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ساخت نانو و ميکرو رسهای آلی بنتونيت با استفاده از سورفکتانت کاتيونی هگزادسيلتریمتيلآمونيوم
برومايد و بررسی راندمان جذب و رهاسازی نيترات توسط آنها در محيطهای آبی
فريبا نعمتی شمس آباد ،1حسين ترابی گلسفيدی *2و اميرمحمد ناجی
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی علوم خاک ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران
 .2استادیار ،گروه مهندسی علوم خاک ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران
 .3استادیار ،گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران
(تاریخ دریافت – 1395/1/29 :تاریخ بازنگری - 1395 /7 /24 :تاریخ تصویب)1395/7/28 :

چکيده
رسهای آلی کانی های رسی طبیعی هستند که با مواد پلیمری ،اصالح شده و برای اهداف خاصی استفاده میشوند .این
تبادل باعث بازماندن دائم الیههای رس و ایجاد تخلخل بیشتر و افزایش سطح بین الیهها جهت تبادل میشوند .این
مطالعه بهمنظور بررسی راندمان جذب و رهاسازیِ نیترات توسط رس بنتونیت ایرانی (اراک) اصالح شده با سورفکتانت
کاتیونی هگزا دیسیلتریمتیلآمونیوم بروماید) (HDTMA-Brدر دو اندازه میکرو و نانومتر و در دو سطح سورفکتانت
 100و  200درصد گنجایش تبادل کاتیونی ،در سطوح  30 ،20 ،14 ،9 ،6 ،3 ،0و  40میلیموالر نیترات و رهاسازی در
دو غلظت  6و  20میلی موالر نیترات در زمانهای  45 ،30 ،15دقیقه و  8 ،2 ،1و  16ساعت بهصورت طرح فاکتوریل در
قالب طرح پایهی کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .نتایج نشان داد که نانو ذرات بنتونیت آلی قادر هستند در سطح
سورفکتانت  200درصد  ،CECمحلولهای آبی آلوده به نیترات در غلظتهای  30 ،20 ،14 ،9 ،6 ،3و  40میلیموالر را با
راندمان به ترتیب 76 ،84 ،90 ،91 ،94 ،96 ،و  68درصد ،جذب و پاالیش نمایند در حالی که این راندمان برای میکرو
بنتونیتهای آلی به ترتیب 80 ،74 ،86 ،89 ،92 ،87 ،و  68درصد میباشد .سطح سورفکتانت  200درصد  CECدر هر
دو ذره نانو و میکرو بنتونیت آلی ،راندمان بسیار بهتری را نسبت به سطح سورفکتانت  100درصد ، CECدارا میباشد.
نتایج نشان داد که سطح غلظت سورفکتانت دارای اختالف معنیداری ( )p≤ 0/01در جذب و رهاسازی نیترات است در
حالی که اندازه ذرات اختالف معنیداری ( )p≤ 0/01نداشتند ،اما نانو بنتونیت آلی در سطح سورفکتانت  200درصد
گنجایش تبادل کاتیونی و غلظتهای اولیه کم نیترات دارای باالترین راندمان جذب ( 96درصد) و حداقل رهاسازی (3/7
درصد) میباشند.
واژههای کليدی :بنتونیت اصالح شده ،سورفکتانت کاتیونی ،رس آلی ،گنجایش تبادل کاتیونی
*

مقدمه

رس یک ماده طبیعی است که از شکستن و تجزیه شیمیایی
سنگهای آذرین به اندازه ذرات کمتر از  0/002میلیمتر (2
میکرون) تشکیل شده است ،ضمن اینکه امکان تشکیل رس در
محیط خاک نیز از طریق تغییر شکل ساده و پیچیدهی
کانیهای اولیه و ثانویه وجود دارد .برخی از رسها به دلیل
ویژگیهای منحصربهفرد مانند باال بودن سطح ویژه ،گنجایش
تبادل کاتیونی باال ،قدرت انبساط باال ،در بعضی موارد کم بودن
نیروی بین الیهای و غیره کاربرد بسیار گستردهای در صنایع
مختلف دارند (Ranjbaran et al., 2013; Bhattacharya and
).Aadhar, 2014
* نویسنده مسئول htorabi@shahed.ac.ir :

بنتونیت عمدتاً از مونت موریلونیت تشکیل شده و از نوع
کانیهای آلومینوسیلیکاتی ورقهای انبساط پذیر است و از دو
ورقه پیوسته چهاروجهی سیلیکاتی که یک ورقه هشتوجهی
آلومینمی را احاطه (ساندویچ) کرده ،تشکیل شده است .به علت
وقوع جایگزینی هم شکل در اتمهای مرکزی چهار و یا
هشتوجهی توسط کاتیونهای با ظرفیت کمتر ،بار منفی دائمی
در سطوح آنها ایجاد میشود که بوسیله کاتیونهای معدنی مثل
کلسیم و سدیم خنثی میشوند .این کاتیونهای معدنی
میتوانند با سورفکتانتهای کاتیونی مبادله و باعث ایجاد
بنتونیت آلی (ارگانوبنتونیت) شوندReid-Soukup and Ulery, ( .
.)2002; Zhu et al., 2009
رسهای آلی کانیهای رسی طبیعی هستند که با مواد
پلیمری ،اصالح شده و برای اهداف خاصی استفاده میشوند.
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ترکیب آلی که بهصورت یک کاتیون آلی (سورفکتانت کاتیونی)
است با کاتیونهای سطح رس مبادله و جایگزین آنها میشوند.
پس از انجام این تبادل ،ترکیبات آلی به گونهای آرایش مییابند
(دوگانه) که سر مثبت آنها قادر به جذب آنیون و ایضاً مبادلهی
آنهاست؛ بنابراین این جایگزینی باعث بازماندن دائمِ الیههای
رس و ایجاد تخلخل بیشتر و افزایش سطح بین الیهها جهت
تبادل میشود .جذب و نگهداری ترکیبات آلی غیرقطبی بر روی
رسها بوسیله عواملی از قبیل نوع مولکولهای آلی در کمپلکس
و مولکولهای آلی جذب شده ،نوع حالل و نوع میزبان رس و
شکل و اندازه مولکولهای آلی کنترل میشود .عالوه بر میزان
 CECکه تأثیر زیادی روی جذب ترکیبات غیر یونی دارد ،اندازه
کاتیون و بار الیهای نیز بر این پدیده مؤثر میباشد ( Jaynes and
.)Boyd, 1991a, b; Xu and Boyd, 1994; Sheng et al., 1996
رسهای آلی را میتوان به دو گروه جاذب و آلی دوست
(اورگانوفیلیک) طبقهبندی کرد (.)Boyd and Jaynes, 1994
رسهای آلی جاذب ،بوسیله تبادل کاتیونهای بومی (همراه
رس) با کاتیونهای کوچک آمونیوم نوع چهارم مثل تریمتیل-
آمونیم ) (TMA+و تری متیل فنیل آمونیم ) (TMPA+ایجاد
میشوند .با انجام این فرایند ،بخشی از الیههای رس بهصورت
دائمی باز شده و باعث بوجود آمدن ریزتخلخل (میکروپروزیتی)
و زیادشدن مساحت سطوح بین الیهای میشود .اما رسهای آلی
دوست بوسیله تبادل کاتیونهای آلی بزرگ که معموالً دارای
بیش از  10اتم کربن در گروههای هیدروکربن آلکیل خود
هستند میتوانند رسهای ورمیکولیت و یا اسمکتیت را از حالت
آبدوست به آلیدوست تبدیل نمایند (.)Malla, 2002
رسهای آلی دارای کاربردهای متنوعی میباشند ،ازجمله
آنها میتوان به حذف آنیونی ،حذف عناصر سنگین ،حوزههایی
مانند پزشکی ،ساخت مواد آرایشی و بهداشتی ،تصفیه فاضالب،
روانکاری روغنهای مصرفی و گریسها ،ریختهگری ،آسیاب،
حامل دارو و علفکشها و آفتکشها ،صنعت الستیک و
پالستیک ،سیمان و در نانوکامپوزیتها اشاره کرد
(Bhattacharya and Aadhar, 2014; Lima-Guerra et al.,
).2014; Nawani et al., 2007

به دلیل بار منفی نیترات و عدم تمایل ذرات خاک به
جذب آن به واسطهی غالب بودن بارهای منفی ،مقادیر زیادی
نیترات از نیمرخ خاک خارج و وارد آبهای سطحی و زیرزمینی
میشود .استفاده از رسها بهعنوان یک منبع طبیعی
قابلدسترس ،سالم و ارزان برای حذف نیترات ،امروزه موردتوجه
محققین و صنعت قرارگرفته است .اغلب رسها در حالت طبیعی
دارای خصوصیت آنیون گریزی بوده ولی میتوان با تغییر در

سطح رسها آنها را به رسآلی تبدیل و برای جذب و پاالیش
آنیونها در محیطهای آبی استفاده کرد .این تغییر با قرارگیری
نوعی سورفکتانت کاتیونی در بین الیههای رس صورت میگیرد.
آمادهسازی و ساخت رسهای اصالحشده با سورفکتانت
کاتیونی آلی هگزادسیلتریمتیل آمونیوم با رسهای هالوسیت،
کائولنیت و بنتونیت جهت پاالیش محیط آبی از نیترات مورد
مطالعه قرار گرفت .آنالیز پراش اشعه ایکس قبل و بعد از آلی
شدن رس جهت تأیید ورود ترکیب آلی به درون الیههای رس
مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که رسهای طبیعی در
مقابل جذب نیترات بیاثر بودند اما هنگامیکه با سورفکتانت
کاتیونی اصالح شدند ،پتانسیل استفاده بهعنوان اصالحکننده
آالیندههای آنیونی پیدا کردهاند .بنتونیت آلی توانایی باالتری
نسبت به سایر رسهای آلی جهت جذب نیترات داشته است (Xi
).et al., 2010
آمادهسازی و سنتز مونتوریلونیت آلی با سورفکتانت
ستیلتریمتیلآمونیم بروماید ) (CTABبا گنجایش تبادل
کاتیونی  60سانتیمول بار بر کیلوگرم و غلظت  0/3موالر
ستیلتریمتیلآمونیم بروماید مورد مطالعه قرار گرفت.
مورفولوژی سطحی نانو رس تهیهشده توسط میکروسکوپ
الکترونی روبشی) ، (SEMترکیب شیمیایی و میکروگراف آن
توسط تکنیک تغییر شکل فوریر طیفسنجی مادونقرمز
) (Fourier Transform-IRمورد بررسی قرار گرفت .افزایش
فاصله مبنای مونتموریلونیت CTAB-با دستگاه پراش اشعه
ایکس به علت ورود مواد آلی به الیههای مونتموریلونیت ،مورد
تأیید قرار گرفت .همچنین مطالعات حرارتی رس آلی با استفاده
از روش آنالیز توزین حرارتی) (TGAنشاندهنده تغییر پایداریِ
حرارتی از سدیم مونتموریلونیت به سدیم مونتموریلونیت
مخلوط شده با کاتیون آلی (سورفکتانت  )CTABبوده است
).(Bhattacharya and Aadhar, 2014
نتایج تجزیه و تحلیل پراش اشعه ایکس مونتموریلونیت
آلی با سورفکتانت هگزادسیل پریدینیوم کلراید نشان داد که بعد
 cکانی مونتموریلونیت از  12/29آنگستروم قبل از آلی شدن به
 40/27آنگستروم افزایش یافته است .راندمان جذب مونت-
موریلونیت آلی برای آنیونهای نیترات و پرکلرات به ترتیب
 0/67و  1/11میلیمول بر گرم گزارش شده است ( Bagherifam
.)et al., 2014
از رسهای آلی بنتونیت با سورفکتانت آلی هگزادسیل-
تریآمونیم جهت جذب سرب و کلروبنزن (،)Lee, et al., 2002
حذف اکسی آنیونهای معدنی نیترات و کرومات در فاضالب
( ،)Aroke,et al., 2014جذب فسفر از محیطهای آبی

نعمتی شمسآباد و همکاران :ساخت نانو و ميکورسهای آلی بنتونيت با استفاده از ...

Bakhtyari, et ( 2,4D

( )Akbarzadeh et al., 2011و آفتکش
 )al., 2014; Pernyeszi et al., 2006و از رس بنتونیت آلی و
کلینوپتیلولیت آلی با سورفکتانت هگزادیسیلتریآمونیم برای
حذف نیتریت و نیترات زه آب استخر پرورش ماهی ( Shokouh
 ،)Saljoghi et al., 2010استفاده شده است.
بهمنظور بررسی امکان استفاده از منابع داخلی ،از بنتونیت
معادن ایران جهت سنتز رسهای آلی با سورفکتانت هگزادسیل-
تریمتیلآمونیم بروماید در دو اندازه نانو و میکرو بهمنظور
بررسی راندمان جذب نیترات در سطوح مختلف غلظت
سورفکتانت و غلظت اولیه نیترات از محیطهای آبی استفاده شد.
همچنین بهمنظور بررسی پایداری جذب ،درصد رهاسازی
نیترات پس از جذب آن توسط بنتونیت آلی در زمانهای
مختلف مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت.

مواد و روش
رس مورد استفاده در این تحقیق بنتونیت تولیدی معادن استان
مرکزی میباشد .تجزیه درصد عنصری نمونه با استفاده از
دستگاه  EDXمدل  CAMSCAN MV-2300و شناسایی آن با
استفاده از روش  XRDو آمادهسازی نانو و میکرو بنتونیت با
تیمارهای اشباع با منیزیم ،اشباع با پتاسیم ،تیمار نمونه اشباع با
منیزیم بوسیله اتیلن گلیکول و تیمار اشباع با پتاسیم در حرارت
 550درجه سانتیگراد و با استفاده از دستگاه پراش اشعه ایکس
( )XRDمدل  D8 ADVANCE X-Ray Diffractometerانجام
گرفت.
بنتونیت در دو اندازه نانو و میکرو مورد استفاده قرار
گرفت .جداسازی رس در اندازههای ذکرشده بهوسیله روش
سانتریفیوژ انجام شد .برای جداسازی ذرات نانو از دور
سانتریفیوژ  3000به مدت  50دقیقه (در مجموع  5دفعه) و
برای جداسازی ذرات میکرو از دور سانتریفیوژ  750به مدت 5
دقیقه (در مجموع  3دفعه) استفاده شد .ذرات معلق موجود پس
از هر بار سانتریفیوژ جمعآوری گردید ( Kittrick and Hope,
) .1963در این روش ،اندازه نانو ذرات  100نانومتر و کوچکتر از
آن و اندازه میکرو ذرات  2-0/2میکرون میباشد .برای اطمینان
از صحت تفکیک ذرات نانو و میکرو بنتونیت ،از میکروسکوپ
نیروی اتمی ( )AFMمدل GPK NANO WIZARD-2و
میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMمدل KYKY-EM3200
استفاده گردید.
برای ساخت رس آلی و بررسی جذب نیترات بر آن،
گنجایش تبادل کاتیونی ( )CECمیکرو و نانو بنتونیت با استفاده
از روش استات سدیم در  8/2 pHمحاسبه گردید (Rhoades,
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) CEC .1982نانو و میکرو بنتونیت به ترتیب  103و  86سانتی-
مول بار بر کیلوگرم اندازهگیری شد .پس از ساخت رسهای آلی،
جهت اطمینان از ورود ماده آلی (سورفکتانت) به درون الیههای
بنتونیت از دستگاه پراش اشعه ایکس ( )XRDمدل D8
 ADVANCE X-Ray Diffractometerاستفاده شد.
ماده آلی استفاده شده جهت تهیه بنتونیت آلی،
سورفکتانت کاتیونی هگزادسیلتریمتیلآمونیوم بروماید
) (HDTMA-Brبا وزن مولکولی  364/46تهیه شده از شرکت
مرک آلمان میباشد.
اشکال مختلفی از آرایش سورفکتانت بر روی سطح و
درون الیههای رس وجود دارد که فرم دو الیهای آن نسبت به
فرمهای تک الیه و ساختار پارافینی ،دارای توانایی جذب آنیون
است .تشکیل هرکدام از این فرمها بستگی به نسبت سورفکتانت
به رس دارد .بنابراین آزمایش در دو سطح سورفکتانت  100و
 200درصد گنجایش تبادل کاتیونی صورت گرفت .به این
منظور برای تهیه نانو بنتونیت اصالح شده در سطح  100و 200
درصد  CECبه ترتیب از محلول  0/34و  0/68موالر و برای
میکرو بنتونیت به ترتیب  0/28و  0/57موالر سورفکتانت
کاتیونی  HDTMA-Brاستفاده گردید .مقدار 180میلیلیتر از
سورفکتانت کاتیونی هگزادسیلتریمتیلآمونیوم بروماید با
غلظتهای ذکر شده با  60گرم نانو و میکرو بنتونیت به مدت
 24ساعت با سرعت  150دور در دقیقه شیکر شد .پس از آن،
مخلوط حاصله با آب مقطر شستشو و به مدت  20دقیقه با
سرعت  5000دور بر دقیقه سانتریفیوژ شد و شستشو تا منفی
شدن تست نیترات نقره برای تایید عدم حضور یون بروماید ادامه
یافت .در ادامه ،نمونه رس به مدت  24ساعت در آون با دمای
 80درجه سانتیگراد قرار گرفت و پس از خشک شدن ،دوباره
آسیاب و برای استفاده آماده گردید ).(Li, 2003
برای طراحی آزمایشهای جذب توسط بنتونیت آلی تهیه
شده 8 ،سطح غلظت نیترات با سه تکرار بهصورت فاکتوریل در
قالب طرح پایه کامالً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .به این
منظور  2/5گرم از نانو و میکرو رس آلی تهیه شده با  25میلی-
لیتر محلول نیترات پتاسیم در غلظتهای ،20 ،14 ،9 ،6 ،3 ،0
 30و  40میلیموالر در سه تکرار ،به مدت  24ساعت با سرعت
 150دور در دقیقه شیکر شد .پس از سانتریفیوژ با سرعت
 5000دور به مدت  5دقیقه ،محلول صاف رویی جدا و غلظت
نیترات بر حسب نیتروژن نیتراتی با استفاده از دستگاه اسپکترو
فتومتر مدل  PG Instruments Ltdدر دو طول موج  220و
 270نانومتر ) (Armstrong, 1963اندازهگیری شد .کارایی
حذف نیترات از فرمول تفاضل غلظت اولیه و تعادلی بر غلظت
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اولیه ،ضربدر  100به دست آمد.
بهمنظور بررسی پایداری نیترات جذبشده توسط میکرو و
نانو-بنتونیت آلی ،آزمایشهای رهاسازی نیترات در سطح
سورفکتانت  200درصد  ،CECدر  7زمانِ  30 ،15و  45دقیقه
و  8 ،2 ،1و  16ساعت و در دو سطح غلظت نیترات  6و 20
میلی میلیموالر با سه تکرار بهصورت فاکتوریل در قالب طرح
پایه کامالً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .به  2/5گرم بنتونیت
آلی که نیترات را در سطوح  6و  20میلیموالر نیترات ،جذب
کرده بودند 25 ،میلیلیتر آب مقطر (دو بار تقطیر) اضافه شد.
پس از شیکر در زمانهای یاد شده ،سانتریفیوژ شده و محلول
صاف رویی جمعآوری و غلظت نیتروژن نیتراتی آنها با استفاده
از دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازهگیری شد.
برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرم افزار MSTATC
و برای رسم نمودار از نرم افزار  Excelاستفاده شد.

نتايج و بحث
اندازه ذرات با توجه به آنالیزهای دستگاه  AFMو میکروسکوپ
الکترونی روبشی ) (SEMنشان میدهد ،جداسازی ذرات نانو و
میکرو به روش سانتریفیوژ دارای عملکرد بسیار مناسبی میباشد
به طوری که متوسط اندازه نانو ذرات  70نانومتر و همگی کمتر

از  100نانومتر و متوسط اندازه میکرو ذرات  0/3میکرون تعیین
گردید (شکل .)1نتایج تجزیه عنصری بنتونیت استفاده شده با
استفاده از دستگاه  ،EDXدر جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول .1تجزيه عنصری کانی بنتونيت مورد مطالعه

ترکیب

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

مقدار
(درصد)

47

15/5

3/2

2/6

2/7

3/6

*

LO

I

17

* :درصد کلی آب و مواد فرار ()Loss of ignition

پراشنگار پرتو ایکس نانو بنتونیت ،پس از چهار نوع تیمار
در شکل ( )2و همچنین قبل و بعد از آلی شدن در شکل ()3
نشان داده شده است .همان طور که در شکل ( )2مشاهده می
شود ،بخش غالب بنتونیت را کانی اسمکتیت تشکیل میدهد.
نتایج پراش نگار اشعه ایکس در قبل و بعد از آلی شدن بنتونیت
در شکل ( ،)3نشان میدهد که پیک  12/4آنگستروم بنتونیت،
پس از آلی شدن و ورود هگزادیسیلتریمتیل آمونیم بروماید
به درون الیههای بنتونیت ،به  19/9آنگستروم تغییر یافته است.
این افزایش بعد  cکانی بنتونیت ) (c-spacingنشاندهندهی آلی
شدن بنتونیت است.

شکل .1تصوير ميکروسکوپ نيروی اتمی ) (AFMنانو بنتونيت (باال) و ميکرو بنتونيت (پايين)

نعمتی شمسآباد و همکاران :ساخت نانو و ميکورسهای آلی بنتونيت با استفاده از ...
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شکل  .2پراشنگار پرتو ايکس نانو بنتونيت در تيمار اشباع با منيزيم ) (Mgکه تنها دارای يک پيک مهم در ناحيه  14آنگستروم بوده و تمامی اين پيک پس از
تيمار با اتيلن گليکول ) (Mg-EGبه  17آنگستروم افزايش پيدا کرده است .در تيمار اشباع با پتاسيم ) (Kنيز پيک  11/7آنگستروم به دست آمد و در تيمار حرارت
 550درجه سانتیگراد ) (K-550قسمت عمده آن از بين رفته است .بنابراين میتوان گفت که بخش غالب بنتونيت مورد مطالعه را اسمکتيت تشکيل میدهد .نتايج
ذرات ميکرو بنتونيت نيز کامالً مشابه نانو بنتونيت بوده است.

شکل  .3پراش نگار پرتو ايکس کانی بنتونيت قبل (باال) و بعد از آلی شدن (پايين) -با ورود  HDTMAبه درون اليههای رس  2:1بنتونيت ،بعد  Cکانی از 12/4
به  19/9آنگستروم افزايش پيدا کرده و آلی شدن رس را تاييد مینمايد.

کارايی حذف نيترات

نتایج تجزیه واریانس دادههای حاصل از جذب نیترات در جدول ()2
نشان داده شده است .جذب نیترات تحت تأثیر همزمان سه عاملِ
غلظت نیترات ،اندازه ذره و سطوح متفاوت سورفکتانت ِکاتیونی
هگزادسیلتریمتیلآمونیوم بروماید میباشد (جدول.)2

نتایج آزمون مقایسه میانگین به روش دانکن در شکل ()4
نشان میدهد ،باالترین کارآیی جذب نیترات مربوط به غلظت 3
تا  6میلیموالر در نانو ذرات بنتونیت آلی در سطح سورفکتانت
 200درصد گنجایش تبادل کاتیونی است ،در عین حال راندمان
جذب نیترات تا سطح  14میلیموالر غلظت اولیه نیترات دارای
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اختالف معنیداری در سطح  1درصد نیست .به عبارت دیگر نانو
ذرات بنتونیتآلی قادر هستند محلولهای آبی آلوده به نیترات
در غلظتهای  30 ،20 ،14 ،9 ،6 ،3و  40میلی موالر را به
ترتیب با راندمان 76 ،84 ،90 ،91 ،94 ،96 ،و  68درصد ،جذب

و پاالیش نمایند .با توجه به محدود بودن مکانهای جذب،
طبیعی است که با افزایش غلظت اولیه نیترات ،تمامی مکانهای
جذب توسط نیترات اشغال شده و بنابراین راندمان جذب در
غلظتهای زیاد نیترات کاهش مییابد.

جدول .2تجزيه واريانس حاصل از دادههای جذب نيترات توسط بنتونيت آلی

منابع تغییر

درجه آزادی

اندازه ذره
سطح سورفکتانت
غلظت نیترات
سطح سورفکتانت×اندازه ذره
غلظت نیترات×اندازه ذره
غلظت نیترات× سطح سورفکتانت
سطح سورفکتانت×غلظت نیترات×اندازه ذره
ضریب تغییرات
خطا
جمع کل

**

1
1
7
1
7
7
7
64
95

**:معنیداری در سطح احتمال %1

کمترین میزان جذب نیترات در ذرات نانو بنتونیت آلی در
سطح سورفکتانت  100درصد گنجایش تبادل کاتیونی و
غلظتهای  6 ،3و  40میلیموالر اتفاق افتاده است .روند جذب
با توجه به اثر متقابل سهگانه موجود نشان میدهد ،در سطح
سورفکتانت  100درصد گنجایش تبادل کاتیونی در نانو ذرات
بنتونیت آلی ،نه تنها عملکرد کم است بلکه کمترین میزان را در
کلیه سطوح و غلظتها دارا میباشد.
ذرات میکرو با سطح سورفکتانت  200درصد گنجایش
تبادل کاتیونی پس از نانو ذرات با سطح سورفکتانت مشابه،
دارای راندمان جذب باالیی هستند .راندمان جذب ذرات میکرو
بنتونیت آلی همانند نانو ذرات بنتونیت آلی تا غلظت اولیه 14
میلیموالر نیترات ،اختالف معنیداری با همدیگر ندارند .به
عبارت دیگر راندمان جذب و پاالیش این ذرات در سطح
سورفکتانت  200درصد  ،CECدر غلظتهای اولیه ،14 ،9 ،6 ،3
 30 ،20و  40میلیموالر نیترات به ترتیب،86 ،89 ،92 ،87 ،
 80 ،74و  68درصد میباشد .راندمان جذب ذرات میکرو در
سطحِ سورفکتانت  100درصد  ،CECاز ذرات نانو با سطح
سورفکتانت مشابه باالتر است.
به صورت کلی سطح سورفکتانت  200درصد، CEC
راندمان بسیار بهتری را نسبت به سطح سورفکتانت  100درصد
 ،CECدر هر دو ذره نانو و میکرو دارا میباشد .اما راندمان جذب
در سطح سورفکتانت  100درصد  ،CECدر ذرات میکرو بهتر از

میانگین مربعات درصد جذب
157/363
43106/817
**
5660/130
**
707/801
**
20/451
**
1021/150
**
72/736
%2/87

**

 :nsغیر معنیدار

ذرات نانو است .علت این مسئله را میتوان به سطوح تبادلی
بیشتر در ذرات نانو بنتونیت نسبت داد که برای تشکیل آرایش
دوگانه سورفکتانت ،کافی نیست .به عبارت دیگر ،ذرات نانو
بنتونیت ،به علت دارا بودن  CECو سطح ویژه بیشتر ،نیازمند
مقادیر بیشتری از سورفکتانت کاتیونی ) (HDTMAهستند تا
بتوانند آرایش دوگانهی بیشتری را ایجاد نمایند .از اینرو غلظت
کمتر سورفکتانت کاتیونی ( 100درصد  )CECآرایش دوگانه
کمتری در نانو بنتونیت نسبت به میکرو بنتونیت ایجاد میکند.
به همین دلیل راندمان جذب در  100درصد  ،CECدر میکرو
بنتونیت بیشتر از نانو بنتونیت است.
نتایج تحقیقات ) Azam et al. (2013روی بنتونیت
اصالحشده با سورفکتانت کاتیونی هگزادسیلتریمتیلآمونیم
بروماید در سطح  200درصد  CECنشان داد که با افزایش
غلظت نیترات از  5میلیگرم در لیتر به  300میلیگرم در لیتر،
بازدهی جذب نیترات از  92به  47درصد کاهش یافته است.
تأثير اندازه ذره

نتایج نشان داد که اندازه ذره عامل مهمی در افزایش راندمان
جذب میباشد .نانو ذرات در سطح سورفکتانت باالتر دارای
عملکرد بیشتری نسبت به میکرو ذرات میباشند .یکی از دالیل
افزایش شدید راندمان جذب و پاالیش نیترات تا سقف ،94 ،96
 91و  90درصد در غلظتهای به ترتیب  9 ،6 ،3و  14میلی-
موالر نیترات توسط ذرات نانو بنتونیت آلی با توجه به یافتههای
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) ،Azam et al. (2013تفکیک ذرات در اندازهی نانومتر (کمتر از
 100نانومتر) است.
عامل اصلی که رسها را برای واکنش با سورفکتانت و
کاربرد آنها بهعنوان یک ذره جاذب مناسب میکند سطح ویژه
و گنجایش تبادل کاتیونی باالی آنها میباشد .با کاهش اندازه
ذرات رس بنتونیت CEC ،افزایش پیدا میکند (Wang, et al.,
) .2007در واقع کاهش اندازه باعث افزایش مکانهای تبادلی
کاتیونهای سطحی میشود .در نتیجهی کوچکتر شدن اندازه،
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با افزایش مکانهای تبادلی ،سبب جذب بیشتر سورفکتانت و در
پی آن حذف بیشتر آنیونها میگردد). (Hrenovic,et al., 2008
نتایج این تحقیق نیز نشان داد که گنجایش تبادل کاتیونی ذرات
رس میکرو بنتونیت  86و ذرات رس نانو 103 ،سانتیمول بار بر
کیلوگرم است ،به عبارت دیگر  CECذرات نانو  17واحد بیشتر
از ذرات میکرو بنتونیت است ،در نتیجهی این افزایش ،جذب
سورفکتانت بر سطح نانو رس بیشتر شده و حذف نیترات افزایش
یافته است.

شکل .4مقايسه ميانگين اثر متقابل اندازه ذره ،سطح سورفکتانت و غلظت اوليه نيترات بر راندمان جذب در بنتونيت آلی

تأثير غلظت سورفکتانت

نتایج این تحقیق نشان میدهد سطح سورفکتانت  200درصد
گنجایش تبادل کاتیونی با اختالف باالیی نسبت به سطح
سورفکتانت  100درصد  ،CECسبب افزایش راندمان جذب می-
شود .علت این اختالف به نحوهی آرایش مولکولهای آلی
سورفکتانت در بین الیههای رس مرتبط میشود .در غلظتِ
سورفکتانت  100درصد گنجایش تبادل کاتیونی ،مولکولهای
آلی سورفکتانت ،آرایش تک الیهای تشکیل میدهند این در
حالی است که غلظت سورفکتانت  200درصد گنجایش تبادل
کاتیونی موجب ایجاد آرایش دو الیهای در بین صفحات رس
میگردد .علت جذب بیشتر نیترات بر روی رسهای آلی ،ایجاد
آرایش دو الیهای در بین صفحات رس است .به عبارت دیگر در
سطح سورفکتانت  100درصد  CECمقدار (غلظت) HDTMA
به کار رفته جهت تشکیل آرایش دو گانه نسبت به سطح تبادل
رس ،کافی نیست .آرایش تک الیهای سورفکتانت کاتیونی در

سطح و بین الیههای رس بنتونیت ،نمیتواند باعث جذب آنیون-
ها از جمله نیترات شود ( ;Malakootian et al. 2010
( Li, Li and Bowman, 1998; Nabizadeh, et al. 2012
;.1999

تاثير غلظت اوليه نيترات

بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق غلظت اولیه نیترات عامل
مؤثری بر کارایی جذب نیترات میباشد .با افزایش غلظت اولیه،
مقدار جذب افزایش مییابد ،این در حالی است که راندمان
جذب کمتر میشود (شکل .)4در غلظتهای کم نیترات اولیه،
مکانهای تبادلی موجود بر سطح بنتونیت آلی برای جذب زیاد
هستند و در نتیجه بیشترِ نیترات موجود در محیط بر سطح
بنتونیت آلی جذب میشوند .اما با افزایش غلظت ،مکانهای
تبادلی برای جذب نیترات سریعتر اشغال میشوند و راندمان
جذب نیترات کاهش پیدا میکند ( .)Azam et al., 2013با
افزایش غلظت ،راندمان جذب کاهش مییابد .در واقع سایتهای
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غلظت اولیه نیتراتِ  6و 20میلیموالر که به ترتیب باالترین
جذب و شروع محدودهی نسبتاً ثابت ،مورد بررسی قرار گرفتهاند.
با توجه به جدول ( )3اثر متقابل بین غلظت اولیه نیترات
و اندازه ذره از نظر رهاسازی در سطح احتمال %1معنیدار می-
باشد .تأثیر متقابل دوگانه بین اندازه ذره و غلظت اولیه نیترات
به روش دانکن و در سطح احتمال  %1در شکل ( )5نشان داده
شده است.
باالترین درصد رهاسازی در غلظت  6میلیموالر و ذرات
میکرو بنتونیت آلی میباشد .کمترین میزان رهاسازی در
غلظتهای  6و 20میلیموالر نانو بنتونیت آلی و بدون اختالف
معنیدار از یکدیگر میباشد .روند رهاسازی نشان میدهد ذرات
میکرو در غلظت  6میلیموالر و پس از آن در غلظت  20میلی-
موالر دارای درصد باالی رهاسازی میباشند .در حالی که ذرات
نانو در دو غلظت ذکر شده اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند
اما با میکرو ذرات دارای اختالف معنیدار هستند.

قابل دسترسِ کافی در غلظتهای کم ،باعث افزایش راندمان
جذب میشوند .در محلولهای با غلظت باال ،مولکولها سبب
نیروی رانش شده و بر نیروی مقاومت انتقال جرم بین فاز جامد
و محلول غلبه مینماید)(Nabizadeh, et al., 2012
با افزایش غلظت اولیه ،جذب افزایش مییابد به عبارت
دیگر ،تعدادی از سایتهای تبادلی در نسبت پایین جذب شونده
به جذب کننده (جاذب) ،وجود دارد ،اما با افزایش نسبت جذب
شونده به جاذب ،سایتهای تبادلی اشباع شده و در نتیجه منجر
به کاهش کارآیی جذب میشوند ) .(Gunay et al., 2007نتایج
) Mahdavi (2011و ) Azam et al. (2013بر جذب نیترات روی
زئولیتها و بنتونیتهای آلی با یافتههای این تحقیق در خصوص
روند جذب نیترات مطابقت دارند.
بررسی فرآيند رهاسازی نيترات

در این تحقیق رهاسازی در سطح سورفکتانت  200درصد
انجام گرفته است .ضمن این که مطالعه رهاسازی فقط در دو
CEC

جدول .3نتايج تجزيه واريانس رهاسازی ميکرو و نانو بنتونيت آلی

منابع تغییر

درجه آزادی

اندازه ذره
زمان
غلظت نیترات
غلظت نیترات × اندازه ذره
زمان × اندازه ذره
زمان × غلظت نیترات
زمان× غلظت نیترات × اندازه ذره
ضریب تغییرات
خطا
جمع کل

1
6
1
1
6
6
7
50
78

**:معنیداری در سطح احتمال %1

میانگین مربعات درصد رهاسازی
**

371 279/
ns
1/078
**
91/093
**
94/740
ns
0/556
ns
1/227
ns
1/073
17/58
0/923
 :nsغیر معنیدار
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کم بودن درصد رهاسازی در ذرات نانو بنتونیت آلی در
حد کمتر از  3درصد و نداشتن اختالف معنیدار (در سطح
احتمال  )%1بین رهاسازی در غلظت نیترات  6و  20میلیموالر
مؤید پایدار بودن جذب نیترات بر سطح نانو بنتونیت آلی است،
به طوری که درصد رهاسازی آن به طور میانگین تا  16ساعت
کمتر از  3درصد است .همچنین نتایج نشان میدهد درصد
رهاسازی در ذرات نانو بنتونیت آلی مستقل از غلظت اولیه
نیترات میباشد.
در میکرو بنتونیت آلی ،درصد رهاسازی در غلظت 6
میلیموالر بیشتر از غلظت  20میلیموالر است .به طوری که
میانگین درصد رهاسازی در  6و  20میلیموالر به ترتیب  8/6و
 4/4درصد میباشد .اگر چه این اختالف در دامنه معنیداری در
سطح احتمال  %1وجود دارد ،اما به علت کوچک بودن کل مقدار
درصد رهاسازی (کمتر از  9درصد) میتوان گفت که این
اختالف چندان مهم و قابلتوجه نمیباشد .در توجیه این
اختالف میتوان این گونه استدالل کرد که چون مقدار نیترات
جذبشده بر سطح میکرو بنتونیت آلی در غلظت  6میلیموالر
نیترات ( 92درصد) بیشتر از غلظت  20میلیموالر ( 74درصد)
بوده است ،لذا میتوان انتظار داشت که مقدار رهاسازی نیز در
آن بیشتر باشد .همین روند در ذرات نانو بنتونیت آلی نیز
مشاهده گردید ،اما مقدار اختالف آنها ناچیز و کمتر از 0/5
درصد میباشد .اختالف درصد رهاسازی در ذرات میکرو بنتونیت
آلی نسبت به نانو بنتونیت آلی در  6و  20میلیموالر نیترات
اولیه را میتوان به ساختار ذرات ریزتر نانو بنتونیت نسبت داد.
جذب آنیونها و حتی کاتیونها در اطراف بارهای مثبت
یا منفی بهصورت تک الیهای نبوده ( )Rafiei et al., 2014بلکه
متأثر از میدان الکتریکی بارها نیز میباشند ،بنابراین طبیعی
است که آنیونهایی که در فواصل دورتری از سطوح با بار مثبت
جذب شدهاند ،با نیروی کمتری نگهداشته شده و راحتتر جدا
خواهند شد .به عبارت دیگر آنیونهایی که در فاصله بیشتری از
سطح با بار مثبت قرار دارند ،رهاسازی آنها نیز با صرف انرژی
کمتر و در زمان کمتر و راحتتر انجام میشود .این روند تا
زمانی ادامه خواهد یافت که آب نیروی کافی جهت جداسازی
بقیهی آنیونها (نیترات) را نداشته و میزان رهاسازی در آب به
حد ثابتی میرسد.
در مطالعهی رفتار جذب-واجذب نفتالین بر رس آلی
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نشان داده شد که در غلظتهای کم ،آنیونها اولین الیهی
سایتهای پر انرژی را اشغال کرده ،در نتیجه رهاسازی کمتری
دارند .اما در غلظتهای باال مقدار زیادی نفتالین ،سایتهای با
انرژیهای پایین را نیز اشغال میکنند ،بنابراین این دسته از
مولکولهای نفتالین میتوانند بهآسانی رها شوند (Xu et al.,
).2014
تجزیه واریانس ،معنیدار نبودن زمان در فرایند رهاسازی
نیترات در بنتونیت آلی را در سطح احتمال  %1تأیید مینماید.
این مطلب نشان میدهد ،فرآیند رهاسازی در زمانهای مختلف
دارای اثر معنیداری نمیباشد .در واقع این فرآیند بهصورت
لحظهای بوده و با گذشت زمان تأثیر زیادی در آن مشاهده نمی-
شود ( Li (2003) .)Malekian et al., 2013با  6مرتبه تکرار
فرآیند رهاسازی گزارش کرد ،بیشترین میزان رهاسازی در زمان
اولیه اتفاق افتاده و این امر نشان میدهد که دفع ،تقریباً آنی
است Cho et al. (2005) .گزارش دادند که میزان رهاسازی با
افزایش سطح غلظت اولیه افزایش پیدا کرده است ،اما این مقدار
کمتر از  2درصد کل جذب بوده و بنابراین رهاسازی از بنتونیت
آلی در حد کم و ناچیز گزارش گردید.
نتيجهگيری

نتایج نشان میدهد که نانو ذرات بنتونیت آلی قادر هستند
محلولهای آبی آلوده به نیترات در غلظتهای ،20 ،14 ،9 ،6 ،3
 30و  40میلیموالر را با راندمان به ترتیب،90 ،91 ،94 ،96 ،
 76 ،84و  68درصد ،جذب و پاالیش نمایند درحالیکه این
راندمان برای میکرو بنتونیتهای آلی به ترتیب،89 ،92 ،87 ،
 80 ،74 ،86و  68درصد میباشد .سطح سورفکتانت  200درصد
CECدر هر دو ذره نانو و میکرو بنتونیت آلی ،راندمان بسیار
بهتری را نسبت به سطح سورفکتانت  100درصد ، CECدارا
میباشد .بنابراین استفاده از سطح سورفکتانت  100درصد
 ،CECعلیرغم مصرف کمتر سورفکتانت کاتیونی  ،HDTMAبه
علت راندمان پایین در حذف نیترات توصیه نمیشود .هر دو
ذرهی نانو و میکرو بنتونیت آلی از راندمان بسیار باال در جذب
به همراه ثبات و پایداری بسیار خوب در نگهداری نیترات جذب-
شده برخوردار هستند .علیرغم معنیدار نبودن تاثیر اندازه ذره
در جذب و پاالیش نیترات ،ذرات نانو بنتونیت آلی از راندمان
باالتری نسبت به ذرات میکروبنتونیت آلی برخوردار هستند.
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