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 چکیده

از پساب آلوده در یک سیستم ناپیوسته  46حذف رنگزای بازیک قرمز در تحقیق حاضر هدف بررسی تاثیر نانو ذرات بوکسیت بر

ها، غیر سمی بودن، ارزانی و فراوانی برای مطالعه انتخاب هایی نظیر قابلیت جذب انواع آالیندهباشد. این جاذب با توجه به برتریمی

مصرفی جاذب، دما و فشار بررسی شده است.  شده است. همچنین اثر عوامل مختلف نظیر زمان تماس، غلظت اولیه رنگزا، مقدار

نتایج حاصل نشان داد که با افزایش زمان تماس، مقدار جاذب مصرفی، کاهش دما و کاهش غلظت اولیه رنگزا میزان جذب افزایش 

 بوده است. 5برابر pHیافته است، بعالوه بیشترین میزان جذب در مقدار 

 46، رنگزای بازیک قرمزنانو جاذب کلمات کلیدی: بوکسیت، جذب سطحی،

Abstract 
The present study was carried out to considering the effect of bauxite Nano particles on the removal 

of basic red 46 from contaminated wastewater using batch adsorption studies. Bauxite Nano particles 

has been selected as an adsorbent because of advantages such as potential of variety pollutants 

removal, non-toxicity, low cost and availability. Also the effect of different factors such as contact 

time, initial dye concentration, adsorbent dosage, temperature and pH were examined. The result 

show that removal of dye increased by increasing contact time, adsorbent dosage and decreasing 

temperature and initial dye concentration. Maximum adsorption was obtained at pH 5. 

  

 مقدمه-1

-میرنگ ترین منابع آلودگی ز مهمسازی او رنگ نساجی سازی،های حاصل از صنایع چرم، صنایع غذایی، آرایشی، کاغذپساب

هزار تن یکی از متداول ترین مواد شیمیایی تجاری مصرفی  700امروزه رنگزاهای نساجی با تولید جهانی ساالنه بالغ بر  .]14[باشند

های نساجی حاوی انواع مختلف مواد رنگی سنتزی هستند. رنگزاهایی که در صنایع نساجی ساب کارخانه. پ]11[روندبه شمار می

-های کاتیونی) همه رنگزارنگزا -2رنگزاهای آنیونی) اسیدی، مستقیم و راکتیو(،  -1شوند: شود به چند گروه تقسیم میاستفاده می

های بازیک به دلیل دارا بودن ویژگی های مطلوبی همچون روشنی س(. رنگزاهای دیسپررنگزاهای غیر یونی)رنگزا -3های بازی(، 

  ]8,9[شودرنگ، روش ساده کاربرد، حاللیت باال در آب و مصرف کم انرژی بطور گسترده در صنایع نساجی استفاده می

یایی باال،زیست تخریب های اکسیژن شیمپساب صنعت نساجی یک منشا مهم آلودگی زیست محیطی است. پساب نساجی با ویژگی

تخلیه شده از  یها مثل رنگزا و رنگدانه هاترکیبات رنگ منبع آلودگی مربوط به رنگ است. بعالوه  پذیری کم، محتوای نمک باال

د های مور. به علت پیجیدگی وگوناگونی رنگزا]6[صنایع مختلف برای زندگی آبزیان در رودخانه ها و دریاچه ها بسیار مضر است

-هایی که برای تصفیه پساب. بطور کلی روش]5[ها باشد مشکل استکه قادر به حذف کامل آن ده در رنگرزی یافتن روشیاستفا

 های غشاییروشو   اوزوناسیون –ته نشینی، اکسیداسیون -های جذب سطحی، انعقادشوند شامل فرایندهای رنگی استفاده می

با وجود اینکه کربن فعال جاذبی با کاربرد گسترده   وقابلیت اجرای آسانی دارد.  باشند. جذب سطحی روشی است که کارایی باالمی

ها موجب تحقیقات فراوان بر استفاده باشد اما دارای معایبی همچون قیمت باال و عدم بازیابی است. این محدودیتو کارایی باال می

( BR-46)46. در تحقیقی جذب سطحی بازیک قرمز ]13[های ارزان قیمت و در دسترس همچون مواد طبیعی  شده استاز جاذب

، pHبور بررسی شده است. نتایج نشان داد که میزان جذب سطحی به بر روی پسماند حاصل از کارخانه های تولید  28و بازیک زرد

اند بور گرمازا زمان تماس، مقدار جذب سطحی و رفتار الکترو سینتیکی پسماند بور بستگی دارد. جذب هر دو رنگزا بر روی پسم

که به طور گسترده ای در رنگرزی الیاف   BR-46. در این تحقیق برای حذف]2[یابدبوده و ظرفیت جذب با افزایش دما کاهش می
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ترین بوکسیت ارائه شده است. بوکسیت که مهمذرات  رود از  روشی ساده و ارزان قیمت با استفاده از جاذب نانواکریلیک به کار می

3O2Al ,(، دیاسپور)O2, 3H3O2Alهای هیدروکسید آلومینیوم از قبیل گیبسیت)آلومینیوم است عمدتا شامل کانیسنگ معدن 

O2Hها، هماتیت، مگنتیت، سیدریت، گوتیت و بعضی مواد هایی نظیر سیلیس، اکسید آهن، اکسید تیتانیوم، کربنات( و ناخالصی

. ]1[گرددحاصل میدار نظیر نفلین، بازالت و یا رس ومینیوملهای آدیگر است. بوکسیت از هوازدگی شیمیایی سنگ

تواند یک جاذب طبیعی، در دسترس و مقرون به صرفه بوکسیت)هیدروکسید آلومینیوم( به دلیل فراوانی در پوسته زمین می

و همچنین  ]4,15[ودهحذف فلوئور از آب زیرزمینی آل]8,16[ . از بوکسیت به عنوان جاذب برای حذف کروم از آب آلوده]3[باشد

 گزارش شده است.]7,5[حذف آرسنیک از آب آلوده 

  مطالعات آزمایشگاهی -2

 مواد و وسایل -2-1

از  BR-46 کیلومتری شمال شاهرود تهیه شده است و رنگزای40بوکسیت مورد استفاده از باطله های معدن بوکسیت تاش در 

یک و سود مورد استفاده نیز ازشرکت مرک آلمان تهیه شده است. برای اندازه پژوهشکده علوم و فناوری رنگ تهران، اسید هیدروکلر

، و IPT-320برای جدا کردن جاذب از محلول از سانتریفیوژ مدل  UnicoUV-2100 گیری غلظت از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 

ارائه  1در جدول  BR-46های رنگزای گیجاذب استفاده شده است. ویژ همچنین از آسیای سیاره ای برای آسیا کردن و تهیه نانو

 .شده است

 
 46قرمز کیباز هاییژگیو: 1جدول 

5yl) -ium-1-triazol-1,2,4-1,5dihydro-[(1,4dimetyl-4-Benzyl-N

N methyl anilani line, bromide-diazenyl] 
  نام شیمیایی

 

  ساختار شیمیایی

  نوع رنگزا آزوی کاتیونی

      403.32mg/Kg وزن مولکولی  

6BrN23H18C رمول شیمیاییف  

1200mg/Kg / oral / rat 50LD  

 

 سازی جاذبآماده -2-2

بوکسیت تهیه شده پس از خردایش توسط سنگ شکن فکی وارد آسیای سیاره ای شده است. سپس نمونه موردنظر اسید شویی 

 است. خشک شده C˚600ساعت در دمای2شده و به مدت 

 روش کار -2-3

با اندازه گیری در یک  BR-46به منظور بررسی میزان حذف آالینده طی فرایند جذب سطحی تغییرات غلظت باقیمانده  محلول

طی زمانی مناسب برای به تعادل رسیدن تقریبی جذب  UnicoUV-2100سیستم ناپیوسته با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری
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، زمان تماس، مقدار جاذب مصرفی، و دما با انتخاب شرایط پایه)غلظت pHی عوامل مختلفی مانندخوانده شد. برای بررس

ها طراحی شدند. سپس با فراهم آوردن شرایط بهینه برای کلیه ( آزمایشC˚21، دماg/L8 ،5pH، غلظت جاذبppm20محلول

 .]12[بدست آمد 1پارامترها جذب نهایی از رابطه

 1رابطه 
100*

-

0

0

C

CC
R t= 

 باشد.نیز بازده حذف در آن لحظه می Rو  tغلظت محلول در زمان  tC(،mg/Lبیانگر غلظت اولیه آالینده) 0C که در این رابطه 

 بحث و نتایج -3

 بررسی تاثیر زمان تماس بر فرایند جذب سطحی-  3-1

        pHوC˚21جاذب در دمای mg/L8و  از رنگزا به عنوان آالینده ppm20در غلظت ثابت  BR-46تاثیرزمان تماس بر حذف

های نشان داده شده است. با افزایش زمان تماس به دلیل احتمال  افزایش برخورد بین مولکول1( در شکل pH=5طبیعی محلول)

 100طی جاذب و جذب شونده جذب سطحی بیشتر خواهد شد.) افزایش جذب با افزایش زمان تماس تارسیدن به تعادل که تقریبا

 . (افتدباشد، اتفاق میدقیقه می

 بررسی تاثیر مقدار جاذب بر فرایند جذب سطحی- 3-2

نشان داده شده است. با افزایش مقدار نانو  2در شکل  C˚21( و دمای5)pHدر شرایط  BR-46تاثیر مقدار مصرفی جاذب بر حذف 

در مقابل مقادیر ثابت  ی موجود در سطح نانو جاذبای جذبهیابد که به دلیل افزایش محلمقدار جذب سطحی افزایش می جاذب

 .]10[شودیابد ودر نهایت ثابت میافزایش میجاذب باشد و در واقع جذب توسط میBR-46 های مولکول

 غلظت  رایطدر ش سطحیتاثیر مقدار مصرفی جاذب بر فرایند جذب 2شکل                       :تاثیر زمان تماس بر فرایند جذب سطحی1شکل

 ppm20،pH=5رنگزا اولیه                       
 بر فرایند جذب سطحی pHبررسی تاثیر  -3-3

مقدار با  C˚21و دمای  pmm 20در شرایط غلظت ثابت 7و pH 3 ،4 ،5 ،6بر روند جذب سطحی در مقادیر pH میزان تاثیر 

 افتد.( اتفاق می5نرمال محلول) pH در  نشان داده شده است. بیشترین مقدار جذب 3در شکل  g/L 8جاذب 

 

0 20 40 60 80 100 120

R
(%

)

time(min)

m=.08g m=.1g m=.15g

m=.17 m=.2g
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0 20 40 60 80 100 120

R
(%

)

time(min)

pH=4 pH=5 pH=6 pH=7 pH=3

 
 g/L8 جاذب مقدار و C˚21دما ،ppm20 رنگزا غلظت طیشرا در یسطح جذب روند بر pH ریتاث: 1شکل              

 بررسی تاثیر دما بر فرایند جذب سطحی  -3-4

در شکل  g/L8از رنگزا و مقدار جاذب ppm 20و غلظت ثابت  40و  C˚ 10  ،20 ،30در دماهای  BR-46میزان تاثیر دما بر حذف

نشان داده شده است. نتایج حاصل بیانگر کاهش میزان جذب با افزایش دماست که داللت بر گرماده بودن و ماهیت شیمیایی  4

های های آب و تجزیه گروهازدست دادن مولکول این نتیجه ممکن است به دلیل حضور ناخالصی در جاذب و یا جذب دارد.

 .]2[هیدروکسیل که عامل اصلی و مؤثر جذب است باشد

 بررسی تاثیر غلظت اولیه رنگزا بر فرایند جذب سطحی-  3-5

نشان داده شده است. با 5در شکل  ، pH 5 مقدار  و  C˚21تاثیر غلظت اولیه رنگزا بر فرایند جذب سطحی در شرایط دمای 

 .یابدیش غلظت رنگزا میزان جذب کاهش میافزا

 

0 20 40 60 80 100 120

R
(%

)

time(min)

t=10 t=21 t=30 t=40

0 20 40 60 80 100 120

R
(%

)

time(min)

co=5 co=10 co=15 co=20

 ،pH5 طیشرا در یسطح جذب ندیفرا بر دما ریتاث: 3شکل 

 ppm20 غلظت

 مقدار و C˚21یدما ،pH5طیشرا در رنگزا هیاول غلظت ریتاث: 2شکل 

 g/L8 جاذب
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 نتیجه گیری-4

های آبی مؤثر بوده است. از محلول BR-46  فیک جاذب ارزان قیمت در حذ دهد نانو بوکسیت به عنوانتایج تحقیق نشان مین

د. همچنین بیشینه مقدار یابمیزان جذب با افزایش مقدار جاذب، زمان تماس، کاهش دما و غلظت اولیه محلول رنگزا افزایش می

  g/L8و مقدار  ppm20در غلظت  BR-46افتد. بطور کلی نتیجه حاصل از رنگبری( اتفاق می5طبیعی محلول) pHجذب در 

 .دارد % 3/57راندمانی حدود 
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