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  آب براي حذف آالینده هاي x13 زئولیت سنتزي کاربرد

  
  *2 آتنا اسماعیلیان،  1احمد جعفري

  1استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان
  2 کارشناس ارشد شیمی تجزیه، مدرس دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان

  
  چکیده 

آب جهت مصارف شرب و کشاورزي و . تلف از اهمیت بسیار برخوردار استکیفیت آب در مصارف مخ
آالینده هاي مختلف به خصوص در . غیره استفاده شده که هر کدام آب را با کیفیت خاصی نیاز دارند

با   .کرده استسالهاي اخیر بر کیفیت آب تاثیر گذاشته و اثرات نامطلوب در بخش کشاورزي ایجاد 
. سالمت غذایی به مخاطره می افتد ،ت آّب و ورود آالینده ها در آب کشاورزينامطلوب بودن کیفی

نده هاي آب پرداخت تا از اثرات مضر یبایستی با استفاده از روشهاي کارآمد و مفید به مقابله با این آال
 در این. از جمله این روشها استفاده از زئولیت می باشد. آن در کیفیت سالمت غذایی جلوگیري نمود

 . آالینده هاي آب مورد بررسی قرار گرفته استبراي حذف  x13تحقیق کاربرد زئولیت سنتزي 
زئولیت ها مواد فراوان و ارزان قیمتی هستند و داراي ظرفیت جذب باالیی نسبت به کاتیون ها و 

جمله از فلزات سنگین  .استموثر  رفع مشکالتآنیون ها می باشند، لذا کاربرد این مواد با ارزش در 
 ،از منابع آلوده کننده. مهم بوده که  بر سالمت انسان تاثیر مضر دارند هغیر قابل تجزی ينده هاآالی
 دارد وکه اثرات مخربی بر روي آب  بودهآنیون هاي مضر نظیرکرومات، نیترات و سولفات  وجود

  .و در صورت امکان حذف گرددکاهش  بایستی مقدار آن در آب
  

  .فیت، آالینده، زئولیت، سالمتآب، کی :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
زئولیت ها مواد فراوان و ارزان قیمتی هستند و داراي ظرفیت جذب باالیی نسبت به کاتیون ها و 
       آنیون ها می باشند، لذا کاربرد این مواد با ارزش در تصفیه پساب و رفع مشکالت موجود موثر 

داراي کانال ها وحفره هاي منظمی می باشند که به  زئولیت ها). 2007باوي و همکاران (می باشد 
امکان  کاتیون هاي موجود متحرك بوده و معموالً. وسیله کاتیون ها و مولکو ل هاي آب پر شده اند

هاي زئولیت سبب می شود که هم چنین وجود کاتیون ها در حفره. تعویض با سایر کاتیون ها را دارند
ولکول هاي قطبی برهم کنش کرده و آنها را در سطح خارجی خود زئولیت ها قادر باشند با برخی م

پذیر قابلیت ها نیز به طور پیوسته و برگشتمولکول هاي آب موجود در شبکه زئولیت.  جذب کنند
حذف به منظور x13در این تحقیق از زئولیت ).  1985گوتاردي و گالی (خروج از شبکه را دارند 
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یک زئولیت سنتزي داراي  x 13–زئولیت . شده استفاده موجود در آب است آنیون سولفات
و  بارلوچر( می باشد  4/1برابر باx13-در زئولیت  Si/Alنسبت . باشد می (FAU)ساختار فوژاسیت 

میریر و همکاران ( meq.g-1 57/4ظرفیت تبادل یون در این زئولیت برابربا ). 2001 همکاران
طبق ). 1992سوزاستاك و همکاران ( باشد  می µm5-3ولیت و میانگین اندازه ذرات در این زئ) 1992

نتایج بدست آمده می توان گفت که زئولیت بدلیل توانایی جذب باال و نیز صرفه اقتصادي می تواند 
مواد سمی . مورد استفاده قرار گیرد آنیونی آب آالینده هاي حذفبجاي جاذبهاي ارزانقیمت به منظور 

در میان منابع آالینده . معلق در آب همگی نابود کننده حیات می باشند و عوامل بیماریزا و فضوالت
بطوریکه آلودگی آب به مقدار زیادي ناشی از  .آب، صنعت سهم بیشتري را به خود اختصاص داده است

از جمله این آبها، پساب  .رشد سریع تکنولوژي و بهره وري لجام گسیخته صاحبان صنایع بوده است
ه در مرحله اول جهت حفاظت کیفی منابع آب مانند رودخانه ها باید از رها سازي صنعتی می باشد ک

مستقیم این پساب به رودخانه ها جلوگیري شده و تصفیه الزم بر روي آنها صورت بگیرد و در مرحله 
فلزات سنگین و عوامل . دوم با تصفیه این پساب می توان از آن به عنوان منبع آب استفاده نمود

. یکی در محیط خواهد شدژنابود کننده حیات می باشد و باعث زیان هاي اکولو ،زا  در پساببیماري 
آالینده هاي  رزین هاي طبیعی داراي خاصیت مبادله کاتیونی و حذف  زئولیت ها به عنوان بنابراین
ي وشیمیایی منحصر به فرد زئولیت ها، توجه بسیار پس از شناسایی خواص فیزیک. باشند میآنیونی 

اي در  العاده سال گذشته توسعه فوق 30از محققین علوم مختلف به این رشته جلب گردید و طی 
ساختمان و ترکیب شیمیایی زئولیتهاي طبیعی و فرمهاي اصالح شده . زمینه علوم مختلف پدید آمد

جمله هاي کاربردي و تحقیقاتی مختلفی از  هاي مختلف، آنها را منابع بالقوه مهمی در زمینه گونه
  .)1387کاظمیان، (تبادل یون، جذب و واجذب گازها و نیز استفاده به عنوان کاتالیست نموده است 

را در جذب آنیون سولفات در آب بوسـیله   PH، تاثیر پارامترهاي دما و )1388(اسماعیلیان و همکاران 
  .زئولیت اصالح شده با سورفکتانت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند

  
  )1388اسماعیلیان و همکاران (محلول در اندازه گیري سولفـات  pHر اث

موالر از سدیم سولفات در یک بشر ریختـه شـد    4×  10 -4میلی لیتر محلول  pH ،20براي بررسی اثر 
. تنظـیم شـد   12تـا   1مـوالر در محـدوده    1/0موالر و هیـدروکلریک اسـید    1/0محلول با سود   pHو

  .بار اندازه گیري شد 7ه در محلول قرار گرفت و پتانسیل محلول الکترود اصالح شده بهین
حضور یـون کلـر در پاسـخ سـل نیـز      . ، پتانسیل محلول افزایش یافته است4هاي اسیدي تر از  pHدر 

−تاثیر گذاشته و باعث کاهش غلظت
4HSO دلـه  پاسخ سـل از معا . شده و پتانسیل سل افزایش می یابد 

  . یت می کندزیر تبع
−−=
4

log
2

0592.0
HSOCell aKE
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  سولفـات M4-10×1محلول  10%بر پتانسیل الکترود، شرایط الکترود بهینه حاوي  pHمنحنی اثر :  1شکل  

  
در پاسخ سـل  OH−حضور یون. شودروند افزایش در پتانسیل مشاهده می10هاي قلیایی تر از  pHدر 

2−تاثیر گذاشته و باعث کاهش غلظت 
4SO    پاسـخ سـل از   . می شود و پتانسیل سل افـزایش مـی یابـد

         .ي تبعیت می کندمعادله

−−= 2
4

log
2
592.0

SOCell aKE
  

  
  )1388اسماعیلیان و همکاران ( اثردما بر روي اندازه گیري سولفات توسط الکتـرود

درجه  50تا 25در اندازه گیري سولفات توسط الکترود اصالح شده در محدوده دمایی اثر دما 
  .درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت 5سانتیگراد در فواصل 

  
  نتایج آماري الکترود بهینه در دماهاي مختلف: 1جدول

  دما

°C  
  نتیجه  X SD  expt  *شیب نرنستی

  قبول  037/0  71/0  55/29  56/29  25

  قبول  6/1  75/0  54/30  06/30  30

  قبول  05/0  51/0  55/30  56/30  35

  قبول  3/1  55/0  34/31  05/31  40

  قبول  21/0  48/0  51/31  55/31  45

  غیر قابل قبول  2/3  48/0  64/32  04/32  50
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وغنـی از پـارافین کـه روي    گرم داخـل حمـام ر  آب .یک بشر حاوي محلول در حمام  روغن قرار گرفت

آنگـاه بـا   . هیتر قرار داشت  و دماي بشر توسط دماسنجی که به طور دائم درون آن بود، کنترل می شد
موالر به بشر تغییرات پتانسیل در دماهاي مختلـف انـدازه گیـري     01/0افزایش محلول سدیم سولفات 

ک آنیون می توان فهمید که درجـه ي  با توجه به وارد شدن دما درشیب معادله ي نرنست براي ی.  شد
به همین دلیل در دماهـاي مختلـف   . حرارت روي شیب نرنستی براي الکترود شناساگر تأثیر می گذارد

  .چگونگی این اثر بررسی شد
  

  :  نتیجه گیري

آالینده هاي مختلف به خصوص در سالهاي اخیر بر کیفیـت آب تـاثیر گذاشـته و اثـرات نـامطلوب در      
  بایستی با اسـتفاده از روشـهاي کارآمـد و مفیـد بـه مقابلـه بـا ایـن         . ایجاد کرده استبخش کشاورزي 

از جملـه ایـن   . آالینده هاي آب پرداخت تا از اثرات مضر آن در کیفیت سالمت غذایی جلوگیري نمـود 
         بــراي حــذف x13در ایــن تحقیــق کــاربرد زئولیــت ســنتزي . روشــها اســتفاده از زئولیــت مــی باشــد

زئولیت ها مواد فراوان و ارزان قیمتـی هسـتند و داراي   .  نده هاي آب مورد بررسی قرار گرفته استآالی
ظرفیت جذب باالیی نسبت به کاتیون ها و آنیون ها می باشند، لذا کاربرد ایـن مـواد بـا ارزش در رفـع     

  .مشکالت موثر است
  
  :بعمنا

و اثر مزاحمت ها در تصفیه پساب  PHی تاثیر پارامترهاي دما، بررس". و جعفري، ا. ، نظام زاده، ع. اسماعیلیان، آ )1 
دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و  ،"بوسیله زئولیت اصالح شده جهت استفاده از پساب به عنوان منبع آب
  )1388اردیبهشت (راهکارهاي مدیریت آن، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان 

حذف کاتیونهاي فلزات سنگین از فاضالبهاي صنعتی و معدنی به کمک "). 1378(کاظمیان، حسین  )2 
  سازمان انرژي اتمی ایران  "هاي زئولیتی کننده مبادله

  
3)Baerlocher Ch., Olson D.H., Meier W.M., " Atlas of Zeolite Framework Types (5th 
edition) ", Elsevier, New York, 2001. 
4) Bouvy C., Marine W., Sporken R. B. L., "Physicochemical and Engineering Aspects", 2007. 

5) Gottardi, G.; Galli , E." Natural Zeolite" , Spring , Berline , 1985.   
6) Meier W. M., Olson D. H., "Atlas of  Zeolite  Structure Types", London, 1992. 

7) Szostak R., "Handbook of Molecular Sieves", Van Nostrand Reinhold, New York, 1992. 
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