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- در زمينه کاربرد ژئوتکنيک زيست،با وجود تحقیقات مختلف در کاربرد نانو رسها در طرحهاي مختلف مهندسي
 در اين پژوهش امکان استفاده از نانورس ها براي جذب. تحقيقات قابلتوجهي صورت نگرفتهاست،محيطي نانورس ها
، با انجام آزمايش هاي ژئوتکنيک زيست محيطي.آالينده هاي فلز سنگين مورد مطالعه آزمايشگاهي قرار گرفتهاست
 بررسي.اندرکنش چند نانورس و کاني هاي رسي کائولينيت و بنتونيت با آاليندههاي فلزي سرب و مس مطالعه شد
 و نتايج پراش اشعه ايکس نشان داد که در مقايسه ظرفيت، ميزان نگهداري آالينده توسط نانو رس،ظرفيت بافرينگ
 بخش قابلتوجهي از ظرفيت بافرينگ خاک ناشي از حضور کربنات، سطح مخصوص و کربنات،(CEC)تبادل کاتيوني
 شدت قله اصلي کليه نمونهها در، با حضور آالينده سرب در خاک. دومين عامل در اين اندرکنش استCECاست و
 که کمترين مقدار جذب آالينده را داشت بعد از اندرکنش51A  در نانو رس کلوزايت.پراش اشعه ايکس کاهش نشان داد
 ترتيب، همچنين نتايج نشان داد که در نمونههاي مورد مطالعه.) ديده شد222Cps(  کمترين کاهش شدت قله،با آالينده
:قابليت نگهداري آالينده عبارتست از
Bentonite> Cloisite®Na+ > Kaolinite> Cloisite®30B > Cloisite®20A > Cloisite®15A

. ظرفيت بافرينگ، پراش اشعه ايكس، آالينده فلز سنگين، بنتونيت،نانورس

Geo-environmental Behaviour of Nanoclays in
Interaction with Heavy Metal Contaminants
V. R. Ouhadi; M. Amiri
ABSTRACT
In recent years, the use of nanoclays in different projects are reported. However, there has been very
little attention on the application of nanoclays in geo-environmental projects. In this paper the possibility
of application of nanoclays for retention of heavy metal (HM) contaminant were investigated. To achieve
this objective a series of experiments were performed on bentonite, kaolinite and nanoclays samples. The
buffering capacity, retention properties and XRD experiments show that among Cation Exchange
Capacity (CEC), specific surface area, and carbonate, the main factor that controls the soil-HM
interaction is carbonate phase. The CEC is the second important factor. Furthermore, after interaction of
soil samples with HM the intensity of basal spacing of minerals in XRD decreased. In Cloisite 15A which
had the minimum interaction with HM, the minimum reduction in peak intensity was observed (200 Cps).
In addition, the contaminant retention of soil samples are in accordance to following order:
Bentonite> Cloisite®Na+ > Kaolinite> Cloisite®30B > Cloisite®20A > Cloisite®15A
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فاز تبادلي ،كربنات ،هيدروكسيدها و نيز مواد آلي نگهداشته مي
شوند .نگهداشت يون هاي فلزي سنگين در هر فاز به pH

كاني هاي رسي به عنوان يكي از مصالح متداول در طرح-

محلول خاك ،اجزاي خاك و نوع فلز سنگين بستگي دارد[.]11

هاي ژئوتکنيک زيست محيطي و مهندسي دفن زبالهها مورد

نتايج تحقيقات انجام شده نشان ميدهد که قابليت بافري

استفاده قرار ميگيرند .يكي از واكنش هاي سطحي كاني هاي

(نگهداشت) خاك ها تا اندازه زيادي از سهم كربنات و مقدار

رسي ،جذب سطحي و مبادله كاتيون هاي فلزي است[  .]9رس

 CECخاك تأثير مي پذيرد[ .]22معيارهاي متفاوتي براي

هاي بنتونيتي به طور گسترده از کاني مونت موريلونيت و

ارزيابي قابليت يک خاک در جذب و نگهداري آلودگي وجود

مقدار کمتري از کاني هاي رسي ديگر تشکيل شده است.

دارد .يکي از اين معيارهاي اساسي ،اندازه گيري ظرفيت

بنتونيت که يک نمونه رس با کاربرد صنعتي است ،در زمينه

بافرينگ خاک است .ارائه غلظتي از اسيد كه براي تغيير pH

هاي جذب آالينده در طرحهاي ژئوتکنيک زيست محيطي،

خاک به اندازه يك واحد مورد نياز است ،معرف ظرفيت بافرينگ

کاتاليزور ها ،گل حفاري ،ماده خام سراميک ،ماده پرکننده در

خاك است [.]22

صنايع پالستيک ،داروسازي و شيمي پزشکي مورد استفاده

عليرغم تحقيقات وسيعي که در سال هاي اخير در موضوع

قرار مي گيرد[ .]11چندي پيش ،کامپوزيت هاي پليمري در

اندرکنش خاک و آلودگي صورت گرفته است در زمينه فرايند

مقياس نانو با رس هاي آلي به طور گسترده مورد مطالعه قرار

اندرکنش آالينده هاي فلز سنگين و نانورس ها تحقيقات قابل

گرفتهاست .مونت موريلونيت به طور گسترده به عنوان اليه

توجهي انجام نشده است .بر اين اساس هدف اين تحقيق مطالعه

هاي سيليکات در نانوکامپوزيت هاي پليمري استفاده شده

رفتار ژئوتکنيک زيست محيطي نانورس از نظر قابليت آن در

است[ .]11[]2پتانسيل نانومواد ،فقط يك بخش از علم فنآوري

جذب آالينده هاي فلز سنگين است.

نانومواد است كه نتايج و پي آمدهاي مفيدي داشته كه برخي از
آنها عبارتند از)5 :]12[]11[:كمك به راه حل هاي مسائل زيست
محيطي )2 .توليد مواد و محصوالت با خواص جديد )3 .بهبود

در اين پژوهش ،در بخش آزمايش هاي رفتاري از نانوپولک

فن آوري هاي موجود و توسعه مواد كاربردي )4 .بهينه سازي

رسي و نمونه هاي رسي بنتونيت و کائولينيت استفاده شده

شرايط اوليه براي كاربردهاي عملي.

است .هدف از اين انتخاب تعيين خصوصيات ژئوتکنيک زيست

در حقيقت ،کاربرد فناوري نانو برآمده از کاربرد عناصر

محيطي و قابليت جذب و نگهداري آالينده ها در انواع نانوذرات

است .از جمله کاربردهاي نانوذرات ميتوان به تجزيه و جذب

رسي و مقايسه آن با نمونه هاي رسي مورد مطالعه بوده است.

آاليندههاي محيط زيست اشاره کرد[ .]1[]11نانومواد ،پودرها و

بهاين منظور از نانومواد رسي صنعتي با نام تجاري

موادي با اندازۀ نزديک به  5تا  511نانومتر در مقياس نانو

کلوزايت ،Na+1کلوزايت ،11Aکلوزايت 22Aو کلوزايت12B

هستند .در مقياس نانو ،اعتبار تئوري کالسيک و مکانيک

استفاده شده است .اين نانورس ها از شرکت “توليد رس جنوب

کوانتوم مورد بحث است .در اين راستا يک تنوع بسيار زياد و

آمريکا” تهيه شده است .نمونه بنتونيت مورد استفاده در اين

غير منتظره در خواص مواد و ايجاد کاربردهاي جديدي براي

تحقيق با نام صنعتي “بنتونيت فالت ايران” بوده و از شرکت

مواد با فراهم کردن خواص جديد و مفيد ديده ميشود [.]11[]11

“ايران باريت” تهيه شده است .نمونه کائولينيت نيز از منطقه

نانو و ميکروذرات در رس ها با روش هاي شيميايي متفاوت

زنوس تبريز تهيه شده و تحت عنوان کائولينيت سوپر زنوس

توليد مي شوند ،اما آنها مي توانند تحت شرايط زيست محيطي

تبريز شناخته شده است .بخش اعظم آزمايش هاي انجام شده

نيز شکل بگيرند[  .]11[]9از سوي ديگر ،خاکهاي آلوده به فلزات

در اين تحقيق بر اساس استاندارد  EPA ،ASTMو

سنگين يکي از مشکالت متداول ژئوتکنيک زيستمحيطي در

دستورالعمل انجام آزمايش هاي ژئوتکنيک زيست محيطي

سراسر جهان بودهاند .آلودگي خاک اغلب ناشي از چند نوع فلز

دانشگاه مک گيل کانادا صورت گرفته است [ .]4[ ]1براي تعيين

است .آاليندههاي فلز سنگين معمول در خاکها شامل سرب،

درصد کربنات خاک ،از روش تيتراسيون استفاده شده است[.]1

مس ،جيوه ،آرسنيک ،کروم و کادميم هستند[ .]11[]12بين فلزات

اندازه گيري .سطح مخصوص خاک 2نيز با استفاده از محلول

سنگين ،سرب و مس بهعنوان خطرناکترين و شايعترين

 EGMEانجام شد[ .]1براي تعيين ظرفيت تبادل کاتيوني خاک،

آاليندههاي محيط زيست شناخته شدهاند .فلزات سنگين در

از محلول کلرايد باريم استفاده شد[ .]1درجدول ( )5وجدول ()2

بسياري موارد در خاك هاي رسي با چندين ساز و کار از قبيل

برخي مشخصات ژئوتکنيک زيست محيطي و فيزيکي نمونههاي

مورد مطالعه در اين پژوهش ارائه شدهاست .اندازه گيري

واسطه اندازه ابعاد ،داراي سطح مخصوص قابل توجهي هستند

ظرفيت نگهداري آلودگي توسط خاک با افزودن غلظت هاي

ليکن بهدليل اصالح آنان با مواد شيميائي و جلوگيري اين مواد

مختلف اسيد نيتريک ( )HNO3به نمونه ها انجام شده

از تماس مستقيم پولک هاي رسي با آالينده ،داراي ميزان جذب

است[ .]19[]4همچنين به منظور بررسي اندرکنش نمونه هاي

کمتري نسبت به بنتونيت مرجع و کلوزايت  Na+بودهاند .در

نانورس و کاني هاي رسي با آالينده فلز سنگين ،از آزمايش

فرايند جذب اين نمونهها سه عامل کربنات ،سطح مخصوص و

تعادل مخلوط اشباع استفاده شد .به اين منظور يک سري

ظرفيت تبادل کاتيوني موثر بوده است .اگرچه بر اساس نتايج

آزمايش هاي نگهداري فلز سنگين ،به روش تعادل

جدول ( )5وجدول ( ،)2مقادير سطح مخصوص و ظرفيت تبادل

سوسپانسيون اشباع خاک در غلظتهاي مختلف آالينده به شرح

کاتيوني نمونههاي کلوزايت  Na+و بنتونيت تا اندازهاي با

ذيل انجام شد[ :]4در ابتدا محلول هاي شامل نيترات سرب

يکديگر برابر است ،ليکن وجود  %1کربنات در بنتونيت سبب

( )Pb(NO3)2و نيترات مس ( )Cu(NO3)2.3H2Oدر غلظت هاي

شده است که اين نمونه داراي جذب آالينده بيشتري در مقايسه

 2/221تا  2/21موالر تهيه شد .يک گرم خاک خشک با دقت

با بنتونيت باشد .بيشتر الگوي جذب آالينده در نمونههاي

 2/221گرم وزن شده و داخل لوله سانتريفيوژ  12ميلي ليتر

مختلف نانورس توسط ظرفيت تبادل کاتيوني اين نمونهها

ريخته شد .سپس  12ميلي ليتر از الکتروليت مورد نظر به خاک

کنترل ميشود .بهطوريکه نمونه کلوزايت  Na+برخالف داشتن

اضافه گرديد .اين سوسپانسيون الکتروليت -خاک به مدت سه

سطح مخصوص کمتر نسبت به نمونه نانورس کلوزايت ،12B

ساعت توسط لرزاننده الکتريکي هم زده شد .آنگاه پس از

مقدار جذب بيشتري را نشان داده است .علت اين موضوع را

نگهداري نمونهها به مدت  24ساعت با هدف ايجاد شرايط

ميتوان به بزرگتر بودن ظرفيت تبادل کاتيوني کلوزايت Na+

تعادل ،اين سوسپانسيون دوباره به مدت سه ساعت توسط

در مقايسه با ظرفيت تبادل کاتيوني کلوزايت  12Bنسبت داد .در

لرزاننده الکتريکي هم زده شده و نمونه ها به اندازه  122ساعت

بين

نمونههاي مورد آزمايش ،کلوزايت  11Aکمترين جذب

ديگر نگهداري شده تا سيستم بطور کامل همگن شده و تبادل

آلودگي را داشتهاست .اين رفتار را نيز ميتوان با مقايسه

کاتيوني الزم ،صورت گيرد .پس از اين مرحله ،فاز مايع نمونه

ظرفيت تبادل کاتيوني و سطح مخصوص نمونهها تفسير نمود.

از فاز جامد خاک به وسيله دستگاه سانتريفيوژ با سرعت rpm

 1222جدا ،و در فاز مايع غلظت يون سرب و يون مس در آب
حفرهاي با استفاده از دستگاه جذب اتمي ( )AASمدل
( )GBC932 AB Plusتعيين گرديد ،و مقادير  pHسوسپانسيون
خاک -الکتروليت نيز براي نمونه ها اندازهگيري شد.

در شکل ( )5و شکل ( )2مقايسه ميزان جذب آالينده فلزات
سنگين سرب و مس در چهار نمونه نانورس در مقايسه با
نمونه بنتونيت مرجع نشان داده شده است .بر اساس نتايج ارائه
شده در شکل ( )5و شکل ( ،)2نمونه کلوزايت  Na+در مقايسه با
ديگر نمونه هاي نانورس از قابليت نگهداري فلز سنگين بيشتري
برخوردار است .ضمن آنکه نمونه هاي کلوزايت،11A
کلوزايت 22Aو کلوزايت 12Bداراي قابليت نگهداري آلودگي
کمتري در مقايسه با نمونه کلوزايت  Na+بودهاند .مقايسه
مقادير سطح مخصوص نمونههاي نانورس با سطح مخصوص
نمونههاي رسي کائولينيت و بنتونيت جدول ( )5وجدول ()2
نشان ميدهد که سطح مخصوص کليه نمونههاي نانورس از
سطح مخصوص کائولينيت و بنتونيت بيشتر است.
در واقع اگرچه نمونه هاي کلوزايت  22A ،11Aو  12Bبه-

شکل ( :)5بررسي ميزان جذب آالينده فلز سنگين سرب در چهار
نمونه نانورس در مقايسه با نمونه بنتونيت

جدول ( :)1مشخصات فيزيکي و ژئوتکنيک زيست محيطي نمونههاي رسي کائولينيت و بنتونيت
خواص فيزيكي و ژئوتكنيك زيست محيطي
( pHآب:خاك؛ )1::1
درصد کربنات

بنتونيت

کائولينيت

9.9

3.98

3±5.0

4

درصد مواد آلي

1

1.8

مواد آلي اصالح كننده

-

-

-

-

غلظت ماده اصالح كننده
2

سطح مخصوص () m / kg*10-3

414±5.0

48±5.0

ظرفيت تبادل كاتيوني()cmol / kg-soil

40.58

10.45

چگالي ويژه ()Gs

5..9

5..0

طبقه بندي

CH

كانيهاي تشكيل دهنده نمونه

ML - CL
كائولينيت ،كلسيت ،كوارتز

مونتموريلونيت ،كلسيت ،كوارتز

جدول ( :)2مشخصات فيزيکي و ژئوتکنيک زيست محيطي چهار نانورس مورد مطالعه

کلوزايت11A

کلوزايتNa+


...1

...9

3.3

1:.:0

درصد کربنات

:.:

:.:

:.:

:.:

درصد مواد آلي

0:

09

30

4

خواص فيزيكي و ژئوتكنيك زيست محيطي
( pHآب:خاك؛ )1::1

مواد آلي اصالح كننده
غلظت ماده اصالح كننده
سطح مخصوص ()m2/ kg*10-3

کلوزايت0:B

کلوزايت2:A

MT2EtOH

2M2HT

2M2HT

-

(95 )cmol / kg-soil

(90 )cmol / kg-soil

(150 )cmol / kg-soil

-

.04.0±0

413.0 ±0

380±0

054.3±0

ظرفيت تبادل كاتيوني ()cmol / kg-soil

1..44

19..4

15.90

01.14

چگالي ويژه ()Gs

1..9

1.11

1.44

2.9.

طبقه بندي
كانيهاي تشكيل دهنده نمونه

CH

CH

CH

CH

مونتموريلونيت

مونتموريلونيت

مونتموريلونيت

مونتموريلونيت

بر اساس نتايج ارائهه شهده در جهدول ( , )2بها وجهود آنکهه

کلوزايت  Na+بوده است از اين نمونه جذب کمتري نشان داده

سههطح مخصههوص نمونههه نههانورس کلوزايههت  Na+از سههطح

است .اما جذب آالينده در کائولينيت بيش از جذب آالينده در

مخصوص کليه نمونههاي نانورس کمتر است اما ظرفيت تبهادل

نانورس کلوزايت  12Bبوده است .وجود  %4کربنات در

کاتيوني اين نمونه از ظرفيهت تبهادل کهاتيوني کليهه نمونههههاي

کائولينيت ،علت اصلي اين تفاوت جذب در دو نمونه پيشين

نانورس بيشتر بوده است .به بيان ديگهر وجهود ظرفيهت تبهادل

است .در مجموع ترتيب قابليت نگهداري آالينده هاي فلزات

کاتيوني در مقايسه با سطح مخصوص تأثير بيشتري در جهذب
آلودگي داشته است .در عهين حهال نتهايج شهکل ( )5و شهکل ()2

سنگين توسط نمونه هاي مورد آزمايش عبارتند:
> Bentonite> Cloisite®Na+ > Kao.> Cloisite®30B
Cloisite®20A > Cloisite®15A

نشان مي دهد که نمونه بنتونيت داراي درصد جذب بيشتري در
مقايسه با نمونه هاي نانورس است .از آنجا که نمونهه بنتونيهت
در مقايسههه بهها نمونههه نههانورس از سههطح مخصههوص کمتههري
برخوردار است ،اين درصد بهاالي جهذب ( %11سهرب و %11,1
مس) را مهي تهوان بهه حضهور نزديهک بهه  %1کربنهات و CEC

بيشتر در نمونه رسي بنتونيت نسهبت داد .تفهاوت  %1درصهدي
ميان جذب سرب و مس را مهي تهوان بهه تهاثير بيشهتر کربنهات
موجود در بنتونيت در جذب سهرب و قابليهت بيشهتر نگههداري
آالينده فلز سنگين سرب توسط نمونه ها نسبت بهه آالينهده فلهز
سنگين مس نسبت داد (جذب انتخابي).
شکل ( :)1بررسي ميزان جذب آالينده فلز سنگين سرب در نمونه هاي
کائولينيت ،کلوزايت  Na+و کلوزايت12B

شکل ( :)2بررسي ميزان جذب آالينده فلز سنگين مس در چهار نمونه
نانورس در مقايسه با نمونه بنتونيت

در شکل ( )1و شکل ( )4مقادير قابليت جذب آلودگي فلزهاي
سنگين سرب و مس در نمونههاي نانورس در مقايسه با نمونه
کائولينيت ارائه شده است .مقايسه درصد جذب نمونه هاي
کائولينيت و نانورس کلوزايت  Na+نشان مي دهد که در دو
مورد آالينده فلزي ياد شده ،قابليت نگهداري آلودگي در نمونه

شکل ( :)4بررسي ميزان جذب آالينده فلز سنگين مس در نمونه هاي
+

کائولينيت ،کلوزايت  Naو کلوزايت12B

به منظور امکان تفسير بهتر نتايج ارائه شده در شکل ( )2تا
1

نانورس بيش از نمونه کائولينيت بوده است .نمونه کائولينيت

شکل ( ،)4ظرفيت تبادل کاتيوني  ،و سطح مخصوص نمونه ها

برخالف داشتن  %4کربنات به دليل آنکه سطح مخصوص و

دوباره در جدول ( )1ارائه و مقايسه شده است.

ظرفيت تبادل کاتيوني آن کوچکتر از مقادير گفته شده در نمونه

در اين جدول بر سه پارامتر درصد کربنات ،ظرفيت تبادل

کاتيوني ( )CECو سطح ويژه ) (SSAبهعنوان عوامل کنترل

کربنات> ظرفيت تبادل کاتيوني> سطح مخصوص

کننده در قابليت نگهداري آلودگي در خاک تأکيد شده است .با

به منظور حصول اطمينان از نتايج اخذ شده از شکل ( )5تا

توجه به تجزيه و تحليل ارائه شده قبلي در اين مقاله و به

شکل ( ،)4تغييرات  pHنمونه خاکهاي مورد مطالعه در مقابل

استناد مقادير جدول ( ،)1وجود ظرفيت تبادل کاتيوني بزرگ،

تغيير غلظت اسيد اضافه شده به نمونهها اندازهگيري و گزارش

نزديک به  %1کربنات و سطح مخصوص قابل توجه در نمونه

شد .نتايج تحقيقات محققين قبلي نشان ميدهد که ارزيابي اين

بنتونيت سبب افزايش قابليت نگهداري آلودگي در آن نسبت به

تغييرات  pHبه عنوان يک معيار اساسي در ارزيابي قابليت

ديگر نمونه ها شده است .از سوي ديگر بر اساس نتايج ارائه

جذب و نگهداري آلودگي در خاک شناخته شده است [ .]19شکل

شده در جدول ( ،)1نمونه کلوزايت  Na+سطح مخصوص

( )1نتايج اخذ شده از اين آزمايشها را نشان ميدهد .بر اساس

بيشتري نسبت به نمونه بنتونيت دارد .اين موضوع بهواسطه

نتايج ارائه شده در شکل ( ،)1نمونه بنتونيت در مقايسه با ديگر

تأثير وجود ابعاد بسيار کوچک نمونه نانورس بوده که در عمل

نمونه ها از قابليت بسيار مناسبي در مقاومت در مقابل تغيير

سطح قابل اندرکنش آن را به ميزان قابل توجهاي افزايش داده

 pHناشي از اسيد ورودي برخوردار بوده است .به استثناي

است .اين نمونه ظرفيت تبادل کاتيوني تا اندازه زيادي نيز

نتايج مربوط به کائولينيت ،نتايج ديگر نمونه ها به طور مناسبي

داشته است .دو مورد ياد شده سبب شده است که نمونه

با نتايج ارائه شده در شکل ( )5الي شکل ( )4انطباق دارد .به

نانورس کلوزايت  Na+در مقايسه با کائولينيت حاوي %4

طوريکه به استثناي نمونه کائولينيت ،ترتيب مقاومت در مقابل

کربنات از قابليت بيشتري در نگهداري آلودگي برخوردار باشد.

کاهش  pHاز ترتيب ارائه شده قبلي پيروي مي کند.

از سوي ديگر ،از مقايسه مقادير ظرفيت تبادل کاتيوني و سطح

علت کاهش بيشتر  pHنمونه کائولينيت حاوي  %4کربنات

مخصوص کائولينيت و نمونه نانورس کلوزايت 12Bمي توان

در مقايسه با نمونه کلوزايت  Na+را نيز مي توان به کمتر بودن

نتيجهگيري نمود که وجود  %4کربنات در نمونه کائولينيت در

 pHاوليه نمونه کائولينيت در مقايسه با  pHاوليه نمونه

عمل سبب شده است که اين نمونه داراي قابليت نگهداري

کلوزايت  Na+و مقدار کمتر ظرفيت تبادل کاتيوني اين کاني

آلودگي بيشتري از نانورس کلوزايت 12Bباشد .اين در حالي

رسي نسبت داد .براين اساس مي توان نتيجه گيري نمود که

است که نمونه نانورس گفته شده داراي سطح مخصوص بيش

نتايج آزمايش ياد شده برابري مناسبي با نتايج آزمايش هاي

از  12برابر کائولينيت و ظرفيت تبادل کاتيوني آن نيز %12

جذب و نگهداري داشته است.
به منظور بررسي تأثير آالينده سرب بر ريز ساختار نمونه-

بيشتر از کائولينيت بوده است.

هاي مورد مطالعه ،طيف اشعه ايکس تعدادي از نمونهها تهيه
جدول ( :)1مقايسه مقادير  CECو  SSAنمونه هاي مورد مطالعه

شد .شکل ( )1نتايج آزمايش پراش اشعه ايکس را براي نمونه
+

کلوزايت  Naقبل از اندرکنش با آلودگي و نمونه نانورس حاوي

درصد

SSA

کربنات

)(m2/g

کائولينيت

4

11

11,12

بنتونيت

1

411,1

11,21

2

124,1

11,11

کلوزايت11A

2

111

12,91

کلوزايت22A

2

111,1

19,11

افزايش غلظت نمك سيال منفذي موجب تغيير موقعيت قلهها

کلوزايت12B

2

114,1

11,41

نشده است.

نمونه خاک

کلوزايههههههت
Na+

CEC
)(cmol/kg-soil

بر اين اساس ترتيب تأثير عوامل حضور کربنات ،ظرفيت
تبادل کاتيوني و سطح مخصوص در قابليت نگهداري آلودگي
خاک را مي توان به شرح ذيل نتيجه گيري نمود:

غلظت  122cmol/kg-soilآالينده نيترات سرب را نشان ميدهد.
بر اساس نتايج ارائه شده در اين شکل با افزايش غلظت آالينده
سرب ،شدت قله اصلي (مونتموريلونيت) از  1922Cpsبه
1112Cpsكاهش يافته است .همچنين قله دوم مونتموريلونيت
دچار كاهش معنيداري شده است .اين موضوع تاييد كننده اين
نكته است كه افزايش غلظت نمك سيال منفذي موجب تشكيل
ساختار مجتمع در نمونهها شده که در نتيجه آن شدت قله
اصلي و قله دوم كاني كاهش يافته است .قابلتوجه است که

پيك اصلي در كليه نمونههاي کلوزايت كاهش يافته است .به
طوري که کمترين كاهش پيك اصلي در مورد کلوزايت 11Aبود
( )222Cpsكه كمترين ميزان جذب فلز سنگين نيز در اين نمونه
ديده شده بود .با بررسي پراش اشعه ايكس نمونههاي نانورس
کلوزايت 22Aو کلوزايت ،12Bديده شد که شدت پيك اصلي
کلوزايت 12Bنسبت به کلوزايت 22Aكاهش بيشتري را داشته
است .اين در حالي است كه ميزان جذب فلز سنگين سرب در
نمونه

کلوزايت12B

بيش

از

ميزان

جذب

نمونههاي

کلوزايت ،11Aو کلوزايت 22Aبوده است .از اينرو ميزان شدت
شکل ( :)1مقايسه ميزان ظرفيت بافرينگ در جهار نمونه نانورس و
کاني هاي رسي بنتونيت و کائولينيت

به منظور مقايسه تأثير حضور آالينده فلز سنگين بر
ريزساختار ديگر نمونههاي نانورس ،پراش اشعه ايکس ديگر
نمونههاي نانورس نيز قبل و بعد از اندرکنش با آلودگي تهيه
شد .به عنوان نمونه نتايج آزمايش تعيين پراش اشعه ايکس
کلوزايت 22Aدرشکل ( )1ارائه شده است .بر اساس اين نتايج

كاهش قلهها با نتايج ارائه شده در خصوص ميزان جذب و
نگهداري آالينده توسط نمونهها که در بخش قبلي مقاله مورد
بحث قرار گرفت برابري مناسبي داشته است.
قابل ذكر است بر اساس نتايج آزمايشات اشعه ايکس ،در
چهار نمونه نانورس صنعتي افزايش غلظت نمك سيال منفذي
موجب تغيير موقعيت قله ها نشده است و تنها بر روي شدت قله
تأثير گذاشته است.

ديده ميشود كه با افزايش غلظت آالينده در سيال منفذي ،شدت

شکل ( :)1تغييرات شدت و موقعيت پيك در نانورس کلوزايت Na+ناشي از افزايش غلظت آالينده سرب

شکل ( :)1تغييرات شدت و موقعيت پيك در نانورس کلوزايت  22Aناشي از افزايش غلظت آالينده سرب

 اين موضوع نياز استفاده.نگهداري آلودگي خاک را افزايش دهد
.از روشهاي فيزيکي براي تهيه نانورس را ايجاب ميکند
 کائولينيت و چهار نانورس مورد، در نمونههاي بنتونيت-ج
 ترتيب نگهداري آالينده فلز سنگين سرب و مس به،مطالعه

،بر اساس مطالعات آزمايشگاهي انجام شده در اين مقاله
:نتايج قابل استخراج عبارتند از
 اگرچه نمونه هاي نانورس به علت داشتن سطح-الف

:صورت ذيل بوده است

 قابليت نگهداري آلودگي بيشتري دارند ليکن،مخصوص بيشتر

Bentonite> Cloisite®Na > Kaolinite> Cloisite®30B
> Cloisite®20A > Cloisite®15A

 مي تواند مقدار نگهداري%4 وجود درصد هاي کربنات تا

+

.آلودگي توسط خاک را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد
،12B کربنات از نمونه هاي کلوزايت%4 کائولينيت با داشتن
مولفين اين مقاله بر خود الزم مي دانند از حوزه پژوهشي
دانشگاه بوعلي سينا براي تهيه بخشي از مواد و وسايل اين

 قابليت نگهداري آلودگي بيشتري11A و کلوزايت22Aکلوزايت
.داشته است

 همچنين مولفين اين مقاله از حمايت “ستاد.تحقيق تشکر نمايند

 در تهيه نانورس اگر بتوان اين هدف را به گونهاي-ب

ويژه توسعه فناوري نانو” کهبا حمايت مالي امکان انجام مناسب

انجام داد که ظرفيت تبادل کاتيوني کاهش نيابد آنگاه زياد شدن

.تر و عميق تر اين تحقيق را فراهم آورد تشکر مي نمايند

سطح مخصوص خاک در نمونه تهيه شده مي تواند قابليت
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