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چکيده
اغلب رسها ،درحالت طبیعی به دلیل دارا بودن ظرفیت تبادل کاتیونی قادر به جذب آنیون ها نمیباشند .میتوان با تغییر در سطح کانی رس و جذب کاتیونهای آلی ،خصوصیات رسها را تغییر داده و آنها
را برای جذب آنیونها مناسب گرداند .رسهای آلی ( ،)organoclayکانیهای رسی طبیعی هستند که با مواد پلیمری اصالح شده و برای اهداف خاصی استفاده میشوند.در این تحقیق از کانی بنتونیت در
اندازه نانو برای ساخت رس آلی به منظور حذف فسفات از محیطهای آبی استفاده گردید.جداسازی نانو ذرات بنتونیت با استفاده از روش سانتریفیوژ انجام و از سورفکتانت کاتیونی هگزادسیلتریمتیلآمونیوم
بروماید ( )HDTMAبرای ساخت نانوبنتونیت آلی استفاده گردید .بنتونیت آلی در دو سطح سورفکتانت  100و  200درصد ظرفیت تبادل کاتیونی تهیه و کارایی حذف فسفات در  8سطح 80 ، 60 ، 40، 20
 160 ،120 ،و  200میلیگرم برلیتر غلظت اولیه فسفات بررسی گردید .نتایج نشان داد که سطوح غلظت اولیه فسفات و سورفکتانت تاثیر معنی داری بر کارایی حذف فسفات از محیط آبی دارند(.)p≤01/0
نانوبنتونیت آلی شده با  ،HDTMAجاذب بسیار خوبی برای حذف فسفات از محیطهای آبی است ،به طوری که راندمان جذب آن در غلظتهای کم فسفات ،حدود  99درصد و در غلظتهای زیاد ،حدود 65
درصد میباشد .نانوبنتونیت آلی تهیه شده با غلظت سورفکتانت200درصد ظرفیت تبادل کاتیونی دارای راندمان باالتری نسبت به غلظت 100درصد ظرفیت تبادل کاتیونی میباشد.
کلمات کلیدی :هگزادسیلتریمتیلآمونیوم بروماید  ،راندمان جذب ،رسآلی ،نانوبنتونیت.

مقدمه
اغلب رس ها در حالت طبیعی به دلیل دارا بودن ظرفیت تبادل کاتیونی( )CECقادر به جذب
آنیون ها نمی باشند .رس های آلی ( ،)Organoclayکانی های رسی طبیعی هستند که با
مواد پلیمری اصالح شده وبا تغییر در خواص رس آنها رابرای جذب آنیون ها مناسب می سازند

نتيجه و بحث
تجزیه و تحلیلهای آماری نشان داد که تاثیر سطوح سورفکتانت و فسفات اولیه بر راندمان
جذب فسفات و همچنین اثر متقابل دوگانه بین سطح سورفکتانت و غلظت فسفات نیز معنیدار
است (شکل.)1

از کاربردهای رس آلی میتوان به استفاده در حذف مواد آلی مثل بنزن ،تولوئن و نفت سفید ][1
حذف عناصر سنگین] ، [2حامل دارو برای انسان ،تنظیم کننده قوام جوهر ،درصنعت،و پزشکی
کاربرددارد] . [3فسفات یکی از آالینده های محیطی است  ،تجمع فسفات یکی از آالینده های
محیطی است  ،تجمع این ماده در آب سبب ایجاد پدیده یوتریفیکاسیون شده و کیفیت آب را
کاهش میدهد ] .[4در این تحقیق حذف فسفات با استفاده از بنتونیت آلی در سطوح مختلف
سورفکتانت هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید ( )HDTMAمورد بررسی قرار گرفته است.
از آنجایی که تهیه رسهای خالص بسیار پرهزینه و اغلب وارداتی است ،در این تحقیق اقدام به
سنتز رسآلی با رسهای بدست آمده از معادن کشورشده است .در این راستا از رس بنتونیت
پس از جداسازی دراندازه نانو استفاده گردید.

شکل:1اثر متقابل دوگانه بین سطح سورفکتانت و غلظت اولیه فسفات

جذب بر روی رسهای آلی بدلیل ایجاد آرایش دوالیه در بین الیه های رس می باشد و این
آرایش در غلظت سورفکتانت 2برابر ظرفیت تبادل کاتیونی اتفاق میافتد] .[7همچنین افزایش
غلظت اولیه فسفر باعث افزایش میزان جذب و کاهش راندمان آن گردیده است .این امرمیتواند
ناشی از بیشتر بودن باندهای تبادلی آزاد برای جذب در غلظتهای پایین باشد ].[4
نتایج نشان داد نانوبنتونیت آلی شده با  ،HDTMAجاذب بسیار خوبی برای حذف فسفات از
محیطهای آبی است ،به طوری که راندمان جذب آن در غلظتهای کم فسفات ،حدود % 99

مواد و روش ها
جدا سازی ذرات به روش سانتریفیوژ ] [5و ظرفیت تبادل کاتیونی نانو ذرات بنتونیت به روش
استات سدیم تعیین گردید ] .[6برای ساخت رس آلی و به منظور تغییرسطح بنتونیت،
سورفکتانت کاتیونی  HDTMA Brدر دو سطح غلظت 100و  200درصد  CECبا رس مورد
نظر به مدت  24ساعت شیک شده پس از آن مخلوط حاصله چندین مرتبه سانتریفیوژ و در
نهایت پس از خشک شدن دو باره آسیاب و برای استفاده آماده گردید]. [7آزمایش های جذب
فسفات توسط رس آلی در  8سطح غلظت فسفات با سه تکرار به صورت فاکتوریل در قالب طرح
پایه کامالً تصادفی در غلظت های 160 ،120 ،80 ،60 ،40 ،20 ،0و200میلی گرم برلیتر انجام
شد .غلظت فسفات با استفاده از دستگاه اسپکترو فوتومتر مدل PG Instruments Ltd

اندازه گیری شد ]. [8

نحوه ارائه :پوستر

و در غلظتهای زیاد ،حدود % 65میباشد .نانوبنتونیت آلی تهیه شده با غلظت 2برابرCEC

دارای راندمان باالتری نسبت به غلظت 1برابر  CECمیباشد.
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