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  آلودهمطالعه مروري استفاده از زئولیت هاي مصنوعی براي برداشت آرسنیک از آب هاي 
  

  3محمد فرهنگی، 2حکیمه سرگزي، 1مهران احمدپور*

 دانشجوي کارشناسی ارشد بهداشت آبزیان، دانشگاه تهران  1
 
 
  

  چکیده 
در تحقیق . سرطان سینه می شودآرسنیک، آالینده اي خطرناك در آب هاي آشامیدنی است که باعث التهاب پوست و 

دردماي اتاق موردمطالعه   EPA MCLموجود استفاده از انواع زئولیت هاي مصنوعی براي حذف آرسنیک از آب به روش 
تأثیر غلظت مقدماتی آرسنیک و نسبت مایع . صورت گرفت pHآزمایشات بمنظور برداشت آرسنیک باعمل کرد . قرارگرفت

زئولیت . رسی قرار گرفته استبه جامد در واکنش مورد بر HNH /4
 )NY6 ( نشان داد، ظرفیت برداشت آرسنیک

اولیه تا  pHبا بافري کردن  NY6زئولیت . صورت می گیرد 2-12اولیه  pHبطورمعنی داري درمحدوده  
75.3  pH میزان باالي آلومینیم . به این عملکرد دست یافتNY6 )ین نسبت پایAl  :Si( عاملی مهمی ،

عامل مهمی   NY6ظرفیت بافري مناسب . است)  Al  :Siنسبت باال (برکارآیی این زئولیت نسبت به زئولیت هاي دیگر
  .درکاهش هزینه مصرف و صرفه جویی در زمان فرآیند براي تصفیه پساب صنعتی می باشد

  
  .pH، آرسنیک، زئولیت مصنوعی، جذب، آب آلوده :هاي کلیديواژه

  

  مقدمه -1
وجود آرسنیک در آب، به خاطر رسوب مواد معدنی از قشر زیرزمینی و یا از مبدأ مربوط به تکامل انسان مثل استخراج         

ترکیبات آرسنیک مصنوعی از تصفیه خانه هاي فلزي، آفت کش هاي کشاورزي، خشک کننده ها و نگه دارنده هاي چوبی می 
ایر آب، باعث التهاب پوست آرسنیکی، سرطان سینه، تأثیرات عصب شناسی، رشد بیش از حد کبد، وجود آرسنیک در ذخ. باشد

جذب سطحی، تبادل . براي برداشتن آرسنیک از آب، چندین روش توسعه یافته است. شودبیماري قلبی و سرطان هاي داخلی 
و ) اکسیدهاي آلومینوم( آلومینااز . معمول هستندآنیون، اسموز معکوس و فرآیندهاي انعقاد، نمونه هایی از این تکنیک هاي 

زئولیت . اکسیدهاي آهن هیدرید، به طور معمول براي برداشتن آرسنیک در متدهاي جذب سطحی و انعقاد استفاده شده است
به  نقش زئولیت ها در تبدیل فضوالت خطرناك مایع و فلزات جامد سمی. ها به خاطر ظرفیت تبادلی شان شناخته شده هستند
 ,SZp1,  Chabazaiteچند زئولیت طبیعی ومصنوعی همچون .  محصوالت قابل قبول محیطی شناخته شده است

Clinoptilolite  X, 13  وA 5  زئولیت هاي . به عنوان نمونه هاي موجود براي برداشتن آرسنیک از آب استفاده شده اند
مطالعه . یمیایی شناخته شده براي جذب آرسنیک موثر هستندش -مصنوعی مانند زئولیت هاي طبیعی به خاطر خواص فیزیکو 

و  Hبا توجه به فرمهاي  Betaو  Y Ferrierite, , ZSM-5تأثیر زئولیت هاي مصنوعی به منظور  حاضر
4NH  ،آنها

شات منتشر شده درباره ي برداشتن آرسنیک با در گزار. صورت گرفت pHبراي برداشتن آرسنات از آب دردامنه وسیعی از 
این پدیده براي مواد معدنی . استفاده از آلومیناي فعال شده، جذب سطحی از طریق تبادل و جابجایی بیان شده است

و  Hفیلوسیلیکات ها نیز مشاهده شده است مشاهده شده است که شکل هاي 
4NH یت هاي مصنوعی ظرفیت زئول

موجود  MCLاین جذب ماکزیمم سطح آالینده قابل قبول .  دقیقه داشتند 15درعرض   > ppt 50برداشتن آرسنات را تا 

                                                        
m_ahmadpor66@ut.ac.com* 
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 ppbدر اینجا توجه خاص به توانایی زئولیت در برداشتن آرسنیک تا غلظت زیر . براي آرسنیک در ایاالت متحده آمریکا است
  .توسط آژانس حفاظت محیطی ایاالت متحده آمریکا به ثبت رسید 2006از سال  MCLشده است وقتی که   10
  
  مواد و روش ها -2

و  Hبراساس ) Fetrierite ،BETA ،ZSM-5  ،Y(نمونه هاي متفاوت تجاري زئولیت            
4NH  شان)USA 

International  zeolite (محلول هاي آرسنیک از حل کردن . آماده شدندoHHAsoNa 22 در آب مقطر بدست  4&7
گرم در یک بطري ترکیب شده و در دماي اتاق نگه  2از آرسنات حل شده با نمونه ي زئولیت ) ml 20(یک محلول مایع . آمد

و نسبت مایع به جامد  pH، ) آرسنات( sAدرآزماشات مقدماتی عملکرد همه ي زئولیت ها را در غلظت ثابت . داري شدند
دقیقه اي براي  30یک دوره ي واکنش ثابت . انجام شد NY6تحقیقات بعدي، با زئولیت . ساعته بررسی شد 3براي دوره ي 

کنش، از بعداز انجام وا. و تأثیرات نسبت مایع به جامد مورد بررسی قرار گرفت pHدر این دوره . مطالعات به کار گرفته شد
 ,min, 3600 rpm 5)(فوق به منظور جداسازي فاز جامد از مابع عمل سانتریفوژ صورت گرفت ) تعلیق(سوسپاتیسون 

Beckman CS-6KR Centrifuge.(  سپس از صافی رد شدند)0.2 mm nylon syringe filter.(pH   واکنش با
و  pH = 5/12با    )NaoH(نرمال سود  1/0یت از محلول براي احیاء زئول. زئولیت قبل و بعداز آزمایش اندازه گیري شد

بعد از عکسل المعل زئولیت در برداشتن آرسنیک از . استفاده شد  pH= 8/0با  )HCL(نرمال اسیدکلریدریک  1/0محلول 
مجدداً به زئولیت احیاء شده . ساعت درمحلول اسید و قلیا  قرار گرفته و نهایتا شسته شدند 15محلول، زئولیت ها به مدت 
 Perkin)(تجزیه شیمیایی آرسنیک با استفاده از طیف نمایی اتمی به روش اسپکتروسکوپی . محلول آرسنیک آغشته شد

Elmer Optima 3300DV )ICP-AES(   و یا طیف سنج اتمی گرافیکی به روشPerkin Elmer 5100ZL 
)GFAAS( حد آشکارسازي آرسنیک براي. انجام شد ICP-AES  وGFAAS ه ترتیب ، ب ppb33  زئولیت ها با  .بود 2و

2603بین  )30 Kv, 15 mA( Cu Kαبا استفاده از پرتوافکنی  )X )Rigaku Miniflexکمک اشعه ي    در سرعت
نیافته، از واکنش یافته و واکنش  NY6براي نمونه هاي زئولیت  pHتغییرات ظرفیت بافري . مشخص شد min/24اسکن 

ذرات زئولیتی قبل از تیتراسیون، با آب مقطر شسته شدند، تا زمانی که هیچ . صورت گرفت  NaOHطریق تیتراسیون با 
cms(تغییري در رسانایی خاص محلول مشاهده نشد  /50.( شدت بافري تجربی سوسپانسیون به عنوان یک کارکردpH  با

  : حاسبه شداستفاده از معادله ي زیر م
)1(]/[]) 11   iii pHpHNaOH moleOH i ()  Na mole[(شدت بافر  

  .در طی افزودن قلیا را ارائه می دهد pHشدت بافري، ارزیابی ظرفیت زئولیت براي کاهش تغییرات 
  
  نتایج  -3
  تأثیر زمان بر انواع زئولیت-3-1

هدف . آرسنیک انتخاب شدند حذفبراي مطالعات مربوط به  ) Ferrierite  ،ZSM-5 ،Yو  Beta( ولیت مختلف زئ 4        
بر روي واکـنش برداشـتن آرسـنیک    ) Si:Alنسبت (از انتخاب این زئولیت ها، بررسی تأثیر ساختار زئولیت و ترکیب شیمیایی 

ساعت با غلظت اولیه  3واکنش به مدت . نشان داده می شود 1نتایج واکنش آرسنیک توسط زئولیت هاي متفاوت در شکل . بود
HB (lBetaH(. میلیگــرم درلیتیرآرســنیک انجــام شــد 5ي آرســنیک    ،)NY6 (YNH /

HY6 (YH(و 4 /  بــراي
NY6 (YH( در واقع ، . برداشتن آرسنات بطور معنی داري موثر بودند /   آرسنات را تا غلظت زیـر ،ppb 50  کـاهش داد .

زئولیـت  . انجـام شـد   15واکنش ها با این زئولیت ها درمدت . مورد تایید است USEPAاین ظرفیت برداشت آرسنیک توسط 
NFER (/Ferrierite (هاي 

4H ،)NZ (ZSM-5 /
4H  و)HYLO(YH /در واکنش برداشت آرسنیک موثر نبودند.  
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نقـش     Si/Alدر برداشت آرسنیک نشان داد کـه ایـن درسـاختار آنهـا نسـبت       Yظرفیت متفاوت آرسنیک زئولیت هاي مدل 
واکنش مبادله ي لیگاند فرضیه اي براي . مهمی درعمل زئولیت ها دارند

42 OAH s ن داده می شودبه صورت زیر نشا:  
                                           )2  (  OHOAHAlOAHOHAl sTsT 4242   

OHAlTبراي بیان این واکنش، گروه آلومینول ترمینال زئولیت، با نماد   مشخص می شود . 
 
 
 
  
 pHتأثیر -3-2

YNHتاثیر زئولیت مختلف براي بیان  pHآزمایشاتی انجام شده در دامنه          /
4 )NY6 ( در برداشتن آرسنیک صورت

، قبل و بعد از واکنش برداشت آرسنیک انجام شد تا  xتوصیف اشعه ي . بود 76/0 – 2/13اولیه ي آزمایش   pHمیزان  .گرفت
 ppm 5نیک اولیه ي محلول، غلظت آرس).  3شکل ( بررسی کند  pHتغییرات ساختاري را در مواد زئولیت در نتیجه تغییر 

YNHزئولیت .  دقیقه بود 30بود و زمان واکنش  /
4 )NY6(  بیشترین ظرفیت را براي برداشتن آرسنیک بر روي دامنه ي 

pH  2شکل (نشان داد  2- 12اولیه ي .( در دامنه ي مشخص شدهpH  غلظت آرسنیک بعد از واکنش توسط ،)ICP-AES( 
مشخص است  XRD، ثابت باقی ماند که در الگوهاي pHساختار این زئولیت بر روي این دامنه ي . بیان شد ppb 33زیر 

ساختار زئولیت ناپایدار بود که عمدتاً باعث تغییر به آلومینوسیلیکات متبلور   2/13اولیه ي  pHبا این وجود در).  3شکل (
زئولیت قابل حل بود که نشان می دهد که فقدان  1%تر از نشان داد که کم Siو  A1غلظت هاي محلول . ضعیف می شود

  . مکان هاي جذب آرسنات به خاطر حل جامد، منبع قابلیت جذب کاهش یافته نبود
، ساختار زئولیت )2/13(اولیه باال  pHدر . نشان داده می شود A4سري دوم آزمایشات جذب گروهی را نشان دادکه در شکل 

بدلیل آنکه آلومینوسیلیکات هنوز   .ن عمل باعث شکل گیري آلومینوسیلیکات متبلور ضعیف درآنها شدمجدداً ناپایدار بود که ای
آزمایش نهایی کاهش  pHمایع در  OHموجود بود، نتایج نشان می دهند که جذب آرسنات به خاطر رقابت با  pHدر این 
کاهش %  3، ساختار زئولیت سالم ماند، اما قابلیت برداشت آرسنات حدود )76/0(اولیه  pHدر پایین ترین ). 2معادله (یافت 
علت کاهش ظرفیت برداشت تبدیل آرسنات از .  یافت

42 OAH s  به
43 OAH s  درpH این کاهش جذب . مربوطه است

  .می رسد 3ر به زی  pHآرسنات در مواد معدنی رسی نیز مشاهده می شود، زمانی که 
. ، مشاهده شد که زئولیت  قابلیت زیادي براي بافري کردن محلول هاي قلیایی و اسیدي باال دارد pHدر تحقیق مربوط به 

 pHواکنش یافته و واکنش نیافته با آرسنات انجام شد تا قابلیت بافري  NY6آزمایشات تیتراسیون با نمونه هاي زئولیت 
 A5نمونه زئولیت در شکل  3افزایش قلیا و شدت بافري ). A4و  2شکل (ال قلیایی ارزیابی کند زئولیت را نزدیک نقطه ي انتق

) 3/7نهایی  pH(واکنش داده است  12- 2اولیه  pHزئولیت تصفیه نشده و زئولیتی که در یک . نشان داده می شود
نتایج تأثیر تغییر شکل ساختاري مشاهده شده . به ترتیب نشان داد 5/7و  n (2/0±5/5=3(را برابر  pHسوسپانسیون موازنه از 
کافی در  pHرا تأیید می کنند و نشان می دهند که محافظت بافت زئولیت براي بافري  13اولیه ي  pHدر زئولیت باالي یک 

  . دستیابی به برداشت موثر آرسنات تحت شرایط این ازمایشات امر مهمی است
  
  اثرات غلظت آرسنیک اولیه-3-3

NY6 (YNH(ثیر غلظت اولیه ي آرسنیک در واکنش هاي مختلف در زئولیت تأ        /
ساعته مورد  3براي یک دوره  4

همه .  نشان داده می شود 6ارزیابی شد و نتایج در شکل  5/0،  1، 5،   50و  100غلظت آرسنیک اولیه . بررسی قرار گرفت
، درمدت 5/0و  ppm 1غلظت هاي اولیه آرسنیک . ک کارکرد زمانی نشان دادآزمایشات کاهش غلظت آرسنیک را به عنوان ی

 ppm( ppb 33تا زیر  ppm 5غلظت آرسنیک اولیه . کاهش یافت) ppb 2 )002/0ppmدقیقه، غلظت تا زیر  15زمان 
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هاي اولیه ي  ساعت، براي غلظت 15جابجایی آرسنیک در مدت %  90بیش از . در همان دوره ي زمانی کاهش یافت)  0.033
ppm 100  وppm 50 بدست آمد.  

   
  اثرات نسبت مایع به جامد-3-4

اثرات نسبت مایع به جامد در واکنش گروهی براي مشخص کردن کمیت مطلوب زئولیت جامد براي برداشتن آرسنیک تا        
مورد بررسی  ml/g 1000 -5 نسبت هاي مایع به جامد بین دامنه هاي). 7شکل (زیر سطح مطلوب مورد بررسی قرار گرفت 

 ppb 50 )ppmبراي برداشتن آرسنیک تا غلظت زیر  ml/g 10و  ml/g 5آزمایشات نشان داد، نسبت هاي . قرار گرفت
شاید این به خاطر . برداشت آرسنیک در نسبت هاي باالتر مایع به جامد به آن اندازه موثر نبود. بی نهایت موثر بودند) 0.05

YNHگاند در زئولیت قابلیت کم تبادل لی /
4 )NY6 ( دقیقه باشد 30در زمان واکنش.  

  
  ترمیم زئولیت ها-3-5

YNHمطالعات مربوط به احیاء بر روي زئولیت          /
4 )NY6( دراحیاء زئولیت با اسیدکلریدریک . انجام شده است N 

در ترمیم . با این حال قابلیت برداشت آرسنیک بدون تغییر بود. ،  احیاء شدآرسنیک جذب شده توسط زئولیت% 1، تنها 1/0
این نتایج نشان می دهند که طراحی محلول هاي . آرسنیک جذب شده توسط زئولیتی احیاء یافت%  N1/0 ،30قلیایی با سود 

  . موثر تر براي احیاء زئولیت باید از شرایط پایه اي اجتناب کند
  
  بحث- 4

YNHت هاي زئولی       /
4 )NY6 ( ،YH / )NY6) (BH (BetaH /      براي برداشـتن آرسـنیک در یـک زمـان ،

در  NY6نتایج بدست آمده از مطالعات پیشین بـا نتـایج فـوق بـراي زئولیـت      . ، بی نهایت موثر بودند)دقیقه 15(خیلی کوتاه 
. پایدار بود و برداشت آرسنیک دراین محدوده خیلی بـود  2-12اولیه  pHدر دامنه  NY6زئولیت . مقایسه شده است 2جدول 

بطـورکلی زئولیـت   . این زئولیـت نسـبت داد   pHاولیه را می توان به قابلیت بافري  pHدر دامنه  NY6عملکرد خوب زئولیت 
ابلیت بیشتر براي برداشت آرسنیک، در نتیجه غلظت هاي گروه هاي سطحی ازنظرساختاري، ق Si:Alهایی با نسبت پایین تر 

این نتایج براي استفاده زئولیت هاي مصنوعی موجود تجاري براي تصفیه آبهاي آلوده و پسـاب فضـوالت   . آلومینول نشان دادند
یدرولیز اسید آالینده هاي ارگانیک مبادله ي کاتیون، جذب آنیون و ه) قابلیت(این مواد ظرفیت . صنعتی امیدوار کننده هستند

 . را دارند
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