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چکیده
زمینه و هدف:

غلظت فلوراید آب آشاميدنی یکی از پارامترهاي مؤثّر در سالمت است .بيشتر فلوراید مورد نياز بدن از طریق آب آشاميدنی

تأمين میشود .در غلظتهاي باال یک ترکيب بسيار سمّی و خطرناک براي سالمتی انسان است .در این مطالعه کارآیی خاک رس اصالح شده و
خاک مارن آهکی در جذب فلوراید از محيطهاي آبی مورد بررسی قرار گرفته است.

موادّ و روشها:

این مطالعه تجربی ،در سال  4932در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد که با تاکيد بر پارامترهاي مؤثّر از جمله pH

( ،)4،،،44مقدار جاذب ( ،)44،،،4 g/lغلظت اوّليّه فلوراید ( )، ،44 ،4، mg/lو زمان تماس ( )424 -4، minانجام گردید .همچنين براي
تعيين ویژگیهاي ساختاري هر دو جاذب از دستگاه پراش نگار اشعه  )XRD( Xو طيف سنج مادون قرمز ( )FTIRاستفاده شد.

یافتهها:

نتایج مورد مطالعه نشان داد که کارآیی جذب فلوراید با غلظت  ،44 mg/lبا استفاده از خاک رس اصالح شده  %3،/2و خاک مارن

آهکی حدود  %22/،بعد از زمان حدود  94دقيقه میباشد .همچنين زمان تعادل برابر  94دقيقه بهدست آمد .سينتيک جذب از مدل سينتيک مرتبه
دوم کاذب و دادههاي تعادلی از ایزوترم النگموئر (  )R2=4/334و ( )R2=4/334،تبعيّت میکند.
نتيجهگيري :با توجّه به نتایج آزمایشها ،میتوان اظهار نمود که روش جذب سطحی به کمک خاک رس اصالح شده به عنوان یک روش مؤثّر
و اقتصادي جهت حذف فلوراید از منابع آبی باشد.

واژه هاي کليدي :فلوراید ،خاک رس ،خاک مارن آهکی ،محيطهاي آبی.

و مضرّ آن بر روی سالمت انسان بسیار مورد توجّد قدرار

مقدمه
فلوئور یکی از عناصر تشکیل دهنددهی پوسدت ی
زمین است كد در تدددادی از مدوادّ مدددنی و سدنه هدا
وجود دارد .فلوراید در آب آشامیدنی ب دلیل اثرات مفیدد

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

گرفت اسدت .فلورایدد بد

دور یددی از ریده تجزید

رسوبات مددنی وارد منابع آب می شدود .در مدواقدی كد
مقدار آن در آب كم باشد باید ب

دور مندنوعی بد آب
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مقایس كارآیی خاک رس اصالح شده و خاک مارن آهکی

اضاف گردد ( .)1آلودگی منابع آب بد فلورایدد دارای دو

حالی است ك بر اساس رهنمودهدای سدازمان بهداشدت

منشدا اصدلی اسدت .منشدای یددی و منشدای انسدانی

جهانی حدّاكثر غلظت فلوراید بایدد تدا  1/5 mg/lدر آب

(فدّالیّتهای صندتی انسانی) .فلوراید ب مقدار زیدادی در

آشامیدنی محددود گدردد .بر ده اسدتاندارد ملّدی شدماره

موادّ مددنی وجود دارد و می تواند از ریه فرسایش آبی

 105۱موسس استاندارد وتحقیقات صدندتی ایدران مقددار

وارد منابع آبی شده و باعث آلودگی مندابع ،بد خندو

حدّ مجاز فلوراید در آب

منابع زیرزمینی شود .همچنین با پیشرفت انسان و افدزایش

 0/5تا  1/5باشد ( .)9با وجود آنك مقدار فلوراید در حدّ

فدّالیّتهای صندتی ،میزان فلورایدد بیشدتری وارد محدیط

استاندارد برای جلدوگیری از پوسدیدگی دنددان ضدرورت

زیست می شود .فلوراید ب شکل گسترده ای در صدنایدی

دارد ،در برخی از منا ه مقددار فلورایدد بد قددری زیداد

نظیر نیروگاه های زغال سنگی ،تولیدد شیشد و سدرامی ،

است ك باید ق ل از منرف آب ،مقدار اضافی آن حدذف

پاالیش اورانیوم ،تولید گرافیت های دارای درج خلدو

شود ( .)10برای مثال در جنوب كالیفرنیا مقدار فلوراید در

بسددیار بدداال ،سدداخت السددتی

آشامیدنی ایدران بایدد بدینmg/l

و كددود سددازی ،صددنایع

آب های زیرزمینی بیش از  5 mg/lاندازه گیری گردیده و

الکتروشیمیایی ،الکترولیز آلومینا و غیره مورد استفاده قدرار

در شمال افریقا مقدار فلوراید در آبهای زیر زمینی بدیش

می گیرد و از ریه پساب این صنایع وارد محیط زیسدت

از  20 mg/lمددیرسددد ( .)1در ایددران در منددا قی از بندددر

می گردد .با توجّ ب آلودگی آب های زیر زمینی ب ویدهه

ع اس و جلفا ،اسدتان همددان و كردسدتان غلظدت بداالی

در منا ه صندتی ذكر شده ،ضرورت توجّ ب حذف ایدن

فلورایددد در آب آشددامیدنی وجددود دارد .بنددابراین ،حددذف

آالینده ها از آب های فوق الذكر حایز اهمیّدت مدی باشدد

مقادیر اضافی فلوراید برای جلوگیری از ضایدات دنددانی

(.)4-2

و اثرات دراز مدّت آن ضرورت دارد .یافتن راهدی بدرای
آثار فیزیولوژیکی جدذب مدازاد فلورایدد بدر روی

بدن انسان ب

ور گسترده ای مدورد ماالدد قدرار گرفتد

حذف فلوراید بیش از مقدار استاندارد از آب آشامیدنی از
اهداف مهم در پروژه های تدأمین آب اسدت .روشهدای

است ( .)5غلظت های باالی فلوراید ،متابولیسم عناصدری

مختلفی برای حذف فلوراید از آب آشامیدنی وجدود دارد،

مانند كلسیم وپتاسیم را در بدن تحت تأثیر قرار مدیدهدد.

مانند الکتروكواگوالسیون ( )10جذب بر آلومیندای فدّدال،

متداولترین عالیم مدزمن بدا فلورایدد شدامل فلدوروزی

زغال استخوان ( )11ترسدیب شدیمیایی ( ،)12رزیدنهدای

دندانی و اسکلتی (استخوانی) است ك می تواند منجر بد

ت دادل یدونی و فرآینددهای غشدایی مانندد اسدمزمدکوس

تغییر شکل دایم استخوان ها و مفاصل شود .سدایر اثدرات

(14و ،)1۱الکترودیالیز ( ،)15نانوفیلتراسیون ( ،)16ك هر

مواجه با فلوراید مازاد از ریه آب آشامیدنی شامل لکد

كدام از این روشهدا دارای مزایدا و مددای ی هسدتند و در

دار شدن دندانها ،آسیب ب غدد درون ریز ،تیروئید ،ك دد،

مقیاس بزرگ از نظر اقتنادی بسدیار پرهزیند مدیباشدند.

نرم شدن استخوان ها ،استخوانی شدن تاندون ها ،و ربدا

همچنین هزین های عملیاتی و بهرهبرداری باالیی دارند ك

ها وكاهش فضای داخلی بین مهر هدای سدتون فقدرات و

استفاده از آنها را محدود مدی كندد .امدروزه بدا پیشدرفت

مخنوصاً ،اوّلین مهره گردن مدی باشدد (7و .)6مشدکالت

تکنولدوژی و دسدتیابی بد روشهدای ندوین اسدتفاده از

و ب وی هه

فرآیندهای جذب ب منظور تهیّ ی آب سدالم و بهداشدتی

فلوراید در جوامع روستایی و شهرهای كوچ

در كشددورهای جهددان سددوم حددادتر اسددت ( .)8سددازمان

گسترش بسیاری یافت است .امروزه پهوهشگران ب دن دال

بهداشت عمومی آمریکا حدّ بهین ی غلظت فلوراید را در

یدافتن جداذبهدای ارزان قیمدت و در دسدترس هسدتند.

آب در محددوده  1/2 - 0/7 mg/lبیدان كدرده و ایدن در

توسددط
ماالدددات متددددّدی در زمیندد حددذف فلورایددد ّ

 ،44مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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صمدی و همکاران

فرآیندهای مختلف با نتدای مالدوب وجدود دارد؛ ولدی،

در محدودهی زاوی  2θ = 5-70oاز دستگاه پدراش اشدد

تاكنون هیچ ماالد ای برروی حذف فلوراید با اسدتفاده از

 ،)XRD( Xو از یف سدن مدادون قرمدز ( )FTIRبدرای

خاکهایی با قدرت جذب بداال مانندد خداک رس اصدالح

تدیین گروههای عاملی موجود بدر سداج جداذب اسدتفاده

شده و خاک مارن آهکی ،گزارش نشده است .با توجّ بد

گردید.

مضدر فلورایدد در
ماالدات انجام شده در ارت ا با اثرات ّ

 .9آزمایشهاي جذب

محیط زیست و تأثیر آن بر سالمتی انسان و نیز با توجّ ب

تمامی آزمایشهای جذب در این ماالد

ب

مزایای روش جذب ساحی و وجود تجرب های موفّه در

صورت تجربی -كاربردی درمقیاس آزمایشگاهی وب

این زمین  ،امکدان توسدد ایدن روش در كداهش فلورایدد

صورتجریان ناپیوست انجام گرفت .برای تهیّ ی محلول

مدّنظر است .هدف از این ماالد بررسی قابلیّدت جدذب

استاندارد فلوراید

ه روش كتاب استاندارد متد با حل

فلوراید از محیطهای آبی با استفاده از خداک رس اصدالح

كردن  221میلیگرم نم

شده و خاک مارن آهکی و ماالد تدأثیّر عوامدل مختلدف

مقار استفاده شد و غلظت های مورد نظر از محلول

مانند  ،pHزمان تماس ،غلظت اوّلیّ فلوراید ،و مقددار دوز

استوک تهیّ گردید .از آب مقار دوبار تقایر در آزمایشها

جاذب میباشد.

و رقیهسازی استفاده شد pH .محلول توسّط pHمتر

فلوراید سدیم در ی

لیتر آب

دیجیتالی (مدل  )HACH Sension 4با استفاده از سود و
 0/1نرمال تنظیم گردید .تغییر

مواد و روشها

اسید سولفوری

.4آماده سازي جاذب و مواد

پارامترهای مؤثّر مانند  9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4( pHو ،)10زمان-

مدادن خاکرس و خاک مارن آهکی در استان

تماس ( 90 ،60 ،45 ،15،۱0 ،10 ،5و  120دقیق ) ،غلظت

همدان وجود دارد؛ بنابراین ،ب سهولت و ب مقدار فراوان

اوّلیّ فلوراید ( 10 ،5 ،1 mg/lو  ،)15مقدار جاذب (،۱ ،1

در دسترس است .برای آماده سازی خاک رس اصالح

 7 ،5و  10گرم بر لیتر) و ظرفیّت جذب (سینتی

شده منرفی و همگن نمودن اندازهی ذرّات ،ابتدا نمون

ایزوترم جذب) مورد بررسی قرار گرفت.

های خاک رس ،ب كم
گردید .سپ

ال

استاندارد با مش  70غربال

چندین بار با آب مقار شست و برای

رسیدن ب وزن ثابث در دمای 105درج سانتیگراد
خش

گردید ( .)17خاک رس اصالح شده مورد نظر با

و

 .4بررسی نقطه ایزوالکتریک
همچنین  pHzpcجاذب ب

عنوانیکی از

خنوصیّات و ویهگی مهم جاذب تلّقی می گردد ك باید
تدیین شود .جهت تدیین این ویهگی جاذب ،از  6ارلن ك

 4نرمال در دمای  95درج ی سلسیوس و

در هر كدام  ۱0میلی لیتر  0/01 NaClموالر ریخت شده

مدّت زمان  2ساعت با دستگاه هیتر برقی مورد فدّالسازی

است ،استفاده شد و  pHدر محدوده  2تا  12تنظیم

قرار گرفت( .)18كلیّ ی موادّ شیمیایی منرفشده با

 0/5گرم از جاذب مورد ماالد ب هركدا از

اسیدسولفوری

درج ی خلو

آزمایشگاهی از شركت مرک آلمان تهی

گردید .سپ

ارلن ها اضاف شد و ب مدّت  24ساعت بر روی دستگاه
لرزاننده (مدل  )Sigma ۱01با سرعت  140 rpmقرار داده

گردید.
 .2ویژگی هاي جاذب
همان ور ك در شکلهای  2و 1نشدان داده شدده

شدند .پ

از گذشت این مدّت زمان ،نمون ها را با

استفاده از كاغذ صافی واتمن با اندازه منافذ 0/45

است ،برای تدیین الگوی پدراكنش اشدد ی  Xمربدو بد

میکرومتر صاف كرده و  pHنهایی هر نمون با  pHمتر

ساختار كریستالی خاکرس (بنتونیت) و خاک مارن آهکی

دیجیتالی قرائت شد ( .)22،2۱جهت تدیین  ،pHzpcمقدار

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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مقایس كارآیی خاک رس اصالح شده و خاک مارن آهکی

 pHاوّلیّ و نهایی را بر روی نمودار رسم كرده و نقا

شونده بین فاز جامد و سیّال هستند .در ماالدات مربو

تالقی این دو  pHب عنوان  pHzpcتدیین گردید.

ب جذب آالیندهها بر روی جاذبهای مختلف تدیین
ایزوترم جذب و ظرفیّت جاذب مورد استفاده از مهمترین

یافته ها

مشخن ها برای تخمین عملکرد سیستم ها است.

.4تعيين اثر  pHو مقدار دوز جاذب

.2تعيين اثر غلظت اوّليّه فلوراید و ایزوترم جذب

مقدار pHمحلول نقش مهمّی در انجام فرآیند و

برای تدیین غلظدت بهیند ی فلورایدد ،بدر كدارآیی

میزان ظرفیّت جذب داشت .در این مرحل از آزمایشها،

جاذب های خاک رس اصالح شده و خاک مدارن آهکدی

راندمان حذف فلوراید در  pHهای برابر  10 ،7 ،4مورد

در حذف فلوراید ،تدداد  10نموند بدا حجدم  250 mlدر

ماالد قرار گرفت (نمودار .)1قابل ذكر است ك راندمان

غلظتهای 14 ،12،10 ،8 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1 mg/lو  15با

بهین حذف ب وسیل هر دو جاذب در  pHبرابر  7ب دست

بهین آماده شد .سپ  ،ارلنها بر روی دستگاه لرزاننده بدا

آمد .ب عنوان مثال غلظت فلوراید  10میلی گرم بر لیتر،

سرعت  200دور در دقیق قرارگرفت .پ

كارآیی فرآیند پ

از  60دقیق در  pHهای برابر  10 ،4ب

pH

از دی زمدان

تدادل دستگاه لرزاننده خداموش و نموند هدا بد منظدور

ترتیب برای خاک رس اصالح شده  %49/6و  %58/۱و

جداسازی جاذب با سرعت  2500 rpmب مددّت  5دقیقد

برای خاک مارن آهکی ب ترتیب  %10/1و  %14/8ب دست

سانتریفوژ شدند .در نهایدت غلظدت بداقیماندده فلورایدد

آمد .بدین ترتیب راندمان بهین ی حذف ب ترتیب %86

توسدددط دسدددتگاه اسدددپکتروفتومتری  UV/Visمددددل
ّ

و %20/6در  pHبرابر  7ب عنوان  pHبهین انتخاب شد.

( )HACH/DR5000قرائت گردید ( .)19بیشترین رانددمان

نشان میدهد ك باالترین راندمان حذف

حذف با غلظت فلوراید 10 mg/lو در پایان زمان ماند 60

فلوراید با مقدار دوز جاذب  5گرم بر لیتر ب عنوان دوز

دقیق ب مقدار حدود  %95/2برای خاک رس اصالح شدده

بهین برای هر دو جاذب صورت گرفت است ك حدود

و  %28/7برای خاک مارن آهکی بدست آمد .نتای

حاصل

 %88و  %22است و كمترین راندمان حذف فلوراید در

با استفاده از نرم افزار اكسل مورد مقایس قدرار گرفدت و

مورد هر دو جاذب ب مقدار  1گرم بر لیتر می باشد

تاابه فرآیند جذب با هری

از مدل های فوق تدیین شد.

(نمودار .)2

آزمدایش هدا در هدر مرحلد دو بدار تکدرار انجدام شددد و

مطالعات مدل هاي ایزوترمی و معادالت سينتيکی

میانگین نتای ارای گردید.

همچنین نتای

ایزوترم های جذب ،روابط و مدادالت ریاضی

در این ماالد جهت تدیین ظرفیّت جذب از رابا

برای تشر یج میزان جذب و حالت تدادل جز جذب

1و برای تدیین بازدهی جذب از رابا  2استفاده شده
است.

نمودار  :1تأثیّر  pHبر کارایی فرایند

نمودار  :2تأثیّر دوز جاذب بر کارایی فرایند

(غلظت اوّلیّه فلوراید 11mg/Lو مقدار جاذب )5 g/L

(غلظت اوّلیّه فلوراید 11mg/Lو مقدار جاذب  pH ،5 g/Lبرابر )7
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شکل  XRD :1مربوط به خاک رس اصالح شده و خاک مارن آهکی

شکل  FTIR :2مربوط به خاک رس اصالح شده و خاک مارن آهکی

 qe=(C0-Ce)V/wرابا ی 1
qe

=

غلظت مادّهی جذب شونده در واحد جرم مادّهی

جاذب ( = C0 ، )mg/gغلظت اوّلیّ فلوراید در محلول

جاذب بیان می كند.
معادلهي فروندليچ :بر م نای جذب چند الی ای و
ناهمگن مادّهی جذب شونده بر روی جاذب است.

()mg/l

رابا ی ۱

 = Ceغلظت تدادلی نهایی فلوراید بدد از برقراری تدادل
( = V ،)mg/lحجم داخل راكتور ( = w ،)lجرم مادّه ی
جاذب ()g
رابا ی 2

رابا ی 4
در روابط فوق  Ce ،و  qeب ترتیب نشان دهندهی
غلظت تدادلی در فاز محلول و جامد  qm ،حدّاكثر
ظرفیّت جذبn ،b ،و  kثابت های مدل میباشند .نتای

 = Ciغلظت اوّلیّ ی فلوراید ( =Ce ،)mg/lغلظت نهایی

نشان میدهد ك فرآیندجذب بررسی شده تاابه بهتری

فلوراید ()mg/l

با مدل ایزوترمی النگموئردارد و ظرفیّت جذب خاکرس

.9معادالت ایزوترم واکنش

اصالح شده و خاک مارن آهکی ب ترتیب  4/4و 1/۱

در این ماالد دادههای تجربی تدادل جذب با
مدلهای ایزوتوم النگمیر و فروندلیچ ك بیانگر ارت ا
تدادلی غلظت مادّهی جذب شونده بین مادّهی جاذب و

میلیگرم برلیتر می باشد.
.4تعيين اثر زمان واکنش و سينتيکجذب
مدلهای

سینتیکی

نشاندهندهی

سرعت

محلول است .مدادالت خای این دو مدل ب ترتیب ماابه

واكنشهای شیمیایی میباشند .برای تدیین زمان بهین ی

مدادالت 4و ۱می باشد:

واكنش ،در این ماالد تأثیر این پارامتر در محدودهی ،5

معادلهي النگمير :جذب ی

الی ای و یکنواخت مادّهی

جذب شونده با انرژی یکسان را بر روی تمام ساوح

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 90 ،60 ،45 ،۱0، 15 ،10و  120دقیق تدیین شد .زمان
تماس بهین ی محلول فلوراید ،پ

از تدیین  pHبهین ،
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میزان جذب در غلظت ثابت  10 mg/lو جاذب  5گرم بر

شده و خاک مارن آهکی نشان میدهد ك قسدمت عمدده

لیتر در فواصل زمانی مورد نظر انجام گرفت .سپ

هر دو جاذب از كلسیم تشکیل شده است .تغییرات  pHو

نمون ها جداسازی و آنالیز شدند و ظرفیّت جذب با

زمان واكنش یکی از پارامترهای مهدم و عوامدل محیادی

استفاده از مدادالت زیر تدییین گردید .با افزایش زمان

تأثیر گذار در میزان جذب آالینده در ساج جداذب اسدت

ور چشم-

كد در سیسددتمهای جددذب سدداحی مددورد بررسددی قددرار

وری ك در پایان  60دقیق از

میگیرد .علّت این پدیدده بد سداختار آنیدونی فلورایدد و

تماس ،كارآیی فرآیند جهت جذب فلوراید ب
گیری افزایش پیدا كرد ،ب

واكنش بیشترین مقدار فلوراید حذف شد ،و در زمان

 pHzpcجاذب ارت ا دارد .بررسیها نشان میدهدد

تماس بدد از  60دقیق مقدار آن ثابت شد .ب ع ارتی

مدادل  pHzpcبارهای الکتریکی موجود بدر سداج جداذب

دیگر ،فرآیند جذب ب تدادل رسیده است؛ از این رو،

دارای تدادل بوده امّا ،در  pHبداالتر و پدایینتدر از

زمان  60دقیق

ب

عنوان زمان تدادل برای ادام ی

آزمایشهای انتخاب شد.
در این ماالد

درpH

pHzpc

بارهای الکتریکی غالب ب صورت منفی و مث دت حضدور
دارد ك این شرایط بد همدراه شدرایط آنیدونی و كداتیونی

سرعت ثابت جذب فلوراید

آالینده مورد نظدر ،رانددمان حدذف را تحدت تدأثیر قدرار

ب وسیل خاک رس اصالح شده خاک مارن آهکی با مدل

میدهد .براساس نتای این ماالدد كد  pHzpcخداک رس

و ش درج ی دو ماابقت

اصالح شده و خاک مارن آهکی ب ترتیدب  9و  8تدیدین

های سینتیکی ش درج ی ی

داده شد و متناسب ترین مدل تدیین گردید .مدادالت

گردید .مدیتدوان گفدت كد در  pHبداالتر از  9و  8بدار

و دو ب صورت روابط

ساحی غالب در ساج هر دو جاذب منفی است ك این

سینتی

های ش درج های ی

امر ب دلیل تجمّع آنیونهای هیدروكسیل در ساج جاذب

5و  6می باشد:

و افزایش تدداد بارهای منفی مرت ط است .ب دلیل اینكد

رابا ی5

فلوراید هم ،ماهیّت آنیونی دارد تنوّر بر آن است ك بد

رابا ی 6
qt

دلیل هم بار بودن ،راندمان حذف كاهش یابد ك در واقع

در لحظ ی  kt ،tو  k1ثابت سرعت

همین ور است و در  pHبرابر  10راندمان كداهش یافدت.

ك در این روابط  qeغلظت تدادلی فاز جاذب،
غلظت آنتی بیوتی

مدادالت ش درج ی ی

و دو میباشد.همانگون ك از

زیرا ،ماهیّت آنیدونی فلورایدد از ید سدو و افدزایش

pH

نتای استن ا میشود واكنش جذب فلوراید توسّط خاک-

محیط ك مؤیّد تجمّع بارهای الکتریکدی منفدی در سداج

رس اصالح شده از مدل ش درج ی دو ت دیّت بیشتری

جاذب است منجر ب ایجاد دافد میدان جداذب و آالیندده

نشان میدهد .مدل های مختلف ایزوترم و سرعت جذب

شده ك منجر ب كاهش راندمان جذب فلوراید میگدردد ؛

ل تدداد
نیز از ریه مقایس ی ضریب ( )R2تدیین و ك ّ

امّا ،در زیر نقا  pHzpcبار الکتر یکدی در سداج جداذب

نمون ها ب وسیل ی نرم افزار اكسل تحلیل شدند.
تدیین ساختار جاذب مورد استفاده ،از مهدمتدرین
مسائلی است ك باید در ماالدات جذب مورد توجّ قرار
گیرد .نتای حاصدل از آندالیز  XRDنشدان مدیدهدد كد
مهمترین اجزای تشکیل دهنده خاک رس اصدالح شدده و
خاک مارن آهکی ،كلسیم ،سلی  ،منیزیم و سایر تركی ات
(آلومینیم ،منگنز) است .بررسی ساختار خاک رس اصدالح
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مث ت است و با مخالف بودن بار با فلوراید راندمان حذف
افزاش پیددا مدی كندد ( .)20-24بیشدترین میدزان جدذب
فلوراید توسّط خاک رس اصالح شده با اسید سدولفوری
 4نرمال ،خاک مارن آهکی ب ترتیب در  pHبهین  7و در
پایان  60دقیق از واكنش ب ترتیب  86و  % 20/6می باشد
و در زمان تماس بدد از  60دقیقد مقددار آن ثابدت شدده
است .ب ع ارتی دیگر ،فرآیند جدذب بد تددادل رسدیده
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است .از این رو زمان  60دقیق ب عنوان زمان تدادل برای

كدداهش میددزان جددذب خواهددد بددود .از رفددی در چنددین

ادام د ی آزمایشهددا انتخدداب شددد .براسدداس ایددن نتددای

شرایای ب دلیل رقابت ایجداد شدده میدان مولکدول هدای

مشخص گردید ك تغییرات  pHمحیط و افدزایش آن از 7

آالینده در اشغال ساوح خالی جاذب ،ساوح جداذب بد

ب  10برای خاک رس اصالح شده و خداک مدارن آهکدی

صورت غیر اش اع استفاده شده و تمام ظرفیّتهدای آن بد

ب ترتیب برابر 65/۱و  %14/8باعث كاهش كارآیی حدذف

صورت بهین استفاده نمی گردد ك نتیج آن كاهش میدزان

مددی گددردد .رضددایی كالنتددری و همکدداران در ماالدد ای

آالیندهی جذب شده در واحد جرم جاذب می باشدد .بدر

كارآیی باگاس و باگاس اصالح شده و كیتدوزان بدا روش

همین اساس تدیین دوز بهین ب منظور جلوگیری از هددر

جذب ساحی جهت حذف فلوراید ،از محلول هدای آبدی

رفت ناخواست جاذب بسیار مهم است ( 26و  .)25تدیین

انجام دادند .در این ماالد  pHمدادل  7و زمان تماس 60

تأثیّر غلظت اوّلیّ ی آالیندهی ورودی ب سیستمهای جذب

دقیق و دوز جاذب  2گرم بر لیتر ب عندوان شدرایط بهیند

یکی از مهمترین پارامترهایی است ك باید مورد بررسدی

برای هر س جاذب حاصل شد .بیشدترین بدازدهی حدذف

قرار گیرد .نتای این ماالد نشان داد ك در غلظت اوّلیّد

فلوراید در شرایط بهین برای باگاس اصالح شدده حددود

فلوراید  10میلی گرم بر لیتر میزان جذب باالترین مقددار

 91درصد ب دست آمد (.)19

ممکن در بین غلظت های مدورد ماالدد اسدت؛ امّدا ،در

هر چند افزایش دوز جاذب های یدی منجدر بد

غلظتهای باالتر راندمان حذف كاهش پیدا می كند .ایدن

افزایش راندمان حذف فلوراید می گردد؛ امّا ،این افزایش،

ماالد با هدف ارزیابی تدأثیّر خداک رس اصدالح شدده و

بدد از رسیدن ب زمان تدادل منجر ب كاهش میزان جدذب

خاک مارن آهکی ب عنوان ی

جاذب مناسدب در حدذف

فلوراید در واحد جرم جاذب می گردد .علّت ایدن پدیدده

فلوراید از محیطهای آبی انجدام شدده اسدت .نتدای ایدن

ب غیر اش اع ماندن برخی از نقا فدّال ساحی می تواندد

ماالد نشان داد ك خاک رس اصالح شده ،راندمان قابدل

مرت ط باشد ك نتیج آن كاهش میدزان جدذب مدیباشدد.

توجّهی 95/2 ،درصدد در حدذف فلورایدد در زمدان هدای

افزایش در میزان راندمان حذف بد دلیدل افدزایش سداج

واكنش  60دقیق دارد.

قابل دسترس در سیستم است؛ امّا ،كاهش میزان آالینددهی
جذب شده در واحد جرم جاذب ب ایدن دلیدل اسدت كد

تشکر و قدردانی

افزایش جرم جاذب منجر ب هم پوشانی ساوح جداذب و

نویسندگان از مداوندت پهوهشدی دانشدگاه علدوم

تجمّع آنها شدده كد برآیندد آن كداهش سداج مفیدد در

پزشکی همدان ب س ب حمایت مالی این پروژه قددردانی

دسترس می باشد .همچنین افزایش دوز جداذب و تجمّدع

مینمایند.

آنها باعث افزایش مسیر انتشار در دی مرحلد ی انتشدار
آالینده در ساوح قابل جذب جداذب شدده كد نتیجد آن
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Background & Objectives: Fluoride concentration in drinking
water is one of the effective parameters in human health, and the
majority of the body's requirement for fluoride is supplied through
drinking water. Fluoride in low concentration is essential for
human but in high concentration is very hazardous for human
health. In the present study, the efficiency of modified-clay and
lime-marl as adsorbents was investigated for the elimination of
fluoride from aqueous solution.
Material & Methods: This experimental study was conducted at
the Hamedan University of Medical Sciences in 2014. The effects
of several parameters such as pH (4, 7 and 10), the adsorbent
dosage (1, 5 and 10 g/L), initial concentration of fluoride (5, 10
and 15 mg/L), contact time (15-120 min) on the removal have
been studied. Also, the structural characteristics of both
adsorbents were evaluated using X-ray diffraction (XRD) and
Fourier transform infrared spectra (FT-IR).
Results: According to the results obtained, the removal efficiency
of fluoride, at concentration 10 mg/L and the approximate time of
60 min, in the case of clay-modified adsorbent is 95.23% and in
the case of lime-marl adsorbent is about 28.71%. Langmuir and
Freundlich coefficients were determined in the optimum
conditions, and the adsorption isotherm could be described by
the Langmuir model (R2=0.9907). Kinetic study showed that the
equilibrium time was 60 min. The adsorption kinetics fitted well
with the Ho pseudo second-order kinetic model (R2=0.994).
Conclusion: According to our finding, it is proposed that the
adsorption process of fluoride by clay-modified is very efficient
and economics for fluoride removal from aqueous solution.
Keywords: Fluoride, Clay-modified, Lime-marl, aqueous
solution.
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