JARC
حذف رنگزاي آنيوني آبي اسيدي  25از آب آلوده با استفاده از تکههای سخت شده سيمان پرتلند
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 -1استاديار شيمی کاربردی ،گروه شيمی ،دانشكده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
 -2دانشجوی کارشناسی شيمی کاربردی ،گروه شيمی ،دانشكده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان،
 -3دانشجوی کارشناسی شيمی کاربردی ،گروه شيمی ،دانشكده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
 -4کارشناس ارشد شيمی کاربردی ،باشگاه پژوهشگران جوان ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،زنجان ،ايران
 -5کارشناس ارشد شيمی کاربردی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ايران
دریافت :آبان  ،1390بازنگری :بهمن  ،1390پذیرش :ارديبهشت 1391

چکیده :در مقاله حاضر ،مقدار حذف رنگزاي آنيوني آبي اسيدي  )Acid Blue 25( 25از آب آلوده بهوسیلهی تکههای سخت شده بهدست آمده
از ماده ساختماني و ارزان قيمت سيمان پرتلند ( )Hardened Paste of Portland Cement, HPPCمورد مطالعه قرار گرفته است .تصویرهای
 SEMتهيه شده از جاذب ،سطح متخلخلی را نشان ميدهد که براي به دام انداختن مولکولهای رنگزا ميتواند مناسب باشد .اين جاذب با توجه به
برتريهایی همچون فراواني ،ارزاني ،کارايي مطلوب ،سهولت بهکارگیری و جداسازي آسان آن در پايان فرايند براي مطالعه انتخاب شده است .افزونبر
آن ،بررسی تأثير عواملي مانند زمان تماس ،غلظت اوليه رنگزا ،مقدار جاذب و دما نیز انجام شد .نتیجهها نشان دادند که با افزايش مقدار جاذب مصرفي،
دما ،زمان تماس و کاهش غلظت اوليه رنگزا ،مقدار حذف رنگزا نیز افزایش مییابد .تکههای سخت شده سيمان ميتواند به عنوان يک جاذب ارزان
قيمت با کارايي مطلوب برای حذف رنگزای آبی اسيدی  25مورد استفاده قرار گيرد.
واژههای کلیدی :حذف رنگزاي آبي اسيدي  ،25تکههای سخت شده سيمان پرتلند ،تصفيه آب

کاربرد آن ،سهولت حالليت آن در آب بهطور گسترده در صنايع
نساجي مورد استفاده قرار ميگيرد [ 1و  .]2مقدارهای قابل توجهی
از مواد رنگزای موجود در پسابهای بهدست آمده از صنايع چرم،
رنگرزي ،رنگ سازي ،صنايع غذايي ،آرايشي و غيره که به محيط
زيست وارد میشوند ،قابليت تجزيه پذيري زيستی ندارند ،داراي
ذرات معلق و  pHباال بوده و بهطور معمول داری  CODبااليي نيز
هستند .از اینرو ،به آسانی با اعمال روشهای رايج تصفيه پساب
از بين نميروند [ 3و  .]4با توجه به وجود گوناگوني رنگزاهاي
مورد استفاده در صنايع ،يافتن روشي که قادر به حذف کامل انواع

مقدمه
استفاده از انواع متفاوت مواد رنگزاي سنتزي در کارخانههای
نساجي منجر به توليد حجم بااليی از مواد سمی در طبيعت و بهویژه
منابع آبي میشود .از چند دهه گذشته توجه و عالقه پژوهشگران
نسبت به از بين بردن اين مواد افزايش يافته است .رنگزاهای مورد
استفاده در صنايع نساجي شامل انواع رنگزاهاي آنيوني (اسيدي،
مستقيم و راکتيو) ،رنگزاهاي کاتيوني (همه رنگزاهاي بازي) و
رنگزاهاي غير وني (پراکنده) است .رنگزاهای بازي و راکتيو بهدلیل
دارا بودن ويژگيهای مناسبی همچون روشني رنگ ،فن ساده
*عهدهدار مکاتباتHeidariazam@yahoo.com :
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خارب ػيواى پشتلٌذ تِػٌَاى يه خارب اسصاى ليوت ٍ هؤثش تشاي حزف سًگضايّاي تاصي هاًٌذ لشهض تاصي 46

 %85دس ػاهاًِ ًاپيَػتِ ٍ ًيض صسد تاصي  2تَػظ ػاهاًِ پيَػتِ تا تاصدُ تيؾ اص  90دسصذ تِواس سفتِ اػت [
حذف رنگزاي آنيوني آبي اسيدي  25از آب آلوده با ...

ّوچٌيي دس هغالؼات ديگش لاتليت ايي خارب دس خاسج ػاختي آسػٌات اص آب آلَدُ تا همذاس  ،%95آسػٌيت ت

مطالعات ديگر قابلیت اين جاذب در خارج ساختن آرسنات از آب
مواد رنگزا باشد ،بسيار مشکل است ،روشهایی که براي تصفيه
اضافي .[11 ،افضٍىتش آى ،تا
اػت [8
گضاسؽ ؿذُ
ػاهاًِ ًاپي
،%95ي دس
مقدارّاي آت
هحلَل
سطحي ،اضافي اص
جذبفلَئَسيذ
هایحزف
88دٍ %
فلوئوريد
َػتِ و حذف
حدود %88
آرسنيت تا
آلوده تا
پسابهای رنگي استفاده ميشوند شامل فراين
هماياست
گزارشدسشده
حزفآبي در
همذاسلهای
هَسدمحلو
لختهدس از
اکسایش -اوزونیشدن ،روشهای زیستی ،انعقاد
ّ.]11اي ديگشي ّوچَى
[ 8وخارب
ؼِ تا
ناپيوستهپشتلٌذ
سامانه ػيواى
آسػٌيه تا
سازي -ؿذُ
هغالؼات گضاسؽ
افزونبر آن ،با توجه به مطالعات گزارش شده در مورد مقدار حذف
سازي و روشهای غشايي هستند .جذب سطحي روشي است
آخش ٍ صغال چَب همذاس حزف تِ تشتية  %50 ٍ %40 ،%95تَدُ اػت [ .[11تا تَخِ تِ اييوِ دس واسّاي لثل
آرسنيک با سيمان پرتلند در مقايسه با جاذبهای ديگري همچون
که کارايي باال و قابليت اجرايي آساني دارد .کربن فعال با وجود
اػيذي تشسػي هيؿَد.
مقدار واس
چوبتَد ،دس
زغالؿذُ
آجر[واًدام
های10 ،
تکهي [9
سًگضاي تاص
حزف
خارب
اينکه پرکاربرد بوده و از کارايي بااليي ايي
سًگضاي %40و
حزف %95
حاضش ترتيب
حذف به
داراي
تش اما
است
برخوردار
 %50بوده است [ .]11با توجه به اينکه در کارهاي قبلي تأثير
معايبي همچون قيمت باال و عدم بازيابي است .اين محدوديتها
اين جاذب بر حذف رنگزاي بازي [ 9و  ]10انجام شده بود ،در کار
موجب جهت گيری پژوهشهای فراوان بر استفاده از جاذبهای
شدهتجشب
بخش
حاضر حذف رنگزاي اسيدي بررسي ميشود.
استيکه باعث
ارزان قيمت و قابل دسترس مانند مواد طبيعي
حذف فيزيکی آاليندههای متفاوت از پساب میشود و فراوردههای
مواد شيميايي و دستگاه ها
بخش تجربي
جانبی خطرناک نيز توليد نمیکند .مطالعاتي در مورد خاکهای
دستگاهيها( ٍ )Urmia Cement Coسًگضاي آتي اػيذي  25اص
ّاي هحل
مواد فشٍؿگاُ
خاکستراػتفادُ اص
کشاورزي ،هَسد
پسماندهايواى پشتلٌذ
ػي
شيميايي و
رسي ،کيتين ،جلبکهای دريايي،
سيمان پرتلند مورد استفاده از فروشگاههای محلي
آتشفشاني ،لجنهای هيدروکسيد فلزي و لجنهای فاضالبي در
 Bezemaتْيِ ؿذ .هحلَلّاي هَسد ًظش سًگضا اص حل وشدى آى دس آب همغش تْيِ ؿذٍ .يظگيّاي سًگض
( )Urmia Cement Coو رنگزاي آبي اسيدي  25از شرکت
مقاالت يافت ميشود [ .]6در اين مطالعه با استفاده از سيمان
کردن اص دػتگاُ اػپىتشٍ
پظٍّؾحلػثاستٌذ
ايي
دس
سفتِ
واس
تِ
تدْيضات
اػت.
آهذُ
1
خذٍل
اػيذي
 Bezemaتهيه شد .محلولهای مورد نظر رنگزا از
25آبيدس اسيدي
رنگزاي
پرتلند ،روشي ساده و ارزان براي حذف ماده
ّوضى 25در
سًگضا،اسيدي
رنگزاي آبي
گيشيويژگيهای
اًذاصُشد.
مقطر تهيه
آن در آب
صنايع
)Japanويژه در
 25به عنوان يك رنگزاي پركاربرد در ايران به
هغٌاعيؼي ( lph MR
تغييشات غلظت
 (Shimadzuتشاي
UV-160/
جدول  1آمده است.
نساجی ارایه شده است .سيمان پرتلند ،ماده ساختماني پودري
 ٍ )3001 K/ Germanyتشهَػتات (.)Lauda-RE 104
تجهيزات بهكار رفته در اين پژوهش عبارتند از دستگاه
شکل و ارزان قيمت است که داراي چهار جزء مهم ،تريکلسيم
خذٍل ٍ 1يظگيّاي سًگضاي آتي اػيذي 25
سيليکات ،ديکلسيم سيليکات ،تريکلسيم آلومينات و تترا کلسيم
جدول  1ويژگيهای رنگزاي آبي اسيدي 25
آلومينوفريت است .بهمنظور تهيه سيمان آبپوشي شده ،سيمان
شاخص سنگ
Acid Blue 25
پرتلند به نسبتي با آب مخلوط ميشود بالفاصله پس از مخلوط
1-amino-9,10-dihydro-9,
)10-dioxo-4-(phenylaminoشدن سيمان با آب ،تشکيل خميري را ميدهد که حفرههای واقع
نام شيميايي
2-Anthracenesulfonic acid,
بين ذرات سيمان مجاور يکديگرند و بهوسيله آب پر گشتهاند.
monosodium salt
هنگام خشک کردن سيمان در دمای  105 °Cذرات آب خارج
شده و به اين ترتيب حفرههای بسيار ريز پراکندهای در آن باقي
ميماند که در حدود يک نهم حجم آن است .مزيت بهکارگیری
ساختاس شيميايي
سيمان پرتلند بر جاذبهای ديگر مربوط به عدم توليد لجن،
فراواني ،دسترس پذيري و ارزاني آن است [ 7و  .]8در مطالعات
قبلي ما ،جاذب سيمان پرتلند بهعنوان يک جاذب ارزان قيمت و
طول موج بيشينه
602 nm
مؤثر براي حذف رنگزايهای بازي مانند قرمز بازي  46تا حدود
فشمول شيميايي
C20N2H13NaO5S
 %85در سامانه ناپيوسته و نيز زرد بازي  2توسط سامانه پيوسته
جشم مولکولي
416.39
با بازده بيش از  90درصد بهكار رفته است [ 9و  .]10همچنين در
()g.mol-1
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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ػپغ ًوًَِ دس دهاي  100-110 Cآٍى لشاس دادُ ؿذ تا آب هَخَد دس حفشات ػيواى ًيض خاسج ٍ تشاي اػتفادُ تِ
ػٌَاى خارب آهادُ ؿَد .تشاي هـاّذُ ػغح خارب ،چگًَگي ٍ اًذاصُ تَصيغ حفشات آى اص ًوًَِّاي تْيِ ؿذُ ػيواى
ػخت ؿذُ پشتلٌذ ،تصاٍيش هيىشٍػىَپي الىتشًٍي سٍتـي (VEGA//TESCAN (Czech Republic) )SEM
اعظم حيدري و همکاران

تْيِ ؿذُ اػت (ؿىل .)1

تغييشات
ٍ UV-Vis
)ShimadzuUV-160/Japanتشسػي
تِهٌظَس
همذاسهگيري
براي انداز
اسپکتروفوتومتر (
هحاػثِدستگاه
استفاده از
اػپىتشٍفَتَهتشرنگزا ،با
دػتگاُمقدار حذف
اػتفادُ اصبررسي
حزف سًگضا  ،تابهمنظور
تغييرات غلظت رنگزا ،همزن مغناطيسي (Heidolph MR 3001
مانده
غلظتدسباقي
محاسبه
 UV-Visو
هَج
عَل
تغييرات غلظت
خزب دس تشاتش
واليثشاػيَى
اسپکتروفوتومترهٌحٌي
غلظت تاليهاًذُ هحلَل سًگضاي آتي اػيذي  25اص عشي ك
 )K/Germanyو ترموستات (.)Lauda-RE 104
محلول رنگزاي آبي اسيدي  25از طريق منحني کاليبراسيون
غلظت
602هصشفي،
همذاسnmخارب
موجتواع،
طولصهاى
ّوچَى
برابرهتفاٍت
ػاهلّاي
هاوضيون  602nmخَاًذُ ؿذ .خْت تشسػي تأثيش
خوانده شد.
ماکزيمم
غلظت در
جذب در
روش كار
جهت بررسي تأثير عاملهای متفاوت همچون زمان تماس ،مقدار
اٍليِ سًگضا ٍ دها تا اًتخاب ؿشايظ پايِ (غلظت هحلَل; ،20 ppmهمذاس خارب; ،0/5 gدها; ) pH; 6/7 ٍ 25 Cدس
مقداري از سيمان پرتلند را با آب مقطر مخلوط کرده (به
جاذب مصرفي ،غلظت اوليه رنگزا و دما با انتخاب شرايط پايه
)pH50
حدن(=9
نسبت  )1:2و خمير بهدستيهآمده
اًتخاب
ؿىل .)2
ppmؿذًذ
محلول=عشاحي
(غلظتؾّايي
مدت دسيکهذتماه 15دليمِ آصهاي
هيليبهليتشي ٍ
هٌظَس25 °C
صهاى/5تِ،0اييدما =
ايي= g
جاذب
( ،20مقدار
جهت خشک شدن در مجاورت هواي محيط قرار داده شد .سپس
و  )pH= 6/7در يك حجم  50ميلي ليتري و در مدت  15دقيقه
پاساهتشّاي هَسد هغالؼِ هحؼَعتش تاؿذ ٍ لثل اص تِ تؼادل سػيذى خارب ٍ
ؿذ وِ تأثيش خارب تش حزف آاليٌذُ تشاي
خمير سخت شده سيمان را خرد و ذرات داراي ابعاد تقريبي
آزمايشهایی طراحي شدند (شکل  .)2اين زمان به اين منظور
كلسيم
 3ميليمتر جدا شد .بهمنظور
پارامترهاي اص
برايدسصذ خزب
هحاػثِ
حذفحزف )
جاذب( برساًذهاى
حزف اص R
هيدروكسيدًوَداسّاي
ؿَد .تشاي سػن
جداسازيتشسػي
خزب ؿًَذُ
آالينده
همذاس تأثير
تشسػيشد كه
انتخاب
باقيمانده در ترکيبهای آبدار کلوئيدي ،جاذب با آب مقطر
مورد مطالعه محسوستر باشد و قبل از به تعادل رسيدن جاذب
دست ؿذ.
 )pHبهاػتفادُ
ساتغِ (1
آمده از جاذب در
شستوشو داده شد تا تغييرات
و جذب شونده بررسی شود .براي محاسبه درصد جذب از رابطه
محلول نمونه به حداقل برسد .سپس نمونه در دماي 100-110 °C
( )1استفاده شد.
نيز خارج و براي
درصدجزب
 == C  Ct 100دسصذ
آون قرار داده شد تا آب موجود در حفرههای سيمان()1
جذب
C
استفاده به عنوان جاذب آماده شود .براي مشاهده سطح جاذب،
اًگشتهيه
های
چگونگي و اندازه توزيع حفرات آن از
غلظت
دػتگاُ و Ct
دٍس()mg/l
آالينده
غلظت
غلظت بيانگر
درCآن C0
توام
ّوضى دس
اوليهاػت.
لحظِ t
آاليٌذُ دس
سيمانٌذُ )(mg/l
شدهليِ آالي
غلظت اٍ
نمونCه تي
کهٍ t
وِ دس آى 0
سخت شده پرتلند ،تصویرهای ميكروسكوپي الكتروني روبشي
آالینده در لحظه  tاست .دور دستگاه همزن در تمام آزمايشها
شدهين ؿذ.
مِ تٌظ
VEGA//TESCANدس دلي
((Czech Republic) (SEMآصهايؾّا تشاتش  200دٍس
تهيه
برابر  200دور در دقيقه تنظيم شد.
است (شكل .)1

سيمان پرتلند
ّايسخت شده
های
رسات تکه
سطح ذرات
روبشی
الىتشًٍيالكتروني
ميكروسكوپي
شکل  1تصویرهای
ػيواى پشتلٌذ
ػخت ؿذُ
تىِ
ػغح
سٍتـي
هيىشٍػىَپي
ؿىل  1تصاٍيش
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ؿىل  1تصاٍيش هيىشٍػىَپي الىتشًٍي سٍتـي ػغح رسات تىِّاي ػخت ؿذُ ػيواى پشتلٌذ
حذف رنگزاي آنيوني آبي اسيدي  25از آب آلوده با ...

اسيدي  25در غلظت ثابت  20 ppmاز رنگزا pH = 6/7 ،و دماي
اتاق در مدت  15دقيقه بررسي شد که نتیجههای بهدست آمده
در شکل  4آمده است .نتیجهها نشان ميدهد كه با افزايش مقدار
جاذب ،درصد حذف رنگزا افزايش يافته است كه به دليل افزايش
محلهای جذبي موجود در سطح جاذب در مقابل مقادير ثابت
ملکولهای رنگزاست .اما به تدريج به علت گراديان غلظت بين
جاذب و جذب شونده و عواملهایی همچون طول مسير نفوذ
يا مقاومت در انتقال جرم ،زمان تماس و مسدود شدن برخي از
مسيرهاي نفوذ و بی استفاده ماندن سطوح دروني حفرههای موجود
در جاذب ،از كارايي جذب سطحي کاسته ميشود [ 12و .]13
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[.[14 ،15

بشسسي تأثيش مقذاس جارب مصشفي بش فشاينذ حزف سنگضاي 44
اسيذي 55
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دس ايي تخؾ تأثيش همذاس هصشفي خارب تش حزف سًگضاي آتي اػيذي  25دس غلظت ثاتت  20 ppmاص سًگضا،

وِ ًتيدِّاي آى دس ؿىل  5آٍسدُ ؿذُ اػتّ .واىعَس هـاّذُ هيؿَد تا افضايؾ غلظت

ّؾ هيياتذ اگشچِ همذاس خزب سًگضا تِ اصاي ٍاحذ خشم خارب افضايؾ هيياتذً .تايح هـاتْي

حزف سًگضاي اٍساهيي تا خاوؼتش ًيـىش ٍ وشتي فؼال گضاسؽ ؿذُ اػت .افضٍىتش آى ،تشاػاع

اعظم حيدري و همکاران

گضاّاي اػيذي دس هحلَل آتي هٌدش تِ تـىيل يَىّاي آًيًَي هيؿَد وِ توايل تِ

 ،تِ رسات تضسگتشي تثذيل هيؿًَذ وِ هيتَاًٌذ دس حفشُّايي دس اًذاصُّاي هضٍ ًفَر وٌٌذ

خودتجمعی دارند .بنابراین ،به ذرات بزرگتری تبديل میشوند که
میتوانند در حفرههایی در اندازههای مزو نفوذ کنند [ 14و .]15
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شکل  5بررسي تأثير غلظت اوليه رنگزا بر فرايند حذف رنگزا

ظت اوليه سنگضا بش فشاينذ حزف سنگضا

بررسي تأثير دما بر فرايند حذف رنگزاي اسيدي 25

نتيجه گيري
نتیجههای بهدست آمده از اين مطالعه نشان داد که مقدار حذف
رنگزا با افزايش مقدار جاذب مصرفي ،دما ،زمان تماس و کاهش
غلظت اوليه رنگزا افزايش يافته و در شرايط پايه در مدت زمان
تماس  75دقيقه به مقدار حذف بااليی رسيده است .تکههای
سخت شده سيمان پرتلند با توجه به آسانی جداسازي آن در پايان
فرايند ،کارايي مناسب و ارزاني از قابلیت مطلوبي براي حذف رنگزا
از آب آلوده برخوردار است .افزونبر آن امکان استفاده مجدد
از پسماند جاذب بازيافتي پس ازحرارت دادن و کلسينه کردن
ميتواند در کاهش آلودگي بهدست آمده از پسماند جاذب مؤثر
باشد .تصاوير ميکروسکوپي الکتروني روبشي سيمان نيز نشان
ميدهد که وجود حفرههای متعدد در سطح جاذب ،آن را به عنوان
جاذب انواع آاليندهها مطلوب میسازد .افزونبر آن ،در مطالعات
آتي به بررسی اين نوع جاذب اصالح شده با مقدار تخلخل باال
برای آاليندههای ديگر پرداخته خواهد شد.

دما يكي از پارامترهاي مهم در فرايند جذب سطحي است.
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Removal of anionic dye acid blue 25 from contaminated water by
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Abstract: The present study was carried out to investigate the efficiency of removal of anionic
dye Acid Blue 25 (AB 25) from contaminated water by making use of hardened paste of Portland
cement (HPPC) as a constitutional and low-cost material. The SEM images of the adsorbent show
a porous surface that can trap the dye molecules. HPPC has been selected as the adsorbent because
of its main advantages such as abundant availability, low-cost, good efficiency, technical feasibility,
and simple separation of the sludge in end of the process. Investigation of the variables, such as
contact time, initial dye concentration, adsorbent dosage and temperature shows that removal of
AB 25 increases with increasing adsorbent dosage, temperature, contact time, and a decrease in
the initial dye concentration. Based on our experimental results, it could be concluded that HPPC
is an efficient and economical adsorbent for AB 25 removal.
Keywords: Acid Blue 25 removal, Hardened paste of Portland cement, Water treatment
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