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آب برای کنترل آنها بهطوریکه برای محیطزیست بیخطر بوده و در همین حال از جهت اقتصادی مقرون بهصرفه باشد حائز اهمیت است.
ساالنه هفت صد تن مواد رنگ زای آلی وارد پسابها شده و باعث آلودگی آبهای سطحی میشود .امروزه با اثبات کارایی جاذبها در
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اکسید یـا احیـاء شـده دارای رنگهای مختلف (آبی/

مقدمه
رنگزاها زندگی را زیبا میکنند اما پیامدهایی دارند.

بیرنگ) میباشد .متیلنبلو برای رنگآمیزی بافتها نیز

ساالنه بیشتر از ده هزار نوع ماده رنگزای سنتزی تولید

استفاده گستردهای دارد .ساختار شیمیایی ملکول متیلنبلو در

میگردد .یکی از بزرگترین مصرفکنندگان مواد رنگزا

شکل  4نشان داده شده است].[4], [5

صنایع نساجی هستند و پسابهای نساجی یکی از آلودهترین
پسابهای تولیدشده توسط صنایع میباشد .فرآیند رنگرزی
نساجی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پساب بهشمار رفته
و حاوی مقادیر قابل توجهی از ترکیبات آلی رنگزا می-
باشد .وجود مواد رنگزای آلی در پسابهای صنعتی بهعلت

شکل  :4ساختار شیمیایی رنگ متیلن بلو

جلوگیری از نفوذ نور به داخل آب ،اختالل در عمل فتوسنتز

روشهای مختلفی برای از بین بردن مواد آلی از پساب

] [4و اثرات سمی آنها صدمات زیادی به محیط زیست

خروجی صنایع نساجی بهکار میروند که شامل روشهای

وارد مینمایند .عالوه بر این رنگزاها در پساب دستخوش

بیولوژیکی ،انعقاد،لخته سازی ،الکتروکواگوالسیون ،جذب

تغییرات شیمیایی شده و اکسیژن محلول را مصرف می-

سطحی بر روی کربن و غیره میباشد .در این روشها ،انتقال

کنند] .[2اکثر رنگزاها دارای حلقههای آروماتیک هستند

رنگ از فازی به فاز دیگر بهسختی صورت میپذیرد.

که آنها را سرطانزا و جهشزا میسازد] .[9سازمان محیط-

همچنین این روشها بهدلیل تولید آالیندههای ثانویه نیازمند

زیست برای تخلیه پسابها بعد از انجام فرآیندهای صنعتی

تصفیه بعدی نیز میباشد .بهمنظور حذف رنگزای متیلن بلو

استاندارد هایی را وضع کرده است که اهم آن در جدول 4

از پسابهای صنعتی روش جذب سطحی بهدلیل هزینه اولیه-

آورده شده است].[1

کم ،انعطافپذیری ،طراحی آسان ،سادگی عملیات ،حساس

از این رو تصفیه پسابهای رنگی قبل از تخلیه آنها به

نبودن به آالیندههای سمی از برتری بیشتری برخوردار

محیطزیست ضروری است .از جمله مواد رنگی مورد استفاده

است] .[7حذف آالیندهها از پسابها توسط نانو جاذبها،

در صنایع نساجی میتوان به متیلن بلو اشاره کرد.

توسط جذب سطحی انجام میگیرد .تحقیقات گستردهای در

جدول:4بخشی از استانداردهای وضع شده از طرف سازمان

عنوان جاذب جهت جداسازی صورت گرفته است و کارایی

محیط زیست برای تخلیه پساب

نوع آلودگی

BOD
COD
PH

استفاده از مواد در ابعاد نانو شامل نانو ذرات با اصالح ،به-

تخلیه به

تخلیه به

تخلیه به منابع

باالی نانو جاذبها در جذب مواد آلی از پسابها بهدلیل

آب های

چاه های

کشاورزی

برخورداری از سطح ویژه باال ثابت شده است .استفاده از نانو

سطحی

جذبی

30
60
6.5-8.5

30
60
5-9

مواد بهعنوان جاذب بهدلیل دارا بودن مساحت سطح زیاد،
30
200
6-8.5

نسبت سطح به حجم باالتر و عدم وجود و یا پایین بودن
مقاومت نفوذ داخلی ،توجه بسیاری از محققین را به خود
جلب کرده است .تاکنون جاذبهای گوناگونی جهت حذف

مواد و روشها

رنگزاها از پساب رنگی بهکار برده شدهاند].[3], [7

متیلنبلو یک ماده رنگزای فونکسیونل میباشد که

هدف از تحقیق حاضر ،بررسی قابلیت انواع مواد مختلف

بهعنوان یک ردوکس ایندیکاتور عمل کرده و در حالت

از جمله دیاکسید تیتانیوم ،خاکستر استخوان ،اکسید روی و
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پوست گردو در جذب رنگزای متیلن بلو در پسابهای

کارایی حذف مورد نیاز و استانداردهای تخلیه پساب میتوان

نساجی و نیز عوامل موثر در میزان جذب است.

آن را در مقیاسهای بزرگتر نیز بهکار برد.

دی اکسید تیتانیوم
دیاکسیدتیتانیم ازاکسیدهای فلزی است که در زندگی
روزمره کاربرد فراوانی دارد .این ماده پودر سفیدرنگی است
که دارای سه فازکریستالی آناتیس ،روتایل و بروکیت است.
دوخاصیت مهم این ماده که آنرا در زندگی بسیارکارا و
مفید میسازد ،خواص فوتوکاتالیستی و فوق آبدوستی آن
است .دیاکسیدتیتانیم را بهوسیله وقوع پدیدههای فوتوالقایی
درآن توصیف میکنند .از این دو خاصیت برای تصفیه آب و
فاضالبها ،حذف آلودگی هوا و ساختمانها ،تسریع
واکنشهای فوتوشیمیایی مانند تولید هیدروژن ...،استفاده
میشود .شکل ظاهری این ماده در شکل  2نشان داده شده
است.

اکسید روی
فتوکاتالیستها موادی هستند که باعث نابودی آالیندهها
در آب و فاضالب و تبدیل آنها بهمواد بیخطر نظیر آب و
دیاکسیدکربن میشوند .فتوکاتالیست مادهای است که در
اثر تابش نور بتواند منجر به بروز یک واکنش شیمیایی شود،
در حالی که خود ماده ،دستخوش هیچ تغییری نشود.
فتوکاتالیستها مستقیماً در واکنشهای اکسایش و کاهش
دخالت ندارند و فقط شرایط موردنیاز برای انجام واکنشها
را فراهم میکنند.
تعدادی از مواد که بهعنوان فتوکاتالیست به کار میروند
عبارتنداز :دیاکسیدتیتانیم) ، (TiO2اکسیدروی)، (ZnO
اکسید آهن )  ،(Fe2O3اکسیدتنگستن) . (W2O3در دو دهه
گذشته فتوکاتالیز بهوسیله ماده نیمهرسانای  ZnOتوجه ویژه-
ای را بهدلیل حساسیت نوری باال ،ماهیت غیرسمی ،پایداری
زیاد ،شکاف انرژی گسترده و راندمان باالتر در تولید
الکترونها به خود جلب کرده است .خاصیت شکاف انرژی
سبب جذب بخش اعظمی از طیف UVتوسط این نانوذره
میگردد].[44

شکل  : 2دی اکسید تیتانیوم

تجزیه فتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو با استفاده از ذرات
دیاکسید تیتانیوم تحریک شده با پرتو فرابنفش با استفاده از
راکتورهای منقطع و لولهای توسط احرام پوش و همکاران
انجام گرفته است] .[41در این تحقیق میزان حذف ارتباط
مستقیمی با زمان تابش پرتو داشته است .این تحقیق در ph=7

(خنثی) با غلظت اولیه 4/2گرم بر لیتر TiO2در مدت زمان 41
دقیقه انجام گرفته و نشان داده شده است که با افزایش غلظت
رنگ ،سرعت حذف رنگ کم شده و راندمان حذف به 39
درصد رسیده است .نتایج نشان میدهد استفاده از مدل منقطع
جهت حذف رنگ کارایی بیشتری دارد و با توجه به

شکل  :9اکسید روی

تجزیه فتوکاتالیستی رنگ متیلنبلو با استفاده از ذرات
اکسیدروی با قطر ذرات زیر  51nmو پرتو فرابنفش در یک
راکتور  Batchاز جنس پلکسی گالس توسط معصوم بیگی
و همکاران انجام شده است] .[42در این تحقیق میزان حذف
ارتباط مستقیمی با شدت تابش پرتو داشته است .بهترین نتیجه
درغلظت  451میلیگرم بر لیتر  ZnOو شدت تابش
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 042mv/cm2گرفته شده و نشان داده شده است که با
افزایش غلظت رنگ ،سرعت حذف رنگ کم میشود و
راندمان حذف به  411درصد (حذف کامل) می رسد].[42
در این تحقیق حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از ذرات
اکسیدروی با حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از ذرات
شکل  :1خاکستر استخوان

اکسید روی تثبیت شده بر روی شیشه مقایسه گردیده است.
نتایج بیانگر آن است که با تثبیت کردن نانو ذرات بر روی

این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی توسط غنیزاده]49

شیشه ،میزان تخلخل آنها در حد مطلوبی باقی می ماند.

[ با استفاده از کوره الکتریکی در دمای  411درجه سانتی-

در این تحقیق زمان تماس  ،421 minغلظت بهینه  25میلی-

گراد و زمان  2ساعت با راندمان  35/5انجام شده است .با

گرم بر لیتر  ،ZnOشدت تابش  9351mv/cm2و فاصله بین

توجه به اینکه  pHبهینه حذف رنگ با این جاذب در محدوده

المپ تا سطح کاتالیست  4cmدر نظر گرفته شده و نشان داده

 42-4/5و اغلب فاضالبهای نساجی دارای pHقلیایی

شده است که در حالت تثبیتکردن نانو ذرات بر روی شیشه،

هستند .بهنظر میرسد این جاذب میتواند در حذف رنگ از

راندمان حذف به  32/2درصد میرسد .این روش با بهینه-

فاضالبهای نساجی مورد استفاده قرار گیرد .نتایج بیانگر

سازی عوامل عملیاتی موثر ،کارایی مناسبی در رنگبری ماده

آنست که میزان حذف رنگ متیلن بلو با افزایش غلظت اولیه

رنگیزای متیلن بلو در مقیاسهای بزرگتر میتواند داشته

رنگ ،در جاذب و با افزایش  ،pHافزایش مییابد].[49

باشد .در این روش بهدلیل تثبیت کردن کاتالیست ،نیاز به
بازیافت و جداسازی نانو ذرات نبوده است.

پوست گردو
جست و جو بر ایجاد بهای ارزان قیمت که ظرفیت باالیی

یافته ها

درحذف رنگ داشته باشند بسیار مورد توجه بوده است .از

خاکستر استخوان

این بین میتوان به مطالعاتی با جاذبهای ضایعات نیشکر،

تحقیقات گستردهای در جهت استفاده از جاذبهای

پوستهذرت ،سبوسبرنج ،زائداتموز ،پوستنارگیل ،پسماند

ارزان جهت توسعه روشهای حذف مقرون بهصرفه این

لجن و مواد خام کربنی نظیر زغال سنگ ،کک نفتی و ...

آالیندهها در حال انجام است .این زایدات صنعتی یا

اشاره نمود .دراین مطالعه ،تاثیر خاکستر حاصل از پوست

کشاورزی است .خاکستر استخوان دارای سطوح خارجی با

گردو بهعنوان یک جاذب طبیعی و ارزان قیمت در حذف

ساختار غیر متبلور است که اغلب از هیدروکسی آپاتیت

رنگ متیلن بلو ازمحیطهای آبی سنجیده شده است.

کلسیم تشکیل شده و میزان سطح ویژه آن  411g/m2است.

منصوریان] [41از پوست گردو بدین منظور استفاده نموده

وجود گروه هیدروکسیل در ساختار این جاذب یکی از مهم-

است .پوست گردو برای تهیه جاذب بعد از استخراج

ترین خصوصیات خاکستر استخوان است .این میزان سطح

وخشک کردن ،توسط آسیاب خرد شده و سپس در دمای

ویژه نشان میدهد جاذب مورد نظر دارای سطح مناسب بوده

 711درجه سانتیگراد کوره به مدت 2ساعت قرارداده شده

و میتواند برای حذف آالیندههای زیستمحیطی مورد

بود .پس از این مرحله خاکسترهای جمعآوری شده ازمش

استفاده قرار گیرد.

 411-41عبور داده شده بودند تا دانهبندی یکسانی حاصل
شوند.
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اکسید روی()ZnO

411

اکسید روی تثبیت شده

32/2

روی شیشه
شکل  :5پوست گردو

این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی با باالترین کارایی
حذف متیلن بلو از محلول در  ، pH=41مدت

زمانmin

 ،451دوز جاذب ، 9g/lمقدار جاذب  5-1/2 g/lو غلظت
اولیه  411mgr/lمشخص شده و راندمان  39/25درصد از این
تحقیق حاصل گردیده است] .[41کارایی بیش از 31
درصدی جاذب تهیه شده در حذف رنگ متیلنبلو از محیط

خاکستر استخوان

35/5

خاکستر پوست گردو

39.25
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