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مقدمه -1 :کلروفنل ها ،به دلیل سمیت و تجزیه ناپذیری ،به عنوان آالینده های دارای اولویت زیست محیطی در پساب و

واژگان کلیدی:

فاضالب های صنعتی می باشند .هدف از این مطالعه ،تعیین کارایی پریدات (( -IO4فعال شده با نانوذرات اکسید منیزیم
در حضور امواج فرابنفش برای حذف  -1کلروفنل از محلول های آبی بود.

-1کلروفنل
امواج فرابنفش
نانوذره اکسید منیزیم
پریدات
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی
محفوظ است.

روش کار :در این مطالعه ی تجربی ،تجزیه فتوشیمیائی  -1کلروفنل در یک راکتور استوانه ای ناپیوسته با حجم  1/5لیتر
انجام شد .المپ جیوه ای کم فشار  55واتی به منظور تولید امواج فرابنفش با طول موج  154نانومتر استفاده شد.
پارامترهای مؤثر بر فرآیند جذب شامل  pH (3تا  ،)22دوز نانوذره ( 0تا  2/5میلی مول بر لیتر) ،غلظت  -1کلروفنل (0/11
تا  2/76میلی مول بر لیتر) ،غلظت پریدات ( 0تا  4میلی مول بر لیتر) ،زمان تماس ( 0تا  60دقیقه) مورد بررسی قرار
گرفتند.
یافته ها :در فرایند تلفیقی فعال سازی پریدات با نانوذرات اکسید منیزیوم در حضور پرتو فرابنفش ()UV/PI/MgO
بیشترین میزان حذف  -1کلروفنل در  pHبرابر با  ،7غلظت پریدات  4میلی مول بر لیتر ،غلظت نانو ذره اکسید منیزیم 2
میلی مول بر لیتر و غلطت اولیه  0/44میلی مول بر لیتر  -1کلروفنل حاصل شد .در این شرایط ،با گذشت زمان  60دقیقه
حدود  85درصد از  -1کلروفنل حذف شد .همچنین با افزایش غلظت اولیه جاذب و جذب شونده کارایی حذف  -1کلروفنل
کاهش یافت.
نتیجه گیری :پریدات فعال شده با نانوذرات اکسیدمنیزیوم برای حذف  -1کلروفنل کارایی مناسبی دارد .مقدار  pHبرابر
 ،7غلظت پریدات  4میلی مول بر لیتر و غلظت نانوذرات اکسید منیزیوم  0,44میلی مول بر لیتر ،زمان  60دقیقه بهینه
ترین حالت حذف  -1کلروفنل بود.

مقدمه
نفت ،صنایع پالستیک سازی ،چوب ،کاغذسازی و ساخت انواع آفت-
کش ها و علف کش ها مشاهده شده است[ .]1حضور این ترکیبات
آروماتیک کلرینه ،به علت ساختار مولکولی خاص خود ،از جمله حضور
اتم های کلر ،بر روی حلقه ی بنزنی و ناتوانی فعالیت آنزیمی ارگانیسم-
ها ،در برابر تجزیه بیولوژیکی مقاوم بوده و در صورت تماس با انسان،
مخاطرات جهش زائی و سرطان زائی از خود نشان می دهند [ .]4 ,3از
دیگر عوارض عمومی این ترکیبات در محیط زیست سمیت برای
موجودات آبزی در غلظت های کم و تولید بوی مشمئزکننده در منابع
آبی است [ .]1براساس نظر سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا تمامی

با افزایش آگاهی جوامع از خطرات جبران ناپذیر آلودگی محیط زیست
ناشی از تخلیه پساب ها و مواد آالینده به طبیعت ،اجرای قوانین
حفاظت محیط زیست در دو دهه ی اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته
است .رعایت دقیق استانداردهای زیست محیطی منوط به کنترل
آالینده هایی است که به وسیله ی فرآیندهای معمول تصفیه به راحتی
حذف نمی شوند [ .]2از جمله ی این آالینده ها که درچند سال اخیر
به شدت مورد توجه محققان و بهره برداران تصفیه خانه های آب و
فاضالب قرار گرفته است ،ترکیبات کلروفنلی است .کلروفنل ها به مقدار
وسیع در فاضالب خروجی بسیاری از صنایع ،نظیر پتروشیمی ،پاالیش
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ترکیبات کلروفنل در لیست آالینده های دارای اولویت (Priority
) pollutantsقرار دارند که نشان دهنده ماهیت خطرزائی این
ترکیبات برای محیط زیست و انسان است[-1 .]5کلروفنل ها
( )C6H5ClOاز ترکیبات آلی هالوژنه می باشد (شکل.]5[ )2
غلظت آالینده ی -1کلروفنال در محیط زیست در گستره 200-100
میکروگرم بر لیتر تشخیص داده شده است که فقط مقدار کمی در آب
قابل تشخیص است [ .]6این در حالی است که آژانس حفاظت محیط-
زیست آمریکا با توجه به ماهیت سمی این ترکیبات ،مقدار استاندارد
آن را در آب تصفیه شده کمتر از  2میکروگرم بر لیتر اعالم کرده است،
و بر کاهش مقدار این آالینده ها در پساب خروجی از واحدهای تصفیه-
خانه فاضالب صنایع به مقدار  2میلی گرم بر لیتر قبل از تخلیه به
محیط تأکید دارد [ .]7این ماده ،پس از ورود به محیط ،از طریق تنفس
و گوارش ،وارد بدن شده و به عنوان یک ماده شیمیایی سمی و خورنده،
سبب تحریک و سوزش چشم ،پوست ،گلو ،بینی و افزایش سرفه می-
شود .تماس طوالنی مدت با این ماده ،سبب سردرد ،خستگی ،بی قراری،
اثر بر کبد و کلیه ،ضعف عضالنی ،تهوع و در نهایت اغما و مرگ می-
شود[ .]8روش های متعددی به منظور حذف این ترکیبات از محیط-
زیست مورد توجه قرار گرفته است .روش هایی نظیر جذب سطحی،
سوزاندن ،اکسیداسیون شیمیایی و فرایندهای بیولوژیکی و  ...می باشد
که برای حذف -1کلروفنل استفاده شده است .هر کدام از این روش ها
مزایا و معایبی دارند؛ از جمله اینکه در فرآیند جذب انتقال آالینده از
یک فاز به فاز دیگر بدون حذف آالینده است و اکسیداسیون شیمیایی
همه مواد آلی را حذف نمی کند و روش تصفیه بیولوژیکی با سرعت کم
انجام میشود[ .]9روشهای مذکور تنها آلودگی را از فاز آبی به شبکه
جامد منتقل می کنند و فرآینـدهای تخریبـی نیـستند ،تکنیک های
فراگیر به حساب نمی آیند [ . ]20یکـی از مـوثرترین روشهـا فرآینـد
اکـسیداسیون پیـشرفته (Advanced process )AOPS
oxidationاست [ .]22اکسیداسیون پیشرفته عبـارت است از
اکسیداسیونی که برای تصفیه موثر فاضالب به اندازه کافی رادیکال
هیدروکسیل تولید کند[ AOPS .]21یکی از فرایندهای موثر در حذف
ترکیبات و مواد آلی سمی و غیر قابل تجزیه بیولوژیکیاست که به دلیل
سهولت کاربرد ،اقتصادی بودن ،کارایی باال و عدم تولید مقادیر زیاد
لجن به عنوان یک فناوری کارآمد در زمینه های مختلف علوم محیط-
زیست مورد توجه قرار گرفته است[ .]23استفاده از امواج فرابنفش،
یکی از پرکاربردترین روش ها به منظور حذف آالینده های متعدد طی
فرایند اکسیداسیون پیشرفته به شمار می آید که عمدتاً بدلیل نیاز به
راندمان حذف باال و اهمیت معدنی شدن کامل ترکیبات با عوامل
اکسیدکننده از جمله پراکسید هیدروژن ،ازن و  ...بصورت توأم مورد
استفاده قرار می گیرد .افزایش کارایی فرایند با استفاده از کاربرد توأم
عوامل اکسیدان و اشعه فرابنفش سبب افزایش استفاده از برخی
ترکیبات جدید از جمله پرسولفات ،پریدات می شود[ .]24در این میان
پریدات یکی از انواع اکسیدان های ید است که اخیراً در حذف ترکیبات
آلی محلول در آب مورد استفاده قرار گرفته است .پتانسیل احیای آن
 2/6Vگزارش شده است[ ]25که در مقایسه با رادیکال هیدروکسیل
( )OHoضعیف تر است .این ماده ی اکسیدان به صورت انتخابی عمل
می کند و استفاده از آن در اکسیداسیون ترکیباتی که دارای گروه
کربونیل یا گروه هیدروکسیل هستند (مثل فنل) بسیار موثر است .اشعه

ماورابنفش می تواند واکنش پریدات را بطور گسترده ای افزایش داده و
قابلیت انتخابی بودن آن را بدلیل ایجاد رادیکال هیدروکسیل ()OHo
و دیگر رادیکال های غیرانتخابی کاهش دهد .در اثر اکتیو شدن پریدات
توسط اشعه ماورابنفش ،گونه های مختلف از رادیکال های بسیار قوی
همچون ( IO4o ،OHoپریودیل)( IO3o ،آیودیل) و ( IO3-آیودات) و
انواع واسطه های غیررادیکالی ( H2O2و  ،)O3تولید می شود .حضور
چندین نوع رادیکال ،نشان دهنده ی برتری آن بر سایر تکنیک های
 AOPاست که تنها بر پایه رادیکال های خاص ،نظیر رادیکال سولفات،
رادیکال هیدروکسیل ،اکسیژن نوزاد عمل می کنند .امروزه ،محققین
تحقیقات وسیعی را به منظور افزایش کارایی فرایندهای مذکور به جهت
کاهش دادن غلظت مواد مورد استفاده و کاهش زمان تماس از طریق
افزودن مواد نانوذره ای که خود منجر به کاهش حجم راکتورهای مورد
استفاده خواهد شد ،انجام داده اند که در این میان طیف وسیعی از مواد
نانوذره می تواند مورد استفاده قرار گیرد ] .[5نانوذرات به دلیل عملکرد
متفاوت و توانایی بعنوان کاتالیست در فرایند اکسیداسیون و بهبود
پایداری حرارتی در رزین های فنلی مورد استفاده قرار می گیرند .در
سال های اخیر کاربرد نانوذرات به عنوان یک عامل احیاکننده در حذف
ترکیباتی نظیر حالل های کلرینه ،آلیفاتیک های هالوژنه (،)VOCS
آروماتیک های پلی هالوژنه نظیر  PCBSو سایر ترکیبات آلی مورد
مطالعه زیادی قرار گرفته است[ .]25نانوذرات اکسید منیزیم فلزی نیز
به علت سطح باال و هزینه تولید پایین پتانسیل باالیی در تصفیه ی
فاضالب های متعدد از جمله فاضالب های صنعتی دارد .این ماده به
طور کلی از طریق فرایند تجزیه گرمایی هیدروکسید منیزیم یا کربنات
منیزیم بدست می آید[ .]26به دلیل خصوصیات منحصر بفرد احیا
کنندگی ذرات اکسید منیزیم احتمال فعال سازی پریدات توسط آن
محتمل است .اما به دلیل فقدان وجود مستندات علمی و لزوم استفاده
از آن انجام مطالعات پژوهشی در این زمینه امری ضروری به نظر می-
رسد .از این رو در این مطالعه اثر بخشی اکسید منیزیم در فعال سازی
پریدات در حضور اشعه فرابنفش و تاثیر عوامل تاثیرگذار از جمله pH
محیط ،غلظت اکسید کننده ،غلظت فعال ساز ،زمان تماس ،غلظت
اولیه ی ماده آلی در حذف -1کلروفنل مورد بررسی و مطالعه قرار
گرفت.

روش کار
مواد شیمیایی -1کلروفنل ساخت شرکت Merckآلمانمورد استفاده
قرار گرفت .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی -1کلروفنل در جدول 2
نشان داده شده است.
راکتور به صورت سیلندر استوانه ای با حجم مفید  1/5لیتر از جنس
استیل ضد زنگ بسیار صاف و صیقلی به منظور به حداکثر رساندن
انعکاس پرتو درون راکتور مورد بهره برداری قرار گرفت .پرتو فرابنفش
مورد استفاده در این مطالعه توسط المپ بخار جیوه کم فشار  55وات
تامین گردید .این المپ ها حدود  90درصد پرتو خروجی شان در ناحیه
 153/7 nmقرار دارد که توسط شرکت فیلیپس هلند ساخته شده
است .المپ درون پوشش کوارتزی بسیار شفاف به قطر  1سانتی متر
در امتداد طول راکتور و به صورت مرکزی در داخل آن قرار داده شد.
تصویر  1شمای کلی راکتور تابش پرتو فرابنفش و تجهیزات بکار رفته
در آماده سازی آن نشان داده شده است .راکتور مجهز به شیر ورودی
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به منظور تعیین تاثیر شدت یونی بر سنتیک حذف -1کلروفنل در
شرایط بهینه بهره برداری در فرآیند فوق ،مقادیر  0/5 ،0/25و  2گرم
در لیتر کلریدکلسیم ،به جریان ورودی اضافه شده و میزان حذف -1
کلروفنل اندازه گیری شد [.]11
بعد از تعیین شرایط بهینه حذف -1کلروفنل ،سینتیک تجزیه این ماده
در فرآیندهای مختلف ،مورد بررسی قرار گرفته و مقادیر سرعت واکنش
تعیین شد .بدین منظور ،در شرایط بهینه بهره برداری در هر دو فرآیند،
تغییرات زمان را در برابر ( 1/C ،)Cو ) –Ln(C/C0رسم نموده و
مقدار  ،R2مبنای تعیین درجه واکنش قرار گرفت.
در هر مرحله از انجام آزمایشات و در فواصل زمانی مشخص ،مقدار
مشخصی از نمونه را برداشته و بالفاصله ،به منظور به حداقل
رساندن تغییر در نتایج عملیات آماده سازی نمونه ،انجام و در نهایت
با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Vis spectrometer-
 DR 5000و رسم منحنی های استاندارد نسبت به قرائت مقادیر
ماده آلی در زمان های مختلف اقدام شد .بدین منظور و با استفاده
از رهنمود کتاب استاندارد متد ( ،) 65حجم مشخصی از نمونه را
برداشته و با استفاده از هیدروکسیدآمونیوم و بافرهای فسفات،
تنظیم  pHرا به مقدار ( )7/9 ± 0/2انجام داده و در ادامه به محلول
 2میلی لیتر  -4آمینوآنتی پیرین و بعد  2میلی لیتر از محلول
پتاسیم فری سیانید اضافه شد .بعد از گذشت  25دقیقه ،با استفاده
از دستگاه اسپکتروفتومتر ،میزان جذب نور نمونه ،در طول موج
 500نانومتر قرائت گردید( )66در تمام مراحل آزمایش ،نمونه ی
شاهد نیز که آب دو بار تقطیر بود ،مورد استفاده قرار گرفت .در
نهایت و با استفاده از منحنی های استاندارد ،مقادیر جذب به غلظت
تبدیل گردید .منحنی های استاندارد  -1کلروفنل در تصویر  1و 3
نشان داده شده است .بدین منظور و با توجه به محدوده ی غلظت-
های مورد مطالعه ماده آلی و انتظار حذف آن ،منحنی استاندارد در
محدوده ی غلظت  0تا  20میلی گرم برلیتر رسم گردید.

و خروجی و سیستم هشداردهنده سمعی و بصری عدم کارکرد المپ
بود .در تمامی مراحل کار از محلول استوک با غلظت  2000میلی گرم
برلیتر -1کلروفنل استفاده شد .در شروع کار غلظت ثابت ماده آلی،
پریدات و نانوذره اکسید منیزیم در  pHهای  7 ،3و 20مورد استفاده
قرار گرفت .در هر مرحله و در یک تانک ذخیره  1/5لیتر ،محلول حاوی
ماده آلی ،پریدات و نانوذره اکسید منیزیم آماده و با استفاده از
هیدروکسید سدیم 0/2موالر و اسید سولفوریک  0/2نرمال  pHمحلول
تنظیم و به محفظه واکنش انتقال داده شد.
به منظور تعیین تاثیر  pHدر ناحیه اسیدی ،خنثی و بازی به ترتیب
محدوده های  7 ،3و 20انتخاب شد[ .]27جهت مقایسه تغییرات ،pH
از غلظت ثابت  0/44میلی مول بر لیتر -1کلروفنل ،غلظت پریدات 1
میلی مول برلیتر ( )36و نانوذره اکسید منیزیم  0/5میلی مول برلیتر
استفاده شد[ .]28در نهایت pH ،بهینه بر اساس بیشترین مقدار حذف
-1کلروفنل در زمان های مختلف تابش ( 60-0دقیقه) انتخاب گردید.
به منظور تعیین غلظت بهینه نانواکسید منیزیم ،از  pHبهینه مرحله
قبل ،غلظت ثابت  0/44میلی مول برلیتر -1کلروفنل ،غلظت پریدات 1
میلی مول برلیتر و غلظت های متفاوت نانوذره اکسید منیزیم  0تا 2/5
میلی مول برلیتر ( معادل  60-6میلی گرم بر لیتر) استفاده شد[.]29
به منظور تعیین تاثیر غلظت های مختلف پریدات ،مقادیر متفاوت
پریدات در دامنه  0تا  5میلی مول برلیتر و غلظت ماده آلی برابر با
 0/44میلی مول برلیتر ،در مقادیر بهینه نانوذره اکسید منیزیم و pH
بهینه مرحله قبل استفاده شد[.]10
به منظور تعیین اثر غلظت اولیه  -1کلروفنل از  ،pHپریدات و نانوذره
اکسید منیزیم بهینه در مراحل قبل استفاده شده و کارایی حذف این
ماده آلی در غلظت های متفاوت -1کلروفنل از  0/11تا ( 2/76میلی
مول برلیتر) سنجیده شد[.]12
به منظور تعیین اثر نانوذره اکسید منیزیم ،اشعه فرابنفش و پریدات ،به
تنهایی از مقادیر بهینه مرحله قبل استفاده شده و کارایی حذف هر یک
در غلظت اولیه ( 0/44میلی مول برلیتر) سنجیده شد.

تصویر  :0منحنی استاندارد -1کلروفنل محدوده غلظتی  0تا  20میلیگرم بر لیتر
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( pHبرابر با  7و غلظت نانوذره  2 MgOمیلی مول بر لیتر) آزمایشات
با مقادیر متفاوت غلظت پریدات در مقادیر  0تا  4میلی مول برلیتر
انجام شد .بر اساس نتایج این مرحله از انجام آزمایشات کارایی حذف
-1کلروفنل به غلظت پریدات ،بستگی داشته است .بیشترین مقدار
حذف -1کلروفنل ،با  4میلی مول برلیتر پریدات و در زمان  60دقیقه
( حدود  83/9درصد) اتفاق افتاده است .با افزایش غلظت پریدات به 5
میلی مول برلیتر  80/3درصد -1کلروفنل در زمان  60دقیقه حذف
شده است که بیانگر کاهش راندمان حذف بوده است.

یافتهها

تاثیر تغییرات

بر حذف -2کلروفنل در راکتور

نتایج مربوط به بررسی تاثیر تغییرات  ،pHدر مقادیر  7 ،3و  20در
کارایی حذف -1کلروفنل در فرایند فعالسازی پریودات با پرتو  UVو
منیزیوم اکسید ( )UV/PI/MgOدر غلظت ثابت  0/44میلی مول
برلیتر -1کلروفنل ،غلظت پریدات  1میلی مول برلیتر و نانوذره اکسید
منیزیم  0/5میلی مول برلیتر در تصویر  3نشان داده شده است .راندمان
حذف -1کلروفنل در زمان  60دقیقه از انجام واکنش در  7 ،3 pHو
 20به ترتیب  67/5 ،65/1و  54/2درصد بوده است و بیشترین حذف
در  pHبرابر 7اتفاق افتاده است .بنابراین این  pHبه عنوان  pHبهینه
برای سایر آزمایشات در نظر گرفته شد.

تاثیر تغییرات غلظت نانوذره

تاثیر تغییرات غلظت اولیه االینده بر حذف آن در
فرایند
در این مطالعه ،تاثیر غلظت های اولیه -1کلروفنل در دامنه  0/11تا
 2/76میلی مول برلیتر ،مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور و با ثابت
نگهداشتن متغیرهای بهره برداری در مقادیر  ،pH=7پریدات برابر با 4
میلی مول برلیتر و نانوذره  MgOبرابر با  2میلی مول برلیتر ،تاثیر
غلظت های متفاوت -1کلروفنل ،مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس
نتایج  ،با افزایش غلظت -1کلروفنل ،کارایی حذف کاهش یافته است.
بر این اساس با گذشت زمان  60دقیقه از انجام واکنش ،به ترتیب ،89/1
 58/3 ،66/5 ،85/3و  48/1درصد ماده آلی در مقادیر ،0/44 ،0/11
 2/31 ،0/88و  2/76میلی مول بر لیتر حذف شده است .این در
حالیست که با افزایش زمان تماس به  90دقیقه ،به ترتیب ،94/6 ،98/1
 70/2 ،78/9و  60درصد -1کلروفنل حذف شده است.

بر حذف -2

کلروفنل
نتایج تاثیر تغییرات نانوذره  MgOدر فرایند  ،UV/PI/MgOدر pH
بهینه حاصل از مرحله قبل ( ،)7غلظت پریدات  1میلی مول برلیتر و
مقادیر متفاوت  MgOاز  0تا  2/5میلی مول برلیتر نشان داده شده
است که تغییرات غلظت نانوذره اکسید منیزیم در کارایی حذف -1
کلروفنل ،تاثیر ناچیزی دارد .به نحوی که بدون استفاده از نانوذره،
راندمان حذف در زمان  60دقیقه برابر با  65/4درصد بوده و اضافه
نمودن آن به سیستم ،تاثیر کمی در میزان حذف داشته است .بر این
اساس طی گذشت زمان  60دقیقه از انجام آزمایشات ،به ترتیب ،65/4
 67/2 ،65/3 ،63 ،59/8و  66/1درصد -1کلروفنل با افزودن مقادیر
نانوذره اکسید منیزیم به مقدار  2 ،0/5 ،0/15 ،0/25 ،0و  2/5حذف
شده است.

تاثیر فرایندهای مختلف ،UV/MgO ،UV/PI ، UV/PI/MgO
 PI/Mgo ،UV ،MgOدر حذف -1کلروفنل نتایج تاثیر فرایندهای
مختلف ،UV/PI ،MgO/UV ،UV ،MgO/PI ،PI ،MgO
 UV/PI/MgOدر حذف -1کلروفنل نشان می دهد ،راندمان حذف
-1کلروفنل با غلظت اولیه  0/44میلی مول برلیتر 2 ،میلی مول برلیتر
نانوذره  MgOو  pH=7و گذشت  60دقیقه در این فرآیندها ،به
ترتیب  64/33 ،47/1 ،18 ،20 ،8/5 ،3/45و  85درصد بوده است.

تاثیر زمان تماس بر حذف  -2کلروفنل در راکتور
به منظور تعیین اثر بخشی پریدات بعنوان عامل اکسیدکننده در فرایند
 ، UV/PI/MgOبا هدف حذف -1کلروفنل ،در شرایط راهبری بهینه

تصویر  :2مقایسه تجزیه -1کلروفنل در شرایط بهینه بهره برداری در فرایندهای مختلف
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بر اساس نتایج حاصل از انجام مطالعات سنتیکی که در جدول  2و
شکل ،1نشان داده شده است تجزیه -1کلروفنل در شرایط بهینه بهره
برداری در فرایند  UV/PI/MgOو با مقایسه میزان ضریب رگرسیون
(  )R2که برای معادالت درجه صفر ،یک و دو به ترتیب 0/989 ،0/034
و  0/962حاصل شده است از معادالت درجه اول تبعیت میکند.

مقایسه مقدار تجزیه و معدنی شدن -2کلروفنل در فرایند
UV/PI/MgO
به منظور پی بردن به نقش موثر فرایند  UV/PI/MgOدر تجزیه و
معدنی سازی -1کلروفنل ،مقدار  CODدر شرایط بهینه بهره برداری،
اندازه گیری و با مقدار تجزیه ،در زمان های یکسان مورد مقایسه قرار
گرفت که نتایج در تصویر  ،3نشان داده شده است .نتایج این مرحله از
انجام آزمایشات ،بیانگر آن بود که ضمن تجزیه  85درصدی ماده آلی با
گذشت زمان  60دقیقه از انجام آزمایشات 45/1 ،درصد حذف ،COD
مشاهده شد.

همچنین مطابق رابطه  ln(C / C )   ktکه در آن  Ctو C0
غلظت -1کلروفنل در زمان تابش  tو غلظت اولیه و  kثابت سرعت
واکنش درجه اول بر حسب (  )l/minو  tزمان تابش بر حسب دقیقه
است ثابت سرعت واکنش (  )kدر فرایند مورد استفاده برابر با  0/01بر
دقیقه می باشد.

جدول  :0ضرایب سینتیکی مربوط به فرایند  UV/PI/MgOدر شرایط بهینه بهره برداری ,غلظت  0,44میلیمول بر لیتر ،غلظت منیزیوم اکسید2 :
میلیمول بر لیتر ،غلظت پریدات 4 :میلیمول بر لیترpH :7 ،
ln C0/Ct

C0/Ct

Ct

%

)Time (min

1/ct

0

0

0

0

0

1/131731

0/430783

2/538461

31/5

35

20

1/163330

0/780886

1/283406

11/9

54/1

10

1/167063

0/871174

1/391344

10/9

58/5

30

1/133612

2/255283

3/274603

25/75

68/5

40

1/170630

2/366491

3/912569

21/75

75/4

50

1/222222

1/407946

22/22222

4/5

85

60

1

تصویر  :3سینتیک اکسیداسیون درجه یک فرایند مربوط به فرایند  UV/PI/MgOدر شرایط بهینه بهره برداری
غلظت  0,44میلیمول بر لیتر ،غلظت منیزیوم اکسید 2 :میلیمول بر لیتر ،غلظت پریدات 4 :میلیمول بر لیترpH :7 ،
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تصویر  :6مقایسه کارایی حذف  CODو  -1کلروفنل،در شرایط بهینه بهره برداری در فرایند UV/PI/MgO

تماس به  90دقیقه کارایی حذف -1کلروفنل بسیار افزایش یافته است.
راندمان حذف -1کلروفنل با غلظت اولیه  0/44میلی مول برلیتر2 ،
میلی مول برلیتر نانوذره  MgOو  pH=7و گذشت  60دقیقه میزان
حذف -1کلروفنل روند افزایشی داشته است.
نتایج بیانگر آن بود که در شرایط بهره برداری ضمن تجزیه  85درصدی
ماده آلی با گذشت زمان  60دقیقه 45/1 ،درصد  CODنیز حذف شده
است.
در فرایندهای اکسیداسیون فتوکاتالیستی یکی از عوامل مهم و
تاثیرگذار  pHمحیط واکنش در طی فرایند اکسداسیون است .برخی
مطالعات گزارش داده اند که  pHارتباط معنی داری با اکسیداسیون
مواد آلی ندارد [ .]14اما اکثر مطالعات گزارش داده اند که بین  pHو
میزان حذف مواد آلی در فرایند اکسیداسیون ارتباط معنی داری وجود
دارد و بیان کرده اند که اثر  pHتا حدود بسیار زیادی به ماهیت آالینده
موجود و محیط واکنش بستگی دارد .این اثر می تواند از طریق تاثیر بر
رادیکال های هیدروکسیل در تجزیه فتوکالیستی اتفاق بیفتد [.]16 ,15
در مطالعه حاضر  pHهای  7 ،3و  20برای حذف -1کلروفنل در
سیستم  UV/PI/MgOمورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که
 pHبهینه برابر با  7می باشد .مهم ترین علت تأثیر تغییرات  pHمحیط
بر تجزیه ترکیبات آلی را در فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته نوع و
میزان رادیکال های تولیدی در این فرآیند دانسته اند .پریدات ،از دو
مسیر جهت تولید رادیکال های پریدیل ) (IO4و آیدیل )(IO3
استفاده می کند .الزم به ذکر است که در این بین رادیکال هیدروکسیل
و واسطه های غیر رادیکالی نظیر ازن نیز حاصل می شود (روابط  3و
 .)4در  2 pHتا  8عامل اصلی اکسیداسیون پریدات است .تجزیه کندتر
پریدات در  pH:7نسبت به  pH:3منجر به تولید مجدد پریدات می-
شود .پریدیلو آیدیل نیز می توانند مجدداً به پریدات احیا شوند[.]17
کاهش قابل توجه راندمان تجزیه فنل در  pH:20را می توان به حضور
ترکیبات غالب  H3IO6-2و  H4I2O10-4در شرایط قلیایی نسبت داد

توصیف سنتیک تجزیه مواد آلی در محلولهای آبی معموالً از مدل
النگمیر  Hinshelwoodاستفاده می شود [ .]13این مدل در اصل
مربوط به نرخ تخریب ( ،)rو غلظت واکنش دهنده ( )cدر محلول آبی
در زمان  tاست که توسط معادله زیر بیان می شود:
)r=dc/dt = (kp kad c)/ (1+ kad c
که در آن  kpثابت سرعت و  kadثابت تعادل جذب است .در
فوتوکاتالیست هایی که در آن ها ،جذب ضعیف است و یا غلظت واکنش
دهنده کم است ،معادله باال می تواند به معادله سینتیک شبه درجه
یک یا ظاهر معادله درجه یک با ضریب ثابت  kappساده نمود.
Ln (c0/c) = kr kad t = kapp t

ln(C / C )  kt


که در آن  Ctو C°
همچنین مطابق رابطه
غلظت -1کلروفنل در زمان تابش  tو غلظت اولیه و  kثابت سرعت
واکنش درجه اول بر حسب ) (l/minو  tزمان تابش بر حسب دقیقه
است ،ثابت سرعت واکنش ( )kدر فرایند  UV/PI/MgOبرابر با 0/04
بر دقیقه می باشد.

بحث
بر اساس نتایج ارایه شده در تصویر  3راندمان حذف -1کلروفنل در
زمان  60دقیقه از انجام واکنش در  7 ،3 pHو  20به ترتیب ،65/1
 67/5و  54/2درصد بوده است و بیشترین حذف در  pHبرابر 7اتفاق
افتاده است .بنابراین به عنوان  pHبهینه برای سایر آزمایشات در نظر
گرفته شد .با افزودن مقادیر نانوذره اکسید منیزیم به غلظت ،0/25 ،0
 2 ،0/5 ،0/15و  2/5میلی مول بر لیتر طی گذشت زمان  60دقیقه از
انجام آزمایشات ،به ترتیب  67/2 ،65/3 ،63 ،59/8 ،65/4و  66/1درصد
-1کلروفنل حذف شده است .بیشترین مقدار حذف -1کلروفنل در
غلظت  4میلی مول برلیتر پریدات و در زمان  60دقیقه انجام شد .است.
با افزایش غلظت پریدات به  5میلی مول برلیتر در زمان  60دقیقه
بیانگر کاهش راندمان حذف بوده است .با افزایش غلظت -1کلروفنل،
کارایی حذف کاهش یافته است .این در حالیست که با افزایش زمان
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که در مقایسه با  pHهای 3و  7دارای مکانیسم فتولیز و جذب پرتو
متفاوت می باشند[.]18
اثر تغییرات دوز نانوذره اکسید منیزیم در فرایند های مذکور از دوز 0
میلی مول تا  2/5میلی مول مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به نتایج
با دوز بهینه  2میلی مول بر لیتر نانوذره اکسید منیزیم ،میزان حذف
 -1کلروفنل بعد از گذشت زمان  60دقیقه به  67/2درصد بود .افزایش
راندمان حذف با افزایش دوز نانوذره اکسید منیزیم می تواند به علت
فعال سازی بیشتر پریدات توسط این نانوذرات و ایجاد رادیکال های
هیدروکسیل جهت حذف هر چه بیشتر آالینده آلی از محیط واکنش
باشد .کاهش راندمان بعد از افزایش غلظت نانوذرات به بیش از  2میلی-
مول نیز می تواند به دلیل یونیزه شدن پریدات و کاهش رادیکال های
آزاد در محیط واکنش باشد .در مطالعه ی انجام شده توسط جرفی و
همکاران در سال  1026نیز با افزایش دوز نانوذره  MgOاز  0/1تا 0/8
گرم در لیتر راندمان حذف آالینده افزایش پیدا کرده است ،اما پس از
آن روند کاهشی پیدا کرد .افزایش سطح جاذب به واسطه افزایش غلظت
نانوذره محیط واکنش ،منجر به افزایش سایت های فعال برای واکنش-
های فتوکاتالیستی و افزایش جذب اشعه  UVتوسط کاتالیست مس
گردیده است .که این امر نهایتاً منجر به ایجاد رادیکال های آزاد بیشتر
برای تخریب آالینده و افزایش راندمان گردیده است[ .]12افزایش میزان
کاتالیست به بیش از میزان بهینه باعث انباشته شدن آن ها در میحط
واکنش شده که این امر باعث کاهش سطح موثر ایجاد کننده رادیکال-
های هیدروکسیل شده است[.]19
به منظور بررسی تغییرات غلظت پریدات به عنوان اکسیدکننده غلظت-
های مختلفی از پریدات در فرایندهای UV/PI/MgOمورد آزمایش
قرارگرفت .همانگونه که نتایج نشان داد در سیستم UV/PI/MgO
ابتدا با افزایش غلظت پریدات از صفر تا  4میلی مول کارایی فرایند در
حذف -1کلروفنل افزایش یافته ،اما در ادامه با افزایش مقدار پریدات به
 5میلی مول روند حذف آالینده کاهشی است .این موضوع می تواند با
واکنش های خودرقابتی پریدات در غلظت های باال مرتبط باشد .زیرا
در غلظت های کم پریدات فتولیز پریدات افزایش می یابد که خود منجر
به تولید رادیکال هیدروکسیل بیشتر می شود که در نهایت با آالینده
ی آلی واکنش داده و سبب افزایش راندمان حذف آن می شود .با
افزایش غلظت پریدات در محیط راندمان حذف به دلیل درگیر شدن
پریدات در واکنش های رقابتی با خود کاهش می یابد .لذا پریدات می
تواند به عنوان یک واکنش مختل کننده در تولید رادیکال هیدروکسیل
عمل کند[ .]30در همین رابطه در مطالعه ای که  Leeو همکاران در
حذف رنگ با استفاده از فرایند فعال سازی نوری پریدات انجام دادند
مشخص گردید که حذف رنگ با افزایش غلظت پریدات به طور خطی
افزایش می یابد ،اما تا زمانی که پریدات خود به عنوان مختل کننده
رادیکال هیدروکسیل نباشد[.]24
در مطالعه انجام شده توسط صید محمدی و همکاران ،غلظتهای مختلف
پریدات برای حذف اسید هیومیک مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان
داده است ،با افزایش غلظت پریدات از  61/5تا  215میلی گرم بر لیتر
کارایی فرایند در حذف اسیدهیومیک افزایش یافتهاست ،اما در ادامه با
افزایش مقدار پریدات به  153و 533میلی گرم بر لیتر میزان حذف
اسید کاهش پیداکرده است که نتایج حاصل مطالعه حاضر همخوانی
دارد[.]10

در مطالعه حاضر به منظور تعیین اثر غلظت اولیه -1کلروفنل در کارایی
سیستم  ،UV/PI/MgOاز غلظت اولیه  0/1تا  2/76میلیمول بر
لیتر -1کلروفنل استفاده گردید .مطابق با نتایج ارائه شده کارایی فرایند
اکسیداسیون پیشرفته در سیستم  ،UV/PI/MgOبا افزایش غلظت
-1کلروفنل کارایی فرایند کاهش یافته است .مطالعات متعددی غلظت
اولیه آالینده را یکی از مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار در فرایند
اکسیداسیون گزارش کرده اند .در این فرایند تنها مقادیر معینی رادیکال
فعال تولید می گردد .لذا فرایند قادر به اکسیداسیون و حذف مقادیر
مشخصی از ترکیبات آلی است .از طرفی دیگر تولید محصوالت جانبی
دارای واکنش پذیری بیشتر از -1کلروفنل با رادیکال های موجود در
واکنش و کاهش احتمال برخورد مولکول های فنلی با عوامل
اکسیدکننده در اثر افزایش غلظت این ماده می تواند دو دلیل اصلی
کاهش سرعت واکنش در غلظت های باالی آالینده باشد[.]31 ,32
مطالعات انجام شده توسط  Tangو همکاران ( )1008نیز نتایج مشابه
را گزارش کرده اند[.]18
برای غلبه بر این افزایش غلظت راه های متعددی وجود دارد از جمله
افزایش زمان تماس است .کما اینکه در مطالعه حاضر با افزایش زمان
از  60به  90دقیقه ،راندمان حذف افزایش یافته است .البته از این نکته
نباید غافل شد که افزایش زمان تماس تا زمانی موثر است که رادیکال-
های فعال اکسید کننده در محیط وجود داشته باشد و همچنین
باندهای فعال جاذب ،بطور کامل اشباع نشده باشد .بنابراین راه حل
دیگر برای افزایش راندمان هم زمان با افزایش غلظت اولیه افزودن میزان
اکسیدانت است .هر چند این تاثیر احتماالً تا غلظت معینی از ماده
اکسید کننده اتفاق خواهد افتاد [.]33
سرعت واکنش های شیمیایی و ثابت سرعت این واکنش ها را می توان
از طریق سینتیک واکنش تعیین کرد .سرعت واکنش در واقع تغییر
غلظت واکنش دهنده ها و مصرف آن ها و یا تولید فراورده با گذشت
زمان را نشان می دهد .سینتک واکنش شامل درجه صفر ،یک و دو
است که سنتیک درجه صفر نشان دهنده مستقل بودن واکنش ،نسبت
غلظت واکنش دهنده ها است .در سنتیک نوع یک بین غلظت آالینده
و زمان ،رابطه خطی وجود دارد و سرعت واکنش همان شیب خط است.
عوامل مؤثری همچون طبیعت واکنش دهنده ها ،حالت فیزیکی ،غلظت،
دما و کاتالیزور در سرعت واکنش دخالت دارند .برای واکنش های مرتبه
اول نیمه عمر ،مستقل از غلظت های اولیه واکنش دهنده هاست[.]32
بر طبق مدل النگمیر سرعت واکنش از نوع درجه اول بوده و ثابت
سرعت واکنش ( )kدر فرایند  UV/PI/MgOبرابر با  0/04بر دقیقه
بود .در مطالعه جرفی و همکاران نیز گزارش گردید که در فرایند تجزیه
فاضالب توسط  UVA/MgOواکنش از درجه اول تبعیت نموده
است[ .]12همچنین  Weiو همکاران گزارش کردند که در فرایند
پرسولفات/نانوذره آهن در حذف بنتازون واکنش از معادالت درجه اول
تبعیت کرده است [ .]34مطالعات سلطانی و همکاران نیز بیانگر آن بود
که فرایندهای مورد استفاده جهت حذف رنگ و فاضالب صنایع نساجی
با استفاده از نانو اکسید منیزیم از واکنش درجه اول تبعیت می
کند[ .]35مطالعات ذکرشده در باال همگی با مطالعه حاضر هم راستا
بوده و همخوانی دارند.

32

صیدمحمدی و همکاران

کارایی پریدات فعال شده با نانو ذرات اکسید منیزیم

در فرایند تجزیه مواد آلی توسط اکسیداسیون پیشرفته ،از جمله
مواردی که به طور معمول مورد بررسی قرار می گیرد معدنی شدن
است .در این رابطه بررسی می گردد که چه مقدار از ماده آلی اولیه به
دی اکسید کربن و آب و یا هر گونه ماده معدنی دیگر تبدیل شده است.
در مطالعه حاضر ،تاثیر فرایند  UV/PI/MgOدر معدنی شدن آالینده
-1کلروفنل ،مقدار  CODدر شرایط بهینه بهره برداری اندازه گیری و
با مقدار تجزیه در زمان های یکسان مورد بررسی قرار گرفت .بر ساس
نتایج ارایه شده ،میزان معدنی شدن ،بسیار کمتر از حذف آالینده بود
و مقدار حذف  ،CODدر زمان  60دقیقه  45/1درصد بود.
بطور کلی سرعت معدنی شدن مواد آلی در واکنش های شیمیایی کمتر
از حذف آالینده است .بنابراین برای رسیدن به حد مطلوب از معدنی
سازی بایستی زمان تماس را افزایش داد[ .]12در مطالعه سلطانی و
همکاران که حذف رنگ آزو با استفاده فرایند UVA/MgOمورد
بررسی قرار گرفت ،در شرایط بهینه بهره برداری ،سرعت حذف ماده
آلی و حذف  TOCبه ترتیب  0/024و  0/007بر دقیقه در زمان واکنش
 210دقیقه بوده است و مشخص گردید که در این زمان  CODو
TOCبه ترتیب  84/9و  63/3درصد حذف داشته اند[ .]35مطالعات
مشابه دیگر نیز بیان کرده است که میزان حذف آالینده بیش از COD
در شرایط مشابه بوده است و نتایج مطالعه حاضر را تایید می کنند[,36
.]37
در مطالعه انجام شده توسط الماسی و همکاران نتایج نشان داده است
که افزایش غلظت اکسیدکننده پریدات تا حد قابل توجهی راندمان
حذف را افزایش می دهد و سپس روندی نزولی در حذف فنل مشاهده
شده است ،که با نتایج مطالعه حاضر هم راستا بوده است ،اما در این
مطالعه  pHبهینه  3تعیین شده است ،که با مطالعه حاضر همخوانی
ندارد[ .]38این اختالف می تواند به به علت تفاوت در فعال ساز مورد
استفاده باشد ،در مطالعه فوقالذکر از امواج فراصوت برای فعال سازی
پریدات استفاده شده است.

نتیجه گیری

2

نتایج نشان داد در سیستم  ،UV/PI/MgOبیشترین حذف آالینده
در  pHخنثی اتفاق می افتد و بعد از گذشت زمان  60دقیقه ،میزان به
 67/5درصد حذف شده است . .با افزایش دوز نانوذره اکسید منیزیم تا
 2میلی مول ،راندمان حذف افزایش یافته و پس از آن روند کاهشی
داشته است  .هر چند میزان افزایش ناچیز بوده و می توان گفت تغییر
غلظت نانوذره اکسید منیزیم ،تاثیری در راندمان حذف نداشته است.
افزایش غلظت پریدات در سیستم ،باعث افزایش حذف آالینده -1
کلروفنل گردید و این افزایش تا غلظت  4میلی مول پریدات ادامه داشت
و سپس روند کاهشی به خود گرفت .با افزایش غلظت آالینده -1
کلروفنل ،راندمان حذف کاهش پیدا کرد که نشاندهنده این موضوع
بود که راندمان حذف آالینده به غلظت اولیه آن وابسته است .نتایج
کاربرد  UVو نانوذره  MgOو پریدات به تنهایی ،نشان داد که هرکدام
از موارد ذکر شده به تنهایی ،کارایی کمی در حذف آالینده -1کلروفنل
دارند .همچنین اثر شدت یونی ناشی از کربنات کلسیم در کارایی
سیستم  UV/PI/MgOبی تاثیر است .سیتیک واکنش حذف آالینده
-1کلروفنل در سیستم مذکور از معادله درجه اول پیروی میکند و
راندمان حذف  CODکمتر از حذف آالینده مورد بررسی بود.
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Abstract
Introduction: 2- Chlorophenols are toxic and hazardous pollutants in industrial
effluents and sewage. Due to their toxicity and instability, these compounds are known
as pollutants with a high environmental profile, even at low concentrations. This study
aimed to determine the efficiency of activated peridates with magnesium oxide
nanoparticles in the presence of ultraviolet waves for removing 2-chlorophenol from
aqueous solutions.
Methods: In this experimental study, the photochemical analysis of 2-chlorophenol was
performed in a 2.5-liter Discontinuous cylindrical reactor. A 55-watt low-pressure
mercury lamp was used to produce ultraviolet waves with a wavelength of 254 nm. The
parameters affecting the absorption process (pH 3 to 11), the dose of nanoparticles (0 to
1.5 mmol/L), 2-chlorophenol concentration (0.22 to 1.76 mmol / L), Peridat
concentration (0 to 4 mmol/L), and contact time (0 to 60 minutes) were investigated.
Results: In the combined process of peridate activation with magnesium oxide
nanoparticles in the presence of ultraviolet light (UV/PI/MgO), the maximum removal
rate of 2-chlorophenol was at pH 7, the concentration of peridates was 4 milliules per
liter, the concentration of nano magnesium oxide particle 1 milliliter Mole per liter and
initial regimen of 0.44 mM / L of 2-chlorophenol were obtained. In these conditions,
about 85% of 2-chlorophenol was removed passing over 60 minutes. . Also, by increasing
the initial concentration of adsorbent and adsorbate, the efficiency of removing 2chlorophenol decreased.
Conclusions: Magnesium oxide nanoparticles are suitable for the removal of 2chlorophenol and are efficient. The pH value equaling 7, the peridate concentration of 4
mmol/L, magnesium oxide nanoparticles with 0.44 mmol/L concentration and a 60
minute time are the optimum states by 2-chlorophenol.

