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منظور از  نیبدي خاك رس موجود در طبیعت براي افزایش ظرفیت جذب انجام گردید. سازفعالدر این پژوهش 

ر حاکم ب طیشرا  زین تیاستفاده شده است. در نها یبلو با روش جذب سطح لنیحذف رنگ مت يخاك فعال شده برا

 ییگرما ،يدیاسمختلف  يهاروشبه  شهرمشکین . جهت تحقق اهداف فوق ابتدا خاك رس موجود در شد نهیبه ندیفرا

 کسیه اپراش اشع يزهایآنالاز  یکیو مورفولوژ ییایمیش ،یکیزیخواص ف یبررس يسپس برا ده،یفعال  گرد ییایو قل

)XRD ،(کسیاشعه ا يپراش انرژ زیآنال )EDX (يبازتاب نفوذ فیط یسنجفیط زیآنال و )DRS ،(يریگاندازه زیآنال 

هاي نتایج آنالیز. دیستفاده گردا (FTIR) قرمزمادون يهیفور لیتبد زیو آنال (BET) مؤثرتخلخل و سطوح  زانیم

سازي هاي فعالموالر داراي بیشترین ظرفیت جذب در بین سایر روش 3شده با اسید شیمیایی نشان داد خاك فعال

مقدار جاذب )، ppm400-100 زا (ي رنگ)، غلظت ماده5-11محلول ( pHباشد. عوامل موثر بر جذب شامل اثرات می

) gr2/0-03/0 ) و زمان تماس ،(min120-10 در جذب رنگ متیلن بلو بر روي جاذب بررسی شد و شرایط بهینه ،(

دقیقه بود. رفتار جذب،  120گرم و زمان تماس یک  05/0، مقدار جاذب =11pHتعیین گردید. نتایج بهینه شامل 

ي النگمویر تطابق خوبی دارد، حداکثر رتبه دوم و معادلهجاذب نشان داد که سینتیک و ایزوترم جذب با مدل شبه م

گرم بر گرم بود. نتایج نشان داد میلی 02/20گرم برگرم و با جاذب خاك اصالح شده میلی 4/0  ظرفیت جذب با خاك

  رد.کهاي آبی استفاده توان از خاك اصالح شده به عنوان یک جاذب کارآمد براي حذف رنگ متیلن بلو از محلولکه می

  .سازي حرارتی، جذب سطحی، متیلن بلو، شناسایی جاذب: خاك رس، فعالهاواژه کلید
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  بیان مسئله -1-1

کالت زیادي به بار آورده ها به منابع آبی مشصنعتی، بهداشتی و نفوذ آن يهافاضالبامروزه تولید 

، هافاضالب و همچنینعالوه محدودیت در منابع آب قابل استفاده در صنعت، کشاورزي و شرب است. به

هدایت کرده هاي آلوده جوامع بشري را به استفاده بهینه از منابع موجود و بازیابی (استفاده مجدد) آب

 جهان در سالم آب کشاورزي، منجر به کمبود صنعت و گسترش همراه به جمعیت يفزاینده رشداست. 

 است کرده پیدا یخاص اهمیت مصرفی هايآب مجدد بازیابی و تصفیه ضرورت که ايگونهگردیده است. به 

)Sivashankar et al., 2014(. شمار به محیط زیست اصلی هايآالینده از زارنگ مواد ،هاآالینده میان در

 .گرددمی آبی گیاهان فتوسنتز کاهش و در آب نور نفوذ کاهش باعث هاآالینده این در موجود رنگ. روندمی

 Rahman et(ه دنبال دارد برا نیز  آبزیان میر و مرگ، این آالینده همچنین به دلیل خاصیت سمی بودن

al., 2013(. ي هااز جمله کاربردهاي رنگ شوند کهها به انواع مختلف آنیونی و کاتیونی تقسیم میرنگ

پلی  و اکریلونیتریلپلی  شده، اصالح هاينایلون کاغذ، آمیزيرنگتوان به کاتیونی محلول در آب می

 .باشدو پنبه می پشم ابریشم، رنگرزي ها شاملهاي دیگر این رنگشده اشاره نمود. کاربرد اصالح استرهاي

ام حل در هنگتولید کاتیون  گذارينامشوند، علت این نیز شناخته می کاتیونیهاي مواد رنگزا با نام رنگ

 کاربرد نساجی صنعت در که باشدمی کاتیونی مشهور هايرنگجمله  از بلو متیلنها در آب است. شدن آن

  .)Hunger, 2007( دارد فراوان

توان به می هاآن ترینمهم از آبی وجود دارد که هايمحلول از رنگ حذف براي متفاوتی هايروش

 تصفیه فرایندهاي غشائی، معکوس، اسمز سطحی، جذب یونی، مبادله شیمیایی، دهیرسوب

 یک سطحی جذب مذکور فرایندهاي بین در اشاره کرد. شیمیایی احیاء یا اکسیداسیون الکتروشیمیایی،

 و ماهیت سطحی، مساحتتوان به می سطحی جذب فراینددر  مؤثر عواملاست.  کارآمد و مؤثر فرایند
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 جذباشاره نمود.  جاذب غلظت و و ماهیت مواد تداخل دما، محلول، pH ،شوندهجذب يماده ياولیه غلظت

 همچون خواصی علت به رسی هايکانیبنابراین ؛ باشدتابع سطح ویژه جاذب می کهست یا پدیده سطحی

 جاذب عنوانبه استفاده مطلوب براي هايگزینه از یکی همواره، کریستالی خاص ساختار و باال ویژه سطح

 .)El-Sheikh et al., 2004( اندبوده مطرح پایه یا و صنعتی

  

  اهمیت و ضرورت پژوهش -1-2

تلف و مشتقات شیمیایی مخ هارنگناشی از باقیمانده  باشندمیکه حاوي ترکیبات رنگی  هاپساب رنگ

آبی بسیار مضر هستند، اما به دلیل  هايمحیطبراي  کاتیونی هايرنگاگرچه . باشندموجود در آب می

 دارند. برخی از این ايگستردهکاربرد  رزيگرنها، در فرآیندهاي ی و حفظ رنگ باالي آندهشاکنقابلیت و

 انتقال از ممانعت ببس هارنگ. باشندمی شامل: مس، نیکل، کروم و کبالتحاوي فلزات سنگین  هارنگ

 محلول یژناکس کاهش آن بمتعاق و نتزفتوس عمل کاهش موجب نتیجه در و دهش آب داخل به نور کامل

هاي ها به عنوان یکی از روشاده از جاذبفستا. میکنند مختل را آبزیان زندگی طریق این از و گرددمی آب در

هاي اخیر از این رو در سال، کندهاي آب،  نقش مهمی در این زمینه ایفا میکارامد براي حذف آالینده

این امر به دلیل  .هاي رنگی توسط فرآیندهاي جذب انجام شده استزیادي  براي حذف آالیندههاي تالش

ور طظرفیت جذب باال به دلیلبهباشد.  کربن فعال فرآیندهاي جذب در فرآیند حذف رنگ می مؤثرکارایی 

عال از نظر اقتصادي و گسترده در فرایندهاي جذب مورد استفاده قرار گرفته شده است. اگرچه کربن ف

عی دارند، جاذب دیگري را براي جایگزینی سبنابراین بسیاري از محققان ؛ باشدمین صرفهبهتجاري مقرون 

 گزینهوانندت، میدلیل فراوانی و همچنین قیمت پایین نسبت به کربن فعالی بهرس هايکانی. بیابند آنبا 

  باشند. کربن فعالقابل رقابتی نسبت به 

  

  ف پژوهشاهدا -1-3

. باشدمیخاك رس موجود در طبیعت براي افزایش ظرفیت جذب  سـازي فعال ،هدف از این پژوهش
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ي پارامترهابدین منظور از خاك فعال شـده براي حذف رنگ متیلن بلو استفاده شده است.  در نهایت نیز  

ابتدا خاك رس موجود در طبیعت  شود. جهت تحقق اهداف فوقبهینه می ،سـطحی  جذب بر فرایند موثر

سپس براي بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی  گردید و فعال ،تلف اسیدي، گرمایی و قلیاییمخ هايروشبه

ــتفاده  DRSو  XRD ،SEM ،EDX، BET، FTIR آنالیزهايو مورفولوژیکی از  ــداس ــرایط ش بر  مؤثر. ش

مقایسه  در نهایت با .بررسی گردید pHو  جاذبجذب شامل زمان واکنش، غلظت اولیه رنگ، مقدار اولیه 

  شده مطالعه شد.عملکرد خاك رس فعال ،عنوان جاذب صنعتیبهینه با بنتونیت به جاذب

  



 

 

  دوم:فصل 

  مبانی نظري پژوهش
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  کلیات -2-1

 .کلیه استانداردهاي آب شرب را دارا باشدخانه آب، تهیه آب گوارایی است که از اهداف تصـفیه یکی 

. لذا شــود ي مختلف براي انســانهايماریبرنگ در آب آشــامیدنی موجب بروز  طعم و بوي ناخوشــایند یا

ــایر   ــامیدنی براي اطمینان از پایین بودن رنگ، طعم و بو و س  ظاهريعوامل اســتانداردهاي ثانویه آب آش

، حد مجاز موتد در آب شــرب مشــخص گردیده است در این 1053بر اسـاس اسـتاندارد    .اندشـده وضـع  

ــوص  ــناندارد در خص ــده که آب باید بی اس ــد.رنگ آب آورده ش ــی از رنگ آب رنگ باش هاي طبیعی ناش

  .طبیعی و مصنوعی است منشأترکیبات آلی و غیرآلی با 

  

  منابع طبیعی -2-1-1

هاي درختان، علف هرز یا چوب، آب عالوه بر اخذ اجزاي ریز مواد آلی از قبیل برگپس از تمـاس با  

ــید هیومیک رنگ زرد مایل به  موادي مانند جوهر ــبب به خود می ياقهوهو اس گیرد. ترکیبات آلی که س

شوند ممکن است موجب افزایش نیاز کلر آب شده و در نهایت موجب کاهش جدي بروز رنگ حقیقی می

ر از این محصوالتی باشند که د ترمهمیک ماده ضدعفونی کننده شوند. شاید  عنوانبهکلر بر آب  يراثرگذا

ــیدالوه عبهآیند. می به وجوداثر ترکیـب این مواد بـا کلر    هاي آلی طبیعی و کلر برخی از ترکیبات در اسـ

باشند. رنگ غیرآلی هسـتند و یا مشـکوك به داشتن چنین خاصیتی می   زاسـرطان که یا  شـوند مییافت 

صنعتی  منشأهاي فلزي طبیعی مثل آهن و منگنز در آب اسـت اما ممکن است  اغلب ناشـی از وجود یون 

رنگ، ورود ترکیبات آلی حاصل از تجزیه میکروبی مواد آلی  منشـأ  نیترمعمولنیز داشـته باشـد. اگرچه،   

  .)Gilcreas, 1966( هاي صنعتی استطبیعی و فاضالب
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  منابع مصنوعی -2-1-2

، صـنایع غذایی، مواد شیمیایی،  رزي در صـنایع نسـاجی  عملیات رنگهاي صـنعتی ناشـی از   پسـاب 

ــتارگاه وط به عملیات مرب ــنگ معدن و عملیات مربوط به کش ــتخراج س ــت در اس  ورود به اثرها ممکن اس

-30، موجود در رنگ یعاملهاي ساختار شیمیایی و یا گروه بر اساس .در آب ایجاد رنگ نمایندها رودخانه

هاي اسیدي، بازي، مستقیم، دیسپرس، قابل شـناسـایی اسـت که با توجه به کاربردشان به رنگ   رنگ  20

ــوند. ازبنـدي می اي طبقـه گوگردي، خمی، آزوئیـک، راکتیو و دنـدانـه    هاي آزو، ها، رنگگروه این بین شـ

 El-Sheikh( باشندمی رنگ عوامل ایجاد نیترمهممتان از نظر کمی آریلآنترکوئینون، فتالوسیانین و تري

et al., 2004(.  

  

  هاي حذف رنگروش -2-2

هاي فیزیکی، شیمیایی، روش هاي نساجی بافاضالب ژهیوبههاي صنعتی حذف رنگ از جریان فاضالب

ــت. ریپذامکانها بیولوژیکی و یا تلفیقی از آن ــفیه فیزیکی به اس ــفیهروش عملیات تص  اطالقي اهاي تص

ــت. این روشدر آن که گرددیم نشــینی و ، تهيریگآشــغالها نظیر ها کاربرد نیروهاي فیزیکی غالب اس

دات اولیه بشــر در طبیعت مســتقیم از مشــاه طوربهها این روشبا توجه به اینکه باشــند. میفیلتراسـیون  

 ,.Kobya et al( گردندمیمحسوب مورد اسـتفاده در تصـفیه فاضـالب     ياه، اولین روششـوند گرفته می

 نظیر ترسیب شیمیایی، جذب سطحی و گندزدایی عملیات تصفیه شیمیایی  ايهاي تصـفیه روش .)2003

براسـاس افزودن مواد شیمیایی و یا در نتیجه انجام   هاندهیآالحذف و یا تبدیل  هاباشـند. در این روش می

در ه کهاي تصفیه، روش تصفیه بیولوژیکی است نوع دیگر از روش گیرد.هاي شـیمیایی صورت می واکنش

ــمف آالیندههـا حـذ  آن ــورت میها و واکنشها در نتیجه فعالیت میکروارگانیسـ  گیرد.هاي بیولوژیکی صـ

در درجه اول، براي حذف مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیک از فاضـــالب کاربرد عملیات تصـــفیه بیولوژیکی 

 دباشـــنهاي تصـــفیه پیشـــرفته جهت حذف ترکیباتی نظیر ازت و فســـفر نیز مطرح میروشالبته دارد. 

)Metcalf et al., 2003(.  
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  متیلن بلو -2-2-1

 )مرئی نور يهیناح( nm 711-350 موج  طول در را نور که ندهست آروماتیکی آلی ترکیباتمتیلن بلو 

  .شوندیمتقسیم  گروه 30-20 به هارنگ کروموفور،هايگروهیا شیمیایی  ساختار اساس بر. کنندمی جذب

هاي درحالت ایندیکاتورعمل کرده و-اُکس-متیلن بلو یک ماده رنگزاي فونکسیونل که به عنوان یک رد

هاي تعیین کیفیت شیر یکی از آزمایش .باشدرنگ) میاکسید یا احیاء شده داراي رنگهاي مختلف (آبی /بی

 .شود، آزمایش احیاي متیلن بلو استهاي موجود در شیر خام تخمین زده میکه با آن تعداد باکتري

ز لن بلو براي رنگ آمیزي بافتها نیرود. متیها به کار میمحیط کشت ائوزین متیلن بلو در کشت میکروب

 شناساگرزدایی و لکه هايروش در رنگی يماده یک به عنوان شناسی زیست در این رنگینه .شوداستفاده می

در  همچنین. دارد کاربرد )فعال هايآنزیم حضور در دنش رنگیب طریق از( هالولس فعالیت خیصدر تش

 مونوکسید و کربن از ناشی سمیت درمان و ماالریا درمان در طبی، خیصتش و جراحی ينهیزم در پزشکی

 يماده به عنواناز این ماده  استفاده به توانمی آن دیگر کاربردهاي از رفته است.  به کار سیانید یمپتاس

 کم، سمیت علیرغم اشاره نمود. صنعت در کاغذپنبه و  ی نظیرمنسوجات رنگرزيو  مو، رنگکننده ضدعفونی

 تهوع، لب،ق ضرباننظمی بیچشم،  سوختگی ماننده انسان روي بر زیانبار اثرات باعث تواندمی رنگینه این

  .)Garg et al., 2004( گرددفراموشی  و بدن يهابافت رفتن بین از یرقان، شوك، استفراغ،

  

  شیمیایی-تصفیه فیزیکی  -2-3

  فیلتراسیون غشایی -2-3-1

ــایی ب  ــیون غشـ هاي متداول حذف رنگ از عنوان یک روش جایگزین براي فرایندهفنـاوري فیلتراسـ

ــتفاده مجدد از آب را نیز مقدور میهمچنین، فاضـــالب مطرح اســـت. این فرایند  ــازد. امکان اسـ این سـ

شود. ستفاده میشیمیایی ا-عنوان تصفیه نهایی بعد از مراحل تصفیه بیولوژیکی و یا فیزیکیهبفیلتراسیون 

 ,.Juang et al( نیز کاربرد داردبازیافت و استفاده مجدد از مواد ها، این روش جهت تغلیظ ترکیبات و رنگ
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2000(.  

  

  سازيانعقاد و لخته -2-3-2

ــازي یکی انعقـاد و لخته  ــوب در حذف مواد آلی رنگی و کلوئیدي  مؤثرهاي مهم و روش ازسـ محسـ

ــودمی ــاس انعقاد مبتنی بر افزودن نمک فلزي چند ظرفیتی به آب ش ــته انعقاد و  . اس ــکیل هس براي تش

کیل هاي الکترواستاتیکی، تشبه علت برهمکنش اساساًاشد. فرایند ترسیب رنگ بها میترسـیب ناخالصـی  

هاي ترسیب شده رخ هاي رنگی نامحلول با عوامل افزوده شـده و جذب سـطحی بر روي رسـوب   کمپلکس

ــالب می ــفیه فاض ــتفاده  د حذف مواد معلقهاي مختلف و با هدف بهبودهد. این روش جهت تص رنگ اس

  .)Bratby, 2006(شود می

  

  هاي الکتروشیمیاییفرایند -2-3-3

اي حذف هجریان الکتریسیته از دیگر روش لهیوسبهز و انعقاد هاي الکتروشیمیایی نظیر  الکترولیفرایند

هاي مقاوم به تجزیه بیولوژیک است. در الکترولیز، عمل اکسیداسیون، احیا و تجزیه رنگ و تصفیه آالینده

جریان الکتریسیته، عمل انعقاد، جذب سطحی،  لهیوسبهانعقاد  حالیکه در در .افتدآالینده اتفاق می

هاي رنگها شامل اي از رنگها در حذف محدوده گستردهشود. این روشو شناورسازي انجام می یدهرسوب

 سازي مواد معلقلخته باشند. همچنین با این روش،می مؤثربسیار  هاي آزومحلول و نامحلول اسیدي و رنگ

به انرژي زیاد، هزینه هاي این فرایند شامل نیاز محدودیت نیترمهمشود. موجود در فاضالب نیز حاصل می

  .)Xu et al., 2008(باال و محدود بودن عمر مفید الکترودهاي مورد استفاده است 

  

  زنیازن  -2-3-4

هاي که قادر به انجام واکنش با مواد داراي باند باشــدک عامل اکســیدکننده بســیار قوي می ازن ی
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ــت.  ــد.در آب می هاي محلولزدایی رنگرنگهاي ازن، یکی از تواناییچندگانه اسـ اما واکنش آن با  باشـ

مه عمر با نی توأمباالي تولید  زنی هزینهمحدودیت فرایند ازن نیترمهمهاي نامحلول بسیار کند است. رنگ

  .)Kusvuran et al., 2011(کوتاه آن است 

  

  فنتون -2-3-5

فنتون براي تصــفیه مواد آلی و معدنی کاربرد دارد. اســاس این فرایند تشــکیل عوامل اکســیدکننده 

ــترده   ــت. فرایند فنتون قادر به حذف محدوده گس ــیل اس ها بوده و در اي از رنگنظیر رادیکال هیدروکس

 pHدهد. این فرایند در را به میزان بیشتري کاهش می است و رنگ ترارزانزنی به نسـبت  ازنمقایسـه با  

ــالب  ــرایط بهینه بوده در حالی که اغلب فاض ــیدي داراي ش ــاجی داراي اس ــتند pHهاي نس  قلیایی هس

)Cooper, 1993(.  

  

  ی فتوشیمیایی و فتوکاتالیست -2-3-6

و  اي است که در شرایط متعادل دماهاي تصفیهتجزیه فتوشـیمیایی و فتوکاتالیستی از جمله فرایند 

اي ههاي فتوشیمیایی در نتیجه واکنش بین فتون. واکنشباشدها میفشـار قادر به معدنی نمودن آالینده 

ــور   نور و مولکول ــکیل رادیکال آزاد عمل  جاذبهـاي مواد موجود در آب و یـا بدون حضـ و از طریق تشـ

ید اکسمجزا و ترکیبی با پرکسید هیدروژن، دي صورتبه ،اشعه ماورا بنفش جهت حذف رنگاز کنند. می

  .)Maleki et al., 2010( شودمیجامد استفاده  يهاجاذبتیتانیوم، معرف فنتون، ازن و سایر 

  

  سطحی جذب -2-3-7

به یک ماده جامد آلی یا معدنی هاي محلول و معلق چسبیدن آالینده حذف به روش جذب به صورت

حت تچسبیدن به جاذب به ترکیب و ساختار آالینده و ماهیت جاذب وابسته است.  این فرایند  باشـد. می
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ــتاتیک و  ریتـأث  ــکیل کمپلکس مواد و تبادل یون هاي نظیرپدیدهیا واندروالس و  نیروهـاي الکترواسـ  تشـ

یجه در نت. شودمی آالینده از فازي به فازي دیگر منتقل جذب یک فرایند غیرانتخابی اسـت که باشـد.  می

ــده و یا احیا آن به روش ــباع شـ ــت. ترکیباتی نظیر کربن فعال، جهت دفع جاذب اشـ هاي دیگر نیاز اسـ

هاي طبیعی، سـرباره معدن، بنتونیت، کیتوزان، چوب ذرت، پوســت برنج، سبوس جو و لجن فعال  زئولیت

ترین جاذب است که در یجاند. کربن فعال راعنوان جاذب جهت حذف رنگ اسـتفاده شده هب شـده خشـک 

هاي مورد اســتفاده در هاي مختلف کاربرد دارد. جذب ســطحی با کربن فعال یکی از روشحذف آالینده

لکه از ب شودباشد. در این روش آالینده تخریب نمیهاي کاتیونی و اسیدي میبراي رنگ ژهیوبهحذف رنگ 

آروماتیک بسیار محلول در  هاي پلیحاوي مولکولهاي راکتیو شـود. رنگ فاز مایع به فاز جامد منتقل می

   .)Ramalho, 2005( ستامواد جاذب را دشوار نموده  لهیوسبهها که این امر جذب آن باشندآب می

  هاجاذبانواع  -2-3-8

  کربن فعال -2-3-8-1

به مقدار . این جاذب باشدها، کربن فعال میمواد جاذب سطحی براي حذف آلودگی نیمؤثرتریکی از 

شود. مواد آلی استفاده میو  هاي صـنعتی و شهري براي جداسازي رنگ زیاد در عملیات تصـفیه فاضـالب  

آید. این جاذب از می به دستسـوختن بعضـی مواد مانند چوب، زغال سـنگ    ها از کربن فعال یا کاراکول

ــتـه  ــد که از ویژگی هـا می غیر قطبی دسـ در جذب  هاي آن به تمایل کم به جذب آب و قدرت باالبـاشـ

  .)Ozcan et al., 2004( توان اشاره نمودمیها هیدروکربن

  

  سیلیکاژل -2-3-8-2

 O2H3.2SiOفرمول و داراي  باشدي میکلوئیدسـیلیسـیک اسید   یمري از سـیلیکاژل یک شـکل پل  

که براي شکل گرفتن در فرم  هسـتند  nm 20-2 شـکل شـامل ذرات کروي با قطر  باشـد. این مواد بی می

طریق که از یی است هابیشتر شامل گروه سیلیکاژلسـطح   اند.مجتمع شـده  ، nm 25-6ها به قطر جاذب
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    .)Chua et al., 2002( شوندها استفاده میآمین ها وتشکیل پیوند هیدروژنی براي جذب آب، الکل، فنول

کروماتوگرافی  ها و جداســازيها از پارافینشــامل جداســازي آروماتیک ســیلیکاژل دیگر کاربردهاي

ود. رهاي کوچک به کار میباشد. این جاذب براي تصفیه گاز در دو نوع گرانولی و کرههاي آلی میمولکول

ــته قطبیاین جاذب نیز  ــد کهها میاز دسـ  تر از دیگر اجزا ترجیحجذب، بخار آب را بیشفرآیند در  باشـ

 Xie(دارد نزینی در گاز اجزاي ب این جاذب ظرفیت بسیار خوبی براي جذب دهد. با وجود قطبی بودن،می

et al., 2008(.  

  

  آلومیناي فعال -2-3-8-3

هاي مختلف به صــورت شــود. این جاذب در شــکلســاخته میاکســید  آلومیناي فعال از آلومینیوم

هاي آلومیناي فعال از دســتههاي منظم و صــاف موجود اســت. به عالوه هاي کوچک ناهموار و یا دانهدانه

ــد که قدرت باالیی در جذب آب، الکل قطبی می ها دارد. همچنین این جاذب به عنوان ها و گالیکولبـاشـ

شده به عنوان خشک کننده براي گازهاي شـود. اغلب آلومین فعال هاي محکم و قوي محسـوب می جاذب

تر این جاذب براي جذب آب در دماهاي باالتر رود. علت این کاربرد ظرفیت باالگرم شــامل هوا به کار می

. اما امروزه در بسیاري از کاربردهاي تجاري مواد زئولیتی جایگزین آلومین باشـد یمنسـبت به سـیلیکاژل   

  .)Hano et al., 1997(فعال گردیده است 

  

  تصفیه بیولوژیکی -2-4

هاي مطلوب حذف رنگ اسـت. این روش تصـفیه اغلب در مقایسه با   تصـفیه بیولوژیکی یکی از روش 

هاي حاوي فاضالبتر اسـت. مطالعات انجام شده در گذشته نشان داده است که  ها اقتصـادي سـایر گزینه 

و هاي آزباشند. رنگهاي بیولوژیکی هوازي قابل تصفیه نمیمعمول با روش طوربههاي محلول در آب، رنگ

ــتنـد. بـا این وجود تجزیه میکروبی رنگ      ــتفاده از هاي مقـاوم بـه تجزیـه هوازي میکروبی هسـ آزو با اسـ
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هاي داده است که بسیاري از رنگ ده اسـت. مطالعات اولیه نشـان  هاي مختلف گزارش شـ میکروارگانیسـم 

اما بعضی  شود.هاي تصفیه بیولوژیکی هوازي تجزیه نشده و بدون تغییر به محیط وارد میراکتیو در فرایند

شــوند که ممکن اســت خروجی این مرحله ســمی باشــد. هوازي رنگزدایی میها تحت شــرایط بیاز رنگ

ــوالت مرحله بی ــت در اثر تماس محصـ ــت رنگ رخ دهد همچنین ممکن اسـ ــیژن برگشـ هوازي با اکسـ

)Ghoreishi et al., 2003(.  

  

  هاي تلفیقیفرایند -2-5

یه حداقل رســاندن هزینه تصفهاي شـیمیایی و بیولوژیکی یک گزینه مناسـب براي به   تلفیق فرایند

ا هتر است. در این سیستمها در طی زمان ماند کوتاهفاضالب، کاهش انرژي مورد نیاز و تجزیه کامل آالینده

ي ارزان و فرایند مرحله بیولوژیکی، یک ســـپس به شـــود،به ترکیبات قابل تجزیه تبدیل می ابتدا آالینده

تلفیق تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی، فاکتورهاي . در روش کاربرد گرددمنتقل می زیستسـازگار با محیط 

زمان پیش تصــفیه، غلظت عامل اکســید کننده و دما  ازیت تجزیه بیولوژیک پســاب عبارت بر قابلاثرگذار 

  .)Al-Momani, 2003( باشندمی

  

  هامزیت جذب بر سایر روش -2-6

 که يطوربهباشد. می، جذب سطحی هاپسابحذف  براي صرفه با و متعادل ،مؤثر فرآیند امروزه یک

 فرآیند یک جذب .رودمی شمار به فرآیند این کاربردهاي نیترمهم از یکی کنترل رنگ و رنگحذف 

. شودیم خطرناك، محسوب زدایی از آب بدون تولید مواد براي آلودگی مؤثر راهی و پایدار جداسازي

 حساسیت و آسان ساخت و طراحی باال، يریپذانعطاف کم، هزینه همچنین به علت تصفیه و بازیابی آب با

 براي جذب هاجاذب پرکاربردترین. باشدیم ممتاز روشی دیگر يهاروشبه  مواد سمی، نسبت به نسبت باال

 فعال کربن . کههاجاذب و نانو توده زیست و متیقارزان يهاجاذب فعال، کربن از اندعبارتپساب  از هارنگ
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 کربن توسط هارنگاز  وسیعی طیف مؤثر باشد. حذفمی  پساب از هاآالینده حذف براي جاذب مشهورترین

 نظیر معایبی باید است. البته نموده معرفی تصفیه يهادستگاهدر  انتخاب یک عنوان به را روش این فعال،

 را دیسپرس و ياخمره يهارنگحذف  عدم و غیرانتخابی عملکرد دوباره، تولید مشکالت باال، نسبتاًهزینه 

 که یک صورتی شود. دراستفاده می قیمت ارزان هايجاذب از هااین مشکل بر غلبه داشت. براي نظر در

 از جمله .شودمی اطالق قیمت ارزان جاذب آن باشد به دارا را طبیعت در فراوانی و هزینه کم فرآوري جاذب،

هستند.  صنایع ارزش ضایعات بی و کشاورزي پسماندهاي هزینه، کم هايجاذب ها برايگزینه بهترین

قرار  مورد تحقیق رنگ جذب براي کشاورزي پسماندهاي و زائد صنایع محصوالت طبیعی، مواد از بسیاري

 از استفاده .گویندمی زیستی را جذب توده زیست داخل به آبی محیط از هاآالینده تجمع و جذب .اندگرفته

شود. شناخته می مؤثر فرآیندي رقیق، يهاطیمح از هارنگ جذب مرده براي و غیرفعال زیست توده

 یا قارچی زیست توده مخمرها، نارس، سنگ زغال کیتین، کیتوسان، نظیر مختلفی زیستی هايجاذب

 تبادل هايزیستی به نسبت رزین هاياند. اغلب جاذبشده استفاده پساب از حذف رنگ براي باکتریایی

 غلظت مقادیر هایی بارنگ حذف ها قادر بهشوند. این نوع جاذببیشتر انتخاب می تجاري فعال کربن و یونی

  د.شوهزینه محسوب می کم و رقابت قابل جدید، ،مؤثر روشی جذب زیستی، باشند. فرآیندمی کم

  

  رسی هايیکانرس و  -2-7

 2006 سال در 1نامگذاري تهیکم .اندشده بررسی متفاوت صورت به رسی هايکانی و رس اصطالح

 صــورت به را رســی هايکانی و رس فیلوســیلیکات، معدنی، مواد براي گذارينام از پیشــنهادات بعضــی

 در که طبیعی رخداد یککند:  می توصیف بدین صـورت   را رس کرده اسـت. این کمیته،  بیان مختصـر 

 پالستیک صورت به مناسب محتواي آب در عموماً. اندشده ساخته معدنی دانه درشت ذرات از مواد ابتدا

رسی  هايکانی گذارينام کمیته دیدگاه از .شوندمی سخت اشتعال، یا شدن خشک هنگام بههسـتند که  

                                                
1 AIPEA 
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 اشتعال، طول در شدن سخت هنگام به کهباشند معدنی می مواد سایر و معدنی هايفیلوسیلیکات شامل

 عنوان به ايگستردهدر وسعت  رسی هايکانی و هارس. دهندمی خود نشـان  از پالسـتیسـیته   خاصـیت 

 دارو، خوراکی، يهاروغن رنگبري در نند جاذبهما متفاوت کاربردهاي برايقیمت  ارزان هايجـاذب 

ــازآماده ،جاذب بســترهاي ــتفادها نفت تصــفیهو  هاپارچ کربن، بدون کاغذ ،2پیالرشــده يهارس يس  س

. باشدمی هاآن مولکولی ساختار رسی، هايکانی مختلف خواص به کننده کمک فاکتور نیترمهمشوند. می

 انواع از. شودمی نامیده 1:1 نوع از رس الیهمتصل و  وجهی چهار الیه یک به وجهی هشت الیه یک طی

 یک در فشرده وجهی چهار الیه دو شامل ساختار. کرد اشاره سرپنتین و کائولین زیرگروه به توانمی آن

 هايزیرگروه به توانمیاز این نوع  .شـــودمی نامیده 2:1 نوع از الیه و باشـــدمی وجهی هشـــت الیه

 استفادهمورد رسی  هاينیکا نیترجیرا .کرد اشاره کلرایت ورمیکوالیت، پیروفیلیت، میکاس، اسـمکتیت، 

 جذب ظرفیت باال، مخصوص سطح باشد. مساحتاسمکتیت می زیرگروه به مربوط صنعتی، يهاشـاخه  در

هاي رســی اســمکتیت تورم کانی توانایی و کاتیون تبادل باالي ظرفیت مکانیکی، و شــیمیایی پایداري باال،

 مونتموریونیت، شامل اسـمکتیت  دوگانه هشـت وجهی  يهاگونه نیترمهممنجر به این امر گشـته اسـت.   

ــیت نانترونایت، بدیالیت، ــد که مونتموریونیتمی ولکنس ــوب می نیترجیرا باش ــوم محس ــود. دوس  از ش

 و قابل جایگزینی اشــغال  Al+3 یتیظرفســه يهاونیکات توســط عمده به طور وجهی هشــت هايســایت

 باشدمی  مرکزي اتم عنوان به Si+4 طور طبیعی شامل به از مونتموریونیت وجهیچهار  هاي. سایتاندشده

)Murray, 1999(.  

 به نام کائولین در صنعت رنگ، اغلب دو نوع از آن باشـد که میانواع مختلفی داراي این ماده طبیعی 

را  4H)O(5O2Si2ALطال (فلز پوش) و فرمول شیمیایی  ازرود. کائولین ساختار شبیه و اسمکتیت بکار می

یا صفحات  هاورق .اندشدهساخته چسبیده هشـت ضـلعی   و یا رضـلعی  ایا صـفحات چه  هاورقز که ادارد 

هاي شش و حلقهپیوندند میسـتند که به هم  سـیلیکون ه –چهار ضـلعی متشـکل از واحدهاي اکسـیژن    

ت هش يهاورق. آیدمیوجود ه در دو بعد یک صفحه یا ورق ب هاحلقهاین با تکرار  دهند.ضلعی تشکیل می

                                                
2 Pillard 
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نشان داده شده  1-3طرح الیه کائولین در شکل  .اندشدهاکسیژن و آلومینیوم تشکیل  يواحدهاضلعی از 

هیدروکسـیل در صـفحات هشـت ضـلعی و اکسیژن در      يهاگروهاز طریق پیوند هیدروژن بین  هاهیالاین 

  شوند.داشته می مجاور، با یکدیگر نگه يهاهیالرضلعی اصفحات چه

  

 

  )Zaarei et al., 2008( کائولین ايالیه ساختار: 1–2شکل 

  

یل از ورق یا صفحه چهار ضلعی تشک اهت زیادي به کائولین دارد. کائولینشبساختار بلوري اسمکتیت 

از  شتربیاسمکتیت  . اماشوندیمشده است که در یک صفحه هشت ضلعی بالبه و کناره مشترك ترکیب 

ینیوم یا آلوم يهاونیدر مونت موریلونیت، بعضی از  شود.سدیم و کلسیم تشکیل میهاي تمونت موریلونی

م ها مشابه با منیزی. این یونشوندیمجایگزین  شکلهم يهاونیسیلیکون هشت ضلعی و چهارضلعی با 

  .)Madejova et al., 1998(دهند الیه می ود، بار منفی کلی به هانیجانشاین  دارند که يترنییاپظرفیت 

ــاي بین Ca2+و  Na+مثل  يهاونیکاتتوان بـا  این بـار منفی را می  وجود دارند،  ياهیال که در فضـ

. است دوستآب که یک ماده نشان داده شده 2سـاختار نموداري مونت موریلونیت در شکل  موازنه نمود. 

 يهانیآم را با ياهیالبین  يهاونیکاتباشـــد که  یک یونبا  دوســـتآبماده آلی تواند یک همچنین می

ها، در رنگ اکثراًها رس ارگانواز  شـــوند.ها نامیده میحاصـــله ارگانو رس يهارسکند. ، مبادله میآکلیل

  رود.کار میبهو ویسکوزیته باال  جهت افزایش مقاومت در برابر شل شدن
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  )Zaarei et al., 2008(موریلونیت مونت نموداري ساختار: 2–2شکل 

 

 .طول دارند و یکصد تا چند صد نانومتر نانومتر ضخامت 1مونت موریلونیت ابعادي در حدود  يهاهیال

ــو با نیروهاي  دهندیمرا تشــکیل  هاتودهو  کنندیمخود را به صــورت موازي ردیف  هاآن به  یواندروالس

تا  10ع . در طیف وسیشودسیلیکات گفته می يهاهیال. گالري به شکاف و فاصله بین چسـبند یمیکدیگر 

در  ياهیال. ساختار کندیمفرق  ياهیالدر فاصله بین  شدهجذب يهاونیکات اندازهبهبسته  آنگسـتروم  30

ــشانـدازه نـانومتري مونت موریلونیت براي تولید    ــشاغلب  که رودیمکار هنانو ب يهاپوشـ  نانو يهاپوشـ

  .)Gunawan et al., 2010(شوند یا پوشش نانو رس نامیده می ياهیالسیلیکات 

  

  يسازفعال يهاروشانواع  -2-8

منظور افزایش ظرفیت عنوان معینی از خاك رس بهبهازي شــیمیایی یا فیزیکی ســیک فعالاعمال 

به دلیل  .شــودمیســازي محســوب فعالو محلول آب هاي موجود در جذب مواد رنگی و ســایر ناخالصــی

فتار ربراي بررسی  يجذب و خواص شیمیایی دارند، تحقیقات متعددهاي رسی با فرایند ارتباطی که کانی

این رفتار توســط وســعت و ماهیت ســطح خارجی خود کنترل . گرددانجام می هافیزیکی و شــیمیایی آن

احیا یا تواند وسـعت و ماهیت سطح خارجی را تغییر و اصالح نماید.  سـاز مناسـب می  شـود. یک فعال می
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  ي زیر تقسیم کرد.توان به دو دستهرس را میمعدنی خاك  مواداصالح 

  

  فیزیکی يسازفعال -2-8-1

 شــامل که باال حرارت درجه در کریســتالی ســاختار و شــیمیایی ترکیبات تغییر یا فیزیکی اصــالح

  .باشدمی یا مایکروویو حرارتی احیاي

  

  حرارتی يسازفعال -2-8-1-1

 در یمهم نقش نیز حرارتی احیاي اســتفاده از با فیزیکی اصــالحات شــیمیایی، اصــالحات عالوه بر

 هايکانی ترکیب و ساختار. حرارتی است احیاي فیزیکی، اصالحات نیترجیرا. کندمی ایفا خاك رنگبري

 تغییر براي روش یک حرارتی احیاي .دنگیرمی قرار تغییر مورد باال دماي در حرارت دهی  با رســی

 احیاي به بســتهمطالعات  این طبق .باشــدمی دما اثر توســط کریســتالی ســاختار یا و شــیمیایی ترکیب

 کاتیونی، تبادل ظرفیت استحکام، تورم، ازجمله بنتونیت، یمیاییشـ  -فیزیکی هايویژگی خیبر حرارتی،

 یشناسیکانمربوط به  خواص نیز و کاتالیزوري تیفعال سطح، اسیدیته ویژه، سطح مسـاحت  ،ذرات اندازه

 و جذب يهایژگیو بســـیار بر روي مطالعات وجود با .باشـــد داشـــتهقابل توجهی  تغییرات تواندمی

 صورت هاویژگی این بر روي حرارتی اثر يدرباره اندکی نتایجمطالعات و اسیدي،  يسازفعال کاتالیزوري

 دهیدراسیون که دهدمی نشـان  )Sarikaya et al., 2000( حرارتی آنالیز پژوهشـی  يمقاله گرفته اسـت. 

 درحالیکهدهد. می دســـت از آبفروپاشـــی،  بدونرس  ســـاختار آن، در و بوده فیزیکی رخداد یک

است.  همراه ساختاري فروپاشی و تجزیه با کهشود می محسوب شیمیایی رویداد یک دهیدراکسیالسیون

ــانتی گراد 400تا  دما افزایش با  کاتیونی تبادل ظرفیت ،ریپذبرگشــت دهیدراســیون لیبه دل ،درجه س

 کریستالی يهاهیال میان فضاي ،درجه سانتی گراد 500از یابد. با صعود به دماي بیشتر می کاهش اندکی

   خواهد کاهش تدریجی طوربه تورم برگشت ناپذیر، دهیدراکسیالسیون و دهیدراسیون لیدل به و شده کم
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