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فصلنامهي کاربرد شیمی در محیط زيست

تخريب ريزآالينده رنگ قرمز891تحت ترکيب سونوليزوازون در حضور
نانو  TiO2و  ZnOبهعنوان کاتاليزور
مالک نويدمغانلو
گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد اهر ،اهر ،ايران


تقی زعفرانی معطر

گروه شیمی فیزيک ،دانشکده شیمی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران
چکيده
هدف از اين تحقیق تخريب ريزآالينده رنگ

قرمز  891تحت ترکیب ازون ،سونولیز و تلفیقی از اين دو روش درحضورنانو TiO2و ZnO

بهعنوان کاتالیزور است که در يک سیستم آزمايشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت .اثر

پارامترهاي کلیدي مثل  pHوTOCو BOD5وCOD

و ECبراي محلول رنگ قرمز  891بررسی و مورد آزمايش قرار گرفت .غلظت و مقدار جذب در طول آزمايش با دستگاه اسپکتروفتومتري
 UV-Visثبت شد .نتايج نشان داد که میزان تخريب فقط در فرآيند ازوناسیون با درصد بااليی انجام گرفته است که بدون ته نشینی
ريزآالينده رنگ قرمز  891و عاري ازکدورت جواب داد .پارامترهاي آزمايشهاي فوق الذکر در حد مطلوب و قابل قبول در گستره
استانداردهاي محیط زيست میباشد .همچنین روش سونولیز تاثیر چندان زيادي در تخريب ريز آالينده ندارد .راندمان تخريب در روش
ازون 99% ،در محیطهاي بازي ،خنثی ،اسیدي بهدست آمد.
کليدواژه :رنگ قرمز ، 891ازون ،سونولیز ،تخريب،دي اکسیدتیتانیوم ،اکسیدروي
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مقدمه
ترکیبات آروماتیکی در صنايع شیمیايی ،داروسازي،

در حالت کلی اهداف ازوناسیون مواد رنگی را میتوان به-
صورت زير خالصه کرد:

پتروشیمی ،رنگرزي و همچنین بهعنوان آفت کش و ضد

 -8حذف رنگ و میزان جذب  :UVکم شدن مواد آلی

میکروب و در صنعت کشاورزي يافت میشوند که مقادير

طبیعی در آب باعث کاهش جذب  UVدر طول کاهش و يا

جزئی از آنها حتی در غلظتهاي خیلی کم در جريان

انهدام آالينده.

فاضالب ،مقادير بااليی از سمیت را ايجاد می کنند و منجر

 -0افزايش کربن آلی قابل جذب ) (AOCقبل از مراحل

به عوارض خطرناکی همچون سرطانزايی میشوند .هم-

تصفیه بیولوژيکی :در تصفیه بیولوژيکی ،کربن مواد آلی به

چنین وجود اين ترکیبات در آب رايحه نامناسبی به آب

 CO2تبديل میشود و از فاضالب خارج میگردد .ازون با

میبخشد .تصفیه موثر پسابها جهت حذف آلودگیها و

افزايش سرعت اين کار بازده را در اين مرحله باال میبرد.

0

DBP1

استفاده مجدد از آب بازيافت و در کشاورزي مانع نفوذ

 -1کاهش تشکیل محصوالت جانبی ضدعفونی

آلودگیها به محیط زيست شده که شرط اصلی رفع

شامل تريها لومتانها

آلودگی حفظ بهداشت و سالمتی و صرفه جويی در استفاده

 -4کاهش مستقیم کربن آلی محلول  DOC4و کل کربن

از منابع آب و همچنین توسعه فضاي سبز می باشد.

آلی TOC5با معدنی کردن کربن آلی

ترکیبات آروماتیکی از جمله آاليندههاي محیط زيست
هستند که در پسابهاي بسیاري از فرآيندهاي صنعتی يافت

کلیه فاکتورهاي ذکر شده در فوق براي سالمتی انسان
مضر میباشند.

میشوند و از اين رو حذف آنها از بزرگترين دغدغههاي

سونوشیمی زيست محیطی به عنوان يک شاخه علمی

زيست محیطی 8میباشد .يکی از موثرترين روشهاي تصفیه

رو به رشد میباشد که به بحث در مورد تخريب ترکیبات

پسابهاي حاوي ترکیبات آروماتیکی ،روش ازوناسیون

آلی در محلولهاي آبی میپردازد] .[9ترکیبات آلی آلوده

میباشد .ازون يک ترکیب اکسیدکننده قوي بوده و به دو

کننده فراوانی مانند کلروفرم ،فنل و مشتقات آن ،انواع

طريق ،در فرآيند ازوناسیون وارد واکنش می شود ]،[5] ،[4

رنگینههاي آزو ،بنزن و مشتقات آن ،رودامین  Bو ...با اين

].[7] ،[6

روش از سیستمهاي آبی رنگزدايی و معدنی شدهاند که

واکنش مستقیم ازون مولکولی و واکنش غیرمستقیم از

اين عمل عالوه بر اينکه از شکست حرارتی ناشی از

طريق راديکالهاي حاصل از تجزيه ازون .طبیعت

فروريختن حبابها ناشی میشود ،میتواند از واکنشهاي

الکتروفیلی قوي ازون آن را قادر میسازد که با انواع

راديکال آزاد مانند راديکال هیدروکسیل که از مولکولهاي

گوناگون مواد آلی و گروههاي معدنی استخالف شده

آب مشتق شدهاند نیز صورت پذيرد .بنابراين اين روش به-

واکنش دهد .اکثر واکنشهاي ازون براساس اکسیداسیون

عنوان يکی از روشهاي اکسیداسیون پیشرفته طبقهبندي

پیوندهاي دوگانه کربن-کربن که بهعنوان نوکلئوفیل عمل

میشود .روشهاي تخريب سونوشیمیايی نسبتاً جديد هستند

می کنند يا گروههايی که داراي الکترونهاي اضافی هستند،

و مزاياي استفاده از آنها بر مبناي سهولت استفاده از آنها و

میباشد .خاصیت دو قطبی مولکول ازون موجب واکنش آن

تولید نکردن پسماند ثانويه میباشد] .[0اگرچه اغلب

با پیوندهاي غیراشباع شده و منجر به شکافت پیوند میشود.

ترکیبات آلی با تابشدهی ماوراي صوت تخريب میشوند،

از اين رو ازوناسیون بسیاري از ترکیبات آروماتیکی و

سرعت اين فرآيند براي استفادههاي عملی از آنها هنوز

مشتقات آن در محلول آبی بهطور وسیعی مورد توجه قرار
گرفته است.

1

Environmental problems pollutants
2
Absorbed organic carbon
3
Disinfection byproducts
4
Dissolved organic carbon
5
Total organic carbon
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پايین است .بنابراين تالشهاي زيادي براي افزايش سرعت

محلول مادر  522ppmاز رنگ قرمز 891در آب مقطر و

فرآيند صورت گرفته است .روشهايی براي افزايش سرعت

pHهاي مختلف تهیه گرديد.

واکنش تحت سونیکاسیون وجود دارد:

روش کار

 )8افزايش ذرات يا واکنشگرهاي جامد
 )0استفاده همزمان با تابش دهی ماوراي بنفش
 )1استفاده از به هم زدن مکانیکی

براي تنظیم  pHمحلول  2/8موالر اسید کلريدريک و 2/8
موالر سديم هیدروکسید استفاده شد.
در روش کار با استفاده از دستگاه ازون ابتدا طبق رابطه

 )4افزايش آب اکسیژنه

رقت براي تهیه محلول  822pptاز محلول مادر  52میلی

 )5افزايش واکنشگر فنتون ((Fe2++H2O2

لیتر برداشته به حجم  052میلیلیتر رسانديم .بعد در حالیکه

عالوه بر اينها بهینهسازي سیستم سونیکاسیون می-

مگنتی داخل محلول بود و همزن مغناطیسی همراه با

تواند موجب افزايش راندمان واکنش شود] .[1]،[7در

ديفیوزر(جهت همگن کردن) آن را به حرکت در آورديم،

بهینهسازي فرآيند تاثیر پارامترهاي عملیاتی (مانند غلظت

تحت ازوناسیون قرار داديم .زمان آزمايشها  62دقیقه

اولیه آالينده ،دما ،pH ،دانسیته توان و )...بر فرآيند حذف

انتخاب گرديد و در هر  5دقیقه يکبار نمونهبرداري انجام

بررسی میشوند و شرايط بهینه بهدست میآيد]،[1] ،[8

شد.

].[4

در آزمايش مربوط به دستگاه التراسونیک پس از تهیه

مواد و روش ها

محلول  ،822mg/lبشر حاوي محلول در داخل آب يخ قرار

دستگاههاي مورد استفاده

داده شد و از افزايش شديد دماي محلول در دقايق اولیه

 )8دستگاه ازوناتور از شرکت دونالی کشور ايران

آزمايش جلوگیري شد .سپس بشر حاوي محلول همراه با

 )0دستگاه اکسیژن سازمدل  622yxOازکارخانه

ظرف حاوي يخ در دستگاه التراسونیک قرار داده شد .از

 hbmtsomtiBساخت کشورآلمان

اولین لحظه شروع کار دستگاه ،دماي محلول بوسیله دماسنج

 )1دستگاه التراسونیک مدل  UP 400Sازشرکت
 EEICSLEIHساخت کشور آلمان

کنترل شد .در طول آزمايشها که معموالً  62دقیقه طول می
کشید دماي محلول با قرار دادن راکتور در داخل آب و يخ

 )4اسپکتروفتومتر مدل  DR 5222-85 Vاز شرکت

مدام کنترل گرديد .هر  5دقیقه يکبار نمونهبرداري انجام

 HACHساخت کشور آمريکا براي اندازهگیري

شد .در اين دسته از آزمايش ها محلول بهوسیله سرنگ

طیف جذبی نمونهها.

برداشته وتوسط اسپکتروفتومتر UV-Visجذب آنها خوانده

 )5همزن مغناطیسی مدل  ZMS 74از شرکت

شد .الزم به ذکر است چون در اين آزمايشها خود دستگاه
عمل هم زدن محلول را انجام میداد نیازي به استفاده از

 HACHساخت کشور آمريکا
 pH )6متر مول  WTW-1882ساخت کشور آلمان

همزن مغناطیسی نبود.

 )7ترازوي ديجیتالی  PCB 822-1از شرکت

جهت استفاده از دستگاه التراسونیک و ازون ابتدا طبق

 KERNآلمان با دقت  2/228گرم جهت ذرات

رابطه رقت براي تهیه محلول 822ppmاز محلول مادر52

رنگ قرمز 891و ذرات کاتالیزور

میلیلیتر برداشته به حجم  052میلیلیتر میرسانديم .سپس

 )1دستگاه آب دو بار تقطیرساز مدل

GFL-0824

شرکت آلمان جهت تهیه آب دو بار تقطیر

بشر حاوي محلول توسط دستگاه التراسونیک و ازون همراه
با ظرف حاوي يخ قرار داده میشد و از اولین لحظه شروع
کار دستگاه ،دماي محلول بهوسیله دماسنج در دماي 05oC
کنترل میگرديد و از افزايش شديد دما ي محلول در دقايق
اولیه آزمايش جلوگیري میشد .آزمايشها که معموالً 62
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دقیقه طول کشید هر  5دقیقه يکبار نمونهبرداري انجام شد.
در اين دسته از آزمايشها محلول بهوسیله سرنگ برداشته و
توسط اسپکتروفتومتر UV-Visجذب آنها خوانده شد .الزم
به ذکر است چون در اين آزمايشها خود دستگاه کار
هم زدن محلول را انجام میداد نیازي به استفاده از همزن
مغناطیسی نبود.

يافتهها
در اين مقاله به بررسی حذف و تخريب رنگ قرمز891
با استفاده از دستگاه ازون ژنراتور يا اکسیژن ساز و

نمودار( : )1مقايسه منحنی تغییرات تخريب توسط ازوناسیون برحسب

التراسونیک پرداخته شده و در اين راستا پارامترهاي مختلفی

زمان با نانو ذرات دي اکسیدتیتانیوم و اکسیدروي

همچون  pHوتاثیرات نانو ذراتی از دي اکسید تیتانیوم
واکسید روي مورد مطالعه قرارگرفت و نتايج در نمودارهاي

زير ارائه میشود.

بررسی درصد تخريب محلول رنگ قرمز  891طی
فرآيند سونولیز و ازوناسیون بهصورت کوپل در نمودار 4
نشان داده شده است.

نمودار  : 8منحنی تغییرات جذب بر حسب غلظت رنگ قرمز891

نمودار  : 4مقايسه منحنی تغییرات تخريب توسط ازوناسیون ،سونولیز و
کوپل برحسب زمان

درصد تخريب محلول رنگ قرمز 891طی فرآيند ازوناسیون
در حالتهاي اسیدي و قلیايی مطالعه گرديد و نتايج در
نمودار  5نشان داده میشود با توجه به مثبت بودن نتايج
آزمايش در فرآيند ازوناسیون در اين مرحله نمونهها را در
 pHمختلف مورد آزمايش قرار داديم .اين آزمايش دقیقاً
مانند آزمايش ازوناسیون میباشد ،در اين آزمايش محلول
توسط اسید هیدروکلريدريک و سود سوزآور ،اسیدي و
نمودار :0مقايسه منحنی تغییرات تخريب توسط سونولیز برحسب زمان با
نانو ذرات

قلیايی شده است.
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 سونولیز وکوپل آنها با يکديگر، روش تلفیق ازوناسیون-5
.تاثیر چندانی بردرصد حذف آالينده و سرعت فرآيند ندارد
،TOC ،COD ،BOD5

 نتايج آزمايشات نشان میدهد-6

 محلول پس از انجام فرآيند ازوناسیون قابل قبولEC وpH
.استانداردهاي سازمان محیط زيست میباشد
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 مقايسه منحنی تغییرات تخريب توسط ازوناسیون برحسب: 5 نمودار
 هاي مختلفpH زمان در

بحث و نتيجهگيری
 با891 در اين مطالعه تخريب آاليندهي رنگ قرمز-1
 سونولیز وکوپل آنها با يکديگر و با،روشهاي ازوناسیون
کمک ذرات دياکسیدتیتانیوم و اکسیدروي بهعنوان
.کاتالیزور انجام گرفت
 راندمان تخريب در فرآيند ازوناسیون قابل توجه بود و-0
 درpH بهینهسازي پارامترهاي عملیاتی نشان داد که میزان
.سرعت تخريب آالينده بی تاثیر نیست
. ماده آالينده با روش سونولیز تخريب آنچنانی نداشت-1
 بررسیها نشان داد که ذرات دي اکسید تیتانیوم واکسید-4
روي به عنوان کاتالیزور تاثیري در سرعت بخشیدن به
.تخريب آالينده را ندارند

