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چکیده
کانیهای رسی از فراوان ترین مواد موجود در طبیعت هستند که کاربردهای صنعتی زیادی دارند و طی چند دهه اخیر به کاربردهای
محیطزیست ی آنها نیز توجه ویژه ای شده است .در این مقاله مروری ،مهمترین کاربردهای محیطزیستی کانی های رسی از جمله کنترل
محلهای دفن پسماند ،جذب آالیندهها ،کاهش مصرف آفتکشها و کودها و نظیر آن مورد بررسی قرار گرفته است .یکی از مهمترین
ویژگیهای کانیهای رسی در رابطه با کاربردشان در محیطزیست ،ظرفیت جذب آنهاست که با روشهای مختلف مثل تیمارهای اسیدی،
بازی ،سورفکتانت و نمکها افزایش می یابد و به عنوان جاذب ارزان و موثر در تصفیه آب و فاضالب استفاده میشوند .پر کاربردترین
کانیهای رسی در این رابطه ،بنتونیت است که به دلیل ویژگیهای ویژه آن مثل سطح ویژه و ظرفیت جذب باالتر نسبت به کائولین و
سپیولیت ،بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است .در ایران مهمترین کاربرد بنتونیت در زمینه حفاری و ریخته گری است و توجه کمتری به
کاربردهای محیطزیست ی این ماده ارزشمند شده است .لذا ،الزم است بنتونیت به عنوان یک ماده خام مهم از لحاظ اقتصادی و محیطزیستی
مورد توجه قرار گیرد.
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سرآغاز
تعاریف متفاوتی از رس و کانیهای رسی در منابع مختلف وجود
دارد ولی تعریف استاندارد و مشترکی برای آن ارایه نشده است.
اصطالح رس اشاره به مادهای که به طور طبیعی وجود دارد و
عمدتاً از کانیهای ریزدانه تشکیل شده که معموالً در آب شکل
میپذیرند و هنگامی که خشک یا حرارت داده شوند ،سخت
میشوند .کانی های رسی ورقههای سیلیکاته هستند که معموالً
محصول هوازدگی شیمیایی دیگر کانی های سیلیکاته در سطح
زمین هستند .رسها ،رابط سطوح اصلی محیطزیست (آب ،هوا و
خاک) هستند؛ آنها در سطح مواد جامد زمین در تماس با جو
هستند و هر نوع انتقال مواد بین هوا ،رسوب و یا سنگها در
سیستمهای آبی از میان خاک ها عبور میکند .تثبیت یا عبور مواد
شیمیایی تا حدود زیادی توسط خواص رسها کنترل میشود ،از
اینرو رس ها مواد بسیار مهمی هستند .رس ها مواد شیمیایی
قابل دسترس در محلول آبی را در اختیار گیاه قرار میدهند و
کنترل میکنند در واقع رسها ،رابط بین گیاه و خاک هستند .این
کانیها زیرالیههای بنیادینی هستند که پالودگی آلی و فلزی را
انجام میدهند از اینرو ارتباط تنگاتنگی با فرایندهای زیستی
دارند و سطح مشترک بین فعالیتهای انسانی (صنعتی و
کشاورزی) و زیستکره هستند که تاثیر آنها بر انسان
اجتنابناپذیر است (رقیمی1130 ،؛ میری بیدختی 1132 ،؛
.)Al-Ani & Sarapää, 2008
اهمیت و کاربرد رسها در زمینههای مختلف تابع ویژگیهای
آنها مثل اندازه و شکل ذرات ،شیمی سطح ،بار سطحی ،سطح
ویژه و دیگر ویژگیهای ویژه برای کاربردهای خاص مثل
ویسکوزیته ،پالستیسیته ،رنگ ،سایش ،pH ،مقاومت خشک ،تر

و حرارتی است ( Al-Ani & Sarapää, 2008; Murray,

 .)1999گاهاً رسها به دلیل ویژگیهای فیزیکی ویژه که در
محصول نهایی نیاز است ،استفاده میشوند به عنوان مثال
میتوان به کائولین برای پوشش کاغذ یا بنتونیت در گل حفاری
اشاره کرد و در برخی موارد رسها به دلیل ویژگیهای
شیمیاییشان استفاده میشوند مثالً کائولین در ساخت
فایبرگالس یا رس در ترکیب سیمان به دلیل ویژگیهای
شیمیایی آنها استفاده میشود .فعالیت های سطحی رسها وابسته
به ترکیب شیمیایی ،طبیعت اتمهای سطح (عمدتاً اکسیژن و
هیدروژن) ،نوع و تعداد جایگاههای جذبی( ،)1بار سطح و نوع
کاتیونهای قابل تبادل است ( .)Bergaya et al., 2006سطح
بزرگ ،ظرفیت تبادل کاتیونی باال ،پایداری مکانیکی و شیمیایی،
ساختار ورقهای ،فراوانی ،اصالح ساده از عوامل موثر برای
انتخاب رسها بهعنوان یک عامل تمیزکننده در کاربردهای
محیطزیستی است ( & Alshameri et al., 2014; Gupta
 .)Bhattacharyya, 2012تا اواخر قرن  19توجه خاصی به
استفاده از رسها نشد و کمتر به عنوان مواد تجاری مورد توجه
قرار گرفتند ولی امروزه کانیهای رسی به عنوان کانیهای
صنعتی در اقتصاد کشورها حائز اهمیت هستند و از کائولین،
بنتونیت و پالیگورسکیت -سپیولیت به عنوان «رس های صنعتی»
یاد میشود که میتوانند به عنوان ماده خام کلیدی در اقتصاد
یک کشور موثر باشند .در سده اخیر عالوه بر استفادههای
تجاری ،کاربردهای محیطزیستی آنها نیز مورد توجه قرار گرفته
است .مهمترین ویژگیهای این کانیها در ارتباط با کاربردشان در
جدول ( )1ارایه شده است.

جدول ( :)1ویژگیهای مهم کائولین ،اسمکتیت و پالیگورسکیت در رابطه با کاربردشان ()Al-Ani & Sarapää, 2008
بنتونیت
قهوهای سوخته ،سبز زیتونی ،سفید
جانشینی اکتاهدرالی و تتراهدرالی
بار الیهای باال
ظرفیت تبادلی باال
فلسهای نازک و تیغهای
سطح ویژه بسیار باال
ظرفیت جذب باال
ویسکوزیته خیلی زیاد

پالیگورسکیت
قهوهای روشن
جانشینی اکتاهدرالی
بار الیهای متوسط
ظرفیت تبادلی متوسط
شکل کشیده و طویل
سطح ویژه باال
ظرفیت جذب باال
ویسکوزیته زیاد

کائولین
سفید یا نزدیک به سفید
جانشینی کم
حداقل بار الیهای
ظرفیت تبادلی پایین
فلسهای کاذب شش وجهی
سطح ویژه پایین
ظرفیت جذب خیلی کم
ویسکوزیته پایین
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کشور ایران دارای ذخایر کائولین و بنتونیت فراوانی است و از
بنتونیت عمدتاً در حفاری و ریختهگری استفاده میشوند و توجه
کمتری به کاربردهای محیطزیستی این کانی ارزشمند شده است.
این مطالعه به بررسی کاربردهای محیط زیستی کانی های رسی
پرداخته است که یکی از بازارهای عمده مصرف کانیهای رسی
در آینده نزدیک خواهد بود که بایستی مورد توجه قرار بگیرد.
بهبود مکآنهای دفن و جمعآوری زبالهها

شیرابه زبالههای شهری و صنعتی موجب آلودگی آبهای
سطحی و زیرزمینی میشود ،بهمنظور جلوگیری از حرکت عناصر
و مواد آالینده موجود در زبالهها ،میتوان مکآنهای دفن و
جمعآوری زبالهها را با استفاده از رسها ایزوله نمود .مهمترین
کانی که بدینمنظور استفاده میشود ،بنتونیت است .در واقع
بخش اعظم بنتونیت هایی که در بخش محیطزیستی به کار
گرفته میشوند برای ایزوالسیون مکآنهای دفن و جمعآوری
زبالهها استفاده میشود .خصوصیات مهم بنتونیتها در این رابطه
شامل بزرگی سطح دانهها ،قابلیت جذب آب ،بار منفی در سطح و
قابلیت تورم است (کریمپور .)1133 ،رس ها در سیستمهای
نگهدارنده محلهای دفن برای تنظیم آب ،شیرابه و جریان گاز
در داخل و خارج از محل به صورت یک الیه فشرده جدا یا
ترکیبی از سیستمهای پوششی با یک غشاء سنتزی پلی اتیلنی
( HDPAژئومبرن) و الیههای زهکش به کار برده میشوند.
ترکیب الیه فشرده با ژئومبرن  ،ژئوکمپوزیت نامیده میشود و
ضخامت الیه فشرده رس اغلب  1/5-1 mو یا بیشتر است و
براساس قوانین موجود در آلمان ضخامت الیه پایینی بایستی
بیش از  1متر باشد (.)Wagner, 2013
در مکآنهای دفن زبالههای رادیواکتیو به منظور ایزوله نمودن
مواد و جلوگیری از مهاجرت آنها از بنتونیت استفاده میشود
( .)Guo et al., 2009; Missana & Garci, 2007بنتونیت
نوع سدیمدار که قابلیت جذب آب و تورم بیشتری دارد ،مناسبتر
است (کریمپور .)1133 ،نوع کاتیون های جذب شده اسمکتیتها ،
درجه هیدراسیون و ویژگیهای رئولوژی را تحت تاثیر قرار
میدهد و بیشترین قابلیت انبساط برای کاتیونهای سدیم و
لیتیم است در حالی که برای کلسیم و کاتیونهای چند ظرفیتی
میزان انبساط حداقل است ،از اینرو اسمکتیت های سدیمی
طبیعی به عنوان رس های بافر در ایزوالسیون کانتینرهای حاوی
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مواد به شدت رادیواکتیو استفاده میشوند یا اسمکتیتهای
کلسیمی در مقیاس صنعتی با کربناتسدیم برای تبدیل شدن به
فرم سدیمی اصالح میشوند (.)Pusch, 2015
یکی دیگر از ویژگیهای مهم در انتخاب رسها برای محلهای
دفن ،ظرفیت جذب آالیندههاست .مطالعات نشان میدهد افزودن
سپیولیت سبب بهبود جذب مواد معدنی در رسهای طبیعی
میشود ( .)Wagner, 2013استفاده از سپیولیت -زئولیت در
ساخت پوشش پایین لندفیلها سبب کاهش هزینهها و قطر کمتر
در مقایسه با رسهای غنی از کائولین میشود وافزایش میزان
سپیولیت سبب افزایش آماسپذیری و ظرفیت جذب فلزات
میشود ( .)Guney et al., 2014در واقع در محلهای دفن
مخلوطی از سدیم بنتونیت ،پالیگورسکیت و سپیولیت از درزهای
ایجاد شده در پوشش رسی که طی چندین مرحله خشک شدن و
تر شدن به وجود میآید ،جلوگیری میکند (.)Murray, 2006
این مخلوط برای جلوگیری از حرکت سیاالت از بین پوشش و
همچنین جذب آلودهکنندههای سمی و فلزات سنگین استفاده
میشود .سدیم بنتونیت در اثر چندبار خشک و تر شدن لخته و
منقبض می شود ،حال آن که پالیگورسکیت لخته نمیشود و
حجم پایداری برای جلوگیری از نفوذپذیری دارد ( میری بیدختی ،
 )1132ولی کائولین ویژگیهای الزم برای پوششهای رسی در
مکآنهای دفن را ندارد.
جاذب()2

شرکتهای سازنده مواد جاذب (برای کنترل ضایعات حیوانات
اهلی و نشتهای محیطزیستی) به طور عمده وابسته به آموزش
شیمیدانانی در زمینه کانیهای رسی و اصالح سطح آنها هستند.
رسها به عنوان جاذب از سالهای  1911مورد توجه قرار گرفتند
اما به طور گسترده تا جنگ جهانی دوم استفاده نشدند و عمدتاً
برای جذب روغن ،نفت ،آب ،مواد شیمیایی و یا سایر مواد ریخته
شده در کف کارخانهها ،ایستگاهها و فرودگاهها مورد استفاده قرار
گرفتند.
این مواد باید دارای قدرت مکانیکی مناسب (سختی ،سایش و
قدرت فشرده سازی)  ،پایداری و عدم فعالیت شیمیایی ،غیرقابل
احتراق و اشتعال و ظرفیت باالی جذب مایعات باشند ( Galan,
 .)1996یکی از مهمترین بازارها برای صنعت جاذب های رسی،
جاذب بستر گربه( )1است ،رسهای مورد استفاده برای این منظور
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به دو دسته رسهای سنگین وزن و سبک وزن تقسیم میشوند
سپیولیت و پالیگورسکیت از رسهای سنگین وزن مناسب برای
این منظور می باشند .جاذبهای رسی بهعنوان حامل علفکشها
و حشرهکشها ،شفاف کننده روغنهای گیاهی ،چربی ،پارافین،
کره و شراب استفاده میشود.
به طورکلی از رسهای فیبرمانند برای جذب مواد آلی میتوان
استفاده کرد .انتخابپذیری رسها نقش مهمی در رنگزدایی
روغن و فرایندهای جداسازی مانند تصفیه نفت خام دارد یا در
فیلتر سیگار که بهطور انتخابی نیتریلها  ،کتونها و سایر
هیدروکربنهای گازی خطرناک قطبی ،ترجیحاً ترکیبات کمتر
قطبی مثل هیدروکربن های آروماتیک که سبب افزایش بو و مزه
تنباکو میشود ،را جذب میکند .در این فرایندها رسها به عنوان
یک جاذب فیزیکی یا شیمیایی هستند و به خصوص برای
روغنهای معدنی مناسب هستند زیرا ترکیبات رنگی آنها (به طور
کلی ترکیبات نفتنیک) نسبت به روغنهای گیاهی (کلروفیل،
کاروتن و اگزانتوفیل) خیلی ساده است و سریعاً به کانالها و
حفرات کانیها نفوذ میکند .تیمار اسیدی رسها سبب افزایش
سطح ویژه ،شمار جایگاههای فعال و تخلخل کانیها میشود و
قدرت رنگزدایی رسها را افزایش میدهد (.)Galan, 1996
در میان رسها بنتونیت ها ظرفیت جذب باالیی دارند و کلسیم
بنتونیتها تا  %31وزنشان ترکیبات نفتی و تا  %111وزنشان را
آب جذب میکنند .از اینرو به دلیل ظرفیت جذب باال از آنها
برای جذب مواد نفتی ریخته شده استفاده میشود ( Murray,
 .)2006بنتونیتهای پوشش داده شده توسط آمین های چهار
وجهی قابلیت جذب مواد نفتی و چربی را دارند .نیتروژن آمینها
با کلسیم و یا سدیم بنتونیتها در سطح جایگزین میشون د
(کریمپور . )1133 ،بنتونیت های وایومینگ(( )0سدیم بنتونیت) ب ه
دلیل اینکه به آسانی پخش میشوند و ویژگیهای جذبی خوبی
دارند در رنگسازیها برای جذب رنگهای ریخته شده استفاده
میشوند ( .)Murray, 2006به هر حال کائولین ،سپیولیت و
پالیگورسکیت توانایی کمی برای جذب دارند و کمتر از آنها به
عنوان جاذب استفاده میشو د و بهترین رس برای این منظور
بنتونیت می باشد.
صنایع کاغذسازی

در صنایع کاغذسـازی از رسهـا به عنـوان ماده اولیه و همچنین
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برای جوهرزدایی استفاده میشود .پرکنندهها برای بهبود صافی،
قابلیت چاپ و کدری سطح کاغذ استفاده میشوند که معمولترین
آنها تالک ،کائولین و کربنات کلسیم است ( )Kaisha, 1985در
واقع بزرگترین مصرفکنندههای کائولین ،صنایع کاغذسازی و
سرامیک هستند ()Murray, 1999
سدیم بنتونیت در فرایند جوهرزدایی در بازیافت فیبرهای سلولزی
استفاده میشود .فرایند جوهرزدایی شامل حرارت دادن کاغذ
بازیافتی در محلول هیدروکسید سدیم یا به عبارتی آزاد کردن
رنگدانه جوهر است .سپس یک دترجنت برای جداسازی رنگدانه
کاغذ از فیبرهای سلولزی به کار میرود و سدیم بنتونیت اضافه
میشود تا رنگدانه جوهر را جذب کند سپس فیبرهای سلولزی
شسته میشو د تا بنتونیت که رنگدانه جوهر را جذب کرده است ،
شسته شود ( .)Murray, 2006عالوه بر این از بنتونیت فعال
شده با اسید در ساخت کاغذهای کاربنلس یا همان کاغذهای
کاربندار استفاده میشود ( )Bergaya et al., 2006این کاغذها
آثار محیطزیستی کمتری نسبت به کاربن دارند و تهیه
نسخههای متعدد از یک برگه بسیار آسان و تمیز است (تهران
پیوند.)1195 ،
تصفیه آب و فاضالب

آلودگی آب ها با فلزات سنگین و مواد آلی یک مشکل جدی
محیطزیستی است که بر سالمت انسانی موثر است .امروزه در
مواجهه با مقررات سختگیرانه ،آلودگی آب به عامل اصلی نگرانی
و یک اولویت برای بسیاری از صنایع تبدیل شده است .فلزات
سنگین ،ترکیبات آروماتیک و رنگها ،آالیندههای معمول آب
هستند که بسیاری از آنها سمی و سرطانزا هستند .مقررات
سختگیرانه در تخلیه این مواد سمی نیازمند توسعه فناوری کارآمد
برای حذف آالیندهها از آب و فاضالب است .در حال حاضر
فرایندهای مختلفی مثل تصفیه بیولوژی ،فرایندهای غشایی،
اکسیداسیون پیشرفته ،تکنیکهای شیمیایی و الکتروشیمیایی و
جذب به طور گسترده برای حذف آالیندهها استفاده میشوند .در
این میان جذب به عنوان یک روش مرسوم ،موثر ،کارآمد و
اقتصادی شناخته میشود .امروزه یکی از مهمترین کاربرد رسها
استفاده از آنها به عنوان جاذب در حذف آالیندهها از محیطهای
آبی است .رسها به صورت طبیعی یا اصالح شده برای تصفیه
آب و فاضالب استفاده شدهاند مثالً بنتونیت برای جذب فلزات
سنگین مثل سرب (حمیدپورAyari et al., 2007 ;1133 ،
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 ،)Mishra & Patel, 2009روی ( ;Kubilay et al., 2007

،)Mishra & Patel, 2009; Shawabkeh et al., 2007
کادمیوم (حمیدپور ،)1133 ،مولیبدات ( ،)Atia, 2008مس
( ،)Kubilay et al., 2007کبالت ( ;Kubilay et al., 2007
 ،)Shawabkeh et al., 2007کروم ( ،)Atia, 2008نیترات
( ،)Li et al., 2010فسفات ( ;Haghseresht et al., 2009
Ma & Zhu, 2006; Yan et al., 2010; Zhu & Zhu,
 ،)2007; Zhu et al., 2009دارو (،)Putra et al., 2009
رنگها ( ،)Eren, 2009هیومیک اسید ( Salman et al.,
 ،)2007آفتکش ( González-Pradas et al., 1999; Li et

 ،)al., 2009ترکیبات فنولی ( ،)Alkaram et al., 2009نفتالن
( ،) Zhu et al., 2009آنیلین ( )Zheng et al., 2009و
بسیاری ترکیبات دیگر از محیطهای آبی استفاده شده است.
جدیدترین تکنیکها در رابطه با کاربرد بنتونیت در تصفیه
فاضالب عبارت است از .1 :بنتونیت آلی -غیرآلی( )IOBs) )5که
معموالً برای جذب همزمان چند ترکیب مورد استفاده قرار
میگیرد .به عنوان مثال حذف همزمان فنانترن و فسفات ( Ma
 ،)& Zhu, 2006نفتالن و فسفات (،)Zhu et al., 2009
ترکیبات آلی فنولی (فنول ،کلروفنول ،دیکلروفنول ،نفتول ،نیترو
تولوئن و نفتالن) و فسفات ( )Zhu & Zhu, 2007مورد بررسی
قرار گرفته است .2 .رسهای پلدار (پایهای)( )0پیشرفت جدیدی
است که یونهای سدیم مونتموریلونیت با مواد شیمیایی ویژه
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مثل هیدروکسید آلومینیوم که در موقعیت بین الیهای قرار
میگیرد ،مبادله میشوند با کنترل مقدار ماده شیمیایی اضافه
شده اندازه حفرات تنظیم میشود .رسهای پلدار مناسب
کاتالیزورهای ویژه و استفادههای جذبی هستند ( Murray,
 )1999به خصوص رسهای پلدار شده با اکسیدهای فلزی
دارای سطح ویژه باال ،حجم حفرات زیاد ،پایداری دمایی ،اسیدیته
سطحی قوی و اکسیدهای کاتالیکی فعال سطحی هستند و
فعالیت و تخلخل آنها وابسته به روش آماده سازی آنهاست
( )Bergaya et al., 2006و به عنوان کاتالیزور ،جاذب انتخابی،
دستگاههای اپتیکی و الکتروشیمیایی میزبان( )3برای آنزیمها و
رنگها استفاده میشوند ( .)Murray, 2006بهترین رسها
برای تهیه رسهای پلدار ،سدیم مونت موریلونیت است
(.)Murray, 1999
در جدول ( )2مواردی از جذب آالیندهها با رسهای پلدار شده
آورده شده است همانطور که مشاهده میشود برای جذب
آالینده بیشتر از بنتونیت استفاده شده است زیرا این رسها ی
دوالیه توانایی بیشتری در جذب آالیندهها دارند .همچنین
محیطهای نگهداری و انتقال پسابهای صنعتی و کشاورزی
(مهمترین عوامل آلودهکننده آبهای سطحی و زیرزمینی) را با
سدیم بنتونیت ایزوله میکنند تا از انتقال آالیندهها به منابع آب
سطحی و زیرزمینی جلوگیری شود (کریمپور.)1133 ،

جدول ( :)2کاربرد رسهای پلدار شده در حذف آالیندهها ی آب و فاضالب
آالینده
فسفات
نیترات
آرسنیک
پرکلرات
کروم شش
رنگ
قارچ کش

اکسید فلزی برای تهیه جاذب رسی پلدار شده
النتانیوم/آلومینیوم -مونتموریلونیت
تیتانیوم -بنتونیت
آلومینیوم بنتونیت
تیتانیوم بنتونیت
آهن/آلومینیوم بنتونیت
آلومینیوم بنتونیت
آهن/زیرکونیوم مونتموریلونیت
آلومینیوم و زیرکونیوم مونتموریلونیت
آهن بنتونیت
آلومینیوم بنتونیت

در جدول ( )1کاربردهای مختلف کانی های رسی خام و اصالح
شده نشان داده شده است .بنتونیت ،پرکاربردترین کانی در

منبع
()Tian et al., 2009
()Yuanyuan et al., 2009
()Li et al., 2010
()Lenoble et al., 2002
()Yang et al., 2013
( )Zhang et al., 2012
()Zhou et al., 2010
()Gil et al., 2011
()Hou et al., 2011
()Jalil et al., 2013

صنعت ،کشاورزی و محیطزیست است که به صورت خام و
اصالح شده به وفور مورد استفاده قرار میگیرد.
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جدول ( :)3کاربردهای کانیهای رسی و روشهای اصالح آنها [برگرفته از (])Bergaya et al., 2006
رس
کائولین

صنعت
فایبرگلس
پتروشیمی
صنایع شیمیایی
صنایع ساختمانی
کشاورزی و
باغبانی
صنایع شیمیایی

بنتونیت
تکنولوژیهای
محیطزیستی

صنعت کاغذسازی
پالیگورسکیت
و سپیولیت

صنایع شیمیایی
محیطزیست

استفادهها
منبع آلومینا
حامی کاتالیست
سنتز زئولیت
ساخت سیمان
بهبود و اصالح خاک ،تهیه کمپوست
جذب مایکوتوکسین
تولید سولفور ،پاالیش ،رنگزدایی و استخراج قیر
حامل آفتکش
جاذب مواد رادیواکتیو
عامل آبزدا
حفاظت از آب و جنگل :پودرهای خـاموش کننـده
آتش ،عامل اتصال نفت در آب
دامپروری ،بستر گربه
تصفیه آب و فاضالب
پلت کردن لجن فاضالب
پوششهای مانعی
توسعه رنگ و رنگدانه در کاغذهای کاربنلس
جذب ناخالصیها در بازگردش آب
جوهرزدایی در بازیافت کاغذ
جاذب ،حامل
رنگزدا ،فیلتر سیگار ،بستر گربه و عامل ضد کیک

کائولین برای جذب فلوئور از آب آشامیدنی (،)Murray, 2006
فلزات سنگین ( ،)Gupta & Bhattacharyya, 2008آزوبنزن
( )Zhang et al., 2009و اترآمین ()Magriotis et al., 2014
بررسی شده است .جذب نیترات روی کائولین حدود  % 25گزارش
شده است ولی پتانسیل نگهداری نیترات در خاکهای کائولیندار
 0برابر خاک های معمولی است و از این لحاظ برای جلوگیری از
آبشویی نیترات مهم هستند ( .)Mohsenipour et al., 2015به
طور کلی میزان جذب آالیندهها روی کائولین نسبت به
مونتموریلونیت حتی در حالت اصالح شده کمتر میباشد .جذب
استایرن ( ،)Duan et al., 2013رنگ ( Duman et al.,
 ،)2015فلزات سنگین ( Brigatti et al., 1996; Kara et al.,
 )2003و غیره روی سپیولیت گزارش شده است .در چندین
مطالعه از پالیگورسکیت به عنوان جاذب آالیندههای مختلف
استفاده شده است اخیراً پالیگورسکیت بـرای بهبود جذب رنگ
روی کـربن فعال به کار

فعال سازی

خام ،سدیمی
رسهای آلی
خام و اسیدی
خام ،اسیدی ،سدیمی ،آلی
خام ،اسیدی ،سدیمی ،آلی
خام ،اسیدی ،سدیمی
خام و اسیدی
خام ،سدیمی
خام ،اسیدی ،سدیمی
خام ،اسیدی
خام ،سدیمی
اسیدی
خام ،اسیدی ،سدیمی
خام ،اسیدی ،سدیمی

برده شد و راندمان باالیی در جذب گزارش شد ( Zhang et al.,

.)2015
صنایع شوینده

سدیم بنتونیت به عنوان یک دترجنت در خشکشویی ها برای
تمیز کردن پارچههای خیلی کثیف بکار برده میشود .بنتونیت
مواد لکهزا و کثیف را جذب میکند و سپس با سیال خشکشویی
شسته میشود .بنتونیت سفید پس از عبور از الک در دترجنتها
استفاده میشود .در سالهای اخیر به دلیل محدودیتهای
محیطزیستی استفاده از فسفات در دترجنتها ،کاربرد بنتونیت در
دترجنت ها رایج شده است ( )Murray, 2006ولی بنتونیت سفید
در طبیعت نادر است و قیمت باالیی دارد ( Bergaya et al.,
 .)2006اخیراً از زئولیت سنتزی بجای فسفات در دترجنتها
استفاده میشود .زئولیت بوسیله واکنش کائولین با سدیم ،کلسیم
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یا منیزیم در دمای تقریباً ˚ 111Cبه دست میآید ( Murray,

.)2006
حذف آالیندهها ی نامطبوع هوا

کلسیم بنتونیت میتواند برای جذب ترکیبات آمونیاکی که بوی
بدی دارند ،استفاده شود ( .)Murray, 2006بازداری آالیندههای
گازی مثل  CO ،CO2 ،SO2و  CH4روی بنتونیت مورد بررسی
قرار گرفته است (.)Stepova et al., 2009; Volzone, 2007
رسها ی سپیولیت و پالیگورسکیت عالوه بر جذب بو از بستر
گربه برای جذب هر بوی ناخوشایندی در محیط اطراف مثل
آمونیاک ،ایزووالریک اسید( ،)3متیل مرکاپتان ،دی اکسید
نیتروژن ،ازن ،پیریدین ،تریمتیل آمین و متانتیول( )9استفاده
میشوند (.)Galan, 1996
اصالح خاكهای آلوده به فلزات سنگین

به طور کلی اصالح خاکهای آلوده به فلزات سنگین به دو
صورت انجام میشود .1 :حذف و یا استخراج فلزات سنگین از
محیط با الکتروسنتیک( )11و یا فرایندهای شستشو که قیمت باال
و مدیریت سختی دارند .2 .کاهش تحرک فلزات سنگین با
تکنیکهای درجا( )11مثل گیاهپاالیی .اخیراً تکنیکهای اصالح
درجا که روی کاهش خطر فلزات سنگین در خاکها متمرکز
هستند به شش طبقه تقسیمبندی میشوندکه عبارتند از:
 .1تثبیت شیمیایی برای کاهش حاللیت فلزات سنگین با اضافه
کردن مواد غیر سمی به خاکها
 .2حذف خاکهای سطحی آلوده و جایگزین کردن با خاکها ی
تمیز
 .1پوشاندن خاکهای سطحی آلوده با خاکهای تمیز
 .0آبشویی شیمیایی برجا( )12با مواد مختلف
 .5روش رقیقسازی :مخلوط کردن خاکها ی آلوده با خاکها ی
تمیز تا غلظت فلزات سنگین کم شود.
 .0گیاهپاالیی
روش ( 2و  )5به دلیل این که گران هستند و سبب آلودگی ثانویه
برای گستره وسیعتری میشوند ،مناسب نیستند .اگر چه
گیاهپاالیی توصیه میشود ولی باید تحقیقات بیشتری برای بهبود
آن انجام گیرد  .ظاهراً روش ( )1نسبت به سایر روش ها به رشد
کامل رسیده و از افزودنیهای مختلفی مثل کانیهای رسی،
زئولیت ،کمپوست ،خاکستر و غیره استفاده میشود ( Shi et al.,
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 .)2009یکی دیگر از روشهای فعالسازی رسها برای
کاربردهای جذبی استفاده از مواد آلی برای سنتز رسهای آلی
(ارگانوکلی( ))11است .مهمترین رس برای تهیه رسهای آلی،
سدیم بنتونیت است که به طور شیمیایی با مواد آلی اصالح
میشود .ساختار صفحهای منحصر به فرد بنتونیت نواحی سطحی
بزرگی را به وجود میآورد که میتواند تا  %01وزنش را مواد آلی
جذب کند و به همین دلیل در تکنیک های اصالحی در جا
مقرون به صرفه است (.)Bullock, 2009
کاهش مصرف آفت کشها و کود شیمیایی

استفاده از رسها به عنوان حامل های کشاورزی (آفتکش،
حشرهکش و علفکش) و کود شیمیایی سبب کاهش مصرف این
مواد میشود .چون مواد شیمیایی به کندی آزاد میشوند و برای
مدت طوالنیتری در محیط باقی میمانند و استفاده مجدد آنها را
به تاخیر می اندازند که خود عاملی برای کاهش مصرف این مواد
شیمیایی است .همچنین از کائولین به عنوان رقیق کننده در
کودهای شیمیایی استفاده میشود .عالوه بر این نیترات آمونیوم
که ترکیب اصلی در کودهای شیمیایی است ،آب میشود و حالت
چسبنده پیدا میکند ،پوشش نازکی از کائولین سبب میشود تا
نیترات آمونیوم به فرم دانهای تبدیل شده و استفاده از آن به
صورت ذرات آزاد امکانپذیر باشد ( .)Murray, 2006از
بنتونیت ،سپیولیت و پالیگورسکیت نیز به عنوان حامل
حشرهکش ،آفتکش و علفکش استفاده میشود.
بهبود شرایط رشد گیاه

به خصوص در مناطق خشک که خاک خشک و متخلخل است و
سریعاً آب از دست میدهد ،بنتونیتها به دلیل ظرفیت جذب باال
و قدرت نگهداری آب میتوانند با خاک مخلوط شوند .اگر بذرها
با بنتونیت آب دار پوشانده شوند ،آب برای جوانهزنی و رشد
دردسترس گیاه خواهد بود ،حتی میتوان کود و آفتکش را به
آن اضافه کرد تا از گیاه در طول دوره جوانهزنی حفاظت کند
(.)Murray, 2006
مدیریت مناطق حفاظت شده

در مناطق حفاظت شدهای که از روش دستی برای تغذیه
حیوانات استفاده میشود ،از بنتونیت می توان به عنوان جاذب
رطوبت و بو در محل تغذیه استفاده کرد .با توجه به مزایایی که

51

سدیم و کلسیم بنتونیت به عنوان چسباننده غذا برای حیوانات
دارد در مواردی که مجبور به دادن آنتیبیوتیک ،دارو یا ویتامین
به حیوانات حفاظت شده هستیم ،می تواند راه حل مناسبی باشد.
البته این پیشنهاد بایستی به طور دقیق مورد بررسی و مطالعه
قرار بگیرد.
حتی در حوادث نفتی که احتمال انتقال نفت به مناطق حفاظت
شده دریایی وجود دارد پس از جمعآوری نفت با روشهای
موجود برای کاهش اثر نفت روی پرندگان میتوان از بنتونیت که
به آسانی در آب پراکنده میشو د و ظرفیت جذب خوبی دارد برای
حذف نفت از سطح آب استفاده کرد .با توجه به این که نفت یک
ماده قابل تجزیه زیستی است به نظر میآید که راه حل مناسبی
باشد .به هر حال این پیشنهادها نیازمند بررسیهای اکوسیستمی
و دقیق هستند (.)Murray, 2006
کاهش مصرف آزبست

یکی دیگر از کاربردهای کائولین که به سرعت در سالهای اخیر
رشد کرده استفاده از آن بهعنوان ماده خام در ساخت فایبرگالس
است ،کائولین منبع آلومینا و سیلیکا در فرموالسیون فایبرگالس
است .دلیل افزایش استفاده از فایبرگالس در سالهای اخیر،
محدودیت استفاده از آزبست به علت آثار بهداشتی آن است
(.)Murray, 2000
تولید متان

در سیستم های تصفیه فاضالب ،هضمکنندههای هوازی نسبت به
سیستمهای بیهوازی بیشتر استفاده میشوند .سیستمهای
هوازی به سرمایه و نیروی انسانی ماهر بیشتری نیاز دارند و
تقریباً  %03مواد آلی به زیست توده سلولی تبدیل میشود
بنابراین نیازمند تصفیه و دفع روزانه لجن است که منجر به
افزایش هزینهها میشود ولی در هضم بیهوازی تنها  %1از مواد
آلی به زیست توده سلولی تبدیل میشود و بقیه کربن به  CO2و
 CH4تبدیل میشود بنابراین تولید لجن در تصفیه بیهوازی
کمتر است و بالتبع سبب کاهش هزینه و کاهش دفع لجن
میشود و متان میتواند به عنوان یک ارزش افزوده برای تولید
انرژی استفاده شود ( .)Chauhan & Ogram, 2005یکی از
فاکتورهایی که بر راندمان سیستمهای بی هوازی موثر است مواد
حامی(( )10پشتیبان) است که تولید متان را ب ه وسیله تشکیل
بیوفیلم افزایش میدهند ( .)Sanchez et al., 1994عالوه بر
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این ،یکی از مهمترین مشکالت در فرایندهای بیهوازی از دست
دادن بیومس است؛ مواد حامی ،بیوماس را تثبیت کرده و سبب
تحریک رشد میکروکلونیها میشوند .کانیهای رسی به دلیل
سطح ویژه باال ،خصوصیت جذبی آنیون ها و کاتیونها و نگهداری
آنها در حالت قابل تبادل و جذب مواد آلی نقش مهمی در
فرایندهای بیهوازی دارند و به تثبیت بیومس و نگهداری pH
مناسب و مواد معدنی برای متابولیسم میکروبی کمک میکنن د
( .)Rodríguez et al., 1989; Wuertz et al., 2003جذب
باکتری روی فیبرهای سپیولیت میتواند به دلیل جذب ویژه
باکتری به کانیهای رسی یا عناصر و ترکیباتی که باکتریها
برای توسعه نیاز دارند ،باشد .مطالعات نشان میدهد که گاز
بیشتری در آزمایشهایی که از سپیولیت به عنوان حامی استفاده
شده ،تولید میشود که میتواند به دلیل انتشار متوالی منیزیم
باشد در حالی که ورمیکولیت تنها در ابتدای فرایند تولید گاز
باالیی دارد ولی پس از آن کاهش مییابد که به دلیل از دست
دادن منیزیم در ابتدای فرایند است .انتشار منیزیم در هضم
بیهوازی نقش مهمی دارد ).)Rodríguez et al., 1989
سپیولیت نسبت به بنتونیت ماده حامی بهتری است ( Sanchez
 )et al., 1994و میتواند بهعنوان یک حامل موثر برای
باکتری های تولیدکننده متان در تولید متان از فاضالب استفاده
شود ( .)Galan, 1996در مواردی که بیوفیلم در معرض از دست
دادن ناگهانی بستر است ،کائولین میتواند سبب افزایش پایداری
و استحکام بیوفیلم شود و انتقال جرم به ماتریکس بیوفیلم را
افزایش دهد و از این طریق سبب افزایش راندمان راکتور شود
( .)Wuertz et al., 2003البته در زمینه تولید انرژی باید به
بنتونیت موجود در گل حفاری نیز اشاره کرد که به عنوان یک
ماده خام در تولید نفت و گاز حائز اهمیت است.
نتیجهگیری
کاربردهای محیطزیستی رسها در حال رشد و توسعه هستند و
اصالح آنها با روشهای مختلف سبب بهبود کارایی آنها میشود
ولی باید در نظر داشت که بهرهبرداری بیش از حد منابع رسی
سبب آثار محیطزیستی مثل تخریب زمین ،تخریب زیستگاههای
حیات وحش ،آلودگی خاک ،آلودگی هوا و آلودگی منابع آبی و ...
خواهد شد .از اینرو در استفاده از این منابع بایستی محتاط بوده
و بدرستی از آن استفاده کرد .امید است پژوهشگران در زمینه
کاربردهای محیطزیستی کانیهای رسی ،به مسئله بازیابی و
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6. Pillared clay
7. Hosts
8. Isovaleric acid
9. Methanethiol
10.Electrokinetic
11.In-situ
12.On-situ
13.Organoclay
14.Support

 استفاده بدون برنامهریزی و.استفاده مجدد از آنها توجه کنند
بازیابی کانیهای رسی میتواند مشکالت زیادی برای
.محیطزیست به وجود آورد
یادداشتها
1.
2.
3.
4.
5.

Defect sites
Absorbent
Cat litter
Wyoming
Inorganic Organic Bentonites (IOBs)
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