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کامليا نجاتي ،*،1ذوالفقار رضواني ، 2نعيمه جارالمسجد ، 1مرضيه ساعتي ، 1شاهين عليا مهر ، 1حسين
 1گروه شیمی دانشگاه پیام نور ،صندوق پستی ، 16769-7963تهران ،ايران
 2گروه شیمی دانشکده علوم پايه دانشگاه شهید مدنی آذربايجان ،تبريز ،ايران
تاريخ دريافت39/21/12 :

تاريخ تصحيح39/21/11 :

رزمي1

تاريخ پذيرش39/11/13 :

چکيده:
رنگ زاهاي آنیونی از جمله رنگ زاي آنیونی مستقیم قرمز  19کاربردهاي بسیار زيادي در صنايع نساجی دارند .اين مطالعه به منظور بررسيی میيزان
تجزيه رنگ زاي آنیونی مستقیم قرمز  19انجام شد .فرآيندجذب با استفاده از نانو جاذب سنتز شده به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر انجيام شيد .نتيايج
نشان داد که راندمان حذف کامل رنگزاي آنیونی مستقیم قرمز  19با غلظت اولیه  04mg/lبا استفاده از نانو جاذب سنتز شده بعد از زمان حيدود min

 184بدست آمد .به طوريکه راندمان حذف رنگزا % 63/82بدست آمد همچنین  pHبهینه نیز  14میباشد .به طور کلی يافتههياي حاصيل از مطالعيه
ايزوترمها و سینتیکهاي جذب نشان داد که فرايند جذب از ايزوترم النگمیور و مدل سینتیک درجه دوم تبعیت میکند .همچنيین اسيتفاده از ايين نيانو
جاذب نشان داد که بخش قابل توجهی از آالينده جذب گرديده است و يک روش موثر در حذف آالينده از محیط زيست میباشد.
واژگان کليدي :هیدروکسیدهاي دوگانه اليهاي ،نانو ذرات ،مستقیم قرمز  ،19جذب

-1مقدمه:
هيدروکسيدهاي دوگانه اليهاي 151 1سال قبل بعد از کشف هيدروتالسيت 2و يک دسته بزرگي از مواد معددني توسد معدد
شناسا گروه  sjogrenite-hydrotalciteشناخته شدهاند .هيدروتالسيت پودر سد يد طلد ماننددي از هيدروکسدي کربندا
منيزيم و آلومنيوم است که در سال  1482در سدودد 3و اسدنارم  8کشدف شدد .اسدتوکيومتري و فرمدول کلدي هيدروتالسديت،
 ]Mg6Al2(OH)16[CO3.4H2Oبراي اولين بار توس مانز 5در سال  1115تعيين شد .فيت نخت 6در سدال  1182سداختاري
پيشنهاد کرد که از اليههاي بروسيت ]Mg (OH)2[3 7و گيبسيت ]Al (OH)3[4 4تشکيل شده بود .فيت نخت مواد بدا نندين

* .نويسنده مسوول :دانشیار شیمی معدنی ،دانشگاه پیام نور ،ايران

k_nejati@pnu.ac.ir
1-Layered double hydroxide
2- Hydrotalcite
3- sweden
4- snarum
5- Manasse
6- Feitknecht
7- Brucite
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سددداختاري را هيدروکسد ديد دوگانددده اليد دهاي ناميد دد[ .]1-3هيدروکسد ديدهددداي دوگانددده اليد دهاي بدددا فرمدددول

دددومي

] [MII1-x MIIIx (OH)2][An-x / n. mH2Oنشا داده ميشوند .به طوري که  M2+کاتيو هداي دو ظرفيتدي ماننددMg 2+, ،
 Zn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Cd2+, Mn2+و M3+کاتيو هاي سده ظرفيتدي مانندد Al3+, Cr3+, Mn3+, Fe3+, Co3+,

 Ni3+, Sc3+, Ga3+, In3+Ga3+ميباشند .براي بيشتر LDHها مقدار  xمع والً در حدود  1/2تا  1/33تعيدين شدده کده بدا
کسر مولي ) M3+/(M2++M3+متناسب است A .بيانگر آنيو بين اليدهاي بدا ظرفيدت  nمانندد Cl -, CO32-, NO3-,SO42-,

–  ClO4-,OHو ديگرآنيو هاي آلي ومعدني است.
-1-1آنيونهاي مورد استفاده در تهيه هيدروکسيدهاي دوگانه اليهاي
نوع آنيو و نحوه قرارگيري آ ها در بين اليهها در تعيين خصوصيا اصلي يک هيدروکسيد دوگانه اليهاي نقش بسزايي دارد.
آنيو هاي مختلف ساختارها و اندازههاي مت اوتي را در فضاي بين اليهاي بوجود ميآورند .پايداري آنيو هاي بين اليهاي به
ترتيب زير ميباشد.

آنيو ها در بين اليهها جهتدار ميشوند ،در ننين حالتي آ ها ميتوانند ماکزي م برهمکنش را با محي اطراف خدود داشدته
باشند .براي مثال آنيو هاي کربنا (

) موقعيت موازي با اليه بروسيت مانند دارند ،زيرا در اين حالت سه اتدم اکسديژ

ماکزي م برهمکنش الکترواستاتيک را با گروههاي هيدروکسيل ،دارند آنيو ضعيف

ميتواند با آنيدو هداي قدوي مانندد

جايگزين شود ،زيرا کربنا  ،آنيوني است که به راحتي در ميا شبکههاي  LDHقرار ميگيرد ،دومداً يدو کربندا بده
لت نگالي بار من ي زياد ،توس  LDHمحکمتر نگه داشته ميشود .براي جاي داد آنيو هاي مورد نظر بين اليهها ،مع دوالً
از آب بسيار خالص اري از کربنا  ،ه ز مغناطيسي و گاز نيتروژ در طي فرايند سنتز ،مورد اسدت اده قدرار گيدرد تدا يدو
کربنا دور نگه داشته شود .يو نيترا  ،ظرفيت تبادل قوي و فاصله محوري بزرگتري ايجاد ميکند ،به طوري که در بيشدتر
آزمايشگاهها از ترکيبا ( )Mg-Al-NO3به نوا ماده آغازين براي تهيه نانوکامپوزيتهاي پلي ري است اده ميشود [.]8
-2کاربرد LDHها:
به خاطرويژگيهاي برجسته اين مواد ،توجه زياد به است اده از LDHها به نوا مادۀ ميزبا براي سنتز ندانو اليده هداي آلدي-
معدني و براي جايگزيني بيومولکولهايي مثل شکر ،نوکلئوتيد ، DNA ،آمينواسيدها و پلي پپتيدها در بين اليهها شدده اسدت.
هيدروکسيدهاي دوگانه اليهاي فلزي به نوا کاتاليست درواکنشهاي شي يايي ،فتوکاتاليستها ،مبادله آنيوني ،شي ي دارويي،

8- Gibbsite
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سنسورها ،افزودنيهاي پالستيک ،جاذبها ،تعوي اندازي آتش ،باطري ها ،براي تص يه آب ،جدبب فلدزا سدنگين درخاکهدا،
جبب کننده هالوژنها ،امل رسوب دهنده براي يونهاي فلزي سنگين در پسابهاو درصنعت داروسازي در رهدايي تددريجي دارو
کاربرد دارند .از ميا جاذبهاي به کار رفته براي حبف ذرا آالينده آب ،هيدرکسيدهاي دوگانه اليه اي ،با توجه به قي ت کدم
آنها ،نقش خود را به نوا موادي موثردرحبف سورفکتانت هاي آنيوني وسول ونا هاي بنزني آلکيل دار خطدي کده از

دده

ترين مواد در پسابها هستند ،نشا داده اند LDH .ها به خاطراستعداد تعويض آنيوني پايدار ،درمبادله نيترا درخاک وکنترل
غلظت ن کهاي محلول خاک در خاکهاي گلخانه اي و به نوا جاذب کلروفنوکسي استيک اسيدها (خانواده اي از لف کشها)
است اده مي شوند [ .]5-11در اينکار پژوهشي هيدروکسيدهاي دوگانه اليهاي منيزيم -آلومينيوم با آنيو کلرايد بين اليده اي
سنتز گرديد تا به نوا جاذب در اين کار پژوهشي مورد است اده قرار گيرد .صدنايع نسداجي ،کاغبسدازي ،پالسدتيکسدازي و
رنگرزي حجم قابل توجهي از آب و مواد شي يايي را در طي ساخت محصوال خود براي رنگ کرد آ ها مصرف مديکنندد و
در نتيجه ،مقدار زيادي فاضالب آلوده توليد ميکنند .جريا هاي خروجي س ي آنا منبع اصدلي آلدودگي آبزيدا اسدت و اگدر
بدو تص يه تخليه شوند ،موجب زيا قابل مالحظهاي به آبهاي دريافت کننده خواهند شد ،بهخصوص که ک تدرين آلدودگي
رنگي به داليل روانشناختي ،حتي در صور بيخطر بود ماده رنگي ،در

ل آب را براي مصرف کننده غيرقابدل قبدول مدي-

ن ايد .رنگزاها شامل رنگدانههاي آلي آروماتيک مصنو ي نامطلوب محلول در آب هستند که کاربرد بالقوهاي در صنايع مختلدف
دارند ،با توجه به اين که رنگها به طور

ده ساختار آروماتيک پيچيدده و مصدنو ي دارندد ،بندابراين پايددارتر بدوده و حدبف

زيستي آ ها مشکلتر است .رنگهاي مورد است اده در صنايع نساجي ساختارهاي متنو ي ،مانندد پايدههداي اسديدي ،بازيدک،
ديسپرس ،مستقيم ،آنتراکينوني و رنگزاهاي ک پلکس فلزي ،دارند .است اده از رنگزاها روز به روز به خداطر افدزايش فدو العداده
فرايندهاي صنعتي و اصرار بشر براي است اده از رنگ افزايش مييابد [ .]11فاضالبها و پسدابهداي صدنعتي در حدال حاضدر،
حاوي مقادير زيادي از ترکيبا آلي خطرناکاند که بايد با است اده از تص يههاي فيزيکي ،شي يايي و يدا بيولدوژيکي تخريدب و
سمزدايي شوند .در ميا اين آاليندهها ،رنگها به دليل س يت باال و پايداري در محي زيست توجه خيلي زيادي را بده سد ت
خود جلب کردهاند [.]8مواد رنگزاي آزو از لحاظ تجاري مه ترين طبقه از مدواد رنگدزا هسدتند کده تقريبداً بديش از  %51کدل
مج وع مواد رنگزاي توليد شده در جها را تشکيل ميدهند .رنگزاي مستقيم قرمز  16به کار برده شده در اين کار پژوهشي از
گروه رنگزاي ديس آزو ميباشدد .ايدن رنگدزا داراي وز مولکدولي  637/27گدرم بدر مدول و فرمدول مولکدولي آ بده صدور
 C26H17N5Na2O8S2ميباشد [.]12معدني کرد کامل آلودگيهاي آلي و رنگبري مواد رنگدزا ،مناسدبتدرين روش در راسدتاي
کاهش اثرا محيطي آنهاست [ .]13بخش بزرگي از ترکيبا آلي که با ث ايجاد آلودگي در آبهاي طبيعي مديگردندد ،مدواد
رنگزاي شي يايي هستند که به صور صنعتي و خانگي مورد است اده قرار ميگيرند .حضور مواد رنگدزاي شدي يايي دالوه بدر
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آنکه بر آلودگي منابع آبي تاثير ميگبارند ،با متوقف کرد توليدد اکسديژ و جلدوگيري از ن دوذ ندور خورشديد موجدب مدرگ
موجودا زنده و وارد آمد صدما جدي به محي زيست ميگردند[ .]13در اين راستا  LDHبه نوا جداذبي کده از لحداظ
اقتصادي مقرو به صرفه ميباشد و به دليل مساحت سطحي بزرگ و ظرفيت تبادل آنيوني باال به نوا جداذب آالينددههداي
آنيوني مورد است اده قرار گرفت[ .]18اين مطالعه از نوع تجربي بود که به منظور بررسي راندما حبف رنگزاي آنيوني مستقيم
قرمز  16با است اده از نانو جاذب  LDHانجام گرديد.
 -3بخش تجربي
 -2-9دستگاه
در ايددن پددژوهش بددراي شناسددايي گددروههدداي دداملي موجددود طيددف  FT-IRبدده وسدديلهدسددتگاه اسددپکتروفوتومتر مدددل
 SHIMADZU-FT-IR-4811ثبت گرديد .آناليز XRDن ونه توس دستگاه پراش پرتو ايکس  Brucker-D8 advanceانجام شدد.
تصوير  SEMن ونه با است اده ازدستگاه مدل  Hitachi S 4160ثبت گرديد.
 -1-9مواد مورد استفاده

براي سنتز  LDHاز نمکهاي

 MgCl2 . 6H2Oو AlCl3 . 6H2O

و همچنین  NaOHو  NaClاستفاده شد .ميواد فيوق همگيی از

مرتبههاي آزمايشگاهی بوده و ساخت شرکت مرک میباشند و رنگ مورد استفاده ساخت شرکت بوياخساز میباشد.
-9-9روش انجام آزمايشها
بددراي سددنتز هيدروکسدديد دوگانددهاليددهاي منيددزيم-آلومينيددوم ابتدددا 1/111( 1/375مددول)  AlCl3·9H2Oو(1/113مددول)،
 MgCl3·6H2Oبه 21ميلي ليتر آب ديونيزه دگازه اضافه شد ،پس از حل شد ن کهدا در آب ٬توسد سدود 2مدوالرو سدديم
کلريد 1موالر pHدر 11تثبيت شد .مخلوط حاصل به مد نيمسا ت براي اجتناب از ورود گاز  CO2تحدت گداز از قدرار داده
شد.سپس محلول حاصل در دماي 71درجه سانتيگراد به مد  28سا ت هم زده شد.سپس مخلوط حاصل سدانتري وژ و در
دماي  61درجه سانتي گراد خشک گرديد.
 9-9بررسي جذب رنگزاي مستقيم قرمز 21در pHودماهاي مختلف و آنجام آزمايشات ناپيوسته
در بالن ته گرد  111ميلي ليتري 1 /11 ,گرم از نانو ذره روي  111ميلي ليتر محلول  81PPMمحلدول رندگ دايرکدت رد16
(حالل :آب ديونيزه) ريخته شد .جهت بررسي اثر  pHروي جبب رنگ ابتدا با افزود بافر  pHمخلوط فو را در 8ودفعدا بعدد
در11،4،6و 12تنظيم کرديم .مخلوط حاوي نانو ساختار و رنگ با ه ز مغناطيسي به مدد  3سدا ت بده طدور شدديد هدم زده
شددراين مرحله براي بررسي ميزا جبب رنگ روي نانو ذرا  ,در مد  3سا ت از مخلوط ن ونه برداري کرده و سانتري وژ شد .و
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ميزا جبب محلول باقي مانده را در طول موج مربوط بده رندگ ()λ =846nmبدا دسدتگاه

اسدپکتروفتومترShimadzu 1601-PC

 UV-Visاندازهگيري شد نتايج حاصله نشا داد که درpH =11رنگ بيشتر از ساير pHها روي نانو ذره جبب ميشود وک تدر در
محلول باقي ميماند سپس در pH =11به بررسي ميزا جبب رنگ روي ندانوذرا در دماهداي مختلدف و ه چندين دوز ندانو
جاذب پرداخته شد . .درصد حبف رنگ و مقدار رنگ جبب شده در زما t

و در زما تعدادل

به ترتيب با است اده از معادال زير محاسبه ميشوند[]15

معادله ()1
معادله ()2
معادله ()7
داده هاي بدست آمده از مراحل مختلف آزمايشها و نتايج حاصل از مراحل مختلف و ساير پارامترهاي اندازه گيدري بده ک دک
نرم افزار  Excelمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
 -4نتيجهها وبحث:
به منظور شناسايي  LDHاز آناليزهاي طيف سنجي تبديل فوريه مادو قرمز  ،پراش اشعه ايکس وميکروسکوپ الکتروندي
روبشي است اده شد.که به ترتيب در شکل هاي ا تا  3نشا داده شده است .با توجه به شکل 1باند جببي موجود در دد مدوجي
 3875 cm -1مربوط به ارتعاشا کششي O-Hدرسطح اليه ها ويا مولکولهاي آب بين اليه اي وطيف در 1633cm-1مربوط به
ارتعاشا خ شي  O-Hدرمولکولهاي آب مي باشد .طيف ارتعاشي گدروه کلرايددرحددود  1371 cm-1ظداهر شدده اسدت کده
بيانگر حضور آنيو هاي کلرايد دربين اليه ها مي باشد .طيف هاي مشاهده شده در ددهاي موجي ک تدر از  1111 cm-1بده
نوا طيفهاي ارتعاشي شبکه اي ه چو  M-O-Hو O-M-Oآشکارشدهاند.وبا است اده از  XRDاز  LDHتهيه شده اط يندال
حاصل کرديم .در اين آناليز پيک هاي  111 ، 115،114، 111، 116 ، 113و  113مشاهده شد که بيدا کنندده  LDHسدنتز
شده است.و تيز بود پيکها حاکي از بال بود خاصيت کريستالي  LDHميباشد ميدانگين ضدخامت ندانو ذرا بدا اسدت اده از
رابطه شرر و اطال ا بهدست آمده از الگوي پراش اشعه ايکس ثبت شده ،محاسبه ميشود که برابر با 21/36ندانومتر بدهدسدت
آمد .که تصوير SEMنيز گوياي اين واقعيت است [.]16-17
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شکل  :1طيف  FT-IRهيدروکسيد دوگانهي اليهاي منيزيم -آلومينيوم (.)Mg-Al-Cl-LDH

شکل  :2الگوي پراش اشعهي  Xهيدروکسيد دوگانهي اليهاي منيزيم -آلومينيوم (.)Mg-Al-Cl-LDH

شکل :3تصوير ميکروسکوپ الکتروني پويشي( )SEMهيدروکسيد دوگانهي اليهاي منيزيم -آلومينيوم (.)Mg-Al-Cl-LDH

 -2-9نتايج مربوط به جذب
-2-2-9بررسي اثر : pH
311

بار سطحي جاذب و گروههاي املي روي جايگاههاي فعال و شي ي محلول بر ظرفيت جبب تاثير ميگبارد ،بنابراين pH

يکي از وامل مهم در فرايند جبب ميباشد .براي بررسي اين پارامتر ،محلولهاي81 mg/Lرنگزاي قرمز مستقيم  16در،12
6 ،4 ،11و  pH= 8تهيه شد و براي تنظيم و ثابت ماند  pHاز بافر است اده گرديد .مقدار  1/11گرم نانو جاذب به  111ميلي
ليتر از محلولهاي فو اضافه گرديد .سپس به مد

سه سا ت در زما هاي  ،151،121،11،61،31،21،11،1و 141دقيقه

ن ونه برداري و سانتري يوژ شد و ميزا جبب توس آزمو  UVاندازه گرفته شد و  pHبهينه به دست آمد که نتايج حاصل
از اين بررسي در ن ودار در شکل  8نشا داده شده است .ننانچه در شکل  8مشهود است با افزايش  pHمقدار رنگ جبب
شده در حالت تعادل ) (qeو ه چنين درصد حبف کاهش يافته و اين مقادير در  pH=11بيشترين مقدار و به ميزا 17/42
درصد حبف رنگ و qe= 381.5 mg/gميباشند از  4 pHتا  12رقابت بين آنيو هاي  OH-و رنگزا براي جبب شد در
سايت هاي روي  LDHزياد مي شود و از طرف ديگر بار سطحي روي  LDHنيز کم کم من ي تر مي شود.

شکل :2بررسي غلظت تعادلي و درصد حبف براي محلولهاي ،81 mg/Lقرمز مستقيم  16در6 ،4 ،11 ،12و pH= 8

زما واکنش . T=141 min

-1-2-9بررسي اثر دما

براي بررسي اثر دما در ميزا حبف رنگ با مقدار  1/11گرم نانوجاذب به  111ميلي ليتر از محلولهاي فدو

بدا

pH

بهينه اضافه و در نهار دماهاي 51 ،35 ، 21و  65درجه سدانتيگراد در زمدا هداي  151،121،11،61،31،21،11،1و
 141دقيقه ن ونه برداري و سانتري وژ شد و جبب رنگ به وسيله دستگاه  UV-Visبررسي گرديدد و دمداي بهينده بده
دست آمد .ننانچه از ن ودارهاي موجود در شکلهاي3و 8پيداست بيشترين ميزا جبب مربوط بده دمداي  21◦cبده
ميزا  %14/71ميباشد .اين پديده نيز ميتواند به دليل گرماده بود واکنش وافزايش حالليت رنگدزا و بده دنبدال آ
افزايش برخورد موثر بين جاذب و جبب شونده و ه چنين افزايش اندازه منافب سطح جاذب باشدد .نتدايج حاصدل از
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اين بررسي در جدول  8آمده است .محاسبا

مربوط به اين داده ها با است اده از معادله  2بهدست ميآيد.

شکل :3درصد حبف رنگ براي محلولهاي،81 mg/L
قرمز مستقيم  ،16براي نهار دماي 51 ،35 ،21و. T=65 ˚C

شکل  :8مقدار گرم جبب شده رنگ در هر لحظه براي محلولهاي،81 mg/L
قرمز مستقيم  ،16براي نهار دماي 51 ،35 ،21و. T =65 ˚C
جدول  :1محاسبا درصد حبف و غلظت تعادلي در زما  tبراي دماهاي 51 ،35 ،21و65 ˚C
17/56
17/56
15/51
15/25

%removal 21 °C
%removal 35 °C
%removal 51 °C
%removal 65 °C

341/5

qt in21 °C

341/5

qt in35 °C

372/5

qt in51 °C

371/5

qt in65 °C

سينتيک جبب و ايزوترم النگ ير و فروندليچ :براي تشريح رفتار انتقال مولکولهاي ماده جبب شونده در واحد زما و
ه چنين بررسي متغيرهاي موثر بر سر ت واکنش نياز به معادال سينتيکي آشکار ميشود .بنابراين در اين کار پژوهشي به
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بررسي مدلهاي سينتيکي شبه درجه اول و شبه درجه دوم پرداخته شده است و اين نتيجه بدست آمد که فرايند جبب از
مدل شبه درجه دوم پيروي ميکند و جبب شي يايي مرحله محدود کننده در فرايند جبب بوده است .ه چنين ايزوترمهاي
جبب اه يت بسزايي در تشخيص نگونگي فعل و ان عال ماده جبب شونده با جاذب و توصيف نگونگي توزيع مولکولهاي
جبب بين فاز مايع و جامد زماني که فرايند جبب به حالت تعادل ميرسد دارند و اطال ا مهم و با ارزشي براي بهينه کرد
طراحي سيستم جبب در اختيار ما قرار ميدهند]17و16و .[15ضرايب ايزوترمهاي النگ يور ،فرندليچ و ضريب ه بستگي براي
جبب ماده رنگزا بر روي

Mg-Al-Cl-LDH

نشا ميدهند که فرايند جبب تطاب بهتري با ايزوترم جبب النگ يور

نشا ميدهد کليه نتايج بدست آمده در جدول 2آمده است.
 -9-2-9محاسبه ،ΔGآنتالپي و آنتروپي واکنش

مقادير محاسبه شده متغيرهاي ترموديناميکي جبب ماده رنگزا روي  Mg-Al-Cl-LDHدر جدول  3نشا ميدهدد کده
 ΔHºداراي مقاديري من ي بوده و اين بيا ميکند که فرايند جبب داراي طبيعتي گرمازا بوده و بانتايج قبلدي مبندي
بر کاهش مقدار جبب با افزايش دماي محلول سازگار است .درجدول 3ه چنين مشاهده ميشدود کده پدارامتر ديگدر
ترموديناميک يعني  Δsºداراي مقاديري مثبت بوده و اين نشا دهنده پيوستگي جاذب براي ماده جبب شونده است.
اما مقادير مثبت به دست آمده براي انرژي آزاد گيبس ( )ΔGºبيا ميکند که واکنش جدبب رنگدزاي آنيدوني

DR16

روي  Mg-Al-Cl-LDHغير خودبخودي است.
 -5نتيجه گيري:

در اين پژوهش هيدروکسيد دوگانه اليهاي منيزيم آلومينيوم تهيه شد اين ترکيب کلوخه اي بدوده و منداطقي از آ
داراي ساختاري نسبتا مسطح است که با ث ايجاد افزايش سطح جبب و در نيتجه افزايش ميزا جبب رنگ ميشود
اين تحقي نشا داد که نانو جاذب  Mg-AL-LDHيک جاذب موثر براي حبف رنگدزاي مسدتقيم قرمدز  16مديباشدد
ه چنين در سالهاي اخير پيشرفتهاي نش گيري در جهت حبف آاليندهها از محي زيست صدور گرفتده اسدت
در اين ميا حبف رنگها به دليل دم تجزيه پبيري طبيعي و تغيير خواص ظاهري و شدي يايي آب بديش از پديش
مورد توجه واقع شدهاست که در اين رصه نانوفناوري و نانومواد نقش بسزايي اي ا ميکنند .در اين راستا پژوهشهاي
فراواني صور گرفته که در زير به تعدادي از آ ها اشاره ميشود .در سال  2116مدريم سدوماري 1و ه کدارانش بده

9- S. Mariam Sumary
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بررسي جبب سطحي رنگ آنيوني آميدو بلک 11بدهوسديلهي هيدروکسديد دوگانده اليدهاي روي -آلومينيدوم کربناتده
پرداختند[ .]14دکتر بداللطيف 11و ه کارانش در سال  2111به بررسي جبب سطحي دايرکت رد  41به وسديلهي
هيدروکسيد دوگانه اليهاي روي -آلومينيوم نيتراته پرداختند [ .]11ياسين 12و ه کارانش در سال  2111بده بررسدي
جبب سطحي اريوکرم بلک 13از محلول آبي توس هيدروکسيدهاي دوگانده اليدهاي آنيدوني پرداختندد [ .]21جدبب
رنگ آزوي زرد جي.ايکس از محلولهاي آبي بر روي هيدروکسيدهاي دوگانه اليدهاي منيدزيم -آهدن توسد سدرکار
خانم دکتر نجاتي و دستيارانش انجام شد [.]21
جدول: 3ثابتهاي ترموديناميکي جبب

 DR16بر رويMg-Al-Cl-LDH

)T(K

)ΔGº(J/mol-1

)ΔHº(J/mol-1

213
314
323
334

1677/135
1125/111
1117/214
3664/72

-13411/38

)Δsº(J/mol-1K-1

51/81

جدول  :2مدل ايزوترم سينيتيکي شبه درجه اول و دوم
و متغيرهاي مدلهاي ايزوترم جبب النگ يورو فرندليچ
دماي محلول()◦C

مدل ايزوترم /
مدل سينتيکي

21

35

51

65

شبه درجه اول
1/1114

1/1288

1/118

1/114

1/67

1/73

1/11

1/18

شبه درجه دوم
1/1126

1/1124

1/11

1/11

/1127
1
1/11

1/1126
1/11

Langmuir

10- Amido Black
11- Famiza Abdul Latiff
12 -Yamin Yasin
13- Eriochrom Black
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ادامه جدول 2
)(mg/g

322/54

388/42

/42
388

388/42

1/5

1/68

1/81

1/27

1/11

1/11

1/17

1/14

Freundlich
(mg/g)(L/m

1/3872

1/3743

g)l/n

/3577
1

1/3363

6/11

7/5

1/8

11/1

1/11

1/43

1/78

1/56

-1نتيجه گيري

نتايج نشا داد که در  pHبرابر  11و دماي  21درجه بيشترين ميزا جبب ات ا افتاده است ثابدتهداي مربدوط بده
ايزوترمهاي النگ ير وفروندليچ براي جبب رنگزاي مستقيم قرمز  16بدر روي ندانو جداذب محاسدبه شدد و مشدخص
گرديد که مطالعا ايزوترمها و سدينتيکهداي جدبب از فرايندد جدبب از ايزوتدرم النگ يدر( 1/11
سينتيک شبه درجه دوم ( 1/11

) و مددل

) تبعيت ميکند.نتايج نشا داد ه چندين متغيرهداي ترمودينداميکي جدبب

ماده رنگزا روي  Mg-Al-Cl-LDHنشا ميدهد که  ΔHºداراي مقاديري من ي بوده و اين بيدا مديکندد کده فرايندد
جبب داراي طبيعتي گرمازا است .ه چنين مشاهده ميشود که پارامتر ديگر ترموديناميک يعني  Δsºداراي مقاديري
مثبت بوده و اين نشا دهنده پيوستگي جاذب براي ماده جبب شونده است .اما مقادير مثبت بده دسدت آمدده بدراي
انرژي آزاد گيبس ( )ΔGºبيا ميکند که واکنش جبب رنگزاي آنيوني  DR16روي  Mg-Al-Cl-LDHغيرخودبخدودي
است.
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