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كليد واژه ، :سولفید روی ،Zn1-xCuxS ،Zn1-xCdxS ،ریزموج ،فراصوت ،فتوکاتالیز ،متیلن بلو ،نانوذرات.
چكيده
رنگها بهطور گسترده ای در صنایع نساجی ،چاپ و غذا مورد استفاده قرار میگیرند .آالیندههای
رنگی حاصل از این صنایع منبع آلودگی محیط زیست هستند .رنگ تولید شده درمقادیرکم از رنگدانهها
در آب ،مشکل جدی به بار میآورد زیرا اثرات نامطلوبی بر روی منابع آبی دارد .در میان روشهای
فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه فاضالب ،فتوکاتالیزورهای هتروژن بهعنوان یک روش موثر مورد
توجه قرار گرفته است .اساس این روش بر اساس تولید رادیکالهای هیدروکسیل میباشد که باعث
تجزیه این آالیندهها میگردد .در این پایاننامه یک روش سریع برای تهیه نانوذرات  Zn1-xCdxSو
 Zn1-xCuxSدر آب با استفاده از امواج ریزموج و فراصوت ارائه گردیده و فتوکاتالیزورهای تهیه شده با
استفاده از تکنیک های پراش پرتو  Xبه روش پودری ( ،)XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی
( )SEMو طیف سنجی  )UV-Vis DRS( UV-Visibleمورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد که
یونهای Cd2+و  Cu2+جایگزین یونهای  Zn2+در شبکه بلوری  ZnSمیشوند .با افزایش کسرمولی یون-
های Cd2+و  Cu2+لبههای جذب نانوذرات به سمت طول موجهای قرمز جابجایی نشان میدهند .تجزیه
فتوکاتالیزوری متیلن بلو با نانوذرات تهیه شده تحت تابش امواج مرئی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
فعالیت فتوکاتالیزوری نانوذرات  Zn1-xCdxSو Zn1-xCuxSبه جذب باالی آنها در ناحیه مرئی و کاهش
سرعت باز ترکیب حفره  -الکترون نسبت داده میشود .اثر پارامترهای مختلف بر روی سرعت تخریب
فتوکاتالیزوری متیلن بلو مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج بهدست آمده نشانگر آن است که کسر مولی
یونهای دوپ شده ،مدت زمان تابش ریزموج و فراصوت ،مقدار فتوکاتالیزور ،غلظت اولیه ماده رنگی،
دمای کلسینه و  pHمحلول مقدار بهینه ای را میطلبد.
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 -1-1مقدمه
علیرغم اینکه بسیاری از مناطق روی زمین از آب پوشیده شده است اما درصد ناچیزی از آنرا آب
شیرین تشکیل میدهد .البته میزان ذخایر آبهای شیرین برای کشورهای مختلف متفاوت است .کشور ما
از این نظر جزء کشورهای خشک جهان محسوب میشود .لذا حفظ محیط زیست ،بخش تفکیک ناپذیر
برای فعالیتهای صنعتی است .از طرف دیگر ،آب شیرین در بسیاری از فعالیتها ،اهمیت حیاتی دارد.
از همینرو ،تصفیهی آب برای استفادهی مجدد از آن در مصارف مختلف ،از جایگاه باالیی برخوردار
است.
بسیاری از صنایع نظیر نساجی و چاپ ،از مواد رنگی و رنگدانهها استفاده کرده و آالیندههای رنگی
را تولید میکنند .رها کردن فاضالب شامل رنگ در اکوسیستم باعث ایجاد اختالل در زندگی آبی شده و
بنابراین کاهش آالیندهها و نیز حذف آنها در توسعه پایدار کشورها از درجه اهمیت باالیی برخوردار
است ].[21
روشهایی همانند جذب بر روی کربن فعال ،فراصاف کردن ،اسمز معکوس ،انعقاد ،تبدیل یون و
اکسیداسیون با پراکسید بهطور موثر بکار برده شدهاند ولی با کمک این روشها نمیتوان مولکول آالینده
را بهطور کامل تخریب کرد .در سالهای اخیر از یک روش بهتر برای سم زدایی ضایعات رنگی استفاده
شدهاست و آن کاربرد فتوکاتالیزور1های ناهمگون همانند  ZnS ،ZnO ،TiO2و  ...است که بهطور
گسترده برای تصفیه و پاکسازی آالیندههاب آب ،هوا و خاك که منشأ آنها پساب کارخانجات صنعتی
است مورد استفاده قرار میگیرد ]22و.[23
این فتوکاتالیزورها دارای شکاف پیوندی 2بزرگتر از  3 eVبوده و تنها قادر به جذب نور UVهستند.
برای عملکرد بهتر فتوکاتالیزورها الزم است جذب آستانه به ناحیه مرئی جابهجا شود .این کار با وارد
2- Band gap
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1- Photocatalyst

کردن عناصر فلزی همانند  Co ،Cu ،Mn ،Cdو یا عناصر غیر فلزی همانند  N ،Sو  Cبه داخل شبکه
کریستالی فتوکاتالیزور انجام میگیرد .با باریک شدن شکاف پیوندی ،لبه جذب به سمت انرژی پایینتر
جابهجا میشود و در نتیجه فعالیت فتوکاتالیزور در ناحیه مرئی افزایش مییابد ] 24و.[25
در فرآیند رفع آلودگی از محیط زیست ،گزارشات متعددی در بهکارگیری از طیف وسیعی از نانو مواد
وجود دارد و نانو فناوری نیز روشهای جدیدی برای پاکسازی محیط زیست ارائه میکند ].[26
سطح ذرات نانومتری بسیار مهمتر از حالت توده ای آنهاست بهطوریکه در نانوذرات نسبت سطح به
حجم بزرگتر بوده و اتمهای سطحی به علت نداشتن اتمهای همسایه با نیرو های ضعیفتری محدود می-
شوند که باعث باال رفتن واکنشپذیری سطح نانوذرات میشود.

-1-2آالیندههاي رنگي
فرآیند تصفیهی فاضالبهای صنعتی از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مورد توجه بسیاری
قرار گرفته است .کنترل فاضالبها جهت پیشگیری از بروز بیماریها ،حفظ زیبایی محیط زیست و
استفادهی مجدد از فاضالب تصفیه شده دیگر امری دلخواه نبوده بلکه یک ضرورت است ].[1
مواد رنگی یکی از منابع آلودگی هستند که به وسیله صنایعی همانند نساجی ،رنگ ،چاپ ،کاغذ
سازی و  ...تولید میگردد .این صنایع از بزرگترین مصرف کنندگان آب و به دنبال آن مهمترین آلوده
کنندگان آن نیز به شمار میروند .اگر فاضالبهای رنگی تولید شده بدون تصفیه به محیط زیست تخلیه
شوند ،اکوسیستم آبی را بهطور نامطلوبی تحت تأثیر قرار میدهند .وجود مواد رنگی در آب به علت
کاهش نفوذ نور به درون آب ،فتوسنتز 1گیاهان را مختل میکند و سمیت آنها ،حیات موجودات آبزی را
نیز از بین میبرد و در انتها نیز رودخانهها و دریاها که محل جاری شدن این پسابها در آنها هستند،
فواید خود را از دست میدهند ].[2
اکثریت رنگها بهدلیل داشتن ساختمان آروماتیکی در برابر تجزیه مقاوم بوده و میزان اکسیژن آب را
کاهش میدهند .به همین دلیل حذف آالیندههای رنگی از فاضالبها از حذف سایر ترکیبات آلی غیر
1
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رنگی مهمتر میباشد ،زیرا رنگها در غلظتهای خیلی کم نیز اثرات زیست محیطی را به دلیل قابل
رویت بودن به دنبال دارد و تصفیهی پسابهای رنگی قبل از وارد شدن آن به اکوسیستم زیستی بسیار
ضروری است ]3و.[4
صنایع نساجی از نظر الیاف مصرفی به چهار گروه تقسیم میشود ]:[5
 -1صنایع نساجی با استفاده از الیاف طبیعی گیاهی مثل پنبه
 -2صنایع نساجی با استفاده از الیاف مصنوعی
 -3صنایع نساجی با استفاده از الیاف طبیعی حیوانی مثل پشم
 -4صنایع نساجی با استفاده از الیاف مخلوط طبیعی و مصنوعی
اختالف اساسی صنایع مختلف نساجی با یکدیگر در سه عامل زیر خالصه میشود:
-1نوع الیاف مصرفی
-2انواع رنگهای بهکار برده شده
-3روشهای مختلف رنگرزی
مواد بهکار رفته در صنایع نساجی که عمدتاً در پساب آن نیز ظاهر میشوند عبارتند از :رزینها،
روغنها ،پاك کنندهها ،مواد آهار زنی همانند نشاسته ،مواد سفید کننده همانند آب اکسیژنه و ترکیبات
کلردار ،اسیدهای معدنی ،اسیدهای آلی ،حاللهای آلی ،پاك کنندهها و….[5].
مواد رنگزا را میتوان بر اساس ساختار شیمیایی و نیز نوع کاربرد مورد بررسی قرار داد ].[6 -9
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 -1-2-1طبقه بندي مواد رنگزا براساس ساختار شيميایي
طبقه بندی ماده رنگزا براساس ساختار شیمیایی و از جنبه گروه های عاملی ،شامل موارد زیر است:

 -1-2-1-1رنگهاي آزو

1

رنگدانههای آزو تقریبا بیش از  %50کل مواد رنگزای تولید شده در جهان را تشکیل میدهند و از
لحاظ تجاری مهمترین رنگها میباشند .اهمیت این رنگها به دو دلیل است :اول اینکه قدرت رنگی
زیاد دارند و دوم اینکه از مواد واسطهای ساخته میشوند که به آسانی تهیه میشوند و تنوع رنگی باالیی
دارند .شکل ( )1-1نمایش ساده ای از مواد رنگزای آزو را نشان میدهد که در آن  Aو  Dمعموال اجزای
آروماتیک هستند .در مواد رنگزای قدیمی  Aو  Dآروماتیک های استخالف شده کربوکسیل و در سال-
های اخیر هتروسیکلهای آروماتیک میباشند.
رنگهای آزو با توجه به تعداد گروههای آزو ( –  ) – N = Nدرمولکولها به مونو ،دی ،تری و پلی
آزو تقسیم میگردند ].[10
A–N=N–D
شكل ( :)1-1ساختار شيميایي رنگ هاي آزو

 -1-2-1-2رنگهاي آنتراكينون
مشتقات آنتراکنیون ماده حد واسط برای تولید رنگدانههای آنتراکینون میباشد .این دسته از مواد
پایداری مطلوبی در برابر نور دارند ]6و.[7
O

O

1- Azo dyes

5

شكل ( :)1-2آنتراكينون

 -1-2-1-3رنگهاي ایندیگوئيد
منشأ این دسته از رنگدانهها یک ماده طبیعی آبی رنگ به نام ایندیگو میباشد .تمام رنگدانههای
ایندیگو گروه رنگساز  - CO – C = C - CO -را دارند ].[7

شكل ( :)1-3رنگ ایندیگو

 -1-2-1-4رنگهاي تري آریل متان
رنگهای تری آریل متان از قدیمی ترین رنگهای مصنوعی میباشند .این رنگها از کربنی که به
سه حلقه آروماتیک متصل شده ،تشکیل یافته اند .رنگ و خواص این دسته از رنگها به تعداد و نوع
اکسوکروم  – NR2و  – OHبستگی دارد که  Rمیتواند هیدروژن ،آلکیل ،آریل و یا مجموعهای از آنها
در موقعیتهای پارا حلقه آروماتیکی باشد .اگر گروههای اسیدی در مولکول حضور نداشته باشند ،رنگ
کاتیونی است .وجود گروههای سولفونیک نشان دهنده آنیونی بودن رنگ و نیز باعث حل شدن آنها در
آب خواهد شد ].[6

شكل ( :)1-4سبز

ماالشيت1

1- Malachite green

6

 -1-2-1-5رنگهاي فتالوسيانين
این دسته ،موادی با رنگهای مختلف از آبی تیره تا سبز ا زرد را شامل میشوند ].[7 -9

شكل ( :)5 -1فتالوسيانين

 -1-2-1-6رنگهاي نيترو و نيتروزو
مواد رنگزای نیترو ترکیبی از دو یا چند حلقه آروماتیک ،معموالً حلقه بنزن یا نفتالین ،به طوری که
حلقه آروماتیک حاوی حداقل یک گروه الکترون دهنده نظیر  NH2و  OHاست ،میباشد .رنگ زرد
مارتیوس 1نمونهای از رنگهای نیترو است .در رنگهای نیتروزو ،گروه نیتروزو( ) ͦN = Oبه عنوان
رنگساز و معموال گروه هیدروکسیل به عنوان اکسوکروم روی حلقه قرار دارند .این دسته از رنگها
عموماً در رنگرزی و چاپ کاالهای کتانی به کار برده میشود ] 8و.[9

شكل ( :)1-6زرد مارتيوس

1-Martius yellow
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 -1-2-2طبقه بندي مواد رنگزا براساس كاربرد
 -1-2-2-1رنگهاي اسيدي
این دسته از رنگها ،آنیونی و محلول در آب هستند و برای رنگزری الیاف پشم ،پلی آمیدها و
اکریلیکی به کار میروند .در رنگرزی با این رنگها عالوه بر محلول رنگ از مواد دیگری نظیر اسید
سولفوریک ،اسید استیک یا اسید فورمیک نیز استفاده میشود .در ساختمان شیمیایی این رنگها انواع
گروههای شیمیایی نظیر آزو ،آنتراکینون ،تری آریل متان و ...شرکت دارند .برای حاللیت این نوع رنگینه،
وجود گروههای  COOHا و یا غالبا  SO3Hضروری به نظر میرسد و وجود این گروه های اسیدی
باعث میگردد تا رنگینه به صورت آنیونی عمل نمایند [ .]5 -8برخی از این رنگهاعبارتند از :قرمز
اسیدی ،114قرمز اسیدی ،218نارنجی اسیدی  ، 37قرمز اسیدی  ، 427قرمز اسیدی  ،5114زرد اسیدی
 636وقرمز اسیدی .788

 -1-2-2-2رنگهاي مستقيم
این دسته از رنگها نیز همانند رنگهای اسیدی ،رنگهای آنیونی و محلول در آب هستند و به طور
مستقیم از محلول آبی به سلولز منتقل میگردند و برای رنگرزی پنبه و الیاف سلولزی به کار میروند.
این قبیل از رنگها در حمام خنثی یا کمی قلیایی با نمک سولفات سدیم در حال جوش مورد استفاده
قرار میگیرند .اکثر مواد رنگزای مستقیم ترکیبات آزو از نوع دی ،تری و پلی آزو هستند [ .]6 -9برخی
از این رنگها عبارتند از :قرمز مستقیم ،823آبی مستقیم  971و قرمز مستقیم ( 28قرمزکنگو).10

2- Acid red 18
5- Acid red 114
8- Direct red 23

3- Acid orange 7
6- Acid yellow 36
9- Direct blue 71

8

1- Acid red 14
4- Acid red 27
7- Acid red 88
)10- Direct red 28(Congo red

 -1-2-2-3رنگهاي پراكنده
از دسته رنگهای نامحلول در آب هستند .معموال به حالت ذرات ریز و پراکنده شده در حمام
رنگرزی جهت رنگرزی نایلون ،پلی استرها و اکریلیکها به کار میروند .از لحاظ ساختار شیمیایی تقریباً
تمامی مواد رنگزای پراکنده ،آمین های نوع اول ،دوم یا سوم از سه نوع اصلی1 :ا آمینو آزو بنزنها2 ،ا
آمینو آنتراکینون ها و 3ا نیترو دی آریل آمینها بوده و معموالً خنثی می باشند [.]5 -8
برخی از این رنگها عبارتند از :آبی پراکنده  ،13بنفش پراکنده ،21بنفش پراکنده  ،326بنفش پراکنده
428و قرمز پراکنده .54

 -1-2-2-4رنگهاي واكنشي
این دسته از رنگها با الیاف پیوند کوواالنسی برقرار میکنند .واکنش میان سیستم فعال در مولکول
ماده رنگرزی و یک گروه مناسب در مولکول الیاف مثل هیدروکسیل یونیزه شده در الیاف سلولزی
صورت میگیرد .این مواد رنگرزی برای الیاف پشمی و ابریشمی کاربرد دارند[ .]5 -8برخی از این
رنگها عبارتند از :قرمز واکنشی ، 62قرمز واکنشی  ،73قرمز واکنشی  ،8198آبی واکنشی  ،94نارنجی
واکنشی  1016و سیاه واکنشی .115

 -1-2-2-5رنگهاي كرمي (دندانهاي)
اگر رنگینه ساختار مخصوصی داشته باشد که بتواند با نمکهای کروم ،مس و کبالت ترکیب گردد،
رنگهای نامحلول و با ثبات نسبت به آب و شستشو بر روی الیاف پشمی ،ابریشمی و پلی آمید ایجاد
میشود .این رنگینهها به دندانهای معروف میباشند و چون مهمترین دندانه به کار رفته ترکیبات کروم
هستند ،به آنها مواد رنگرزی کرومی گفته میشود .اکثر مواد رنگزای کرومی را ترکیبات آزو تشکیل می-

3- Disperse violet 26
6- Reactive red 2
9- Reactive blue 4

2- Disperse violet 1
5- Disperse red 4
8- Reactive red 198
11- Reactive black 5
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1- Disperse blue 3
4- Disperse violet 28
7- Reactive red 3
10- Reactive orange 16

دهند .باقی مواد رنگزای کرومی شامل ترکیبات آنتراکینون و تری آریل متان است .در رنگرزی پشم،
ابریشم ،نایلون و چرم نیز از این مواد رنگی استفاده میگردد [.]5 -8

 -1-2-2-6رنگهاي بازي
این دسته از رنگها ،کاتیونی و محلول در آب هستند و در رنگرزی اغلب الیاف اکریلیک بهکار
میروند .مکانیسم جذب این دسته از رنگها بر اساس جذب سطحی رنگ روی الیاف و خنثی شدن بار
منفی الیاف می باشد [ .]6-4برخی از رنگهای بازی عبارتند از :متیلن بلو( 1آبی بازی  ،) 9ردامین،2B
سبز ماالشیت ،قرمز بازی  346و زرد بازی  .428شکل( )1-7ساختار متیلن بلو را نشان میدهد.

شكل( :)1-7ساختار متيلن بلو

 -1-2-2-7رنگهاي خمي
این دسته از رنگها نامحلول در آب بوده و برای رنگرزی کتان در محلول قلیایی هیدروسولفیت
سدیم حل میشوند .همچنین برای رنگ کردن پشم و ابریشم نیز به کار می روند و دارای گروه C = O

هستند .برخی از رنگهای خمی عبارتند از :آبی خمی  ،51آبی خمی  ،66زرد خمی  ،71زرد خمی  84و
نارنجی خمی .911

3- Basic red 46
6- Vat blue 6
9- Vat orange 11

2- Rhodamine B
5- Vat blue 1
8- Vat yellow 4
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)1- Methylen blue (Basic blue 9
4- Basic yellow 28
7- Vat yellow 1

 -1-2-2-8رنگهاي گوگردي
این رنگها نامحلول در آب بوده و توسط سولفید سدیم احیاء و قابل حل در آب میشوند و از
ترکیب گوگرد با مواد آلی حاصل میشوند .از این مواد رنگی برای رنگرزی الیاف سلولزی استفاده می-
گردد .پشم و پلی آمیدهای مصنوعی را با رنگ های گوگردی نمیتوان رنگ نمود [.]5 -8

 -1-3مهمترین مراحل در نساجي و پسابهاي حاصل از آنها
 -1-3-1شستشو
این عمل مخصوص صنایعی از نساجی است که مواد اولیه مصرفی آنها نیاز به شستشو دارد .پساب
حاصل از این مرحله یکی از آلودهترین پسابهای تولیدی در این صنعت است و در آن موادی همانند
خار و خاشاك ،چربی و روغن ،واکس و مواد بیولوژیکی دیده میشود .این پساب نه تنها از آلودگی
باالیی برخوردار است ،بلکه از نظر کمیت از سایر انواع پساب نیز بیشتر است.

 -1-3-2سفيدگري

1

متداولترین مواد سفیدکننده ای که مورد استفاده قرار می گیرند شامل پراکسید هیدروژن و هیپو
کلریت سدیم است .این پساب حاوی باقی مانده مواد سفیدکننده همانند ترکیبات کلردار در آب اکسیژنه
و همچنین مواد اکسیدکننده قلیایی و اسیدی است.

 -1-3-3مرسيریزاسيون

2

این عمل اولین بار توسط جان مرسر ،با قرار دادن پنبه در محلول سود انجام گرفت .به طور کلی
مرسریزه کردن موجب شفافیت و درخشش الیاف ،افزایش میزان جذب رنگ ،تحمل کشش و در کل
2- Mercerisation

11

1- Bleaching

بهبود وضعیت پارچه میشود .پساب حاصل از این مرحله که تنها بر روی الیاف سلولزی و با استفاده از
سود انجام میشود ،به شدت قلیایی است.

 -1-3-4رنگرزي

1

از آنجایی که رنگهای مصرفی در صنایع نساجی متنوع میباشند ،پساب حاصل از این صنایع نیز از
نظر ترکیب شیمیایی بسیار پیچیده میباشند و همین امر سبب بروز مشکالت عمدهای برای تصفیه آن
گردیده است.

 -1-3-5چاپ

2

چاپ یکی از عملیاتهای مهم بر روی پارچه است و طی آن نقشها و طرحهای گوناگون بر روی
پارچه نقش می بندد .چاپ حالتی از رنگرزی است با این تفاوت که در رنگرزی تمام پارچه رنگ می
شود ولی در چاپ فقط بخش مورد نظر رنگی میگردد .در هر دو حالت فوق ،رنگ متناسب با نوع
پارچه به همراه مواد شیمیایی تثبیت کننده به کار میرود .پساب حاصل شامل مقادیر زیادی مواد رنگی و
و رنگدانهها است که از قسمتهایی چون شستشوی مخازن رنگدانههای مصرفی ،شابلونها و رنگدانه-
های باقی مانده بر روی منسوجات حاصل میگردد [ 5و.]11

 -1-4ویژگي فاضالب صنایع نساجي
ویژگی فاضالب صنایع نساجی به نوع مواد اولیه ،مواد شیمیایی مصرفی و فرایند تولید بستگی دارد.
از مهمترین ویژگیهای فاضالب این صنایع میتوان به موارد زیر اشاره کرد [ 1و:]27

 pH -1باال :باتوجه به مصرف سود سوزآور در بیشتر مراحل صنایع نساجی ،فاضالب این صنایع معموالً
دارای  pHباال میباشد.
2- Printing

12

1-Dyeing

 -2درجه حرارت باال :به دلیل مصرف بخار آب در واحدهای رنگرزی ،چاپ و همچنین مصرف آب
داغ در مراحل مختلف نظیر سفیدگری و آهارگیری ،حداکثر دمای فاضالب این صنایع معموال  30تا 50
درجه سانیتگراد میباشد.

 -3تنوع آالیندههاي شيميایي :باتوجه به تنوع مواد شیمیایی مصرفی ،به طور معمول در فاضالب این
صنایع مواد شیمیایی زیادی وجود دارد .مواد شیمیایی میتوانند آلی و یا معدنی باشند .بخشی از مواد آلی
قابل تجزیه بیولوژیکی و بخشی پایدار در محیط زیست میباشند.

 -4مقادیر زیاد رنگ :با توجه به نوع الیاف و فرآیند نساجی ،انواع مختلفی از رنگ در مراحل رنگرزی
و چاپ مصرف میشود و فاضالب تولیدی در این مراحل شامل مقادیر قابل توجهی از رنگهای مختلف
است .پایین بودن درجه تثبیت رنگها یکی از علل وجود رنگ در فاضالب این صنایع است.

 -1-5متداولترین روشهاي تصفيه فاضالب صنایع نساجي
انتخاب روش تصفیه به خصوصیات کیفی فاضالب و کیفیت فاضالب تصفیه شده قابل قبول بستگی
دارد .گاهی هدف یک صنعت از تصفیه ،انجام مراحل پیش تصفیه جهت دفع فاضالب به شبکه فاضالب
شهری است .در این شرایط مراحل محدودی از تصفیه ضروری میباشد .اما اگر هدف از تصفیه
فاضالب ،دستیابی به استانداردهای دفع فاضالب به محیط زیست و یا استفاده مجدد از فاضالب تصفیه
شده باشد ،مجموعهای از روشهای تصفیه شامل آشغالگیری ،یکنواخت سازی ،خنثی سازی ،تصفیه
فیزیکی و شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی و گاهی تصفیه پیشرفته مورد نیاز است.
فرآیندهایی که در حذف رنگ از فاضالب صنایع نساجی مؤثرند عبارتند از :فرآیند جذب سطحی،
انعقاد و لخته سازی ،فیلتراسیون غشایی ،فرآیند الکتروشیمیایی ،ازن زنی و فرآیندهای اکسیداسیون
پیشرفته .در اینجا فرآیندهای جذب سطحی و اکسیداسیون پیشرفته بهطور خالصه توضیح داده میشود.
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 -1-5-1فرآیند جذب سطحي
حذف براساس پدیده جذب شامل چسبیدن آالیندههای محلول و معلق به یک ماده جامد آلی یا
معدنی است .چسبیدن آالینده به جاذب ،به ترکیب و ساختار آالینده و ماهیت جاذب وابسته است .حذف
رنگ از جریان فاضالب تحت تأثیر عواملی نظیر میزان سطح جاذب ،اندازه ذره ،زمان تماس ،درجه
حرارت pH ،محلول ،حضور نمکها ،سورفکتانتها و فلزات قرار میگیرد [5 ،2 ،1و  .]12جاذبها
میتوانند آلی و یا معدنی باشند .جاذبهای معدنی از نظر مقاومت مکانیکی و پایداری شیمیایی ،سطح
ویژه باال و پایداری در مقابل تجزیه میکروبی از جاذبهای آلی برترند .جذب سطحی با کربن فعال یکی
از روشهای مورد استفاده در حذف رنگ به ویژه برای رنگهای کاتیونی و اسیدی است [ .]1ترکیباتی
نظیر کربن فعال ،زئولیتهای طبیعی ،سرباره معدن ،بنتونیت ،کیتوزان ،چوب ذرت و لجن فعال خشک
شده و… به عنوان جاذب جهت حذف رنگ استفاده شده اند [5 ،2 ،1و  .]12در فرآیند جذب عواملی
نظیر نوع ،میزان حاللیت و ساختار مولکولی رنگ در حذف رنگ موثر است .در بعضی از مطالعات از
لجن فعال خشک شده به عنوان جاذب جهت حذف رنگ های واکنشی استفاده شده که در این حالت
نیز ظرفیت جاذب به  pHمحیط ،نوع و غلظت رنگ وابسته بوده است .باال بودن هزینههای بهره برداری
نظیر هزینه احیاء جاذب و تصفیه مواد زاید جامد تولیدی از مهمترین محدودیتهای روش جذب
سطحی برای حذف آالیندههای رنگی است [ .]1فرآیند جذب سطحی نوعی از فرآیند جداسازی است
که در آن بعضی از اجزای یک فاز سیال به سطح جامد اتصال مییابد .فلزها ،اکسید فلزها،
سیلیکاژل ) (SiO2و کربن به صورت زغال فعال جامداتی هستند که برای فرایند جذب سطحی مورد
استفاده قرار میگیرند .جامدی را که جذب بر روی سطح آن اتفاق میافتد جاذب 1یا سوبسترا و مادهای
را که در یک سطح جذب میشود جذب شونده 2مینامند .جذب سطحی 3با جذب معمولی متفاوت
است .در جذب مولکولها به درون فاز جامد کپهای 4نفوذ میکنند .در این فرآیند مولکولهای یک فاز
در میان فاز دیگر نفوذ میکند.
2- Adsorbate

3- Adsorption
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1-Adsorbent
4- Bulk

برای نشان دادن ارتباط مقدار ماده جذب شده وغلظت اولیه آن رابطه ( )1-1بهکار برده میشود.
(C i  C e )V
1000m

()1-1

qe 

در رابطه ( qe ،)1-1مقدار ماده رنگی جذب شده برای هر گرم جاذب با واحد  Ci ، mol/gغلظت
اولیه ماده رنگی با واحد  Ce ، mol/lغلظت تعادلی ماده رنگی با واحد V، mol/lحجم محلول با واحد
میلی لیتر و  mجرم ماده جاذب با واحد گرم میباشد.

 -1-5-1-1جذب سطحي فيزیكي و شيميایي

1

جذب سطحی بر روی جامدات به دو دسته جذب سطحی فیزیکی و شیمیایی تقسیم میشوند .این
تقسیمبندی همیشه به آسانی امکانپذیر نیست .جذب سطحی فیزیکی فرآیندی برگشت پذیر بوده و
دارای نیروی ضعیفی از نوع واندروالسی میباشد .در جذب شیمیایی واکنش شیمیایی بر روی سطح
انجام میشود و مولکولها با پیوندهای نسبتاً قوی بر روی سطح نگه داشته میشوند .بزرگی مقدار تغییر
آنتالپی برای جذب شیمیایی معموالً به طور قابل توجهی بزرگتر از مقادیر مربوط به جذب سطحی
فیزیکی است .برای یک ماده در دمای کم ممکن است جذب فیزیکی رخ دهد و در دمای زیاد جذب
شیمیایی انجام پذیرد زیرا واکنشهای شیمیایی در دمای باالتر سریعتر از دماهای پایین پیش میروند
] 13و.[14

2

 -1-5-2فرآیندهاي اكسيداسيون پيشرفته

مشخصه اصلی همه فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته ،تولید رادیکالهای آزاد بسیار فعال (اصوالً
رادیکال  )OHاست .فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته شامل فرآیندهای حرارتی با  H2O2یا ازواکنشهای
تهییج شده با نور از قبیل فتولیز هموژن مستقیم ( UVخالء ،)3فتولیز  ،UV/H2O2فتولیز ازون ،UV/

فنتون 4و فتوکاتالیزورهای ناهمگون است.
)2- Advanced oxidation processes (AOPs
4-Fenton
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1- Physisorption and chemisorption
3- Vacuum UV

 -1-5-2-1فرآیند فنتون
فرآیند فنتون (پراکسید هیدروژن در حضور نمک  )Fe2+برای تصفیه مواد آلی و معدنی کاربرد دارد.
اساس فرآیند فنتون تشکیل عوامل اکسیدکننده نظیر رادیکال هیدروکسیل است که قادرند آالیندههای
سمی غیر قابل تجزیه بیولوژیک موجود در فاضالب را تجزیه کند .این فرآیند قادر به حذف محدوده
گسترده ای از رنگها است و در  pHاسیدی دارای شرایط بهینه بوده در حالی که معموالً فاضالبهای
نساجی دارای  pHقلیایی هستند لذا در  pHباال ،حجم باالیی از لجن زائد در نتیجه رسوب نمک های
آهن سه ظرفیتی تولید شده و کارایی فرآیند کاهش مییابد [ 1و.]27

 -1-5-2-2فرآیندهاي فتوكاتاليزوري ناهمگون
تجزیه فتوکاتالیزوری ناهمگون از جمله فرآیندهای تصفیه ای است که در شرایط متعادل از دما و
فشار قادر به معدنی نمودن آالیندهها است .در این روش ،آالینده موجود در آب در اثر تابش نور و در
حضور کاتالیزورهای نیمه رسانا به طور کامل به  CO2 ، H2Oو یا سایر مواد بی ضرر تبدیل میشود .در
طی سالهای گذشته از کاتالیزورهایی نظیر  Fe2O3 ،WO3 ،ZnS ،CdS ،ZrO2 ،SnO2 ،ZnO ،TiO2و...
برای اکسیداسیون فتوکاتالیزوری آالیندههای موجود در آب استفاده شده است .پر کاربرد ترین نیمههادی
مورد استفاده TiO2 ،بوده که از نظر پایداری ،عدم سمیت و نامحلول بودن مطلوب میباشد .مزیت
استفاده از  TiO2به عنوان فتوکاتالیزور شامل قابلیت تجزیه ترکیبات آلی سمی ،کاهش یونهای فلزی،
بهبود قابلیت تجزیه بیولوژیک فاضالبهای سلولزی و حذف رنگ از محلول حاوی رنگهای مختلف
است .نیمههادیها به دو حالت معلق و تثبیت شده در فرآیندهای فتوکاتالیزوری استفاده میشوند .در
صورتی که از ذرات نیمههادیها به صورت معلق در سوسپانسیون استفاده شود ،در پایان تصفیه ،نیمه-
هادی باید از فاضالب حذف شود .با این حال برای رفع نیاز به مرحله اضافی جهت حذف کاتالیزور،
میتوان این ترکیب را بر روی مواد بی اثر مناسب نظیر کربن فعال ،شیشه ،فوالد ،الیاف سلولز و ...تثبیت
کرد [ .]12در جدول (1ا )1مزایا و معایب بعضی از فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی حذف رنگ از
فاضالب صنایع نساجی ارائه شده است.
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جدول (1ـ :)1مزایا و معایب بعضي از فرآیندهاي فيزیكي و شيميایي حذف رنگ از فاضالب صنایع نساجي []1

فرآیند

مزایا

توصیف فرآیند

معایب

واکنش اکسیداسیون در
فنتون

ازن زنی

حضور پراکسید هیدروژن

حذف رنگهای محلول و

و آهن ()II

نامحلول

واکنش اکسیداسیون با

کاربرد در حالت گازی،

استفاده از گاز ازن

قدرت اکسیداسیون باال،

تولید لجن

ناپایداری و نیمه عمر کوتاه

حذف رنگهای محلول
واکنش اکسیداسیون عمدتاً
واکنشهای فتوشیمیایی

عدم تولید لجن

در حضور پراکسید

تشکیل محصوالت جانبی

هیدروژن و اشعه UV
تجزیه الکتروشیمیایی

تولید محصوالت بی خطر

واکنش اکسیداسیون با
استفاده از الکتریسیته

باال بودن هزینه برق
مصرفی

حذف رنگ بوسیله جذب

حذف خوب محدوده

انتقال آالینده به فاز جامد

جذب بر روی کربن فعال

سطحی

گسترده ای از رنگ ها

و مسائل مرتبط با

فیلتراسیون غشایی

جداسازی فیزیکی

حذف همه انواع رنگ ها

تولید لجن تغلیظ شده

تبادل یون

حذف رنگ بوسیله رزین

احیاء بدون افت ماده

غیرقابل کاربرد برای همه

تبادل یون

جاذب

رنگها

تشکیل لخته شیمیایی با

از نظر اقتصادی امکانپذیر

تولید لجن زیاد

افزودن کلرور فریک و ...

است

نگهداری و دفع جاذب
اشباع شده

انعقاد
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 -1-6نيمه هادي

1

مبدأ فعالیتها در زمینه فتوکاتالیزورهای ناهمگن از سال  1972میباشد که در آن سال فوجی
شیما 2و هوندا 3تجزیه آب برای تولید هیدروژن را با استفاده از فرآیند فتوکاتالیزوری بر روی نیمه هادی
 TiO2کشف کردند [.]28
جهت درك فرآیندهایی که در سطح نیمههادیها رخ میدهد ،بررسی حالتهای الکترونی نیمههادی
ها ضروری است که با استفاده از نظریه نوار به راحتی میسر میگردد .هنگامیکه اتمهای مشابه از یک
ماده در کنار هم قرار میگیرند ،هر اتم تحت تأثیر اتمهای همسایهی خود میباشد و میتواند همانند
میدان خارجی عمل نموده و باعث شکافتن ترازهای انرژی اتمهای منفرد شود .با افزایش تعداد اتمها این
زیر تراز ها گسترش یافته و در نهایت با به هم پیوستن این زیرترازها یک نوار منفرد تشکیل میگردد .با
نزدیک شدن فاصله بین اتمها به فاصله بین اتمی حالت تعادل این نوار به دو نوار تقسیم میشود .شکل
) )1-8شکافتگی و تشکیل نوار را نشان میدهد [.]15
Semiconductor
N=20000

O-Size
Particle

Cluster

Molecule

N=2000

N=10

N=2

LUMO

Atomic
Orbitals
N=1

Vacuum

Conduction
Bond

ش
Energy

Valence
Bond
HOMO

شكل ( :)1-8شكافتگي و تشكيل نوار نيمههاديها

3- Honda

2- Fuji Shima
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1- Semiconductor

نیمههادیها دارای یک ناحیه انرژی تهی هستند که در آنجا هیچ سطح انرژی وجود ندارد .بنابراین
نیمههادی از نظر انرژی دارای ساختار نواری است .نیمههادیها بر خالف فلزات که دارای سطوح
الکترونی پیوسته هستند ،دارای دو سری الیه انرژی میباشند [ .]29یکسری از این سطوح انرژی که
مربوط به پیوند کوواالنسی میان اتمها میباشد ،نوار ظرفیت  )VB(1نامیده میشود .دومین سری سطوح
مشابه دیگری هستند که از نظر انرژی در مکان باالتر قرار دارند و نوار هدایت )CB( 2نام دارند .فاصله
میان باالترین نوار اشغال شده (نوار ظرفیت) و پایینترین نوار خالی (نوار هدایت) را اصطالحاً شکاف
انرژی (Eg) 3میگویند [ .]30شکاف بین نوارهای پر و خالی در نیمههادی نسبت به عایق کوچک و
نسبت به هادی بزرگتر است [ .]31اختالف اصلی بین مواد در ماهیت نوارهای انرژی نیست ،بلکه در
اندازه شکاف انرژی میباشد .بر این اساس مواد را به سه دسته کلی طبقه بندی میکنند :هادی ،4نیمه
هادی و عایق( 5شکل .)9-1

نیمههادی

عایق

هادی

شكل( :)9 -1حاالت الكتروني تركيبات هادي ،نيمه هادي و عایق

همانطور که در شکل ) (8 -1مشاهده میشود ،در ترکیبات هادی ،نوارها یا همپوشانی کرده یا اینکه
فقط به طور نسبی پر شدهاند ،بنابراین الکترونها و حالتهای خالی انرژی در درون نوارها در هم
آمیختهاند و الکترونها میتوانند آزادانه تحت تأثیر یک میدان الکتریکی حرکت کنند .ساختمان مواد عایق
به گونهای است که نوار ظرفیت در صفر کلوین کامالً توسط الکترونها پر شده و نوار هدایت کامالً
3- Energy Gap

2- Conduction Band
5- Insolator
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1- Valance Band
4-Conductor

خالی است .مواد نیمههادی اساساً همان ساختار ترکیبات عایق ولی با اندازه شکاف انرژی کوچکتر را
دارند .شکاف انرژی نسبتاً کوچک نیمههادیها ،امکان تحریک الکترونها از نوار ظرفیت به نوار هدایت
را با مقدار کافی از انرژی نوری یا گرمایی فراهم میسازد .بطوریکه با تابش نور با انرژی مناسب ()≥Eg
به یک نیمه هادی ،الکترونهای نوار ظرفیت انرژی الزم برای برانگیخته شدن به نوار هدایت را به دست
میآورند که در نتیجه آن ،تعدادی الکترون در نوار هدایت و تعدادی حفره در نوار ظرفیت ایجاد می شود
که به آنها زوج الکترون  -حفره 1گفته می شود و به عنوان حاملهای بار به کار میروند .مواد عایق
برای برانگیختگی احتیاج به انرژی باالیی دارند و از آنجا که منابع فوتون در دسترس برای این مقدار
باالی شکاف انرژی گران می باشد ،بنابراین ترکیبات نارساناها نمیتوانند برای واکنشهای فتوکاتالیزوری
به کار روند [ 16و .[32ترکیبات نیمههادی که به عنوان فتوکاتالیزور بهکار میروند ،از نوع اکسیدها و
سولفیدهایی همچون  CdS ، ZnO ،TiO2و  ZnSمیباشند.

 -1-7موقعيت شكاف نوار انرژي نيمههاديها
توانایی انتقال الکترون از نیمههادیها به گونههای جذب شده به موقعیت شکاف انرژی نیمههادیها و
انرژی پتانسیل اکسایش-کاهش گونههای جذب شده بستگی دارد .از نظر ترمودینامیکی سطح پتانسیل
برای احیاشوندهها باید پایینتر از الیه هدایت نیمههادیها و برای اکسیدشوندهها باید باالتر از الیه
ظرفیت نیمه هادی باشد شکل(  )1-10موقعیت لبه نوار چند نیمه هادی را نشان میدهد .مقیاس صفر
محور سمت چپ سطح خالی از الکترون میباشد .و محور سمت راست برحسب پتانسیل الکترود نرمال
هیدروژن ) (NHEاست .هنگام اندازهگیری پتانسیل الیهها  pHالکترولیت برابر صفر بوده است .هنگام
اندازهگیری پتانسیل نوارها کنترل غلظت هیدروژن به علت تأثیر آن در پتانسیل نوارهای هدایت و ظرفیت
نیمه هادی الزم است [

1- Electron – hole pair
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Abstract: Dyes are widely used in textiles, printing, dyeing, and food industries. Dye
pollutants from these industries are sources of environmental contamination. The color
produced by small amounts of dyes in water is considered to pose a very serious problem
because they have a considerable effect on water environment and are visually unpleasant.
Among various physical, chemical and biological techniques for treatment of wastewaters,
heterogeneous photocatalysis has been considered as a cost-effective alternative This
method is generally based on generation of OH radicals which interact with organic
pollutants leading to degradation and subsequently mineralization. In this thesis, a green
method is applied for preparation of Zn1−xCdxS in water using microwave irradiation and
Zn1−xCuxS nanoparticles in water using microwave and ultrasounic irradiation. The
prepared samples were characterized by powder X- ray diffraction (XRD), scanning
electron microscopy (SEM) and UV-Vis diffuse reflectance spectroscopy (UV-Vis DRS)
techniques. It was found that Cd2+ and Cu2+ ions are homogeneously substituted for Zn2+
ions in ZnS lattice. The absorption edges for nanoparticles are red-shifted as content of
Cd2+ and Cu2+ ions increases. Photocatalytic degradation of methylene blue (MB) on the
prepared nanoparticles was investigated under visible light irradiation. Increasing
photocatalytic activity of Zn1-xCdxS and Zn1−xCuxS nanoparticles has been attributed to its
high visible light absorption and decrease of electron-hole recombination due to presence
of Cd2+ and Cu2+ ions in the lattice. Effect of different parameters were studied on the
photocatalytic degradation reaction. Mole fraction of doped ions, microwave irradiation
time and ultrasounic irradiation time, catalyst weight, initial concentration of the dye,
calcination temprature and pH of the solution require an optimum amount.
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