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  : آرزوامن                                                     : مریخی ساالنقوچ    دانشجو خانوادگی نام

  :نامهپایان عنوان

  بیهاي آي روغن نباتی در کاهش آالیندگی از محیطي مجدّد از خاك رنگبر مستعمل کارخانهاستفاده

  : دکتر امیر حیدريراهنما استاد 

   غمیناله اسکندري و مهندس محرم دکتر حبیبر: مشاو اساتید 

  : مهندسی شیمی رشته                                                            کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :انشگاهد                                         : پیشرفته                                          گرایش 

  134 ات:صفح تعداد                      12/07/1395 دفاع: تاریخ                    مهندسی: فنی و دانشکده 

  :چکیده

- تات زیسي پاالیش روغن نباتی)، جهت کاهش مضردر این پژوهش احیاي خاك رنگبر مستعمل (پسماند کارخانه

سازي دما و ینهروش احیاي حرارتی، بهآلی انجام گرفت. در  محیطی آن، به دو روش حرارتی و استخراج توسط حالل

و  زینالآ نیمچنو ه فول فاکتوریلطرح  يبر مبنا آزمایشات دمانیچي کربنیزاسیون با استفاده از زمان در مرحله

رمال الل آلی ن، انجام گرفت. در روش استخراج توسط حالل، از دو حبر اساس روش سطح پاسخها داده يسازنهیبه

 بی و قطبییر قطغیر قطبی و استون به عنوان حالل قطبی به ترتیب جهت انحالل مواد آلی غ هگزان به عنوان حالل

ي رفولوژهاي احیا شده از جمله موموجود در خاك رنگبر مستعمل استفاده شد. سپس خصوصیات ساختاري جاذب

- )، طیفSEMبشی (هاي میکروسکوپ الکترونی روسطح، آنالیز عناصر و ساختار شیمیایی به ترتیب توسط آزمون

اك رنگبر خ)، در مقایسه با FTIRسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه () و طیفEDSسنجی پراش انرژي پرتو ایکس (

حذف آن  وب شده ي آبی انتخاي بعدي رنگ متیلن بلو به عنوان آالیندهاولیه، مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله

 ت این بخشزمایشاهاي احیا شده و خاك رنگبر اولیه در سیستم ناپیوسته مورد آزمایش قرار گرفت. در آتوسط جاذب

ي احیا هاجاذب ي متیلن بلو بر جذب متیلن بلو توسط، مدت زمان تماس، مقدار جاذب مصرفی و غلظت اولیهpHاثر 

  ت. تجزیه و تحلیل قرار گرف شده و همچنین مطالعات سینتیکی و ایزوترمی فرآیند جذب مورد بررسی و

ه کار تداول باي نسبت به روش متواند جایگزین مناسب و مقرون به صرفهنتایج نشان داد که روش سطح پاسخ می

- مانزر دماها و هایی دي کربنیزاسیون باشد. در روش متداول، ابتدا نمونهسازي دما و زمان در مرحلهرفته جهت بهینه

ي مان بهینهما و زها، دهاي ساختاري براي هر یک از نمونهس با به کارگیري انواع آزمونهاي مختلف احیا شده، سپ

متوالی  ستخراجآید. از طرفی مشاهده شد که خاك رنگبر مستعمل احیا شده با استفاده از روش ااحیا به دست می

ي ستفادهاین در داشته و همچن هاي آلی نرمال هگزان و استون بیشترین شباهت را به خاك رنگبر اولیهتوسط حالل

سبت هتري را نتایج بنهاي نرمال هگزان و استون، مشاهده شد که استفاده از حالل استون به تنهایی جداگانه از حالل

هاي شاده از روا استفبدهد. نتایج آزمایشات جذب متیلن بلو نشان داد که به استفاده از حالل نرمال هگزان ارائه می

اصل از شکالت حمي آب و پساب توان با تبدیل این پسماند به جاذبی مفید در صنعت تصفیهرفته، میاحیاي به کار 

در  ي ظرفیت جذب متیلن بلو به دست آمدهدفن پسماند صنعتی خاك رنگبر مستعمل را رفع کرد. بیشینه

1/0±5=pH،  خاك 6/108، خاك رنگبر مستعمل احیا شده توسط نرمال هگزان و استون 7/138براي خاك رنگبر ،

و خاك  07/72، خاك رنگبر مستعمل احیا شده توسط نرمال هگزان 96/88رنگبر مستعمل احیا شده توسط استون 

   باشد.گرم بر گرم میمیلی 34/53رنگبر مستعمل احیا شده توسط روش حرارتی 

روش ســطح  هــاي آلــی،اللي حرارتی، احیا توســط اســتخراج بــا حــ: خاك رنگبر مستعمل، متیلن بلو، احیاهاواژه دکلی
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  هافهرست شکل
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  4  ................... ................................   یوجههشت): ب( ،یچهاروجه): الف: (یرس يهایکان ياصفحه و بلوك ساختار: 1- 1 شکل
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not defined.  
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 Error! Bookmark not  ..........  لیفاکتور فول روش توسط آمده دست به شاتیآزما تعداد و کیشمات طرح: 3- 3 شکل

defined.  

 !3X(  ........  Error و 1X، 2X( فاکتور سه يدارا یستمیس در CCD طرح شاتیآزما تعداد سیماتر و کیشمات: 4- 3 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....  مرکز به رو) ج و یمحاط) ب ،یچرخش) الف: نوع CCD کیشمات: 5- 3 شکل

 !3X(  ........  Error و 1X، 2X( فاکتور سه يدارا یستمیس در BBD طرح شاتیآزما تعداد سیماتر و کیشمات: 6- 3 شکل

Bookmark not defined.  
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  .Error! Bookmark not defined  ........................................................   مقدار هم خطوط ای کانتور نمودار: 13- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................   هاجواب نهادن هم بر نمودار: 14- 3 شکل
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  .Error! Bookmark not defined  .......................................................   بلو لنیمت مولکول يبعد دو ساختار: 1- 4 شکل

 !Error  .........  مختلف يهازمان و دماها در یحرارت روش به شده ایاح يهانمونه توسط بلو لنیمت حذف راندمان: 1- 5 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  .............  یحرارت يایاح زمان و دما اساس بر بلو لنیمت حذف راندمان پاسخ سطح: 2- 5 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not  یحرارت يایاح زمان ثابت سطوح در بلو لنیمت حذف راندمان راتییتغ يهایمنحن: 3- 5 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notیحرارت يایاح يدما ثابت سطوح در بلو لنیمت حذف راندمان راتییتغ يهایمنحن: 4- 5 شکل

defined.  

 Error! Bookmark.  یحرارت يایاح زمان و دما حسب بر) بلو لنیمت( حذف راندمان مقدار هم خطوط نمودار: 5- 5 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  )راست( 50000 و) چپ( 20000 ییبزرگنما دو در BE به مربوط SEM ریتصاو: 6- 5 شکل

defined.  

 Error! Bookmark......   )راست( 50000 و) چپ( 20000 ییبزرگنما دو در SBE به مربوط SEM ریتصاو: 7- 5 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark)راست( 50000 و) چپ( 10000 ییبزرگنما دو در HASBE به مربوط SEM ریتصاو: 8- 5 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark..  )راست( 50000 و) چپ( 10000 ییبزرگنما دو در ASBE به مربوط SEM ریتصاو: 9- 5 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark  )راست( 50000 و) چپ( 10000 ییبزرگنما دو در HSBE به مربوط SEM ریتصاو: 10- 5 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark  )راست( 50000 و) چپ( 20000 ییبزرگنما دو در CSBE به مربوط SEM ریتصاو: 11- 5 شکل

not defined.  

  .HASBE  .............................  Error! Bookmark not defined و SBE، BE به مربوط EDS فیط: 12- 5شکل

  .CSBE  .......................  Error! Bookmark not defined و ASBE، HSBE به مربوط EDS فیط: 13- 5شکل

  .HASBE  .........................  Error! Bookmark not defined و SBE، BE به مربوط FTIR فیط: 14- 5 شکل

  .CSBE   ....................  Error! Bookmark not defined و ASBE، HSBE به مربوط FTIR فیط: 15- 5 شکل

 Error! Bookmark.....  مختلف يهاpH در بلو لنیمت غلظت حسب بر بلو لنیمت UV/Vis جذب نمودار: 16- 5 شکل

not defined.  
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  .pH   ...................................  Error! Bookmark not defined حسب بر بلو لنیمت حذف راندمان نمودار: 17- 5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..............  تماس زمان مدت حسب بر بلو لنیمت حذف راندمان نمودار: 18- 5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........  یمصرف جاذب مقدار حسب بر بلو لنیمت حذف راندمان نمودار: 19- 5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...  بلو لنیمت يهیاول غلظت حسب بر بلو لنیمت حذف راندمان نمودار: 20- 5 شکل

 Error! Bookmark not  ..........  محلول در بلو لنیمت یتعادل غلظت حسب بر یتعادل جذب تیظرف نمودار: 21- 5 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..  توث مدل با بلو لنیمت یتعادل جذب به مربوط یتجرب جینتا انطباق: 22- 5 شکل

 t  Error! Bookmark not زمان در محلول در بلو لنیمت غلظت حسب بر t زمان در جذب تیظرف نمودار: 23- 5 شکل

defined.  

 !PSO(  ..................  Error( دوم يدرجه شبه مدل با بلو لنیمت جذب کینتیس به مربوط یتجرب جینتا انطباق: 24- 5 شکل

Bookmark not defined.  

  

  

  

  

  

  

  فهرست عالئم اختصاري

  مفهوم یا توضیح  واحد     عالمت اختصاري

ASBE  -  خاك رنگبر مستعمل احیا شده توسط استون  

BE  -  خاك رنگبر  

0C گرم بر لیتر (میلیppm(   متیلن بلو در محلول ياولیهغلظت  

eC گرم بر لیتر (میلیppm(  در زمان تعادل ،غلظت متیلن بلو در محلول  

tC گرم بر لیتر (میلیppm(  در زمان  ،غلظت متیلن بلو در محلولt  

CSBE  -  خاك رنگبر مستعمل احیا شده توسط روش حرارتی  

D دوز جاذب مصرفی بر حسب گرم در یک لیتر از محلول  گرم بر لیتر  

EDS -  انرژي پرتو ایکسسنجی پراش طیف  

FTIR -  سنجی مادون قرمز تبدیل فوریهطیف  

HASBE  -  خاك رنگبر مستعمل احیا شده توسط نرمال هگزان و استون  



 ط
 

HSBE  -   خاك رنگبر مستعمل احیا شده توسط نرمال هگزان  

eq تعادلدر زمان ظرفیت جذب   گرم بر گرممیلی  

tq ظرفیت جذب در زمان   گرم بر گرممیلیt  

R  -  راندمان (درصد) حذف متیلن بلو  

SBE -  خاك رنگبر مستعمل  

SEM -  میکروسکوپ الکترونی روبشی  

T دما  گرادي سانتیدرجه  

t زمان  دقیقه  
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 مقدمه -1-1

-، فعالبیان خصوصیات فیزیکی و شیمیاییدر این فصل ابتدا به تعریف مختصر خاك رنگبر، 

 رآیندسازي و موارد مصرف آن پرداخته شده است. سپس در مورد استفاده از خاك رنگبر در ف

ز امجدد  يهاي گیاهی، چگونگی تولید خاك رنگبر مستعمل و مشکالت آن و استفادهپاالیش روغن

 تصاصی. در ادامه به صورت اخخاك رنگبر مستعمل در موارد مختلف توضیحاتی ارائه شده است

- یندهاذب آالجي مجدد از خاك رنگبر مستعمل به عنوان و استفاده ءهاي احیامطالبی در مورد روش

هایت نهاي آبی و مروري بر مطالعات گذشته در این خصوص ارائه شده است و در ها از محیط

  اند.      ضرورت و اهداف این تحقیق شرح داده شده

 بررنگ خاك -1-2

 ،خواص منحصر به فردباشد. هاي رس میي خاكاز خانوادهمعدنی  ايماده ،خاك رنگبر

باعث شده است که این مواد به  یرس هايکانیخاك رس و قیمت ارزان و دسترسی محلی آسان 

-ي نامي وسیعی از صنعت تبدیل شوند. طبق تعریف کمیتهمحدودهدر موادي با ارزش و کاربردي 

-شود که عمدتاً از ریزدانهي معدنی طبیعی گفته میبه ماده» رس« ،2006در سال  1AIPEAگذاري 

هاي معدنی تشکیل شده که در حجم مناسبی از آب به صورت پالستیک درآمده و در صورت 

به مواد معدنی  »هاي رسیکانی« شود ومی خشک شدن یا سوزاندن در حرارت باال سخت

شوند که در دهند و باعث میرا به رس می خاصیت پالستیسیتهشود که گفته می فیلوسیلیکاتی

  . )Guggenheim et al., 2006(صورت خشک شدن یا سوزانده شدن، سخت شود 

ه د کشونبندي میهاي گوناگون تقسیمصورته از نقطه نظرات مختلف ب هاي رسیکانی

هاي رسی از لحاظ ). کانی1-1باشد (جدول می بندي از نظر نوع ساختارترین آن، دستهمتداول

 هايلیکاتهاي رسی کریستالی، سیشوند. کانیآمورف تقسیم میو ساختاري به دو نوع کریستالی 

الی ي کریستکههاي رسی داراي شباي هستند. کانیو الیه ايي کریستالی زنجیرههیدراته با شبکه

  ی داراي هاي رسشوند و کانیها تقسیم میها و سپیولیتاي به دو گروه پالیگورسکیتزنجیره

  

                                                
1 Association Internationale pour l’Etude des Argiles 
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  هاي رسی از نظر نوع ساختارکانی بنديدسته: 1- 1جدول 

 )Ismadji, Soetaredjo, & Ayucitra, 2015(   

  هاي رسیکانی  گروه  بنديالیه  ي کریستالیشبکه  ساختار

  -   آلوفین      آمورف

  کریستالی

  پالیگورسکیت، سپیولیت، اتاپالگیت.      ايزنجیره

  ايالیه

1:1  

  کائولین

کائولینیت، دیکیت، ناکریت، کرونستدتیت، 

برتیرین، بریندلییت، فرایپونتیت، کلییت، 

نپوییت، اودینیت، متاهالویسیت، 

  هیدروهالویسیت.

  سرپنتین

کریسوتیل، لیزاردیت، آمسیت، آنتیگوریت، 

بمنیتیت، کاریوپیلیت، فرروپیروسمالیت، 

 فریدلیت، گرینالیت، منگانپیروسمالیت،

مکژیلیت، نلنیت، پیروسمالیت، اسکالریت، 

  پرکرایت.

2:1  

  فریپیروفیلیت.  فیروفیلیت

  کرولیت، ویلمسیت، پیملیت.  تالک

  اسمکتیت

هکتوریت، استیونسیت، بیدلیت، سائوکونیت، 

موریلونیت، ساپونیت، سوینفوردیت، مونت

  نونترونیت، والکونسکویت.

  ورمیکولیت
تري اکتاهدرال دي اوکتاهدرال و 

  ورمیکولیت.

  میکا

آنیت، فلوگوپیت، لپیدولیت، آسپیدولیت، 

موسکوویت، سالدونیت، پاراگونیت، ایلیت، 

گالئوکونیت، برامالیت، وونسیت، کلینتونیت، 

کینوشیتالیت، بیتیئیت، آناندیت، مارگاریت، 

  چرنیخیت، بیوتیت.

  کلریت  2:1:1
دونباسیت، کوکیت، بیلیکلر، نیمیت، پنانتیت، 

  سودوییت، کلینوکلر، کاموسیت.
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) 2:1:1) و تترافورمیک (2:1)، تریفورمیک (1:1اي به سه گروه دیفورمیک (ي کریستالی الیهشبکه

-اي از صفحات چهاروجهی و هشتهاي رسی الیه. کانی)Mackenzie, 1959(شوند تقسیم می

  ). 1-1اند (شکل وجهی متصل به یکدیگر تشکیل شده

    

    
 (ب) (الف)

  وجهی(الف): چهاروجهی، (ب): هشت هاي رسی:کانی ياو صفحه بلوك: ساختار 1- 1شکل 

دهد. هر را نشان می هاي رسیکانی ي چهاروجهیالف ساختار بلوك و صفحه-1-1شکل 

-4( بلوك از یک اتم مرکزي سیلیکا که توسط چهار اتم اکسیژن احاطه شده
4SiO( ساخته شده ،

ي چهاروجهی ها از اکسیژن واقع در رأس به یکدیگر متصل شده و تشکیل یک صفحه. بلوكاست

دهد. هر بلوك از یک وجهی را نشان میي هشتب ساختار بلوك و صفحه-1-1شکل دهند.را می

که توسط شش اتم اکسیژن یا هیدروکسیل احاطه شده،   2Fe+و  3Al ،+2Mg+کاتیون مرکزي مانند 

ي ها از اکسیژن واقع در راس به یکدیگر متصل شده و تشکیل یک صفحهبلوك ساخته شده است.

- ي هشتي چهاروجهی به یک صفحهاز اتصال یک صفحه 1:1دهند. ساختار وجهی را میهشت

ي چهاروجهی میان دو صفحه وجهیي هشتاز قرار گرفتن یک صفحه 2:1 وجهی، ساختار

باشد ي هشت وجهی میداراي دو صفحه 2:1:1(ساختار ساندویچی) ساخته شده و ساختار 

)Brigatti, Galan, & Theng, 2006(.  
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ها به دلیل دارا بودن خواصی هاي رسی مذکور، اسمکتیتهاي کانیدر میان تمامی گروه

اي، پایداري مکانیکی و ، ظرفیت جذب باال، بار الیهي باالاي، مقدار سطح ویژههمچون ساختار الیه

-پذیري؛ داراي بیشترین استفاده در شاخهپذیري یونی باال و قابلیت تورمشیمیایی، قدرت تعویض

موریلونیت ن، مونت. در این بی)Bilgiç, 2005; Madejová, 2003( هاي مختلف صنعتی هستند

هاي رنگبر که در موارد متعدد مورد استفاده باشد. خاكها میي اسمکتیتترین گونهشناخته شده

ها نیز در واقع به روش اسیدي بوده و بنتونیت 2فعال شده بنتونیتگیرند عمدتًا از نوع قرار می

ها را کانی معدنی مونت موریلونیت به اي از آنفشانی هستند که بخش عمدههاي آتشبقایاي سنگ

 ,Bergaya & Lagaly, 2006; Kawatra & Ripke(دهد همراه مقداري ناخالصی تشکیل می

2001(.   

  میایی خاك رنگبرفیزیکی و شی خصوصیات - 1-2-1

ح آن و شیمی سط خصوصیات فیزیکی و شیمیایی یک کانی رسی به ساختار، ترکیبات سازنده

  بستگی دارد. 

موریلونیت، با نام ها و کانی رسی مونتطور که بیان شد خاك رنگبر از گروه اسمکتیتهمان

ي چهار است، به این معنا که دو صفحه 2:1اي نوع تجاري بنتونیت بوده که داراي ساختار الیه

 ,Hrachová, Madejová, Billik, Komadel(اند ي هشت وجهی را در بر گرفتهوجهی یک صفحه

& Fajnor, 2007(  شکل)از خاك رس به دست آمده از خاکستر  ینوع خاص یت،تون). بن2- 1

 ,Mouzon(باشد ي ناخالصی میمقدار ه همراهب تیلونیمورشامل مونت عمدتاً  که است یآتشفشان

Bhuiyan, & Hedlund, 2016(. و خاکستري به مایل هاي سفید یا سفیدبنتونیت در رنگ هايخاك 

  سبز هستند. 

 ,Emmerich, Wolters(باشد ) می1-1(موریلونیت به فرم عمومی فرمول مولکولی مونت

Kahr, & Lagaly, 2009( گذاري شد. که براي اولین بار در مونموریلون فرانسه نام  

Si8M0.66H2OAl3.34(Fe, Mg)0.66O20(OH)4 )1-1(  

-ونتبعضًا م است. Na+و  2Ca ،+K+پذیر شامل هاي تعویضنماد کاتیون M)، 1در فرمول (

  لومینیوم آشوند مانند بندي میاي نیز تقسیمهاي بین الیهکاتیون نوعحسب  ها برموریلونیت

                                                
2 Activated Bentonite 
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  موریلونیتمونت ساختار: 2- 1شکل 

موریلونیت یا نونترینیت، موریلونیت یا بیدلیت (داراي کاتیون آلومینیوم)، آهن مونتمونت

موریلونیت و م مونتکلسیموریلونیت یا هکتوریت، یا ساپونیت، لیتیم مونت موریلونیتمنیزیم مونت

کلسیمی و  نوعهاي موریلونیت. در این میان مونت)Ismadji et al., 2015(موریلونیت سدیم مونت

- ي مونتمی به دلیل کابردهاي متعدد صنعتی، حائز اهمیت بیشتري هستند. تفاوت عمدهسدی

نوع کلسیک داراي دو ها است، به طوري که ي آب آندر الیه سدیک هاي نوع کلسیک وموریلونیت

باشد که همین امر باعث شده که این دو ماده ي آب میداراي یک الیه ي آب و نوع سدیکالیه

آب زیادي را به خود جذب کرده و اي داشته باشند. به طور مثال نوع سدیک هاي عمدهتفاوت

شود. ی نیز نامیده میبه همین علت بنتونیت تورمي باالتري دارد، ویسکوزیتهشود و بسیار متورم می

 غیره گري وقالب ریخته ،دیواره) يعنوان نگهدارندهه بي (از این نوع بیشتر در عملیات حفارلذا 

یا غیر تورمی، قابلیت آبگیري ندارد و عموماً به عنوان  نوع کلسیکدر مقابل،  .شوداستفاده می

  .رودهاي مایع (حتی روغن) به کار میمحیط در ویژه به جاذب

هاي هاي فعال جذب، کاتیونهاي رسی، مواردي از جمله جایگاهدر مبحث شیمی سطح کانی

وجهی از لحاظ پایداري شیمیایی، اي و تفاوت صفحات چهاروجهی و هشتپذیر بین الیهتعویض

  . )Hussin, Aroua, & Daud, 2011(گیرند مورد مطالعه قرار می
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-شود که در واکنشهاي متعلق به ماده اتالق میاتم هاي فعال جذب به اتم یا گروهی ازجایگاه

هاي جذب شونده موجود در محیط کنش میان جاذب و مولکولهاي شیمیایی و همچنین در برهم

هاي لبه ، جایگاه3هاي حاصل از جانشینی ایزومورفیکنند. جایگاهدر فرآیند جذب، شرکت می

هاي فلزي که ، کاتیون6طح سیالن خنثی، س5هاي آبگریز، جایگاه4سطوح هیدروکسیلشکسته/

پذیر، هاي تعویضهاي آب اطراف کاتیوناند و مولکولهاي تبادل کاتیونی را اشغال نمودهجایگاه

که در این  )Hussin et al., 2011(هاي رسی هستند شش نوع جایگاه فعال شناخته شده در کانی

به معنی جانشینی  . جانشینی ایزومورفیشوندمورد اول به صورت مختصر توضیح داده می 2میان 

باشد که منجر به تولید یک بار هاي با بار کمتر میي صفحات با کاتیونهاي فلزي تشکیل دهندهیون

ي جانشینی شود. بار دائمی تولید شده در نتیجهمنفی دائمی (ذاتی) شده و یک جایگاه فعال می

باشد. این بار مستقل از محیط پیرامون جاذب میدهد و ایزومورفی، در ساختار کانی رسی رخ می

گیرد هنگامی که بنتونیت داخل آب قرار میشود. ) خنثی میMپذیر (هاي تعویضتوسط کاتیون

، در نتیجه )Vonmoos, 1989-Madsen & Müller(گیرند ها از هم فاصله میمتورم شده و الیه

د آب شده، لذا بنتونیت همواره در محیط آبی هاي مذکور به دلیل ماهیت آب دوست خود وارکاتیون

.S. Kim, 2003; Mousavi, -D(باشد محلول داراي بار سطحی منفی می pHو مستقل از 

Alemzadeh, & Vossoughi, 2006( .پذیري مولکولمقدار و نوع جانشینی ایزومورفی بر انتخاب-

هاي لبه جایگاه گذارد.اي تأثیر میي تورم و دسترسی به نواحی میان الیهشونده، درجههاي جذب

 OH-Mgو  OH-Si ،OH-Alمانند  7انتهاییهاي هیدروکسیل شکسته/سطوح هیدروکسیل یا گروه

- قرار گرفته 9ايو مناطق پله 8هاي شکسته شدههاي فعال هستند که در لبهي دیگري از جایگاهگونه

محلول، حامل یک بار مثبت یا منفی  pHهاي هیدروکسیل با توجه به نوع یون فلزي و اند. گروه

هاي هاي هیدرولیز، گروهگیرد، به دلیل انجام واکنشزمانی که بنتونیت داخل آب قرار میهستند. 

شوند که ) میOH-Al) و آلومینول (OH-Siهاي سیالنول (اکسید فلزي سطحی تبدیل به گروه

                                                
3 Isomorphic substitution sites 
4 Broken edge sites/hydroxyl surface 
5 Hydrophobic sites 
6 Neutral silane surface 
7 Terminal OH groups 
8 Broken edges 
9 Steps  
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هاي غالب هاي خنثی، گروهاین جایگاه ،10ي ایزوالکتریکدر نقطه هستند. هایی با بار خنثیجایگاه

ي ایزوالکتریک، تر از نقطههاي باالpHشود. در باشند لذا بار سطحی بنتونیت صفر میدر سطح می

- ها به ترتیب تبدیل بهاین گروه
2(OH)-Si و -

2(OH)-Al  شده و بنتونیت داراي بار سطحی منفی

و  2(OH)-Si ها تبدیل بهتر از نقطه ایزوالکتریک، این گروهپایینهاي pHشود. در می


2(OH)-Al تواند از پذیري کاتیونی می. تعویضشودشده و بنتونیت داراي بار سطحی مثبت می

پذیري کاتیونی خاك اي در قدرت تعویضهاي لبهها نیز صورت پذیرد. سهم این جایگاهاین جایگاه

پذیري ذره قدرت تعویض اندازهو شکل ذره دارد؛ به طوري که با افزایش  اندازهرنگبر، بستگی به 

  ها کمتر شده و بالعکس.کاتیونی این جایگاه

ر پذیویضهاي تعها است. کاتیونها یکی از خصوصیات اصلی بنتونیتتوانایی تبادل کاتیون

 رفیتظ وبوده ل قابل تبادکه هستند  و پتاسیم منیزیم و سدیم، کلسیم هايکاتیوناي شامل بین الیه

  . )Muurinen, 2011( دهندموریلونیت میمونت تبادل یونی باالیی را به

هاي سه ظرفیتی موریلونیت را کاتیونوجهی مونتي هشتهاي موجود در الیهدو سوم جایگاه

در حال جانشینی یا  2Mg+و  3Fe+هایی همچون اشغال نموده که بخشی از آن با کاتیون 3Al+مانند 

به  4Si+هاي موریلونیت اغلب داراي کاتیوني چهار وجهی مونتهاي الیهتعویض است. جایگاه

 & Schoonheydt(باشد می 3Al+هاي عنوان اتم مرکزي هستند که در حال جانشینی با کاتیون

Johnston, 2006(.  

  رنگبر خاكسازي عالف - 1-2-2

بدون  وممکن است بعضاً به همان صورت اولیه و طبیعی و تنها با خرد کردن  هابنتونیت

ه بي موسوم هاي متعددتوسط روش با اصالح ساختار توانمی ؛ امادنکار برده شوه فرآوري بعدي ب

ه دو بسازي لفرآیند فعا بخشید. هاي این مواد را به صورت قابل توجهی بهبودسازي، قابلیتفعال

ترین سازي اسیدي متداول). در این میان، فعال3-1شود (شکل صورت فیزیکی و شیمیایی انجام می

- یتاقع بنتونهاي رنگبر در وو همانطور که بیان شد، خاكباشد سازي مورد استفاده میروش فعال

  .)Hussin et al., 2011( هاي فعال شده به روش اسیدي هستند

                                                
10 pH نام دارد. ایزوالکتریک ينقطهصفر باشد،  جاذب سطحدر  خالص بار الکتریکی که در آناي 
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  سازي خاك رنگبرهاي فعال: انواع روش3- 1شکل 

این روش  سازي شیمیایی خاك رنگبر است.هاي متداول فعالسازي اسیدي یکی از روشفعال

عمل  هاي اسیدي مانند اسید کلریدریک یا اسید سولفوریک است.ها با محلولآوري رسشامل عمل

 هايبه جاي کاتیون )H+هاي اسید مورد استفاده (یون سازي اسیدي با جانشینی پروتونفعال

-یون گیرد.وجهی صورت میي میانی هشتدر الیه )Na+و  2Ca ،+2Mg+( ايپذیر بین الیهتعویض

ي میانی در الیههاي فلزي خود جانشین کاتیون يهاي خارج شده از ساختار هشت وجهی به نوبه

- ها از محل خود خارج میشده و این کاتیون) 4Si+و  3Al ،+3Fe ،+2Mg+وجهی (ي هشتصفحه

 OH-الت اآید، ثانیًا اتصبه وجود می هایید. در اثر این فعل و انفعاالت اوًال در الیه میانی حفرهنشو

شود که خصوصیات بافتی سازي اسیدي باعث میفعالگیرد. قرار می 4Si+در ارتباط با  2O+به جاي 

خلل و فرج افزایش یافته و حفرات نوع مزو و میکرو در ساختار  حجمو ي خاك مانند سطح ویژه

 میبنتونیت نوع کلسیها مهم هستند، ایجاد شوند. خاك، که در جذب و فعالیت کاتالیزوري بنتونیت

د با هاي خوپذیري کاتیونتري داراي خاصیت تعویضبیشبه مقدار خیلی  میسدی نسبت به نوع

)+H( ترین کانی ر که بیان شد عمدهد. همانطوشوبنتونیت فعال استفاده می ياست لذا در تهیه

ثیر فرآیند أبنتونیت، کانی مونت موریلونیت است و همین کانی است که تحت ت يتشکیل دهنده

  .)Komadel & Madejová, 2013; Schoonheydt & Johnston, 2006( گیردسازي قرار میفعال

  رنگبراز خاك  استفادهموارد  - 1-2-3

زي، خوراك دام و ساچسبخاك رنگبر داراي کاربردهاي متعددي در صنایع مختلف از جمله 

سرامیک، لوازم آرایشی، بوگیر، سیاالت حفاري، دسیکاتورها، مواد پاك کننده،  طیور، کاتالیست،
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، صنعت ساختمان کشاورزي،رنگ، کاغذسازي،  ي، پزشکی،گرریخته ها،ي امولسیونپایدار کننده

 ,Bongiovanni, Chiarle(حفاظت محیط زیست، زمین شناسی، داروسازي، صنایع غذایی و غیره 

& Pelizzetti, 1993; Ismadji et al., 2015; Murray, 2006( خاك ترین ویژگی مهمباشد. می

ها باشد به طوري که قادر است مواد رنگی مختلف و آالیندهیا جذب آن می 11، قدرت رنگبريرنگبر

میالدي تا کنون به عنوان  1837به همین علت از سال  به صورت انتخابی به خود جذب کند. را

 ,Churchman, Gates(هاي مختلف صنعت مورد استفاده قرار گرفته است رنگبر یا جاذب در شاخه

Theng, & Yuan, 2006(.   

  در صنایع پاالیش روغن گیاهی رنگبرستفاده از خاك ا -1-3

ها مواد غذایی با ارزشی هستند که عالوه بر تأمین انرژي، نقش مهمی در ها و روغنچربی

هاي روغني حیات داشته و در گروه کاالهاي مصرفی ضروري جاي دارند. بقاي سالمت و ادامه

تر هاي گیاهی رایجشوند که مصرف روغنتهیه مییا حیوانی  گیاهیهاي خوراکی معموًال از چربی

- اغلب از گیاهان، مغز میوه، دانه ي گیاهی یا نباتیهاروغنگیرند. فاده قرار میبوده و بیشتر مورد است

هاي نباتی پس از استخراج از منابع گیاهی، حاوي یک سري روغن .شوندمیگیاه و... تهیه  ي

ها طی یک سلسله عملیات، ها بوده و براي مصرف خوراکی مناسب نیستند. این ناخالصیناخالصی

شوند. سپس روغن با کیفیت شود، از روغن جدا میتصفیه یا پاالیش نامیده میکه به طور کلی 

پاالیش  ي مراحلدهنده، نشان4-1. شکل )Swern, 1982(رسد مطلوب به مصرف خوراکی می

فرآیند پاالیش، به دو صورت فیزیکی یا شیمیایی، یکی از مراحل اساسی باشد. می هاي گیاهیروغن

. این )Rossi, Gianazza, Alamprese, & Stanga, 2003(باشد گیاهی میهاي در تولید روغن

 ,Swern(است  15و بوگیري 14، رنگبري13سازي، خنثی12گیريي صمغفرآیند شامل چهار مرحله

ي رنگبري به دلیل کمک به بهبود ظاهر، طعم، مزه و پایداري روغن، در این میان، مرحله .)1982

  .)Rossi et al., 2003(شود ترین مرحله محسوب میحساس

                                                
11 Decolorizing power 
12 Degumming  
13 Neutralization  
14 Bleaching 
15 Deodorization  



11 
 

  

  پاالیش روغن گیاهی مراحل: 4- 1شکل 

شود. رنگبري با استفاده از رنگبري به سه صورت حرارتی، اکسیداسیون شیمیایی و جذب انجام می

ي رنگبري یک جاذب با باشد. در مرحلهترین روش مورد استفاده در جهان میجاذب، متداول

قرار گرفته و پس از جذب فیزیکی مواد نامطلوب از روغن، جاذب سطحی فعال در تماس با روغن 

و روغن رنگبري شده با استفاده از فیلتراسیون از یکدیگر جدا شده و روغن داراي رنگ مطلوب به 

ي هایی نظیر کربن فعال و مواد با پایهدر این روش از جاذب). 5-1رود (شکل ي بعدي میمرحله

دارا بودن خواصی . خاك رنگبر به دلیل )Swern, 1982(شود استفاده میسیلیکاتی مانند خاك رنگبر 

قدرت باالیی در جذب مواد ي باال و ظرفیت تبادل متوسط، ي ریز ذرات، سطح ویژههمچون اندازه

تر، عمومیت بیشتري رنگی و نامطلوب از روغن داشته و در عین حال به علت دارا بودن قیمت پایین

هاي گیاهی مورد استفاده قرار میالدي تا کنون در صنعت پاالیش روغن 18رن داشته و از اواخر ق

، فئوفورباید فئوفایتین، کلروفیل، قرمز، هایی نظیر رنگخاك رنگبر قادر است رنگدانه گرفته است.

هایی نظیر صابون، فلزات سنگین، فسفولیپیدها، فسفاتیدها، محصوالت حاصل از ناخالصی

ها را، بدون ایجاد تغییرات و پلی آروماتیک هیدروکربورها ها،ستن آلدئیدها، اکسیداسیون مانند

 ,Mundial(روغن شود  اکسیداتیو مقاومت شیمیایی در ساختار روغن، حذف نماید و باعث افزایش

2007; Swern, 1982(. 
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  گبري روغن گیاهیي رنمستعمل در مرحله رنگبر: تولید خاك 5- 1شکل 

  ي روغن گیاهیکارخانه )SBE( 16مستعمل رنگبرخاك  -4-1

ي رنگبري در صنایع پاالیش روغن، شامل روغن با رنگی مطلوب و محصوالت مرحله

به شکل جامد و خمیري، به  SBEباشد. می »)SBEخاك رنگبر مستعمل («پسماندي تحت عنوان 

درصد وزنی روغن  40الی  20رنگ تیره، حاوي فلزات، ترکیبات آلی که از روغن جذب نموده و 

. )Eliche-Quesada & Corpas-Iglesias, 2014; Huang & Chang, 2010; Ong, 1983(باشد می

، 2007. در سال )Boey, Ganesan, & Maniam, 2011(شود این پسماند غالبًا در زمین دفن می

میلیون تن روغن  2/128میلیون تن به ازاي  2الی  5/1در جهان، حدود  SBEي مقدار تولید ساالنه

بدیهی . )Beshara & Cheeseman, 2014; Huang & Chang, 2010(خام تخمین زده شده است 

بر اشغال سطح گونه تدبیر مناسبی)، عالوه است که دفن غیر اصولی این مقدار پسماند (بدون هیچ

ي دارا بودن روغن، فلزات و سایر ترکیبات آلی، موجب بروز خطرات باالیی از زمین، به واسطه

 ,Nursulihatimarsyila, Cheah, Chuah, Siew, & Choong(شود ي زیست محیطی میعمده

سوزي، خطرات آلودگی ناشی از تخریب روغن توان به آتشي این مشکالت میاز جمله. )2010

                                                
16 Spent bleaching earth (SBE) 
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هاي و رهش مواد مضر مانند فلزات و حجم باالیی از مواد آلی به خاك و آب SBEموجود در 

خیزي و تخریب خاك به دلیل حضور روغن، ایجاد بوي نامطبوع و زیرزمینی، کاهش قدرت حاصل

اي متساعد شده از آن و تجمع حشرات موزي در محل دفن اشاره کرد دفع گازهاي گلخانه

)Cheonga, Lohb, & Salimona, 2014(هاي اکسیداسیون در حضور اکسیژن ي واکنش. در نتیجه

ور ي اشتعال خود به خودي رسیده، شعلهبه نقطه SBEمانده در هوا و نور خورشید، روغن باقی

-Eliche-Quesada & Corpas(شود می دپوسوزي وسیع در محل شده و باعث ایجاد آتش

Iglesias, 2014( . مشکل آتش سوزي ناشی از دفن جهت جلوگیري ازSBE  دو روش پیشنهاد شده

است: خنک نگه داشتن محل دفن از طریق اسپري کردن آب و دفن در مساحت بیشتري از زمین. 

ي زمین و از بین رفتن خاك زمین ي تهیهاما روش اول موجب تولید پساب شده و روش دوم هزینه

شکالت همچنان پابرجا هستند. این امر محققین را بر اشغال شده را به دنبال دارد، از طرفی سایر م

هاي جایگزین روش متداول دفن انجام دهند آن داشته است که مطالعاتی در خصوص یافتن راه حل

ي دیگر در یک زمینه SBEي مجّدد از هایی جهت بازیافت و استفادهي روشي آن ارائهکه نتیجه

  ه است. بوده که نتایج مطلوبی را به دنبال داشت

  ضرورت انجام تحقیق -1-5

- ي روغن نباتی مییکی از دورریزهاي اصلی کارخانجات تصفیه SBEهمانطور که بیان شد 

پذیري و رهش مواد آلی و سمی، یک باشد. این ماده به دلیل دارا بودن بوي نامطبوع، اشتعال

محیطی مشکالت زیستتوان بخش اعظمی از شود. اما میمحیطی محسوب میي زیستآالینده

مربوط به انهدام این ماده را با بازیافت آن کاهش داد. نتایج مطالعات متعددي در این زمینه نشان 

ي مجدّد به عنوان اي که محصول قابلیت استفادهبه گونهبه روشی ساده،  SBEدهد که احیاي می

حلی مناسب جهت حل  تواند راهي آب را دارا باشد، میها در صنعت تصفیهجاذب آالینده

  محیطی و اقتصادي ناشی از دفن این پسماند صنعتی باشد. مشکالت زیست

  هدف انجام تحقیق -1-6

  توان به صورت زیر ارائه نمود:اهداف این تحقیق را می
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به روش حرارتی با جایگزینی روش طراحی آزمایشات، به عنوان  SBEاحیا نمودن  -1

هاي متعدد ساختاري روشی نوین و اقتصادي، به جاي روش متداول استفاده از آزمون

ها در ي کربنیزاسیون به منظور کاهش هزینهسازي دما و زمان احیا در مرحلهجهت بهینه

  این فرآیند.

هاي آلی غیرقطبی نرمال متوالی توسط حاللبه روش استخراج  SBEاحیا نمودن  -2

هگزان و قطبی استون به عنوان دو حالل نسبتًا ارزان قیمت و در دسترس، جهت استخراج 

هاي مذکور ي بازدهی هر یک از حاللو همچنین بررسی جداگانه SBEبیشتر مواد آلی از 

  در فرآیند استخراج. 

از جمله مورفولوژي سطح، آمده  هاي به دستبررسی خصوصیات ساختاري نمونه -3

هاي میکروسکوپ الکترونی آنالیز عناصر و ساختار شیمیایی به ترتیب توسط آزمون

سنجی مادون قرمز ) و طیفEDSسنجی پراش انرژي پرتو ایکس ()، طیفSEMروبشی (

  در مقایسه با خاك رنگبر.)، FTIRتبدیل فوریه (

- ي متیلن بلو از محیطجهت حذف آالیندههاي به دست آمده بررسی کارایی جاذب  -4

  ي مدل، در مقایسه با خاك رنگبر. هاي آبی، به عنوان آالینده

هاي آبی مانند ي متیلن بلو از محیطبررسی پارامترهاي مؤثر بر فرآیند جذب ناپیوسته -5

pHهاي به دست توسط جاذبي متیلن بلو، ، دوز جاذب، زمان اختالط و غلظت اولیه

   همچنین مطالعات سینتیکی و ایزوترمی، در مقایسه با خاك رنگبر.آمده و 
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  مقدمه -2-1

هاي مختلف در زمینه SBEي مجّدد از ي استفادهدر این فصل ابتدا به کارهاي موجود در زمینه

و استفاده از آن به  SBEاي مختصر شده است. سپس به صورت اختصاصی به مبحث احیاي اشاره

 هاي احیاءهاي آبی پرداخته شده است. در این راستا ابتدا روشها از محیطعنوان جاذب آالینده

ان و استفاده از آن به عنو SBE حیاءي اخاك رنگبر تشریح شده و در ادامه مقاالت موجود در زمینه

اند. در این بخش اطالعاتی در مورد روش احیا، ي آب و پساب ارائه شدهجاذب در صنعت تصفیه

  بیان شده است.   در مقاالت ي مورد نظر و ظرفیت جذب جاذب تولید شده آالینده

  SBEموارد استفاده از  -2-2

ب جهت حل هاي مناسدر موارد مختلف یکی از راه حل SBEي مجّدد از بازیافت و استفاده

باشد. که عالوه بر حل مشکالت مذکور، ي ناشی از دفن این پسماند صنعتی میمشکالت عمده

ي خام مورد نیاز در ي مواد اولیهي تهیهباعث حفظ منابع و صرفه جویی در هزینه SBEجایگزینی 

در  SBEاي دقیق از اولین موارد بازیافت شود. به دلیل عدم وجود تاریخچهصنعت مورد نظر می

- به خالصه 1-2جهان، تنها منابع موجود در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در جدول 

  مورد مطالعه در مقاالت اشاره شده است. SBEاي از کاربردهاي 

ي آب و پساب، به عنوان یک جاذب ارزان قیمت با ظرفیت در صنایع تصفیه SBEاستفاده از 

- ي مجدّد از این پسماند میهاي متداول استفادهها، یکی از روشآالیندهجذب مناسب براي انواع 

  باشد که در منابع مختلف گزارش شده است.
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ها از ي جاذب آالیندهجهت تهیه SBE 1هاي احیايروش -3-2

  هاي آبیمحیط

SBE له از جم باشد که به دلیل داشتن خصوصیاتیغالبًا به صورت خمیري آغشته به روغن می

  رلیل حضوهاي فعال جذب و عدم امکان تماس با آب به دجایگاه ري شکل نبودن، اشباع بودنپود

  در موارد مختلف SBE: کابرد 1- 2جدول 

  منبع  نتیجه  کابرد

تولید کود 

  بیوارگانیک

موثرتر بر رشد و نمو و جذب مواد مغذي گیاه 

در مقایسه با کودهاي متداول و داراي اثرات 

  هاي فیزیکی خاك مثبت بر ویژگی

)Cheonga et al., 2014; Loh 

et al., 2013(  

ساخت مصالح 

  ساختمانی

عملکرد مناسب به عنوان یک عامل ایجاد خلل 

  ي سیلیکاتیي اولیهو فرج و ماده

)Beshara & Cheeseman, 

2014; Eliche-Quesada & 

Corpas-Iglesias, 2014; K. 

Kim, 2014(  

ساخت بیودیزل و 

  بیوروانکار

 ر وداراي قابلیت استفاده به عنوان یک بیوروانکا

  بیودیزل با قیمت مناسب

)Boey, Ganesan, & 

Maniam, 2011; Huang & 

Chang, 2010; Ma, Ngan, 

May, Choo, & Ngan(  

مخلوط با خوراك 

  طیور

- داراي اثرات مثبت بر نرخ رشد و بدون هیچ

  گونه اثر منفی بر سالمتی

)Blair, Gagnon, Salmon, & 

Pickard, 1986(  

تولید 

میکروبیولوژیک 

استون، بوتانول و 

  اتانول

ه بتولید موفقیت آمیز استون، بوتانول و اتانول 

به عنوان  SBEصورت بی هوازي با استفاده از 

منبع غذایی حاوي گلیسرول براي برخی از 

  هامیکروب

)Tippkötter et al., 2014(  

   2سوخت جامد
هاي مشابه با سوخت جامد گیداراي ویژ

  ي چوباستاندارد با پایه

)Suhartini, Hidayat, & 

Wijaya, 2011(  

ي جاذب در تصفیه

  آب و پساب
  *  داراي پتانسیل مناسب جذب

                                                
1 Regeneration 
2 Fuel briquette 
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In this research, regeneration of Spent Bleaching Earth (SBE), a waste from vegetable 

oil refinery plant, was carried out using thermal and organic solvent extraction methods to 

reduce its environmental hazards. To find the optimum time and temperature of 

carbonization, themally regeneration experiments were carried out based on full factorial 

design and results were analyzed and optimised using response surface methodology 

(RSM). In solvent extraction method, n-Hexane and Acetone were used as non-polar and 

polar organic solvents to desolve remnant oil and non-polar and polar organic compounds 

in SBE, respectively. The regenerated samples were investigated in terms of morphology, 

elemental analysis, and chemical structure with scanning electron microscopy (SEM), 

energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS), and Fourier transform infrared spectroscopy 

(FTIR), compared to Bleaching Earth (BE), respectively. The regenerated samples were 

used as adsorbents for the removal of Methylene Blue (MB) dye, a model pollutant, from 

aqueous solution in a batch mode. In this step, the effects of pH of the solution, adsorbent 

dose, mixing time, and MB initial concentration as well as the isotherms and kinetics 

studies were investigated. 

The results revealed that RSM can be used as an appropriate and cost-effective 

alternative for conventional method to optimizate the time and temperature of 

carbonisation. In conventional method, samples were regenerated at different temperatures 

and times, then the time and temerature of the carbonization were optimized based on 

characterization tests for each of the studied samples. Sequentionally extracted SBE with 

n-Hexane and Aceton was the most similar sample to BE, and based on the results of 

studying the samples regenerated separately with the aforementioned solvents, Acetone 

was better than n-Hexane. The batch adsorption studying results reveal that the applied 

regeneration methods by converting SBE into an efficient adsorbent for water/wastewater 

treatment could overcome the environmental problems caused by disposal of SBE. 

Maximum adsorption capacities obtained from Toth isotherm model at pH=5±0.1 were 

138.7 mg g-1 for BE, 108.6 mg g-1 for n-Hexane and Acetone extracted SBE, 88.96 mg g-1 

for Acetone extracted SBE, 72.07 mg g-1 for n-Hexane extracted SBE and 53.34 mg g-1 for 

thermally regenerated SBE. 
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