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چکيده:
فرایند حذف پیشرفته توسط مواد فعال سطحی ( ( SERیک روش موثر برای حذف آالینده های آلی آبگریز از سطح خاک و آبهای زیرزمینی آلوده
است .با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو انحالل آالینده هیدروکربنی  C4در غلظت های مختلف توسط محلول مواد فعال سطحی ،H4T4،H3T4
 H5T4و  H6T4با طول سرهای مختلف بررسی شده است .افزایش تعداد سایت های سر منجر به افزایش خاصیت آبدوستی محلول و مقدار  CMCمواد
فعال سطحی می شود .افزودن ماده هیدروکربنی  C4و افزایش خاصیت آبگریزی منجر به کاهش مقدار  CMCمواد فعال سطحی و تولید تجمعاتی با
اندازه بزرگتر می شود .افزایش طول سر ماده فعال سطحی منجر به افزایش حاللیت ماده هیدروکربنی  C4در میسل گردیده و در نتیجه تعداد مواد
هیدروکربنی در میسل افزایش می یابد .این مواد هیدروکربنی با انحالل در هسته میسل مواد فعال سطحی از آب های آلوده زیر زمینی و سطح خاک
های آلوده حذف می شوند .بنابراین استفاده از مواد فعال سطحی با خاصیت آبدوستی بیشتر یک روش موثر جهت حذف آالینده های آلی آبگریز است.
واژگان کليدي  :شبیه سازی مونت کارلو  ،ماده فعال سطحی،آالینده ،غلظت بخرانی میسلی شدن ،انحالل

 -1مقدمه:
مواد فعال سطحي دسته اي از ترکيبات شيميايي با ساختار مولکولي ويژه هستند که داراي کاربردهاي فراواني در زمينه
هاي مختلف صنعتي و دارويي مي باشند .ساختار اين مواد از دو بخش آب دوست و آب گريز تشکيل شده است و به دليل دارا
بودن اين طبيعت دوگانه ،رفتارهاي غيرمتعارفي را تحت شرايط مختلف از خود بروز مي دهند .بخش آب گريز يا به اصطالح دُم
ماده فعال سطحي ش امل زنجير آلکيلي و قسمت آب دوست يا اصطالحاً سر ماده فعال سطحي شامل گروههاي قطبي است .به
اينچنين ساختاري در يک مولکول ،ساختار دوگانه گويند .زماني که مولکول هاي مواد فعال سطحي در آب حل مي شوند ،در
غلظتي که باالتر از غلظت بحراني ميسلي شدن ( )CMC( )Critical micelle concentrationاست ،تشکيل گونههاي تجمع
يافتهاي را ميدهند که به نام ميسل ( )Micelleمشهورند .در ميسلهاي تشکيل شده در محيط هاي آبي ،گروههاي قطبي سر
در تماس با مولکولهاي آب هستند در حاليکه بخش غير قطبي دُم در داخل ميسل و به دور از هر گونه تماس با مولکولهاي
آب ميباشد.

 .نویسنده مسوول :استادیار شیمی فیزیک دانشگاه علم و صنعت تهران
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آلودگي خاک و آبهاي زيرزميني توسط آاليندههاي آلي خطرناک يک مشکل مهم زيست محيطي است .مهمترين
آاليندههاي شيميايي عبارتند از :هيدروکربنهاي نفتي ،آفتکشها ،حاللها ،سرب و ساير فلزات سنگين ديگر .گازهاي طبيعي،
نفت خام ،قير و آسفالت هيدروکربن هاي نفتي شامل بخش عظيمي از ترکيباتي شامل آلکانها ،آروماتيکها و هيدروکربنهاي
آروماتيک چند حلقهاي ) (PAHهستند .تکنيک هاي متعدد فيزيکي ،شيميايي ،بيولوژيکي و ترکيبي از آنها براي حذف آالينده-
هاي آلي از سيستمهاي آب-خاک گسترش يافتهاند و البته اين فرا يند به ميزان واجذبي آاليندهها از سطح مشترک خاک-آب
بستگي دارد [.]2-1
فرايند حذف پيشرفته توسط مواد فعال سطحي ) (SERيک تکنولوژي موفق جهت حذف آاليندههاي آلي مانند آلکانها
ميباشد .در فرايند  ،SERآاليندهها از خاک و آبهاي زيرزميني وارد هسته آبگريز ميسلهاي مواد فعال سطحي ميشوند [.]3
سپس با تکنولوژي هاي مختلفي از جمله روش فالشينگ که يکي از کاربرديترين روشها است اين آاليندهها و مواد فعال
سطحي از سطح خاک و آبهاي زيرزميني حذف ميشوند .اين روش براساس تکنولوژي  pump-and-treatاست که به
خصوص براي غلظتهاي باالي آالينده ها يک روش مناسب است .با اين روش مواد فعال سطحي با بازده تقريبي  %08بازيافت
ميشوند [.]4
تلسانيا و همکارانش [ ]5از شبيه سازي مونت کارلو شبکه براي بررسي انحالل آاليندهها در تجمعات مواد فعال سطحي
استفاده کردهاند و شکل و اندازه ميسلها ،CMC ،موقعيت انحالل ،ضرايب تقسيم آاليندهها را تعيين نمودهاند .در يک مطالعه
ديگر ،تلسانيا و همکارانش [ ]6روش جديدي را براي مطالعه رفتار فازي آالينده ها در حضور و غياب مواد فعال سطحي مطرح
نمودهاند .آنها نشان دادهاند که افزودن مواد فعال سطحي به سيستم حالل – حل شونده ابتدا منجر به کاهش انحالل حل
شونده و در غلظتهاي باالتر منجر به يک افزايش ميشوند .کيم و همکارانش [ ،]7حضور زنجيرههاي روغن با طولهاي
متفاوت (از  Tتا  )T4را در سيستم هاي مواد فعال سطحي مطالعه نموده و اثر حضور روغن بر روي  CMCمواد فعال سطحي را
بررسي نموده است .تئوري ميدان خود سازگار ) (SCMFجهت توصيف خصوصيات سيستم سه تايي روغن ،آب و ماده فعال
سطحي توسط شانگ و همکارانش [ ]0استفاده شده است .نويسندگان اين مقاله هيچ تفاوت قابل مالحظهاي بين  CMCو
توزيع دانسيته محاسبات  SCMFو شبيه سازي کانوني بزرگ مونت کارلو مشاهده نکردهاند.
مطالعات تجربي متعددي نيز روي انحالل ترکيبات آلي توسط مواد فعال سطحي انجام شدهاست [ .]11-9 ;3 ;1وير به
طور تجربي [ ]12نشان داده است که در مخلوط يوني-غيريوني با وجود اينکه هيچ برهمکنشي جاذبهاي بين گروههاي سر
نيست اين مخلوط انحراف منفي از رفتار ايدهآل دارند .سيستمهايي شامل  C12TAB-C12EO6سايتهاي انحالل متفاوتي
دارند ،به طوريکه هگزاگونال در اليه پرچين ميسل و دکان در هسته ميسل حل ميشوند .براساس اين شواهد نويسندگان بيان
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کردهاند که برهمکنش ماده فعال سطحي-حل شونده به اندازه برهمکنشهاي ماده فعال سطحي-ماده فعال سطحي حائز
اهميت است .بررسيهاي پايرا و همکارانش [ ]11بر روي انحالل نفتالن توسط مواد فعال سطحي خالص و مخلوط نشان دادهاند
که انحالل نفتالن در مخلوط مواد فعال سطحي يوني-غيريوني به طور قابل مالحظهاي از حالت ايدهآل انحراف دارند .هرچند
برهمکنش جاذبه جهت تشکيل ميسل هاي مخلوط مشاهده شده وليکن انحالل نفتالن کمتر از تئوري ايدهآل بوده است.
 -2روش شبیه سازی:
دو مدل مهم شبيهسازي براي بررسي مواد فعال سطحي استفاده ميشوند :مدل اتمي و مدل درشت دانه [ .]14-13به لحاظ
تئوري ،روشهاي اتمي بسيار دشوار و در عين حال دقيق هستند .در مدل درشت دانه ،چندين اتم با هم يک گروه را تشکيل
داده و اين مدل جايگزين مدل اتمي است که مي تواند فرايند ميسلي شدن را توصيف نمايد .هرچند مدل دانه درشت از
جزييات ساختاري که مدل اتمي ميتواند فراهم نمايد بي بهره است .مدلدانه درشت به مدلهاي شبکه و مدل غير شبکهاي
قابل تقسيم بندي هستند :مدلهاي غير شبکهاي بسيار واقعي اما مدل هاي شبکه از نظر محاسباتي بسيار سريع هستند [.]15
مطالعات شبيهسازي متعددي توسط مدلهاي دانه درشت شبکهاي [ ]23-16و غير شبکهاي [ ]20-24انجام شده است.
در اين مطالعه شبيه سازي مونت کارلوي مواد فعال سطحي با استفاده از نرم افزاري که توسط گروه ما در محيط برنامه
نويسي فورترن  98نوشته شده انجام شده است .مدل شبيه سازي که ما استفاده کردهايم شامل يک جعبه مکعبي 68×68×68
با عدد کئوردينانسيون ( 6تنها برهمکنش بين نزديکترين همسايگان در نظر گرفته شده است) است .حجمهاي مستثني
استاندارد و شرايط مرزي متناوب اعمال شدهاند .ملکولهاي حالل تک سايت و ملکولهاي ماده فعال سطحي زنجيرهاي از سايت-
هاي همسايه را اشغال ميکند .ملکول ماده فعال سطحي به دو بخش تقسيم ميشوند :سيگمنتهاي سر که برهمکنش مطلوبي
با ملکولهاي حالل دارند و سيگمنتهاي دم که توسط ملکولهاي حالل دفع ميشوند .تمام سايتهاي شبکه با ملکول حالل )(S

 ،سيگمنتهاي متعلق به آالينده ) ،(C4و سيگمنتهاي متعلق به ماده فعال سطحي اشغال شدهاند .مواد فعال سطحي با
 H3T4 ،H4T4،H5T4،H6T4نشان داده شدهاند که  Hسيگمنتهاي سر و  Tسيگمنتهاي دم ميباشند .در يک زمان واحد
يک خانه از شبکه تنها به وسيله يک دانه اشغال مي شود .شکل  1به طور شماتيک مواد فعال سطحي  H4T4و آالينده  C4را
نمايش ميدهد.
(الف)
(ب)
شکل  .1نمايش شماتيک (الف) ماده فعال سطحي  ،H4T4گوييهاي آبي نشانگر سر ماده فعال سطحي و
گوييهاي زرد نشانگر دم ماده فعال سطحي( ،ب) آالينده .C4
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انرژي در سيستم به صورت جمع همه برهمکنشهاي نزديکترين همسايهها محاسبه ميشود .هر سايت سر يا دم با
نزديکترين سايت همسايه با انرژي برهمکنش بدون بعد  Emnبرهمکنش دارد که  m,n = S, C, H, Tاست .انرژي بدون بعد
کل سيستم (انرژي تقسيم بر  )kBTبه صورت زير محاسبه ميشود:
()1
که  Nmnتعداد کل جفتهاي  mnسيستم kB ،ثابت بولتزمن و  Tدماي سيستم است .در معادله ( )1فقط برهمکنش بين
سيگمنتهاي همسايه متعلق به زنجيرههاي متفاوت در نظر گرفته شده است .انرژيهاي برهمکنش را ميتوان مستقل از هم
تنظيم نمود ،گرچه بين  Emnو  Enmتفاوتي وجود ندارد.
-0-7الگوريتم متروپوليس
در اين مطالعه از الگوريتم استاندارد متروپليس استفاده شده است که در آن از بين همه آرايش هاي ممکنه براي يک
سيستم ،يک آرايش به صورت تصادفي انتخاب شده و انرژي کل اين آرايش  Eoldمحاسبه ميشود .با حرکت هاي تصادفي يک
آرايش جديد توليد ميشود ،انرژي اين آرايش جديد  Enewنيز محاسبه ميشود .آرايش هاي جديد بر حسب احتمال زير
پذيرفته و يا رد مي شوند.
()2

اين حرکت انجام شده که ممکن است پذيرفته و يا رد شده باشد به عنوان يک مرحله مونت کارلو در نظر گرفته مي شود و تا
زمانيکه در يک دماي بخصوص به تعادل برسيم اين حرکتها ادامه مييابد .تعداد بهينه مراحل مونت کارلو ،به غلظت کل
مولکولهاي ماده فعال سطحي و درجه حرارت وابسته است .در اين کار بيش از 180مرحله مونت کارلو انجام شده است تا ناحيه
اي که در آن انرژي داخلي کل تقريباً ثابت است حاصل شود .از طرفي برخي از شبيه سازي ها چندين بار تکرار شد که در همه
اين موارد نتايج يکساني حاصل گرديد.
-7-7حرکات مونت کارلو
روش هاي گوناگوني در مقاالت براي انجام حرکات زنجير و توليد آرايش هاي جديد از حرکات موضعي که شامل حرکت يک
يا دو خانه در زنجير مي شود ،مانند حرکت وردير استک ماير تا انواع حرکت هاي پرشي که شامل تغيير محل و دوباره رشد
دادن زنجيرها ميشود ،مانند روش حرکتي باياس ،ارايه شده است .حرکتي که در اين کار براي توليد آرايش هاي جديد
استفاده شده است  ,حرکت خزشي يا مارگونه مي باشد که در اين حرکت سر يک ماده فعال سطحي به شکلي کامال تصادفي
انتخاب شده و باز هم به شکلي کامال تصادفي به يکي از سايتهاي همسايهاش که تک عضوي ميباشد منتقل ميشود .سپس
بقيه زنجيره در يک فرايند خزشي يکي يکي جايگزين همديگر شده و در انتها سايت همسايه مورد نظر در آخرين نقطه خالي
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شده توسط زنجيره ،جايگزين مي شود .حرکت خزشي به عنوان حرکتي موثر در شرايط موجود براي تغيير آرايش ها استفاده
ميشود .ا لگوريتم اين حرکت نسبتاً ساده است و منجر به تعادل نسبتاً سريع سيستم مي شود.
-9-7انرژي هاي ميان کنش
در شبيه سازي که در اين کار انجام شده است ،مواد فعال سطحي از دو بخش سرهاي آب دوست و دُم هاي چربي دوست
تشکيل شده اند .بر هم کنشهاي سر – حالل در فرايند ميسلي ش دن ضروري نيستند ،بنابراين با صفر کردن اين برهم کنش
( در مقابل با دانه هاي دم که داراي برهم کنش دافعه با مولکولهاي آب هستند) در حقيقت پتانسيل هيدروفيلي موثري ميان
دانه هاي سر و حالل ايجاد مي شود .در اين کار مطابق مدل ارائه شده توسط رودريگوئز تنها بر هم کنشهاي دافعه ميان سر–
دُم ) (EHTو دُم– حالل) (ESTهر مولکول ماده فعال سطحي و همچنين سـر– آالينده )، (EHCحالل– آالينده ) (ESCدر نظر
گرفته شدهاند .همه انرژيهاي برهمکنش غير صفر  ،Emnداراي مقدار ثابت  ε=8/7است .جدول 1خالصه اي از انرژيهاي
ميان کنش استفاده شده در اين کار را نشان مي دهد.
جدول  .1انرژيهاي ميان کنش براي سيستمهاي مطالعه شده.
Interaction energies, Emn
EC-H

ET-H

ES-C

ES-T

Ε

Ε

Ε

Ε

 -3نتايج و بحث
کمترين غلظتي که در آن ميسل تشکيل شود غلظت بحراني ميسلي( )CMCگويند .در شبيه سازي سيستمهاي مواد فعال
سطحي براي محاسبه اين کميت بايد غلظت مونومر مواد فعال سطحي در سيستم محاسبه و از روي تغييرات غلظت مونومر
برحسب غلظت کل ماده مقدار غلظت بحراني بدست آيد .تعريف مونومر و گونه تجمع يافته در اين سيستمها معموالً به اين
شکل است که ماده فعال سطحي که در همسايگي سايتهاي دمش هيچ سايت دمي از ماده فعال سطحي ديگري نباشد يک
مونومر است و يک تجمع مجموعه اي از مواد فعال سطحي است که سايتهاي دمشان با همديگر در همسايگي هستند و بين
تمام آنها حداقل از طريق يک سايت دم ارتباط وجود دارد.
روشهاي متعددي براي تعيين غلظت ميسلي وجود دارد .در روش دسپالت نقطه تقاطع خط مماس بر منحني غلظت مونومر
در قسمت بعد از شکست ،با خط  y=xبه عنوان نقطه  CMCتعريف مي شود .اسرائيالچيولي نقطه تقاطع نمودار غلظت مونومر
برحسب غلظت کل با خط  y=1/2xرا به عنوان نقطه  CMCدر نظر ميگيرد و اين نقطه جاييست که نصف مولکولهاي ماده
فعال سطحي مورد نظر تجمع يافته و نصف ديگر مونومر است .در اين مطالعه از روش دسپالت براي تعيين  CMCاستفاده
شده است .غلظت ها به صورت تعداد سايت هاي ماده فعال سطحي تقسيم بر تعداد کل سايتهاي شبکه تحت عنوان کسر
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حجمي تعريف شده است .شکل  2روشي را که ما در محاسبه  CMCاستفاده کردهايم را نشان مي دهد .با افزايش غلظت کل
ماده فعال سطحي ,ابتدا تقريباً با يک شيب خاص ,غلظت مونومر در راستاي يک خط افزايش مي يابد .اما با افزايش غلظت کل
ماده فعال سطحي به جايي مي رسيم که مولکولهاي آن تجمع يافته و ترکيب ميسلي را بوجود مي آوردند .بنابراين در محدوده
تشکيل ميسل ,غلظت مونومر بر حسب غلظت کل ماده فعال سطحي در نقطه  CMCداراي شکست مي باشد و از روي منطقه
شکست مي توان مقدار  CMCرا تعيين نمود.

CMC

شکل  .2غلظت منومري بر حسب غلظت کل ماده فعال سطحي براي سيستم .H4T4

شکل  3تغييرات غلظت مونومرهاي آزاد بر حسب غلظت کل ماده فعال سطحي براي مواد فعال سطحي مختلف
 H5T4 ،H4T4،H3T4و H6T4را نشان ميدهد .با توجه به نمودار رسم شده ،غلظت مونومرهاي آزاد با افزايش تعداد سيگمنت-
هاي سر افزايش يافته است .مقادير  CMCاين سيستمهاي مواد فعال سطحي در جدول  2گزارش شدهاند .همانطور که از
جدول مشخص است ،هر چه تعداد دانه هاي سر بيشتر باشد با وجود اينکه تعداد دانه هاي دم ثابت است  CMCافزايش مي
يابد .مقادير  CMCبستگي به خاصيت آب دوستي هر ماده فعال سطحي دارد .اگر قدرت آب دوستي يا نسبت تعداد دانه هاي
سر به دم ثابت در هر ماده فعال سطحي افزايش يابد ،مقدار  CMCافزايش مييابد .همچنين قدرت آب گريزي کمتر شده و
در نتيجه  CMCافزايش مييابد.
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شکل  .3غلظت مونومر آزاد بر حسب غلظت کل ماده فعال سطحي براي سيستم  H5T4 ،H4T4،H3T4و. H6T4

براي مطالعه اثر حضور آالينده  C4به عنوان افزودني در سيستم هاي مواد فعال سطحي خالص ،اين زنجيره هيدروکربني در
غلظتهاي مختلف 8/885 ، 8/883 ، 8/881و  8/81به مواد فعال سطحي  H5T4 ،H4T4، H3T4و H6T4افزوده شده است .به
عنوان نمونه ،در شکل 4تغييرات مونومرهاي آزاد بر ح سب غلظت کل ماده فعال سطحي بدون حضور اين آالينده و در حضور
غلظتهاي مختلف C4براي ماده فعال سطحي  H4T4نمايش داده شده است .اين شکل نشان ميدهد که حضور اين آالينده و
همچنين افزايش غلظت آن منجر به کاهش غلظت مونومرهاي آزاد ميشود .در جدول  2تغييرات  CMCمواد فعال سطحي
مورد مطالعه را در غلظتهاي مختلف زنجيره هيدروکربني ( C4آالينده) گزارش شده است .نتايج نشان ميدهند که اضافه
نمودن زنجيره هيدروکربني ( C4آالينده) باعث کاهش  CMCهمه مواد فعال سطحي مي شود .همچنين حضور اين افزودني
در غلظتهاي باالتر مقادير  CMCرا به ميزان بيشتري کاهش ميدهد .کاهش  CMCيعني تمايل بيشتر به ميسلي شدن به
دليل حضور ماده هيدروکربني و افزايش خاصيت آب گريزي محيط .بنابراين تمايل مولکولهاي ماده فعال سطحي براي باقي
ماندن در محيط کمتر شده ،لذا تجمعات زودتر تشکيل شده و  CMCکاهش مييابد.

شکل  .4غلظت مونومر آزاد بر حسب غلظت کل ماده فعال سطحي براي سيستم  H4T4و ( C4آالينده) ,در غلظتهاي متفاوت از .C4
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موقعيت انحالل آاليندهها در ميسل بستگي به ماهيت مواد حلشده دارد .موقعيت انحالل مهم است زيرا منعکس کننده
نوع برهمکنشهايي است که بين ماده فعال سطحي و جزء حل شونده وجود دارد .به طور تجربي سايتهاي انحالل با استفاده
از تفرق اشعه  ،Xاسپکتروسکوپي فرابنفش ،فلورسانس تعيين شدهاند .براساس اين مطالعات ،به نظر ميرسد انحالل در سايت-
هاي متفاوتي از يک ميسل اتفاق بيافتد )1( :روي سطح ميسل در سطح مشترک ميسل-حالل ( )2بين گروههاي سر آبدوست
( )3اليه پرچين در ميسل بين گروههاي آبدوست و چند اتم کربن اول گروههاي آبگريز که شامل سطح خارجي هسته ميسل
ميشود ( )4عميقا داخل اليه پرچين ( )5در هسته داخلي ميسل .اين مطلب به طور شماتيک در شکل  5نمايش داده شده
است .ذرات آليفاتيک اشباع و انواع ديگر ملکول هاي غير قطبي داخل هسته ميسل ،بين انتهاي گروههاي آبگريز ملکولهاي
مواد فعال سطحي حل ميشوند[ .]29عالوه براين ،توزيع دانسيته تجمعات ميسلي و آاليندهها برحسب شعاع ميسل و تجمع
نشان ميدهد که اکثر ملکولهاي آالينده آبگريز به داخل هسته ميسل نفوذ ميکنند[.]0-7

شکل  .5موقعيت انحالل مواد در ميسل يک ماده فعال سطحي[.]6

شکل  6هر چهار سيستم ماده فعال سطحي  H5T4 ،H4T4،H3T4و H6T4را در حضور زنجيره هيدروکربني ( C4آالينده) به
عنوان ماده افزودني در غلطت هاي مختلف نشان ميدهد .در نمودار فوق مشاهده ميشود که افزايش غلظت زنجيره
هيدروکربني ( C4آالينده) باعث کاهش غلظت مونومرهاي آزاد مي شود .لذا براي هر ماده فعال سطحي با افزايش غلظت
آالينده CMC ،کاهش مييابد .همچنين هر چه تعداد دانه هاي سر افزايش يابد در غلظت هاي ثابت زنجيره هيدروکربني C4

(آالينده) CMC ،افزايش مييابد.
جدول  .2غلظت بحراني ميسلي CMCبراي سيستمهاي مختلف مواد فعال سطحي در حضور غلظتهاي مختلف آالينده
H6T4

H5T4

H4T4

H3T4

0.015
0.012
0.011
0.0085

0.013
0.011
0.0105
0.0075

0.012
0.009
0.0085
0.0075

0.008
0.0065
0.006
0.0045
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Surfactant
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0.00
0.003
0.005
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شکل  .6غلظت مونومر آزاد بر حسب غلظت کل ماده فعال سطحي براي سيستم  H5T4 ،H4T4،H3T4و H6T4در غلظت  8/81از C4

(آالينده).

يکي از خواص پر اهميت در مورد سيستم هاي خود تجمع شونده ,توزيع اندازه تجمعات تشکيل شده در اين سي ستمها مي-
باشد .منحني توزيع مونومرها در کالستر ،به عنوان تابعي از عدد تجمع ،داراي دو ماکزيمم و يک منيمم است .ماکزيمم اولي
مربوط به غلظت مونومر و ماکزيمم دومي مربوط به غلظت ميسل مي باشد .همچنين قسمت مينيمم در منحني توزيع
کالسترها مربوط به ناحيه تشکيل پيش ميسلها ميباشد .توزيع پهنتر اين منحني بيانگر وجود ميسلهايي با اندازههاي متنوع
بوده و يا به عبارت بهتر بس پاشيدگي در مورد اين سيستمها بيشتر است .شرط تجمع ،همسايگي دم مواد فعال سطحي در
نظر گرفته شده و آمفي فايلهاي غير تجمع شونده ،آمفي فايلهاي آزاد يا منفرد ناميده مي شوند .سايز يک تجمع با n

توصيف ميشود که  nتعداد زنجيرهاي آمفي فايل در تجمع است.
شکل  7توزيع مونومر در کالسترها بر حسب اعداد تجمع را براي سيستم ماده فعال سطحي  H4T4و زنجيره هيدروکربني
( C4آالينده) در غلظت هاي مختلفي از زنجيره هيدروکربني ( C4آالينده) نشان ميدهد .با افزودن ماده هيدروکربني آالينده
عدد تجمع به سمت مقادير باالترجابجا ميشود .با افزايش غلظت آالينده تجمعاتي با اندازه بزرگتر تشکيل ميشود.
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شکل  .7توزيع اندازه تجمعات براي سيستم ماده فعال سطحي ( H4T4با غلظت )8/1و زنجيره هيدروکربني ( C4آالينده)
در غلظت هاي مختلفي از زنجيره هيدروکربني ( C4آالينده).

براي بررسي اثر طول سيگمنتهاي سر بر روي حالليت ماده آالينده  ،C4تغييرات تعداد ماده آالينده در ميسلها بر حسب
تغييرات تعداد سيگمنتهاي سر بررسي شده است .همانطور که در شکل  0نشان داده شده است با افزايش تعداد سيگمنت-
هاي سر ،تعداد ماده آالينده  C4افزايش يافته است .پس افزايش خاصيت آبدوستي و افزايش حالليت ماده فعال سطحي در
حالل منجر به افزايش حالليت آالينده شده است.

شکل  .0تغييرات تعداد زنجيره آالينده  C4در ميسل بر حسب سيگمنتهاي سر.

00
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(ب)

(الف)

(د)

( ج)

شکل  .9تصاوير لحظه اي از تجمعات ميسلي براي سيستم ماده فعال سطحي  H4T4و زنجيره هيدروکربني ( C4آالينده) در غلظتهاي
(الف)( ،8/881ب) ( ،8/883ج)  8/885و (د)  .8/81گويهاي قرمز نشانگر سر ماده فعال سطحي ،گويهاي آبي دم ماده فعال سطحي و
گويهاي زرد نشانگر آالينده .C4

تصاوير لحظه اي از جعبه شبيه سازي براي تجمعات ميسلي ماده فعال سطحي  H4T4در حضور زنجيره هيدروکربني در
غلظت هاي مختلفي از آالينده  C4در شکل  9نشان داده شده است .مشاهده مي شود که با افزايش غلظت آالينده به غلظت
خاصي از ماده فعال سطحي ،توده هاي ميسلي کرويتر و بزرگتري تشکيل مي شوند .در حاليکه در غلظت هاي پائينتري از
آالينده ،تجمعات ميسلي کوچکتر مي باشند .همچنين مشاهده مي شود که مولکولهاي آالينده در داخل توده هاي ميسلي قرار
گرفته اند و به عبارتي در بين مولکولهاي ماده فعال سطحي حل شده اند.
 -4نتیجه گیری:
در اين مقاله حذف و انحالل آالينده  C4توسط ميسلهاي مواد فعال سطحي  H5T4 ،H4T4،H3T4و H6T4درغلظتهاي
مختلف آالينده  C4توسط شبيهسازي مونتکارلو بررسي شده است .ابتدا اثر طول سر مواد فعال سطحي  H5T4 ،H4T4،H3T4و
 H6T4بر پارامتر ميسلي شدن بدون حضور آالينده  C4مطالعه شده است .نتايج نشان دادهاند که با افزايش تعداد سايتهاي سر
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خاصيت آبدوستي ماده فعال سطحي افزايش يافته و بنابراين مقدار  CMCافزايش مييابد .در نتيجه ماده فعال سطحي H3T4

کمترين و ماده فعال سطحي  H6T4بيشترين مقدار  CMCرا دارد.
افزودن آالينده هيدروکربني  C4منجر به افزايش خاصيت آبگريزي محلول ماده فعال سطحي ميشود .با توجه به خاصيت
آبگريزي اين مواد ،اين توانايي را دارند که در هسته ميسلهاي مواد فعال سطحي حل شوند .اثر ماده هيدروکربني  C4در
غلظتهاي مختلف  8/885 ،8/883 ،8/881و  8/81بررسي شده است .با اضافه شدن اين مواد هيدروکربني مقدار  CMCمواد
فعال سطحي کاهش مييابد .با افزايش غلظت آالينده  ،C4مقدار  CMCبه ميزان بيشتري کاهش مييابد .با کاهش مقدار
 ،CMCاندازه تجمعات افزايش يافته و ميسلهاي بزرگتري تشکيل ميشود .از طرفي ديگر ،با افزايش سيگمنتهاي سر و
افزايش حالليت ماده فعال سطحي در آب ،تعداد بيشتري از آالينده در ميسل حل ميشوند .بنابراين مواد فعال سطحي با
خاصيت آبدوستي بيشتر ميتوانند با انحالل بيشتر آالينده هاي هيدروکربني در هسته ميسلي خود منجر به حذف اين آاليندهها
از محيط زيست ميشوند.
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