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چکیده
اخیراً استفاده از فیلترهای زئولیتی (کلینوپتیلولیت ) بترای کتاه نیتترون آمونیتاکی بته عنتوا اتایگزین فیلترهتای
بیولونیک درسیستمهای نوین مداربسته و پرورش با آب برگشتی بسیار اهمی پیدا کرده اس  .در ایتن ماالهته دو نتو
کلینوپتیلولی  :سدیکپتاسیک ( )Na, K)2 3Al3 (Al, Si)2 Si13 O36 • 12(H2Oو سدیکپتاسیککلسیک ( Ca, Na,
( )K)2 3Al3 (Al, Si)2 Si13 O36 •12(H2Oبا خلوص  85درصد) دانهبندی و ظرفی تبادل کاتیونی آ ها اندازهگیتری
و از نظرکارایی در حذف آمونیاک کل با هتم مقایسته شتدند .ابتتدا ظرفیت تبتادل کتاتیونی آ هتا بتا استتفاده ازروش
استاتسدیم نرمال اندازهگیری شد .سپس زئولی های سدیک پتاسیک وسدیک پتاسیک کلسیک بتا استتفاده از التک و
دستگاه شیکر به اندازههای کمتر از  1میلیمتر 1-2 ،میلیمتر 2-2/8 ،میلیمتر 2/8-4 ،میلیمتر دانهبندی شدند بتا تواته
به نتایج بدس آمده اندازه ذرات کلینوپتیلولی نق مهمی در میزا اذب آمونیاک کل و ظرفی تبادل کاتیونی داشته
و میزا آ در هر نو دانهبندی متغیر بود .نتایج مقدار اذب آمونیاک کل نشا داد که دانهبندی کمتر از یک میلیمتتر
باالترین میزا اذب را دارد .در پایا با تواه به نتایج بدس آمده ،کلینوپتیلولی فاقد کلسیم (سدیک پتاسیک) میزا
اذب باالتری از آمونیاک را نشا داد.

مقدمه
در ایرا نقاط مهدودی برای احداث استخرهای پرورش ماهی سردآبی مناسب هستند .زیرا صرف نظر از شرایط اقلیمی و دمایی،
کمبود منابع آب یکی از مشکالت اساسی بخ

تولید صنهتی ماهیا سردآبی میباشد .طبق قانو لگر برای پرورش هر تن ماهی

پرواری مقادیر بین  7تا  10لیتر در ثانیه آب تازه ،بستگی به کیفی

آ  ،مورد نیاز اس  .بنابراین برای یک مجتمع  20تنی200 ،

لیترآب درثانیه موردنیاز اس  .همچنین عالوه بر دبی اشاره شده حجم آب مورد نظر باید فاقد آالینده و دارای دمای پایینی باشد.
به همین سبب قسم

اعظمی از مناطق کم آب ازچرخه تولید ماهیا سردآبی کنار میروند .عالوه بر موارد ذکر شده تغییرات
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اقلیمی و خشکسالی نیز باعث محدود شد گسترش این صنه در کشورما شده اس  .لذا فناوری که بتواند میزا آب مصرفی را
کاه

دهد بسیار ارزشمند بوده و مورد تواه ویژه قرار خواهد گرف .

در سالهای اخیر استفاده از بیوفیلتر اه تصفیهی آب برگشتی یا چرخشی در سیستمهای مداربسته ماهیا سردآبی یکی از
اصلیترین راهکارهای استفادهی مجدد از آب برگشتی بوده اس  .بیوفیلترها حاوی باکتریهای نیتروزموناس و نیتروباکتر تبدیل-
کنندهی آمونیاک به نیتری و نیترات دارای محدودی های عدیدهای هستند .به عنوا مثال بهترین فهالی این باکتریها در
دماهای  22تا  25دراهی سانتیگراد اس  ،که خارج از دامنه مالوب تحمل ماهیا سردآبی ( 16دراه سانتیگراد) اس  .عالوه بر
این با کاه دمای آب از کارایی باکتریهای بیوفیلترها به شدت کاسته میشود ( .)Huang et al., 2010مواد شیمیایی ،آنتی
بیوتیکها ،شدت نور ،کمبود اکسیژ آب و بسیاری از عوامل دیگر از کارایی باکتریها کاسته و امهی آ ها را کاه میدهند.
میزا اکسیژ مصرفی بیوفیلتر بسیار باالس مقدار اکسیژ مورد نیاز اه تبدیل هر کیلوگرم آمونیاک به نیتری برابر با 43 /3
کیلوگرم اس و برای تبدیل هر کیلوگرم نیتری به نیترات به  14/1کیلوگرم اکسیژ نیاز اس  .به عبارتی در مجمو برای تبدیل
یک کیلوگرم آمونیاک کل به نیترات  57/4کیلوگرم اکسیژ توسط بیوفیلتر از آب گرفته و مصرف میشود ( Trckova et al.,
 .)2004همچنین برای زنده نگهداشتن بیوفیلتر باید همواره سیستم پرورش فهال و آب همواره در چرخ و حاوی مواد الزم برای
زیس باکتریها باشد در غیر این صورت امهی فهال باکتریها نابود شده و برای راهاندازی مجدد بیوفیلتر با صرف وق الزمه،
باید مجددا اقدام نمود.
استفاده از موادی از قبیل زئولی اه حذف آمونیاک بسیاری از مشکالت اشاره شده را ندارد .زئولی ها هم به صورت طبیهی به
شکل مهاد شن و ماسه در طبیه واود دارند و هم میتوا به صورت مصنوعی از مواد پلیمری ساخته میشوند .تهدادی از
زئولی های طبیهی مناسب اه اذب آمونیاک عبارتند از  Clinoptilolite ،Laumontite ،Analime ،Faujasite ،Phillipsiteکه
این زئولی ها دارای انوا مختلفی و با دراهی خلوص خاص خود هستند .زئولی ها در واقع کانیهای از انس سلیکات آلومینیوم
با ساختار چهار واهی هستند که در آ حفرات و کانالهای با ابهاد  3-10انگستروم واود دارد ( ;Gattardi and Galli, 1985
 .)Mumpto and Fishman, 1977در داخل این حفرات به میزا  1-10درصد آب واود دارد .واود این ساختما در زئولی به
آ ها ااازه میدهد تبادل کاتیو را با ظرفی بین  2/16 -4/73میلیاکی واال بر گرم داشته باشند ( ;Kayabali and kezer, 1988
 .)Laird and Fleming, 2008زئولی ها در شماری از تحقیقات کاربردی از امله تغذیه حیوانات ،آبزیپروری ،به اه تبادل باالی
آ ها و ظرفی انتخابی برای  NH4استفاده میشوند ( Yannakopoulos et al., 2000; Trckova et al., 2004; Mercurio et al.,
.)2009; De Gennaro and colella, 2003
در ایرا مهادنی غنی و وسیع از کلینوپتیلولی واود دارد که به دلیل قیم پایین و کارایی باال ،گزینهی مناسبی اه استفاده
در اذب آمونیاک در سیستمهای مداربسته اس  .در این پژوه میزا اذب آمونیاک توسط کلینوپتیلولی نو سدیک پتاسیک
با خلوص  85درصد با کلینوپتیلولی نو سدیک پتاسیک کلسیک با خلوص  85درصد در دانهبندیهای مختلف مورد بررسی و
مقایسه قرار گرفتند.
مواد و روشها
کلینوپتیلولی نو سدیک پتاسیک و سدیک پتاسیک کلسیک به میزا  10کیلوگرم از شرک افرا زند تهیه گردید .ابتدا برای
مقایسهی این دو نو کلینوپتیلولی ظرفی تبادل کاتیونی ( )CECآ ها مورد سنج قرار گرف  .ظرفی تبادل کاتیونی برای
کلینوپتیلولی نو سدیک پتاسیک  164/7میلی اکی واال در  100گرم بود و کلینوپتیلولی سدیک پتاسیک کلسیک مقدار
 117/34میلیاکی واال در  100گرم بود .اندازهگیری ظرفی تبادل کاتیونی با استفاده از روش استات سدیم نرمال انجام شد
(.)Miller and Sumner, 1996
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کلینوپتیلولی به کار برده شده در این آزمای به صورت طبیهی بود و عملیات اسیدشویی و سایر اصالحات روی آ انجام نگرف
و اه شستشوی سنگ از آب مقار و اتانول استفاده شد .در مرحلهی اول هر نمونهی  500گرمی از کلینوپتیلولی های تهیه شده
سه مرتبه و هر بار با یکونیم لیتر آب مقار شستشو داده شد و سپس مجدداً برای آماسکرد کلینوپتیلولی مصرفی ،به اندازهی
سه برابر حجم آ  ،آب مقار اضافه گردید و به مدت  48ساع باقی ماند تا کامال شسته شده و با متورم شد آمادگی الزم برای
اذب کاتیو را پیدا کند .سپس با مخلوط  50درصد اتانول و آب مقار شستشو و مجدداً در پایا با آب مقار آبکشی گردید.
سپس در آو در دراه حرارت  125دراهی سانتیگراد به مدت  24ساع خشک گردید.
در مرحلهی دوم زئولی های سدیک پتاسیک و سدیک پتاسیک کلسیک با استفاده از الک و دستگاه شیکر به اندازههای کمتر از 1
میلیمتر 1 ،تا  2میلیمتر 2 ،تا  2/8میلیمتر 2/8 ،تا  4میلیمتر دانهبندی شد سپس اه مقدار اذب آمونیاک کل با هم مورد
مقایسه قرار گرفتند .مهیار انتخابی این نو دانهبندیها عدم نیاز به سنگشکن در استفاده از زئولی طبیهی مهد بود به طوری که
محصول استحصالی فقط نیاز به الک دارد و بدو استفاده از سنگ شکن قابلی دانه بندیهای فوق را با درصدهای نزدیک به هم
را داراس  .اه سنج میزا اذب آمونیاک کل توسط هر دو نو کلینوپتیلولی از مادهی کلرور آمونیم ( )NH4Clساخ
کارخانه مرک ( )Merckآلما استفاده گردید .برای سنج آمونیوم یا آمونیاک کل در نمونهها از روش فنات استفاده شد
(.)Binaemotlagh, 1398
مواد الزم برای سنج مقدار آمونیوم در یک نمونه:
 -1فنل C6H6O2 -
 -2سود سوزآور NaOH3 -
 -3سولفات منگنز آبدار MnSO4(H2O( -
 -4هیپوکلرید سدیم (وایتکس) NaOCl -
 -5اسید هیدروکلرید  4موالرHCl -
اساس روش فنات ،واکن آمونیاک با هیپوکلری و فنل در حضور کاتالیزور  Mn2+و تولید انیدوفنل با رنگ آبی تند میباشد .برای
سنج  50تس در ابتدای آزمای  5گرم فنل را وز و در  50سیسی آب حل گردید سپس  1/25گرم سود به آ اضافه شد.
پس از  10دقیقه محلولها واکن داده و فنات سدیم تشکیل گردید و در یک بشر 10سیسی هیپوکلرید سدیم و  40سیسی آب
مقار و  3سیسی اسید هیدروکلرید به آ اضافه گردید تا اسیدیتهی آ در محدودهی بین  5تا  7قرار گیرد .برای این سنج از
 pHسنج کاغذی استفاده شد .سپس  50میلیگرم سولفات منگنز آبدار را در  100میلیلیتر آب ریخته و در قاره چکا ریخته
شد .بهد از آمادهسازی محلولها ،در نمونهی حاوی آمونیم اه سنج با دستگاه اسپکتروفتومتر1 ،سیسی سولفات منگنز0/5 ،
سیسی از محلول وایتکس حاوی هیپوکلرید سدیم و  0/6سیسی فنات سدیم اضافه شد و  10دقیقه به هم زده شد تا محلول به
رنگ سبز کم رنگ رسید .قبل از سنج نمونهی مورد نظر دستگاه اسپکتروفتومتر با استفاده از آب مقار کالیبره و کلیهی نمونهها
با طول موج  630نانومتر قرائ و دادهها ثب گردید .با کوچکتر شد اندازهی ذرات ،مقدار ساح به حجم آ ها افزای مییابد
لذا هرچه ذرات کلینوپتیلولی ریزتر باشد ساح تماس مولکولها بیشتر و میزا اذب بیشتر خواهد بود .ظرفی تبادل کاتیونی
( )CECکلینوپتیلولی نیز به اندازهی ذرات بستگی داش و در هر نو دانهبندی مقدار آ متغیر بود .در مرحلهی دوم زئولی های
سدیک پتاسیک و سدیک پتاسیک کلسیک با استفاده از الک و دستگاه شیکر به اندازههای کمتر از  1میلیمتر 1 ،تا  2میلیمتر2 ،
تا  2/8میلیمتر  2/8تا  4میلیمتر دانهبندی شد و  5کیلوگرم از هر نو کلینوپتیلولی سدیک پتاسیک و سدیک پتاسیک کلسیک
اداگانه در چندین مرحله و هر مرحله به مدت  2ساع در شیکر قرار گرف و با دانهبندی فوق اداسازی و الک گردید.
از هرکدام از دانهبندیها مقدار 10گرم اداسازی گردید و در  4تیمار و  3تکرار دستهبندی شد .هر یک از دانهبندیها برای بررسی
میزا اذب آمونیاک کل در یک زوک کوچک با ظرفی  2لیتری از انس شیشه ریخته شد و با استفاده از یک پمپ پروانهای با
اریا پایین رونده بر روی ستو کلینوپتیلولی  ،چرخ آب در یک مدار کامالَ بسته برای هر نمونه برقرار گردید (شکل .)1
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شکل :1ستون کلینوپتیلولیت و جهت چرخش آب

دمای آب  18دراه سانتیگراد و میزا کل حجم آب در چرخ  4لیتر و در مدت زما  24ساع در نظر گرفته شد .اه
میزا اذب آمونیاک کل توسط هر دو نو کلینوپتیلولی از مادهی کلرور آمونیم ( )NH4Clساخ کارخانهی Merck
سنج
آلما استفاده گردید .برای هر تیمار محلول کلرور آمونیم با غلظ  25میلیگرم در لیتر تهیه گردید .اه سنج میزا
آمونیاک کل باقی مانده در محلول بهد  24ساع چرخ و عبور از ستو کلینوپتیلولی  ،از روش فنات استفاده گردید.
به طور میانگین برای هر کیلوگرم غذای مصرفی ماهیا قزلآالیرنگین کما حدود  25گرم آمونیاک کل تولید میشود (وابسته به
کیفی پروتئین غذا) لذا میزا کلینوپتیلولی مصرفی در ستو ها به درصد غذادهی در هر روز و تهداد روزهای الزم برای اارای
پروسهی احیا ستو بستگی دارد .چنا چه یک سای پرورشی بخواهد هر  10روز یک بار ستو را احیا کند میزا کلینوپتیلولی
مصرفی از هر تیپ را باید بدین طریق محاسبه نماید .درصد غذادهی در هر روز را در آمونیاک کل تولید شده توسط هر کیلوگرم از
غذای مصرفی ضرب نماید تا میزا آمونیاک تولیدی در هر روز بدس آید سپس در تهداد روزهایی که میخواهد بهد از آ ستو
را احیا نماید ضرب نماید.
محاسبات فرمول شده:
 Aمیزا آمونیاک تولید شده توسط  1کیلوگرم غذا به میلیگرم
 Bمیزا غذای مصرفی روزانه به میلیگرم
 Cتهداد روزهای در نظر گرفته شده برای احیای ستو کلینوپتیلولی
 Mحاصل ضرب  3پارامتر  A, B, Cکه واحد آ میلیگرم اس .
 Kمیزا کلینوپتیلولی الزم با انتخاب نو دانهبندی برای اذب آمونیاک کل با استفاده از ادول ( 1گرم)
 K1کلینوپتیلولی سدیک پتاسیک و  K2کلینوپتیلولی سدیک پتاسیک کلسیک a .دانهبندی کمتر از یک میلیمتر b ،دانه بندی
بین  1تا  2میلیمتر c ،دانهبندی بین  2تا  d ، 2/8دانهبندی بین  2/8تا  4میلیمتر
A.B.C=M
K1b = M/1.462

نتایج
اذب آمونیم کل توسط کلینوپتیلولی سدیک پتاسیک و سدیک پتاسیک کلسیک در ادول  1نشا داده شده اس  .با تواه به
نتایج بدس آمده کلینوپتیلولی نو سدیک پتاسیک مقدار باالتری از اذب را نشا داد و نو سدیک پتاسیک کلسیک با دارا
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بود کلسیم در ساختار خود ،اذب کمتری را نشا میدهد .این امر نشا میدهد هرچه ذرات زئولی
بیشتر میشود.

ریزترباشد ،میزا اذب

جدول  .1مقادیر جذب شده آمونیم کل با غلظت  25میلیگرم در لیتر توسط کلینوپتیلولیت سدیک پتاسیک و سدیک پتاسیک کلسیک
دانهبندی
مقدار وز کلینوپتیلولی
مقدار اذب توسط سدیک پتاسیک)(K1
مقداراذب توسط سدیک پتاسیک کلسیک)(K2

کمتر از  1میلیمتر

 1تا  2میلیمتر

 2تا  2/8میلیمتر

 2/8تا 4میلیمتر

 10گرم

 10گرم

 10گرم

 10گرم

*

14/62

13/31

10/92

**

11/02

10/16

8/69

15/33
12/32

* هرگرم1/533 K1میلیگرم آمونیاک کل را اذب میکند.
** هر گرم  1/232 K2میلیگرم آمونیاک کل را اذب میکند

شکل  :1مقادیر جذب آمونیوم کل با غلظت  25میلیگرم در لیتر با اندازه ذرات در هر گرم

بحث
با تواه به
بوده و به
انواعی دارد
 ،باید تیپ

تاکنو ماالهات زیادی درخصوص کاربردهای متنو زئولی در پرورش ماهی و صنه آبزیپروری صورت گرفته اس
نق اصلی زئولی دراذب آمونیاک آب ،غالب آزمایشات مربوط به اذب یو آمونیاک آب با نام عمومی کلینوپتیلولی
ذکر نام و تشخیص نو و تیپ کلینوپتیلولی در اثر مقاالت پرداخته نشده اس و این در حالی اس که کلینوپتیلولی
که هر تیپ آ مشخصات و کارایی خاص خود را دارد .به همین سبب در صنایع و با تواه به کاربردهای گوناگو آ
خاصی استفاده شود (.)Sommai and Boyd, 1993; Chen, 1992; Knoph and Thorud, 1996; Person et al., 1995
هر کدام از تیپهای کلینوپتیلولی میزا اذب خاص خود را دارد و تاثیرات خاص خود را بر روی اسیدیته و سختی محلولهای
عبوری میگذارد .لذا شناسایی تک تک این پارامترها به استفادهی درس و بهینهی ما از این ماده کمک میکند .در آبزی پروری
اگر چنانچه منحصراً به بحث اذب آمونیاک آب پرداخته شود با تواه به پژوه فوق کلینوپتیلولی نو سدیک پتاسیک کارایی
باالتری نسب به تیپ سدیک پتاسیک کلسیک خواهد داش .
به طور متوسط برای اذب  3کیلوگرم آمونیاک کل حاصل از  100کیلوگرم غذای مصرفی ماهیا قزلآالی رنگین کما  ،میزا
مصرف سدیک پتاسیک سرند شده با دانهبندی بین  1تا  2میلیمتر برابر با  2051کیلوگرم اس و برای همین مقدار آمونیاک از
کلینوپتیلولی سدیک پتاسیک کلسیک میزا  2676کیلوگرم الزم اس در مزار مدار بسته پرورش قزلآالی رنگینکما مهموالً
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...مقایسه دو نوع زئولیت کلینوپتیلولیت

 اشبا میشوند، و هر سری ستو بهد از یک هفته کار اذب آمونیاک کل.دو سری از ستو های اذب آمونیاک قرار داده میشود
 سری دوم ستو ها فهال شده و سری اول ستو ها برای احیا و،و برای فهال بود اذب آمونیاک کل در سای پرورش ماهی
. ستو مجدداً احیا میگردد، نرمال در هر لیتر آب0/1  و با نمک.اداسازی آمونیاک کل اذب شده از مدار خارج میشود
با تواه به نتایج بدس آمده از این ماالهه میتوا اذعا داش نو های سدیکپتاسیک و سدیکپتاسیککلسیک کلینوپتیلولی
.ماده موثری در ااذب آمونیاک با کارایی باال هستند
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Abstract
Recentlly, use of zeolite is important for remove ammonia in water of Rainbow trout farming recirculating systems.
Two types of clinoptilolite was selected, clinoptilolite sodicpotassic (Na, K) 2 3Al3 (Al, Si)2 Si13 O36 .12 (H2O)
and clinoptilolite sodicpotassic calcic (Ca, Na, K)2 3Al3 (Al, Si)2 Si13 O36 .12(H2O) (With a purity of 85%). the
CEC were measured And the removal efficiency of ammonia were compared. The aim of the study was to define
recirculating system with a capacity of 20 tons of rainbow trout farming, How much of each type is necessary
clinoptilolite And what kind of Grain size. There's this mine clinoptilolite in Semnan, Iran. CEC was measured by
the falamfotometri. CEC for the sodicpotassic 164.7 and sodicpotassic calcic was 117.34 mEq / 100 g. Clinoptilolite
particle size have plays an important role in the absorption rate of ammonia. When the particle size becomes smaller
Particle surface area will be increase. CEC have not dependent on the particle size of clinoptilolite. Both types
clinoptilolite were classified in Sizes less than 1 mm - 1 to 2 mm - 2 to 2.8 mm – 2.8 to 4 mm. Then the adsorbed
amount of ammonia was compared. Temperature 22° C and pH=7.5 Attracted a 1g sodicpotassic1.533 mg
ammonium and 1g sodicpotassic calcic Attracted 1.232 mg ammonium. Clinoptilolite without calcium showed more
absorption rate.
Keywords: Clinoptilolite, Biofilter, Recirculating systems, Zeolite, Ammonia removal
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