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چکیده
در این کار تخریب  -4کلرو نیترو بنزن ( )CNBدر محلول آبی با استتااده از اتتراستونی
روش وق مورد بررسی قرارگر ت .آزمایشات با ی

 ،وتوکاتتاتیز بتا نتانو ترات  TiO2و ترکیتب دو

سونیكاتور مدل  UP 400Sبا رکانس  44 KHzو توان  444Wانجام شد .در طتول

آزمایش دماي محلول در  04° Cثابت نگه داشته شد و  pHمحلول در رنت هتاي  8 ،6 ،4و  04کنتترل شتد .نتانو ترات ( TiO2روتیتل و
آناتاز) به عنوان کاتاتیست براي ا زایش کارایی رآیند سونوتیز به کار ر تند .نتتای نشتان داد کته حضتور نتانو ترات  TiO2عمومتا تتاثیر
کمی روي میزان تخریب دارد ( ماکزیمم%04در مورد رم آناتاز).
تاثیر  ،pHقدرت دستگاه سونوتیز و مقدارکاتاتیزور در تخریب کلرو نیترو بنزن مورد بررسی قرارگر ت .مقدار تخریب آالینده و غلظتت
آن با اسپكترو تومتر اندازهگیري شد و مشخص گردید که مقدار تخریب در روش سونو توکاتاتیست بیشتر از سونوتیز تنها و توکاتاتیز
میباشد .هتم چنتین اثتر قتدرت ستونوتیز و مقتدار کاتتاتیزور در تخریتب بتیشتتر از  pHمتیباشتد .در شترایب بهینته بتا قتدرت و مقتدار
کاتاتیزور( 88/88 ،)4/4 g/L TiO2درصد مقدار تخریب مشاهده شد.
کلیدواژه :اتتراسونی

 -4 ،کلرو نیترو بنزن ،سونو وتوکاتاتیست ،سونوتیز ،نانو ترات دي اکسید تیتانیم
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نیز انجام داد که نتای تحقیقات مشابه بهرهوري در زمان را

 -5مقدمه
بیشتر ترکیبات آروماتی

از پساب صنایع مختلف وارد

محیب زیست میشوند .سالهاست که عوارض این
ترکیبات براي همهي جانداران به اثبات رسیده است وتی با
ا زایش روزا زون صنعت و بهخصوص صنایعشیمیایی،
ورود ترکیبات مضر به محیب زیست غیر قابل اجتناب شده
است .یكی از این مواد سمی  -4کلرو نیترو بنزن میباشد
که در پساب کارخانجات داروسازي ،رنگسازي،
پتروشیمی و سایر صنایع شیمیایی به و ور یا ت میشود
[ .]0،4،0این ماده در ساختار آ تکشها نیز به کار میرود
که سبب ورود بیرویه به محیب زیست میگردد .این ماده
که در تیست مواد تومورزا قرار دارد ،باید قبل از ورود به
محیب زیست در پساب صنایع تخریب شده و از ورود آن
به محیب زیست جلوگیري نمود [ .]4نمونهگیري از پسابها
نشان میدهد که تصایهي بیوتوژیكی قادر به حذف کامل
این ماده نمیباشد [ .]2بنابراین با روشهاي شیمیایی باید
روش بهینهاي تعبیه شود تا تخریب این ماده با سرعت زیاد و
در کمترین زمان ممكن صورت پذیرد.
در دههي اخیر براي تخریب آالیندههاي آتی با تكنی
توکاتاتیست مطاتعات زیادي صورت گر ته است اما بهدتیل
برخی مشكالت از جمله هزینه و پیوسته بودن سیستمهاي
تصایه ،در اشل صنعتی به کار نر ته است .به همین دتیل
تالش براي بهبود نتای و استااده از سایر عوامل ادامه دارد.
یكی از پرمصرفترین کاتاتیستها در این زمینه نانو ترات
 TiO2میباشد که اخیرا روشهاي جدید سنتزي این
کاتاتیست بر پایهي کاتیونهاي لزي و اکسیدهاي لزي
رشد چشمگیري داشته که در رآیند تخریب نیز کارایی
بیشتري را نشان میدهد وتی اکثر این مطاتعات سعی در
مطاتعه در ساختار نانوکاتاتیست براي ا زایش درصد تخریب
دارند که این کار را میتوان با کوپل نانوکاتاتیست با سایر
عوامل از جمله هیدروژن پراکسید و امواج ماوراي صوت

نیز نشان میدهد [.]8 ، 8 ،7 ،6
مكانیسم تخریب توسب کاتاتیست ایجاد رادیكالهاي
هیدروکسیل و معدنیسازي ترکیبات آتی میباشد که
اتتراسونی

اکسایندهي مو ق و بدون عوارض

بهعنوان ی

جانبی براي ا زایش عاتیت توکاتاتیستی بهکار برده میشود
[ .]04نتای نشان دادهاند که دالیل راوانی براي ا زایش
وجود دارد از

عاتیت توکاتاتیستی با امواج اتتراسونی
جمله:

 )0شكا تگی ساختار کاتاتیست با تاثیر یزیكی امواج
اتتراسونی

که سبب ا زایش عاتیت سطحی کاتاتیزور

میگردد.
 )4پاکسازي سطح کاتاتیست با امواج که سبب باال بردن
ظر یت توکاتاتیستی آن میشود.
 )0امواج اتتراسونی

باعث ا زایش انتقال جرم آالینده به

سطح کاتاتیزور میگردد [.]00
 )4با رآیند کوپل امواج اتتراسونی
هیدروژن پراکسید بهعنوان ی

و توکاتاتیست

اکساینده بسیار قوي تشكیل

میشود .گزارشهاي دهه اخیر کاربرد مو ق امواج
اتتراسونی

را در تخریب سونو توکاتاتیستی ترکیبات آتی

ازجمله متیلاورانژ ،رماتدئید ،رنگ نساجی آبی  8و
ترکیبات نلی نشان میدهد [.]04،00،04،00
در این کار تحقیقی تخریب سونو توکاتاتیستی پارا کلرو
نیترو بنزن با نانو ترات  (P25) TiO2به کار برده شد و به
منظور مقایسه با سایر عوامل از روشهاي  UVواتتراسونی
تنها ) ،(USاتتراسونی
توکاتاتیستی با اتتراسونی

با کاتاتیست ) ،(US/TiO2تخریب
) (TiO2/UV/USو اتتراسونی

با تابش نور  UVانجام شدند .هدف اصلی از انجام
روشهاي مختلف ،مقایسه و بهدست آوردن بهترین نتیجه
براي تخریب این ماده بود .همچنین روشهاي موثر براي
دریا ت بهترین نتیجه از قبیل اثر  ،pHقدرت اتتراسونی
غلظت کاتاتیست نیز بررسی شدند.

و
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تخریب سونو وتو کاتاتیتیكی -4کلرو نیترو بنزن در...

روش  TiO2/UV/USتخریب  84/6درصدي را در زمان 64

 -1بخش تجربی
مواد بهکار برده شده در این آزمایشات همگی مرک بودند و
نانو ترات کاتاتیست بهکار برده شده تیتانیم دي اکسید

P42

آناتاز بوده و اندازهي متوسب ترات درحدود  04nmبودند.
پارا کلرو نیترو بنزن  88درصد به کار برده شد که براي تنظیم
 pHاز سدیم هیدروکسید و پرکلری
استااده شد .از دستگاه اتتراسونی

اسید ی

نرمال

آتمانی ) HielscherUP

 )444 Sبراي تزریق امواج ماوراي صوت استااده شد و براي
شناسایی غلظت از

اسپكترو تومتر(HACH DR 2444( UV

و  TOCاستااده گردید .المپ  UVبه کار برده شده ()424

 TOCنیز

دقیقه داشتند .در ارزیابی نتای

رآیند

 TiO2/UV/USنتیجهي تخریب  67/0درصدي را نشان
میدهد که  28/0درصد بیشتر از  08/6 ،USدرصد بیشتر
از  TiO2/USو  02/8درصد بیشتر از  UV/USبود .همچنین
تخریب  044درصدي بعد از مدت  444دقیقه حاصل شد که
با توکاتاتیست روش

نشان میدهد ترکیب اتتراسونی

موثري براي معدنیسازي کامل  -4کلرو نیترو بنزن میباشد،
که همهي این بررسیها اثر سینرژیتیكی دو عامل اتتراسونی
و توکاتاتیست  TiO2را نشان میدهد.

 04Wبود و دماي مخلوط در طول آزمایش44
درجهي سانتیگراد بود.

1
UV

)(b

0.8

TiO2/UV

US

UV/US

انجام شدند .از همزن مغناطیسی براي یكنواخت شدن محلول

0.4

TiO2/US

0.2

TiO2/UV/US

استااده شد .غلظت اوتیهي پتارا کلترو نیتترو بنتزن  44ppmو

˳TOC/TOC

همهي آزمایشتات در سیستتم غیرپیوستته و در حجتم 244ml

0.6

0
150

180

غلظت کاتاتیزور  1g/Lبتود و قتدرت امتواج متاوراي صتوت

120

90

60

30

0

)Reaction time (min

 444wبتتود کتته غلظتتت کاتاتیستتت و هتتمچنتتین قتتدرت
اتتراسونی

بتهعنتوان متغیرهتایی بتراي بهبتود نتیجته بررستی

شدند.
1
TiO2/UV

 -9بحث و نتیجهگیری

0.8

UV

0.6

UV/US

شكل 0منحنی تخریب پارا کلرو نیترو بنزن را در طول زمان با

0.4

TiO2/US

0.2

TiO2/UV/US

0

روشهاي  TiO2/UV ،UV/US ،TiO2/US ،US ، UVو

60
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30

20

10

0

)Reaction time (min

 TiO2/UV/USنشان میدهد .همانطوريکه مالحظه میشود
استااده از المپ  UVبعد از  64دقیقه تخریب  0/0درصدي
را نشان میدهد که ثابت میکند المپ  UVبه تنهایی تاثیر
خیلی کمی در تخریب این ماده دارد .با ا زودن اتتراسونی
به مرحلهي وق سرعت تخریب ا زایش پیدا کرد.
راندمان 04/8درصدي و

باروش  TiO2/USتخریب  68/4درصدي را نشان میدهد.
در حاتیکه روش  UV/USنتیجهي تخریب  78/4درصدي و

شكل :0تغییرات غلظت -4کلرو نیترو بنزن با روشهايمتااوت
تغییرات  TOCبا روشهاي متااوت)(b

در توجیه این اثر سینرژیتیكی میتوان به مكانیسم تخریب
توسب این رآیند پرداخت که عملکرد رادیکالها را بهتر
مشخص میکند اتتراسونی

از چند طریق عاتیت

˳C/C

US

بهطوريکه تخریب با اتتراسونی

)(a
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توکاتاتیستی نانو ترات  TiO2را ا زایش میدهد .از ی
طرف اتتراسونی

)(a
1

با ایجاد شكاف در ساختار نیمه رساناي

320W

0.8
240W

کاتاتیزور میتواند در عاتیت  TiO2و ایجاد اتكترون حاره
توتید

رادیكالهاي

هیدروکسیل

˳C/C

تاثیر داشته باشد و از طرف دیگر اتتراسونی

400W

0.6

0.4

خود نیز سبب

میشود.

0.2

غلظت

0
60

50

رادیكالهاي هیدروکسیل تاثیر چشمگیري در معدنیسازي

30

40

10

20

0

)Reaction time (min

آالیندههاي آتی دارد [.]04
)(b

تاثیر سایر عوامل

1
320W
240W
400W

 -1تاثیر قدرت اتتراسونی

0.8

مقادیر  044w ،444wو  444wمورد آزمایش قرار گر تند

0.4

و همانطوري که در شكل 4نیز نشان داده شده است ،مقدار
 444wبهترین نتیجه را نشان میدهد .در سایر تحقیقات نیز
با ا زایش قدرت اتتراسونی
تخریب آالینده آروماتی

0.2
0
180

در رکانسهاي پایین درصد
بیشتر میشد [.]02

مقدارکاتاتیزور نانوترات  TiO2براي

150

120

60

90

30

0

)Reaction time (min

در تخریب -4کلرو

شكل  :4تاثیر مقادیر مختلف قدرت اتتراسونی

نیتروبنزن ) (aو  TOCدر مقادیر مختلف قدرت اتتراسونی

 -1تاثیر مقدار کاتاتیست
رآیند TiO2/UV/US

1
0.5g/L
1.0g/L

0.8

2.0g/L

0.4
0.2

زمان با ا زایش غلظتت نتانو  TiO2از  1g/Lبعتد از زمتان 64

0
120 150 180

که در هر رآیندي با توجه به حجم نمونه و غلظت آالینتده
این مقدار بهینه باید مشخص گردد [.]06

90

60

30

0

)Reaction time (min

دقیقه متاکزیمم تخریتب را نشتان متیدهتد .در توجیته ایتن

رابناش شكا تگی داشته و در رآیند تخریتب متوثر باشتند

˳TOC/TOC

0.6

میدهد که میزان تخریب  -4کلترو نیتترو بنتزن بتا گذشتت

مقدار مشخصی از نانو ترات متیتواننتد تحتت تتاثیر امتواج

)(b

)(b

در مقادیر مختلف آزموده شدند و نمودار شكل 0نیتز نشتان

مطلب همانطور کته تیتو و همكتارانش گتزارش کتردهانتد

˳TOC/TOC

در بررسی تاثیر مقدار ازن در تخریب  -4کلرو نیترو بنزن

0.6

شكل  :0تاثیر میزان کاتاتیست در تخریب پارا کلرو نیتروبنزن

تاثیر  pHاولیه
تاثیر  pHاوتیهي محلول در سه  pHمتااوت  6/8 ،4و 04
بررسی شدند .همانطوريکه در شكل  4نشان داده شده
است  pHآغازي تاثیر چندانی در غلظت پارا کلرو نیترو بنزن
ندارد .با وجود اینکه  6/8 pHعملکرد بهتري را در نتای
 TOCدر مقایسه با  pHاسیدي و قلیایی نشان میدهد و علت
آن را میتوان به ساختار آالینده ربب داد که در  pHهاي
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اسیدي بهصورت موتكوتی ظاهر میشوند و بهعلت حملهي
اسید را میکنند و

نوکلئو یلی به آالینده ایجاد کربوکسیلی

 هاي قلیایی بهعلت باالpH  میشود و درTOC سبب باال بودن
 تخریب کاهش،بودن غلظت رادیكالهاي هیدروکسیل
. کاهش نمییابدTOC مییابد وتی
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 کلرو نیترو بنزن-4  اوتیه در تخریبpH  تاثیر:4 شكل

نتیجهگیری
،US ،UV

براي تخریب پارا کلرو نیتروبنزن روشهاي

 بهکارTiO2/UV/US  وUV/US ،TiO2/UV ،TiO2/US
با توکاتاتیست

برده شدند و نتای نشان داد که اتتراسونی

 اثر سینرژیتیكی نشان میدهد و باالترین درصدTiO2
و کاتاتیست نیز

 مقادیر اتتراسونی.تخریب را نشان میدهد

 آغازي تاثیر کمتري را نشانpH در تخریب موثر هستند و
1g/L  و مقدار کاتاتیزور444W

 قدرت اتتراسونی.میدهد

 مشخصpH بیشترین تاثیر را داشتند و همچنین در بررسی
 خنثی نتیجهي بهتري نسبت به حاتت اسیدي وpH شد که
.قلیایی دارد

