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 چکیده
در هیدروتالسیت  به عنوان ترکیباتاند و های آنیونی شناخته شدهای هستند که به عنوان رسنوعی مواد الیه ایهیدوروکسیدهای دوالیه

های های فلزی دو و سه ظرفیتی، با الیههیدروکسیدهایی با کاتیونهایی حاوی ای، شامل الیههیدروکسیدهای دو الیه .شوندمینظر گرفته 
ای به عنوان جاذب، هیدروکسیدهای دوالیه باشد. های آب میهای قابل تعویض و همچنین مقدار متغیری از مولکولمیانی که حاوی آنیون

ای به هیدوروکسیدهای دوالیه. گیرندد استفاده قرار میمورمواد آنتی میکروبیال، حسگرها، پذیرنده دارو، مواد آرایشی و فتولومینسانس 
دارویی به دلیل سطح ویژه  ترکیبات ها واز جمله رنگ برای حذف فلزات سنگین و ترکیبات آلی پسابدر تصفیه  بالقوه عنوان یک جاذب

ای شامل های سنتز هیدروکسیدهای دوالیهروش. .شوندمیو غیر سمی بودن استفاده ای ساختار الیههای آنیونی قابل تعویض، باال، ویژگی
در این مطالعه به بررسی رسوبی است.  آن روش هم ترینرایج که ؛باشدهم رسوبی، تبادل یونی، بازسازی و هیدروترمال می

  ره شده است. اشا تصفیه فاضالبن در های سنتز و کاربردهای آای، ترکیب شیمیایی، ساختار، روشهیدروکسیدهای دوالیه
 

 ، هیدروتالسیترسوبی، جذبای، همهیدروکسیدهای دوالیه کلمات کلیدی:
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 مقدمه-1

 . نام]1[تکشف شده اس 1842در سوئد در سال  است که آلومنیمو  منیزیمهیدروتالسیت یک هیدروکسی کربنات طبیعی 

 "Doppelschichtstrukturen"ای از کارهای اولیه فیسنچت گرفته شده، کسی که این ترکیبات را هیدروکسیدهای دوالیه

یه چند سال های هیدروکسید بینابینی، به دست آمد. این فرضبا الیه ی)ساختارهای ورق دوگانه( نامید، که با ساخت ساختار

گیرند، و ها در یک الیه قرار میرد شد، که نشان داد که همه کاتیون XRDبعد بر اساس تجزیه و تحلیل تک کریستال 

 . [2]دن، قرار دارایبین الیههای آنیونی و آب در ناحیه مولکول
ای هستند که برای تصفیه های بالقوه، جاذبشوندمیهیدروتالسیت شناخته  که به عنوان ترکیبات ایهیدوروکسیدهای دوالیه

به  اییدوروکسیدهای دوالیه. ه[3]اندای مطرح شدهی یونی بین الیهباال و مبادلهای، سطح ناحیه پساب بدلیل ساختار الیه

به عنوان جاذب در تصفیه ص اینکه اند. به خصو، به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفتهجاذبکاتالیزور و ، عنوان پذیرنده دارو

ی به دلیل سطح ناحیه ها و محصوالت دارویی و مراقبت شخصیبرای حذف فلزات سنگین و ترکیبات آلی از جمله رنگ پساب

 . ]4[شوندمیهای آنیونی قابل تعویض، هزینه پایین و غیر سمی بودن استفاده باالی آن، ویژگی

مانند  یهای مختلفوشبا رهای کاتیونی در طبیعت غالبا در دسترس نیستند و ای در مقایسه با رسهیدوروکسیدهای دوالیه

لسینه شده تا محصوالت اکسیدی را برای ای باید ک. با این حال، هیدوروکسیدهای دوالیهشوندمیسنتز هیدروترمال و سول ژل 

افزایش ظرفیت جذب آماده کنند، که در آن درجه حرارت باید به دقت کنترل شود تا از پختگی و سختی فاز اسپینل و فقدان 

 یافت، یعنی  1توان در دو شکل پلی مورفیکای را میبه طور طبیعی هیدوروکسیدهای دوالیه توانایی جذب جلوگیری شود.

، در ایالیهبرابر است با سه بار جداسازی بین  c، پارامتر شبکه، رومبوهدرال (. در شکل1و شش ضلعی )شکل  2رومبوهدرال

، اما رومبوهدرالهای طبیعی از تقارن است. بیشتر کریستال ایالیهبرابر دو بار جداسازی بین  cحالی که در شکل شش ضلعی 

 . [5]کشف شده است کریستال های حاوی هر دو نوع تقارن 

های فلزی دو و سه ظرفیتی، کاتیونبا ی یی هیدروکسیدهاحاو که 3شکلهایی بروسیت ای، شامل الیهدو الیه هایهیدروکسید

ای خاص و باشد. با توجه به ساختار الیههای آب میهای آنیونی قابل تعویض و همچنین مقدار متغیری از مولکولمیان الیه

اند. خود جلب کردههای زیست پزشکی توجه زیادی را به ظرفیت تبادل آنیونی بین سطح، هیدروکسیدهای دو الیه در زمینه

، DNAاند، مانند متصل شده ایدوالیهی بینابینی هیدروکسیدهای های آلی عملکردی با بار منفی به الیهبسیاری از مولکول

2-با الیه میانی  ایساختار کلی هیدروکسیدهای دوالیه 1در شکل  .[6]های داروییاسیدهای آمینه و مولکول
4SO  نشان داده

 شده است.

 

 
1 polymorphic 
2 rhombohedral  
3 brucite-like 
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2ای با الیه میانی ساختار کلی هیدروکسیدهای دوالیه -1شکل 

4SO[7] 

  ایکاربردهای هیدروکسیدهای دوالیه-2

باز، توانایی تبادل  -های اسیدای از قبیل ترکیب عنصری قابل تنظیم، ویژگیهای منحصر به فرد هیدروکسیدهای دوالیهویژگی

 های مختلف علمی به طور گسترده کاربرد دارد. یونی، ظرفیت جذب و اثر حافظه در رشته

دیگر  کاربرد  فراهم شده است. Almaxو  Talcidای در برخی از داروهای تجاری از قبیل کاربرد هیدروکسیدهای دوالیه

های پلیمر از مرها برای بهبود یا تنظیم ویژگیبه عنوان افزودنی در پلیاین مواد در علم مواد است.  ایدوالیههیدروکسیدهای 

ای سیدهای دوالیه. یکی از مهمترین کاربردهای هیدروکگیرندمیهای مکانیکی و رنگ مورد استفاده قرار قبیل استحکام، ویژگی

ای، شامل جاذب، مواد آنتی میکروبیال، حسگرها، پذیرنده دارو، است. برخی از کاربردهای هیدروکسیدهای دوالیهکاتالیزورها در 

 .[8]نشان داده شده است 2ر شکل مواد آرایشی و فتولومینسانس است که د
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 [8]ایدوالیهکاربرهای متفاوت هیدروکسیدهای  -2شکل 

 

 ایالیهترکیب شیمیایی و ساختار هیدورکسیدهای دو -3

M1−x]اغلب با فرمول عمومی  ایدوالیهترکیب شیمیایی هیدوروکسیدهای 
z+  Mx

3+(OH)2]+ (Xln
n−). mH2O  توصیف

، +𝐴𝑙3برابر است با  +𝑀3و  +𝐹𝑒2یا  +𝐶𝑎2∗ ،،𝑀𝑔2∗ ،𝑍𝑛2∗ 𝑁𝑖2+ ،𝑀𝑛2+ ،𝐶𝑜2برابر است با: +M2با  z=  2شود. اغلبمی

𝐶𝑟3+ ،𝑀𝑛3+ ،𝐹𝑒3+ ،𝐺𝑎3+ ،𝐶𝑜3+  یا𝑁𝑖3+ به طوریکه X= ،ln  یک به طور مثالz=1  با= 𝑀+ 𝐿𝑖+  و𝑀3+ =𝐴𝑙3+ 

 ≤ x≤0.33 گزارش شده است. اما فازهای خالص فقط برای x ≥ 0.1≤0.5در محدوده افت  X. ظرفیت 2x-1 =دهد می

 آیند. که در این محدوده نیستند، ترکیبات با ساختارهای مختلف بدست می  xهایی از وجود دارد. برای ظرفیت  0.2

اند. که توسط شش اتم ( با شعاع یونی مشابه تشکیل شده+M2و+M3های کاتدی فلزی )از الیه ایدوالیههیدروکسیدهای 

های دو بعدی هین فرم هشت ضلعی)اکتاهدرا( از ورقهشت ضلعی تشکیل شده است. ا  +6 M3+/M2(OH)اکسیژن به فرم 

با اشتراک ضلع و به وسیله اتصال هیدرژنی بین گروه های هیدروکسیل ورقه های مجاور ممکن است با هم پشته شوند.)توده 

 شوند(. 

چارچوب بار مثبت را تولید  𝑀𝑔(𝑂𝐻)2در  +𝐴𝑙3ل به عنوان مثا ∗𝑀𝑔2با شعاع یونی مشابه به  +𝑀3هایجایگزینی کاتیون

ساختار هیدروکسید  3شکل  . [5]های مجاور، به منظور حفظ بی طرفی بار قرار بگیرندها باید بین الیهکند. بنابراین آنیونمی

                                                                                                . [9]دهدنشان میا جزئیات ب را ایدوالیه

 
 [9]ایدوالیهساختار هیدروکسید  -3شکل 

هیدروکسیدها

یی دوالیه ا

مواد آنتی 
میکروبیال

جذب 

پذیرنده 
دارو

لوازم 
آرایشی

فتو 
لومینسانس

حسگرها
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بین  هایآنیونآب است، مقدار آب در این منطقه  توسط عواملی مانند ماهیت  هایمولکولاوی منطقه بین دو الیه اگرچه ح

ای به وسیله های بین الیهآب به هردو الیه هیدروکسید فلزی و آنیون هایمولکول. شودمیدوالیه، فشار بخار آب و دما تعیین 

 . ]5[شوندمیپیوند هیدروژنی گسترده متصل 

  ترکیب آنیونی بین دوالیه -4

بسیاری از  مشخص است که طورهمانوجود ندارد.  ایدوالیهدر ساختار هیدروکسیدهای  هاآنیونوجود هیچ محدودیتی برای 

تواند طیف می ایدوالیهفضای بین الیه هیدروکسیدهای دهند.  آنیونی را تشکیل ترکیباتتوانند عناصر جدول تناوبی می

  های آنیونی در  زیر نشان داده شده است:وسیعی از ترکیبات شیمیایی را شامل شود. خانواده

  و غیره.  −𝐹− ،𝐶𝑙− ،𝐵𝑟− ،𝐼*هالیدها: 

𝐵𝑂3 :های غیر فلزی* اکساآنیون
3− ،𝐶𝑂3

2− ،𝑁𝑂3
− ،𝑆𝑂4

2− ،𝐻𝑃𝑂4
   و غیره. −2

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6(:  fو dآنیونی فلزات گذار) عناصر  هایمجموعه* 
  و غیره −2

COO− ،𝑆𝑂4* ارگانیک آنیون: 
− ،𝑆𝑂3

− ،𝑃𝑂4
  و غیره. −2

  های آنیونی: آمینواسید، آنزیم، پروتئین، دی ان ای و غیره* بیوملکول

  * پلیمرهای آنیونی: پلی) استیرن سولفونات( و غیره.

ها به هم متصل شوند و باعث ایجاد انواع مختلفی از ترکیبات بین الیه شوند. به توانند با آنیونهمچنین میهای خنثی مولکول

برای ساخت نانوساختارهای ترکیبی  ویژهبههای اخیر در سال ایدوالیههمین دلیل این ترکیبات متنوع، هیدروکسیدهای 

 .[10]جذاب بوده است

  ایالیهدو  هیدروکسیدهایهای متفاوت سنتز راه -5

ژل، روش هیدرولیز اوره و سنتز -مانند هم رسوبی، روش سل ایدوالیه هیدروکسیدهایهای سنتز انواع مختلفی از روش

ثابت یا متغیر انجام  pHتواند با توجه به شرایط اعمال شده در است که می یرسوب-همروش معمولی  هیدروترمال وجود دارد.

 . [9]شود

ساده و  هایروشگزارش شده است.  ایدوالیهدر چند سال گذشته، مطالعات متعددی درباره سنتز هیدوروکسیدهای 

  .مختلف وجود دارد که مورد بحث است هایبرنامهبرای  ایدوالیهبرای تولید هیدوروکسیدهای  قیمترانگ

مسیر  ،از: مسیر هم رسوبی )روش مستقیم( اندعبارت شوندمیهای پیشنهادی مسیرهای اصلی که اغلب دنبال از میان روش

 تمامیبه صورت مختصر  4در شکل  .] 11[مسیر بازسازی / احیاء )روش اثر حافظه( و مبادله آنیونی )روش غیر مستقیم(

 نمایش داده شده است. ی سنتز راهاروش
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 [10]ای دوالیه هیدروکسیدهایهای متفاوت ساخت روش -4شکل 

  مستقیم(روش هم رسوبی)روش  -1-5

تکنیک هم رسوبی، روشی بسیار  .[12]است ایالیهدوتایی  هیدروکسیدهایروش برای سنتز  ترینرایجروش هم رسوبی 

دو ظرفیتی  و سه ظرفیتی  هایکاتیونبا انواع مختلف  ایدوالیهکاربردی است که اغلب برای سنتز مستقیم هیدوروکسیدهای 

𝐶𝑂3و  𝑁𝑂3های معدنی مانند کلر، آنیون ازجملههای مختلف و آنیون
های حتی زیست مولکولهای آلی و به انواع مولکول، −2

  .تواند افزایش یابدبزرگ می

های فلزی از محلول حاوی آنیون هدف، به داخل یک ظرف حاوی محلول کاتیون ایآهستههم رسوبی، شامل افزایش 

که به رسوب  است با افزودن یک باز یا هیدرولیز اوره pHدوظرفیتی و سه ظرفیتی در یک نسبت مناسب و در نهایت افزایش 

    شود.منجر می ایدوالیهدوروکسیدهای هی

شود. در تحت شرایط اشباع فوق پایین یا فوق باال انجام می  +𝑀3و  +𝑀2های معدنی مناسب گفت نمک توانمیبه طور کلی 

های فلزی دو و سه بار مثبت به یک نسبت های مخلوط شده از نمکاشباع فوق پایین که متشکل از افزودن آهستهء محلول

 های بین دوالیه)اینترلیر( است. ناسب در یک راکتور محتوی یک محلول آبی دلخواه از آنیونم

نگه داشته شده است. برای  pHمحلول دوم یک قلیاست که در راکتور به طور همزمان اضافه شده و در یک نسبت دلخواه 

چون نسبت به  شوندمیای به طور معمول به وسیله این روش تهیه فلزی هیدروکسیدهای دوتایی الیه ارتقای رسوب دو نمک

 ترراحتتواند بار کاتیون فلزی می 3بار کاتیون به  2هر حال نسبت  . بهشوندمیشرایط تحت اشباع فوق باال بیشتر کریستالی 

های رسوبی برای سنتز هیدروکسیدروش هم 5شکل در  .[12]د تحت اشباع فوق پایین رسوب، کنترل شو pHتنظیم  وسیلهبه

 دهد. ای را نشان میدوالیه
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 [9]ایبرای سنتز هیدروکسیدهای دوالیه فرایند هم رسوبی -5شکل

 

  )روش غیر مستقیم( یآنیونتبادل روش  -2-5

ای است و برای تداخل تعدادی از انواع مختلف معمول برای سنتز کامپوزیت هیدوروکسیدهای دوالیه یروش یتبادل آنیون

ای توسط همچنین به عنوان یک روش غیر مستقیم شناخته شده است که اولین هیدوروکسیدهای دوالیه ها مفید است.آنیون

𝑁𝑂3های میزبان، عمدتا رسوبی با آنیونروش هم
− ،𝐶𝑂3

است.  ظرفیتیای چند هاز آنیون ترآسانبه عنوان مبادله،  −𝐶𝑙و  −2

در  ایدوالیههایی که در ناحیه بین دوالیه وجود دارند با ترکیب کردن پیش ماده هیدوروکسیدهای در مراحل بعد، آنیون

رای جلوگیری از تجمع . بشوندمیهای مورد نظر مبادله توانند به آن متصل شوند با یونمحلول حاوی بیش از آنیون که می

مهمان به طور کلی به نیروهای -کربنات، کل پروسه مبادله آنیونی باید تحت فضای بی هوازی انجام شود. تبادل میزبان

روش  6شکل  .]11[وابسته است گرهای مبادلهبار مثبت و آنیونبا ای های هیدوروکسیدهای دوالیهالکترواستاتیک بین الیه

 دهد.ای را نشان میتبادل آنیونی برای ساخت هیدروکسیدهای دوالیه

 

 
 ]11[ ایبرای ساخت هیدروکسیدهای دوالیه تبادل یونیروش  - 6 شکل

  مسیر بازسازی )روش اثر حافظه ( -3-5

ریهیدرژن  به دنبالساختار اصلی آن پس از کلسینه شدن به  که ای استیک ویژگی منحصر به فرد از هیدوروکسیدهای دوالیه

درجه  500-400توان به وسیله کلسینه کردن آن در دمای کم )ای را می. به طور کلی، هیدوروکسیدهای دوالیهگردندبازمی
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یل های هیدروکس، گروهبین دوالیهآب  هایمولکول به دنبال آن سانتیگراد( به اکسید فلز مربوطه منتقل کرد و

، در این مرحلهاکسید فلزی  با وجود حذف شوندمیهای افزایش یافته به طور کامل حذف ای و آنیونهیدوروکسیدهای دوالیه

. شوندمیبازسازی  ایدوالیهشود، هیدوروکسیدهای  ورغوطه یهنگامی که این اکسید فلز در آب یا هر محلول دیگر آنیونولی 

ای با هیدوروکسیدهای دوالیهاست که  هاهای آلی، و بسیاری از آنزیمبرای ترویج مولکول خصوصبهاین یک روش بسیار مفید، 

 . ]11[اندشده آمیختهموفقیت با 

  روش هیدروترمال -4-5

در این روش پیش ماده  گردد.برای تولید نانو و میکروذرات در مقیاس بزرگ استفاده می Solvothermalروش هیدروترمال و 

حل شده و در مخزن ساخته شده از فوالد یا هر فلز مناسب قرار می گیرند که می تواند به طور  ،حاللهای شیمیایی مناسب 

فشار باالی  با Solvothermalدرجه سانتیگراد برای روش  600درجه سانتیگراد برای هیدروترمال و  300معمول به دمای 

اگر مواد دارای فشار بخار باال در نزدیکی نقطه ذوب خود و یا فازهای بلوری است. ، که مفید برای سنتز نانوذرات بار برسد 100

ای نشان داده شده روش هیدروترمال برای سنتز هیدروکسیدهای دوالیه 7در شکل  [13]در نقطه ذوب پایدار نیستند باشند،

 است. 

 
  ] 14[ایروش هیدروترمال برای سنتز هیدروکسیدهای دوالیه -7شکل

  ایفرآیندکلسینه شدن/بازسازی هیدروکسیدهای دوالیه -6

ای را با استفاده از هیدریشن هیدروکسیدهای دوالیه ایدوالیه( برای اولین بار بازسازی ساختار هیدروکسیدهای 1980مییاتا)

تواند به عنوان یک شود، میکلسینه شده توصیف کرد. این ویژگی منحصر به فرد که به اثر حافظه ساختاری نسبت داده می

 ای مورد استفاده قرار گیردروش کلی برای تغییر بین الیه هیدروکسیدهای دوالیه

Cro4) و تداخل چندین اکساآنیون ایدوالیهندین هیدروکسید این روش برای آماده سازی چ
2− ،HPO4

2−  ،HVO4
2− ،SiO3

2− 
، HGaO3

SO4و  −2
مورد استفاده قرار گرفته است. شرایط کلسینه شدن )درجه حرارت، سرعت و مدت زمان( ( Mg-Alدر ) −2

تهیه  به منظورای بیشتر هیدوروکسیدهای دوالیه . [10]پارامترهای مهمی است که تعیین کننده بازسازی ساختار است

د، که در آن درجه حرارت باید به دقت کنترل شود تا از سخت نشومیمحصوالت اکسید برای افزایش ظرفیت جذب کلسینه 

  .[15]فاز اسپینل برای از دست دادن توانایی جذب جلوگیری شود احتمالیشدن 

  ای و محیط زیستهیدروکسیدهای دوالیه -7

های خشکی و آبی است جهان نیازمند حفاظت شدید و بدون وقفه در محیطدر جمعیت  افزایش رشدبا جهانی شدن بازارها و 

. از یک امروزه ما دو طرفه است شوند. مشکلهای صنعتی، کشاورزی، شهرسازی و انسانی آلوده میکه اغلب از طریق فعالیت

ها بر استفاده از مواد شیمیایی و تولید زباله و دفع صنعتی گذاشته شد. از سوی دیگر، تالش برای تحقیق و طرف، محدودیت

 های جدید و مواد جاذب جدید برای کاهش و حذف مواد شیمیایی انجام شد.یکتولید و توسعه تکن

شود، اما در حال حاضر جذب سطحی و جذب از آب و آلودگی خاک معموال با استفاده از کربن فعال و شن و ماسه انجام می 
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، آرسینات و نیترات؛ و های خطرناک در فرم یونی مانند سرب، جیوه، کادمیوم، کبالت و مس کرومات فسفاتآالینده

ها حضور دارند. گیلمن استفاده از بنتونیت ها را به عنوان مبدل ها و سورفکتانتها، آفت کشکربوکسیالت های معطر، رنگ

از آنجا که   های کاتیونی و هیدروتالسیت ها به عنوان مبدل های آنیون برای حذف آالینده های کاتیونی و آنیونی پیشنهاد کرد.

هیدروتالسیت در طبیعت نادر است و ترکیبات هیدروالسیت مانند باید در مقادیر و بزرگ بنتونیت ها در دسترس است، رسوبات 

 زیادی با استفاده از مواد خام ارزان قیمت مانند بوکسیت و مگنزیت یا بروسیت تولید شود. 

 هایبرای حذف آالینده MgAl-LDHنتز این یک محدودیت شدید است اما تعدادی از مطالعات مربوط به استفاده از س 

  .[16]مختلف وجود دارد

به عنوان ماده ای مناسب برای جذب درنظر گرفته می شود زیرا دارای سطح ویژه باالیی به ازای واحد ی اهیدروکسید دو الیه

ای الزم برای جذب سطحی را داراست، که عمدتا برای حذف فلزات سمی و یون هیعنی تمامی ویژگی جرم و تخلخل زیاد است.

جذب سطحی شامل چسبندگی آالینده هدف به سطح های سمی از آب و همچنین جذب از طریق جو استفاده می شود. 

ای به طور عالوه بر این، هیدروکسیدهای دوالیه .هیدروتالسیت است که اجازه تشکیل یک فیلم مولکولی یا اتمی را می دهد

و و موفقیت آمیزی برای حذف فلزات سمی به شکل اکسیدشان مانند سلنیوم، آرسنیک، کروم در فاضالب و اورانیوم رادیواکتی

های فاضالب، ضد عفونی یک فرآیند در تصفیه خانه همچنین برای حذف سایر فلزات سنگین مورد استفاده قرار می گیرد

. با این حال، مسائل خاصی الزامی است که در حال حاضر با استفاده از هالوژن و ازن به عنوان ضد عفونی کننده انجام می شود

وجود دارد، از جمله این واقعیت که آنها می توانند مواد فرعی سرطان زا را در حضور در رابطه با این ضد عفونی کننده ها 

یکی از مواد ضدعفونی  . امروزه دانشمندان به دنبال مواد ضدعفونی کننده جایگزین هستند[8] ترکیبات ارگانیک تشکیل دهند

رو با  سلولی باکتری را شکست دهد و منجر به حذف باکتری ها شود از اینکننده مهم، لیزوزیم است که می تواند دیواره 

، یک ضد عفونی کننده جدید ایجاد شده است و قابلیت ضد باکتری آن در برابر ایهیدروکسیدهای دوالیهبه  لیزوزیمافزودن 

 .[17]استافیلوکوک اورئوس مورد بررسی قرار گرفت

 نتیجه گیری -8

هایی هستند که برای تصفیه اذب. این مواد جشوندهیدروتالسیت شناخته می به عنوان ترکیبات ایهیدوروکسیدهای دوالیه

ای مورد توجه ی یونی بین الیهای، سطح ناحیه باال و مبادلهحاوی دارو، رنگ و فلزات سنگین بدلیل ساختار الیه هایپساب

قرار های فاضالب مورد استفاده خانههایی که در حال حاضر در تصفیهکننده توانند جایگزین خوبی برای ضدعفونیو می هستند

روش هم رسوبی، مسیر مبادله آنیونی و توان به های متفاوتی برای سنتز این مواد وجود دارد که میروش. باشندگیرند، می

توان برای افزایش ظرفیت جذب کلسینه ای را میهیدوروکسیدهای دوالیهاشاره کرد.  افظه(مسیر بازسازی / احیاء )روش اثر ح

کنترل شود تا از سخت شدن احتمالی فاز اسپینل برای از دست کرد، که در آن درجه حرارت پارامتری است که باید به دقت 

 . دادن توانایی جذب جلوگیری شود
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Abstract  

Layered double hydroxides are a kind of laminate materials known as anionic clays and are 

considered as hydrotalcite compounds. layer double hydroxides, including layers containing 

hydroxides with two and three-charged metal cations, with interlayers containing exchange 

anions and also a variable amount of water molecules. Layered double-hydroxides are used as 

adsorbents, anti-microbial materials, sensors, drug delivery, cosmetics, and photo 

luminescence. Layer double hydroxides are used as a potential adsorbent in wastewater 

treatment for the removal of heavy metals and organic compounds, including dyes and 

pharmaceutical compounds due to the high surface area, the properties of interchangeable 

anion, laminar structure and non-toxicity. The synthesis of layered double hydroxides, 

including sediment, ion exchange, regeneration and hydrothermal, is the most commonly used 

co-precipitation method. In this study, layered double hydroxides, chemical composition, 

structure, synthesis and its applications in sewage treatment are investigated.   

Keywords: Layered double hydroxides, co-precipitation, adsorption, hydrotalcite 


