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ABSTRACT
Background and Aim: Dyes are one of the most important pollutants in textile wastewater
(TWW). Use of advanced oxidation processes (AOPs) as an efficient method can be useful for
removal of these pollutants from the effluent of textile wastewater. In this study we evaluated
the efficiency of the persulfate activation process, using ultraviolet (UV), in the presence of
granular activated carbon (GAC) for removal of methylene blue dye (MBD). Also, we studied
the effect of operating parameters on the dye removal.
Materials and Methods: This experimental study was performed in a pilot-scale batch
photoreactor. The effect of operating parameters including solution pH (between 3 and 9),
dosage of granular activated carbon (0.6-5 mg/L), persulfate concentration (0.2-2 mmol/L),
initial concentration of methylene blue dye (50-400 mg/L), and contact time (2-30 minutes)
were evaluated. The final concentration of methylene blue dye was measured by using DR6000 device. Mineralization of the process, in optimal conditions, was determined by
measuring COD and TOC.
Results: The highest efficiency of the process for removal of methylene blue dye (99% dye
removal at an initial concentration of 50mg/L) was observed at pH = 3, granular activated
carbon dose of 1 g/L, optimal persulfate concentration of 1 mmol/L, and after a 20-minute
contact time. The removal rates of COD and TOC were 71% and 69.9%, respectively, and the
decomposition rate of methylene blue dye was based on the first-order reaction (R2 = 0.99).
Conclusion: Considering the results of this study, the combined process had a significant
efficiency to remove methylene blue dye and can be used as an efficient method for removal
of the dye from the effluent of textile wastewater.
Keywords: Methylene blue dye, Ultraviolet, Persulfate, Activated granular carbon
Received: Jan 7, 2020

Accepted: Oct 3, 2020

How to cite the article: Abdolmotaleb Seidmohammadi, Hasan Zoolghadrnasab, Faezeh Nouri,
Darya Yavari, Fatemeh Asadi. Efficiency of persulfate activated by UV irradiation in the presence
of granular activated carbon for removal of methylene blue dye from aqueous solution. SJKU.
2020;25(3):52-70.
Copyright © 2018 the Author (s). Published by Kurdistan University of Medical Sciences. This is an open access
article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non-Commercial License 4.0
(CCBYNC), where it is permissible to download, share, remix, transform, and buildup the work provided it is
properly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  /دوره بیست و شش  /مرداد و شهریور 52-70/1400
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چکیده
زمینه و هدف :رنگها از مهمترين آاليندههای موجود در فاضالب صنايع نساجي ميباشند .استفاده از فرآيندهای اکسيداسيون
پيشرفته بهعنوان يک روش کارآمد ميتواند در حذف اين آاليندهها از پساب فاضالب صنايع نساجي مؤثر باشد .ازاينرو در اين
پژوهش عملكرد فرآيند فعال سازی پرسولفات با استفاده از امواج فرابنفش در حضور کربن فعال گرانوله جهت حذف رنگ متيلن-
بلو و تأثير پارامترهای بهرهبرداری موردبررسي قرارگرفته است.
مواد و روشها :اين مطالعه تجربي در يک راکتور نوری ناپيوسته در مقياس پايلوت انجام شد .تأثير پارامترهای بهرهبرداری
ازجمله  pHمحلول در محدوده  ،3-9دزاژ کربن فعال گرانوله  ،0/6-5 mg/Lغلظت پرسولفات  0/2-2 mmol/Lو غلظت اوليه
رنگ متيلن بلو در دامنه  400-50 mg/Lدر زمان تماس  2-30دقيقه موردبررسي قرار گرفت .غلظت نهايي رنگ متيلنبلو با استفاده
از دستگاه  DR-6000اندازهگيری شد .معدنيسازی فرآيند در شرايط بهينه با اندازهگيری  TOC ،CODتعيين شد.
 1 mmol/Lو در زمان تماس  20دقيقه بود که در اين حالت  99درصد رنگ در غلظت اوليه  50ميليگرم بر ليتر حذف شد.
ميزان حذف  CODو  TOCبه ترتيب برابر با  %71و  %69/9بود .سرعت تجزيه رنگ متيلنبلو مطابق با واکنش درجه اول بود
(.)R2 = 0/99
نتیجهگیری :بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش فرآيند تلفيقي موردنظر کارايي قابلتوجهي در حذف رنگ متيلنبلو داشته و
ميتواند بهعنوان يک روش کارآمد در حذف رنگ از پساب فاضالب صنايع نساجي مورداستفاده قرار گيرد.
واژههای کلیدی :رنگ متيلن بلو ،امواج فرابنفش ،پرسولفات ،کربن فعال گرانوله
وصول مقاله 98/10/17:اصالحيه نهايي 99/3/12:پذيرش99/7/12:
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یافتهها :بيشترين کارايي فرآيند در حذف رنگ متيلنبلو در  ،pH= 3دوز کربن فعال گرانوله  ،1 g/Lغلظت بهينه پرسولفات
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امروزه با توسعه صنعت و پيشرفت تكنولوژی مبتني بر دانش

بيولوژيک فاضالب به دليل نياز به زمان طوالني دارای

و تجربه و ابداع فرآوردههای جديد مصرف رنگهای

کارايي مناسبي جهت حذف رنگ نميباشند( .)5از روش-

مختلف سنتتيک در صنايع متعددی نظير توليد مواد آرايشي،

های متداول فيزيكي و شيميايي حذف رنگ مانند انعقاد و

چرم ،کاغذ و صنايع نساجي افزايشيافته است .افزايش

لختهسازی ،شناورسازی ،فيلتراسيون غشايي ،تجزيه

مصرف رنگها در فرآيندهای صنعتي منجر به توليد حجم

الكتروشيميايي ،ازنزني ،امواج ماوراء صوت و جذب

قابلتوجهي از پسابهای رنگي حاوی مواد آلي و غيرآلي

سطحي بهصورت مجزا يا توأم با فرآيندهای بيولوژيكي

شده است که تصفيه مؤثر و کارآمد آنها جزو الزامات

فاضالب استفاده ميشود()6؛ که هرکدام دارای مزايا و

زيستمحيطي است( .)1حضور اين ترکيبات در

معايبي هستند .يكي از فرآيندهای مؤثر در حذف ترکيبات و

فاضالبهای صنعتي به دليل سميت زياد بر روی موجودات

مواد آلي سمي و غيرقابل تجزيه بيولوژيكي فرآيندهای

آبزی ،اختالل در کارايي سيستمهای متداول تصفيه فاضالب

اکسيداسيون پيشرفته ( )AOPSاست که به دليل سهولت

و زيباشناختي محيط موردتوجه جدی محققين قرارگرفته

کاربرد ،اقتصادی بودن ،کارايي باال و عدم توليد مقادير زياد

است( .)1ازنظر بهداشتي برخي از رنگها دارای خاصيت

لجن بهعنوان يک فناوری کارآمد در زمينههای مختلف

سرطانزايي و جهشزايي بوده و ميتوانند موجبات ايجاد

علوم محيطزيست موردتوجه قرارگرفته است .حذف

آلرژی و افزايش مشكالت پوستي شوند( .)2رنگها و

آاليندهها در فرآيند اکسيداسيون پيشرفته بر پايه توليد

پيگمانهای راکتيو که در صنايع نساجي به کار ميروند به

راديكالهای آزاد هيدروکسيل (  ) • OHو سولفات ( •SO4

همراه پسابهای حاوی سموم کشاورزی ،بزرگترين گروه

) باقدرت اکسيداسيون باال بوده که بسياری از ترکيبات

آاليندههای محيطي را تشكيل ميدهند .آزاد شدن اين مواد

شيميايي آلي را به مواد معدني تبديل ميکند( .)7اين

در طبيعت تهديد جدی برای اکوسيستمهای آبي به شمار

راديكالهای ناپايدار بهشدت فعال بوده و از طريق واکنش-

ميآيد .متيلنبلو با فرمول مولكولي ،C16H18N3SCl

های شيميايي در محل توليد ميشوند .راديكالهای آزاد

ترکيبات آروماتيک هتروسيكليک است که در برابر مواد

حمله کرده و يک اتم هيدروژن از ساختار ماده آلي جدا

شيميايي ،گرما ،نور و حتي تجزيه بيولوژيكي مقاوم

ميکنند( .)8در فرآيند اکسيداسيون پيشرفته نوع و غلظت

است ،در دمای اتاق پودری به رنگ سبز تيره ،بيبو و جامد

ماده اکسيدکننده يكي از فاکتورهای مؤثر در حذف

است که زماني که در آب حل ميشود يک محلول

ترکيبات آلي است .پرسولفات يكي از عوامل اکسيداسيون

آبيرنگ به دست ميآيد .شكل آبدار آن دارای 3

دو الكتروني است که در حضور فعالکنندهها به راديكال

مولكول آب به ازای هر واحد متيلنبلو است( .)3رنگ

سولفات با قدرت اکسيداسيون و احيای باال در مقايسه با

متيلنبلو يكي از رنگهای با مصرف زياد در صنعت نساجي

راديكال هيدروکسيل تبديل ميشود .راديكال پرسولفات

بوده و تماس بيشازحد با اين رنگ ،موجب افزايش ضربان

توليدشده يكي از تأثيرگذارترين عوامل اکسيدکننده است

قلب ،استفراغ ،شوك ،سيانوز ،زردی ،نكروز بافت در انسان

که توانايي تجزيه انواع رنگ را دارد .عالوه بر آن اين

ميشود( .)4برای حذف رنگها روشهای زيادی بهکاررفته

راديكال قادر است بهصورت غيرمستقيم با آب و يونهای

است که ازجمله ميتوان به روشهای فيزيكي ،شيميايي و

هيدرکسيل وارد واکنش شده و راديكال هيدروکسيل توليد

بيولوژيكي اشاره نمود .به دليل قابليت تجزيه بيولوژيكي
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جرم مولي  319/85 g/molو دمای ذوب ℃ 110-100جزء

اکسيدکننده قوی بوده و بهسرعت به مولكولهای مواد آلي
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مقدمه

کمرنگهای مصنوعي ،سيستمهای متداول تصفيه
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ميرود( .)8راديكال سولفات که از نمکهای سديم،

است؛ ولي نقش آن بهعنوان کاتاليست بهخوبي شناختهشده

آمونيوم و پتاسيم تشكيل تهيه ميشوند()8

نيست ،بر اساس برخي مطالعات ،کربن فعال آاليندهها را در

به دليل داشتن ويژگيهايي همچون پتانسيل اکسيداسيون باال

سطح خود به دام انداخته و جذب فيزيكي ميکند و بهعنوان

( ،)E0 = 2/01 Vواکنشپذيری غيرانتخابي ،پايداری در

بستری برای جمعآوری آاليندهها است ،سپس توسط عامل

دمای اتاق ،حالليت باال و ارزان بودن بهعنوان يک

اکسيدکننده ،آاليندهای آب و فاضالب بهتدريج اکسيد

اکسيدکننده قوی برای حذف آاليندهها مطرحشده است(.)9

ميشوند و کربن فعال دوباره احياشده و وارد چرخه واکنش

ازآنجاييکه واکنشهای پرسولفات در دمای اتاق معموالً

ميگردد( .)12در فرآيندهای فتوکاتاليستي ،ناهمگن مواد

بهکندی انجام ميشوند ،لذا الزم است که فعال گردد(.)9

واکنش در يک فاز نميباشند و بهراحتي در محيط

پرسولفات بهطور مؤثری بهوسيله حرارت ،نور  ،UVفلزات

واکنش حل نميشوند ،برای جلوگيری از کاهش

واسطه ( )Men+و فلزات صفر ظرفيتي فعال ميگردد.

بازده کلي واکنش به دليل کاهش سطحفعال از يک

بهمحض فعالسازی پرسولفات ،باندهای  O-Oدر ساختار

کاتاليست استفاده ميشود .ترکيب پرسولفات با ظرفيت

پرسولفات شكسته ميشوند و راديكالهای سولفات ()SO˚4

اکسيداسيون باال با کربن فعال گرانوله با ظرفيت جذب باال

با قدرت اکسيدکنندگي برابر با  E0 = 2/67 Vتوليد مي-

در فرآيند های اکسيداسيون پيشرفته ،اثر سينرژيستي است که

شود( .)10در مطالعات متعددی از آنيون پرسولفات و

نتيجه آن توليد يونهای هيدروکسيل بيشتر و تجزيه و معدني

راديكالهای آن برای حذف رنگ و ترکيبات رنگي

سازی بهتر مواد آلي و نيز کاهش مصرف پرسولفات

استفادهشده است که نتايج آنها نيز رضايتبخش بوده

است( .)13مكانيسم حذف رنگ بر اساس مطالعات در

است( .)11اکسيداسيون کاتاليزور نوری تكنيک

واکنشهای فوتوکاتاليستي طي چند مرحله صورت مي-

پيشرفتهای است که با استفاده از آن آاليندههای

پذيرد(:)13

آلي بهطور کامل تجزيهشده و از بين ميروند .در

)1

جذب نور توسط کاتاليست طي رابطه :1

اين روش از يک منبع نوری (معموالً نور فرابنفش
 (UVاستفاده ميشود .از طرفي تنها تعدادی از مواد
شيميايي آلي ميتواننـد در اثر جذب مسـتقيم پرتـو UV

تجزيـه گردند درحاليکه برخي از ترکيبات آلي خطرناك
سخت تجزيهپذير ميباشند و در کاربرد تنهـا پرتوهای UV

)1
)2

ترکيبات آلي ميگردد( .)11کربن فعال به علت مساحت
سطح ويژه باال ،ساختارهای کوچک و اليهبندی ،انعطاف-

خواهد بود:
)2

حذف انواع مختلف آاليندهها و افزايش عملكرد
فوتوکاتاليستي موردبررسي قرارگرفته است( .)7کربن فعال

•
4

+
vb

−2
8

S 2 O + hv → 2SO

S 2 O8−2 + catalyst + → SO 4• + catalyst ( n +1) + SO 4−2 (3

)3

اکسيداسيون ماده آلي توسط راديكال پرسولفات

طي روابط  5 ،4و :6
)4

R + SO 4• → R '• + SO 4−2
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پذيری و خاصيت ارتجاعي باال بهعنوان کاتاليزور برای

سپس توليد راديكالهای سولفات تحت تأثير

عوامل فعالکننده مانند اشعه  UVبهصورت روابط  2و 3

حـذف کارآمدی ندارند .روشهای ترکيبي پرتو  UVبا
اکسيدکنندهها باعث افزايش سرعت و اثربخشي در تجزيه

GAC + hν → eCB - + hVB+
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نمايد که خود عامل مهم در تجزيه رنگها به شمار

جاذب خوبي برای حذف آاليندهها از آب و فاضالب
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R + h + → R +  → degradation products (5

)6

RCOO − + h + → R • + CO 2

داخل يک محفظۀ استيلي و حجم  2ليتر بود .محل انجام
واکنش بر روی نمونههای آب ،فضای بين المپ  UVCو
پوشش استيلي بود (شكل.)1

استفاده از فرآيند تلفيقي يكي به دليل سادگي ،افـزايش
کارايي حذف مواد آلي ،عدم توليد مقادير زياد لجن و
ديگری به دليل کاهش هزينـههـای مـرتبط بسيار مفيد
است( .)13لــذا بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشده و در نظــر
گــرفتن محدوديتهای روشهای حــذف متداول رنگ و
محاسن روشهای اکسيداسيون پيشــرفته بــا اســتفاده از
پرسولفات و اشعه  ،UVشامل کوتاه بودن زمان انجام
واکنش و نيز عدم توليد محصوالت نهايي خطرناك ،هدف
از انجام ايــن تحقيق ،تعيين ميزان حذف رنگ متيلن بلو با
استفاده از پرسولفات فعالشده با امواج فرابنفش در حضور
کربن فعال گرانوله در محلولهای آبي انجام گرفت.
مواد و روشها
مواد شيميايي:
مقياس آزمايشگاهي در يک فتوراکتور با جريان منقطع در
آزمايشگاه شيمي آب و فاضالب دانشكده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشكي همدان انجام شد .صورت پذيرفت.
مواد مورداستفاده در اين مطالعه شامل رنگ متيلنبلو
تهيهشده از شرکت الوان ثابت واقع در استان همدان،
پرسولفات ،هيدروکسيدسديم و اسيدسولفوريک يک
نرمال از شرکت  Merckخريداری شـد .جدول  1و 2
بيانگر مشخصات فيزيكي و شيميايي رنگ متيلنبلو و کربن
فعال گرانوله است .دستگاه اسپكتروفتومتر HATCH Co.
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اين پژوهش يک مطالعه تجربي-کاربردی است کـه در

مدل pH ،DR 6000متر مورداستفاده مدل Orion A 250

شرکت  Hatchمورداستفاده قرار گرفت.
منبع تابش اشعه از يک المپ جيوهای کمفشار  UVCبا
پوشش کوارتز با توان 55 Wو شدت 156 µW/cm2در
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  /دوره بیست و شش  /مرداد و شهریور 1400

] [ DOI: 10.52547/sjku.26.3.52

فوتو راکتور:
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جدول  .1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رنگ متیلنبلو خریداری شده
متیلن بلو

نام رنگ

C16H18N3SCl

فرمول شیمیایی
ساختار مولکولی

31/85 g/M

وزن مولکولی

668 nm

جدول  .2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کربن فعال گرانوله خریداری شده
نام رنگ

کربن فعال گرانوله

فرمول شیمیایی

C

وزن مولکولی

12/01 g/M

مش

2/5 mm
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شکل  .1شماتیک راکتور مورداستفاده در این پژوهش

 58کارآیی فرآیند پرسولفات...

بهمنظور اندازهگيری ميزان کارايي فرآيند در معدنيسازی،

 30دقيقه تحت تأثير امواج فرابنفش قرار گرفت.

مقدار کاهش  CODو  TOCدر شرايط بهينه اندازهگيری

آناليز نمونهها و معدني سازی:

شد(.)13

بهمنظور تعيين کارايي فرآيند مذکور در فرآيند معدني

روش انجام فرآيند و متغيرها:

سازی بعد از به دست آمدن شرايط بهينه ،نمونهها با غلظت

در تمامي مراحل انجام آزمايشهای از محلول ذخيره g/L

ثابت رنگ متيلنبلو برابر با  200 mg/Lطي مدت  30دقيقه

 ،1رنگ متيلنبلو در آب استفاده شد .نمونهبرداری در طي

در معرض امواج فرابنفش ،کربن فعال گرانوله و پرسولفات

زمانهای مشخص و در فاصله زماني  5تا  30دقيقه انجام

قرار داده شد و بر اساس دستورالعملهای مندرج در کتاب

گرفت .نمونههای موردنياز در اين تحقيق بهصورت سنتتيک

استاندارد متد( )14در طولموج  650نانومتر مقدار کاهش

بود .حجم نمونه استفادهشده در هر مرحله آزمايش  50سي-

 CODبررسي شد .بهمنظور اندازهگيری  ،CODمحلولهای

سي بود .نظر به اينكه جهت انجام اين مطالعه هريک از

هضم و معرف اسيد طبق دستورالعمل ارائهشده در کتاب

متغيرها در دامنه موردنظر در  5سطح و  6زمان مورد آناليز

روش های استاندارد برای آزمايش آب و فاضالب تهيه شد.

قرار گرفت ،بر اين اساس با احتساب ميانگين  2بار تكرار ،با

سپس با حل کردن مقدار مشخص Potassium ( KHP

روش فاکتوريل  180نمونه ،برای تعيين اثر اشعه فرابنفش،

 )Hydrogen Phthalateخشکشده در دمای  ،110˚Cدر

گرانول کربن فعال و پرسولفات بهتنهايي و باهم  36نمونه با

آب مقطر ،سری نمونهها با غلظتهای مشخص COD

احتساب  2بار تكرار مجموعاً ،تعداد کل آزمايشهای برابر

ساخته شد .نمونهها جهت هضم در دستگاه

COD

 196نمونه بود .بهمنظور بررسي تأثير  pHبر فرآيندpH ،

 REACTOR HATCHبه مدت  2/5ساعت قرار گرفت،

های  7 ،5 ،3و  9انتخاب شد .نمونهها با غلظت ثابت L/gm

توسط دستگاه اسپكتروفتومتر ( )DR 6000در طولموج

 200رنگ متيلنبلو و  L/g 2کربن فعال گرانولهmmol/L ،

 620 nmقرائت گرديد .نمودار کاليبراسيون آن با رگرسيون

 0/5پرسولفات طي زمان  30دقيقه داخل دستگاه  VUقرار

 0/999رسم و فرمول نمودار خطي به دست آمد .همچنين

گرفت .در تمامي مراحل آزمايش از اسيدسولفوريک و

تعيين باقيمانده غلظت  TOCبا استفاده از دستگاه TOC

سديم هيدروکسيد  0/1نرمال جهت تنظيم  pHنمونهها

آناليزر مدل  elementaryساخت کشور آلمان انجام

استفاده شد( .)14جهت تعيين تأثير غلظتهای مختلف

گرفت .جهت اندازهگيری غلظت باقيمانده رنگ متيلنبلو از

پرسولفات ( 1/5 ،1 ، 0/5 ،0/2 mmol/Lو  ،)2نمونهها با

دستگاه اسپكتروفتومتری  DR 6000شرکتHATCH

غلظت ثابت  mg/L 200رنگ متيلنبلو g/L 2 ،کربن فعال

استفاده شد .با استفاده از اسكن طولموج ،طولموج 663

گرانوله و  pHبهينه حاصل از مرحله قبل طي زمان  30دقيقه

نانومتر که در آن بيشترين ميزان جذب مشاهده شد انتخاب

درون راکتور امواج فرابنفش قرار گرفت .برای تعيين تأثير

گرديد .پس از رسم منحني استاندارد و قرائت غلظت

غلظتهای مختلف کاتاليزور کربن فعال گرانوله (،0/5 g/L

باقيمانده رنگ متيلنبلو راندمان حذف رنگ متيلنبلو با

 4 ،2 ،1و  ،)6نمونهها با غلظت ثابت  200 mg/Lرنگ

استفاده از معادله  1تعيين شد:

متيلنبلو ،پرسولفات و  pHبهينه حاصل از مراحل قبل طي
زمان  30دقيقه تحت تأثير امواج فرابنفش قرار گرفت .برای
تعيين تأثير غلظتهای مختلف رنگ متيلن بلو در مقادير،50
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  /دوره بیست و شش  /مرداد و شهریور 1400
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دستگاه سانتريفوژ با دور  4000 rpmقرار گرفت .همچنين

بهينه غلظت کربن فعال گرانوله ،پرسولفات و  pHطي زمان
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در پايان هر آزمايش نمونهها برای رسوب کاتاليزور در

 300 ،200 ،100و  400ميليگرم بر ليتر نمونهها با مقادير
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در اين رابطه  ،%درصد حذف رنگ 𝐶0 ،غلظت اوليه رنگ

ميگردد( .)15در اين مطالعه برای مطالعه سينتيک واکنش

و 𝑡𝐶 غلظت باقيمانده رنگ در زمانهای مختلف بود(.)15

از  3مدل سينتيک درجه صفر ،درجه يک و درجه دو

تعيين سينتيک واکنش تجزيه رنگ متيلنبلو در فرآيند

استفاده شد.

UV/GAC/S2O8

در اين پژوهش سينتيک واکنش بهمنظور تهيه اطالعاتي در
خصوص عوامل مؤثر بر سرعت واکنش و مكانيسم تبادل
واکنشگرها به محصوالت با استفاده از سه مدل از
واکنشهای درجه صفر ،يک و دو بهصورت زير محاسبه
گرديد( .)15سرعت واکنش در سنتيک درجه صفر،
مستقل از غلظت ماده اوليه است و طبق رابطه زير
تعيين ميگردد:
(2

یافتهها
تأثير تغييرات  pHدر کارايي فرآيند :UV/GAC/S2O8

سرعت واکنشهای شيميايي به  pHمحيط بستگي داشته و
 pHمحلول بهطور مستقيم و غيرمستقيم بر اکسيداسيون مواد
شيميايي تأثيرگذار است( .)16در فرآيندهای اکسيداسيون
پيشرفته ،تغييرات  pHاز طريق توليد راديكالهای متنوع بر
ميزان اکسيداسيون مواد آلي تأثيرگذار است .نتايج تأثير

𝑐𝑑

𝐾 = 𝑡𝑑 = 𝑐𝑅

تغييرات  pHمحيط در دامنه  3-9در شكل  2نشان دادهشده
است.

سرعت واکنش درجه يک ،مستقيماً متناسب با غلظت مواد
اوليه است.
(3

𝑐𝑑

𝑡𝐶𝐾 = 𝑡𝑑 = 𝑐𝑅

سرعت واکنش در سينتيک درجه  ،2متناسب با توان دوم
ماده اوليه پيش ميرود.
𝑅𝑐 = 𝑑𝑡 = 𝐾𝐶𝑡2

در اين معادالت:
 :Rcسرعت واکنش :C0 ،غلظت اوليه :Ct ،غلظت در زمان
 :K ،tثابت سرعت واکنش است .در واکنش درجه صفر،
معادله خطي بهوسيله ترسيم مقادير غلظت  Ctدر زمان  tبه
دست ميآيد .در واکنش درجه يک ،از ترسيم –lnCt/C0

در زمان  tمعادله خطي و در واکنش مرتبه دوم از مقادير
 1/Ctدر زمان  tمعادله خطي حاصل ميشود .پس از ترسيم
شكلهای مرتبههای مختلف ،شيب منحني شكل يا مقدار
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(4

𝑐𝑑

ثابت سرعت واکنش ( )Kقابلمحاسبه است .ابعاد ضريب
سرعت به مرتبه واکنش بستگي دارد .سرعت واکنش دارای
سرعت واکنش برحسب  mg/L.minو در واکنشهای
درجه  1و  2به ترتيب برحسب  L/minو  L/mg.minبيان
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آحاد غلظت(-1 ،زمان) است .در واکنش درجه صفر ثابت
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pH7

pH9

pH3

pH5
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حذف ()%
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0
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زمان واکنش ()min
شکل .2تأثیر تغییرات  pHمحیط در میزان حذف رنگ متیلنبلو
(غلظت رنگ متیلنبلو  ،200 mg/Lپرسولفات  ،1/5 mmol/Lکربن فعال گرانوله )2 g/L

بر اساس نتايج ارائهشده در شكل  2در شرايط اسيدی و در

تأثير تغييرات غلظت پرسولفات در کارايي فرآيند

 pHبرابر با  3بيشترين حذف رنگ متيلنبلو مشاهدهشده

UV/GAC/S2O8

نتايج تأثير غلظتهای متفاوت پرسولفات در دامنه  0/2تا 2

است .بر اساس نتايج ارائهشده در شكل  2با افزايش pH

محيط راندمان حذف کاهشيافته و در  7 pHو  9به ترتيب
به  78و  72درصد رسيده است.

ميلي مول بر ليتر در  pH = 3و مقادير  200ميليگرم بر ليتر
رنگ و  2گرم در ليتر کربن فعال در شكل  3نشان دادهشده
است.

پرسولفات  0/5میلی مول
پرسولفات  1/5میلی مول

100
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حذف ()%

60
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20
0
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25

20

15
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5

0

زمان واکنش()min
شکل  .3تأثیر تغییرات غلظت پرسولفات محیط در میزان حذف رنگ متیلنبلو
(غلظت رنگ متیلنبلو ،pH=3 ،200 mg/Lکربن فعال گرانوله )2 mg/L

] [ DOI: 10.52547/sjku.26.3.52

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  /دوره بیست و شش  /مرداد و شهریور 1400

] [ Downloaded from sjku.muk.ac.ir on 2022-01-22

پرسولفات  0/2میلی مول
پرسولفات  1میلی مول
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تأثير تغييرات غلظت کربن فعالگرانوله در کارايي فرآيند
UV/GAC/S2O8

بررسي تأثير ميزان دزاژ کاتاليزور مورداستفاده در

گرانوله از  0/5 g/Lتا  ،2ميزان حذف رنگ در
محلول

از

 35تا %99

افزايش

يافت (شكل.)4

حذف آالينده نشان داد که با افزايش کربن فعال

کربن فعال  2گرم

کربن فعال  0/5گرم
کربن فعال  4گرم

کربن فعال  1گرم
کربن فعال  6گرم

100
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زمان واکنش()min

5

0

شکل  .4تأثیر تغییرات غلظت کربن فعال گرانوله در میزان حذف رنگ متیلنبلو
(غلظت رنگ متیلنبلو ،pH=3 ،200 mg/Lپرسولفات )1 mmol/L

UV/GAC/S2O8

موردنظر به غلظت اوليه رنگ متيلنبلو بستگي دارد به-

فاضالب صنايع نساجي حاوی غلظتهای متفاوتي از رنگ
است ازاينرو بررسي کارايي حذف مقادير متفاوت رنگ
در فرآيند حائز اهميت است .نتايج تأثير غلظتهای اوليه
رنگ متيلنبلو در دامنه  50تا  400ميليگرم بر ليتر در زمان-
های مختلف بهرهبرداری و شرايط بهينه بهرهبرداری
( ،pH=3پرسولفات  1ميليموالر بر ليتر و کربن فعال 2
گرم بر ليتر) در شكل  5نشان دادهشده است .بر اساس نتايج

نحویکه با افزايش غلظت اوليه رنگ راندمان حذف
کاهشيافته است .بيشترين کارايي حذف فرآيند به ميزان
 99درصد در زمان  20دقيقه در غلظت اوليه رنگ برابر با
 50ميليگرم بر ليتر حاصلشده است که با افزايش غلظت
اوليه رنگ به  400ميليگرم بر ليتر در زمان  30دقيقه
راندمان حذف به  74درصد کاهش يافته است.
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تأثير تغييرات غلظت اوليه رنگ متيلن بلو در کارايي فرآيند

ارائهشده در شكل  ،5ميزان حذف رنگ در فرآيند تلفيقي
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شکل  .5تأثیر تغییرات غلظت اولیه رنگ متیلنبلو در میزان حذف آن
(غلظت کربن فعال ،pH=3 ،2 g/Lپرسولفات )1 mmol/L

متيلنبلو را در طي زمان  30دقيقه در شرايط بهينه بهره-

تأثير همافزايي مكانيسمها
حذف رنگ در غلظت تأثير فرآيندهای مختلف ازجمله

امواج فرابنفش/پرسولفات و پرسولفات/کربن فعال به

کربن فعال ،پرسولفات و اشعه فرابنفش بهصورت مجزا و

ترتيب  72و  75درصد رنگ را حذف نموده است که

فرآيندهای تلفيقي امواج فرابنفش /پرسولفات و پرسولفات

بيانگر تأثير مثبت فرآيندهای تلفيقي در مقايسه با

/کربن فعال در شرايط بهينه بهرهبرداری و غلظت اوليه

فرآيندهای مجزا بوده است .مقايسه اين نتايج با فرآيند

رنگ متيلنبلو اوليه برابر با  200 mg/Lموردمطالعه قرار

توأم  UV/GAC/S2O8بيانگر تأثير بيشتر فرآيند توأم

گرفت که نتايج در شكل  6نشان دادهشده است .بر اساس

نسبت به فرآيندهای مورد مطالعه بهتنهايي بود ،بهنحویکه

نتايج ارائهشده در شكل  ،6کاربرد مجزای  ،GACامواج

بر اساس ميزان حذف رنگ آنها را بهصورت زير طبقه-

UVو  S2O8به ترتيب  36 ،16و  42درصد از رنگ

بندی نمود:

GAC > UV > S2O8 > UV /S2O8 >GAC/S2O8 > UV/GAC/S2O8

نوع فرآیند

PS/UV/GAC
GAC/PS
PS/UV
UV
PS
GAC
100

80

60

40

20
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بهمنظور تعيين ميزان تأثير هر يک از پارامترهای مؤثر در

برداری حذف نمودهاند.اين در حالي است که فرآيند توأم

0

حذف ()%
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فاطمه اسدی 63

تأثير فرآيند  UV/GAC/S2O8در فرآيند معدني سازی:

راندمان حذف رنگ در غلظت موردنظر بالغ بر  98درصد

بر اساس نتايج ميزان تجزيه رنگ متلين بلو بر اساس

بوده است .آناليزهای انجامشده در خصوص تغييرات

آزمايش  CODکه در شكل  7نشان دادهشده است،

غلظت  TOCنيز بيانگر کاهش غلظت کل کربن آلي به

فرآيند تلفيقي موردمطالعه بعد از گذشت زمان  30دقيقه از

ميزان  %69/9درصد بود (شكل .)7جدول  3مقايسه ميزان

انجام فرآيند و در غلظت اوليه رنگ  200ميليگرم بر ليتر

حذف رنگ متيلنبلو مطالعات فتوکاتاليستي را با مطالعه

 71درصد کاهش  CODرا سبب شده است درحاليکه

حاضر ارائه ميدهد.

جدول  .3مقایسه میزان حذف رنگ متیلنبلو توسط فرآیند فوتوکاتالیست با مطالعه حاضر
نویسنده

سال

فرآیند

درصد

سینتیک واکنش

معدنیسازی

راندمان حذف
رنگ متیلبلو ()%

)17( Xiheng zhang

2016

 /UVپرسولفات

92/4

-

95

)18( Guntae Son

2016

پالسما  -پرسولفات

58/1

درجه اول

100

2012

پرسولفات فعالشده

-

درجه اول

98

Antoine

Ghauch
()19

با حرارت

)20( Mohamed
Hung
()21

Chang-Mao

مطالعه حاضر

2006

پرسولفات/TiO2 /

98

درجه اول

98

2016

UV
پرسولفاتFeO /

-

درجه اول

85

1399

پرسولفات/

64/75

درجه اول

99

UV/GAC

80

40

COD
TOC

حذف()%

60

20
0
30

20

10

0

زمان واکنش ()min
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100

شکل  .7کارایی  UV/GAC/S2O8در کاهش  CODو TOC
( ، pH=3پرسولفات  ،1 mmol/Lغلظت کربن فعال  ،2 g/Lغلظت رنگ متیلنبلو )200 mg/L
] [ DOI: 10.52547/sjku.26.3.52
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تعيين سينتيک واکنش تجزيه رنگ متيلنبلو در فرآيند

همبستگي مطابقت بيشتری با واکنش درجه اول دارد (به

UV/GAC/S2O8

دليل مقادير باالتر  ،)R2نسبت به دو مدل ديگر نزديکتر

بر اساس نتايج ارائهشده در جدول  4و شكل ،8ضريب

است.

تجزيه ) 0/99 ،(R2است که فرآيند بر اساس ضريب

جدول  .4ضرایب سینتیکی مربوط به حذف رنگ متیلنبلو
ضریب تعیین() R2

مرتبه

ثابت سرعت()K

غلظت اولیه رنگ ()mg/L

50

100

200

50

100

200

صفر

0/7752

0/8557

0/8318

-0/4467

-1/0593

-2/8558

اول

0/9828

0/9874

0/9961

0/1329

0/1257

0/1119

دوم

0/8842

0/8276

0/8758

0/0901

0/033

0/0082

6.00

y = 0.1257x + 0.8218
R² = 0.9874
y = 0.1119x + 0.627
R² = 0.9961

100mg/L
30

25

20

0.00
10

15

5

0

زمان واکنش ()min

شکل  .8سینتیک واکنش درجه اول حذف رنگ متیلن بلو در شرایط بهینه

بحث

ميشود که خود عاملي ديگر برای افزايش حذف رنگ در

بهمنظور تعيين بهترين محدوده کارايي سيستمها ،غلظتهای

محيط اسيدی به شمار ميرود (روابط  5و .)13()6
2−

S 2O8 + 2 H 2O → HSO4− + H 2O2

مختلف کربن فعال گرانوله و محدودههای مختلف  pHدر

6

علت کارايي فرآيند در محيط اسيدی را ميتوان اينگونه

از طرفي علت کاهش راندمان حذف رنگ را در شرايط

تفسير نمود که در شرايط اسيدی توليد راديكال سولفات که

قليايي ميتوان اينگونه بيان نمود که در شرايط قليايي،

دارای بيشترين پتانسيل اکسيداسيون و احيا نيز است در

راديكالهای سولفات بهصورت رابطه  7با آنيونهای

حداکثر مقدار خود بوده و به همان نسبت قدرت تخريبي

هيدروکسيل برای توليد راديكالهای هيدروکسيل واکنش

رنگ توسط آن افرايش مييابد .همچنين در اين شرايط

ميدهد که پتانسيل راديكالهای سولفات برای اکسايش

هيدروليز پرسولفات منجر به توليد پراکسيد هيدروژن

کاهش مييابد(.)13

زمانهای مختلف تابش اشعه  UVموردمطالعه قرار گرفت.
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SO 4 + H 2 O → H + + SO 42− + OH 

] [ DOI: 10.52547/sjku.26.3.52

مختلف پرسولفات ،غلظتهای اوليه رنگ ،غلظتهای

5
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200mg/L

y = 0.1329x + 1.0861
R² = 0.9828

2.00

)(Ln(Ct/C0

50mg/L

4.00
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(7

•

SO4 + OH → SO42− + OH

افزايش  pHبـا کــاهش توانــايي حــذف توســط
فوتوکاتاليســت همــراه خواهـد بـود( .)24همچنين طي

حذف آاليندهها با استفاده از فرآيندهای اکسيداسيون

فتواکسيداسيون ترکيبات آلي بهترين کارايي حذف در pH

پيشرفته با توجه به  pHمحيط است .در مطالعه رحماني و

های اسيدی اتفاق افتاده است(.)25

همكاران ( )1396باالترين مقدار حذف رنگ متيلنبلو

بر اساس نتايج اين مرحله از انجام آزمايشهای با افزايش

معادل  72درصد توسط فرآيند فتوفنتون در  pHاسيدی

غلظت پرسولفات تا  ،1 mmol/Lکارايي فرآيند در حذف

حاصلشده بود( .)16نتايج مطالعه انجامشده توسط

رنگ متيلنبلو افزايشيافته است .بر اين اساس در زمان 30

 Villanueva SFو همكاران ( )22()2007نيز بيانگر آن

دقيقه ،با افزايش غلظت پرسولفات از  0/2به ،1 mmol/L

بود که در فرآيندهای  UV-C/K2S2O8بيشترين کارايي

راندمان حذف از  41به  %99افزايشيافته است؛ که از داليل

حذف در محيط اسيدی بوده و با افزايش  pHمحيط

آن اين است که با افزايش غلظت  ،GACراديكال

راندمان حذف کاهشيافته است که با نتايج اين مطالعه

پرسولفات بيشتری توليدشده که باعث انجام واکنش با

همخواني دارد Shiying .و همكاران ( )2009نيز در مطالعه

آالينده موردنظر و تجزيه آالينده به دیاکسيدکربن ،آب و

تخريب اکسايشي محلول تترامتيلآمينوهيدروکسيد با

مواد معدني ميگردد( .)25همچنين نتايج بيانگر آن بود که

استفاده از فزايند  /UVپرسولفات نشان دادند که بازده

با افزايش غلظت پرسولفات به  ،2 mmol/Lتأثير منفي در

حذف در  pHاسيدی بيشتر است( .)9در مطالعــهای کــه

حذف رنگ متيلنبلو داشته و ميزان حذف آن به %84

 Zhuو همكاران ( )2012روی رنگ متيل نارنجي انجـام

کاهش يافت .علت اين امر آن است که بر اساس روابط( 8و

دادنـد بـه ايـن نتيجه رسيدند که باالترين درجه از رنگ-

 )9با افزايش غلظت ماده اکسيدکننده به بيش از مقدار بهينه

زدايي که منجر به حذف  97درصد رنگ شد در  pHبرابر

از يک سو راديكال سولفات به راديكال پرسولفات تبديل

بـا  2مشـاهده شـد کـه بــه جـاذب الكترواسـتاتيک بـين

ميشود که دارای پتانسيل اکسيداسيون احيا کمتری نسبت به

سـطح مثبـت کاتاليست و آنيون متيل نارنجي نسبت داده

راديكال سولفات است و از سوی ديگر راديكال سولفات

ميشـود( .)23ملكي و همكاران ( )1390مطالعهای در

بهعنوان راديكال اسكاونجر عمل کرده و به عاملي برای

خصوص رنگزدايي مستقيم از رنگ  blue 71توسط

تبديل راديكال سولفات به پرسولفات عمل ميکند(.)25

فرآيند فوتوکاتاليستي انجام دادند ،بر اساس نتايج دليل

)8

•−
8

+ S 2O

2−
4

•
4

+ SO → SO

2−
8

•
4

2−

S 2 O8
•

H+روی سطح  TiO2جـذب مـيشـوند .در ايـن صـورت

رنگ توسط پرسولفات پتاسيم و نور خورشيد نتايج بيانگر

الكترونهـای توليدشده ميتوانند بهوسيله يونهای H+

آن بوده است که غلظت پرسولفات مورداستفاده  2تا 5

جذبشده و با تشكيل راديكال هيدروکسيل رنگ موجـود

ميليموالر بوده و با افزايش غلظت راندمان افزايش داشت.

را حـذف مينمايند .درصورتيکه با افـزايش  pHتعـداد

با توجه به اينکه اثر غلظتهای  2تا  5ميلي موالر اختالف

سـايتهای بـا بـار منفـي افـزايش مييابـد و ازآنجاييکه

چنداني نداشت برای بررسي از غلظت  2ميليموالر

تعـداد ســايتهای بــا بــار منفــي روی ســطح

استفادهشده است( .)26همچنين اين نتايج با يافتههای

فوتوکاتاليســت نمي توانند در حذف رنگ مؤثر باشند لذا

پژوهش اسرافيلي و همكاران ( )1395که از فرآيند

صـورت بيـان نمودهاند که در يک محيط اسيدی يونهای
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کـارايي بـاالتر فرآيند در شرايط  pHاسيدی را بـه ايـن

)9
SO4 + SO → S 2 O
نتايج مطالعه قانعيان و همكاران ( )1389در خصوص حذف
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نتايج ساير مطالعات در اين زمينه نيز بيانگر تأثيرگذاری

مطالعه  Portjanskajaو همكاران ( )2007در فرآيندهای
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اکسيداسيون پيشرفته بر پايه سولفات جهت حذف دیاتيل

غلظت بيان نموده است و پس از 150دقيقه واکنش به مرز

فتاالت از محلولهای آبي استفاده کرده بودند ،مطابقت

تعادل رسيده است و راندمان حذف ثابت مانده است( .)6با

دارد( .)27همچنين نتايج بهدستآمده بـا مطالعهی  Linو

توجه به اينکه در مقدار کربن فعال برابر  2گرم

همكـارانش ( )2013بـر روی حـذف بيسـفنل Aبـا فرآيند

بيشترين ميزان حذف اتفاق افتاد؛ بنابراين دوز کربن فعال

پرسـولفات فعـالشـده بـه روش الكتريكي انجام دادهاند

برابر  2g/Lبهعنوان دوز بهينه در نظر گرفته شد.

همخواني دارد در اين مطالعه با افـزايش غلظت پرسولفات

از ديگر داليل کاهش حذف رنگ در مقادير باالی کربن

از  1به  10ميليموالر راندمان حـذف بـيس فنل از 57/5

فعال را ميتوان به اشباع شدن سايتهای فعال کاتاليزور و

درصد به  99/2درصد رسيده است ولي با افزايش غلظت

کاهش ظرفيت آن در طول فرآيند ناشي از افزايش دزاژ

پرسولفات از  10به  20ميليموالر راندمان ثابت مانـده

کربن فعال در حجم و غلظت ثابت محلول باعث نسبت داد.

است(.)28

نتايج مطالعات قانعيان و همكاران ( )26()1389و رضايي

افزايش درصد حذف متيلنبلو با افزايش دز

کالنتری و همكاران( )29()1393يافتههای اين مطالعه را

کاتاليزور ،به دليل افزايش مساحت سطحفعال و

تائيد نمودهاند .نتايج مطالعهی  Muthirulanو همكاران

مؤثر در فرآيند حذف و درنتيجه امكان برخورد بيشتر

( )2013نيز بر تأثير نقش غلظت کربن خالص در

کاتاليزگر با رنگ است .افزايش دوز کاتاليست سبب

حذف رنگ آليزارين سيانين سبز از محلولهای

افزايش تعداد فوتونهای جذبي شـده و درنتيجه سـبب

تأکيد نموده است(.)30

ميزان دزاژ کربن فعال گرانول از  0/5تا  2گرم در ليتر

 42%حذفشده است؛ اما بررسي راندمان فرآيند نشان

افزايشيافته است؛ اما با افزايش دزاژ در مقادير بيش از 2

ميدهد که اين ميزان حذف در مدتزمان واکنش يكسان،

گرم در ليتر کارايي فرآيند در حذف رنگ روند تقريباً

نسبت به شرايطي که از پرسولفات در حضور

ثابتي را داشته است .با افزايش دزاژ کربن فعال گرانوله به

تحريککننده نوری راندمان حذف رنگ کمتر است؛

دليل غيراشباع ماندن بعضي از سايتهای فعال آن،

بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که تجزيه فتوکاتاليستي رنگ

ميزان حذف آالينده کاهش مييابد .علت کاهش

متيلنبلو درنتيجه حضور توأم پرسولفات و نور  ،UVدر

راندمان در دوزهای بيشتر از  2گرم بر ليتر را ميتوان به

مقايسه با کاربرد مجزای اين دو عامل بهبوديافته است.

افزايش کدورت محلول و لذا کاهش ميزان نفوذ و

علت اين امر را به اين دليل است که امواج  UVبه دليل

پراکندگي نور  UVاز ســطح کاتاليزگر منتسب نمود.

توانايي در توليد مستقيم راديكال پرسولفات در محلول و

بهاينترتيب حجــم فعالشده نوری کاهشيافته و درنتيجه

به تبع آن اکسيداسيون و تغيير ساختار رنگ ،ميتواند اثر

مقدار کمي از کربن فعال گرانوله فعال خواهد شد .دليل

فرآيند همزمان پرسولفات و کربن فعال گرانوله را افزايش

ديگر را ميتوان به کلوخه شدن و تهنشـيني در غلظتهای

دهد .باوجود محاسن و معايبي که امواج  UVدر بحث

باالی کاتاليزگر نسبت داد مطالعهای که توسط مسعودنژاد

تصفيه آاليندهها در منابع آبي دارند ،نتايج پژوهشها در

و همكاران ( )1399در خصوص حذف رنگ متيلنبلو

چند سال اخير نشان داده است که کاربرد امواج فرابنفش

توسط برگ  ZIF-8صورت گرفت نتايج حاکي از آن

بهتنهايي به دليل کارايي کم و نياز به زمان و انرژی زياد

است ميزان حذف رنگ با افزايش دوز جاذب تابيش از

محدود است و قابليت استفاده در مقياسهای بزرگ را

 90%افزايشيافته که علت آن را افزايش نيروی گراديان

ندارد( .)31برای غلبه بر اين مشكل ،امواج  UVبهصورت
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بر اساس نتايج ارائهشده در شكل 4هرچند با افزايش

پرسولفات بهصورت منفرد و در غياب نور  UVحدود
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افزايش تعداد مولكولهای آلي جذبشـده خواهد شد(.)28

طبق شكل  6هرچند رنگ موردمطالعه در حضور
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و يا  UV/O3ترکيب با فرآيندهای الكتروشيميايي مانند

 Villanuevaو همكاران ( )2007مطابقت دارد .اين

 /UVالكتروفنتون ،ترکيب با فرآيندهای نوری و

محققين حذف رنگ اسيدی نارنجي 7را در حضور نور،

فتوکاتاليستي انجام ميشود که منجر به افزايش کارايي و

دیاکسيدتيتانيوم و پرسولفات بررسي کرده و گزارش

کاهش مصرف انرژی ميشود؛ بنابراين دليل مؤثرتر بودن

نمودند که حدود  %66از رنگ در حضور پرسولفات و در

اين فرآيند نسـبت به روشهای ديگر حضور چنــد عامل

محيط فاقد نور پس از  2ساعت زمان واکنش حذف

اکسيدکننده بهطور همزمان و اثر تشديدکنندگي آنها از

ميگردد( .)22اين نتايج ضرورت وجود يک عامل

طريق توليد راديكالهای پرسولفات است .تابش المپUV

برانگيخته کننده را برای فرآيندهای فتوشيميايي به اثبات

موجب توليد و تحريک فوتونها به سـطح انرژی باالتر و

ميرساند .بهطوریکه  Kuoو  )2001( Hoنيز حضور

فعالسازی کاتاليزگر و درنتيجه تجزيه مواد آلي مي-

عوامل تحريککننده نوری را ضروری دانستهاند .اين

شـود()31؛ بنابراين ،نتايج بهدستآمده از اين تحقيق

محققين در سال  2001گزارش نمودند که عليرغم اينکه

نشاندهنده نقش بسـيار مهم امواج فرابنفش در فعالسازی

رنگ متيلن بلو بعضي از محدودههای نور مرئي را جذب

کاتاليزگر کربن فعال گرانوله در تجزيه فتوکاتاليستي رنگ

ميکند؛ اما تجزيه اين آالينده در شرايط استفاده همزمان

بود .هيچيک از اين روشها بهتنهايي نميتوانند عامل

از فتوکاتاليست و پرتو ماورای بنفش نسبت به کاربرد

اصلي تجزيهکننده رنگ و مواد آلي باشند؛ بنابراين روش

منفرد پرتو بهتر انجام ميگيرد( .)33در مطالعه عسگری و

ترکيبي با کارايي  98درصد برای حذف رنگ و 71

همكاران ( )1396در خصوص حذف رنگ فاضالب

درصد برای کاهش  CODمناسبترين گزينه گزارش

صنايع نساجي توسط فرآيند فتوکاتاليستي دیاکسيدتيتانيوم

گرديد .همچنين مشاهده شد که مقدار ثابت کربن فعال

در حضور اشعه فرابنفش ،ميزان کاهش  CODرا %64/75

گرانوله بهتنهايي در حذف رنگ کارآمد نيست و ايــن

گزارش نمودند که دليل مؤثر بودن فرآيند را در کاهش

مقدار اندك حذفشده به دليل جذب سطحي رنگ بر

 CODحضور عوامل اکسيدکننده بهصورت همزمان و اثر

سطح کاتاليست است که با افزايش زمان تماس ،مقدار

تشديدکنندگي آنها از طريق توليد راديكال هيدروکسيل

حذف آالينده ،به دليل جذب سطحي افزايشيافته اســت.

است از طرفي تابش المپ  UVموجب توليد و تحريک

نتايج مشابهي نيز توسط محمودی و همكاران ()1388

فوتونها به سطح انرژی باالتر و فعالسازی کاتاليزگر و

گزارششده است ،بهطوریکه محققان مذکور طي انجام

درنتيجه تجزيه ماده آلي ميگردد( .)34همچنين

آزمايشهايي بر روی تصفيه فاضالب نساجي به اين نتيجه

صيدمحمدی و همكاران( )1395به نتايج مشابهي برای

رسيدند که اشعه فرابنفش بهتنهايي نميتواند عامل اصلي

حذف مترونيدازول دست يافتند(.)35

کافي توليد کند و اشعه ماوراءبنفش بهطور مجزا باعث

بر سرعت واکنش ،ارزيابي سينتيک ضروری است .در

حذف مقدار کمي از ماده آلي ميگردد که با مطالعه

اين مطالعه نمودار در مقابل زمان واکنش رسم گرديد که

حاضر همخواني دارد( .)32نتايج مطالعه حاضر با مطالعه

بهصورت خط راست به دست آمد که شيب نمودار ،ثابت

رحماني همكاران ( )1396در خصوص حذف رنگ

سرعت واکنش ( )kرا نشان ميدهد .بر اين اساس ضريب

اسيدبلو توسط فرآيند سونوشيميايي و پراکسيدهيدروژن و

همبستگي تجزيه رنگ متيلن بلو توسط فرآيند

پرسولفات فعالشده با آهن فرو مطابقت دارد(.)16

 ،UV/GAC/S2O8مطابقت بيشتری با واکنش درجه اول
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تجزيهکننده يعنـي راديكالهای پرسولفات را به مقدار

جهت دستيابي به اطالعاتي در مورد عوامل مؤثر
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ترکيبي با فرآيندهای ديگر نظير UV/H2O2 ،UV/ S2O8

همچنين اين نتايج با يافتههای گزارششده توسط

 68کارآیی فرآیند پرسولفات...

دارد .در اين راستا  Amalrajو  )2014( Piusدر پژوهشي

استفادهنشده است (سيستم توأم امواج فرابنفش /پرسولفات)

نتايج مشابهي در مورد تجزيه فتوکاتالتيكي رنگهای

تأثيرگذار است .تجزيه رنگ متيلنبلو در فرآيند

آليزارين با استفاده از  TiO2بهدست آوردند( .)36در

اکسيداسيون موردنظر از واکنش درجه اول تبعيت نموده و

پژوهش ديگری نتايج حذف رنگ بهوسيله روش

ميزان ثابت سرعت واکنش در شرايط بهينه بهرهبرداری

فتوکاتاليستي با استفاده از نانو ذرات  ZnOنشاندهنده

 13/29است .ميزان کارايي فرآيند در کاهش  CODو

پيروی فرآيند از مدل سينتيكي مرتبه اول بوده است(.)37

 TOCبه ترتيب  71و  69/9درصد بود .درنهايت نتايج کلي

بهمنظور بررسي کارايي فرآيند در مقياس محيطي عالوه بر

اين مطالعه نشان ميدهد که فرآيند اکسيداسيون پيشرفته

حذف آالينده مدنظر ،کاهش بار آلودگي آلي نيز مهم

( )UV/GAC/S2O8به دليل ايجاد همافزايي در حذف

است .آزمايشهای مختلفي در اين راستا وجود دارد که

رنگ متيلنبلو نسبت به هر فرآيند بهتنهايي ،فرآيند مناسبي

تعيينکننده ميزان معدني سازی فرآيند هستند .از آزمايش-

است و بـه دليـل غير سمي بـودن ،ارزانـي و در دسترس

های سريع ،ارزان و نسبتاً دقيق در اين زمينه اندازهگيری

بودن و بهعنوان يک روش دوستدار محيطزيست ميتواند

 CODاست .کاهش  CODبيانگر آن است که طي فرآيند

برای حذف رنگ از پساب صنايع مختلف توليدکننده رنگ

اکسيداسيون فتوکاتاليستي موردمطالعه رنگ بهطور کامل به

مورداستفاده قرار گيرد .همچنين با توجه به نتايج مطلوب

مواد معدني تبديل نشده و ترکيبات واسط ديگری

فرآيند فوتوکاتاليستي  UV/GAC/S2O8در حذف رنگ

توليدشدهاند که مصرفکننده اکسيژن هستند و موجبات

متيلنبلو ،ميتوان اظهار داشت که کارايي فرآيند موردنظر

افزايش ميزان  CODدر محلول شدهاند(.)38

در حذف ساير رنگها موردبررسي قرار گيرد تا با تعيين

نتیجهگیری
حذف رنگ متيلنبلو انجام شد .نتايج نشان داد افزايش pH

سبب کاهش کارايي فرآيند ميشود ،بهطوریکه بيشترين
راندمان حذف رنگ متيلنبلو در  pH = 3به دست آمد.
غلظت بهينه آنيون پرسولفات مورداستفاده  1ميليمولبرليتر
بود و با افزايش آن راندمان حذف کاهش يافت .نقش کربن
فعال گرانوله بهعنوان کاتاليزور حائز اهميت بوده و موجب
افزايش سرعت فعالسازی پرسولفات شده و درنتيجه در
افزايش کارايي فرآيند در مقايسه با شرايطي که از آن

فاضالبهای حاوی رنگهای مختلف تعيين گردد.
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