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چکیده
نیترات از گستردهترین آالیندههای آبهای زیرزمینی و سطحی است که مقدار بیشازحد آن در منابع آبی بر سالمت انسان
و دام تأثیرمیگذارد .در میان روشهای مختلف حذف نیترات ،روش جذب سطحی ،به علت سادگی ،بهصرفه بودن ازلحاظ
اقتصادی و کارایی مورد توجه است .در پژوهش حاضر اثر متغیرهای ( pHچهار ،شش و هشت) ،نرخ جریان ( 11 ،8و 11
میلیلیتر بر دقیقه) ،ارتفاع بستر ( 04 ،04و  14سانتیمتر) و قطر ستون ( 05 ،00و  15میلیمتر) در حذف نیترات از محلولهای
آبی با استفاده از ستونهای زئولیت اصالحشده بررسی شد .برای تعیین سطح ویژه و قطر خلل و فرج از آنالیز  BETاستفاده
شد .مورفولوژی و ساختار کانی زئولیت مورد مطالعه با استفاده از آنالیزهای تعیین پراش پرتو ایکس ( ،)XRDاسپکتروسکوپی
اشعه ایکس انرژی متفرق ( )EDSو عکسبرداری میکروسکوپی الکترونی روبشی ( )SEMموردبررسی و شناسایی قرار گرفت.
برای اصالح سطح زئولیتها ،از محلول هگزادسیلتریمتیلآمونیوم برماید به غلظت  50میلیموالر استفاده شد .زهآب
کشاورزی با غلطت  84میلیگرم در لیتر نیترات ،بهصورت مصنوعی با حل کردن نمک پتاسیم نیترات در آب مقطر در
آزمایشگاه تهیه شد .نتایج آنالیزها نشان داد که نمونه زئولیت از نوع کلینوپتیلوالیت بهترتیب با سطح ویژه و میانگین قطر
خلل و فرج  11/480مترمربع در گرم و  10/540نانومتر است .یافتهها نشان داد که تغییرات  ،pHنرخ جریان ،ارتفاع بستر
و قطر ستون بر شاخصهای مختلف منحنی رخنه اثر معنیدار (در سطح پنج درصد) دارد .حداکثر مقدار جذب در pH=1رخ
داد ،در حالیکه حداکثر راندمان جذب ( 10/50درصد) در  pH=8حاصل شد .کاهش نرخ جریان باعث افزایش راندمان
حذف نیترات شد ،اما بیشترین مقدار جذب ( 4/5میلیگرم بر گرم) در نرخ جریان  11میلیلیتر در دقیقه رخ داد .بیشترین
مقدار جذب و راندمان حذف بهترتیب در ارتفاع بستر  14سانتیمتر و قطر ستون  15میلیمتر رخ داد.

واژهای کلیدی :ارتفاع بستر ،راندمان حذف نیترات ،قطر ستون ،نرخ جریان ،منحنی رخنه

 -1آدرس نویسنده مسئول :گروه مهندسی آب ،دانشکده مهندسی زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
*  -دریافت :بهمن  1931و پذیرش :اردیبهشت 1931
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سطحی بهدلیل سهولت عملیات ،سادگی طراحی و بهصرفه

مقدمه
نیترات از گستردهترین آالیندههای آبهای
زیرزمینی و سطحی است .استفاده بیشازحد کودهای
شیمیایی در کشاورزی ،آبزیپروری ،فاضالبهای شهری،
فضوالت انسانی و حیوانی ،مخازن سپتیک ،تولید مواد
شوینده و فرآوری مواد معدنی و صنعتی از منابع اصلی
ورود نیترات به محیطهای آبی است (ویسمن و هامر،
 .)5002مکانهایی که کشاورزی در آنجا تراکم فراوان دارد،
خطر زیادی برای آلودگی نیتراتی آبهای زیرزمینی و
سطحی ایجاد میکنند (مکاینتایر و ویتر 5002؛ مکاینتایر
و همکاران .)5009 ،مقدار و زمان استفاده از نهادهها در
مرحله رشد گیاهان ،زمان آبیاری ،عملیات زهکشی و
اقدامات حفاظتی تعیینکننده تأثیر کودها ،آفتکشها و مواد
اصالحکننده بر کیفیت زهآب است .بهعنوان مثال در
پژوهشی حداکثر مقدار نیترات خروجی در زمان کشت کلزا
از زهکشی با عمق  30سانتیمتر و فاصله  90متر 21 ،میلی-
گرم بر لیتر اندازهگیری شد ،این در حالی است که این مقدار
برای زهکشی با عمق  12سانتیمتر و فاصله  90متر ،دو
میلیگرم در لیتر بود (دوستی و همکاران .)1931 ،نیترات
و نیتریت واردشده به منابع آب میتواند بر سالمتی انسان
و دام تأثیرگذار باشد .مقدار باالی یون نیترات در آب
آشامیدنی باعث بروز مشکالت و بیماریهای متعدد ازجمله
مت هموگلوبینیا 1یا سندروم نوزاد کبود 5در نوزادان شده و
پتانسیل ایجاد ترکیبات سرطانزا نیتروزآمین 9در بزرگساالن
را دارد (سلیمانی و همکاران .)1931،استاندارد ایران حداکثر
مجاز نیترات در آب آشامیدنی را  20میلیگرم در لیتر
برحسب نیترات و یا  10میلیگرم در لیتر برحسب نیتروژن
تعیین نموده است (استاندارد ایران.)1331 ،
از مهمترین روشها برای حذف نیترات جذب
سطحی ،تبادل یونی ،اسمز معکوس ،الکترودیالیز و رسوب-
گذاری است .در بین روشهای حذف نیترات ،جذب

Methemoglobinemia
Blue Baby

بودن ازلحاظ اقتصادی (در صورت استفاده از جاذب
ارزانقیمت) موردتوجه است (باتنگر و سیلنپا5011 ،؛ خان
و همکاران.)5011 ،
زئولیت یک جاذب قوی ،تبادلگر یون با ظرفیت
تبادل کاتیونی زیاد گزینشپذیری کاتیون و راندمان باالی
جذب است (ژینگ و همکاران .)5003،زئولیت از یک
شبکه وسیع سهبعدی دارای واحدهای  TO4چهاروجهی
( Alیا  )T: Siتشکیلشده است .یونهای آلومینیوم موجود
در اسکلت زئولیت ،یک شبکه بار منفی ایجاد میکند که
مانع از تبادل نیترات و دیگر یونهای منفی میشود ،به همین
دلیل برای حذف آنیونهایی مثل نیترات ،اصالح این کانیها
با استفاده از سورفکتانتها ضروری است (سلیمانی و
همکاران1931 ،؛ ماسوکوم و همکاران5011 ،؛ نیسی و
همکاران.)1932،
در اکثر پژوهشهای جذب سطحی ،حذف هر
آالینده موردمطالعه ،بهصورت منقطع مورد بررسی قرار می-
گیرد ،اما آنچه در عمل در خصوص فرایند جذب سطحی
با جاذب صورت میگیرد ،استفاده از ستونهای جاذب
است (کیانی و همکاران .)1935 ،آزمایش ستونهای جاذب،
دارای مزایای قابلتوجهی ،مانند ،تصفیه حجم زیادی از
پساب ،سهولت در افزایش مقیاس نسبت به مقیاس
آزمایشگاهی ،عملیات ساده و کاهش نیاز به جاذب است
(هی و همکاران5011 ،؛ نگوین و همکاران .)5012 ،طراحی
ستون بستر ثابت ،نیازمند درک وابستگی عملکرد ستون به
پارامترهای عملیاتی از قبیل ارتفاع بستر و یا توده ،غلظت
محلول و میزان جریان است .در پژوهش ماسوکوم و
همکاران ( )5011عملکرد ستونهای زئولیت اصالحشده با
2

سورفکتانت ( )SMZبا کاهش ارتفاع بستر و غلظت اولیه
نیترات ،افزایش یافت و تغییر در سطح مقطع جریان در جرم
یکسان جاذب تأثیری در جذب نداشت .در پژوهشی دیگر،
ظرفیت جذب زئولیت اصالحشده بهوسیله نمکطعام
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Nitrosamine
Surfactant Modified Zeolite

3
4

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 23شماره 601 / 7231 /2
حرارتی النتانکلرید ،1با افزایش عمق بستر و غلظت ورودی

زئولیت مورداستفاده و همچنین تعیین نوع عناصر موجود

و کاهش دبی جریان پساب برای هر دو آالینده فسفات و

در جاذب ،از آنالیزهای تعیین پراش پرتو ایکس )XRD(5و

آمونیوم افزایش یافته است (هی و همکاران.)5011 ،

اسپکتروسکوپی اشعه ایکس انرژی متفرق ،)EDS( 9برای

آزمایشهای کیانی و همکاران ( )5019نشان داد که جذب

تعیین سطح ویژه از آنالیز BET2با استفاده از نمودار جذب

سطحی منگنز در ستون بستر ثابت با استفاده از ماسه،

و واجذب گاز نیتروژن ( )N2و برای تعیین مورفولوژی

بهشدت به دبی جریان ،غلظت و ارتفاع بستر وابسته است.

سطحی از عکسبرداری میکروسکوپی الکترونی روبشی-2

مهدوی و همکاران ( )1930طی آزمایشهای ناپیوسته ثابت

( )SEMاستفاده شد .بهمنظور بررسی خواص جذبی

و متحرک نشان دادند که زئولیت اصالحشده کارایی خوبی

زئولیت طبیعی ،ظرفیت تبادل کاتیونی )CEC(1به روش

در جذب نیترات از محلولهای آزمایشگاهی و زهآب

استات سدیم (چاپمن )1312 ،محاسبه شد.

کشاورزی دارد .در پژوهشی دیگر زئولیتهای اصالحشده

بهمنظور افزایش جذب نیترات با استفاده از

با استفاده از دو نوع سورفکتانت بهعنوان جاذب نیترات در

زئولیت ،از ماده هگزادسیلتریمتیل آمونیوم برماید

1

آزمایشهای ناپیوسته آزمایش شد .نتایج نشان داد که

( )HDTMABrبهعنوان اصالحکننده استفاده شد .در این-

حداکثر راندمان حذف نیترات برای هر دو زئولیت اصالح-

صورت ،با در نظر گرفتن غلظت حد بحرانی میسل شدن-3

شده در  pHبرابر هفت بود (نیسی و همکاران .)1932 ،با

( )CMCماده  HDTMA+که برابر با  1/3میلیمول بر لیتر

توجه به پژوهشهای انجام شده ،انجام آزمایش بهمنظور

است ،برای اصالح زئولیت از غلظت  52میلیمول در لیتر

بررسی تأثیر پارامترهایی مانند  ،pHنرخ جریان ،ارتفاع

استفاده شد (نیسی و همکاران .)1932 ،برای این منظور

بستر ،قطر بستر و در ستونهای جاذب در مقیاس بزرگ

 200گرم از زئولیت خام با  1/5لیتر محلول اصالحی

آزمایشگاهی ،ضروری بهنظر میرسد .ازاینرو این پژوهش

(غلظت  52میلیموالر) در ارلن دو لیتری به مدت 15

با هدف بررسی پارامترهای عملیاتی در ستونهای جذب

ساعت روی شیکر قرار گرفت .زئولیت حاصل با آب مقطر

(نرخ جریان ،ارتفاع بستر و قطر بستر) در عملکرد زئولیت

بهخوبی شسته و در هوا خشک شد.

اصالحشده در جذب نیترات از زهآب کشاورزی انجام شد.
آزمایشهای ستونی
بهمنظور ارزیابی قابلیت زئولیت اصالحشده در

مواد و روش

حذف نیترات در فرم آزمایشهای پیوسته ،از لولههای

آمادهسازی جاذب
زئولیتهای مورداستفاده در این پژوهش ،از
معادن استان سمنان تهیه شد .بعد از جداسازی زئولیتها
بهاندازه  0/2تا یک میلیمتر ،برای حذف گردوغبار و یون-
های موجود در سطح زئولیت ،با استفاده از آب مقطر در
چندین نوبت شسته و در دمای  102درجه سانتیگراد به
مدت  52ساعت خشک شد .برای مشخص کردن نوع

پیویسی و پلیاتیلن بهعنوان ستونهای بستر ثابت استفاده
شد .پشمشیشه برای جلوگیری از خروج جاذب ،در ابتدا و
انتهای ستون به کار گرفته شد .در تمامی آزمایشها با در
نظر گرفتن حد مجاز نیترات در آب آشامیدنی ( 10میلیگرم
در لیتر برحسب نیتروژن) ،محلول نیترات بهصورت
مصنوعی با غلظت  30میلیگرم در لیتر با حل کردن نمک
پتاسیم نیترات در آب مقطر در آزمایشگاه تهیه شد .برای

1
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NaCl–Thermal–LaCl3
X-Ray Diffractometer
3 Energy Dispersive X-ray Spectroscopy
4 Brunauer, Emmett and Teller

Scanning Electron Microscope
Cation Exchange Capacity
7 Hexadecyltrimethylammonium
8 Critical Micelle Concentration
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کاهش خطاهای احتمالی ناشی از وجود گردوغبار در بستر،

و باقی نمونهها تا زمان اشباع با فاصله زمانی دو ساعت)

ابتدا به مدت  90دقیقه آب مقطر به داخل ستون پمپاژ شد.

نمونهبرداری شد .نمونههای خروجی در سلهای  12میلی-

در این پژوهش اثر هر یک از متغیرهای  ،pHنرخ جریان،

لیتری ریخته و سپس غلظت نیترات با استفاده از روش

ارتفاع بستر و قطر بستر ستون در حذف نیترات با استفاده

استاندارد ) 4500- NO3(-Bو دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

از زئولیتهای اصالحشده بهصورت مستقل در قالب طرح

 Cary-Eclipseاندازهگیری شد .برای اندازهگیری ،غلظت

کامالً تصادفی در سه تیمار و سه تکرار آزمایش شد .از

نیترات در طول موجهای  550و  512نانومتر قرائت شد

آزمون تجزیه واریانس یکطرفه برای مقایسه واریانس

(نائیج و همکاران.)1931 ،

تیمارها و از آزمون دانکن برای بررسی وجود و یا عدم
وجود اختالف معنادار بین میانگین تیمارها در سطح پنج

منحنی رخنه

درصد استفاده شد .برای بررسی تأثیر  pHبر جذب نیترات

در فرایند جذب در ستون جاذب با بستر ثابت،

با بستر زئولیت ،محلول یون نیترات با غلطتهای اسیدی

عملکرد ستون بهوسیله منحنی رخنه توصیف میشود .زمان

( )pHچهار ،شش و هشت با نرخ جریان هشت میلیلیتر

رخنه و شکل منحنی رخنه از ویژگیهای مهم برای مدل-

در دقیقه در ستونهایی از بستر زئولیت اصالحشده با ارتفاع

سازی دینامیکی فرایند جذب و طراحی ستون بستر ثابت

 20سانتیمتر و قطر داخلی  21میلیمتر تزریق شد .برای

است ،زیرا آنها بهطور مستقیم در امکانسنجی اقتصادی در

تنظیم  pHاز محلولهای یک نرمال  NaOHو  HClاستفاده

فرایند جذب تأثیر گذارند (گلی و یوپادحیایوال.)5011 ،

شد .برای بررسی اثر نرخ جریان ،با ثابت نگهداشتن ارتفاع

یک منحنی رخنه ،نشاندهنده نحوه بارگذاری یون موجود

و قطر بستر زئولیت اصالحشده و  pHمحلول نیترات (به-

در محلول بر بستر ستون جاذب است که در آن تغییرات

ترتیب در  20سانتیمتر 21 ،میلیمتر و هشت) ،از سه نرخ

غلظت خروجی نرمال شده ( ،)Ct /C0بهصورت توابعی از

جریان هشت 11 ،و  11میلیلیتر در دقیقه استفاده شد.

زمان یا حجم جریان خروجی ارائه میشود.

همچنین ،برای بررسی اثر ارتفاع بستر جاذب ،محلول

در این پژوهش ،زمانی که غلظت نیترات خروجی

نیترات با غلظت اسیدی ( )pHبرابر هشت و نرخ جریان

به ( 22با توجه به حداکثر مجاز نیترات در آب آشامیدنی

هشت میلیلیتر در دقیقه به داخل ستونهایی با قطر ثابت

در ایران که معادل  10میلیگرم بر لیتر برحسب نیتروژن،

 21میلیمتر با ارتفاعهای متفاوت از زئولیت اصالحشده

استاندارد ملی ایران )1331 ،و  15میلیگرم بر لیتر رسید،

( 20 ،20و  10سانتیمتر بهترتیب با جرم جاذب 1100 ،350

بهترتیب زمان رخنه 1و زمان اشباع 5در نظر گرفته شد.

و  1920گرم) تزریق شد .بهمنظور بررسی اثر تغییر قطر

ظرفیت جذب نیترات در نقطه رخنه ،ظرفیت جذب در نقطه

بستر جاذب در جذب نیترات ،از لولههایی با قطر داخلی

اشباع و راندمان کل حذف نیترات بهترتیب در رابطه ( )1تا

 21 ،22و  11میلیمتر (بهترتیب با جرم جاذب 1100 ،130

( )9ارائه شد (گلی و یوپادحیایوال:)5011 ،

و  1220گرم) استفاده شد .در این آزمایش  pHمحلول ،نرخ
جریان و ارتفاع بستر زئولیت اصالحشده بهترتیب در 3 ،3
میلیلیتر بر دقیقه و  20سانتیمتر ثابت نگهداشته شد .در
تمام آزمایشها ،از خروجی ستون در فواصل زمانی معین
(نمونه اول در زمان صفر و نمونه دوم به فاصله یک ساعت

t=t
C
QC0 ∫0 b(1- t )dt
C0

()1

M
t=t
C
QC0 ∫0 t(1- t )dt
C0

()5
()9

M

×100

t=t
C
QC0 ∫0 total (1- t )dt
C0

QC0 te

= qb
= qe

=)R(%

که در آنها:

time

1Breakthrough

time

2Exhaustion
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 tbو  ttبه ترتیب زمان فرارسیدن نقطه رخنه و اشباع

این عکس از زئولیت طبیعی قبل از اصالح تهیه شد.

برحسب ساعت qb ،ظرفیت جذب در نقطه رخنه برحسب

مالحظه میشود با وجود اینکه زئولیتها با آب مقطر

میلیگرم در گرم qe ،ظرفیت جذب نیترات در نقطه اشباع

بهخوبی شسته شدهاند ،اما ناخالصی روی سطح وجود دارد.

برحسب میلیگرم در گرم M ،مقدار جاذب در ستون

نتایج آنالیز  EDSوجود گوگرد در نمونه زئولیت را تائید

برحسب گرم Q ،نرخ جریان برحسب لیتر در ساعتC0 ،

میکند (جدول  .)1با توجه به نتایج آنالیز  ،EDSنمونه

غلظت ورودی نیترات برحسب میلیگرم در لیتر Ct ،غلظت

زئولیت مورد مطالعه با داشتن  Si/Alبزرگتر از چهار از نوع

نیترات در خروجی ستون در زمان  tبرحسب میلیگرم در

کلینوپتیلوالیت است (ترابیان و همکاران .)5010 ،این داده-

لیتر و همچنین  Rراندمان کل حذف نیترات برحسب درصد

ها ،نتایج آنالیز  XRDرا نیز تائید میکند که بخش عمده از

است.

فاز کریستالی زئولیت موردمطالعه از کلینوپتیلوالیت
تشکیلشده است .سطح ویژه و میانگین قطر خلل و فرج
برای زئولیت مورد مطالعه با توجه به آنالیز  BETبه ترتیب

نتایج و بحث

 11/332مترمربع در گرم و  12/532نانومتر و همچنین

مشخصات جاذب
شکل ( )1عکس میکروسکوپی روبشی ()SEM

و نتایج آنالیز  XRDزئولیت استفادهشده را نشان میدهد.

ظرفیت تبادل کاتیونی برای زئولیت طبیعی  31/32سانتی-
مول بر کیلوگرم تعیین شد.

شکل  -1عکس  SEMاز سطح زئولیت طبیعی ( ،)aنتایج آنالیز  :C( XRDکلینوپتیلوالیت :B ،بنتونیت و  :Fفلدسپار)()b

جدول  -1تجزیه عنصری نمونه زئولیت استفادهشده در پژوهش
عنصر

O

Na

Al

Si

S

K

Ca

مقدار ()%

73/98

1/83

6/11

73/79

4/89

3/98

9/33

به آزمون تجزیه واریانس ،تیمارهای مختلف از  pHبر زمان

اثر pH

بهمنظور بررسی اثر  pHبر میزان حذف نیترات

رخنه ،زمان اشباع ،ظرفیت جذب در نقطه رخنه ،ظرفیت

در ستونهای بستر ثابت از زئولیت اصالحشده ،با ثابت

جذب در نقطه اشباع و درصد حذف در سطح پنج درصد

نگهداشتن ارتفاع بستر ،قطر ستون و نرخ جریان (بهترتیب

اثر معنیدار دارد .بر اساس آزمون دانکن میانگین زمان

 20سانتیمتر 21 ،میلیمتر و هشت میلیلیتر در دقیقه)،

رخنه ،ظرفیت جذب در نقطه رخنه و ظرفیت جذب در

غلظت  pHدر سه مقدار چهار ،شش و هشت تغییر داده

نقطه اشباع در سه  pHچهار ،شش و هشت باهم اختالف

شد .همانگونه که در جدول ( )5نمایش دادهشده ،با توجه

معنیداری دارند ،این در حالی است که میانگین زمان اشباع

 / 670ارزیابی کارایی زئولیت اصالحشده در حذف نیترات زهآب کشاورزی با استفاده از ستونهای با بستر ثابت
و درصد حذف نیترات در  pHهای شش و هشت اختالف

ظرفیت جذب در نقطه رخنه به  2/1ساعت و  0/12میلی-

معنیدار ندارد (جدول  .)9با توجه به شکل ( )5و جدول

گرم بر گرم کاهش یافت .بیشترین راندمان حذف در pH

( ،)9با افزایش  pHاز چهار تا شش ،زمان رخنه از  9/3تا

برابر با هشت با  12/52درصد اتفاق افتاد (جدول  .)9بر

 2/3ساعت و ظرفیت جذب در نقطه رخنه از  0/03به 0/11

این اساس این  ،pHبهعنوان مقدار بهینه انتخاب شد .اثر

میلیگرم در گرم افزایش یافت .این افزایش نشان داد که با

 pHروی جذب نیترات با استفاده از جاذبهای مختلف

افزایش  pHتا محدوده خنثی ،غلظت یون هیدروژن ،به-

معموالً بهصورت ناپیوسته مشخص میشود و معموالً

عنوان رقیب جاذب در محلول برای مولکولهای

جاذبهای اصالحشده در ناحیه خنثی از جذب بیشتری

سورفکتانت در جاذب با بار مثبت ،کاهش مییابد و یون

برخوردارند .نتایج آزمایش نشان داد که حداکثر حذف

نیترات با قدرت کمتری در محلول نگهداشته میشود و

نیترات با  SMZدر محدوده خنثی از  pHرخ میدهد که

راحتتر در سطح زئولیت جذب میشود؛ اما با افزایش pH

نتایج پژوهشهای پیشین را تائیدمیکند (فراستی و

از شش تا هشت ،بهدلیل افزایش یون هیدروکسید در

همکاران1935،؛ نیسی و همکاران1932 ،؛ سینگ و

محلول بهعنوان رقیب نیترات برای جذب ،زمان رخنه و

همکاران5012 ،؛ ژو وهمکاران.)5019 ،

شکل  -2اثر  pHبر میزان حذف نیترات در ستون بستر ثابت زئولیت اصالحشده با سورفکتانت
جدول  -2نتایج تجزیه واریانس پارامترهای منحنی رخنه در حذف نیترات تحت تأثیر شرایط مختلف آزمایش
منبع تغییر

pH
تیمار
خطا
نرخ جریان
تیمار
خطا
ارتفاع بستر
تیمار
خطا
قطر بستر
تیمار
خطا

درجه آزادی

میانگین مربعات
tb

qb

te

qe

R%

8
6

*7/374
0/003

*0/003
0/000

*3/791
0/464

*0/006
0/000

*114/347
17/788

8
6

*3/469
0/100

*0/007
0/000

*9/781
0/810

*0/008
0/000

*189/077
3/348

8
6

*18/689
0/004

*0/001
0/000

*18/134
0/147

*0/008
0/000

*44/739
3/188

8
6

*89/141
0/007

*0/003
0/000

*81/983
0/16

*0/007
0/000

*399/084
3/883
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جدول  -3پارامترهای منحنی رخنه برای جذب نیترات با زئولیت اصالحشده با سورفکتانت در شرایط مختلف عملیاتی
)tb(hr

)qb(mg/g

)te(hr

)qe(mg/g

R%

7/9a
3/8b
4/3c

0/08a
0/16b
0/14c

3/0a
9/1b
3/0b

0/10a
0/19b
0/16c

34/73a
64/80b
63/84b

4/3a
4/4b
8/8c

0/14a
0/19b
0/18c

3/0a
6/9a
4/0b

0/16a
0/80b
0/13a

63/84a
60/13a
38/83b

4/8a
4/3b
9/0c

0/14a
0/14a
0/19b

6/1a
3/0b
10/8c

0/13a
0/16a
0/80b

39/33a
63/84b
63/19b

8/7a
4/3b
9/3c

0/10a
0/14b
0/19c

3/7a
3/0b
10/6c

0/14a
0/16b
0/80c

43/40a
63/84b
33/01c

pH

4
6
9
نرخ جریان ()ml/min
9
11
16
ارتفاع بستر ()cm
40
30
60
قطر بستر ()mm
43
33
63

در جدول  tb ، 7و  ttبه ترتیب زمان فرارسیدن نقطه رخنه و اشباع برحسب ساعت qb ،ظرفیت جذب در نقطه رخنه برحسب میلیگرم در گرم qe ،ظرفیت جذب نیترات در نقطه اشباع
برحسب میلیگرم در گرم و همچنین  Rراندمان کل حذف نیترات برحسب درصد است

اثر نرخ جریان

توجه به جدول ( ،)5بیشترین ظرفیت جذب در نقطه رخنه

نرخ جریان یکی از پارامترهای مهم برای بررسی

برای ستون بستر ثابت در نرخ جریان  11میلیلیتر در دقیقه

عملکرد ستونهای بستر ثابت با جریان مداوم است .به-

اتفاق افتاد و با کاهش و افزایش نرخ جریان ،ظرفیت جذب

منظور بررسی این مهم ،با ثابت نگهداشتن ارتفاع بستر ،قطر

کاهش پیدا کرد که نتایج مشابهی توسط برخی پژوهشگران

ستون و ( pHبهترتیب  20سانتیمتر 19 ،میلیمتر و هشت)

نیز گزارششده است (ماسکوم و همکاران5011 ،؛ کشتکار

اثر نرخ جریان در حذف نیترات با استفاده از زئولیت

و همکاران 1935؛ سیمها و همکاران .)5011 ،دلیل کم شدن

اصالحشده در نرخ جریانهای مختلف (هشت 11 ،و 11

ظرفیت جذب در نرخ جریان کمتر را میتوان به افزایش

میلیلیتر در دقیقه) بررسی شد .نتایج تجزیه واریانس در

مقاومت در مقابل انتقال جرم مطرح نمود .بهدلیل زیادشدن

سطح پنچ درصد نشان میدهد که تغییرات نرخ جریان در

سرعت جریان و کم شدن زمان تماس در نرخ جریان 11

پارامترهای منحنی رخنه اثر معنیدار دارد (جدول  .)5شکل

میلیلیتر بر دقیقه ،ظرفیت جذب در نقطه رخنه کاهش

( )9نشان میدهد که با افزایش نرخ جریان ،ستون با شیب

یافت .با کاهش دبی ،راندمان حذف نیترات افزایش پیدا

تندتری به اشباع میرسد و زمان رخنه و اشباع برای نرخ

کرد ،بهطوریکه در نرخ جریان هشت میلیلیتر در دقیقه

جریانهای هشت 11 ،و  11میلیلیتر بر دقیقه بهترتیب در

ستون از بیشترین راندمان حذف برخوردار بوده که نتایج

 2/2 ،2/1و  5/5ساعت و  1/3 ،1و  2ساعت اتفاق افتاد .با

مشابهی توسط سایر پژوهشگران گزارششده است (گلی و
یوپادحیایوال.)5011 ،

 / 673ارزیابی کارایی زئولیت اصالحشده در حذف نیترات زهآب کشاورزی با استفاده از ستونهای با بستر ثابت

شکل  -3اثر نرخ جریان بر میزان حذف نیترات در ستون با بستر ثابت زئولیت اصالحشده با سورفکتانت

شکل  -4اثر ارتفاع بستر بر میزان حذف نیترات در ستون بستر ثابت زئولیت اصالحشده با سورفکتانت

شکل  -5اثر قطر ستون بر میزان حذف نیترات در ستون بستر ثابت زئولیت اصالحشده با سورفکتانت
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اثر ارتفاع بستر

اثر قطر بستر

مقدار کل نیترات جذبشده در یک ستون بستر

استفاده از ابعاد مختلف ستونهای جذب در

ثابت ،به مقدار جاذب درون ستون بستگی دارد .اثر ارتفاع-

مقیاس صنعتی بهخصوص سامانههای تصفیه آب امری

های مختلف از بستر زئولیت اصالحشده بر روی منحنی

گریزناپذیر بوده و برای طراحی بهینه الزم است تا تأثیر ابعاد

رخنه در شرایط بهینه از نرخ جریان و ( pHبهترتیب هشت

در عملکرد ستون بررسی شود .بهمنظور تعیین اثر قطر بستر

میلیلیتر در دقیقه و هشت) در ستونی به قطر داخلی 21

بر راندمان حذف نیترات در ستونهای بستر ثابت ،محلول

میلیمتر در شکل ( )2نشان داده شد .بهنظر میرسد که شیب

نیترات با غلظت اولیه  30میلیگرم در لیتر و  pHبرابر با

منحنیهای رخنه برای ارتفاعهای  20و  20سانتیمتر تفاوت

هشت با نرخ جریان هشت میلیلیتر بر دقیقه به ستونهایی

چندانی ندارد و همچنین مقدار جذب در نقطه رخنه و اشباع

به قطر داخلی  21 ،22و  11میلیمتر و ارتفاع  20سانتیمتر

در این ارتفاعها از هم اختالف معناداری ندارند (جدول )9

پمپاژ شد .در شکل ( )2منحنی رخنه برای قطرهای مختلف

ولی منحنی رخنه در ارتفاع  10سانتیمتر با شیب مالیمتری

از ستون ارائهشده است .شیب منحنیهای رخنه با افزایش

به اشباع میرسد (شکل .)2

قطر بستر کاهش یافت که نشاندهنده گستردهتر شدن ناحیه

با افزایش ارتفاع بستر از  20به  10سانتیمتر ،زمان

انتقال جرم در قطرهای بزرگتر است .با توجه به جدول ()9

رخنه و اشباع افزایش معناداری پیدا کرد .بهطوریکه با

برای قطرهای  21 ،22و  11میلیمتر ظرفیت جذب در نقطه

توجه به جدول ( ،)9میزان جذب نیترات در نقطه رخنه و

رخنه بهترتیب  0/12 ،0/1و  0/13میلیگرم بر گرم و

اشباع به ترتیب از  0/12تا  0/13و  0/12تا  0/50میلیگرم

راندمان حذف  12/52 ،21/20و  12/01درصد محاسبه شد.

در گرم افزایش یافت .از سویی ،راندمان جذب برای ارتفاع-

همچنین ،با افزایش قطر بستر زمان رخنه و اشباع دیرتر رخ

های  20 ،20و  10سانتیمتر بهترتیب  12/52 ،23/22و

داد که میتواند بهدلیل افزایش جرم جاذب و افزایش سطح

 12/13درصد بهدست آمد .نتایج نشان داد که با وجود

تماس بین محلول و جاذب باشد .برای مطالعه اثر قطر ستون

افزایش ظرفیت جذب در نقطه اشباع با افزایش ارتفاع از

بر فرآیند جذب سطحی مطالعات کمی صورت گرفته است.

 20تا  10سانتیمتری (بهترتیب  0/11و  )0/50راندمان

پژوهش ماسکوم و همکاران ( )5011نشان داد که تغییر در

جذب نیترات در این ارتفاعها تفاوت معنیداری از هم

ابعاد ستون برای یک جرم برابر از جاذب بر عملکرد ستون

ندارند .افزایش جذب در ارتفاعهای بیشتر از ستون نشان

تأثیرگذار نیست.

میدهد که با افزایش مقدار جاذب در ستون ،مکانهای
بیشتری برای جذب نیترات در دسترس خواهد بود .عالوه
بر این زمان ماند محلول در ستون افزایش پیدا خواهد کرد
و درنتیجه باعث پخش عمیقتر نیترات روی جاذب خواهد
شد .این یافتهها با نتایج برخی از پژوهشهای صورت گرفته
مطابقت دارد (موسوی و اسدی1930 ،؛ کیانی و همکاران،
1935؛ هی و همکاران 5011 ،و گلی و یوپادحیایوال،
.)5011

نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که جذب سطحی نیترات
در ستون بستر ثابت حاوی زئولیت اصالحشده بهشدت به
 ،pHنرخ جریان و ارتفاع بستر و قطر ستون وابسته است.
یافتهها نشان داد که حداکثر کارایی زئولیت اصالحشده در
محدوده خنثی از ( pHشش تا هشت) بوده ،بهطوریکه
حداکثر بازده جذب نیترات در ستون در  pHمعادل هشت
رخداده است .با کاهش نرخ جریان و افزایش ارتفاع بستر
و قطر ستون ،زمان رخنه و اشباع و همچنین راندمان حذف
افزایش مییابد .نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع بستر و
قطر ستون در ستونهای زئولیت اصالحشده زمان رخنه،
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زمان اشباع ،ظرفیت جذب و راندمان حذف افزایش یافت.

با بستر ثابت  ،SMZدر جریان کمتر ،ارتفاع بستر بلندتر و

بهطوریکه بیشترین مقدار جذب و راندمان حذف به-

قطر بیشتر ،کارآمدتر است .نتایج پژوهش نشان داد که

ترتیب در ارتفاع بستر و قطر ستون  10سانتیمتر و 11

زئولیت اصالحشده قابلیت خوبی برای حذف نیترات از زه

میلیمتر رخ داد .با افزایش نرخ جریان ،ستون با شیب

آب کشاورزی دارد و میتوان از این ستونها بهعنوان فیلتر

تندتری به زمان اشباع میرسد .بهطورکلی میتوان مطرح

برای کاهش نیترات از زهآب کشاورزی استفاده کرد.
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Abstract
Nitrate is one of the worldwide pollutants of groundwater and surface water,
which affects human and livestock health at high concentration levels in water
resources. Among the different techniques of nitrate removal, adsorption method
has attracted attention, due to simplicity, cost-effectiveness, and efficiency. In
this research, the effect of variables pH (4, 6, and 8), flow rate (8, 11, and 16
mL/min), bed height (40, 50, and 60 cm), and column diameter (45, 57, and 67
mm) were investigated on nitrate removal from aqueous solutions by modified
zeolites column. The BET analysis was used to determine the specific surface
and diameter of the pores. Structure and morphology of zeolite was determined
using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and energy
dispersive X-ray spectroscopy (EDS). For modification of zeolite levels, the
hexadecyltrimethylammonium bromide solution with concentration of 25 mM
was used. The agricultural drainage water with concentration of 80 mg L-1 nitrate
was artificially prepared by dissolving potassium nitrate salt in distilled water in
the laboratory. The result of the analysis showed that the zeolite sample was
from the clinoptilolite type, with specific surface area and mean pore diameter of
11.984 m2g-1 and 15.295 nm, respectively. The results also showed that changes
in pH, flow rate, bed height, and column diameter on different indexes of
breakthrough curve were significant at 5% level. The maximum adsorption rate
occurred at pH=6, while the maximum adsorption efficiency (65.24%) occurred
at pH= 8. The reduction of the flow rate caused increase in nitrate removal
efficiency, but the highest amount of adsorption (0.2 mg g-1) occurred at a flow
rate of 11 mL/min. The highest amount of absorption and removal efficiency
occurred at the bed height and column diameter of 60 cm and 67 mm,
respectively.
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