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Method of synthesis and application efficiency of the
natural sorbents as clay minerals for pollutants removal
from environment was investigated. Palygorskite, clay
mineral with a layer-banded structure was used. It was
modified with a cationic surfactant – hexadecyltrimethylammonium bromide (HDTMA).
Influence of some factors, that affect on the
modification process, was investigated. First of all, one of
them is cation exchange capacity (CEC)/amount of the
HDTMA ratio. Results of the investigation, that include
sorption capacity for anion forms of the heavy metals,
like chromium, was shown. Sorption capacity of the
obtained sorbents was maximal for 1:5 and 1:10
CEC/HDTMA ratio. But, using sorbents with ratio 1:1
and 1:2 expected to be more effective for the environment
protection, because natural water always have mixed
cation/anion composition. Modified that way samples
showed maximal sorption capacity, that equals 14 mg/g
and 42 mg/g, respectively.
Ultrasound treatment make possible to reduce time of
the modification and make clay suspension more
homogenic. Suspension, treated with ultrasound, have
greater surface and surfactant molecules can more easily
reach the surface of clay mineral.
Also, effect of temperature on the modification
process was investigated. Temperature in the modification
reactor have affect at the value of critical micelle
concentration (CMC). At the high temperatures, CMC
becomes higher. CMC is one of the main characteristics
of the surfactant and its behavior in solution. So,
temperature is one of the most important aspects for
obtaining proper sorbent.
Addition of the ethanol in the modification reactor
increases CMC, but great amount of the surfactant
molecules interact with ethanol, so smaller amount of
them hydrated with water molecules and it causes less
surfactant sorption at the clay mineral surface. So,
modification was conducted in the water medium.
Adsorption isotherms of chromium showed, that
gemimicellar layer exist even at the CEC/HDTMA ratio
1:1, but at this case negatively charged active centers also
exists. At the ratio 1:2 greater amount of the positively
charged active centers, loaded with HDTMA, occur.
Sorbents of that type can be used in treatment
facilities for water purification.
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Розглянуто метод модифікування природних глинистих
мінералів катіонними поверхнево-активними речовинами.
Досліджено характеристики вихідних та модифікованих
мінералів з використанням адсорбційного та рентгенофазового аналізу. Здійснено пошук оптимальних умов модифіквання для досягнення максимальної сорбційної ємності.
Показана ефективність застосування отриманих сорбентів
для вилучення з водного середовища таких важких металів,
як Cr(VI).
Ключові слова – глинисті мінерали, сорбент, палигорскіт, ГДТМА, хром, ізотерма адсорбції.

І. Вступ
Природні сорбенти, такі як глинисті мінерали,
широко використовуються для вилучення забрудників
з навколишнього середовища. Але їх ефективність для
вилучення аніонів важких металів порівняно низька,
тому вони потребують додаткової обробки. Отже,
необхідною є розробка високоселективних сорбуючих
матеріалів.
Поряд з кислотною та лужною активацією, термічною
обробкою та ін., метод модифікування поверхні глинистих мінералів поверхнево-активними речовинами (ПАР)
дозволяє перезарядити поверхневий шар мінералу
(негативного на позитивний) та значно підвищити
сорбційні властивості по вилученню саме аніонів важких
металів.

ІІ. Матеріали та методи
В даній роботі був використаний природний
глинистий мінерал шарувато-стрічкової структури –
палигорськіт. Катіонна обмінна ємність (КОЄ)
становить 0,25 мг-екв/г. Палигорськіт був попередньо
очищений та переведений у Na-форму. Контроль
мономінеральності вихідного зразку проводили за
допомогою дифрактометру ДРОН-4-07 в області 5-90°
(2θ) з використанням CuKα-випромінювання.
В якості модифікуючого агенту була взята сіль
гексадецилтриметиламоній
бромід
(ГДТМА,
(C16H33)N(CH3)3Br, Sigma-Aldrich), що являє собою
катіонну ПАР.
Для модифікування поверхні попередньо оброблену на ультразвуковому диспергаторі УЗДН-2Т
суспензію глини змішували з розчином ГДТМА та
витримували при постійному перемішуванні. Після
відмивання водою, модифікований мінерал висушували, розтирали і просіювали до отримання фракції ≤
0,1 мм.

“CHEMISTRY AND CHEMICAL TECHNOLOGY 2011” (CCT-2011), 24–26 NOVEMBER 2011, LVIV, UKRAINE

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

В сорбційних експериментах використовували
дихромат калію K2Cr2O7. Сорбцію проводили в статичних умовах при безперервному струшуванні зразків
протягом 1 год (об’єм водної фази 50 мл, наважка
мінералу 0,1 г, концентрація хрому в сорбційних
експериментах становила 1-800 мг/л). Іонну силу
(0,01М) розчинів встановлювали з допомогою NaCl.
Після встановлення адсорбційної рівноваги водну
фазу відділяли центрифугуванням (4000 об/хв) та
визначали в ній рівноважну концентрацію металу
спектрофотометричним методом (UNICO 2100UV) з
використанням реагенту дифенілкарбазиду при довжині
хвилі 540 нм.

ІІІ. Результати і обговорення
Основними чинниками, що впливають на модифікування, є:
1) Співвідношення КОЄ/ПАР
2) Попередня ультразвукова обробка дисперсії
3) Температура в реакторі
4) Середовище модифікування (вода/етанол)
Співвідношення КОЄ/ПАР є основним показником, що найбільш суттєво впливає на сорбційні
властивості. З Рис. 1, що показує залежність сорбції
Cr(VI) на палигорскіті від співвідношення КОЄ/ПАР,
видно що максимальна сорбційна ємність для аніонних форм досягається при рівнях 1:5 та 1:10.

представляє собою «краплю олії», що оточена гідратованою оболонкою із гідрофільних груп. Оскільки
утворення подвійного шару молекул ГДТМА (геміміцел) на поверхні глинистого мінералу потребує відсутності міцелярних структур в розчині, то необхідно також
підвищувати температуру в реакторі модифікування для
зменшення сили гідрофобних взаємодій.
Також було досліджено вплив додавання етанолу
до середовища. В цьому випадку, значна частина
молекул ПАР взаємодіють з етанолом, а отже, менша
їх кількість гідратується молекулами води і менше
сорбується на поверхні мінералу. Тому модифікування проводили у водному середовищі.
Після отримання сухих зразків проводили сорбційні експерименти для дослідження властивостей
отриманих сорбентів.
Ізотерми сорбції на природному та модифікованому палигорскіті представлені на Рис. 2.

Рис. 2. Ізотерми сорбції Cr(VI) на вихідному (1),
модифікованому 1:1 (2) та 1:2 (3) палигорскіті.

Рис. 1. Залежність сорбції Cr(VI) на палигорськиті
від співвідношення КОЄ/ПАР

Попередня ультразвукова обробка дисперсії, поперше, значно впливає на якість отримуваних сорбентів, а по-друге дозволяє значно зменшити час модифікування в реакторі. Ультразвук подрібнює частинки
глини, за рахунок цього збільшується поверхня, що
доступна для модифікування. Це необхідно для того,
щоб молекули ПАР могли більш повно взаємодіяти з
частинками глини. Також, відбувається гомогенізація
суспензії, а отже менше неоднорідних часток спостерігається в дисперсії.
Температура в реакторі модифікування впливає на
критичну концентрацію міцелоутворення (ККМ) –
чим вище температура, тим вище ККМ. Взагалі,
рушійною силою утворення асоціатів ПАР виступають гідрофобні взаємодії. Тобто, міцела ПАР

Як видно з Рис. 2, на природному палигорскіті майже
відсутня сорбція аніонів хрому. А на модифікованому
спостерігається значне збільшення сорбції. Якщо
модифікувати 1:1 (КОЄ/ПАР), то максимальна адсорбція
становитиме приблизно 14 мг/г, а якщо 1:2, то це
значення підвищиться до 42 мг/г. В першому випадку,
це свідчить про те, що на поверхні частково утворився
геміміцелярний шар, тому значення порівняно низьке.
У другому випадку, утворення геміміцелярного шару
на всій поверхні очевидне, таким чином кількість
катіонообмінних центрів зросла, і підвищилась
сорбція хрому.

Висновки
Таким чином, визначені оптимальні умови модифікування катіонним ПАР шарувато-стрічкових силікатів. Показано утворення на поверхні палигорскіту
геміміцел, що обумовлює перезарядку поверхні, та
дає змогу сорбційного вилучення аніонів хрому.
Висока сорбційна ємність (до 42 мг/г) та порівняно
невисока собівартість отримання роблять такий
сорбент перспективним для використання в очисних
спорудах.
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