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 چکیده:

 عامل فعال سطحیکار از  نیا یبرا .بوده استمجدد آن  یایجذب و اح تیظرف شیافزا یبرا تیپژوهش اصالح بنتون نیهدف از ا هدف: 

. از گردیدجاذب استفاده نانو مجدد یایفتوفنتون جهت اح ندیآفر استفاده در یبرا نمک آهنجذب، و  تیظرف شیافزا یبرا اولتراسوندو 

شده اثر نانوجاذب ساخته اورانژ توسط لیحذف مت یبررس ی. براشداورانژ استفاده  لیمت یونیحذف رنگ آن یبرا شدهنانوجاذب ساخته

 ،XRD، DXEی زهایخواص جاذب از آنال یبررس ی. سپس براشد بررسی رنگ، دوز جاذب، زمان و دما هی، غلظت اولpH یپارامترها

BET،SEM  ،FT-IR ، TEMوTGA   اورانژ مورد  لیدر حذف رنگ مت تیشده با بنتوننانوجاذب ساخته . در انتها عملکردگردیداستفاده

 .گرفتقرار  سهیمقا

کاربرد  گردید.شده مخلوط شده و در نقطه ذوب نمک آهن گرم اصالح تیپژوهش نمک آهن با بنتون نیدر ا شناسی پژوهش:روش

زمان طوالنی و در مدت های گذشته که در آن تبادل در فاز مایع خالف پژوهشبر .کرد جادیا عیسر ندیآفر کی ونیتبادل حرارت و  زمانهم

  .صورت گرفتدر فاز جامد و در مدت زمان خیلی کم این روش   ⸲گرفتانجام می

زمان و  ⸲سنتز گردید. برای این کار از امواج فراصوت با توان اولتراسوند بنتونیت با کمک روشانودر این پژوهش ابتدا ن :هایافته

پراش اشعه ایکس  ⸲(SEM) روبشیمیکروسکوپ الکترونی  هایشده با کمک آنالیزنانوبنتونیت تهیه شد.استفاده  دماهای مختلف

(XRD) گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثراندازه و(BET) در مرحله شده ی قرار گرفت. در ادامه نانوبنتونیت بهینهمورد شناسای

بنتونیت نانو انتها اصالح گردید. در (CTAB)ستیل تری متیل آمونیوم برومید  عامل فعال سطحیو  اولتراسوند با کمکقبل 

 بنتونیتنانو و عامل فعال سطحیبا  شدهاصالح جاذبنانو ⸲بنتونیت شده فاز جامد با آهن تهیه گردید. شناساییتبادل یونی 

 آنالیز ⸲(FT-IR)قرمزآنالیز تبدیل فوریه مادون ⸲(BET) ⸲(SEM) ⸲(XRD) هایبا کمک آنالیزتبادل یونی شده فاز جامد با آهن 

از انجام گرفت.  (TGA)الیز توزین حرارتی نآ و (EDX)ایکس نرژی پرتوپراش اآنالیز  ⸲(TEM)میکروسکوپ الکترونی عبوری 

ثر بر جذب شامل ؤگردید. عوامل ماستفاده متیل اورانژ رنگ  یجذب سطح برای آهن با جامد فاز شده یونیجاذب تبادل نانو

( و دما min)120- ۵ زمان تماس  ⸲(g/lit ۵/4- 2۵/0)مقدار جاذب  ⸲(ppm 200-۵0غلظت رنگ ) ⸲(2-9محلول ) pHاثرات 

(c˚۵0- 30)⸲  ۷در جذب رنگ متیل اورانژ بر روی جاذب بررسی شد و شرایط بهینه تعیین گردید. نتایج بهینه شاملpH=⸲ 

نشان داد که سینتیک و ایزوترم  ⸲دقیقه بود. رفتار جذب جاذب 60زمان تماس  ⸲g/lit ۷۵/0مقدار جاذب  ⸲ppm1۵0غلظت رنگ 

 یدر ادامه برابود.  mg/g 33/208حداکثر ظرفیت جذب ⸲جذب با مدل شبه مرتبه دوم و معادله النگمویر تطابق خوبی دارد

پس از  تنظیم محلول . گردید فتوراکتور استفاده کیاز  هاشیآزماانجام  یبرا شد. جاذب از روش فتوفنتون استفادهنانو یایاح

تا آغاز گردید و واکنش  UVو روشن کردن المپ  Mm ۵/22 به غلظت 2O2H اضافه کردن با واکنش شروع لحظه ꞊4pH در

 .دقیقه به طول انجامید 90مدت احیای مجدد نانوجاذب به
با زنجیره آلکیلی  فعال سطحی هایعاملبنتونیت سنتز کرد اما استفاده از توان نانومی اولتراسوندروش با استفاده از  گیری:نتیجه

جاذب سنتز نانوهمچنین . بودمؤثرتر بردن درصد حذف رنگ متیل اورانژ  جاذب جهت باالالنی برای افزایش ظرفیت جذب نانوطو

 محسوب گردید.جاذب جهت احیای نانو روشی مؤثرعنوان بهجامد با آهن نیز تبادل یونی شده فاز 

 فتوفنتون ،تبادل یونی ،سطحیعامل فعال  ت،یبنتون نانو های کلیدی:واژه

 

 





 

 مقدمه و هدف -1

 

 مسئله انیب -1-1

 ندهیفزا ینگران کیبه  لیتبد شوندیرها م ستیز طمحی در رنگ از استفاده از پس که ⸲مختلف عیصنا یرنگ هایپساب

شوند. پنج  هیتصف دیبا ستیز طمحی قبل از وارد شدن به یرنگ هایشده است. فاضالب ستیزطیطرفداران مح یبرا

نشان داده شده است. صنعت  1-1 را دارند در شکل ستیزطیدر مح یرنگ هایحضور پساب تیعمده که مسئول صنعت

 .دکنیوارد م ستیزطیپساب را به مح نتریشبی ۵4٪با  ینساج

 
 (Rauf et al., 2012)های رنگی در محیط زیست صنایع مسئول وجود پساب -1-1 شکل

 

دسته آنیونی اورانژ در  لی. مت(Mishra et al., 1993) شوندیم میتقس یونی ریو غ یونیآن ،یونکاتی دسته سه به هارنگ

 یرنگ اگر استنشاق شود به شدت سم نیکاربرد دارد. ا یآزو است که در صنعت نساج هایرنگ زمره گیرد و درقرار می

 هایحذف پساب(. Yu et al., 2014) ستین هیجزقابل ت آسانی مقاوم بوده و به اریدر مقابل نور و شستشو بس است و

گان کنندتولید۷٪

رنگ لوازم 8٪

آرایشی

کاغذ و خمیر 10٪

کاغذ

رنگرزی21٪

نساجی۵4٪



 هتصفی ⸲یمیآنز هیمانند تصف یمختلف های. روششودیانجام م یکیزیو ف ییایمشی ⸲یکیولوژیبه سه روش ب یرنگ

-حذف رنگ از فاضالب یبرا یو جذب سطح ییغشا یلترهافی ⸲معکوس اسمز ⸲یونی تبادل ⸲ونیداسیاکس ⸲ییایمیالکتروش

 ,.et al) است یصنعت هایفاضالب هیتصف هایروش انیمؤثر در م ندیآفر کی یوجود دارد. جذب سطح یصنعت های

2010 Shokoohi.) ذب به سطح یک جال سیاز فااء جزاز ابرخی در آن ست که زی اساایند جدآسطحی یک فرب جذ

 Singh et)تر هستندهای فعال بیشدارای سطح ویژه زیاد و سایتساختار های نانوشوند. جاذبمد منتقل میسطحی جا

al., 2011.) کند. از میان نانومواد مختلف صادی توجیه مییند را از لحاظ اقتآاحیای مجدد جاذب، استفاده از این فر

یند آجاذب در فرانوتر و از نظر احیای نجذب سریع ⸲پذیری بهترل داشتن مساحت سطحی باال، انتخابدلیات آهن بهذرنانو

  فتوفنتون مورد توجه قرار گرفته است.

 

  اهمیت و ضرورت پژوهش -1-۲

کنند. این زیست وارد می خود را بدون تصفیه به محیط های رنگیاستفاده از رنگ، معموال فاضالبپس از صنایع      

مردم از  هایرشد باکتر یبرا یطیآلوده به مح هایشدن آب با تبدیل ت.اساقدام نامناسب تهدیدی برای اکوسیستم 

های رنگ با که پساب هنگامی شوند.آن بیمار می آشامیدنو یا بدون آگاهی با  شوندمی بهرهیبتمیز داشتن منابع آب 

 و به دنبال یابدمی کاهش دلیل تشکیل الیه مرئی باالی سطح آب نفوذ نور خورشید در آبشوند، بهترکیب می منابع آب

های پساب (.Chacko et al,. (2011زندگی آبزیان است  که تهدیدی برای شوداخالل ایجاد می در عمل فتوسنتزآن 

 های رنگ وشوند. عدم تخریب ترکیبات رنگی در پسابوری آن میخاک باعث کاهش بهره رنگی با مسدود کردن منافذ

های رنگی در صورت تماس فاضالب .های بعدی شودهای ژنتیکی در نسلتواند منجر به جهشها در گیاهان میجذب آن

محصوالت  از یمی.  نگردندینفس م یو استنشاق آن منجر به تنگ ریدر صورت تبخ وپوست  با پوست باعث تحریک

با توجه به موارد ذکر  نیبنابرا .باشدمی آزو هایاورانژ در زمره رنگ لیهستند. رنگ مت 1آزو باتیترک ینساج هایرنگ

 است.  یالزام ستیز طیقبل از ورود به مح یرنگ هایپساب هیشده تصف

 اهداف پژوهش -1-۳

. در ه شده استاستفاد ستیل تری متیل آمونیوم برومایدبرای اصالح خصوصیات بنتونیت از ماده آلی در این پژوهش   
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 مقدمه و هدف

. تاکنون تبادل یونی فاز جامد شددر فاز جامد تماس داده  با نمک آهن شده برای انجام تبادل یونیادامه بنتونیت اصالح

جذب و  تیظرف شیافزا یبرا تیاصالح بنتون ⸲پژوهش نیهدف از ا .صورت نگرفته است شدههای اصالحبر روی بنتونیت

 یبرا نمک آهنجذب، و  تیظرف شیافزا یبرا اولتراسوند و عامل فعال سطحیکار از  نیا یبرا .استمجدد آن  یایاح

حذف رنگ  یبرا ،شده. از نانوجاذب ساختهشودیجاذب استفاده منانو مجدد یایفتوفنتون جهت اح ندیآفر استفاده در

، pH یجاذب ساخته شده اثر پارامترهانانو اورانژ توسط لیحذف مت یبررس ی. براشودیاورانژ استفاده م لیمت یونیآن

 ،XRD، DXEی زهایخواص جاذب از آنال یبررس ی. سپس براشد نهیبه رنگ، دوز جاذب، زمان و دما هیغلظت اول

BET،SEM ، FT-IR ، TEM وTGA  در حذف رنگ  تیشده با بنتوننانوجاذب ساخته . در انتها عملکردشودیاستفاده م

 .ردیگیقرار م سهیاورانژ مورد مقا لیمت

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -۲

 
 مقدمه -۲-1

زیست به عنوان یک موضوع مهم جهانی مطرح است. با توجه به کمبود منابع آب تمیز باید روزه آلودگی محیطام    

سابتکنیک شودهای بازیافت پ صنعتی اعمال  ساب ⸲های  صنعتی یک چالش از طرفی از بین بردن ذرات رنگ از پ های 

ست. یک روش ست که بتواند مقدار ⸲آلایده جهانی ا شی ا ساب رو   ⸲زمان کم حذف کند ها در مدتزیادی رنگ را از پ

 اعمال شده باید ارزان و بدون تولید آلودگی ثانویه باشد. نظر اقتصادی روش همچنین از نقطه

 

 رنگ -۲-۲

شتیرنگ      شی و بهدا ستفاده قرار  و کاغذ ⸲ها برای کاربردهای مختلفی همچون رنگ دادن به لوازم آرای پارچه مورد ا

شته رنگ. Nguyan et al., 2013))گیرند می شدند های کوچک از مواد طبیعی تولید میهای طبیعی در مقیاسدر گذ

Kant.R., 2012).) های مصنوعی تولید رنگ های طبیعیی رنگبا نور خورشید و شستشو تخریب ⸲کمدلیل تولید اما به

 (.(Solis et al., 2012شده است  انجامدر مقیاس بزرگ 

عدم تصننفیه  دلیلا این وجود بهب ⸲های طبیعی مورد اسننتفاده قرار گرفتندبه عنوان جایگزین رنگ های مصنننوعیرنگ 

های رسید که جایگزین خوبی نیستند. اما برای پیوند رنگنظر می های رنگی قبل از رهاسازی در محیط زیست بهپساب

ستفاده می 2کنندهتثبیتطبیعی با پارچه از مواد  صنوع هایشود که از رنگا ستند ترخطرناک یم  Rodriguez et) ه

al., 2009.) سب برا کیبه دنبال  دیپس با سابحذف  یروش منا ساز یرنگ هایذرات رنگ از پ  طیدر مح یقبل از رها

 .میباش ستیز

 اورانژ لیمت -2-2-1

گرفته شنننده « گل آفتابگردان»که نام آن از کلمه یونانی  ⸲3یک ترکیب شنننیمیایی معروف به هلیانتین متیل اورانژ     
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ست. این ماده سید و دی متیل آنیلین تهیه می ا سولفانیلیک ا متیل اورانژ یک ترکیب آلی آروماتیکی با  شود.از بنزن 

کند. این ترکیب جذب می nm3۵0-۷00که نور را در محدوده طول موج اسنننت  S3NaO3N14H14C فرمول مولکولی

آید. این ترکیب دارای دو حلقه بنزنی اسنننت که در محیط بازی زرد رنگ و در محیط اسنننیدی به رنگ قرمز در می

ضورگروه  شکل  3OSشیمیایی به دلیل ح ساختارش که در  شده 1-2در  شان داده  ست. م ⸲ن تیل اورانژ محلول در آب ا

  ً. از کاربردهای دیگر این ماده شیمیایی عمدتارودها به کار مین و چاپ کردن پارچهترکیبی رنگی است و در رنگ کرد

ساگر  شنا سیون به عنوان  ستفاده قرار می pHدر تیترا ست که  های آزونگ در زمره رنگگیرد. این رمورد ا  زاسرطانا

 ;Yu et al., 2014)ستشو مقاوم و استنشاق آن سمی استو به آسانی قابل تجزیه نیست. این ماده در برابر نور و ش است

Ghaedi et al., (2014.  

 
 

 Zhai et al., 2018)) ساختار متیل اورانژ -1-2شکل 

 

 های حذف رنگروش -۲-۳

 (Tang et al., 2018).  شوند می تصفیهشیمیایی و فیزیکی  ⸲به سه روش بیولوژیکیطور کلی های رنگی بهپساب    

  

 

 روش بیولوژیکی -2-۳-1

برای تصننفیه فاضننالب از در این روش . اسننت های رنگیبرای تصننفیه فاضننالب رایج روشروش حذف بیولوژیکی     

سممیکرو ستفادهیندهای بیولوژیکی مرتبط با آنآها و فرارگانی شی شود.می ها ا  ریغ و کارآمد ارزان، روش بیولوژیکی رو

ست  یسم سرو کار داردا سم .et al., 2001) (Robinson که با موجودات زنده  ها در ویژه باکتریها بهاین میکروارگانی

صی فعالیت می سیژن طوری که برخی از آنکنند بهشرایط خا سیژن و برخی بدون اک ضور اک به فعالیت حیاتی ها در ح

سته هوازی و بی. به همین دلیل این روش را با توجه به وجود یا عدم وجدهندخود ادامه می سیژن به دو د هوازی ود اک

سیم ستم بهش میز معایب این روا کنند. بندی میتق سی شوار بودن پیشتوان به ناپایداری  شددلیل د سرعت ر   ⸲بینی 



سرعت کم ستگی محیطی و  شاره کرد حذف رنگ واب صفیه بیولوژیکی میاز جمله روش .ا   ⸲تجزیه جلبکتوان به های ت

 اشاره کرد.تجزیه آنزیمی  و کشت قارچی

 

 روش شیمیایی -۲-۳-۲

 تصننفیه را روش گرددمیاسننتفاده  فاضننالبهای شننیمیایی برای تصننفیه یندآفر مواد و ها ازهایی که در آنروش      

و  6تخریب الکتروشنیمیایی ⸲5انعقاد ⸲4سنازیتوان به لختهتصنفیه میهای شنیمیایی . از جمله روشنامندشنیمیایی می

سیون سیدا سیدکننده 7اک سیون یک ماده اک سیدا شاره کرد. در اک سید  ⸲ا شیمیایی را گرفته و آن را اک الکترون ماده 

اکسیداسیون  ⸲ازن ⸲پراکسید هیدروژن استفاده از هایی همچون توان روشماده اکسیدکننده مینوع  کند. با توجه به می

  . Karimi, 2018; Sharma & Dutta, 2018  (Hassanshahi &) نام برد راو اکسیداسیون پیشرفته با پرمنگنات پتاسیم 

 

 فتوفنتون -2-۳-2-1

 شود:( در فرآیند فتوفنتون رادیکال هیدروکسیل تولید می3-2( و )2-2) ⸲(1-2های )مطابق با واکنش

(2-1)                                                                                                                            H2O2 + UV → OH. + OH.  

(2-2                                                                )                           Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH− + OH.  

(2-3)                                                                                                    Fe3+ + H2O + UV → Fe2+ +  H+ + OH. 

 .(Khelifi et al., 2019) شوداستفاده میکسید و تابش نور فرابنفش هیدروژن پرا ⸲واکنش فتوفنتون از کاتالیستدر 

کاهش  ⸲اکسید و عامل اکسنده ⸲اکسیدکند. آهن در حضور هیدروژن پرمی به عنوان یک اکسنده عمل هیدروژن پراکسید

شود. همچنین هیدروژن پراکسید در حضور نور فرابنفش رادیکال یابد که منجر به تولید رادیکال هیدروکسیل میمی

در فرآیند عالوه بر تولید رادیکال هیدروکسیل   )2Fe+)به یون فرو   )3Fe+)با تبدیل یون فریک کند. هیدروکسیل تولید می

 باتیترکیابد. ( روند تولید رادیکال هیدروکسیل ادامه می2-2و مطابق واکنش ) شودتولید می  )Fe 2+)یون فرو  اًمجدد

های در نهایت منجر به تخریب رنگبرقرار کرده  وندیشده پ دیتول لیدروکسیه یهاکالیجاذب نشسته با راد یبر رو یآل

                                                                                                                                                                        
 Flocculation 1 

Coagulation 2  

 estructionDElectrochemical  3 
Oxidation 4  

۷ 

 



 

  .(Babuponnusami et al., 2014)شود اکسید میدی ها و تولید محصوالتی مانند آب و کربنسازی آنآلی با معدنی

 کند.باشد و تمام سموم در آب را حذف میروش مناسبی مینامحلول  ًنسبتا های محلول و ن روش برای حذف رنگای

 ⸲pH ⸲دیپراکس دروژنیه زانیمانند م یفتوفنتون به عوامل ندیآفر .باشدروشی ساده و با کارایی باال مییند فتوفنتون آفر

  .(Babuponnusami et al., 2012)دارد  بستگی آهن غلظت و واکنش زمان

(2-4)                                                                                                     H2O2 + OH. → H2O + HO2        
. 

(2-۵)                                                                                                               OH. + OH. → H2O2 

 کالیو راد دیپراکس دروژنیه نیب هیامکان واکنش ثانو تواندیم (4-2) مطابق با واکنش دیپراکس دروژنیه ادیز زانیم

همچنین  .((Khelifi et al., 2019د ابییکاهش م لیدروکسیه کالیمؤثر راد تیفعال جهینتدهد در  شیرا افزا لیدروکسیه

شود ها و تولید هیدروژن پراکسید میآنمنجر به واکنش میان  (۵-2مطابق واکنش ) دروکسیلیمقدار زیاد رادیکال ه

 دهد.را کاهش میهای هیدروکسیل موجود در محلول رادیکالکه این واکنش نیز 

بازده  ترنییپاهای pHفتوفنتون در  ندیآاشننناره کرد. فر لجن دیو تول یبه زمان طوالن توانیم فتوفنتون روش بیاز معا

  باالتری دارد.

 

 روش فیزیکی -۲-۳-۳

از  روش فیزیکی در مقایسه با دو روش دیگر به حداقل مواد شیمیایی نیاز دارد و کاربرد و طراحی آن آسان است.     

اسمز معکوس و جذب اشاره  ⸲فیلتراسیون غشایی ⸲فیلتراسیوناولترافیلتراسیون و توان به نانوهای فیزیکی میجمله روش

ای مورد توجه قرار طور گستردهل سادگی و در دسترس بودن مواد بهدلیجذب به ⸲ی ذکر شدههادر میان فناوری کرد.

  .استانتقال جرم  این روش مکانیسم (Gong et al, 2011; Agarwal et al., 2017). استگرفته 

 

 جذب سطحی  -2-۳-۳-1

هر نوع  ًتقریباآل برای حذف عنوان روشی ایدهسطحی به جذب ⸲های رنگیهای مختلف حذف پساباز میان روش      

یندهایی آترین فریند جذب سطحی یکی از رایجآفر .(Crini et al., 2006; Rafatullah et al., 2010) استای دانهرنگ

های بنابراین فاضالب ,.Jiang et al., 2015) 2009; .(Cheung et alشود های صنعتی استفاده میاست که در تصفیه پساب

 ;Hethnawi et al., 2017) شوندمی منجر به تولید آبی با کیفیت باال ⸲شوندتصفیه میسطحی رنگی که با روش جذب 



Maleki et al., 2017; Zhou et al., 2018 .) 

 ⸲شوندیجاذب جامد منتقل م کیبه سطح  الیاز اجزاء فاز س یاست که در آن برخ یجداساز ندیفرآ کی یجذب سطح

 –عیما و جامد –مثال گاز یاست که در آن عناصر در فصل مشترک دو فاز برا یانتقال جرم ندیفرآ کیروش  نیا نبنابرای

  et al., 2014; De et al., 2016)  .(Yagub دهندتبادل انجام می جامد

زمانی که جاذب  شود تایعنی سیال مداوم از بستر عبور داده می ⸲کندکار میتعادلی جذب سطحی بر مبنای جداسازی 

های فاز سیال تمایل به چسبیدن به سطح جامد شود و عمل جداسازی متوقف گردد. در این پدیده مولکول اشباعتقریبا 

زیاد شود. در جذب سطحی به غیر از سطح خارجی جذب را دارند. در جذب سطحی جاذب باید متخلخل باشد تا سطح 

یابد. عامل اصلی ابد ظرفیت جذب نیز افزایش می. بنابراین هر چه سطح افزایش یشوددرگیر فرآیند میسطح داخلی نیز 

 جاذب است.نوع در پدیده جذب سطحی 

ای که ماده ⸲8شوندهجذبنشیند را سطح جاذب می روی ای که برماده ⸲یطحیند جذب سآدر فر 2-2بر اساس شکل  

 10شود را مواد معلقجذب نمی در فرآیند ای کهگویند و مادهمی 9کند جاذبشونده را بر روی سطح خود جذب میجذب

  .گویندمی

 

 (Worch, 2012)یجذب سطح ندیآفر یاجزا -2-2شکل 

 

                                                                                                                                                                        
Adsorbate 1 

Adsorbent 2  

Desorption 3 
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 یانواع جذب سطح -2-۳-۳-1-1

 11دروالسجذب فیزیکی یا جذب وان -1

ایجاد های جامد شونده و مولکولبین ماده جذبماجاذبه  ینتیجه نیروو درپذیر است ای برگشتجذب فیزیکی پدیده     

و پیوند نیروی الندن(  ودوقطبی  -دروالسی)نیروهای دوقطبیمانند نیروهای وان. نیروهای درونی مختلفی شودمی

 وندیپ لیتشک تبادل الکترون و در آندروالس نیروی ضعیفی است که نیروی وان ها وجود دارد.بیم مولکول هیدروژنی

 .افتدیاتفاق نم ییایمیش

 شده فعالجذب شیمیایی یا جذب سطحی  -2

قوی است و موجود  . پیوند شیمیاییاستشونده و جاذب این جذب نتیجه فعل و انفعاالت شیمیایی بین ماده جذب     

 ⸲ناپذیر است یعنی با جداسازی ماده جذب شدهبرگشتاً دارد. این پدیده عموم قدرتصد برابر جذب فیزیکی  ًتقریبا

 .  (ina et al., 2012iT) استنیروی چسبندگی در آن بیشتر از جذب فیزیکی دهد. رخ میدر آن نیز تغییر شیمیایی 

 

 مکانیسم جذب -۲-۳-۳-1-۲

اما منافذ و سطوح  ؛هر جاذبی دارای یک سطح بیرونی و یک سطح داخلی است. سطح بیرونی آن قابل توجه نیست     

 شدنخشمرحله اول پ شود.طی سه مرحله انجام می کند. جذب در سطوح داخلیایجاد میسطح قابل توجهی  ⸲داخلی

. در این مرحله مولکول خودش را از توده سیال به سطح جامد برای جذب شدن استسطح جاذب  بر رویشونده جذب

 مرحله سوم یک الیهشود. جاذب میکه مولکول مورد نظر وارد مجراهای  استدرونی  پخش شدنرساند. مرحله دوم می

عمل جذب به صورت  ًشود. عموماگیرد. بدین صورت عمل جذب کامل میشونده بر روی منافذ قرار میاز مولکول جذب

 .دنشود تا سرانجام به تعادل برسهمزمان انجام مییعنی جذب و دفع  شودواکنش رفت و برگشت انجام می

 

 هامزیت جذب بر سایر روش -۲-۴

دارای  های رنگیبرای تصفیه پسابمورد استفاده  های شیمیایی و بیولوژیکیسایر روش در مقایسه باجذب سطحی       

های شیمیایی که به در این روش برخالف روش .های زنده سروکار ندارد. این روش با ارگانیسماستمزایای زیادی 

 . ایناسته جذب سطحی دیگر ویژگی فرآیند کاربرد و طراحی آسان.داردنتجهیزات ویژه و انرژی الکتریکی باال نیاز 

                                                                                                                                                                        
Van der Waals 1 



کنترل آلودگی های پروژهاین ویژگی جذب سطحی آن را برای  شود.موجب تولید مواد جانبی خطرناک نمییند آفر

 امکان یندآهای عالی این فراز ویژگی یکی دیگر(. Rafatullah et al., 2010)  et al., 2018;  Bouabidiسازدمناسب می

 .استاحیای مجدد جاذب 

. اما جذب سطحی عالوه بر مزایای سازی شوندبهینهتصفیه پساب باید عوامل مؤثر بر جذب  برای رسیدن به کیفیت باالی 

-های ارزانقیمت بودن جاذب را نیز داراست. امروزه با شناسایی جاذبمعایبی مانند ظرفیت محدود جاذب و گران ⸲زیاد

 ,.Ahmad et al., 2015; Mojsov  et al)شودروشی اقتصادی در حذف پساب محسوب می عنوانقیمت این روش به

تواند ظرفیت محدود جاذب را نیز افزایش دهد که منجر به حذف های اصالح جاذب میاز طرفی استفاده از روش 2016)

از مواد متخلخل استفاده های رنگی یند جذب سطحی برای حذف مؤثرتر پسابآدر فر گردد.های رنگی میباالی پساب

 .((Datta et al., 2012; Ganiyu et al., 2017شود می

 

 هاانواع جاذب -۲-۵

 Abdi et) کندل است که قادر است ذرات ماده جذب شده را بر روی خود جذب خجاذب یک ماده نامحلول متخل    

.(al., 2017; Khan et al., 2018  ترین . هزینه جاذب مصرفی مهمجاذب استنوع  ⸲یند جذبآترین عامل در فرمهم

جاذب ظرفیت جذب و مساحت سطح  های یکترین ویژگیگیرد. مهمیند جذب مدنظر قرار میآموضوعی است که در فر

. ( (Ballav et al., 2018 استل زیاد آن نشانه ظرفیت باالی جاذب خ. باالتر بودن مساحت سطح جاذب و تخلآن است

ها ای از پسابآن در حذف طیف گسترده تواناییاین است که باید بر اساس  ⸲انتخاب جاذب هاییکی دیگر از ویژگی

 .et al., 2016)  (Deانتخاب شود

 کربن فعال -2-۵-1

 بخوبیآید. کربن فعال آب را می ستدبسنگ چوب و زغال ⸲هاکربن فعال از سوختن موادی مانند پوست برخی میوه    

علت ظرفیت جذب کربن فعال به .(Ozcan et al., 2004)ها باال است آن در جذب هیدروکربنکند ولی توانایی جذب نمی

جداسازی پودر کربن  :مانندکربن فعال معایبی . اما استفاده زیادی داردهای آلی حذف پساب باال و سطح ویژه زیاد در

بنابراین باید از  .نیز دارد آناحیای مجدد  سازی وفعال عدم امکان ⸲باال بودن هزینه تولید ⸲های رنگیفعال از پساب

 Ribeiro).آسانی و سریع انجام شود  جداسازی پساب به ⸲هایی استفاده شود که در کنار باال بودن ظرفیت جذبجاذب

et al., 2012; Gholamvaisi et al., 2014) 
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 12سیلیکاژل -2-۵-2

این جاذب از خلل و فرج است.  بوده و یک جسم پر قطبی هایجاذب دسته در سیلیکاژل یا اکسید سیلیسیوم       

کروی منافذی  ⸲شکلبیسمی و بدون بو است. این ماده سیلیکاژل جاذبی غیر. استهای کریستال دانه شبیه و شکلیب

هایی گروه سطح سیلیکاژل در کاربرد دارد.های آلی جداسازی کروماتوگرافی مولکول در سیلیکاژل دارد. nm20-2با قطر 

 .(Chua et al., 2002) دنشومیها الکل و آمین ⸲هافنول باعث جذب وسیله تشکیل پیوند هیدروژنیوجود دارد که به

 

 13تیزئول -۳-۵-2

 کننه دارای فرمول مولکولی هننای کریسنننتننالی میکرومتخلخلی هسنننتننندهننا آلومینوسنننیلیکنناتزئولیننت     

 2O2yH.2.xSiO3O2O.Al2Na قیمت هسنننتند که به فراوانی در طبیعت یافت ارزان هاییها جاذب. زئولیتهسنننتند

 Wang)شودها استفاده میاز آن در تصفیه پساب لها توانایی تبادل کاتیونی باالیی دارند. به همین دلیزئولیت شوند.می

2010Pend.,  &( .ها سنگین و رنگای در حذف فلزات طور گستردهبه 14کلینوپتیلولیتها در میان انواع مختلف زئولیت

  (Khalid et al., 2004; Shaheen et al., 2012; Syafalni et al., 2014).دنگیرمورد استفاده قرار می از پساب

 

 بنتونیت -2-۵-4

 o2nH. 2(OH) 10O4Si2(AL, Mg) 0.33(Na ,Ca) فرمول مولکولیبا آلومینیومی  رس فیلوسیلیکات بنتونیت یک خاک   

-2مطابق شکل   ها تعلق دارد.و به گروه اسمکتیت است. 16مقدار کمی بیدلیت و 15شامل مونتموریلونیت ًعمدتا. است

سه الیه  3 ساختار  ستای بنتونیت دارای  شت. ا سیلیس چهاروجهی 1۷وجهییک الیه آلومینیوم ه قرار  18بین دو الیه 

توسط چهار اتم اکسیژن احاطه شده  آن که اتم سیلیس داشتهچهاروجهی هرمی شکل  یواحد سیلیسسلول . گیردمی

دروالسی ی ضعیف وانهاهای بنتونیت نیروپیوند میان الیه آلومینیوم قرار گرفته است. ⸲وجهیاست. در مرکز واحد هشت

 است.

                                                                                                                                                                        
Beidellite 5Silica gel                               1 

trahedraleT 6Zeolite                                  2 
 Octahedral  7Clinoptilolite                        3 

ontmorilloniteM 4 
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 Alexandre et al., 2009)) ساختار بنتونیت -3-2شکل 

مختلف  یساختارها یکه دارااست  تینیکائول و کایم ⸲تیمانند بنتون یاز مواد معدن یرس شامل برخخاک یمواد معدن

 ها بستگی به عناصر غالببنتونیت انواع مختلفی دارد و نام آن .شوندیمقاصد مختلف استفاده م یهستند و برا یمولکول

موریلونیت سدیم تها موناسمکتیت رس شاملخاکترین رایج دارد. آلومینیومیم و پتاس ⸲سدیم ⸲مانند کلسیم حاضر در آن

های مختلفی مانند دار نادر است. بنتونیت در رنگنسبت به مونتموریلونیت کلسیم سدیم تیلونیمونتمور. استو کلسیم 

سدیم و  ⸲کلسیمهای قابل تبادل وجود کاتیوندلیل بنتونیت بهشود. رنگ تا کرم دیده میآبی کم ⸲رنگسبز کم ⸲سفید

وجود نیروی ضعیف  علتبهد. ندار 20ظرفیت تبادل یونی باالیی ⸲قرار دارند 19های اسمکتیتدر بین الیهمنیزیم که 

لت در موقع لمس آن با دست چرب به همین ع .لغزندراحتی بر روی هم میها بهالیه ⸲های بنتونیتدروالسی بین الیهوان

 رسد. نظر میبه

و  ونیتبادل کات تی، ظرفتهیسکوزوی، تخلخل داد.توان به خواص فیزیکی آن نسبت می را  بنتونیت هایطیف کاربرد

 ,.Ahmaruzzaman et al., 2008; Doulia, et al)هستند  تیاز خواص بنتون باال و اندازه ذرات کوچکمساحت سطح 

 ,.Koyuncu, H شودیآن کنترل م یبیترک تیبا ماه یژگیو نیدارد که ا ایالعادهجذب فوق تیجاذب ظرف نیا(. 2009

 یو فراوان( Chatel, et al., 2016; pandey, 2017)در ساختارش  یعیطب هایداشتن مزو حفره لیدلبه تیبنتون(. (2008

 مورد توجه قرارگرفته است. مطلوب جاذب عنوانبه ⸲(Khenifi et al., 2007)در دسترس است  ایدر سراسر دن ًبایآن تقر
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 تیبنتوننانو -2-۵-4-1

حذف  یبرا هانانوجاذب. های پایه بنتونیت اسننتکامپوزیتسنننتز نانو ⸲نانو هاییفناور ریاخ هایشننرفتیپ یکی از      

ساب شان داده یسنت هایبا جاذب سهیرا در مقا تریصنعتی راندمان بیش هایپ  هاجاذبنانو (. (Liu et al., 2008اندن

فعال  هایتیو سا ادیز ژهیو سطح ⸲ذرات نیمقاومت کم ب یدارا رایز ؛کاربرد دارند یمهندس نهیزمدر  ایگسترده طوربه

ستند ترشیب قدرت جذب  دارای هاجاذبنانو . (Singh et al., 2011; Simelane, et al., 2016; Fosso et al., 2016)ه

نانو دارند.  اسیدر مق هاییحفره هاجاذبنانو. کنندیم دیتول یکمتر عاتیو ضنننابوده  ترآوری راحتقابلیت جمع ⸲باال

 .است هاجاذبنانو یهایژگیو گریاز د ⸲خوب یکیمکان یداریباال و پا یرپذیانتخاب ⸲باال یرینفوذپذ

حذف  یجذب باال برا تیبا ظرف هاییاسنننتفاده از جاذب یتکنولوژنانو هایشنننرفتیآب و پ تیفیک تیبا توجه به اهم

ساب ست.  یضرور ازین یصنعت هایپ سالا شده  تیجاذب بنتونسنتز نانو یبرا یمتعدد هایروش ریاخ هایدر  ارائه 

 استفاده شده است. یمختلف ییایمیو ش یکیزیف هایکار از روش نیا یاست. برا

 

 تیاصالح بنتون هایانواع روش -۲-۶

 ییایمیو ش یکیزیدرباره رفتار ف یمتعدد های. پژوهشردگییجذب صورت م تیظرف شیبه منظور افزا تیاصالح بنتون     

 تیبنتونسنتز نانو یرو برانای از. است شده انجام ⸲دارد آن ییایمیجذب و خواص ش ندیآکه با فر یارتباط لیدلبه تیبنتون

 شده است. استفاده ییایمیو ش یکیزیاصالح ف هایجذب انواع روش تیظرف شیجهت افزا

 

 21یحرارت سازیفعال -1-۶-2

دهی در دمای باال تغییر های فیزیکی اصالح بنتونیت است. ساختار بنتونیت با حرارتسازی حرارتی یکی از روشفعال    

 کند. مطالعات زیادی درآن تغییر می چگالیتورم و  ⸲هااندازه حفره ⸲مساحت سطح ⸲استحکام دهیکند. با حرارتمی

 انجام شده است. تیبنتون یحرارت سازیفعال نهیزم
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Abstract 

Research Aim:  The purpose of this study was to modify bentonite to increase its adsorption capacity and 

its recovery. Surfactants and ultrasound were used to increase the adsorption capacity, and iron salts 

were used in the photo-fenton process to reconstitute nano-absorbents. Nano-absorbent was used to 

remove anionic methyl orange dye. The effect of pH, initial dye concentration, absorbent dose, time 

and temperature was optimized to investigate the removal of methyl orange by nano-absorbent. Then, 

XRD, EDX, BET, SEM, FT-IR, TEM and TGA analyzes were used to investigate the absorbent 

properties. Finally, the performance of nano-absorbents made with bentonite in the removal of methyl 

orange dye was compared. 

Research method:  In this study, the iron salt was mixed with modified bentonite and heated to the melting 

point of the iron salt. The simultaneous application of heat and ion exchange created a fast process. 

Unlike previous studies where exchange was performed in the liquid phase over a long period, this 

method was performed in the solid phase and in a very short time.  
Findings:  In this study, nano-bentonite was first synthesized using ultrasound method. For this 

purpose, ultrasound waves with different power, time and temperatures were used. nano - bentonite 

was prepared was identified by scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and 

measurements of porosity and effective surfaces analysis. Subsequently, the optimized nano-bentonite 

was modified in the previous step with the help of ultrasound and CTAB surfactant. In the end, solid 

phase ion exchanged nano-bentonite with iron was prepared. identification of Bentonite, surfactant-

modified nano-absorbent and solid phase ion exchanged nano-bentonite with iron with the help of 

XRD, SEM and BET, Fourier transform infrared (FT-IR), transmission electron microscopy (TEM), 

X-ray energy diffraction (EDX) and thermogravimetric (TGA) analysis was performed. solid phase 

ion exchanged nano-absorbent with iron was used for surface adsorption of methyl orange. Factors 

affecting the adsorption include effects of solution pH (2-9); dye concentration (50-200 ppm); 

adsorbent amount (0.25-5.5 gr/lit); contact time (5-120 min) and temperature (30-50ᶱc) on adsorption 

of methyl orange on absorbent was investigated and optimum conditions were determined. the 

optimum results were pH=7, dye concentration (150 ppm), Absorbent dose   ) 0.75 g/lit) and contact 

time (60 min). the adsorption behavior showed that the adsorption kinetics and isotherms were in good 

agreement with the pseudo-second-order model and the Langmuir equation, with a maximum 

adsorption capacity was 208.33 mg/g. then, photo-fenton method was used to recover the nano-

absorbent. a photoreactor was used to perform the experiments. after adjusting the solution to pH=4, 

the reaction was started by adding 22.5 mM H2O2 and turning on the UV lamp and the reaction lasted 

for 90 minutes until the nano-absorbent was reconstituted.  

Conclusion:  Ultrasound can be synthesized by nano-bentonite but using long alkyl chain surfactants to 

increase the adsorption capacity of nano-absorbent was more effective in increasing methyl orange dye 

removal. also, synthesis of solid phase ion exchanged nano-absorbent with iron was considered as an 

effective method for the regeneration of nano-absorbent. 
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