
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 مجموعه مقاالت ششمين كنفرانس آب، پساب و پسماند

 978 - 600 – 8045 – 47 – 2شماره شابك مقاالت: 

  هاي صدا و سيما، ايران، تهران، مركز همايش1394سوم  دي  
88671676 )021 ( - 09197556424  

  مجريان: هم انديشان انرژي كيميا و
 انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران 

www.PASAB.ir  
  
 
 

 88671676تلفن تهران:           مجري: هم انديشان انرژي كيميا  www.Pasab.irعلمي آب، پساب و پسماند      همايش 

 

 

  
  حذف نيترات از آب با استفاده از نانوذرات صفر ظرفيتي آهن

  
  3مهدي حسن نيا  ،2زادهحجت علي، 1سيد احمد جعفري

    دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، دپارتمان مهندسي شيمي
s.a.jafari@stu.nit.ac.ir   

   
  
  
  

  چكيده 
از نانوذرات آهن صفر ظرفيتي در محيط آبي تحت در اين مطالعه نسبت به تحقيق در مساله ي حذف نيترات با استفاده 

آزمايش هاي انجام شده در مسير به دست آوردن نقاط بهينه متغير هايي همچون دما و شرايط هوازي اقدام شده است. 
pH   .تصاوير ميكروسكوپي الكتروني نشان داده است كه در غلظت هاي مشخص از ميزان نيترات ورودي طراحي شده اند

نانومتر قرار دارد. نتايج آزمايش ها نشان مي دهد كه بازدهي اين فرآيند با  150الي  40نانوذرات در بازه ي  اندازه ي
 0,25شديدا كاهش يافته درحالي كه جهش قابل توجهي با افزايش غلظت نانوذره آهن از مقدار  10به  4از  pHافزايش 

 50به  30تغيير غلظت نيترات ورودي از مايش نشان داده شد كه در طول آزگرم بر ليتر داشته است.  1گرم بر ليتر الي 
ميلي گرم بر ليتر تاثير چنداني بر بازدهي آن نداشته است. با توجه به خاصيت كاهنده نانوذرات صفر ظرفيتي آهن بهترين 

در  صفر ظرفيتي  هندقيقه  و با غلظت يك ميلي گرم بر ليتر از نانوذره آ 60شرايط به دست آمده از فرآينده در زمان 
 80ميزان حذف نيترات در بهينه ترين شرايط به  4معادل با  pHو  درجه ي سلسيوس) 25(شرايط عملياتي با دماي اتاق

 درصد رسيده است.

 
  نيترات، آب، نانوذرات آهنهاي كليدي: واژه

 
  

                                                           
   نوشيرواني بابل صنعتي كارشناسي ارشد مهندسي بيوتكنولوژي دانشگاه  -1
   كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه فردوسي مشهد  -2
   شد مهندسي شيمي دانشگاه فردوسي مشهد كارشناسي ار -3
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   همقدم - 1

وسيعي از آالينده ها در اب بخصوص نيترات اهميت فراواني با توجه به افزايش نياز به آب آشاميدني سالم، حذف بازه ي       
پيدا كرده است. منابعي همچون كود هاي نيتراتي، آفت كش ها و صنايع نقش بارزي در افزايش ميزان نيترات در آب هاي 

ي سالمتي . افزايش غلظت نيترات در آب هاي آشاميدني باعث به وجود آمدن خطر بالقوه برا]1[سطحي و زير زميني دارند
انسان ها مي باشد. در بدن نوزادان زير شش ماه نيترات تحت فرآيند كاهش به نيتريت تبديل شده كه بعد از تركيب با 

. در يك تحقيق انجام شده در كلينيك مركزي مايو واقع درايالت مينستوتا ثابت ]2[هموگلوبين خون باعث ايجاد يرقان مي شود
. بر همين ]3[نيترات در آب آشاميدني عامل محرك بروز سرطان هاي مثانه و تخمدان استشده است كه وجود مقادير باالي 

در اياالت  1EPAاساس در بسياري از كشورها قوانيني براي كنترل غلظت نيترات در آب آشاميدني تهيه شده است. مركز 
. با وجود وضع قانون در ]4[قرار داده استم بر ليتر براي آب آشاميدني رميلي گ 10متحده سقف ميزان مجاز اين آالينده را 

ميلي گرم بر ليتر رسيده است. در حال  44,82ايران بر اساس استاندارد ذكر شده و پايين تر بودن سطح فناوري اين مقدار به 
نده حاضر فناوري هاي موجود براي تصفيه ي آب شامل تعويض يوني، اسمز معكوس، ميكرو ارگانيزم زداينده ي نيترات و كاه

. در بين روش هاي موجود حذف نيترات با استفاده از نانوذرات صفر ظرفيتي آهن در اين تحقيق به ]3[هاي شيميايي هستند
عنوان روشي نوين مورد توجه قرار گرفته است. تا كنون تحقيقات زيادي توسط دانشمندان براي حذف نيترات از آب توسط 

. مطالعات قبلي حاكي از حذف كامل نيترات با استفاده از فلز آهن بوده كه ]5[نانوذرات فلزهاي سنگين انجام شده است
. نانوذرات صفر ظرفيتي آهن به دليل سطح ويژه ي باال، فعاليت سطي ]6[محصول اصلي واكنش انجام شده آمونياك مي باشد

ند. از اهداف اين تحقيق بررسي ميزان زياد و تهيه نسبتا آسان در امر تصفيه آب از آلودگي نيترات از پودر آهن پيشي گرفته ا
 و غلظت نيترات است.  pHاهميت پارامترهاي فرآيندي بر ميزان تصفيه آب است كه پارامتر هاي مورد بررسي شامل دما،

  
  مواد - 2

 ،4NaBH ،O(98%)2.7H4FeSO ،Methanol(99%)كليه مواد خريداري شده از شركت مرك به شرح زير است،        
NaOH(99%)،(98%)4SO2H،(98%)3KNO )و معرف نيتراتNitraver 5.از شركت هك تهيه شده است (  

  

  روش سنتز نانوذره آهن صفر ظرفيتي - 3
آب يونيزه حل  % 70متانول و  %30ميلي ليتر محلول شامل  200گرم سولفات آهن هفت آبه در  4در يك روش معمول       

ميلي ليتر آب يونيزه حل  10كه در  4NaBHگرم از پودر  1,5سپس  تنظيم مي شود و 6,8روي عدد  pHمي شود. ميزان 
درجه سلسيوس در حمام  25دقيقه در و در داماي  45شده به صورت تدريجي به آن اضافه مي گردد. محلول حاصل به مدت 

مزن قرار مي دقيقه ي ديگر نيز ظرف را داخل ه 45به مدت  4NaBHاولتراسونيك قرار مي گيرد. بعد از اضافه كردن كل 
بار  3دور بر دقيقه محلول را سانتريفيوژ مي كنيم. ذرات جامد حداقل  5000دقيقه و سرعت  15دهيم. در گام بعد به مدت 

ساعت تحت خال قرار مي گيرند كه حاصل آن ذرات جامد سياه رنگ مي باشد كه  4توسط متانول شسته مي شوند و به مدت 

                                                           
1 Environmental Protection Agency 
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مرحله ي واكنش با نيترات مورد استفاده قرار گيرند. واكنش كاهش ذرات آهن به صورت زير به سرعت بايد برداشته شوند و در 
  است:

  
Fe(H2O)6 + 3BH4

- + 3H2O → Fe0 + 3B(OH)3 + 10.5H2 

 
 
 
 

  روش تهيه محلول آبي نيترات 3- 1
ميلي  50ز و در مقدار پاياني به ميلي گرم بر ليتر آغا 30غلظت هاي متفاوتي از محلول نيترات تهيه شده است كه از مقدار      

و در غلظت پاياني به بررسي اثر افزايش غلظت نيترات پرداخته شده  pHگرم بر ليتر مي رسد. در غلظت آغازين به بررسي اثر 
  است.

  

  آزمايش هاي انجام شده براي كاهش نيترات توسط آهن 3- 2
رات در هر بشر قرار داده شده است و به هركدام نانوذرات آهن ميلي ليتر محلول نيت 500براي انجام هر مجموعه آزمايش      

گرم بر ليتر اضافه شده اند.كاهش نيترات توسط آهن صفر ظرفيتي در دماي اتاق در  1و  0,5، 0,2صفر ظرفيتي تازه با مقادير
pH  رند. بعد از انجام واكنش دور بر دقيقه قرار دا 300انجام شده است كه در طول آزمايش در همزن با سرعت  10و  4،7هاي

ميكرومتر جدا شده و غلظت باقيمانده نيترات در محلول  0,45دقيقه ذرات آهن با استفاده از فيلتر با حفرات  60در زمان 
  توسط دستگاه اسپكتوفتومتر اندازه گيري شده است.

  

  مكانيزم حذف نيترات با استفاده از نانو ذرات آهن 3- 3
تحت تاثير بسياري از مواد تبديل مي شود. تحت شرايط بي هوازي اتم  2Fe+به راحتي به  0eFدر سيستم هاي آبي       

و  ]8[هيدروژن تنها انتقال دهنده ي الكترون است. ولي در شرايط هوازي اكسيژن به عنوان پذيرنده ي الكترون عمل مي كند
  واكنش هاي آن ها در زير آورده شده است.

  
-OH+ 2 2+H +2O → Fe2+ 2H0 Fe 

-+2OH +2O → 2Fe2+2H 2+ O 02Fe  

 
مورد تاييد شده است. مطالعات زيادي براي تعيين محصول  2005در سال  Yang & Leeصحت واكنش هاي فوق توسط 

نهايي واكنش انجام شده است كه محصول نهايي آن نيتروژن گازي و آمونياك است كه غلظت آنها به شرايط عملياتي وابسته 
  : [7]قطعا محصول اصلي آمونيوم خواهد بود. اما [6,7,8]است

  
-+ 10OH +

4+ NH +2O → 4Fe2+ 7H 3+ NO 04Fe  
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  معادالت حاكم استفاده شده در بررسي حذف نيترات 4-3
معادالت اصلي حاكم بر فرآين حذف نيترات و توليد آمونياك در هنگام كاهش يافتن توسط ناننوذرات آهن صفر ظرفيتي       

  . [13]درجه يك در نظر گرفتن آنهاستده شده است. فرض اصلي اين در اين فرآيند و طراحي معادالت در جدول يك آور
            

  معادله حذف نيترات
  

  معادله توليد و حذف آمونياك
  

    معادله بقاي جرم نيتروژن
 
  
  
  گيرينتيجه -4

 

  تعيين مشخصات نانوذره آهن صفر ظرفيتي 4- 1
كيلو ولت اندازه ذرات در بازه ي  100با شدت جريان  PHILIPS(EM208 S)توسط دستگاه  TEMي با عكس بردار       

  نانومتر مشخص شده است. شكل ظاهري ذرات همان گونه كه در شكل يك نشان داده شده است كروي مي باشد.  120الي  60
  

  

 
  

  از نانوذرات سنتز شده آهن TEMوير تص -1شكل 
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  تاثير غلظت نانوذرات آهن بر كاهش نيترات 4- 2
غلظت نانوذره آهن يكي از پارامتر هاي متغير مهم در كاهش نيترات است كه تاثير به سزايي در بازدهي فرآيند دارد. در        

كه در  دقيقه با فاصله هاي زماني معيين نمونه برداري شده است. همانطور 60اين آزمايش از غلضت هاي مختلف در زمان 
  .]2،7،9[مي باشد %80گرم بر ليتر است كه معادل  1نمودار مشخص شده است باالترين بازدهي متعلق به غلظت 

  

  
  4برابر با  pHبررسي بازدهي فرآيند با تغيير غلظت نانوذره آهن در دماي اتاق و  - 2شكل 

  
  بر بازدهي حذف نيترات pHتاثير تغييرات  4- 3

 3براي بررسي استفاده شده است. مطابق شكل  10و  7، 4معادل با  pHشده است از سه مقدار در اين پژوهش سعي        
 %64و  %70بازدهي فرآيند به ترتيب به  10و  7به مقادير  pHبوده و با افزايش  4برابر با  pHباالترين راندمان متعلق به 

رايط اسيدي با راندمان باالتري انجام مي شود كه كاهش مي يابد. با توجه به نتايج حاصل مشخص مي شود كه واكنش در ش
  .]2،5،10[اين يافته توسط كارهاي شابه انجام شده تاييد مي گردد
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  اوليه بر راندمان آزمايش در دماي اتاق و غلظت نانوذره آهن معادل با pHتاثير  - 3شكل 

  دور بر دقيقه 300گرم بر ليتر و سرعت همزن معادل با  ميلي
  

  
  غلظت نيترات ورودي بر بازدهي فرآيندتاثير  4-4

مشخص مي شود كه تغيير ميزان نيترات ورودي تاثير ناچيزي بر راندمان آزمايش دارد. آزمايش انجام  4با توجه به شكل        
 ميلي گرم 30مي باشد كه براي نيترات ورودي با غلظت  %79,98ميلي گرم از نيترات وردي داراي بازدهي  50شده در غلظت 

كاهش مي يابد. مي توان گفت با افزايش ميزان نيترات ورودي بازدهي فرآين افزايش مي يابد كه اين گفته  %78,3بر ليتر به 
  .]11،12[نير در ساير پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه صحت دارد

  
بر دقيقه و دور  300، سرعت همزن pH=4بررسي تغييرات بازدهي آزمايش با افزايش ميزان نيترات ورودي در دماي اتاق،  - 4شكل 

  گرم بر ليتر 1غلظت نانوذره آهن برابر 
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