد میباشد که با افزایش زمان بنه

شکل  .4اثر زمان تماس (غلظت اولیه نیترات  ،25mg/lدوز جاذب  pH ،4g/lاولیه محلول 7و سرعت  156دور بر دقیقه)

تاثیر pH

افزایش  pHراندمان حذف نیتنرات کناهش منییابند

نتایج حاصنل از تناریر  pHبنر جنذب نیتنرات توسنط

بننهطننوری کننه در  pH=11ایننن مقنندار بننه 22/32

مونت موریلونیت سبز محلی ،در شکل  2نشنان داده

راندمان رسیده است.

شده است .حداکثر راندمان حنذف برابنر بنا 24/17
درصد در  pHبرابنر بنا  1/2اتفنا افتناده اسنت .بنا
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شکل .3اثر غلظت اولیه نیترات (دوز جاذب  ،g/l4زمان تماس  06دقیقه pH ،اولیه محلول  7و سرعت  156دور بر دقیقه)
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اثر مقدار جاذب

میباشد .همچنین مشاهده میشنود کنه بنا افنزایش

نتایج حاصل از تاریر مقادیر مختلف جاذب ،بنر مینزان

دوز جنناذب ،ظرفیننت جننذب بننه میننزان چشننمگیری

حذف نیترات مطابق شنکل  2منیباشند .نتنایج نشنان

کاهش مییابد به طوریکه با افزایش دوز جناذب از 1

میدهد که با افزایش مقندار جناذب از  1بنه 14 g/l

بننه  14g/lظرفیننت جننذب از  17/22mg/gبننهmg/g

کارایی حذف نیتنرات بنه مقندار  91درصند افنزایش

 9/97کاهش یافته است.

مییابد .به طوری که باالترین راندمان حذف مربو
به دوز جناذب  14g/lبنوده کنه برابنر  21/0درصند

شکل  .0اثر دوز جاذب (غلظت اولیه نیترات  ،25mg/lزمان تماس  06دقیقه pH ،اولیه محلول  ،1/5و سرعت اختالط  156دور بر دقیقه)

اثر سرعت اختالط

شرایط بدون اخنتال  19/01درصند منیباشند و بنا

شکل  7ارر سرعت اختال بر روی رانندمان حنذف را

افزایش سرعت اخنتال بنه 924دور بنر دقیقنه اینن

نشان میدهد .با توجه به شکل مشخص میشود کنه

مقدار به  27/70درصد میرسد.

با افزایش سرعت اختال  ،کارایی حذف افنزایش پیندا
میکند .به طوریکه مقدار راندمان حذف نیتنرات در
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شکل  .5اثر  pHاولیه محلول (غلظت اولیه نیترات  ،25mg/lزمان تماس  06دقیقه ،دوز جاذب  4g/lو سرعت اختالط  152دور بر دقیقه)
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سنتیک جذب

با انتگرالگیری از معادله منذکور ،رابطنه خطنی زینر

به منظور تعینین رونند تغیینرات غلظنت نیتنرات بنا

حاصل میشود:

گذشت زمان و مشنخص نمنودن مکانیسنم فرآینند
جننذب مننیتننوان از طریننق چننند منندل بننه بررسننی
دادههای تجربی پرداخت .مدلهنای سنینتیکی درجنه
اول و دوم کاذب به صورت زیر بیان میگردد:

نمودارهای مربو به سنتیک جذب نیترات ،در شنکل
 2و پارامترهای مربو به آن در جدول  1مشناهده
می شنود .نتنایج حاصنل مشنخص نمنود کنه عنری

معادله سینیتیک درجه اول کاذب

همبستگی ( )R2جاذب مونت موریلونیت سنبز ،بنرای
دو مدل درجنه اول و دوم کناذب بنه ترتین

برابنر

با انتگنرال گینری از معادلنه بناال ،رابطنه زینر حاصنل

 4/2210و  4/2223مننیباشنند .کننه نشننان مننیدهنند

میشود:

دادههای جذب از سینتیک درجنه دوم کناذب تبعینت
میکنند .در جدول  1رابنتهنای مربنو بنه هنر دو
مدل سینتیکی بیان گردیده است.

سینتیک درجه دوم کاذب:

جدول  .1ثابتهای سینتیک جذب نیترات بر روی جاذب GLM

Psedo-second order
qe
K2
R2
21.459
0.0107
0.999

Psedo-first order
qe
K1
R2
2.588
-0.057
0.991

Adsorbent
GLM
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شکل  .7اثر سرعت اختالط (دوز جاذب  ،16g/lزمان تماس  06دقیقه pH ،اولیه محلول )1/5
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ایزوترم جذب

فرم خطی معادله النگمویر

ماهیت نیروهای درگیر در فرآیند جذب بنا اسنتفاده
از تجزینه و تحلیننل ایزوتننرمهنا بررسننی مننیگننردد.
متداول ترین ایزوترمهایی که بدین منظور اسنتفاده
میشود فروندلیچ و النگمویر میباشد .اشنکال خطنی
این دو ایزوترم به شرح زیر است:
مدل فروندلیچ
فرم غیر خطی معادله فروندلیچ
فرم خطی معادله فروندلیچ

که در آن  qeمقدار جذب شده در واحد وزن جاذب
در زمان تعنادلی (میلنیگنرم بنر گنرم)  Ceغلظنت
تعادلی جذب شونده (میلی گنرم در لیتنر) و پنارامتر
 Q0حداکثر مقدار جذب (میلیگرم بر گنرم) اسنت و
نشاندهنده جذب تنک الینهای مناده جنذب شنونده
روی سطح جاذب میباشد ،و پارامتر  bآنتالپی جذب
را نشان میدهد.
 RLبه عنوان شاخصی جهت بررسی قابلیت استفاده از
مدل النگمویر به کار بنرده منیشنود .اگنر

نشان دهنده ظرفینت جنذب سنطحی جناذب ،و
پارامتر  nمیزان شدت جذب را نشان میدهد.

باشد این مدل برای فرآیند جذب غینر قابنل قبنول،
اگنننر1

مدل النگمویر
فرم غیرخطی معادله النگمویر

باشننند مننندل جنننذب خطنننی و اگنننر
.جننذب قابننل قبننول ،و اگننر

جذب برگشتناپذیر است ( .)17شکل  2الف و ب بنه
ترتی

نشان دهنده ایزوتنرم النگمنویر و فرونندلیچ

Downloaded from healthjournal.arums.ac.ir at 23:36 IRDT on Monday June 25th 2018

شکل  .8سینتیک درجه اول کاذب (الف) و درجه دوم کاذب (ب) برای جاذب GLM
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میباشد و پارامترهای محاسبه شده از روی معادالت

دادههننای حاصننل از آزمننایش ایزوترمننی ،بننا منندل

ایزوترمننی در جنندول  9نشننان داده شننده اسننت.

النگمویر بیشترین تطابق را دارند.

همانطور که از شکلها و جدول  9مشخص است ،کنه

n
2.247

Freundlich
KF
12.219

R2
0.986

KL
0.085

Langmuir
qmax
89.286

R2
0.990

Adsorbent
GLM

شکل  .9ایزوترمهای جذب نیترات بر روی جاذب  :GLMایزوترم النگمویر (الف) و ایزوترم فروندیچ (ب)

آالینننده را فننراهم مننیسننازند .عننالوه بننراین ،نتننایج

بحث
الکترونننی روبشننی کننه

آزمایش  BETنیز ،باال بودن حجنم حفنرات را تائیند

نشاندهنده مونت موریلونیت قبنل و بعند از جنذب

مینماید .سطح ویژه این جاذب نسبتا پایین میباشند

نیترات میباشد ،مشخص میشود که بر روی جناذب

و مشخص میشود که تنها عامل جذب باالی نیتنرات

اولیه ناهمواریهای بیشتری نسبت به جاذب اسنتفاده

نمی تواند نسبت سطح به حجم جاذب باشد .با توجنه

شده وجود دارد ،عالوه بر این خلل و فرا این جاذب،

به گروههای عاملی موجود بر روی جاذب منیتنوان

پننس از فرایننند جننذب کنناهش یافتننه اسننت .حفننرات

گفت ،جذب نیترات بر روی جاذب میتواند بیشتر به

موجود در جاذب امکان دسترسی ماده جذب شونده

دلیل عملکرد این گروههای عاملی باشد .بدین ترتی

به سطوح داخلی و به دام اننداختن مقنادیر بناالیی از

منیتنوان گفنت کننه جنذب نیتنرات بنر روی مونننت

در تصننویر میکروسننکو
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جدول  .2ثابتهای ایزوترمهای النگمویر و فروندلیچ برای جاذب GLM
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افزایش کارایی جذب میگنردد .امنا

نبوده و فرایند جذب فیزیکوشیمیایی رخ داده اسنت.

بعد از رسیدن به زمان تعادل سایتهنای خنالی روی

یکی از مهمترین پارامترهای مورر بنر فراینند جنذب،

سطح جاذب اشغال شده و به تبع آن رانندمان جنذب

 pHمحلول میباشد .در این آزمایش مشنخص شند

کنناهش مننییابنند ( .)12در مطالع نه بخننردینس ن

و

که  pHپایین برای جذب نیتنرات بهتنر منیباشند .بنا

همکاران در حنذف نیتنرات از آب توسنط ننانوذرات

افزایش  ،pHمقدار بار مثبت سطوح جاذب به تدریج

 SiO2–FeOOH–Feمشخص شد که راندمان حذف

کاهش یافته ،به طوریکه در pHهای بناال بنار سنطوح

با گذشت زمان افزایش یافته است و حنداکثر حنذف

جاذب منفی میگردد .زمانی که بنار سنطحی جناذب

نیترات در  34دقیقه اول زمان تماو بوده و در 9/2

منفی شود ،بین نیترات و هدروکسید رقابت صنورت

ساعت به تعادل رسیده است (.)3

گرفته ،در نتیجه وجود هدروکسید بیشتر ،مانع جذب

جهت تعیین تاریر غلظت نیتنرات در فرآینند جنذب،

نیترات بر روی سطح جاذب میگردد ،اما بنا کناهش

غلظت از  92تا  924میلی گرم بر لیتر تغییر داده شد

 ،pHمقدار یونهای هدروکسید که دارای بنار منفنی

و نتایج نشان داد که مقدار ظرفیت جذب با افنزایش

هستند کاهش یافته و بنه عبنارتی بنار سنطح جناذب

غلظت اولیه نیترات افزایش مییابد و حداکثر جنذب

مثبت شده و شرایط برای بهبنود جنذب نیتنرات کنه

در غلظت  924میلی گرم در لیتر حاصل میگردد .با

خود نیز دارای بار مثبت میباشد ،مهیا میگنردد .در

افزایش غلظت نیترات ،تعنداد ینونهنای موجنود در

نتیجه در pHهای پایین تر ،راندمان حذف نیترات بنه

محلننول افننزایش یافتننه ،در نتیجننه بننرای جننذب ایننن

طور قابل توجهی افنزایش منییابند .در تحقیقنی کنه

یونهای افزایش یافته نیاز به محلهای در دسنترو

الکوردی 1و همکاران بر روی حذف نیتنرات بنا خناک

به منظور جذب میباشد ،در نتیجه با در نظر گرفتن

رو انجام دادند ،نتایج مشابهی بدست آمد که نشان

اینکه مقدار جاذب رابت میباشد ،محلهنای موجنود

داد با افزایش  pHاز  9به  ،14راندمان حذف نیتنرات

بر روی جاذب بنه سنرعت اشنباع شنده و در نتیجنه

از  29/79به  32/22درصد کاهش یافته است (.)12

راننندمان حننذف کنناهش مننییابند .امننا بننا توجننه بننه

طبق نتایج بدسنت آمنده از تناریر زمنان بنر کنارایی

باالتربودن یونهای نیترات ،سرعت جذب باالتر رفته

جذب نیترات مشخص شد که این فرآینند شنامل دو

و احتمال برخورد یونهای نیترات موجود در محلول

مرحله میباشد .یک فاز سریع اولینه کنه فرآینند بنه

به محلهای غیرفعال و دور از دسترو موجنود بنر

سرعت انجام گرفته و فناز دوم کنه مرحلنه آهسنته

روی جاذب ،ظرفیت جذب میتواند روند افزایشی را
9

می باشد و تا زمان رسیدن به تعنادل ادامنه دارد .در

داشته باشد ( .)12زیند و همکناران نینز در مطالعنه

واقع زمان تماو تا رسنیدن بنه تعنادل ،در پیشنرفت

خود پیرامون جذب نیترات بر روی کاه گندم به اینن

واکنش نقش بسزایی دارد .طبق نتایج به دست آمده،

نتیجه رسیدند که ظرفیت جذب بنا افنزایش غلظنت

مشخص شد با افزایش زمان تماو از  4به  24دقیقه،

نیترات روندی صعودی دارد (.)94

راندمان جذب به بیش از  22درصد افزایش مییابد،

در این تحقیق مشخص شد که کارایی حنذف نیتنرات

ولی  24دقیقه پس از تماو جاذب با محلول نیتنرات،

با افزایش دوز جاذب افنزایش منییابند .بنا افنزایش

راننندمان حننذف رابننت شننده و فرآیننند بننه تعننادل

مقدار جاذب ،تعداد محنلهنای فعنال و در دسنترو

میرسد .با افزایش زمنان تمناو ،فرصنت و احتمنال

برای جذب افزایش یافته که میتواند این محنلهنای

برخورد یونهای نیترات با جاذب افزایش منییابند و

اعافی در اختیار یونهنای نیتنرات قنرار گینرد و بنه

1

2

El Ouardi

Xing
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موریلونیت سبز محلی تنها بنه دلینل عامنل فیزیکنی

درنتیجه موج
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بننا آن افننزایش یافتننه و در نتیجننه جنناذب مننیتواننند

نیترات به محلهای مشخصی در سطح جاذب متصنل

آالینده بیشتری را به دام بیاندازد .اما ظرفیت جذب

میگردند و فرآیند جذب به صورت پوششی تکالیه

جاذب با افنزایش دوز ،رونندی نزولنی دارد .هنو 1و

ای با انرژی جذب یکسان و بدون تعامل بین ملکنول-

کردنند کنه بنا

های جذب شده صورت میگینرد ( .)90بنا توجنه بنه

افننزایش مقنندار جنناذب از  9بننه  04گننرم بننر لیتننر،

مدل النگمویر مشخص میشود که حنداکثر ظرفینت

از  97/2بنه  24/0درصند

جذب مونت موریلونیت برابر با  22/92میلی گرم بر

افزایش مییابد ( .)91مطابق با نتایج به دست آمنده،

گرم میباشد و با توجه به  Klکه نشان دهنده انرژی

مقدار جذب نیترات با افزایش سرعت اختال روندی

جذب میباشد ،مشخص میشنود کنه اننرژی جنذب

صعودی دارد این موعوع را میتوان اینچننین تحلینل

نیترات بر روی  GLMباال میباشد.

همکاران نیز در مطالعه خود گزار
راندمان حذف بنه ترتین

نمود که با افزایش سرعت ،تحنرک ذرات جناذب در
محلول افزایش یافته و درنتیجه بیشتر بنا آالیننده در

نتیجهگیری

تماو خواهد بود و به تبع آن کارایی جنذب افنزایش

نتننایج آزمایشننات نشننان داد کننه  GLMیننک جنناذب

مییابد ( .)99همچنین این موعنوع بنا نتنایج تحقینق

کارآمد و مقرون به صنرفه بنرای جنذب نیتنرات از

البادارین 9وهمکاران که بنا هندف جنذب نیتنرات بنر

محلولهای آبی میباشد .جاذب موننت موریلونینت

روی دولومیت صورت گرفت همخوانی دارد (.)99

سبز یک جاذب طبیعی بوده که به راحتی در دسترو

حذف نیترات توسط مونت موریلونیت سنبز از مندل

میباشد و از نظر اقتصادی نسبت به سایر جاذبها از

درجه دوم کاذب تبعیت میکند .در واقنع اینن مندل

جمله کربن فعال میتوان گفت بدون هزینه میباشد.

همبسننتگی  )R2( 4/222رفتننار

این جاذب دارای ظرفیت جذب باالیی بوده کنه طبنق

سنننتیکی مربننو بننه جننذب نیتننرات توسننط مونننت

مدل النگمویر ظرفیت جذب برابر با  22/9میلی گرم

موریلونیت سبز را به خوبی توصنیف کنند .همچننین

بر گرم میباشد .به طور کلی میتوان گفنت ،موننت

مطالعه انجام شده توسط سنومیا 3و همکناران نشنان

موریلونیت سبز محلی میتواند گزیننه ای مناسن

و

داد که در مینان اننواع مندلهنای سننتیکی آزمنایش

دوسننتدار محننیط زیسننت بننرای جننذب نیتننرات از

توانسننت بننا عننری

شده ،مدل کناذب درجنه دوم بنا عنری

همبسنتگی

محیطهای آبی باشد.

باالتر توانست به شکل بهتنری رفتنار سننتیکی جنذب
نیترات را توصیف کند (.)93

تشکر و قدردانی

نتایج حاصل از مطالعات ایزوترمی نشان داد که جذب

این طرح با حمایت مادی و معننوی کمیتنه تحقیقنات

نیترات توسط این جاذب تطبیق باالیی با مدل النگمویر

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفتنه

1

Hu
Albadarin
3
Sowmya
2

است و بدین وسیله از زحمنات معاوننت پژوهشنی و
سرپرست کمیته تحقیقات تشکر و قدردانی میگردد.
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