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خالصه
آلودگی منابع آبی به یون نیترات یکی از مهمترین مسائل بهداشتی و زیستمحیطی که در حال حاضر جهان با آن روبرو
است .یکی از منابع اصلی ورود نیترات به محیط زیست ،زهآب کشاورزی میباشد .در این پژوهش امکان حذف نیترات
از زهآب کشاورزی با استفاده از ستونهای بستر ثابت از زئولیت اصالحشده مطالعه و کارایی مدل یان در پیشبینی
منحنی شکست ارزیابی شد .برای بررسی اثر  pHو نرخ جریان بر جذب نیترات بهوسیله زئولیت اصالحشده بهصورت
پیوسته ،از ستونهای پی وی سی با قطر اسمی  63میلیمتر و ارتفاع  55سانتیمتر بهعنوان راکتورهای با جریان باال رونده
و بستر ثابت استفاده شد .زهآب کشاورزی با غلطت  80میلیگرم بر لیتر نیترات ،به صورت مصنوعی با حل کردن نمک
پتاسیم نیترات در آب مقطر در آزمایشگاه تهیه شد .با توجه به پارامترهای آماری ( R2و  ،)RMSEمدل یان تغییرات
نرخ جریان را بهتر از تغییرات  pHپیش بینی نموده و در مجموع توانسته منحنی رخنه برای جذب نیترات از زئولیت
اصالح شده را با دقت نسبتا قابل قبول توصیف کند.
کلمات کلیدی :نیترات ،منحنی شکست ،مدل یان ،رگرسیون غیر خطی ،ضریب تبیین

 -1مقدمه



آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به یون نیترات همواره از سوی محققین و پژوهشگران بهعنوان یک مسئله نگران-
کننده مطرح است .وجود بیش از حد این یون در منابع آبهای سطحی باعث پدیده تغذیهگرایی و در آب آشامیدنی میتواندد سدب
بیماریهایی نظیر کودک آبی در نوزادان ،سرطان معده و اختالالت تیرئید در بزرگساالن شود ] 1و [2
زهآب کشاورزی با داشتن نمکها و یونهای مختلف ،عناصر کمیاب سمی و آالینددههدای کشداورزی در خدود ،بده عندوان
یکی از منابع اصلی ورود نیترات به محیطزیست بهشمار میرود .نیاز فزاینده به غذا و افزایش تولید محصوالت کشداورزی و در نتیجده
آن افزایش تقاضا برای آب از یک سو و اثرات منفی زهآبهای کشاورزی بر زیستبومهدای طبیعدی و مندابع آبدی پذیرندده از سدوی
دیگر ،جهانیان را بر آن داشت که در جستجوی روشها و فنونی باشند که همراه با کاهش پیامدهای زیانبار و ناگوار زهآبها ،امکدان
استفاده مجدد از آنها را برای تامین بخشی از نیازهای انسانی ،فراهم آورد ].[3
نیترات یک آنیون پایدار ،با حاللیت باال میباشد بنابراین استفاده از فرایندهای مانند انعقداد ،لختدهسدازی یدا فیلتراسدیون ،ایدن
آالینده را از آب حذف نخواهد کرد ] .[4فناوریهای دیگدر شدامل دینتریفیکاسدیون ،تعدویی یدونی ،اسدمزمعکول ،الکترودیدالیز و
جذب سطحی بهمنظور حذف نیترات مطالعه یا بهکار برده شده است ] .[5که در این میان جذب سطحی و کاربرد جاذبهدای طبیعدی
و ارزانقیمت به دلیل سادگی طراحی ،سهولت در عملیات و به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی همواره مورد توجه است ] 4و .[6
برای طراحی بهینه سیستمهای جذب در مقیال صنعتی الزم است تا اطالعاتی از فرآیند جذب ،مانندد عملکدرد جداذب و یدا
توانایی آن در جذب ،در اختیار باشد که این اطالعات با انجام آزمایشات جذب سطحی بهدست خواهد آمد .فرآیندد جدذب سدطحی
معموال با سیستمهای پیمانهای (ناپیوسته) و ستونی (پیوسته) تحت آزمایش قرار میگیرند .آزمایشها پیمانهای بسیار سداده هسدتند و در
مقیال تجاری و بزرگ اجرا نمیشوند با توجه به این محدودیت استفاده از سامانههای ستونی نسدبت بده سیسدتمهدای ناپیوسدته برتدری
دارد ] .[7الزمه طراحی صحیح و خالی ازنقص فرآیندهای ستونی جذب سطحی ،پدیشبیندی پروفیدل غلظدت-زمدان یدا همدان منحندی
شکست برای جریان خروجی از ستون است ].[8
از مدلهایی که برای مدلسازی فرآیند جذب در سدتونهدای بسدتر ثابدت اسدتفاده مدیشدود مدیتدوان بده مددل تومدال ]،[9
بوهارت-آدامز ] ،[10عمق بستر و زمان سرویس ] ،[11یون-نلسون ] [12و یان ] [13را نام برد.
یان و همکاران در پژوهشی مدلی برای جذب فلزات سنگین بهوسیله ستون هایی با جاذب بیولوژیکی ،ارائه کردندد کده ایدن
مدل توانست منحنی رخنه در این ستونها را بهتر از مدل تومال پدیشبیندی کندد ] .[13در مطالعدهای دیگدر جدذب استرانسدیم توسدط
جاذب اگزروژل با سیستمهای پیوسته و بستر ثابت بررسی شد .در این مطالعه نیز مدل یان نسبت به مدل تومال از تطابق بدیشتدری بدر
دادههای آزمایشگاهی برخوردار بود ] .[14سیمها و همکاران در پژوهشی امکان جذب و استفاده مجدد نیتدروژن از ادرار انسدان را بدا
استفاده از ستون بستر ثابت از بیوچار (کربن حاصل از پوسته نارگیل) بررسی کردند و از مدلهایی که برای پیشبینی منحندی شکسدت
استفاده کردند مدل یان از بهترین برازش بین دادههای پیشبینی شده و دادههای تجربی برخوردار بود ].[15
 -2مواد و روشها
در پژوهش حاضر از زئولیتهای معادن استان سمنان بهعنوان جاذب نیترات استفاده شد .زئولیتها به اندازه  0/5تا 1
میلیمتر به وسیله الک جداسازی و بهمنظور حذف گردوغبار و یونهای موجود در سطح زئولیت چندین بار با آب مقطر شسته
شد و در دمای  105درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت خشک گردید.

نتایج پژوهشهای گذشته نشان داد که درصد حذف نیترات از محلولهای آبی توسط زئولیت اصالحشده  5تا 20
برابر بیشتر از زئولیت طبیعی میباشد ] 16و  .[17بنابراین بهمنظور اصالح خصوصیات جذبی زئولیتهای مورد استفاده در این
پژوهش از محلول هگزادسیلتریمتیلآمونیوم برماید با غلظت  25میلیموالر استفاده شد .برای این منظور 400 ،گرم از زئولیت
خام با  1/2لیتر محلول اصالحی در ارلن  2لیتری به مدت  12ساعت روی شیکر قرار گرفت .بعد از این مرحله زئولیتها با آب
مقطر شسته و در هوا خشک شد.
برای بررسی اثر  pHو نرخ جریان بر جذب نیترات بهوسیله زئولیت اصالحشده بهصورت پیوسته ،از ستونهای پی وی
سی با قطر اسمی  63میلیمتر و ارتفاع  55سانتیمتر بهعنوان راکتورهای با جریان باال رونده و بستر ثابت استفاده شد .برای بررسی
اثر  pHبر جذب نیترات ،محلول نیترات با غلظت اولیه  80میلیگرم بر لیتر با pHهای  6 ،4و  8با نرخ جریان  8میلیلیتر بر دقیقه
در ستون تزریق شد و همچنین برای بررسی اثر نرخ جریان ،محلول نیترات با غلظت اولیه  80میلیگرم بر لیتر و  pHبرابر  8با سه
نرخ جریان  11 ،8و  16میلیلیتر بر دقیقه به بستر زئولیت اصالحشده پمپ شد .برای جلوگیری از خروج جاذب ،در ابتدا و
انتهای ستون از پشم شیشه استفاده شد .در تمامی آزمایشها عمق بستر جاذب در ستون در  50سانتیمتر ثابت نگهداشته شد.
در تمام آزمایشها ،از خروجی ستون در فواصل زمانی معین نمونهبرداری شد .غلظت نیترات با استفاده از روش
استاندارد و دستگاه اسپکتروفتومتر مدل  Cary-Eclipseاندازهگیری شد ].[18
مدل یان
مدل یان از مدلهای مورد استفاده برای بررسی عملکرد ستون جذب میباشد استفاده از این مدل ممکن است خطاهای
حاصل از مدل تومال را کاهش دهد ،بهخصوص در بازههای زمانی پایینتر و یا باالتر از منحنی شکست (یان و همکاران،
 .)2001تابع ریاضی مدل یان بهصورت زیر بیان میشود:
()1
()2
که در آن  aو  bپارمترهای تجربی مدل یان Ct ،غلظت خروجی نیترات در زمان  tبرحس
برحس

میلیگرم در لیتر و  tزمان

دقیقه C0 ،غلظت اولیه ( 80میلیگرم بر لیتر) q0 ،مقدار نیترات جذب شده به ازای واحد جرم جاذب بر حس

گرم بر گرم M ،جرم زئولیت اصالحشده در ستون Q ،دبی حجمی بر حس

میلی-

میلیلیتر در دقیقه ،است.

پارمترهای مدل یان با استفاده از رگرسیون غیر خطی برآورد شده است .رگرسیون غیر خطی یک روش تکراری است
که در آن پارامترهای مدل بر اسال یک الگوریتم ،برای به حداقل رساندن تابع خطای از پیش تعریف شده به عنوان تابع هدف
( R2حداکثر شود) تعیین میشود ] .[19برای تطبیق مدل از نرم افزار متل

استفاده شد و از مجذور میانگین مربعات خطا

( )RMSEو ضری تبیین ( )R2برای تایید مدل و تعیین مقدار خطای برازش مورد استفاده قرار گرفت.
()3
()4



مقدار پیشبینی شده از مدل و

که در آن

مقدار به دست آمده از آزمایش هستند.

-3نتایج و بحث
با توجه به شکلهای  1و  2نسبت Ct/C0های بهدست آمده از شرایط مختلف ،در ابتدای هر آزمایش از مقدار صفر
فاصله قابل مالحظهای دارد ،بنظر میرسد دلیل این اتفاق بزرگ بودن سایز ستونهای جاذب میباشد .درحالیکه با توجه به
رابطه 1در مدل یان ،وقتی زمان به سمت صفر میل کند ،نسبت  Ct/C0نیز به سمت صفر میل میکند بنابراین منحنی شکست
بدست آمده از دادههای تجربی تفاوت قابل توجهی با منحنی های شکست ایدهال حاصل از مدل یان که به شکل  Sهستند،
دارند.
در جدول  1مقدار پارامترهای آماری حاصل از برازش مدل یان بر نتایج آزمایشها به همراه پارامترهای دینامیکی
فرآیند جذب ارائه شده است .با توجه به پارامترهای آماری مندرج در این جدول ،به جز آزمایش  pHبرابر با  ،4به جهت باال
بودن مقادیر ضری

تبیین و همچنین مقادیر نسبتا پایین  RMSEمیتوان گفت که مدلسازی با دقت قابل قبول انجام شد .از

مدل یان در پیشبینی منحنی رخنه بر طبق شکل  3و جدول 1اثر تغییرات نرخ جریان را با  R2بین  0/94تا  0/95و  RMSEبین
 0/1تا  ،0/12نسبتا خوب شبیهسازی نموده است اما در پژوهشهای پیشین مقدار ضری

تبیین در برازش مدل یان بر منحنیهای

شکست بدست آمده از فرآیند جذب در ستونهای بستر ثابت از مقدار بدست آمده در این مطالعه بیشتر بود ] 14 ،13و .[15در
مطالعهای دیگر برای پیشبینی منحنی شکست حاصله از این آزمایشها مدل تومال برازش داده شد که مقدار  R2و RMSE
برای برازش مدل تومال به ترتی

 0/94تا  0/97و  0/085تا  0/12بهدست آمد ] .[20نشان از انطباق بیشتر مدل تومال نسبت

به مدل یان در این آزمایشها میباشد.
با توجه به شکل  2و جدول  ،1با افزایش  pHاز  4تا  ، 6ظرفیت جذب نیترات ( )q0و ثابتهای مدل یان ( aو )b
افزایش یافت .اما با افزایش  pHاز  6تا  ، 8به دلیل افزایش یون هیدروکسید در محلول به عنوان رقی

نیترات برای جذب،

ظرفیت جذب نیترات و ثابتهای مدل یان کاهش یافت .شکل  3نشان میدهد که با افزایش نرخ جریان ،ستون با شی

تندتری

به اشباع میرسد و ثابتهای یان کاهش مییابد (جدول .)1با توجه به مدل یان بیشترین ظرفیت جذب در نقطه رخنه برای
ستون بستر ثابت در نرخ جریان  11میلی لیتر بر دقیقه اتفاق افتاد و با کم شدن نرخ جریان ظرفیت جذب کاهش پیدا کرد،
ماسکوم و همکاران ( ) 2011دلیل کم شدن ظرفیت جذب در نرخ جریان کمتر را افزایش مقاومت در مقابل انتقال جرم بیان
کردند ] . [21به دلیل زیاد شدن سرعت جریان و کم شدن زمان تمال در نرخ جریان  16میلیلیتر بر دقیقه ،مدل یان کاهش
ظرفیت جذب در زئولیت اصالحشده را نشان میدهد که با نتیجه پژوهش گالی و یوپدحیایوال ( )2016مطابقت دارد ].[22
جدول -1شاخصهای آماری و پارامترهای دینامیکی مدل یان برای جذب نیترات توسط زئولیت اصالح شده
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شکل -1اثر pHهای مختلف بر میزان حذف نیترات در ستون بستر ثابت زئولیت اصالح شده
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شکل -2اثر نرخ جریان بر میزان حذف نیترات در ستون با بستر ثابت زئولیت اصالح شده

 -4نتیجهگیری
زمان رخنه و اشباع با کاهش نرخ جریان افزایش مییابد و با افزایش نرخ جریان ،ستون با شی تندتری به زمان اشباع میرسد.
نتایج بررسی منحنیهای شکست به منظور تحلیل تاثیر پارامترهایی مانند  pHو نرخ جریان نشان میدهد که منحنیهای شکست بدست
آمده در ستونهای بزرگ مقیال ،تفاوت قابل توجهی با منحنیهای شکست ایدهآل که به شکل  Sهستند ،دارند .با وجود اینکه مدل
یان برای جذب فلزات سنگین در ستون بستر ثابت توسعه پیدا کرد ،توانایی قابل قبولی برای پیشبینی فرایند جذب نیترات در ستونهای



بستر ثابت از خود نشان داده است آما مدل یان نسبت به مدل تومال برای پیشبینی منحنی رخنه برای این آزمایشها دارای خطای بیش-
تری است .با توجه به پارامترهای آماری ( R2و  )RMSEمدل یان تغییرات نرخ جریان را بهتر از تغییرات  pHپیش بینی نموده و در
مجموع توانسته منحنی رخنه برای جذب نیترات از زئولیت اصالح شده را با دقت نسبتا قابل قبول توصیف کند.
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