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چكیده
دترجنتهای آنیونی مواد شیمیایی آلی هستند که به مقدار زیاد در ترکیبات شوینده و پاککننده کاربرد دارند .از میان این ترکیبات ،گروه
الکیل بنزن سولفونات خطی ( )LASبه دلیل خواص پاککنندگی باال بیشترین مصرف را دارند LAS .میتواند برای ارگانیزمهای آبزی از
جمله باکتریها ،جلبکها ،دافنیا و ماهیها سمی باشد و میتواند تجمع زیستی داشته باشد و در کل اکوسیستم پخش شود؛ بنابراین باید نسبت
به حذف آن و جلوگیری از آلودگی آبهای پذیرنده اقدام نمود .هدف اصلی این تحقیق بررسی امکان تجزیه فتوکاتالیزوری  LASبا استفاده
از نانوذرات  TiO2و تبدیل آن به مواد پایدار و غیر سمی از جمله آب و دیاکسید کربن در یک رآکتور دوغابی میباشد .در این تحقیق
غلظت  10mgاز  LASدر مراحل جداگانه تحت تأثیر  UVو  TiO2و ترکیبی از دو مورد فوق انجام گرفت .در این تحقیق همچنین اثر غلظت
اولیه  ،LASبار  pH،TiO2و دوزهای مختلف  UVدر میزان تجزیه فتوکاتالیستی  LASمورد تحقیق و بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد
که باالترین راندمان حذف  LASبا غلظت  10 mg/lدر  pHاسیدی ،میزان  50میلیگرم بر لیتر  ،TiO2زمان  30دقیقه و تابش  UVدر حدود
 %99/5میباشد .همچنین تجزیهوتحلیل سینتتیک نشان داد که تجزیه فتوکاتالیستی  LASمیتواند بهوسیله مدل درجه یک تخمین زده شود.
جهت ارزیابی میزان معدنی سازی  COD ،LASاولیه و نهایی محلولی که مورد تابش قرار گرفته بود اندازهگیری شد .این روش برای غلظت
های پایین  LASمناسب است و برای غلظتهای باال زیاد کارآمد نیست.
کلید واژهها :تجزیه فتوکاتالیستی ،LAS،تابش  ،UVنانوذرات دیاکسید تیتانیم.
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مقدمه

سمیت  LASبستگی به تعداد کربن در زنجیره الکیل دارد

دترجنتها مواد آلی هستند که دارای خواص

هر چه تعداد کربن در زنجیره الکیل بیشتر باشد سمیت

پاککنندگی و انحالل میباشند [ .]1دترجنت آنیونی

آن نیز بیشتر است .برای مثال  LC50برای  LASبا تعداد

الکیل بنزن سولفونات خطی ( 1)LASمعموال از بین

کربن  14 ،12و  16به ترتیب  5/9 ،51و  0/5میلیگرم بر

سورفاکتانتهای آنیونی بیشترین مصرف را دارد و

لیتر میباشد [ .]8با توجه به اثر منفی سورفاکتانتهای

بهصورت وسیعی در دترجنتهای خانگی استفاده میشود.

آنیونی ،بسیاری از مسئولین محیطزیست یک محدودیت

در واقع حدود  %85از  LASدر دترجنتهای خانگی

برای ورود آن به محیطزیست از طریق فاضالبها و

استفاده میشود که کاربردهای آن شامل پودرهای

پسابها در نظر گرفتهاند که کمتر از  1میلیگرم بر لیتر

لباسشویی ،مایع ظرفشویی و دیگر پاککنندههای

برحسب ماده فعال متیلن بلو ( )MBASمیباشد [.]9

خانگی میباشد [ .]1از دیگر کاربردهای آن دترجنتهای

روشهای معمولی که تاکنون برای حذف سورفاکتانتها

صنعتی ،سازمانها و تجاری میباشد اگرچه  LASهمچنین

از آب گزارش شده است شامل رسوبشیمیایی،

میتواند بهعنوان عامل امولوسیون کننده در کاربردهای

اکسیداسیون ،جذب ،تکنولوژی غشایی و روشهای

صنعتی (مثل آفتکشهای کشاورزی ،جوهر پرینت،

بیولوژیکی مختلف میباشد روشهای بیولوژیکی حذف

رنگهای نقاشی و صنایع غذایی و آرایشی) نیز استفاده

سورفاتانتها نیاز به زمان زیادی دارند و باعث افزایش

شود [ .]3-2به دلیل استفاده گسترده از این مواد و همچنین

هزینه میشوند [.]10-2

رشد اقتصادی و رشد جمعیت ،مشکالت زیستمحیطی

روش فتوکاتالیستی با استفاده از نانوذرات دیاکسید

که بهوسیله دترجنتهای آنیونی و از جمله  LASایجاد

تیتانیوم یکی از فرآیندهای اکسیداسیونن پیشرفته است که

میشود در حال افزایش است و نتیجه آن تخلیه زیاد این

در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است [ ]11و

ماده توسط فاضالبهای خانگی و تجاری به محیطزیست

کاربردهای آن شامل تصفیه آب و فاضالب میباشد،

وآبهای سطحی و زیرزمینی میباشد [ .]3میانگین غلظت

حذف مواد آلی و فلزات سنگین از آب و ضدعفونی آب

سورفاکتانتها در فاضالب خانگی از  1تا  10میلیگرم

آشامیدنی میباشد [ .]12مکانیزم تجزیه چندین ماده آلی

برلیترمتفاوت است و میتواند به باالتر از  21میلیگرم بر

تاکنون توسط این روش گزارش شده است (بهعنوان مثال:

لیتر نیز برسد [ LAS .]5-4میتواند در غلظت کم یعنی

کلروفنل ،نفتالین ،پاراسپتانول ،رنگ و غیره).

حدود  1میلیگرم بر لیتر برای ارگانیزمهای آبی ایجاد

دیاکسید تیتانیوم ظرفیت خوبی برای از بین بردن مواد

سمیت کند [ ]6و به دلیل مقاوم بودن در برابر تجزیه

آلی دارد نسبتا ارزان است غیرقابل حل در آب و غیر سمی

بیولوژیکی میتواند در بدن موجودات آبزی تجمع یابد

است و از پایداری باالیی برخوردار است [.]13-12

که این بر روی تعادل طبیعی آب اثر میگذارد و میتواند

فرآیند فتوکاتالیستی نسبتا ساده است بهطور خالصه وقتی

تهدیدی برای سالمتی ارگانیزمهای آبزی ،حیوانات و

سوسپانسیون حاوی  TiO2با انرژی نورانی از یک منبع

انسانهایی باشد که از این آب استفاده میکنند [.]7 -6 -3

فرابنفش در شکل فوتون با طولموج کمتر از  390نانومتر
مورد تابش قرار میگیرد الکترونها برانگیخته شده و از

1- Alkyl Benzene Sulfunate

الیه ظرفیت به باند هدایت در سطح نیمهرسانا انتقال
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مییابند این الکترونهای بر انگیخته شده به همراه

همزن مغناطیسی قرار داشت که ایجاد یک جریان

حفرههای مثبت ایجاد شده در باند ظرفیت کاتالیست

چرخشی میکرد و موجب همزدن محلول و یکنواخت

( )hvb+طی واکنشهای مختلفی تولید رادیکال

شدن محیط میشد و در واقع امکان تماس برای همه ذرات

هیدروکسیل و آنیون سوپر اکسید میکنند .در واقع

محلول فراهم میشد و در نهایت کل این سیستم برای

پتانسیل حفره واالنس ( )hvb+برای تولید رادیکال

جلوگیری از بازتابش در داخل فویل آلومینیومی پیچیده

هیدروکسیل به اندازه کافی مثبت و پتانسیل باند هدایت

شده بود.

( )ecb-برای کاهش اکسیژن ملکولی به اندازه کافی منفی

فرآیند تجزیه با استفاده از  1/7لیتر از غلظت مورد نظر

میباشد .رادیکال هیدروکسیل تولید شده به همراه آنیون

 LASو با اضافه کردن نانوذرات  TiO2بهصورت

سوپر اکسید ( )0/2میتوانند ترکیبات الی را معدنی سازی

سوسپانسیون به انجام شد .در این مطالعه از نمونه ساختگی

کنند و به محصوالت نهایی (آب و دی اکسی کربن)

به جای واقعی استفاده شد .برای ساختن نمونه با غلظت

تبدیل کنند و این در واقع باعث فتواکسیداسیون

مورد نظر یک محلول استوک از  LASبا استفاده از روش

آالیندههای آب میشود [.]13

استاندارد متد تهیه شد .بعد محلول با غلظت مورد نظر از

در این تحقیق تجزیه فتوشیمیایی  LASبا استفاده از

رقیقسازی محلول استوک با آب مقطر بهدست آمد.

سوسپانسیون  ،TiO2با استفاده از تابش  UVدر دو شکل

غلظت اصلی در این مطالعه  10میلیگرم بر لیتر بود .قبل از

فشار پایین  18Wو المپ فشار متوسط ( )MPبا توان 150

تابش  UVراکتور به مدت  10دقیقه بر روی همزن در

وات مورد مطالعه قرار گرفت .اثر بار  ،pH ،TiO2غلظت

تاریکی قرار گرفت تا تعادل بین جذب و دفع برقرار گردد

اولیه  LASبرای به دست آوردن شرایط بهینه حذف مورد

برای بررسی میزان تجزیه  LASدر فواصل زمانی  15دقیقه

مطالعه قرار گرفت .سینتتیک واکنش تجزیه و همچنین

نمونه از محیط واکنش بیرون کشیده میشد و توسط فیلتر

میزان معدنی سازی  LASتوسط اندازهگیری  CODاولیه و

0/45

جداسازی

نهایی محلول مورد آزمایش ،گزارش شد.

میشد تا در روش جداسازی  LASتداخل ایجاد نکند و

میکرون

نانوذرات

از

آن

بعد میزان  LASآن اندازهگیری میشد .جهت تنظیم

pH

مواد و روشها

در طول آزمایشها از  HCLو  NAOHبا نرمالیته 0/1

این تحقیق در مقیاس پایلوت در آزمایشگاه شیمی

استفاده شد و  pHتوسط دستگاه  pHمتر نوع

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه

 )E 520rophotometerاندازهگیری میشد.

علوم پزشکی تهران صورت پذیرفت.

دیاکسید تیتانیوم ( )Degussa،P25،TiO2با سطح

راکتور مورد استفاده در این پژوهش شامل یک استوانه

مخصوص  50،± 15 m gمیانگین اندازه ذرات تقریبا 21

شیشهای به حجم  2لیتر بود .یک المپ فرابنفش  UVکه

نانومتر ،درجه خلوص بیش از  99/5درصد بهعنوان

در داخل پوشش کوارتز محافظت میشد در مرکز ظرف

فتوکاتالیست استفاده شد .الکیل بنزن سولفونات خطی با

در محلول غوطه ور بود برای اینکه نمونه بهتر مورد تابش

فرمول  C18H29NaSo3با وزن ملکولی  348/48و درصد

قرار گیرد .این راکتور بهصورت ناپیوسته بوده و بر روی

خلوص  %88که ساختار آن در شکل  1نشان داده شده

pH-Meter

2 -1
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است بهعنوان دترجنت آنیونی در این تحقیق استفاده شد.

علت ساختار شیمیایی نامناسب  LASبرای شالته شدن بر

یک المپ کمفشار ( )LPفرابنفش تک گوشواره UV-C-

روی  Tiباشد [ .]16در نتیجه جذب  LASبر روی سطح

 )StrilAir( 18Wساخت کشور آلمان و یک المپ فشار

 TiO2بسیار ناچیز و قابل چشمپوشی است .زمانی که از

متوسط ( 150 )MPوات نیز بهکار برده شد .بهمنظور تعیین

ترکیب  UVو  TiO2استفاده میشود چنانچه از جدول 1

اثر متغیرهای مستقل  ،pHبار  ،TiO2غلظت اولیه  LASو

نیز مشاهده میشود ثابت سرعت واکنش چند برابر میشود

توان  ،UVبر متغیر وابسته کارایی فرآیند ،از آنالیز

زمانی که در ترکیب  150 UVوات و  TiO2استفاده

رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.

میشود ثابت سرعت واکنش تبدیل بسیار باالست (جدول

برای این منظور جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای مربوط

 )1و تجزیه کامل  LASدر زمان کوتاهتری انجام میشود؛

به کارایی حذف اقدام به انجام آزمون آماری نیکویی

که این میتواند به علت فوتولیز مستقیم  UVو همینطور

برازش به روش Kologrove Smirnovگردید .جهت

تأثیر ازن و آباکسیژنهای باشد که توسط خود المپ

تجزیه تحلیل دادهها از نرمافزار آماری  SPSSنسخه 11/5

تولید میشود.

استفاده شد .اندازهگیری  LASتوسط روش ماده فعال
متیلن بلو ) (MBASطبق روش  5540.Cدر کتاب

12

استاندارد متد صورت گرفت [.]14

10

8

یافته ها و بحث

1
2

اثر نور  UVو بار TiO2

4

3
4

نمودار  1تجزیه  LASرا با غلظت اولیه  10 mg/lدر شرایط
مختلف نشان میدهد .ثابت سرعت واکنش در جدول 1
آورده شده است سینتیک تجزیه  LASتوسط روش
فتوکاتالیستی در آب میتواند توسط مدل درجه اول
تخمین زده شود .باید به این نکته توجه شود که تابش UV

با توان  18وات بهتنهایی مقدار ناچیزی از  LASرا در زمان
 60دقیقه از آب حذف میکند .در واقع از  UVبهتنهایی
برای موادی استفاده میشود که از ضریب جذب موالر
 UVباالیی (مانند فنول) برخوردار باشند .یا از المپهای
فشار متوسط ضربانی باید برای این کار استفاده شود [.]15
در مرحله بعد که آزمایشها در  TiO2بهتنهایی و در
تاریکی نیز استفاده شد چنانچه از نمودار  1و جدول 1
مشاهده میشود مقدار بسیار ناچیزی از  LASدر

غلظتLAS

6

pH

اسیدی بر روی  TiO2جذب شده است که این میتواند به

2

0
70

60

50

40

30

20

10

0

زمان() m in

شکل  :1تجزیه فتوکاتالیستی  )10 mg/l( LASتحت شرایط
 TiO2بهتنهایی ()50 mg/l
 UV :1با توان  18وات بهتنهایی
 :2ترکیب  18 UVوات و )50 mg/l( TiO2
 :3ترکیب  UVبا توان  150وات و )50 mg/l( TiO2

برای بررسی تأثیر بار  TiO2طی آزمایشهای مکرر از
غلظتهای مختلف آن ()10 ،50 ،100 ،200 ،300 mg/l
استفاده شد .همانطور که از نمودار  2مشاهده
میشود در باالتر از سطح  50 mg/lمیزان حذف ثابت
میماند و در مقادیر باالتر حتی به میزان جزئی کاهش
مییابد .نتایج حاکی از آن است که فوتونهای الزم زمانی
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که غلظت  TiO2به  50میرسد بهصورت کامل جذب

و قابلیت دسترسی مکانهای فعال نیز افزایش مییابد در

میشوند [.]17

غلظتهای باالتر از  50 mg/lاختالف معنیداری بین

جدول  -1تجزیه  LASتحت شرایط مختلف بدون استفاده از تابش

راندمانهای حذف وجود ندارد و افزایش بار  TiO2تأثیری

 UVو در تاریکی

بر راندمان واکنش ندارد .در واقع با افزایش کاتالیست

غلظت

آزمایش

LAS
()mg/l

توان

بار TiO2

pH

()mg/l

UV
))W

ثابت

نفوذ نور و بنابراین حجم فعالشده نوری کاهش مییابد

سرعت

[ ]17-16و در واقع مقدار کمی از سوسپانسیون  TiO2فعال

( 10-3
-1

min

میشود .بهعالوه در مقدار زیاد بار  TiO2بیشتر

TiO2

فعالشده اولیه در برخورد با حالت پایه کاتالیست طبق

 -1تجزیه LAS

1-1

10

0

اسیدی

18

3

2-1

10

0

خنثی

18

3

3-1

10

0

قلیایی

18

4

4-1

10

50

اسیدی

0

5-1

10

50

خنثی

0

6-1

10

50

قلیایی

0
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NR

NR

 -2اثر UV

واکنش زیر غیرفعال میشوند:

TiO2TiO2  TiO2  TiO2

که در این واکنش  TiO2در واقع همان کاتالیست
فعالشده اولیه است و  TiO2کاتالیست غیرفعال شده
است .همچنین کلوخه شدن و انباشتگی و تهنشینی

7-2

10

50

خنثی

18

20

8-2

10

50

خنثی

27

20

9-2

10

50

خنثی

150

50

TiO2

در مقدار زیاد بارگذاری کاتالیست اتفاق میافتد []16
100

 -3اثر بار TiO2

11-3

10

50

خنثی

18

21

12-3

10

100

خنثی

18

20

13-3

10

200

خنثی

18

20

14-3

10

300

خنثی

18

19/8

80

70

راندمان حذف()%

10-3

10

10

خنثی

18

17

90

60

 -4اثر غلظت اولیه LAS

50

15-4

2

50

خنثی

18

62

350

300

250

200

150

100

50

0

)TiO2(mg/l

16-4

5

50

خنثی

18

56

17-4

10

50

خنثی

18

20

شکل  :2تأثیر بار  TiO2بر روی کارایی تجزیه فتوکاتالیستی (LAS

18-4

50

50

خنثی

18

11

( )10mg/lو  pHاولیه محلول)
اثر pH

 -5اثر pH

19-5

10

50

اسیدی

18

30

20-5

10

50

خنثی

18

21

21-5

10

50

قلیایی

18

16

 حذفی مشاهده نشد no obvious reaction

در تصفیه آب و فاضالب pH ،معموال فاکتوری است که
در بیشتر فرآیندها بر روی حذف آالیندهها موثر است.
 pHطبیعی محلول حاوی  10 mg/lاز  LASدر حدود

همانطور که انتظار میرود با افزایش غلظت  TiO2از 10

خنثی میباشد که همانطور که از جدول  1و نمودار  3نیز

به  50سایتهای فعال شده در دسترس نیز افزایش مییابند

مشاهده میشود در این  pHدر زمان  1ساعت میزان تبدیل

فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست ،سال هفتم ،شماره  ،25زمستان 1394
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 lASبهصورت کامل میباشد .در این مطالعه عالوه بر pH

[]18؛ و نیز ثابت شده است که تغییر در آن باعث تغییر در

خنثی در دو سطح دیگر (اسیدی و بازی) نیز آزمایش

توانایی جذب مواد الی هدف بر روی سطح

حذف انجام شده در  pHاسیدی میزان تبدیل نسبت به

میشود [.]16

TiO2

خنثی و بازی سریعتر صورت میگیرد و در واقع در زمان
کمتری حذف کامل  LASاتفاق میافتد .نقطه بار صفر

اثر غلظت اولیه

( 2)pzcبرای فرم آناتایس  TiO2در 6/25 pH

جهت بررسی تأثیر غلظتهای اولیه  LASبر روی فرآیند

میباشد (نقطه بدون بار (بار صفر یا  )pzcدیاکسید

از غلظتهای  ،10 ،50 ،5 ،mg/lنتایج ارائه شده در جدول

تیتانیوم ( )degussa P25در  pH=6.8است) در باالتر و

 1و نشان میدهد که ثابت سرعت واکنش زمانی که

پایینتر از این  pHبار سطح  TiO2بهترتیب مثبت و منفی

غلظت  LASاز  5به  10میرسد با ثابت بودن سایر شرایط

میباشد [ ]16-11طبق رابطه زیر:

کاهش مییابد.
120

TiOH + H+ ↔ TiOH2+
TiOH + OH- ↔ TiO- + H2O

100

و جذب سورفاکتانت آنیونی از طریق گروه آنیونی SO3-

60

بر روی سطح مثبت  TiO2در  pHاسیدی راحتتر اتفاق
میافتد [ .]18در  ،pH<6جذب  LASروی ذرات

40
pH=3
pH=7

TiO2

20

pH=10.5

بهعنوان نتیجهای از جذب الکترواستاتیک  TiO2با بار

0
70

مثبت با  LASاست .در  pHباال دافعه الکتروستاتیک بین
بار سطح  TiO2و سورفاکتانت آنیونی اتفاق

راندم ان حذف()%

بنابراین سطح  TiO2در محیط اسیدی دارای بار مثبت است

80

60

50

40

30

20

10

0

زمان()min

شکل  :3تأثیر  pHبر روی کارایی فرآیند تجزیه فتوکاتالیستی

(LAS

میافتد [ .]18 -17بدون شک جذب سورفاکتانت بر روی

( )10mg/lو  pHاولیه محلول)

هیدروکسیل و اتم کربن در حلقه بنزن میشود [ .]18در

در زمان  15دقیقه  95در صد حذف  LASبا غلظت

 Ph > 6.8از آن جا که مولکولهای  LASدر محیط قلیایی

 5داریم در حالی که برای غلظت  10و  50بهترتیب درصد

بار منفی میگیرند ،جذبشان نیز انتظار میرود از افزایش

حذف ...و ...میباشد به این دلیل که غلظت رادیکالهای

دانسیته گروههای  TiO-در سطح نیمه رسانا ،تأثیر بپذیرد؛

تولید شده در همه محلولها برابر بوده بنابراین محلول با

بنابراین بهواسطه دافعه کولمبی ،سورفاکتانتها آنیونی

غلظت کم  LASبا همان میزان رادیکال هیدروکسیل میزان

ندرتا جذب میشوند [.]11

تبدیل بیشتری نسبت به محلول با غلظت زیادتر پیدا

اثربخشی  pHدر حذف سورفاکتانت آنیونی به روش

خواهد کرد علت ممکن دیگر ،مداخله محصوالت

فتوکاتالیستی توسط محققین دیگر نیز تایید شده است

واسطهای است که طی تجزیه مولکولهای  LASتشکیل

سطح  TiO2باعث افزایش واکنش بین رادیکال

شده
2 -Point of Zero Charge

است.

در

غلظتهای

باالی

mg/l

LAS
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تجزیه فتوکاتالیستی دترجنت آنیونی از محیط آبی با استفاده از نانوذرات TiO2

مکانهای فعال ،بهوسیله یونهای  LASپوشیده شده است،

بررسی سینتیک فرایند نانوفتوکاتالیستی در حذف

در نتیجه تولید رادیکالهای • OHروی سطح کاتالیست

برای تخمین پارامترهای سینتیکی ( ،)k, nمعادله با درجه n

کاهش مییابد [ .]17همچنین غلظت باالی  LASبیشتر

ام بدین شکل مورد استفاده است:

فوتونها را جذب میکند و در نتیجه فوتونهای در
دسترس برای فعال کردن  TiO2کاهش مییابند بنابراین
میزان تبدیل در یکزمان برای نمونههای با غلظت کمتر
بیشتر خواهد بود [.]16

LAS

-rdye=-dC/dt=k.Cn
 :Kثابت میزان تجزیه 1/min LAS

مدل سینتیکی درجه اول ( )n=1بهصورت زیر نشان داده
میشود:
-LnC/C0=kt
نمودار-LnC/C0 ،

برای  LASدر مقابل زمان تابش نشان

میزان معدنی سازی

میدهد.

بهمنظور اطمینان از تجزیه  LASو اینکه فرآیند معدنی

همانطور که در این نمودار  5مشاهده میشود ،کاهش

شدن  LASدر این تجزیه صورت گرفته از معیار اکسیژن

غلظت  LASبا گذشت زمان تابش از یک الگوی خطی

مورد نیاز شیمیایی ( )CODاستفاده شد؛ و نمونه قرار گرفته

پیروی میکند .این بدین معناست که سینتیک درجه اول

تحت شرایط بهینه مورد بررسی قرار گرفت .همانطور که

در مورد تجزیه  LASقابل اجر است.

از نمودار  4مشاهده میشود با گذشت زمان بهطور
چشمگیری  CODکاهش مییابد معدنی شدن  LASدر

3.5

فرآیند اکسیداسیون میتواند توأم با تبدیل حلقه بنزنی به

3

y = 0.0671x - 0.1447
R2 = 0.9857

دیاکسید کربن و آب و تبدیل گروه سولفیت به سولفات

2.5

باشد این موضوع توسط برخی کارهای فتوشیمیایی مشابه

1.5

تایید گردیده است [.]20-19

1

)-Ln(C/C0

2

0.5
0

120
50

40

30

20

10

0
-0.5

100
زمان() min

60
LAS

40

راندمان حذف()%

80

شکل  :5تعیین سینتتیک واکنش تجزیه LAS

COD
20
0
100

80

60

40

20

0

زمان() min

شکل  :4میزان معدنی سازی و کاهش ))10mg/l( LAS( LAS
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