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ABSTRACT
High nitrate concentration in water resources leads to many health and environmental problems. In this study,
stabilization of the zeolite nanoparticles modified by cationic surfactant was applied on the pumice bed to
remove excess nitrate from aqueous solutions. Zeolite nanoparticles, following modification by CTAB
surfactant, were stabilized on the substrate of pumice aggregate and their physical and structural characteristics
were investigated by XRD, EDAX, and SEM analyses. In this research, the response surface method based on
the Box-Behnken model was used to evaluate the effects of independent variables pH (5-9), temperature (1545 ºC), and adsorbent dosage (5-15 g) on the response function and to predict the best response value. The
results revealed that the maximum nitrate removal efficiency predicted by the model was 52.26 % in optimal
conditions (temperature 34°C, pH 5 and adsorbent amount of 15 g). Also, the nitrate removal rate was increased
by increasing the adsorbent dosage and contact time, while the removal efficiency decreased with increasing
pH and initial nitrate concentration. The study showed that the modified pumice aggregates could be used as
an effective and economical adsorbent for removal of pollutants.
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حذف نيترات با استفاده از سنگدانههای پاميس پوشش داده شده با نانو ذرات زئوليت اصالح شده توسط
سورفکتانت کاتيونی از محلولهای آبی سنتتيک
1

زينب ميخک بيرانوند ،1سعيد برومند نسب* ،1عبدالرحيم هوشمند

 .1گروه آبیاری و زهکشی ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/12/11 :تاریخ بازنگری -1398/2/16 :تاریخ تصویب)1398/2/21 :

چکيده
باال بودن نیترات در منابع آبی باعث مشکالت بهداشتی و زیستمحیطی متعددی میگردد .به همین منظور در این پژوهش
از تثبیت نانو ذرات زئولیت اصالح شده توسط سورفکتانت کاتیونی بر روی بستر سنگدانههای پامیس جهت حذف نیترات
مازاد از محلولهای آبی استفاده گردید .نانو ذرات زئولیت پس از اصالح توسط سورفکتانت  CTABبر روی بستر سنگدانههای
پامیس تثبیت و مشخصات فیزیکی و ساختاری جاذب آماده شده با تکنیکهای  EDAX ،XRDو  SEMبررسی گردید .در
این تحقیق از روش سطح پاسخ بر مبنای طراحی باکس بنکن جهت ارزیابی اثر متغیرهای مستقل  ،)5-9( pHدما (-15
 45درجه سانتی گراد) و مقدار جاذب ( 5-15گرم) بر عملکرد پاسخ و همچنین پیشبینی بهترین مقدار پاسخ استفاده شد.
نتایج نشان داد که حداکثر راندمان حذف نیترات در شرایط بهینه پیشبینی شده توسط مدل (دمای  34درجه pH ،برابر
با  5و مقدار جاذب  15گرم) برابر با  52/26درصد بود .همچنین با افزایش مقدار جاذب و زمان تماس میزان حذف نیترات
افزایش یافت در حالی که با افزایش  pHو غلظت اولیه نیترات راندمان حذف آن کاهش پیدا کرد .در نهایت نتایج نشان
داد که سنگدانههای پامیس پوشش داده شده با نانوذرات زئولیت میتواند به عنوان جاذب موثر و در عین حال قابل دسترس
برای حذف آالیندهها مورد استفاده قرار بگیرد.
واژههای کليدی :حذف نیترات ،پامیس اصالح شده ،طراحی باکس بنکن

مقدمه
یون نیترات از جمله آالیندههای مهم در منابع آبهای سطحی و
زیرزمینی به شمار میرود که ناشی از تخلیه فاضالبهای خام
انسانی ،صنعتی و کشاورزی به این منابع است و مشکالت زیست
محیطی و بهداشتی جدی به دنبال دارد (.)Zhao et al., 2018
باال رفتن غلظت نیترات در آب آشامیدنی باعث بروز مشکالت
بهداشتی نظیر متاهموگلوبین در نوزادان و سرطان معده در
بزرگساالن شده ( )Rezvani et al., 2019به طوری که سازمان
بهداشت جهانی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
حداکثر مقدار مجاز نیترات را  50میلیگرم بر لیتر توصیه کردهاند
( .)Daneshvar et al., 2018با توجه به اثرات نامطلوب نیترات،
حذف این ماده از آب ضروری به نظر میرسد .تاکنون روشهای
مختلفی برای حذف نیترات مورد استفاده قرار گرفته است که از
جمله این روشها میتوان به فرایند جذب ،تبادل یونی،
الکتروشیمیایی ،اسمز معکوس ،بیولوژیکی و شیمیایی اشاره کرد
( .)Tyagi et al., 2018; Kalaruban et al., 2018کاربرد برخی از
این فرآیندها به دلیل هزینه بهرهبرداری باال ،مشکل دفع فاضالب
و در برخی موارد تولید آلودگی ثانویه محدود میشوند .در مقایسه
* نویسنده مسئولs.boroomand2019@gmail.com :

با روشهای حذف نیترات از محیطهای آبی ،روش جذب سطحی
به دلیل راحتی ،سهولت عمل ،سادگی طراحی و مالحظات
اقتصادی ،به عنوان یکی از مؤثرترین روشها در حذف نیترات از
محیطهای آبی مطرح است ( Shafiekhani and Barjoizadeh,
 .)2018; Kalaruban et al., 2018اخیراً مطالعات بسیاری بر روی
جاذبهای مختلفی از جمله ،زئولیت ( ،)He et al., 2018رزین
( ،)Bashir et al., 2017مونت موریونولیت ( Fazlzadeh et al.,
 ،)2014کربن فعال ( ،)Mazarji et al., 2017کیتوسان ( Banu
 ،)and Meenakshi, 2017بنتونیت ( Wasse Bekele and
 )Fernandez, 2014و نانو ذرات آهن ( )Zeng et al., 2017برای
حذف نیترات از محلولهای آبی انجام گرفته است.
یک جاذب مناسب براساس برخی از مهمترین ویژگیها
مثل هزینه پایین ،کارایی عملکرد و طبیعت سازگار با محیط
زیست انتخاب میشود که میتوان به جاذبهایی همچون پامیس
و زئولیت اشاره نمود .پامیس سنگی ارزان قیمت ،متخلخل ،دارای
چگالی کم و حاوی سیلیس باال است (.)Karataş et al., 2017
زئولیت نیز دارای قابلیت دسترسی آسان و فراوان ،قیمت پایین،
ظرفیت جذب باال و خواص غیرسمی میباشد (.)He et al., 2018
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بار سطحی این جاذبها به دلیل داشتن آلومینا سیلیکات در
ساختار این جاذبها منفی میباشد که موجب کاهش عملکرد
آنها در جذب آنیونها میگردد (،)Samarghandi et al., 2015
اما هنگامی که پامیس با اسید و زئولیت با یک سورفکتانت
کاتیونی اصالح گردند ،میتوان سطح بار آنها را تغییر داد .با توجه
به خصوصیات سورفکتانتهای کاتیونی ،این ترکیبات تمایل
زیادی برای تبادالت منفی دارند و این ویژگی سبب شده تا برای
اصالح سطوح خارجی مواد مختلف و ارتقاء ظرفیت تبادل آنیونی
آنها مورد توجه قرار گیرند ( .)Asgari et al., 2011گزارشهای
زیادی درمورد استفاده از نانوتکنولوژی به عنوان فرآیندی موثر در
تصفیه و حذف آالیندهها از محیطزیست وجود دارد ( Li et al.,
.)2017
نانو ذرات دارای مزایایی مانند سطح ویژه زیاد،
واکنشپذیری باال ،ساخت در محل و پتانسیل باال برای تصفیه آب
هستند .یکی از مشکالتی که در کاربرد نانو ذرات جهت جذب
آالیندهها وجود دارد ،جداسازی آنها از محلول میباشد .برای حل
این مشکل در سالهای اخیر ،روش تثبیت نانو ذرات بر روی بستر
پیشنهاد شده است (.)Satayeva, 2018
پژوهش ها نشان داده اگر ذرات به صورت نانومتر بر روی
سطوح مواد متخلخل تثبیت شوند ،ماده جدیدی ایجاد خواهد شد
که بدون شک برخی از خواص منحصر به فرد نانو ذرات و ماده
متخلخل را داراست ( .)Nakhaei pour et al. 2017به همین
منظور در این تحقیق جهت افزایش عملکرد سنگدانههای پامیس،
از نانو ذرات زئولیت اصالح شده توسط سورفکتانت کاتیونی
 CTABجهت تثبیت بر روی سنگدانهها استفاده گردید و عملکرد
جاذب تهیه شده جهت حذف نیترات مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
آمادهسازی و اصالح پاميس

پامیس مورد استفاده در این پژوهش از شهر اهواز واقع در استان
خوزستان تهیه گردید .سنگدانههای پامیس پس از انتقال به
آزمایشگاه ،توسط چکش خرد و با استفاده از الکهای استاندارد،
در سایزهای  4تا  6میلیمتری دانهبندی گردید .همچنین به
منظور حذف ناخالصیهای احتمالی ،کلیه سنگدانهها پیش از
استفاده توسط آب مقطر چندین بار شستشو و به مدت  24ساعت
برای تکمیل عملیات تصفیه در محلول اسید کلریدریک  1موالر
قرار داده شدند و پس از آن سنگدانهها با آب دیونیزه چندین بار
1. cetyltrimethylammonium bromide
2. Critical Micelle Concentration
3. Particle size analysis

مورد شستشو قرار گرفتند تا  pHآب خروجی به عدد  7رسید و
در نهایت جهت کلسینه کردن و ایجاد یک انبساط درونی در سنگدانهها
و باز شدن مجراهای تخلل ،سنگدانههای آماده شده به مدت  3ساعت
تحت دمای  800درجه سانتیگراد در کوره قرار گرفتند.
آمادهسازی و اصالح نانو ذرات زئوليت

کانی زئولیت مورد استفاده از ذخایر معدن شهر سمنان به حالت
پودری تهیه گردید .در این تحقیق ،ذرات کانی طبیعی زئولیت،
توسط دستگاه آسیاب سیارهای به عنوان یک روش مناسب برای
رسیدن به ابعاد نانومتری (کمتر از  100نانومتر) آماده شدند .پس
از آمادهسازی نانو ذرات ،زئولیتها به روش  wangو همکاران با
اندکی تغییر با استفاده از سورفکتانت  1CTABبه زئولیت کاتیونی
تبدیل شدند ( .)Wang et al., 2007بدین منظور متناسب با مقدار
 2CMCسورفکتانت مورد استفاده ،مقدار  100میلیلیتر از محلول
سورفکتانت (با غلظت  )9/2 mmol.L-1با  10گرم از نانوذرات
زئولیت به مدت  24ساعت در شیکر با دور  150دور در دقیقه
تکان داده شد .پس از آن ،ذرات زئولیت توسط دستگاه سانتریفیوژ
به مدت  20دقیقه با دور  5000دور بر دقیقه از محلول جدا و با
آب مقطر شسته شدند و در نهایت به مدت  12ساعت در آون
تحت دمای  90درجه سانتیگراد خشک گردیدند .در نهایت به
منظور مشخص نمودن سایز ذرات و همچنین جهت مقایسه و
تعیین گروههای عاملی و ساختار شیمیایی نانو ذرات زئولیت
طبیعی و اصالحشده به ترتیب از آنالیزهای توزیع اندازه ذرات
( (3PSAو طیف سنجی مادون قرمز ( )4FTIRاستفاده گردید.
تثبيت نانو ذرات زئوليت اصالح شده بر روی سنگدانههای
پاميس

جهت تثبیت نانو ذرات زئولیت اصالحشده بر روی سنگدانهها از
نسبت بارگذاری  10درصد وزنی نانو ذرات به سنگدانهها استفاده
شد .به همین منظور ابتدا مقدار  10گرم نانو ذرات زئولیت اصالح-
شده در  200میلی لیتر آب مقطر حل شد .سوسپانسیون 10
درصد نانو ذرات زئولیت اصالحشده به مدت  30دقیقه روی همزن
مغناطیسی به هم زده شد .سپس با استفاده از حمام اوالتراسونیک
با فرکانس  50کیلوهرتز به مدت  30دقیقه تحت اثر امواج ماورای
صوت قرار داده شد تا ذرات زئولیت کامال از یکدیگر جدا شوند.
در مرحله بعد  100گرم از سنگدانههای پامیس به این
سوسپانسیون اضافه شد و به مدت  18ساعت بر روی دستگاه
شیکر با دور  120دور در دقیقه قرار گرفت تا این دو ترکیب به
صورت همگن و یکنواخت در هم پخش شوند .پس از این مرحله
4. Fourier-transform infrared spectroscopy
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کامپوزیت تهیه شده  90دقیقه در دمای  450درجه سلسیوس و
 90دقیقه در دمای  650درجه سلسیوس قرار گرفتند تا نانوذرات
به خوبی بر روی سنگدانهها تثبیت شوند .در نهایت به منظور
بررسی وضعیت تثبیت و پوشش نانوذرات زئولیت بر روی
سنگدانههای پامیس از روشهای  EDAX2 ،XRD1و SEM3
استفاده گردید.
طراحی آزمايشها به روش باکس بنکن

هدف از طراحی آزمایشها ،شناسایی و تحلیل متغیرهای مؤثر بر
خروجیها با کمترین تعداد آزمایش است .روششناسی سطح
پاسخ ،مجموعهای از روشهای ریاضی و آماری برای بهینهسازی
خروجیهای آزمایشها میباشد .روش باکسبنکن نوعی از
طرحهای سطح پاسخ است (.)Arslan et al., 2018
به منظور انجام آزمایشها سه متغیر  ،)9، 7، 5( pHدما
( 30 ،15و  45درجه سانتیگراد) و مقدار جاذب ( 10 ،5و 15
گرم در لیتر) در سه سطح زیاد ( ،)+1متوسط ( )0و کم ()-1
انتخاب گردید .آزمایشهای مورد نیاز با استفاده از روش سطح
پاسخ با بهکارگیری مدل باکسب نکن توسط نرم افزار Minitab
تعیین گردید .در این مدل برای نشان دادن ارتباط میان
متغیرهای مستقل و پاسخ سیستم یک معادله درجه دوم به صورت
معادله ( )1تعریف شده است:
(رابطه )1
Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b12X1X2+b13X1X3+
b23X2X3+b11X12+ b11X12+ b33X23
که در این معادله  Yمتغیر پاسخ (درصد حذف نیترات)X1 ،

 X2 ،و  X3متغیرهای مستقل X22 ، X12 ،و  X32توان دوم هر
متغیر  X1X3 ، X1X2 ،و  X2X3اثر متقابل پارامترها و  b2 ،b1و
 b3ضرایب خطی پارامترها ،و  b22 ، b11و  b33ضرایب پارامتر درجه
دو b13 ، b12 ،و  b23ضرایب تقابلی پارامترها و  b0ثابت مدل است
(.)Sadoun et al., 2018
تجزیه و تحلیل واریانس ( )ANOVAجهت تایید مدل
ریاضی در نظر گرفته شد .کفایت مدل چندجمله ای مرتبه دوم با
ضریب تعیین ) (R2مورد ارزیابی قرار گرفت .توزیع سهبعدی سطح
)(3Dبرای نشان دادن اثرات اصلی و تعاملی متغیرهای مستقل بر
دما pH ،و مقدار جذب شده انجام شد .مقادیر بهینه متغیرهای
انتخاب شده از نرمافزار و همچنین از نمودارهای سطح پاسخ
بدست آمد.
شيوه انجام آزمايشها

از نمک پتاسم نیترات ( KNO3ساخت شرکت سامچون کره) برای
1 .X Ray Diffraction
2 .Energy Dispersive Analysis of X-ray

تهیه محلولها استفاده گردید .بدین منظور ابتدا محلولهای مورد
نظر با غلظت نیترات  50میلیگرم در لیتر با آب دیونیزه تهیه
گردید و  pHمحلولها بوسیله هیدروکلریک اسید یا سود بر روی
مقدار مورد نظر با استفاده از دستگاه  pHمتر تنظیم گردید .سپس
مقدار مورد نیاز از جاذب با ترازوی دیجیتال وزن و به محلول
اضافه گردید .دستگاه هیتر درون محفظه پیشبینی شده را روشن
نموده و پس از تنظیم دما ،محلولها به مدت  30دقیقه بوسیله
میکسر به هم زده شدند .بعد از اتمام زمان تماس ،نمونهها توسط
کاغذ صافی ،صاف گردید و میزان نیترات محلول با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر مدل ( ،)DR5000مطابق با متد 10049
موجود در این دستگاه (استفاده از معرف اسید هیدروکلریک) در
طول موج اشعه تابشی برابر با  275نانومتر قرائت گردید .در نهایت
میزان جذب نهایی نیترات و راندمان حذف محاسبه گردید.

نتايج و بحث
بررسی آناليز توزيع اندازه ذرات و طيفشناسی نانو ذرات
زئوليت اصالحشده

نتایج بدست آمده از آنالیز اندازه ذرهای (شکل  )A-1نشان داد که
اندازه  d50و  d90برای نمونه زئولیت به ترتیب  37/6و 60/1
نانومتر میباشد .شکل ( (B-1نتایج حاصل از آنالیز  FTIRبر روی
نمونه زئولیت طبیعی و زئولیت اصالحشده توسط سورفکتانت را
نشان میدهد .در طیف مربوط به زئولیت طبیعی باندهای مشاهده
شده در نواحی  446 cm-1و  607 cm-1مربوط به ارتعاشات خمشی
 T-Oمیباشند ،همچنین در نواحی  794 cm-1و cm-1
1042پیکهایی مشاهده میشوند که به ترتیب مربوط به
ارتعاشات داخلی از نوع کشش متقارن و نامتقارن  T-Oمیباشند.
دو پیک  1636 cm-1و  3625 cm-1نیز مربوط به حضور
مولکولهای آب در ساختار زئولیت است که پیک اولی مربوط به
ارتعاش خمشی مولکول آب و دومی مربوط به ارتعاش کششی
متقارن هیدروکسیل مولکول آب متصل به اکسیژن است .لذا تایید
می شود که نمونه زئولیت مورد استفاده در این آزمایش ،زئولیت
طبیعی کلینوپتیلولیت )(K,Na,Ca)6[(AlSi)36O72].20H2O
است .با مقایسه شکل زئولیت طبیعی و اصالح شده مشاهده
میشود که در نمونه اصالحشده دو پیک اضافی نسبت به نمونه
طبیعی وجود دارد .این پیکها در نواحی 2361 cm-1و cm-1
 3016مشاهده شده است که به ترتیب مربوط به ارتعاشات C-C
و  C-Hساختار مولکولی سورفکتانت  CTABمیباشند که در
زئولیت طبیعی این پیکها مشاهده نمیشوند .وجود این باندها
3 .Scanning electron microscopy
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نشان میدهد که کاتیونهای آلی  CTABدر سطوح و بین
الیههای نانو ذرات زئولیت به خوبی جذب شده است.
بررسی مورفولوژی و آناليز عنصری تثبيت نانو ذرات زئوليت
اصالحشده بر روی سنگدانههای پاميس

در شکل ( )2تصاویر میکروسکوپ الکترونی ،سنگدانههای پامیس
طبیعی ( )Aو پامیس اصالحشده به وسیله تثبیت نانو ذرات
زئولیت ( )Bو آنالیز تجزیه عنصری  )C( EDAXرا نشان میدهند.
همان طور که مشاهده میشود نانو ذرات زئولیت بصورت کلوخه
و تودهای بر روی سطوح نامنظم ،متخلخل و ناهموار سنگدانه

پامیس نشستهاند (شکل  .)B-2در این تصاویر به خوبی میتوان
حفرات پامیس را مشاهده نمود که باعث افزایش سطح ویژه و
ظرفیت جذب خواهند شد (شکل  .)A-2عناصر اصلی تشکیل
دهنده سنگدانههای پامیس و نانو ذرات زئولیت ،سیلیس و
آلومینیوم میباشد (شکل  )3که افزایش قابل توجه این عناصر بر
روی بستر سنگدانهها ،بیانگر بارگذاری موفقیتآمیز نانو ذرات بر
روی سنگدانههای پامیس میباشد .همچنین پیدایش پتاسیم نیز
ناشی از فرآیند پوششدهی توسط نانوذرات میباشد.

A

شکل  .1نمودار توزيع اندازه ذرات ( ،)Aنتايج حاصل از آناليز  FTIRبر روی نمونه زئوليت طبيعی و زئوليت اصالح شده توسط سورفکتانت ()B

شکل  .2تصاوير آناليز  :A( SEMسنگدانه پاميس طبيعی :B ،سنگدانه پاميس اصالح شده بوسيله تثبيت نانو ذرات زئوليت)
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شکل  .3آناليز تجزيه عنصری EDAX

بررسی خلوص و ترکيب تثبيت نانو ذرات اصالح شده زئوليت بر
روی سنگدانههای پاميس

شکل ( )A-4الگوی پراش نگاشت سنگدانههای پامیس طبیعی را
نشان میدهد که کانیشناسی آن حضور ترکیباتی همچون
دیوپساید ،الیوین ،فورستریت ،کریستوبالیت ،نفلین و هیدروکسی
کلینوهامیت را تایید میکند .الگوی پراش  XRDنمونه زئولیت
طبیعی در شکل ( )B-4نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد
که کلینوپتیلوالیت عمدهترین فاز کریستالی زئولیت مورد مطالعه
است .پراشهای مربوط به این فاز کریستالی در زوایای ،10/28
 24/00 ،20/05 ،17/11 ،13/71و  26/65قرار دارد .هم چنین
در ترکیب ناخالصیهایی از جنس کوارتز (با پراشهایی در زوایای
 27/55و  )38/14و کلسیت (با پراش در زاویه  )21/6و موردنیت
(با پراش در زاویه  )6/84وجود دارد .پیکهای تیز ایجاد شده با
شدت زیاد نشاندهنده این است که ترکیب ،ساختار بلوری کاملی
دارد .الگوی  XRDنمونه کامپوزیت تثبیت نانو ذرات زئولیت
اصالحشده بر روی سنگدانههای پامیس در شکل ( )C-4ارائه شده
است که حضور هر دو فاز تشکیلدهنده نمونه کامپوزیتی در الگو،
نشاندهنده تشکیل موفقیت آمیز کامپوزیت سنتزشده میباشد.
همانطور که مشاهده میشود ،شدت پیکهای مربوط به زئولیت
در نمونه کامپوزیتی نسبت به ماده خالص کمتر شده است .این
تفاوت نشاندهنده برهمکنش ماتریس بین اجزا کامپوزیتی می-
باشد .الگوی نمونه کامپوزیتی ،عمدتا پراشهای مربوط به پامیس
را نشان میدهند و تنها در شدت پراشها تفاوت کمی مشاهده
میشود .این موضوع نشان میدهد با افزایش درصد زئولیت،
ساختار زمینه تغییر نمیکند و به همان شکل باقی میماند.

شکل  .4الگوی پراش نگاشت پرتو ايکس ( :Aسنگدانه پاميس :B ،نانو ذرات
زئوليت اصالحشده :C ،کامپوزيت تثبيت نانو ذرات زئوليت اصالحشده بر روی
سنگدانههای پاميس)

بررسی نتايج بدست آمده از مدل باکس بنکن

 15آزمایش بر اساس طرح باکسبنکن تعیین شد .جهت تایید
صحت نتایج ،هر یک از آزمایشها در سه تکرار انجام گردید و از
متوسط نتایج بدست آمده استفاده شد .در ادامه با استفاده از
نرمافزار  Minitab17مقادیر حذف بدست آمده از آزمایشها
بررسی شده و در نهایت ضرایب معادله چند جملهای درجه دوم
مدل طراحی شده ،ضرایب رگرسیون پیشبینی شده برای درصد
حذف نیترات ،آنالیز واریانس دادهها ،نمودارهای پاسخ -سطح و
حد فاصل اثرات متقابل متغیرها و شرایط بهینه برای آالینده مورد
نظر مشخص گردیدند .جهت تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از
آنالیز واریانس ) (ANOVAاستفاده گردید که نتایج آن در جدول
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( )1ارائه شده است.
با توجه به نتایج ،اثر متغیرهای  ،(A) pHدما ) ،(Bمقدار
جاذب ) ،(Cاثر متقابل  A×A ،B×Bو  A × Bدر محدوده اطمینان
 0/95معنیدار بود .با بکارگیری روش آماری سطح پاسخ و
جمالتی که در سطح معنیداری قرار دارند ،معادله ( )2به دست
آمد که نشاندهنده ارتباط تجربی متغیرهای آزمایش و درصد
راندمان جذب به صورت کدگذاری شده میباشد:
(رابطه )2
 Y=44.033 - 3.919A + 9.712B + 2.834C + 0.982A×A14.427B×B+1.752A×B

برای بررسی اهمیت آماری این معادالت ،برای تعیین
ضریب تعیین ( )R2از آزمون  Fاستفاده شد .مقدار  R2تنظیم شده
 0/99بود .این مقدار نشان میدهد که بین دادههای تجربی و
پیشبینی شده همبستگی معنیداری وجود دارد و اهمیت باالی
مدل را تایید میکند.

نتایج نشان داد که جذب نیترات توسط پامیس پوشش داده شده
با نانو ذرات زئولیت در  pHبرابر با  5به حداکثر رسید ،بنابراین در
این آزمایش مقدار  pHبهینه برای جذب نیترات توسط پامیس
پوشش داده شده با نانوذرات زئولیت  5بدست آمد .در تحقیق
 )2016( Sharifzadeh Baei et al.که با هدف حذف نیترات از
محلولهای آبی با استفاده از پرلیت انجام گرفت ،حداقل و حداکثر
راندمان جاذب در جذب نیترات به ترتیب در pHهای  5و  9بدست
آمد .همچنین در نتایج  ،)2013( Golstanifar et al.بیشترین
راندمان جذب نیترات برای جاذبهای بررسیشده در  pHبرابر با
 5گزارش گردید.
جدول  .1نتايج آناليز واريانس
P-Value

F-Value

Adj MS

Adj SS

DF

Source

0/000

192/19

192/357

1731/22

9

Model

0/000

313/64

313/918

941/76

3

Linear

0/000

122/75
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122/85

1

A

0/000

754/00

754/661

754/66

1

B

بررسی تاثير pHبر ميزان جذب نيترات

0/000

64/18

64/241

64/24

1

C

در اکثر فرآیندهای جذب  pHمحلول اولیه یکی از
پارامترهای مهم است که میتواند به میزان قابلتوجهی بر روی
جذب و مکانیزم جذب تاثیر بگذارد .نتایج تاثیر  pHبر میزان جذب
نیترات در شکل ( A-5و  ) B-5ارائه شده است .طبق نتایج ،جذب
نیترات به شدت با  pHمحلول وابسته بود که بر روی بار سطحی
جاذب تاثیر گذاشت ،به طوری که با افزایش  pHراندمان جذب
نیترات کاهش یافت که این پدیده به خاطر رقابت باالی بین
یونهای نیترات و  OH-برای جذب بر روی سایتهای فعال جاذب
میباشد و با اشغال مکانهای جذب ،باعث کمتر شدن ظرفیت
جاذب در جذب نیترات میشود .در  pHهای پایین ،سطح جاذب
دارای بار مثبت میگردد و این عامل باعث افزایش تمایل جاذب
در جذب یونهای نیترات که دارای بار منفی هستند میشود.
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1
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1
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1

Error

0/133

6/66

1/516

55.4

3

Lack-of-Fit

0/228

0/46

2

Pure Error

1736/22

14

Total

شرايط بهينه فرآيند برای  B ،Aو  Cبه ترتيب  34 ،5سانتیگراد و  15گرم در
ليتر بود .در اين شرايط مطلوب ،راندمان حذف نيترات پيشبينی شده با مدل
 52/26درصد محاسبه شد.

شکل  .5سطح پاسخ سه بعدی و پالت کنتوری اثر  pHو درجه حرارت بر حذف نيترات ()A, D؛ اثر  pHو مقدار جاذب بر حذف نيترات ( )B, Eو اثر دما و جاذب
بر حذف نيترات () C, F
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بررسی تاثير دما بر ميزان جذب نيترات

در این مرحله تاثیر دما بر راندمان جذب نیترات توسط
سنگدانههای پامیس پوشش داده شده با زئولیت در دامنه  15تا
 45درجه سانتیگراد بررسی شد .شکل ( )A-5و ( ) C-5اثر دما
بر روی راندمان جذب نیترات را نشان میدهد .نتایج نشان داد با
افزایش دما تا  34درجه سانتیگراد ،راندمان جذب نیترات افزایش
مییابد که علت آن کاهش ویسکوزیته محلول ناشی از افزایش دما
است که موجب میگردد میزان جنب و جوش و انتشار یون نیترات
و در نتیجه برخورد یونها با سطح جاذب افزایش یابد .در ادامه با
افزایش دما تا  45درجه سانتیگراد میزان راندمان جذب کاهش
مییابد که به علت افزایش دفع یون نیترات از جاذب به محلول
میباشد ،چون باعث سست شدن پیوندهای فیزیکی بین جاذب و
یونهای نیترات میگردد .بنابراین دمای  34درجه سانتیگراد
دمای بهینه برای جذب نیترات بدست آمد که با نتایج مطالعات
 )2015( Morghi et al.با عنوان حذف نیترات از محلولهای آبی
با استفاده از کیتین و  )2016( Teimouri et al.با عنوان حذف
نیترات با یک سری از نانوکامپوزیتها همخوانی کاملی دارد.
تاثير مقدار جاذب بر روی جذب نيترات

نتایج حاصل از بررسی تاثیر مقدار جاذب در شکل ( )B-5و (-5
 )Cنشان میدهند که با افزایش مقدار جاذب از  5تا  15گرم در
لیتر محلول ،میزان راندمان جذب نیترات توسط سنگدانههای
پامیس پوشش داده شده با نانو ذرات زئولیت به دلیل بیشتر شدن
مساحت سطح جاذب و در نتیجه افزایش سطح تماس برخورد
جاذب با آالینده افزایش یافت .بنابراین افزایش مقدار جاذب ،یکی
از پارامترهای مؤثر در افزایش راندمان جذب نیترات است و
میتوان عملکرد این جاذب را با افزایش مقدار جاذب باال برد .این
مطالعه با نتایج حاصل از پژوهش  )2019( Kheshti et al.که بر
روی حذف نیترات از محلول آبی با استفاده از سیلیکا انجام دادند
مطابقت دارد.
تاثير زمان تماس بر حذف نيترات

جهت بررسی عملکرد زمان تماس در فرآیند جذب نیترات،
آزمایشهای ناپیوستهای با در نظر گرفتن شرایط بهینه بدست
آمده و در زمان تماسهای مختلف انجام گردید .همانطور که در
شکل ( )A-6مشاهده میشود با افزایش مدت زمان تماس ،میزان
جذب توسط جاذب افزایش مییاید .جذب نیترات در  60دقیقه
اول بسیار سریع صورت گرفت و پس از آن سیستم به حالت تعادل
رسید .دلیل اصلی افزایش میزان جذب با گذشت زمان ( 60دقیقه)
را میتوان افزایش برخورد یون نیترات با سایتهای فعال روی

جاذب دانست ولی با گذشت زمان تغییرات محسوسی در میزان
جذب مشاهده نگردید .دلیل این امر آن است که در ابتدای واکنش
تعداد گروههای عاملی و مکانهای جذب در سطح جاذب بیشتر
بوده و با گذشت زمان این مکانها به تدریج توسط یون نیترات
اشغال و نیروی دافعه ایجاد شده منجر به کامل شدن ظرفیت
جذب جاذب مورد مطالعه گردید .هر چند که با افزایش زمان
تماس درصد حذف زیادتر میشد ،اما زمان  60دقیقه با زمانهای
بعد از آن اختالف معنیداری نداشت و به عنوان زمان تماس بهینه
مناسب برای حذف نیترات در نظر گرفته شد .نتایج Fazlzadeh
 )2017( et al.و  )2017( Nujic et al.با یافتههای این تحقیق
تطابق کامل دارند.
اثر غلظت اوليه بر حذف نيترات

غلظت اولیه محلول یکی دیگر از عواملی است که بر روی راندمان
جذب تاثیرگذار است .به منظور بررسی اثر غلظت اولیه محلول بر
روی حذف نیترات و همچنین انجام مقایسه بین بهبود عملکرد
سنگدانه پامیس اصالح شده و عملکرد سنگدانه پامیس طبیعی
در جذب آالینده نیترات ،آزمایشهایی به صورت ناپیوسته با متغیر
قرار دادن مقادیر غلظت اولیه نیترات (  75 ،50 ،25و  100میلی
گرم بر لیتر) و ثابت در نظر گرفتن سایر پارامترها در شرایط بهینه
بدست آمده در مدل ،انجام گردید .نتایج حاصل از بررسی تاثیر
غلظت اولیه نیترات بر روی ظرفیت جذب ،در شکل ( )B-6نشان
داده شده است .نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اولیه نیترات،
مقدار ماده جذب شده به ازای هر گرم جاذب (ظرفیت جذب)
افزایش ولی درصد جذب کاهش مییابد (شکل  .)C-6به طوری
که با افزایش غلظت اولیه نیترات از  25به  100میلیگرم بر لیتر،
میزان ظرفیت جذب افزایش اما درصد حذف کاهش مییابد .این
امر میتواند ناشی از بیشتر بودن باندهای آزاد جاذب و باندهای
تبادل یون در غلظتهای پایین نیترات باشد .عالوه بر این با
افزایش غلظت ،ازدیاد گرادیان غلظت به عنوان نیروی محرکه
انتقال یون نیترات از محلول به سطح فاز جامد عمل میکند و در
نتیجه با افزایش غلظت نیترات در محلول ،ظرفیت جذب افزایش
مییابد .با مقایسه نتایج عملکرد پامیس طبیعی و پامیس اصالح
شده مشاهده میگردد که میزان ظرفیت جذب پامیس طبیعی در
غلطتهای متفاوت از  0/65به  1/27میلیگرم بر گرم افزایش
مییابد در حالیکه ظرفیت جذب پامیس اصالحشده از 1/25
به 2/26میلیگرم برگرم افزایش یافته است که گویای بهبود
عملکرد جاذب اصالحشده در حذف نیترات میباشد (شکل B-6
و  . )C-6همچنین الزم به ذکر است که در این تحقیق جهت
اصالح سنگدانههای پامیس از حداقل مقدار غلظت سورفکتانت
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(برابر با مقدار  CMCسورفکتانت  )CTABو درصد پایین نانو ذرات
استفاده گردید که در صورت افزایش مقدار غلظت سورفکتانت
 CTABو افزایش درصد نانو ذرات در عملیات اصالح سازی
سنگدانههای پامیس ،میتوان ظرفیت جذب را به مراتب افزایش
داد .نتایج مشابهی نیز توسط محققان دیگر گزارش شده است که
با افزایش غلظت اولیه نیترات ،ظرفیت جذب نیترات افزایش
مییابد (.)Islam and Patel, 2010

نتيجهگيری
در این تحقیق عوامل موثر بر جذب نیترات از محلولهای آبی
توسط سنگدانه پامیس پوشش داده شده با نانوذرات زئولیت
بررسی گردید که نتایج نشان داد با افزایش مقدار جاذب و زمان
تماس راندمان جذب نیترات افزایش ولی با افزایش غلظت اولیه

نیترات و  pHراندمان جذب کاهش مییابد .همچنین نتایج نشان
داد که با افزایش دما تا حدود  34درجه ،راندمان جذب نیترات
افزایش و سپس کاهش مییابد .مقادیر بهینه بر اساس روش
طراحی باکس بنکن برای  ،pH=5مقدار جاذب  15گرم بر لیتر،
زمان تماس  60دقیقه ،غلظت اولیه  25میلیگرم برلیتر و دمای
 34درجه سانتیگراد تعیین شد .با توجه به نتایج بدست آمده،
استفاده از این گونه جاذبهای اصالحشده به عنوان جاذب موثر و
در عین حال قابلدسترس جهت حذف آالیندهها توصیه میشود.
در نهایت این جاذبها پس از احیا و پایین آمدن کارایی جذب
باید به گونه اصولی و بهداشتی دفع شوند که شامل مکانیابی
مناسب ،آمادهسازی محل دفع و عملیات اجرائی و مهندسی در
محل میباشد.
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شکل  .6نمودار اثر زمان تماس بر روی راندمان حذف نيترات توسط سنگدانه های پاميس طبيعی و اصالح شده در شرايط بهينه ( ،)Aتاثير مقدار غلظتهای اوليه
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