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چکیده
هدف از انجام این پژوهش حذف یون نیترات با استفاده از نانورس مونت موریلونیت بود که سطح نانورس با استفاده از گروه عاملی
اکتا دسیل آمین اصالح شد .در این پژوهش ابتدا نانورس با استفاده از اکتادسیل آمین اصالح شد و اندازه و خصوصیات سطحی این
نانوجاذب اصالح شده با دستگاههای میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMو طیف پراش اشعه ایکس ( )XRDبررسی شد .در
ادامه ،فرآیند جذب یون نیترات با استفاده از مدل جذب سطحی و با بررسی پارامترهای میزان زمان تماس ،میزان غلظت جذب
شونده ،تأثیر  pHو مقدار دوز جاذب در حذف نیترات مورد بررسی قرار گرفت .میزان جذب بهوسیله دستگاه جذب اتمی ارزیابی


شد .نتایج نشان داد که اصالح سطح نانورس توسط گروه آمین سبب افزایش فاصله بین الیهای از  7/58به  22/91 Aشد .اندازه
نانوذرات اصالح شده حدود  80-100 nmبود که با افزایش سطح نانوجاذب تعداد سایتهای جذب فعال هم افزایش پیدا کرد .در
بررسی جذب یون نیترات هم حداکثر میزان جذب در  pHبرابر با  ،5غلظت اولیه  ،100 mg/lزمان تماس  40 minو مقدار 0/7 g
از نانوجاذب بهدست آمد .در بررسی ایزوترمهای تعادلی مشخص شد که فرآیند جذب از دو ایزوترم النگمویر و فروندلیش پیروی
میکند .سینتیک این فرآیند مطابق با مدل سینتیکی مرتبه دوم بود.
واژههای کلیدی :اکتا دسیل آمین؛ جذب سطحی؛ محلول آبی؛ نانورس؛ یون نیترات.
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 -1مقدمه
آبهای آشامیدنی که حاوی غلظت باالیی از یونهای نیترات
هستند ،یک خطر جدی برای سالمتی هر انسانی محسوب
میشوند ( .)Shannon et al. 2008انباشت نیترات در منابع
آبی بهدلیل خاصیت حالل بودن آن بسیار باالست طوریکه
این ترکیبات بهراحتی میتوانند در منابع اصلی آبهای
آشامیدنی مانند سفرههای زیرزمینی تجمع پیدا کنند
( .)Bhatnagar and Sillanpää 2011مهمترین منبع
نیترات آلودهکننده منابع آبی ،پسابهای خروجی از کودهای
کشاورزی است (.)Della Rocca and Belgiorno 2007
نیترات بهعلت باالبودن حاللیت و تجزیه زیستی در آب بهطور
گسترده برای تولید کود استفاده میشود .با اینحال ،استفاده
بیش از حد کود در فعالیتهای کشاورزی ،منجر به اشباع
نیترات در آبهای زیرزمینی شده است که باعث آلودگی آب-
های رودخانهها در اطراف زمینهای کشاورزی و منابع تأمین
آب میشود .عالوه بر این ،نیترات آلودهکننده آب از نشت
سیستمهای سپتیک و یا دفع ناامن پسماندهای غیربهداشتی
و صنعتی نیز حاصل میشود ( ;Bhatnagar et al. 2014
 .)Riha et al. 2014مقدار استاندارد نیترات در آبهای
آشامیدنی حداکثر باید  50ppmباشد که باالتر از این مقدار،
نیترات بهعنوان یک ماده مضر برای انسان در نظر گرفته می-
شود ( .)Santamaria 2006غلظت باالی نیترات در آبهای
آشامیدنی میتواند اثرات مختلفی بر روی سالمتی انسان به-
همراه داشته باشد .اثرات منفی جذب بیش از حد نیترات بر
روی بدن شامل تشکیل نیتروزآمینهای سرطانزا ( Vermeer
 )et al. 1998و متهموگلوبینا در کودکان میباشد ( Comly
 .)1997واضح است که پژوهش در جهت توسعه و بهبود
روشهای موجود برای تصفیه و پاالیش آبهای حاوی غلظت-
های باالیی از نیترات بسیار مهم است .روشهای مختلفی
برای حذف نیترات از منابع آبی تا به امروز استفاده شده است
که متداولترین این روشها عبارتاند از فرآیند تعویض یونی،
اسمز معکوس و الکترودیالیز (.)Bhatnagar et al. 2014
حتی اگر این روشها در حذف نیترات مزایای منحصر بهخود
را داشته باشند ،دارای نقایص عمدهای نظیر هزینه باالی
طراحی و پیچیدگی عملیاتی هستند ( Westerhoff et and
 .)Doudrick 2009اما فرآیند جذب سطحی بهدلیل ساده

بودن عملیات طراحی ،سهولت انجام آن ،بازدهی باال و در
دسترس بودن انواع مختلفی از جاذبها و کم بودن هزینه
مطلوبتر از سایر روشها در حذف نیترات است ( Hamoudi
.)and Belkacemi 2013
از میان تمام جاذبهای در دسترس ،نانورسها بهعلت سطح
باالی آنها ،حجم زیاد منافذ و پایداری حرارتی باال از
محبوبیت زیادی برخوردار هستند .نانورسها مواد پرکنندهای
هستند که به گروه گستردهای از مواد معدنی خاک رس تعلق
دارند .نانورسهای اسمکتیتی ،در میان انواع نانورسها ،در
زمینه نانوجاذبها بسیار مورد توجه هستند ( Arora and
 .)Padua 2010در میان نانورسهای اسمکتیتی ،نانورسهای
مونت موریلونیت )MMT(1بهعلت فراوانی ،سازگاری با
محیط زیست و ساختار و خواص شیمیایی خوب توسط
پژوهشگران مختلفی مورد مطالعه قرار گرفتهاند .نانوذرات
 MMTیک نانوذره دی اکتاهدرال با اتصال الیهای  2:1می-
باشد .هر الیه مجزا از نانو ذرات رس دارای ابعاد عرضی در
حدود  600-200 nmاست و ضخامت چند نانومتری این
نانوذرات  MMTترکیبی از دو الیه تتراهدرال و یک الیه
اکتاهدرال میباشد .اصالح سطح نانورسها فرآیندی است که
باعث افزایش خاصیت جذبی این مواد میشود ( Azeredo
.)2009
تاکنون روشهای مختلفی برای اصالح و عاملدار کردن سطح
نانورسهای مورد استفاده در فرآیندهای تصفیه آب بهکاربرده
شده است .روشهای اصالح نانورسها را میتوان به دو بخش
اصالح معدنی و اصالح ارگانیکی تقسیمبندی کرد .نانورسها
بهدلیل داشتن ویژگیهایی مانند پایداری شیمیایی و
مکانیکی ،قدرت جذب و سطح ویژه باال توانایی خوبی برای
اصالح شدن و باال رفتن خصوصیات مذکور دارند .اصالح سطح
نانورس باعث افزایش فاصله بین الیههای رس ,ایجاد سایت-
های جدید جذب و افزایش تخلل میگردد که این موارد ذکر
شده باعث افزایش قدرت جذبی نانورسها میشوند ( Mishra
 .)et al. 2014در این پژوهش از ماده اکتادسیل
آمین( )C18H39Nبه عنوان ماده اصالح کننده سطح نانوذرات
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رس استفاده شد .تاکنون پژوهشهای مختلفی برای حذف
نیترات توسط محققان انجام گردیده است)2011( .
 Malakootian et al.کارایی حذف نیترات از آب شرب را با
استفاده از نانوذرات آهن و تعیین شرایط بهینه را مورد
پژوهش خود قرار دادند .در یکی دیگر از پژوهشهای انجام
شده ،Yeong and Lau )2016( ،بهینهسازی حذف یون
نیترات از محلولهای آبی با استفاده از نانوذرات MCM-41
عاملدار شده با نوعی گروه آمینه را مورد برسی قرار دادند.
همچنین ( Mautner et al. )2017در پژوهشی جداسازی
نیترات از محلولهای آبی را با استفاده از غشاهای سلولزی
حاوی نانوذرات نقره مورد بررسی قرار دادندRen et )2016( .
 al.در پژوهش خود به زدایش نیترات از محلولهای آبی با
استفاده از نانولولههای کربنی اقدام کردند .لذا ،هدف از
پژوهش حاضر تعیین کارایی نانورس  MMTاصالحشده با
گروه آمینه اکتا دسیل آمین جهت حذف یون نیترات از
محیطهای آبی بود.

 -2مواد و روشها
این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی و از نوع کاربردی می-
باشد .نانورس  MMTو گروه عاملی مورد نظر یعنی اکتا
دسیل آمین مورد استفاده در این پژوهش از شرکت سیگما
آلدریچ (آلمان) و برای اندازهگیری میزان جذب نیترات توسط
نانورس اصالح شده با گروه آمینه اکتا دسیل آمین ،از محلول
پتاسیم نیترات ( )KNO3خریداری شده از شرکت مرک
(آلمان) استفاده شد .از آب دو بار تقطیرشده برای آمادهسازی
همه معرفها و کارهای آزمایشگاهی استفاده گردید .بررسی
خاصیت سطحی ،شکل ،اندازه و نحوه قرارگیری ذرات در
سطح جسم نانورس  MMTاصالح شده با گروه آمینه اکتا

دسیل آمین با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی
روبشی( )SEMمدل  KYKY EM3200ساخت شرکت
 Zeissو همچنین برای شناسایی ساختار نانوذرات اصالح
شده از دستگاه الگوی پراش پرتوی ایکس ( )XRDمدل
 STOE-STADI Pساخت شرکت  Siemensو همچنین
برای اندازهگیری میزان جذب از دستگاه جذب اتمی مدل
 Varian 2000ساخت شرکت  Siemensاستفاده شد که
استفاده از دستگاههای مذکور در دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران
انجام گردید.
 -1-2فرآیند اصالح نانو رس
فاصله بین الیه هاای ناانو رس مونات موریلونیات بار اسااس
گزارش شرکت ارائه دهنده در حدود  0/75 nmاست .نانورس
تهیه شده بدون انجام هیچ گونه فرایند آمادهساازی طای ایان
پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .مشخصات ناانو رس MMT
مورد استفاده در جدول ( )1آمده است .گروه اصالح کننده بار
اساس زنجیره کربنی هیدروفوبیک که به اتام مرکازی متصال
است با الیههای نانورس  MMTپیوند برقرار میکند کاه ایان
عمل موجب افزایش فاصله بین الیههاای ناانورس و گساترش
سطح این نانوذرات میشود .اکتا دسیل آمین که بهعنوان ماده
اصالحگر در این پژوهش استفاده شد در شکل ( )1نشاان داده
شده است.

شکل -1ساختار اکتا دسیل آمین به عنوان گروه آمنیه اصالحکننده
Fig. 1 structure of octa decyl amine as a modifying
amino group

جدول  -1مشخصات نانو رس  MMTمورد استفاده
ماده شیمیایی

SiO2

درصد

42.1

Table 1 Characteristics of the used MMT nanoclay
Ca2O
Al2O3
Fe2O3
20.6

21.5

برای اصالح و عاملدار کردن سطح نانورس  MMTاز روش
( Singla et al. )2016استفاده شد ،برای این کار  5 gاز
نانورس  MMTرا در  500 mlآب مقطر اضافه کرده و با
استفاده از یک همزن مغناطیسی بهمدت  24 hدر دمای اتاق

2.9

Na2O

رطوبت

3.7

8.8

ترکیب همزده شد .پس از گذشت زمان مورد نظر 2 g ،از
ماده اکتا دسیل آمینه بهعنوان عامل اصالحکننده و در مقادیر
استوکیومتری مشخص از ظرفیت تبادل کاتیونی بهآرامی به
ترکیب نانورس  MMTاضافه شد .با اضافهشدن عامل اصالح-
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کننده ،ترکیب شدن این دو ماه بهمدت  12 hانجام شد تا
واکنش تبادل کاتیونی بین اکتا دسیل آمین و ذرات نانورس
 MMTبهخوبی ادامه پیدا کند .پس از این مدت زمان،
نانورس اصالح شده آمینه که بهصورت معلق بود ،با استفاده از
کاغذ صافی فیلتر شد تا ترکیب مورد نظر بهدست آید .پس از
صافی کردن محلول مورد نظر ،ترکیب رسوبی بهدست آمده
در دمای  80 °Cبهمدت  4 hحرارت داده شد تا ترکیب به-
طور کامل خشک شود (.)Singla et al. 2016
محلول استوک  100 ppmنیترات از حل کردن 0/25 g
سدیم نیترات در بالن  1000 ccکه با آب مقطر به حجم
رسانده شده بود ،تهیه شد .برای تنظیم  pHاز محلول 0/1 M
هیدروکلریک اسید ( )HClو  0/1 Mسدیم هیدروکسید
( )NaOHاستفاده شد .جذب نیترات توسط نانوذرات اصالح
شده تحت شرایط زیر مورد بررسی قرار گرفت .برای این
پژوهش غلظتهای مختلفی از  5-150 mg/lاز نیترات با
اضافه کردن  0/7 gاز نانوذرات رس اصالح شده آمینه بهمدت
 90 minدر دستگاه جارتست اختالط نمونههای حاوی جاذب
و محلول نیترات با دور  150 rpmانجام شد .دما طی انجام
این واکنش برابر با دمای اتاق ( )25°Cدر نظر گرفته شد
(.)Rahman 2016
تأثیر میزان زمان تماس بین جاذب و جذب شونده در
مقادیر(-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-0
 ،)120minمیزان غلظت جذب شونده در مقادیر 50-( mg/l
 ،)100-150-200-250-300تأثیر  pHدر مقادیر(-5-4-3
 )6-7-8-9و تأثیر مقدار دوز جاذب در حذف نیترات از
محلول آبی در مقادیر )0/2 -0/5 – 0/7 -1 -1/5( gمورد
بررسی قرار گرفت .بازده حذف نیترات با استفاده از نانو جاذب
اصالح شده بهوسیله رابطه ( )1بهدست آمد.
()1

𝑉) 𝑒𝐶(𝐶0 −
𝑀

= 𝑒q

که 𝐶0 ،غلظت اولیه جذب شونده و 𝐶𝑒 ٬غلظت باقیمانده در
محلول برحسب  mg/lکه دستگاه جذب اتمی نشان میدهد و
 Vحجم محلول بر حسب  lو  Mمقدار جاذب مورد استفاده
بر حسب  gمیباشد .جهت به دست آوردن ایزوترمهای
جذبی ،محلولهایی را تهیه کرده و پس از تنظیم  pHدر
حضور جاذب عمل جذب انجام گرفت .در این بخش میزان

تطابق تجربی حاصله با مدلهای ایزوترمهای النگمویر و
فروندلیچ مورد بررسی قرار گرفت.

 -3یافتهها و بحث
 -1-3ساختار نانو رس  MMTاصالح شده آمینه
شااااکل ( )2تصااااویر  SEMاز نااااانورس  MMTاصااااالح
شاااده آمیناااه را نشاااان مااایدهاااد .انااادازه ناااانوذرات
اصااااالحشااااده رس در حاااادود  80-100 nmاساااات.
اصااااالح سااااطح نااااانوذرات رس منجاااار بااااه اثاااارات
مختلفااای بااار روی ناااانوذرات رس شاااده اسااات کاااه در
مرحلاااه اول شاااامل افااازایش ساااطح ناااانوذرات و تعاااداد
سااایتهای جااذب ماایباشااد .بااین الیااههااای نااانورس
 MMTنیروهاااااایی از جااااانس وانااااادروالس ،نیاااااروی
الکترواساااتاتیک یاااا پیوناااد هیااادرودنی وجاااود دارد کاااه
ایاان نیروهااا الیااه را بااههاامدیگاار متصاال ماایکننااد و
لبااههااای مااوازی را بااین الیااههااا تشااکیل ماایدهنااد.
وجااود فضاااهای بااین الیاااهای کااه الیااههااای باااین دو
الیااه نامیااده ماایشااود ،ماایتوانااد بااهوساایله گااروههااای
آمیناااه یاااا ساااورفکتانتهاااای کااااتیونی افااازیش پیااادا
کنااد .درهاام آمیختااه شاادن نیروهااایی ماایباشااند کااه
ایاان الیااههااا را بااا هاام مخلااوط نمااوده و باعااث ماایشااود
شااابکه بتواناااد گساااترش یاباااد .ایااان تواناااایی ماااواد
معاااادنی رس بااااه پااااذیرش تغییاااارات در شاااایمی در
ساااطح از جملاااه خصوصااایات ممتااااز آنهاااا اسااات کاااه
باااهطاااور گساااتردهای در اصاااالح ساااطح آنهاااا ماااورد
بهاارهباارداری قاارار ماایگیاارد .سااطح انااردی الیااههااای
رس باااا اصاااالح ساااطح توساااط گاااروه آمیناااه کااااهش
مااییابااد .ایاان ماااده آمینااه ب اهوساایله تبااادل کاااتیونی بااا
ساااطح موجاااود در الیاااههاااای ناااانورس ،فاصاااله باااین
الیاااهای را گساااترش داده کاااه ایااان امااار ساااایتهای
جااااذب را افاااازایش ماااایدهااااد ( Kumar and
.)Viraraghavan 2015
یکاای از نتااایج بااهدساات آمااده در ایاان پااژوهش مربااوط بااه
اصااالح سااطح نااانورس بااا ترکیبااات آمیناای ماایباشااد کااه
سبب افزایش فاصاله باین الیاههاای رس ،ایجااد ساایتهای
جدیاد جاذب و افازایش تخلخال اسات کاه ایان موضاوع از
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خاصایت گاروههاای آمینای منشاا مایگیارد ( Mishra et

 .)al. 2014تصااویر الگااوی  XRDاز نااانوذرات رس اصااالح
شااده در شااکل ( )3نشااان ماایدهااد کااه اصااالح نااانورس
 MMTبا گروه آمنیه اکتاا دسایل آماین فاصاله باین الیاه-


ای را از  7/58بااااه  22/91 Aافاااازایش داده اساااات .در
حااالیکااه در مطالعااه دیگااری در اصااالح ناانورس  MMTبااا
سااورفکتانت کاااتیونی سااتیل تااری آمونیاوم برومایاد ،فاصااله


باااین الیاااهای از  6/37باااه  22/10 Aافااازایش یافااات
(.)Calderon et al. 2017

شکل  -2تصویر  SEMاز نانورس  MMTاصالح شده با گروه اکتا
دسیل آمین
Fig. 2 SEM image of MMT nanoclay modified with
octa decyl amine

شکل  -3الگوی  XRDاز نانورس  MMTاصالح شده با گروه اکتا دسیل آمین
Fig. 3 XRD pattern of MMT nanoclay modified with Octa Decyl Amine

 -2-3نتایج مربوط به جذب
نتاایج ایان پاژوهش نشاان داد کاه حاذف نیتارات توساط
نانورسهای اصالح شاده باا اکتادسایل آماین باه انادازه pH
محلااول بسااتگی دارد .شااکل ( )4نتااایج حاصاال از تااأثیر
 pHبر میزان جذب نیترات را نشان میدهد.

نتایج مربوط به تأثیر  pHبر میزان جذب نشان مای دهاد کاه
در  pHبراباار بااا  5باااالترین میاازان جااذب نیتاارات توسااط
نانوجاااذب اصااالح شااده ر داده اساات .یکاای از مهمتاارین
فاکتورهای موثر در جذب آالینده نیترات بر سطح جاذبpH ،
اولیه محلول است pH .اولیه محلول میتواند با تاثیرگذاری بر
شارد سطح جاذب و تغییر حالت آالینده موجود در محیط آبی
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بر فرآیند جذب تاأثیر بگاذارد (.)Bhatnagara et al. 2014
مطابق با شکل ( ،)3در این پاژوهش  pHبهیناه بارای جاذب
نیترات برابر با  5بهدست آمد .در مطالعاهای کاه بارای جاذب
نیترات توسط نانورس اصالح شده کاتیونی انجام شد ،بهتارین
 pHبرای جاذب نیتارات  5باهدسات آماد ،زیارا در ایان pH
نیترات موجود در محلول بیشتر بهصورت یون نیتریت حضاور
داشته که در مقایسه با مولکول نیترات بهتر جاذب مایشاود
( .)Wu et al. 2016نانوذرات رس  MMTدر  pHهای پایین
دارای بار مثبت هستند و یونهای آنیونی را بیشتر جذب می-
کنند که همین امر سبب جذب یونهای نیترات در  pHبرابار
با  5میشود .با افزایش  pHبار مثبت کاهش مییابد که باعاث
کااهش باازده جاذب نیتارات مایشاود ( Varadwaj et al.
.)2015

بازده جذب در زمانهای اولیه به علت سطح بستر بزرگتر و در
دسترس بودن جاذب میباشد اما بعد از رسیدن به زمان
تعادل محلهای خالی سطح جاذب اشغال شده و بازده یک
روند ثابت را دنبال میکند (.)Zhuang and Zhang 2015

شکل  -5اثر زمان تماس بر میزان جذب نیترات
Fig. 5 Effect of contact time on nitrate adsorption

شکل  -4اثر  pHبر میزان جذب نیترات
Fig. 4 Effect pH on nitrate adsorption

اثر زمان تماس بر میزان جذب نیترات با استفاده از جاذب
نانورس  MMTاصالح شده آمینه از دیگر پارامترهای موثر در
تعیین شرایط بهینه جذب میباشد .شکل ( )5نتایج مربوط به
بررسی اثر زمان را نشان میدهد.
با افزایش زمان ،کارایی حذف نیترات افزایش یافت طوریکه
در  40 minباالترین میزان حذف نیترات از محلول آبی روی
داد .بعد از این زمان ،ثابت ماندن مقدار جذب نیترات با
گذشت زمان ر داد .نتایج بهدست آمده در این پژوهش با
نتایج پژوهشی که در حذف نیترات از محلولهای آبی با
استفاده از نانورس  MMTاصالح شده با سورفکتانت کاتیونی
انجام شد،کامال مطابقت داشت ( .)Zhu et al. 2014افزایش

شکل  -6اثر مقدار دوز جاذب بر میزان کاهش غلظت محلول
Fig. 6 Effect of the adsorbent dosage on the reduction
of solution concentration

شکل ( )6نتایج مربوط به تعیین مقدار دوز نانو جاذب را نشان
میدهد .نتایج بررسی نشان می دهد که در مقدار  0/7 gاز
نانو جاذب اصالح شده شاهد بیشترین میزان جذب نیترات
هستیم .با افزایش میزان دوز جاذب از مقدار  0/2به 0/7 g
ظرفیت جذب هم افزایش یافته که این افزایش ناشی از
باالرفتن نیروهای پیشرونده در مقدار  0/7 gاز دوزهای اولیه
نانوجاذب میباشد که این امر سبب میشود تمام سایتهای
جذب بهسرعت توسط یونهای نیترات جذب شوند .در
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فرآیندهای جذب ،آزمایشات متعددی توسط محققان مختلف
با استفاده از مواد جاذب گوناگون نشان داده است که افزایش
مقدار جاذب یکی از پارامترهای مؤثر در افزایش بازده جذب
است چرا که با افزایش مقدار جاذب سطح تبادلی موجود برای
جذب تعادلی که در اختیار ماده جذب شونده است افزایش
مییابد ( .)Jaafarzadeh et al. 2015با افزایش غلظت
جاذب درصد حذف نیترات هم افزایش یافت طوریکه با
افزایش میزان جاذب از مقدار  0/2تا  0/7 gدرصد جذب %40
افزایش یافت ولی اضافه نمودن مقادیر بیشتر از  0/7 gاز
نانوجاذب تأثیر چندانی نداشت .هرچه نسبت سطح به حجم
نانو ذره بیشتر باشد ،واکنشپذیری بیشتر میشود و افزایش
دوز جاذب از طریق افزایش سطح تماس بین آالینده و ایجاد
سایتهای بیشتر برای جذب آالینده ،سبب افزایش کارایی
فرآیند در جذب آالینده میشود ولی بعد از مقدار  0/7 gاز
نانو جاذب ،انتقال یونهای نیترات بر سطح نانوذرات رس
اصالح شده بهدلیل نبود سایتهای فعال دارای مقدار ثابتی از
بازده جذب نیترات میشود (.)Malberg et al. 2016
( McAdam and Judd )2016نیز در پژوهشی مشابه
دریافتند که کارایی جذب نیترات با افزایش دوز جاذب
افزایش پیدا میکند و این درصد حذف با افزایش مقدار جاذب
از  0/1به  1 gدر حدود  %50افزایش یافته است.
شکل ( )7نتایج مربوط به تأثیر غلظت اولیه نیترات بر میزان
جذب را نشان میدهد .اثر غلظت اولیه آالینده بر روی جذب
نیترات توسط نانوجاذب اصالح شده با تغییر اولیه غلظت یون-
های نیترات و در مقدار  0/7 gاز نانوجاذب ،زمان تماس min
 40و در  pHبرابر با  5که در بخشهای قبلی به دست آمده
بودند و بهعنوان پارامترهای ثابت درنظر گرفته شدند ،بهدست
آمد .نتایج نشان میدهد که بیشترین میزان جذب در غلظت
 100 mg/lاز یون نیترات بهدست آمد .همانگونه که مشاهده
میشود با افزایش غلظت اولیه نیترات از  50به 100 mg/l
افزایش حداکثری میزان جذب مشاهده شد .با افزایش غلظت
اولیه نیترات از  50 mg/lبه بعد بهدلیل کمبود سایتهای
جذب بر روی نانورس اصالح شده ،کاهش میزان جذب نیترات
روی داد .پارامتر مورد بررسی دیگر غلظت اولیه نیترات می-
باشد .با افزایش غلظت نیترات از  50به  100 mg/lبازده
جذب  %15افزایش یافت طوریکه در  100 mg/lباالترین

میزان جذب مشاهده شد .غلظت اولیه آالینده از جمله
مواردی است که میتواند عمل جذب را تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین مکانیسم حذف آالینده به غلظت اولیه آن بستگی
دارد .در غلظتهای پایین مواد آالینده در محلهای ویژه
جذب میشوند ،در حالیکه با افزایش غلظت محلهای ویژه
سیرشده و آنها در محلهای تبادلی جذب میشوند تا
باالترین میزان جذب بهدست آید ولی از این میزان جذب به-
بعد با افزایش غلظت ،بازده حذف نیز کاهش مییابد ( Pintar
 .)et al. 2015نتایج پژوهشی دیگر نشان میدهد که کارایی
حذف نیترات در لحظات اولیه بیشتر است .این پدیده بهدلیل
وجود محلهای خالی زیاد در لحظات اولیه بر روی جاذب
است و با گذشت زمان این محلها توسط مولکولهای نیترات
اشغال میگردد که با نتایج بهدست آمده از این پژوهش
مطابقت دارد (.)Demiral et al. 2016

شکل  7اثر غلظت اولیه یون نیترات بر میزان جذب
Fig. 7 Effect of initial concentration of nitrate ion on
the adsorption rate

یکی از فرضیاتی که در بخش مقدمه به آن اشاره شد ،نقش
گروه عاملی اکتادسیل آمین در افزایش قدرت جذب ماده نانو
رس میباشد Mena-Duran et al. )2016( .در پژوهشی که
در زمینه جذب نیترات از محلول آبی با استفاده از نانورس
 MMTخالص انجام داده بودند ،دریافتند که باالترین میزان
جذب نیترات در  pHبرابر با  ،4/5زمان تماس ،100 min
مقدار  1/1 gاز نانوجاذب و غلظت  300 mg/lاز ماده جذب
شونده بهدست آمد .مقایسه نتایج بهدست آمده از پژوهش
آنها با نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که اصالح سطح
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نانورس  MMTبا گروه اکتادسیل آمین سبب افزایش قدرت
جذب ماده نیترات از محلول آبی میشود به گونهای که در
مقایسه پارامترهای مورد بررسی با یکدیگر مشخص شد که
میزان نانورس اصالحشده مورد استفاده جهت حذف نیترات
در مقایسه با نانورس خالص کمتر میباشد .همچنین نانورس
اصالح شده در غلظتهای پایینتری از آالینده نیترات می-
تواند فرایند جذب را در مقایسه با رس خالص انجام دهد.
پارامتر مورد مقایسه دیگر ،مدت زمان تماس جاذب و جذب
شونده میباشد .نتایج به وضوح نشان میدهد که نانورس
اصالح شده با گروه اکتادسیل آمین در مدت زمان کمتری
نسبت به نانورس خالص فرآیند جذب نیترات را انجام میدهد
که این موضوع نشاندهنده قدرت جذبکنندگی این ماده

اصالح شده در مقایسه با نانورس خالص میباشد .در نتیجه
میتوان بیان داشت که گروه عاملی اکتا دسیل آمین موجود
بر روی سطح جاذب میتواند برای جذب گروههای نیتراته
مطلوب و محلهایی مناسب برای جذب آن در کنار نانورس
باشد و سبب افزایش میزان جذب نیترات در مقایسه با
نانورس  MMTخالص شود که این نتیجه تایید فرضیه ارائه
شده را نشان میدهد Repo et al. )2014( .بیان داشتند که
تغییرات ایجاد شده در ریختشناسی جاذب ،پس از فرآیند
اصالح میزان تخلخل نانورس را افزایش میدهد که خود این
موضوع سبب باالرفتن خاصیت جذبی نانوجاذب اصالحشده
میشود و در نتیجه سطح در دسترس برای جذب آالینده
افزایش یافته و کارایی حذف بیشتر میشود.

جدول  -2مقادیر ،پارامترها و فرمولهای ایزوترمهای مورد بررسی
Table 2 The values, parameters and formulas of the isotherms examined

مقادیر

پارامترها

فرمولها

18.352

)𝑞𝑚𝑎𝑥 (mg/g

0.234
0.0409

)𝐾𝐿 (l/mg
𝐿𝑅

1
1
1
1
=
(+
)
𝑒𝑞
𝑥𝑎𝑚𝑞
𝑒𝐶 𝑥𝑎𝑚𝑞 𝐿𝐾

0.966

𝑅2

0.968

𝑓n

3.432

𝑓𝐾

0.924

𝑅2

1
) (1 + 𝐾𝐿 . 𝐶0

ایزوترمها

= 𝐿𝑅

𝑒𝐶𝐿𝑜𝑔𝑞𝑒 = 𝐿𝑜𝑔𝐾𝑓 + (1⁄𝑛)Log

 -3-3ایزوترمهای جذب تعادلی
با توجاه باه نتاایج باهدسات آماده از آزمایشاات ناپیوساته،
ایزوتارمهاای جاذب و ظرفیات جاذب تعیاین گردیاد .در
ایاان مرحلااه از پااژوهش دو ایزوتاارم النگمااویر و فروناادلیش
مااورد بررساای قاارار گرفتنااد .ایاان دو ایزوتاارم دادههااای
تجربی تعادلی را با مادلهاای ریاضای متفااوت تطاابق مای-
دهنااد تااا بتااوان رفتااار جااذب سااطحی را باار روی جاااذب
تفسیر نمود و دلیال انتخااب ایان دو ایزوتارم هام باههماین
علات بیاان شاده اسات ( .)Wang et al. 2013جادول ()2
فرمااولهااا ،پارامترهااا و مقااادیر ایزوتاارمهااای النگمااویر و
فروندلیش را نشاان مایدهاد .نتاایج نشاان داد کاه حاداکثر

النگمویر

فروندلیش

مقدار ظرفیات جاذب تاک الیاه بارای یاونهاای نیتارات در
ایزوتااارم النگماااویر برابااار  18/352 mg/gمااایباشاااد.
همچنااین مقاادار  R2ب ارای ایزوتاارم مااورد بررساای براباار بااا
 0/966میباشاد کاه نشااندهناده بااالباودن مقادار ضاریب
همبسااتگی اساات .دادههااای آزمایشااات ایزوتاارم جااذب،
آناالیز ایان دادههاا و تعیاین مادل ایزوتارم جاذب بارای
طراحای واحادهای فرآینادی جاذب الزم مایباشاد .بارای
مدلساازی ایزوتارم جاذب از معاادالت ایزوتارم النگماویر و
فروناادلیچ اسااتفاده شااد ( Schoeman and Steyn
.)2015
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برای دستیابی به این نتیجه که آیا فرایند جذب نیتارات ،یاک
فرایند مطلوب میباشد ،میتوان به مقدار پارامتر تعادلی()RL
رجوع کرد که این مقدار باید باین  0و  1باشاد کاه در ماورد
ایزوترم النگمویر مقدار بهدست آمده برابر با  0/0409میباشد
که نشاندهنده مطلوببودن فرآیند جذب مایباشاد .از ساوی
دیگر در معادلاه فرونادلیش پاارامتر  Kfنشااندهناده میازان
ظرفیت جذب و پارامتر  nfبهعنوان شااخص مطلوبیات جاذب
در مدل فروندلیش است .هار چقادر مقادار  Kبیشاتر باشاد،
نشاندهنده باال بودن ظرفیت جذب جاذب برای جذب شونده
میباشد .باید توجه داشت که ظرفیت جذب ،داده ای جذب را
در حالت عملی توصیف مایکناد و مایتاوان بار اسااس آن
ظرفیت میزان جذب نانوذارت در جذب نیترات را بررسی کارد
و از آنجاییکه مقدار  Kیک مقدار نسبتا بزرگ است میتوان

نتیجه گرفت که جذب نیترات توسط نانورس  MMTاصاالح-
شده بهخوبی انجاام شاده اسات .از ساوی دیگار 𝑓 nبایاد در
محدوده ها بین  0تا  10قرار گیرد تا جذب مطلاوب شاناخته
شود ( .)Narayan and King 2012در مورد فرایناد جاذب
یون نیترات مقدار  nfبهدست آمده در این محدوده قارار دارد،
در نتیجه جذب انجام شده یک جذب مطلوب است .همچناین
مقدار  R2برای ایزوترم فروندلیش نشااندهناده یاک ضاریب
همبستگی باال است .بنابراین ،با توجه به نتایج به دست آماده
از بررسی ایزوترمهای النگمویر و فروندلیش بایاد عناوان کارد
که پژوهش حاضار باا هار دو ایزوتارم دارای مطابقات اسات.
نتیجه بهدست آمده باا نتاایجی کاه Kim and Benjamin
) (2016در جذب نیترات با استفاده از نانو مونات موریلونیات
اصالح شده با سورفکتانت کاتیونی انجام دادند ،مطابقت دارد.

جدول  -3مقادیر پارامترها و ضرایب مدلهای سینتیکی مورد بررسی
Table 3 The values of the parameters and coefficients of the kinetic models examined

مقادیر

پارامترها

1.692

)qe (mg/g

0.112
0.796
2.518
0.893

−1

) 𝑛𝑖𝑚( K1
𝑅2
𝑒𝑞)(mg/g
) K 2 (𝑚𝑖𝑛−1

0.924

𝑅2

فرمول مدلهای سینتیکی

مدل سنتیکی

𝑡 𝐿𝑛(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡 ) = 𝐿𝑛𝑞𝑒 − 𝑘1

سینتیک مرتبه اول

𝑡
1
1
=
𝑡 +
𝑒𝑞 𝑞𝑡 𝑘2 𝑞𝑒 2

سینتیک مرتبه دوم

 -4-3سینتیک جذب
سینتیکهای جذب یکی از اطالعاات مهام باهمنظاور فهام
مکانیسمهای جذب و ارزیابی عملکرد جاذبها میباشند ،در
مدل سینتیک مرتبه اول فرض بار ایان اسات کاه سارعت
تغییرات برداشت جسم حل شونده با زمان بهطور مساتقیم
متناسب با تغییرات در غلظات سیرشاده و مقادار برداشات
جاذب با زمان میباشد و سینتیک مرتبه دوم فرض میکناد
که دو واکنش بهصورت موازی در جذب جذبشونده بر روی
جاذب موثرند ،اولی سریع بوده و بهسرعت به تعادل میرساد
و دومی سرعت کمی داشته و زمان طوالنی ادامه مییابد .باا
استفاده از اندازهگیریهاای ساینتیکی مایتاوان ثاباتهاای
تعادل و ثابتهای سینتیکی را تعیین کرد .بهنظار مایرساد
پیشبینی سرعت انجام یک فرآیند جذب سطحی ،مهمترین

عامل در طراحی این سیستمها باشاد ،چارا کاه باا دانساتن
سینتیک آن ضمن در نظر گرفتن ابعاد واکنشگاه مایتاوان
زمان الزم برای قرار گرفتن جذب شونده روی ساطح جااذب
را کنترل نمود .بررسی مدلهای سینتیکی در ماورد فرآیناد
جذب نیترات هم میتواند در توصیف فرآیند جذب ساطحی
هااام نقاااش ماااوثری داشاااته باشاااد ( Kavitha and
.)Namasivayam 2016
در ایاان پااژوهش دو ماادل سااینتیکی مرتبااه اول (معادلااه
الگرگرن) و مدل ساینتیکی مرتباه دوم ماورد بررسای قارار
گرفتند .جدول ( )3مقادیر بهدست آمده از پارامترهاای ایان
دو معادله ساینتیکی را نشاان مایدهاد .از ساوی دیگار در
بررسی سینتیک مرتبه اول و دوم فرآیند جذب نیترات نشان
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 از سویی دیگر تعداد سایتهای جذب. مشاهده شد80-100
.و سطح این نانوجاذب افزایش یافت
 در بررسی شرایط بهینه جذب مشخص شد که باالترین-3
،100 mg/l  غلظت اولیه،5  برابر باpH میزان جذب در
 از نانوجاذب بهدست0/7 g  و مقدار40 min زمان تماس
.آمد
 جذب یون نیترات بهوسیله نانوجاذب مذکور به ترتیب از-4
هر دو ایزوترم فروندلیش و النگمویر و سینتیک مرتبه دوم
.پیروی میکند
MMT  حذف نیترات از محلولهای آبی با نانورس-5
اصالح شده با اکتا دسیل آمین بهدلیل کمهزینهبودن فرآیند
 ساده بودن فرآیند،تولید نانوجاذب و جذب یون نیترات
عملیاتیکردن و قابلیت احیا مجدد جذب نسبت به سایر
.روشها و نانوجاذبها از برتری دارد
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Abstract
The purpose of this study was to remove nitrate ion using montmorillonites nanoclay modified
with octa decy lamine functional group. In this study, nanoclay was first modified using octa
decyl amine and the size and surface properties of this modified nanoparticle was investigated by
scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction spectrum (XRD). In the next step, the
nitrate ion adsorption process was investigated using adsorption model and by examining the
effect of parameters of contact time, nitrate ion concentration, pH, and, adsorbent dosage on
nitrate removal. Adsorption rate was evaluated by atomic absorption spectroscopy. The results
showed that the correction of the nanoclay surface modified by the amine group increased the


interlayer spacing from 7.58 to 22.91 A . The size of the modified nanoparticles was about 80 100 nm, which increased the active adsorbing sites by increasing nanoadsorbent surface. In the
study of adsorption of nitrate ions, the maximum adsorption achieved at pH 5, the initial
concentration of 100 mg/l, the contact time of 40 min, and 0.7 g of nanoadsorbent. Studing the
equilibrium isotherms, it was found that the adsorption process follows Langmuir and Freundlich
isotherms. The kinetics of this process are consistent with the second-order kinetic model.
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