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چکیده
فسفات یکی از آالینده های محیطی است .افزایش این آنیون در آب های سطحی ،زیر زمینی ،دریاچه ها و رودخانههای با جریان آرام ،پدیده یوتریفیکاسیون میباشد .از جمله جاذب های
مقرون به صرفه و با کارایی باال جهت حذف این آنیون از محیطهای آبی ،رسهای آلی( )organoclayمیباشد .رسهای آلی با تغییر در رسهای طبیعی بوسیله ترکیب با نوعی مادهآلی بلند
زنجیره ایجاد میشوند و سطح ویژه زیاد رسها را که غالباً آنیون گریز هستند ،آمادهی جذب آنیونها میسازند .در این تحقیق از کانی بنتونیت در اندازه نانو برای ساخت رس آلی به منظور
حذف فسفات از محیطهای آبی استفاده گردید .ذرات در اندازه نانو با استفاده از روش سانتریفیوژ جدا شدند .تجزیه عنصری بنتونیت بوسیله دستگاه  EDXانجام شد .از سورفکتانت
کاتیونی هگزادسیلتریمتیلآمونیوم بروماید ( )HDTMAبا غلظت  200درصد  ،CECبرای آلی کردن بنتونیت استفاده شد .رس آلی در سه سطح جاذب  1 ،5/0و  2گرم و کارایی حذف
فسفات در 8سطح غلظت اولیه فسفات با3تکرار به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد افزایش مقدار جاذب،کارایی جذب فسفات را
افزایش میدهد ( ،)p≤01/0اما این افزایش ،خطی نیست .کارایی حذف فسفات در مقدار جاذب 5/0گرم درغلظت های  160 ،120 ،80 ،60 ،40 ،20و 200میلیگرم بر لیتر به ترتیب ،89 ،91
 47 ،56 ،76 ،82و  38درصد ،در مقدار 1گرم  72 ،90 ،92 ،96 ،100،100و  59درصد و در  2گرم به ترتیب  84 ،93 ،97 ،98 ،99،99و  81درصد میباشد.
کلمات کلیدی :هگزادسیلتریمتیلآمونیوم بروماید ،کارایی جذب فسفات ،رسآلی ،نانوبنتونیت

مقدمه
فسفات یکی از آالینده های محیطی است ،افزایش این آنیون در آبهای سطحی و زیر
زمینی  ،دریاچهها و رودخانههای با جریان آرام ،پدیده یوتریفیکاسیون میباشد ].[1

نتیجه و بحث
تجزیه و تحلیلهای آماری نشان میدهد اثر مقادیر مختلف جاذب واثر غلظت های
متفاوت فسفات معنی دار میباشد .همچنین اثر متقابل دوگانه بین دوز جاذب و غلظت
فسفات نیز در فرآیند جذب معنیدار است(شکل.)1

این پدیده سبب کاهش کیفیت آب و رقابت بر سر اکسیژن و منابع غذایی میگردد.
استفاده از جاذب ها یکی از روش های معمول برای حذف فسفر از منابع آبی می باشد.
از جاذب های مقرون به صرفه و باکارایی باال رسهای آلی( )organoclayمیباشند .از
جمله کاربردهای رسهای آلی میتوان به به عنوان حامل علف کشها برای گیاهان
] ،[2تصفیه آب و فاضالب] [3حذف آنیون ها ][4و جذب و حذف عناصر سنگین ][5
اشاره کرد.هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر نانو بنتونیت آلی شده با HDTMA

بر کارایی حذف فسفات از محیطهای آبی در غلظتهای مختلف فسفات اولیه میباشد.

مواد و روش ها
جدا سازی ذرات به روش سانتریفیوژ ] [6و ظرفیت تبادل کاتیونی نانو ذرات بنتونیت
به روش استات سدیم تعیین گردید ] .[7برای ساخت رس آلی سورفکتانت کاتیونی
 HDTMA Brبه میزان  200درصد  CECبا نانو بنتونیت به مدت  24ساعت شیک و
پس از آن مخلوط حاصله چندین مرتبه سانتریفیوژ و در نهایت پس از خشک شدن
دو باره آسیاب و برای استفاده آماده گردید]. [8آزمایش های جذب فسفات توسط رس
آلی در  8سطح غلظت فسفات و سه سطح جاذب  1 ،0/5و 2گرم با سه تکرار به صورت
فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در غلظت های 160 ،120 ،80 ،60 ،40 ،20 ،0و
200میلی گرم برلیتر انجام شد .غلظت فسفات با استفاده از دستگاه اسپکترو فوتومتر
مدل  PG Instruments Ltdاندازه گیری شد ]. [9

نحوه ارائه :پوستر

شکل :1اثر متقابل دوگانه بین میزان جاذب و غلظت اولیه فسفات

با افزایش غلظت اولیه ،مقدار جذب افزایش مییابد ،در حالی که کارایی جذب کمتر
میشود.علت این تفاوت در تحقیقهای گوناگون در خواص فاز جامد و تقابل بین فاز
جامد و محلول عنوان شده است ] .[10همچنین نتایج نشان میدهد با افزایش میزان
جاذب ،درصد جذب افزایش پیدا میکند ،زیرا یون های فسفا ت مکان های تبادلی کافی
جهت جذب را در اختیار دارند ].[11
سطح جاذب دو گرم در تمام غلظت ها دارای عملکرد باالتری نسبت به نیم و یک گرم
میباشد .اما در غلظتهای 20تا 120میلیگرم بر لیتر فسفات اختالف بین درصد جذب
در 1و2گرم جاذب معنی دار نمیباشد .همچنین در غلظتهای  60 ،40 ،20و 80
میلیگرم بر لیتر ،عملکردی بین  90تا  75درصدی با مصرف نیم گرم از نانوبنتونیت
آلی در سطح سورفکتانت 200درصد ظرفیت تبادل کاتیونی حاصل شده است.
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