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و بحراني استخراج فوق هایروشنامه بازيافت خاک رنگبر مستعمل با استفاده از در اين پايان در زمین صورت گیرد.

بلو از همچنین کارايي خاک احیاء شده برای حذف رنگ متیلن .ه استانجام شداستخراج به کمک امواج اولتراسونیک 

نتايج با استفاده از و  هگرديد آزمايشات بر مبنای طرح مرکب مرکزی طراحي .محلول آبي مورد مطالعه قرار گرفت

-بهترين شرايط عملیاتي استخراج فوق پیشنهادی، هایمدلطبق نتايج  سازی شدند.روش سطح پاسخ تحلیل و بهینه

 دقیقه 52 زمانو  لیتر بر ثانیهمیلي 20/2، شدت جريان حالل گرادسانتي درجه 00، دمای بار 622فشار در بحراني 

)استون( به  بیني شد. همچنین نسبت حاللگرم بر لیتر پیش 90/0 تعیین شد که میزان استخراج در اين شرايط
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بیني شد. در درصد پیش 96/92گرم و میزان جذب  92/3بدست آمد که در اين شرايط، میزان استخراج  اولتراسونیک

به کمک  استخراجبحراني، های استخراج فوقاحیاء خاک رنگبر مستعمل با استفاده از روششرايط بهینه فوق الذکر، 

درصد بدست آمد  21/90گرم و  03/3گرم بر لیتر،  60/0 به ترتیبو بازده جذب خاک احیاء شده  امواج اولتراسونیک

 انطباق مناسبي داشتند. های مربوط،توسط مدل بیني شدهقادير پیشکه با م

 .بلومتیلن، کربناکسیددی ،، خاک رنگبر، روش سطح پاسخاولتراسونیکامواج بحراني، استخراج فوق: هاواژه کلید
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 مقدمه -5-5

از مهمترين مسائل در جهان امروز به شمار يكي  بوسیله پسماندهای صنايعمحیط زيست آلودگي 

همراه داشته  بسیاری را برای جوامع بشری بهمحیطي، اقتصادی و بهداشتي  ت زيستکه مشكال رودمي

خاک رنگبر باشد. رو ارائه راهكارهايي برای حذف و يا کاهش پسماندها امری ضروری مياز اين است.

باشد که در مرحله رنگبری از روغن خام  روغن خوراکي مي صنعت تصفیههای  يكي از پسماند 1مستعمل

و اگر  (Werner, 1994) باشدها ميدرصد روغن، چربي و رنگدانه 62-02. اين خاک حاوی شود تولید مي

خودی و نیز متصاعد شدن بوی نامطبوع در  نشود احتمال اشتعال خود بهبه صورت صحیح و اصولي دفن 

 .(& Jenkins, 1990 Taylor) محیط را موجب خواهد شد

 ضرورت و اهمیت پژوهش -5-2

-از اين .ها نیز رو به گسترش استهای نباتي، مصرف اين خاکافزون تولید روغنرشد روز توجه به با

محیطي، تواند عالوه بر رفع معضالت زيسترو بازيافت خاک رنگبر مستعمل و استفاده مجدد از آن مي

  همراه داشته باشد. جويي اقتصادی زيادی نیز بهصرفه

ها  ای صورت گرفته است که در آنهای گستردهبه منظور بازيافت و استفاده مجدد اين خاک پژوهش

 ,.W. T. Tsai et al) رارتيح ،(Mana et al., 2008; Low et al., 2003) شیمیايي های تصفیهاز روش

اين در حالي  .استفاده شده است (Ong, 1983; Folleto et al., 2002)آلي  ، استخراج با حالل(2002

رايج در بازيافت و احیاء خاک  هایفرآيندهای نوين موجب بهبود استفاده از فناوری توان بااست که مي

-استخراج با سیاالت فوقهای اخیر رنگبر مستعمل، از طريق افزايش کارايي کمي و کیفي شد. در سال

 توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. سونیکاولترابحراني و همچنین استخراج به کمک امواج 

سیاالت  اين از استفاده گذشته دهه در ناحیه بحراني، نزديک در سیاالت نظیرخصوصیات بي به توجه با

-دیزمینه،  اين سیاالت مورد استفاده در از مهمترينيافته است.  افزايش بسیار های مختلفدر زمینه

 خصوصیات است، در حالي که مايعات حدود در بحرانيسیاالت فوققدرت حاللیت  باشد.مي کربناکسید

                                                
1Spent bleaching earth (SBE) 
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نفوذ باال و  پايین، قدرت هايي همچون ويسكوزيتهويژگي .باشدمي دارا معمول در حدود گازها را انتقالي

 يمعمول هایحالل با مقايسه در آنها جرم بهتر انتقال خصوصیات بروز دانستیه باالی اين سیاالت سبب

توان به ترين مزيت استخراج با سیاالت فوق بحراني مياز مهم. (Bozan & Temelli, 2003) گرددمي

های آلي، استخراج، انتخاب پذيری باال، عدم استفاده از حالل فرآيندکاهش زمان استخراج، کامل بودن 

 ,.Herrero et al) صرفه اقتصادی و نیزکاهش ضايعات اشاره نمود جداسازی کامل و آسان حالل، افزايش

2006). 

نیز به دلیل سرعت و همچنین  اولتراسونیکهای اخیر استخراج به کمک امواج در سالاز سويي ديگر 

مكانیسم اصلي استخراج با امواج بازده باالی استخراج در بسیاری از صنايع مورد توجه قرار گرفته است. 

های بسیار ريزی در محیط مايع باشد که در طي آن حبابوط مياولتراسونیک به پديده کاويتاسیون مرب

ها با کنند و سپس منفجر مي شوند. انفجار حبابميتشكیل شده و به سرعت تا يک اندازه بحراني رشد 

-باشد که به شكل تنش برشي به محیط اطراف اعمال ميمقدار قابل توجهي انرژی همراه ميآزاد شدن 

از  های گردابي شده کهها سبب ايجاد اغتشاشات شديد موضعي و تالطمگردد. عالوه بر اين انفجار حباب

زايى، حفره با استخراج بازدهى کاهش زمان استخراج، افزايش  دهد.اين طريق انتقال جرم را افزايش مي

های اين شیوه ترين مزيتاز مهمو قابلیت استفاده برای هر نوع حاللي  پیچیده عدم نیاز به تجهیزات

  .(Chemat et al., 2017؛ 1352)بصیری و همكاران،  باشداستخراج مي

 روش پژوهش -5-9

پسماند خاک  با ارتباط در جامعي مديريت ما حاضر در کشور حال دهند که درها نشان ميبررسي

رفع و  احیاء و بازيافت خاک رنگبر مستعمل مطالعه به منظور اين در لذا ندارد، وجود رنگبر مستعمل

استخراج بحراني و کارايي استخراج با سیال فوقمشكالت زيست محیطي ناشي از رهاسازی اين پسماند، 

گرفته ها مورد بررسي و مطالعه قرار روش اين در اثرگذار پارامترهای و نیز اسونیکاولتربه کمک امواج 

برای اولین بار در اين پژوهش احیاء خاک رنگبر مستعمل با روش استخراج به الزم به ذکر است  .است
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های آبي بلو از محلولصورت گرفته و جاذب بدست آمده در حذف رنگ متیلن اولتراسونیککمک امواج 

 مورد استفاده قرار گرفته است.

º )(، دما bar 622-162بحراني متغیرهای فشار )فوق کربناکسیددر روش استخراج با دی
C99-39) ،

( و در استخراج به کمک امواج min 112-32و زمان استاتیک ) (mL/s 1/2-26/2)شدت جريان حالل 

( و نوع min 66-6سونیكاسیون ) (، زمانmL/g 2-6متغیرهای نسبت حالل به خاک ) اولتراسونیک

سازی بهینه. ه استگذار بر کارايي استخراج در نظر گرفته شدتأثیر( به عنوان عوامل استون ـ هگزانحالل)

مقادير بهینه برای هر يک از . با تعیین گیردميصورت  روش سطح پاسخ با استفاده ازها و مدلسازی داده

بیني شده مقايسه ارائه شده توسط مدل انجام و نتايج با مقادير پیشآزمايشات تايیدی در شرايط ها، روش

 های احیاء شدهخاک ساختار و خلل و فرج میكروسكوپ الكتروني روبشيدر پايان با استفاده از گردد. مي

  .گیردميمورد بررسي قرار 



 

 

 

 

 

 فصل دوم:

و پیشینه مبانی نظری 

 پژوهش
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 های رسیساختار و خواص کانی -2-5

 در است، شده تشكیل ريز بسیار هایکاني از که گرددمي اطالق طبیعي اءمنش با ایماده به رس

 حرارت معرض در يا شدن خشک صورت در و گیردمي خود به پالستیک حالت آب مناسبي حضور مقدار

 .شودمي تفس گرفتن قرار

 به متعلق هارس دهندهتشكیل عمده جزء که است شده مشخص ايكس اشعه هایروش از استفاده با

های رسي کاني .(1322)امیر ريگي،  هستند رسي هایکاني عنوان تحت کريستالي، از مواد گروهي

های تبلور های سیلیسیم و آلومینیوم با شبكهباشند که در آن اکسیدهای آلومینیوم آبدار ميسیلیكات

  کوچكترين اندازه دارای هارس معدني، ترکیبات میان در گیرند.مي مشخص و با ترتیب معیني قرار

اند در  میكرومتر تعريف کرده 0 هستند. دانشمندان علوم مهندسي و خاک، اندازه ذرات رس را کمتر از

 ها قائل هستند میكرومتر را به عنوان حد بااليي اندازه رس 6اندازه  ،شناس دانشمندان رسحالي که 

ها مشترک هست و بر اساس نوع و های مولكولي اصلي در ساختار تمام انواع رسواحد .(1356)برکان،

 گیرد.بندی آنها صورت ميها، تقسیمتعداد اين واحدهای مولكولي در ساختار اصلي رس

  2های تتراهدرالواحد -2-5-5

های رسي است که يک چهار وجهي هرمي شكل واحد سیلیس يا تتراهدرال واحد مشترک تمام کاني

ای يا سیلیكات صفحهبوده و در آن يک اتم سیلیسیم توسط چهار اتم اکسیژن احاطه گرديده است. 

پي اين واحدها به يكديگر به دراتصال پي دلیل آن،باشد و نام ديگر اين واحد ميساختار فیلوسیلیكات 

باشد. اتصال های پايه در واحد چهار وجهي ميای و با پیوند کوواالنسي قوی بین اکسیژنصورت صفحه

دهد و در بین اين را مي 3ای به يكديگر، تشكیل ساختار هگزاگوناليهای تتراهدری به صورت صفحهواحد

رد که در صورت تأمین بار الكتريكي کافي روی سطوح گیهايي شكل ميهای هگزاگونالي، حفرهساختار

 باشند.ای در روی سطح ساختار رسي ميهای بین اليهها، محل مناسبي برای تثبیت يوناکسیژن

                                                
2Tetrahedral units 
3Hexagonal structure 
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 4های اکتاهدرالواحد -2-5-2

هايي وجود دارند که توسط شش واحد اکسیژن يا هیدروکسیل در يک در هر ساختار رسي، کاتیون

در شكل  شوند.که اين واحدها، واحدهای اکتاهدرال نامیده مي شونددرالي، احاطه ميچند وجهي اکتاه

 واحدهای سازنده تتراهدرال و اکتاهدرال و نیز نحوه اتصال آنها به يكديگر نشان داده شده است.  6-1

 

 .(Grim & Guven, 2011) : واحدهای تتراهدرال و اکتاهدرال1-6شكل

 

اکتاهدری و تتراهدری با به اشتراک  هایاليهاتصال بین مشخص است،  6-6گونه که در شكل همان

 .گیردهرم واحد تتراهدری صورت مي گذاشتن اکسیژن راس

 

 .(Steinmetz, 2007) های تتراهدرال و اکتاهدرال: اتصال اليه6-6شكل

                                                
4Octahedral units 
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اليه تتراهدرال با يک اليه شوند از ترکیب يک يا دو هايي که در طبیعت يافت ميانواع رس

شود. تولید مي 6:1و  1:1های رس آنها ساختمان در هااليه اين تعداد به بستهآيند، اکتاهدرال بوجود مي

 در .(Madejová, 2003) هستند خنثي الكتريكي نظر چیني( از خاک يا کائولینیت) 1:1های رس

وجهي موجب توسعه  2 اليه طرفین در وجهي0اليه  دو گرفتن قرار نحوه تر،پیچیده هایرس ساختمان

 نیز جايگزيني و آلومینیم جای به منیزيم و آهن جايگزيني میزان مچنینه .گرددمي 6:1ساختار رسي 

تر و پیچیده شیمیايي خواص و ساختماني تنوعات و تغییر آنها، ساختمان در خاکي قلیايي و قلیايي عناصر

 دهد.مي آنها به تریگسترده

 هستند. رسوبي هایو سنگ خاک اصلي جزء و شوندمي يافت زمین سراسر در وسیع طور به هارس

 ،2کائولن ،9اسمكتیت به توانمي آنهاترين مهماز  و دارند شیمیايي ترکیب از ایگسترده بازه هاکاني اين

های اسمكتیت شامل دسته .(Grim & Guven, 2011) نمود اشاره ... و 5، سپیولیت2پالیگورسكیت ،7تالک

، 16موريلونیتشامل مونتاکتاهدرال های دیدسته های. کانيباشدمي 11اکتاهدرالو تری12اکتاهدرالدی

 .(Newman, 1987) است 12و ساپونیت 19شامل هكتوريت اکتاهدرالتری و سری 10و نانترونیت 13بیدلیت

از: است عبارت اکتاهدرالدی کلي فرمول

(6-1)        ⁄
                   

                       

                                                
5Smectite 
6Kaolin 
7Talc 
8Palygorskite 
9Sepiolite 
10Dioctahedral 
11
Trioctahedral 

12Montmorillonite 
13Bedlight 
14Nontronite 
15Hektorite 
16Saponite 



 

9 

    

Rدر فرمول باال 
n+ ای و کاتیون بین اليهmH2O موقعیت  در ای است.های آب بین اليهتعداد مولكول

Alتتراهدرال
Siبه جای   +3

4+
Alو در موقعیت اکتاهدرال 

Feبه مقدار جزئي توسط +3
و گاهي توسط  +3

Mg
Feو  +2

 شود. های دو ظرفیتي جانشین ميو ديگر کاتیون +2

 چهار ورقه دو دارای اليه، سه رس اليه هستند. اين سه ساختار با هاييکاني ها،اسمكتیت در واقع

قابل  جانشیني آنها در است. شده متصل مرکزی وجهي هشت ورقه به يک که است سیلیس وجهي

Fe از وجهي هشت ورقه در ایمالحظه
3+ ،Fe

Mgو  +2
Alبه جای  +2

 که داشته باشد وجود تواندمي  +3

 به آلومینیم از اندکي جانشیني شايد شد. همچنین اليه خواهد اين در الكتريكي بار کمبود ايجاد باعث

 اين کند. الكتريكي ايجاد بار توازن عدم هم باز که گیرد صورت وجهي چهار هایورقه سیلیسیم در جای

-لبه روی و ساختاری هایاليه میان تعويض های قابليون سطحي جذب راه از مثبت الكتريكي بار کمبود

 موريلونیتمونت خواص کاني باشد آن سديم تعويض، قابل کاتیون اگر بنابراين .رسدمي تعادل به ها

  .(Grim & Guven, 2011)بود خواهد دارموريلونیت کلسیمباشد مونت کلسیم کاتیون، آن اگر و دارسديم

 بنتونیت -2-2

به خاک رسي که از  17نايت نام به توسط دانشمندی 1252سال  بنتونیت برای اولین بار در اصطالح

 .(1322)امیر ريگي،  شیل بنتون واقع در ايالت وايومینگ آمريكا استخراج شد، اطالق گرديد

های متعددی در صنايع کاربرد خواص ويژه داشتن خاطر به که است رسي هایکاني جزء بنتونیت

ها )نباتي، روغن رنگبری بخصوص مواد، سطحي جذب و کاتالیستي هایواکنش آنها شامل اهم کهدارد 

-دهنده آنها يعني مونتها به دلیل ساختار کاني اصلي تشكیلويژگي اين رس باشد.و صنعتي( مي معدني

 تجمع باشد.مي سیلیكا تتراهدرال هایاليه میان در آلومینا اکتاهدرال هایاليه شامل که استموريلونیت 

 منفي بار سازیخنثي زمان، جهت طي که هااليه بین در پتاسیم و سديم کلسیم، مانند هاکاتیون برخي

 در Siبه جای  Alاکتاهدرال و اليه درAlبه جای Fe ،Mg عناصر ايزومورفي جانشیني اثر در شده ايجاد

به شود. معدني مي مواد از دسته اين کاتیوني تبادل خاصیت به منجر پیوندد،مي وقوع به تتراهدرال اليه

                                                
17 Knight 
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 12کاتیون در شبكه به جای کاتیون ديگر، با اندازه مشابه به جانشیني همريختي يک طور کلي جانشیني

. گرددها ميپذيری کاتیوني بنتونیتها منجر به ايجاد خاصیت تعويضمشهور است و جذب اين کاتیون

های خوراکي و شود تا کاني قابلیت استفاده به عنوان جاذبي مؤثر در رنگبری روغناال باعث ميخواص ب

.(Temuujin et al., 2006; Sabah et al., 2007) صنعتي مورد استفاده قرار گیرد

 کاربرد بنتونیت -2-2-5

 هایويژگي رنگ، ای مانندگسترده عوامل به صنعت، در استفاده برای بنتونیت خام مواد کیفیت

 و هابنتونیت شناسي کاني ترکیباز  ثرتأم عوامل اين .دارد بستگي پذيریتورم رفتار و دهيشكل تغییر

شناسي  ريخت عوامل همچنین اليه( و بار شمارشگر، يون نوع وجهي، هشت )ترکیب ورقهر بلو شیمي

.(Rebelo et al., 2011) باشندمي موريلونیتشكل( مونت و اندازه(

ويژه باال، کلوئیدی بودن، پذيری، سطح هايي مانند نرم بودن، تورمدلیل داشتن ويژگيه ها ببنتونیت

سازی گری و شمشاند. در ريختهچسبندگي، جاذب بودن و غیره کاربردهای متنوعي در صنعت پیدا کرده

های کنند. يكي از کاربردگری استفاده ميهای ريختهدلیل خاصیت چسبندگي آن در قالبه ونیت بتاز بن

تونیت در زمینه سازه و مهندسي شهری در مواردی باشد. بنعمده بنتونیت در حفاری برای نفت و گاز مي

های افقي و سازی، حفاریهای حايل، فنداسیون، تونلساز در ديوارهکننده و يا روانهمچون عامل حمايت

شود. در زمینه محیط زيست با توجه به ويژگي جذب کنندگي / پس دهندگي ها استفاده ميگذاریلوله

ها مفید است. بنتونیت به عنوان يک ماده شفاف در صنعت تصفیه فاضالب آب در بنتونیت، استفاده از آن

رود. در امور پزشكي بنتونیت به ها و محصوالتي همچون شكر و عسل بكار ميکننده در تهیه انواع نوشابه

 -محصوالت دارويي گیرد. درمي های فلزات سنگین مورد استفاده قرارمؤثر در مسمومیت یعنوان پادزهر

-های آفتاب سوختگي نیز کاربرد فراوان دارد. عالوه بر موارد ذکر شده يكي از کاربردشتي مانند داروبهدا

سازی فیزيكي ها در حالت طبیعي يا بعد از فعالهای بنتونیت استفاده به عنوان خاک رنگبر است. بنتونیت

 فعال شده جهت مصارف  ها را دارا هستند. خاک رنگبريا شیمیايي قابلیت جذب مواد رنگي از روغن
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Abstract: 

Bleaching using bleaching earth is one of the essential processes in edible oil 

refineries. The spent bleaching earth containing 20-40 wt% oil, therefore it is ready for 

rapid oxidation and flammability. To prevent the environmental problems, it is necessary 

to have a proper treatment on spent bleaching earth before disposal in the earth. In this 

thesis, regeneration of spent bleaching earth using supercritical extraction and ultrasound-

assisted extraction methods was done. Also, the performance of the regenerated earth to 

adsorb the methylene blue from aqueous solution was studied. Experiments were designed 

based on the central composite design and the results were analyzed and optimized using 

response surface methodology (RSM). According to the results of the proposed models, the 

best operating conditions for supercritical extraction were determined at pressure of 200 

bar, temperature 44 °C, solvent flow rate 0.04 mL/s and time 90 min that the extraction 

rate under these conditions was predicted 4.54 g/L. Also the sonication time of 14.28 min 

and the solvent (acetone) to earth ratio of 7.12 mL/g were found as the optimum conditions 

of the ultrasound-assisted extraction, under which the extraction value and absorbance 

efficiency were predicted as 3.56 g and 58.52%, respectively. At the above mentioned 

optimum conditions, regeneration of spent bleaching earth using supercritical extraction, 

ultrasound-assisted extraction and the absorbance efficiency of regenerated earth were 

found 4.24 g/L, 3.43 g and 54.61%, respectively; which had been an appropriate 

compliance with the predicted values by related models. 
Keywords: Bleaching earth, Carbon dioxide, Methylene blue, Response surface 

methodology, Supercritical extraction, Ultrasound. 
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