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توسط روش  صنعتیاثر دما بر ميزان جذب رنگ متيلن بلو از پساب های 

 اکسيداسيون پيشرفته
 

 مرضيه دیلمی

 اداره استاندارد شهرستان گناوه –اداره کل استاندارد استان بوشهر 
deylamii@yahoo.com 

 

  چكيده

و بدون حضور نور  Yو زئوليت TiO2بلو توسط جاذب اکسيد تيتانيوم در اين مطالعه اثر دما بر جذب متيلن

شود که براي براي جذب رنگ توسط جامد يک تعادل بين فاز مايع و جامد ايجاد مي. فرابنفش بررسي گرديد

هاي اوليه مختلفي براي اين کار اثر غلظت. شد استفاده  K0بدست آوردن نتايج ترموديناميکي از ثابت تعادل 

انرژي آزاد ( K0)ثابت تعادل  با استفاده از. مورد بررسي قرار گرفتاز رنگ در دماهاي مختلف بر ميزان جذب 

هاي ترموديناميکي که در اين مطالعه بررسي شده است از ديگر ثابت. نيز محاسبه شده است( ΔG0)استاندارد 

ميزان دمايي است که در حين  ΔH0. اشاره کرد( ΔS0)و تغييرات آنتروپي  ΔH0توان به تغييرات آنتالپي مي

اثر کند با توجه به نتايج به دست آمده، نظمي را بعد از جذب بازگو ميمقدار بي ΔS0شود و جذب مبادله مي

 .داردگرمازا بودن و افزايش بي نظمي را در پي  خودبه خودي فرايند جذب، ؛دما بر ميزان جذب رنگ

 

 

 .، جذبYوليتاکسيد تيتانيوم، زئدي رنگ متيلن بلو، فتوکاتاليزور،  :کليدی هایواژه
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  مقدمه

 نياز ا ياند که برخ وارد شده ستيز طيبه مح يکيآرومات يها ندهيمله آالجها منندهياز آال يعيوس فيط يپس از انقالب صنعت

 کيبه عنوان  ستيز طيمح يبرا  ريپذ هيتجزريد باتيبه عنوان ترک هاکيآرومات ترويهالوژنه و ن يهاکيمانند آرومات باتيترک

که به  نديآيمواد به شمار م نياز جمله ا  ويراکت يهاالخصوص رنگ يعل ،يسنتز يهارنگ. وندش يمحسوب م يجعامل خار

 ستميدر اکوس يشده و سبب آلودگ ستيز طيوارد مح يهمراه پساب کارخانجات صنعت عت،يکننده طب عنوان عامل آلوده

را  يصنعت يدر اواسط قرن نوزدهم رنگزا ربش که نيپس از ا .شونديمانند خاک و آب و به واسطه آن موجودات زنده م يعيطب

تن به بازار ارائه شده است که در  7×15 از  شيب تيبا کم يسنتز ينوع رنگزا 1111 بالغ بر  ستميقرن ب انيکشف کرد تا پا

 [. ]کاربرد فراوان دارند يو نساج يمختلف مانند چرم، کاغذ، لوازم بهداشت عيصنا

 يرنگرز نديدر فرآ زيها ن درصد آن 1 شوند و يرها م ميبه طور مستق ديتول نديفرآ رشده د ديتول ياهرنگ%  تقريباً 

 يوارد خروج تاًيمانده و نها يباق يدر پساب خروج يرنگرز نديبه علت عدم جذب کامل و ناموفق بودن فرآ يکارخانجات نساج

سرطان،  جاديو ا ييجهش زا راتيو تأث تيبر سم عالوه ست،يز طيدر مح اسيمق نيمواد در ا نيا هيتخل[.  ]شونديفاضالب م

و  ستمياکوس ينور يها تيها کاسته و باعث کاهش فعال از نفوذ آفتاب در عمق آب نييدر غلظت پا يبودن حت يرنگ ليبه دل

 [. 3]گردد يدما م شيمحلول در آب و افزا ژنيآمدن اکس نييپا

 از. را نام بردي کيولوژيو بيي ايمي، شيکيزيف يها توان روش يم ينساج يها متداول جهت حذف رنگ از پساب يها روش از

بر ( )AOP) 3شرفتهيپ ونيداسياکس يندهايو فرآ زيالکترول ،ييايميش ونيداسيتوان اکس يمورد استفاده م ييايميش يهاروش

 يندهاآينامبرده صورت گرفته، فر يهاروش که بر يمستمر يهاپژوهش. را نام برد( ليدروکسيآزاد ه کاليراد ليتشک هيپا

 يها معرف ندهيآال گونه نيا يکل يحت ايو  يجزئ بيتخر يروش مناسب و کارآمد برا کيرا به عنوان  شترفتهيپ ونيداسياکس

 ستيناهمگن با استفاده از نانوکاتال ستيشده روش فتوکاتال يمعرفي اکسيداسيون پيشرفته ها روش انيم در. کنند يم

 .کرد يباشد معرف يها را دارا م ندهياز آال يعيوس فيحذف ط ييکه توانا يتوان به عنوان روش يم را( TiO2)تيتانيوم

Pekakis اند  نشان داده کاتاليست اکسيد تيتانيومبا استفاده از  ينساج يپساب واقع يرنگبر يدر بررس[ 5]و همکارانش

 .باشد يم% 01و % 33 بيبه ترت يهواده حضوردر حضور و عدم  يرنگبر زانيکه م

 طوري به باشند،مي آب کننده مصرف صنايع بزرگترين از يکي و نموده مصرف را آب از زيادي مقادير رنگرزي و نساجي صنايع

است و  (توليد فرايند نوع به توجه با( محصول تن هر ازاي به مکعب متر 51  تا 5  بين صنايع اين در آب مصرف ميزان که

درصد از اين مقدار در  1 تا  1 باشد که تن در سال مي 30111حدود در دنيا در اين صنايع همچنين ميزان مصرف رنگ 

الستيک، پالستيک، محصوالت آرايشي،  ،کاغذ ،البته در صنايع ديگر مثل صنعت چرم. پساب حاصل از اين صنايع باقي مي ماند

هاي آلوده به مواد حجم وسيعي از پساب. يع نساجي دارددارويي و غذايي نيز کاربرد دارد ولي بيشترين ميزان مصرف را در صنا

هاي بيولوژيکي پايدارند و در صورت تجزيه هاي موجود در اين پسابها در برابر تجزيهرنگ. رنگي، در محيط زيست رها مي شود

در صنايع نساجي متيلن بلو يکي از مواد رنگي فوق الذکر است که بوفور . کنندجزئي محصوالت سمي و نامطلوب توليد مي

 .کاربرد دارد

                                                           
1xenobiotic 
2Reactive Dyes 
3Advanced Oxidation Process 
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 يمعرف دهيمهم و برگز  به عنوان روش يستيپرداخته سپس؛ روش فتوکاتال ينساج عيپساب صنا يابتدا به معرفاين مقاله در 

 . شود يدر آن شرح داده م تاثير دماو 

 ها روش و مواد

 احياء يا حالت اکسيد در و کرده عمل ينديکاتورا اُکس – رد يک عنوان به که باشدمي فونکسيونل رنگزاي ماده يک بلو متيلن

. دارد اياستفاده گسترده نيز ها بافت آميزي رنگ براي بلو متيلن .باشد مي) رنگبي / آبي (مختلف رنگهاي داراي شده

 [.01و  9] .شده است داده نشان   شکل و   جدول در ترتيب به بلو متيلن ملکول شيميايي ساختار و فيزيکي مشخصات

 بلو متيلن ملكول فيزیكی مشخصات – 0دول ج

 شيميایی فرمول علمی نام
 ملكولی وزن

 )مول بر گرم(
 موج طول

 حداکثرجذب
 رنگ نوع

 عالمت

 اختصاری
 آب در رنگ حالليت

Methylene blue C16 H18 N3 ClS 913/58 003 کاتيوني MB آبي آب در محلول 

 

 
 بلو متيلن رنگ شيميایی ساختار -0 شكل

 :تيتانيوم سيداک دی

 داراي است که سفيدرنگي پودر ماده اين .دارد فراواني کاربرد روزمره درزندگي که است فلزي اکسيدهاي از اکسيدتيتانيم دي

 مي سازد، مفيد و کارا بسيار زندگي در آنرا که ماده اين مهم خاصيت دو .است بروکيت و روتايل آناتيس، کريستالي فاز سه

 آن توصيف در القايي فوتو هاي پديده وقوع وسيله به را اکسيدتيتانيم دي .است آن دوستي آب فوق و کاتاليستي فوتو خواص

 فوتوشيميايي هايواکنش تسريع ها، ساختمان و هوا آلودگي حذف ها،فاضالب و آب تصفيه براي خاصيت دو اين از کنندمي

 .است شده داده نشان   شکل در دهما اين ظاهري شکل .شود مي استفاده ...هيدروژن، ليد تو مانند
 

 
 تيتانيوم اکسيد دی -2شكل 

ها بر روي نمونه با غلظت که تهيه نمونه حقيقي به صورت مداوم از پساب کارخانه نساجي مقدور نبود، لذا آزمايش از آنجايي

به صورت تجاري خريداري شده و  فتوکاتاليزورهاي استفاده شده نيز. بلو صورت پذيرفتمعلوم و تهيه شده از ماده جامد متيلن

 .آورده شده است  کار رفته در جدول  مشخصات مواد به. آوري مورد استفاده قرار گرفتندبدون هرگونه عمل
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 مشخصات مواد -2جدول 

 توضيحات .CAS No شرکت سازنده نام ماده

 Merck 7220-79-3 99.8% بلومتيلن

 Sigma 13463-67-7 4.26 g/cm3 (TiO2)اکسيد تيتانيوم

 cm3/g 0.205 تخلخل Y Sigma EC 215-283-8 , 2.34 g/cm3, Si/Al:1.6زئوليت 

 Younglin 7732-18-5 EC: 0.054 µS/cm آب ديونيزه

 Merck 64-17-5 Absolute اتانول

 

آورده  3ر جدول عالوه بر وسايل روزمره آزمايشگاهي نظير شيشه آالت آزمايشگاهي، تجهيزات مورد استفاده در اين پروژه د

 .اندشده

 
 

 تجهيزات  -3جدول 

 توضيحات مدل شرکت سازنده نام تجهيز

 دو پرتويي، سل کوارتز يک سانتيمتري Perkin Elmer Lambda 45 اسپکتروفتومتر

 تک پرتويي، سل کوارتز يک سانتيمتري UNICO 2100 اسپکتروفتومتر

 Sartorius S214TE ±0.0001 ترازو

 Heidolph MR3003 Max.1300rpm همزن-هيتر

 UV Phillips 4P-SE 11wالمپ 

 GAST DBM40 Max. 2cfm موتور هوا

 

 . نشان داده شده است 3ها بصورت شماتيک در شکل رآکتور مورد استفاده در اين آزمايش

 

 

 

 
 

 نمای کلی رآکتور مورد استفاده در این پروژه -3شكل 
 

همانگونه . ها مورد تغييراتي قرار گرفته استباشد که جهت انجام آزمايشک ليتري مياين رآکتور در اصل يک ارلن تخليه ي

برداري با فرستادن يک لوله شود، لوله تخليه به عنوان محل نمونه برداري در نظر گرفته شده که نمونهکه در شکل مشاهده مي

قسمت دهانه . لن به خوبي در مقابل نور محافظت گرديدديواره ار. پذير به درون ارلن و مکش بوسيله سرنگ انجام گرفتانعطاف

در سمت مقابل لوله نمونه برداري يک . نيز محل ورود نمونه و فتوکاتاليست و نيز محل قرارگيري منبع نور فرابنفش مي باشد

درون محلول، لوله  در طول دميدن هوا به. لوله تخليه ديگر نيز تعبيه گرديد که از طريق آن بتوان به درون محلول هوا دميد
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از يک حمام . شد تا از انباشته شدن سريع هوا و پرتاب محتويات ارلن به بيرون جلوگيري شودنمونه برداري بيرون کشيده مي

 .ها سود جسته شدآب بر روي يک همزن مغناطيسي براي ثابت نگه داشتن دما و هم زدن نمونه

 نتایج

 Yئوليت و ز TiO2اثر دما بر ميزان جذب رنگ توسط 

براي . بدون حضور نور فرابنفش بررسي گرديد Yو زئوليت  TiO2بلو توسط جاذب در اين مطالعه اثر دما بر جذب متيلن

شود که براي بدست آوردن نتايج ترموديناميکي از ثابت جذب رنگ توسط جامد يک تعادل بين فاز مايع و جامد ايجاد مي

هاي اوليه مختلفي از رنگ در دماهاي مختلف بر ميزان جذب مورد بررسي براي اين کار اثر غلظت. شوداستفاده مي K0تعادل 

مقدار ثابت  5و  4در شکل هاي . نشان داده شده است  4هاي مورد نياز براي محاسبه ثابت تعادل در جدول داده. قرار گرفت

ميزان رنگ جذب شده  qe (qeبر حسب  ln(qe/Ce)نمودار  تعادل ناشي از جذب در دماهاي مختلف از برون يابي حاصل از

 . رسم شده است( غلظت تعادلي رنگ Ceبه ازاي يک گرم جاذب و 

 های آزمایشگاهی مربوط به بررسی اثر دما بر جذبداده -4جدول 

 (mg/l)غلظت اوليه 

 Yزئوليت 

 (mg/l)غلظت اوليه 

TiO2 

 شرایط مختلف

200 100 50 25 10 200 100 50 25 10 
82 64 42 24 10 200 130 80 45 20 

qe 

(mg/g) 

25˚C 
104 74 50 26 12 210 142 88 51 24 35˚C 

128 78 56 29 15 218 153 96 58 30 45˚C 

140 84 60 33 19 240 165 105 64 35 55˚C 

 

 

 TiO2تعيين ثابت تعادل در دماهای مختلف برای جاذب  -4شكل 
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 Yعادل در دماهای مختلف برای جاذب زئوليتتعيين ثابت ت -5شكل 

 

 . را بدست آورد( ΔG0)، انرژي آزاد استاندارد  از طريق معادله   توانمي( K0)ثابت تعادل  با استفاده از

( )     ΔG0= -RTlnK0 

 (.J/molK 3 4/0)ثابت جهاني گازها مي باشد  Rدما بر حسب کلوين و  Tکه در اينجا 

ΔG0  دهد که ميل هر واکنش را براي خودبخودي بودن در هر دمايي بررسي کرده و منفي بودن نايي را ميبه ما اين توا

ΔG0 (.5جدول )دهد در اين مطالعه خودبخودي بودن فرآيند جذب را نشان مي 

 مقدار انرژی آزاد برای جذب  -5جدول 

 شرایط TiO2نتایج ترمودیناميكی   Yزئوليت  نتایج ترمودیناميكی 

ΔG (kJ/mol) K0 ΔG (kJ/mol) K0 T (ºC) 

-0.852 0.3444 -2.471 0.9977  5 

-1.172 0.4579 -3.162 1.235 35 

-1.589 0.6011 -4.071 1.54 45 

-2.262 0.8298 -4.731 1.735 55 

 

يرات آنتروپي و تغي ΔH0توان به تغييرات آنتالپي هاي ترموديناميکي که در اين مطالعه بررسي شده است مياز ديگر ثابت

(ΔS0 )اشاره کرد .ΔH0 شود و ميزان دمايي است که در حين جذب مبادله ميΔS0 نظمي را بعد از جذب بازگو ميمقدار بي-

 .نشان داده شده است 0هاي مورد نياز در جدول کند که داده

 داده های تعيين آنتالپی و آنتروپی جذب  -6جدول 

 Y TiO2زئوليت

1000/T (1/K) ln K0 1000/T (1/K) ln K0 

3.355705 -1.0671 3.355705 -0.0023 
3.246753 -0.7811 3.246753 0.211071 
3.144654 -0.5089 3.144654 0.431782 
3.04878 -0.1865 3.04878 0.551123 
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آيند يبدست م ΔS0و  ΔH0يابي، به ترتيب از شيب و برون T/1بر حسب  lnK0با رسم نمودار   با توجه به معادله 

 . آورده شده است  7که نتايج استخراجي از آن نيز در جدول ( 7و  0شکل )

 ( )     lnK0= (ΔS0/R)-( ΔH0/RT) 

 

 

 TiO2تعيين آنتالپی و آنتروپی حاصل از جذب توسط جاذب  -6شكل 

 

 

 Yتعيين آنتالپی و آنتروپی حاصل از جذب توسط جاذب زئوليت -7شكل 

 برای تغييرات آنتالپی و آنتروپی حاصل از جذب  مقادیر بدست آمده -7جدول 

  Y TiO2زئوليت

23.64 kJ/mol 15.32 kJ/mol ΔH0 
70.33 J/mol K 51.49 J/mol K ΔS0 

نظمي بين سطح جامد و نشان دهنده افزايش بي ΔS0دهنده گرماگير بودن جذب و مقدار مثبت نشان ΔH0مقدار مثبت 

توان بدليل افزايش اندازه و يا فعاليت سطح جامد و افزايش جذب با افزايش دما را ميدليل . باشدمحلول در حين جذب مي

هاي ناشي از تغييرات ساختاري جاذب در نظميدليل افزايش بي به ΔS0مقدار مثبت . افزايش تحرک رنگ مربوط دانست

 .دماهاي باالتر است
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 نتيجه گيری

 هاي روش . باشد مي بلو متيلن گيرد، مي قرار استفاده مورد نساجي صنايع در از رنگ عنوان به که سمي هاي آالينده از يکي

در اين مطالعه از . است گرفته قرار ارزيابي مورد محققين توسط کارخانجات خروجي پساب از ماده اين حذف براي مختلفي

TiO2  و زئوليتY بلو در شرايط مختلف ميزاني از متيلناگر چه . بلو از محلول آبي آن استفاده گرديدبراي حذف رنگ متيلن

هاي غليظ کافي نبوده و بايد از عوامل ديگر شود اما اين مقدار براي محلولبصورت جذب سطحي بر روي اين دو ماده جذب مي

 . براي بهبود حذف اين آالينده رنگي از آب استفاده شود

 خودبه خودي فرايند جذب، ؛دما بر ميزان جذب رنگ اثربا توجه به نتايج به دست آمده به  اين نتيجه  مي رسيم که 

 .داردگرمازا بودن و افزايش بي نظمي را در پي 
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oxidation process 

 

 

Marzieh Deilami
1
 

1
Organization of Standard, Genaveh, Bushehr, Iran,   deylamii@yahoo.com   

 

Abstract  
In the study, the effect of tempreture on the absorption of methylene blue by the absorbent 

titanium oxide (TiO2) and zeolite Y and without the presence of ultraviolet light was explored. 

For color absorbtion by solid, an equivalency between liquid and solid phases is made, which 

for this work the effect of different initial concentrations of color in a variety of tempretures on 

the amount of absorbtion was explored. Using equilibrium constant (K0), standard free energy 

(∆G0) was aslo calculated. Other thermodynamical constants which had been explored in this 

study, were enthalphy changes (∆H0) and entropy  changes (∆S0). (∆H0) is the value of the 

tempreture which is exchanged during the absorbtion, and ∆S0 represents the value of 

irregularity after the absorbtion. According to the results, the effect of tempreture on the 

absorption of color, self-absorption prodess, results in heat producing and increasing 

irregularity. 
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