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خالصه
هیدروکینون از جمله آالیندههای سمي و خطرناک در پساب و فاضالبهای صنعتي ميباشد .این آالینده برای ارگانیسمها ،آبزیان ،گیاهان و انسان
سمي ميباشد .حذف آن از فاضالب صنعتي و آب زیرزمیني یک مشکل جدی ميباشد .هدف از این مطالعه بررسي کارایي استفاده از فرایند
اکسیداسیون فتوکاتالیستي ) (UV-Fe2O3در حذف هیدروکینون از محلولهای آبي بود .فرآیند اکسیداسیون هیدروکینون با اضافه کردن نانو
ذرات  Fe2O3بهصورت سوسپانسیون در یک راکتور ناپیوسته شیشهای به حجم  2/5لیتر مطالعه شد .تأثیر متغیرهایي مانند غلظت آالینده ،شدت
تابش نور فرابنقش ،غلظت نانو ذرات اکسیدآهن ،زمان واکنش و  pHبر راندمان فرایند اکسیداسیون فوتوکاتالیستي و اثر فرایند بر بهبود قابلیت
تصفیه بیولوژیکي این آالینده مطالعه شد .برای ارزیابي اثرات اصلي و اثرات متقابل دوتایي عوامل مذکور بر راندمان حذف از آنالیز رگرسیون و
تعیین ضریب همبستگي استفاده شد .نتایج نشان داد که حداکثر راندمان حذف ( )٪ 06در ،pH 5/7غلظت 06میليگرم در لیتر آالینده ،زمان
تماس  06دقیقه ،مقدار نانو ذره  1گرم در لیتر و شدت تابش  10وات بر متر مربع بدست آمد .فرایند اکسیداسیون فتوکاتالیستي منجر به افزایش
قابلیت تجزیه بیولوژیکي هیدروکینون شد نتایج نشان داده فرایند فتوکاتالیستي منجر به افزایش قابلیت تجزیه بیولوژیکي هیدروکینون شده است
بهطوری که نسبت  BOD5/CODاز  6/60قبل از فرایند به  6/55بعد از فرآیند افزایش یافت .به طور کلي نتایج نشان داد که فرآیند Fe2O3 /
 UVميتواند بهعنوان یک روش مؤثر در حذف هیدروکینون از محیطهای آبي بکار گرفته شود و قابلیت تجزیه بیولوژیکي این ماده را افزایش
دهد.
کلمات کلیدی :نانوذره اکسیدآهن ،هیدروکینون ،اکسیداسیون فوتوکاتالیستی ،قابلیت تجزیه بیولوژیکی

.1

مقدمه

با توجه به کمبود آب و بروز مشکالت زیستمحیطي که در نتیجه تخلیه فاضالبها و پسابها به آبهای پذیرنده ایجاد شده است ،تصفیه فاضالب و
بررسي امکان استفاده مجدد از آن مورد توجه قرار گرفته است .این عملیات با استفاده از فرآیندهای فیزیکي ،شیمیایي و بیولوژیکي انجام شده و تا
حصول کیفیت پساب خروجي به سطح استانداردهای موجود ادامه ميیابد .در گذشته عملیات تصفیه مقدماتي پساب جهت رفع مشکالت موجود کافي
به نظر ميرسید ولي رشد سریع صنایع و تنظیم قوانیني سخت از سوی مجامع داخلي و بینالمللي صاحبان صنایع را مجبور به حل مشکالت پساب خود
کرده است[ .]1در میان ترکیبات مختلف آالینده آب ،ترکیبات فنلي و از جمله آنها هیدروکینون دارای اهمیت ویژهای است .هیدروکینون با فرمول
C6H6(OH)2با یک حلقه بنزني (با نامهای دی هیدروکسي بنزن 1 ،و 0بنزودیول 1 ،و 0دی هیدروکسي بنزن-p ،بنزودیول) ،بسیار محلول در آب،
با تجمع پذیری کم ،با تولید ساالنه 05666تن است .در صنایع مختلف از قبیل عکاسي ،آرایشي و بهداشتي ،الستیکسازی ،تولید آنتياکسیدان و
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ترکیبات شیمیایي و کشاورزی کاربرد دارد ،هر گرم از این ترکیب در محیطهای آبي منجر به ایجاد  1گرم  BOD5و  1/30گرم  CODميشود [-2
 .]7فنل و هیدروکینون به همراه بنزن در ایجاد سرطان خون به شدت دخیل هستند .تماس احتمالي با هیدروکینون از راه استنشاق ،گوارش و تماس پوستي
امکان پذیر است .در صورت بلعیده شدن روی کلیه و کبد و سیستم عصبي مرکزی اثر مي گذارد و احتماال کشنده باشد .در اثر تماس با چشم باعث
تحریک و آسیب جدی به چشم و باعث واکنشهای آلرژیک پوستي ميشود[ .]0برای آبزیان (ماهي ،جلبک ،بي مهرگان) و پرندگان بسیار سمي است.
با توجه به حضور آن در فاضالب صنایع ذکر شده و آثار سمیت استفاده از یک سیستم تصفیه کارآمد برای حفظ سالمت و محیط زیست در این
خصوص امری اجتناب ناپذیر است .مطالعات مختلفي در زمینه حذف این ترکیب با روش های مختلف فیزیکي ،شیمیایي و بیولوژیکي انجام شده
است[ .]12-3 ,1ازمهم ترین روش های غیربیولوژیکي مطالعه شده در حذف ترکیبات حلقوی و هیدروکینون مي توان فرایندهای فنتون ،اکسیداسیون
شیمیایي ،الکتروشیمیایي ،کاربرد جاذب ها و روشهای تصفیه آنزیمي را نام برد[ .]12 ,11 ,0 ,3فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته یکي از مؤثرترین فرایندها
در تجزیه ترکیبات مقاوم مي باشند .امروزه فرآیندهای اکسایش پیشرفته به دلیل راندمان باال بسیار مورد توجه مي باشند و برای حذف آالینده های پایدار
آلي استفاده مي شوند[ . ]10روشهای اکسیداسیون پیشرفته بر اساس تو لید عوامل اکساینده نظیر رادیکالهای هیدروکسیل استوار بوده و به طور مؤثر و
گزینشي مي توانند تعداد زیادی از آالینده ها را اکسید نمایند .در اکسیداسیون پیشرفته با فناوری فوتوکاتالیتیکي برای بر انگیختگي الکترون ها از یک
نیمه هادی تحت تابش  UVاستفاده ميشود .الکترون های برانگیخته شده طي واکنش های مختلف ،رادیکال هیدروکسیل تولید مي کنند .نیمه هادی
مورد نظر بهعنوان کاتالیروز عمل مي نماید و وضعیت شیمیایي آن بعد از هر چرخه واکنش مشابه حالت اولیه خواهد بود .برای انجام فرایند اکسیداسیون
فوتوکاتالیستي سه عامل کاتالیست ،واکنش دهنده (آالینده) و فوتون نیاز ميباشد  .در راکتــورهای فوتوکاتالیستي این سه عامل در کنار یکدیگر قرار
گرفته و یک واحد را تشکیل مي دهند که آالینده در داخل آن اکسید مي شود .در میان فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته ،فناوری فتوکاتالیستي با استفاده
از اکسید آهن بهعنوان یک روش تخریب کننده آالینده ها شناخته شده است[ .]10-12نانوذرات آهن با داشتن نسبت سطح به وزن باال و هم چنین
دانسیته باالی محلهای واکنش ،راندمان باالیي دارند و از طرفي دیگر به دلیل داشتن خاصیت آهنربایي ،جداسازی آسان آنها از محلولها امکان
پذیراست .و آنها همچنین ارزان  ،ایمن ،غیر سمي و از نظر شیمیائي بسیار پایدار مي باشند[ .]15هدف از انجام این پژوهش ،مطالعه اثر پارامترهای
مختلف مانند زمان واکنش  ،شدت تابش نور ،UVغلظت نانوذره ،غلظت آالینده هیدروکینون ،و  pHبر کارایي فرایند UV-Fe2O3و نیز مطالعه
سینتیک فرآیند فتوکاتالیستي در تصفیه فاضالب سنتتیک محتوی هیدروکینون بود .عالوه بر این ،در این مطالعه کارایي فرایند UV-Fe2O3در بهبود
تجزیه پذیری زیستي فاضالب حاوی هیدروکینون با استفاده از نسبت پارامتر های  BOD5و CODبررسي شد . .بررسي های انجام شده نشان داد در
اکثر مطالعات فتوکاتالیستي منبع تابش درون راکتور قرار گرفته و تغییرات دمایي راکتور مورد پایش قرار نمیگیرد .در این مطالعه از منبع تابش خارج از
راکتور استفاده شده و تغییرات دمایي درون راکتور مورد پایش قرار گرفت..

.2

مواد و روشها

راکتور مورد استفاده در این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهي از جنس شیشه به حجم  2/5لیتر طراحي شد (شکل  .)1المپ های تامین کننده نور فرابنفش
( 0المپ با شدت  15وات ساخت شرکت  Siemensکشور آلمان به طول  06و قطر  2/5سانتیمتر) در خارج و اطراف راکتور قرار گرفتند .اندازه
گیری شدت با استفاده از پرتوسنج فرابنفش مدل  Hanger-EC1-UVAدر راکتور اندازه گیری و در طول انجام آزمایشات پایش شد بررسي های
انجام شده نشان داد در اکثر مطالعات فتوکاتالیستي منبع تابش درون راکتور قرار گرفته و تغییرات دمایي راکتور مورد پایش قرار نمي گیرد .در این
مطالعه از منبع تابش خارج از راکتور استفاده شده و تغییرات دمایي درون راکتور مورد پایش قرار گرفت .طرح این راکتور بهصورت ناپیوسته بود و به
منظور اختالط کامل و گردش پیوسته محتویات راکتور ،یک پمپ هواده و دیفیوزر در راکتور قرار داده شد .بمنظور محافظت در برابر تابش فرابنفش
المپ ها و استفاده از پرتوهای بازتابیده ،راکتور در هنگام کارکرد در داخل یک فویل آلومنیومي قرار گرفت .
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شکل  -1شکل شماتیک راکتور فوتوکاتالیستی و تجهیزات بکار رفته در آن

فرآیند اکسیداسیون با استفاده از غلظت مورد نظر هیدروکینون ) ) (mg/l50-10با اضافه کردن نانو ذرات)Fe2O3 (g/l5/0-2/0بهصورت
سوسپانسیون انجام گرفت .در این مطالعه از نمونه سنتتیک به نمونه واقعي استفاده شد .برای ساختن نمونه با غلظت مورد نظر از یک محلول استوک از
هیدروکینون با گرید آزمایشگاهي که از نمایندگي شرکت مرک )(CAS Number:123-31-9خریداری شد با روش استاندارد تهیه شد .سپس
محلول با غلظت مورد نظر از رقیق سازی محلول استوک باآب مقطر بدست آمد .قبل از تابش  UVراکتور تا زماني معین در تاریکي قرار گرفت تا
تعادل بین جذب و دفع برقرار شود(جذب آالینده توسط نانوذره انجام شود و پس از برقراری تعادل المپ های فرابنفش روشن شده و واکنش
فوتوکاتالیستي آغاز شد) .برای بررسي میزان تجزیه هیدروکینون در فواصل زماني معین ( 5تا  06دقیقه) نمونه از محیط واکنش گرفته شد و پس از صاف
کردن با استفاده از فیلتر های غشائي با استفاده از روش فنل کل با دستگاه اسپکتروفتومتر  DR -5000در طول موج  566نانومتر اندازه گیری شد .
تأثیر متغیرهای مطالعه از قبیل غلظت آالینده هیدروکینون ( 16-56میلیگرم بر لیتر) ،شدت تابش نور فرابنفش (که بصورت تجربي با تغییرات تعداد المپ
ها و اندازه گیری شدت با استفاده از پرتوسنج فرابنفش در راکتور پایش شد) ،غلظت نانو ذرات اکسیدآهن) ، (g/L 5/0-2/0زمان واکنش ( 5تا 06
دقیقه) و  pH (10و7و  )5و دمای راکتور بر کارآیي فرایند  UV-Fe2O3بررسي شد .به منظور اطمینان از نتایج ،کلیه آزمایشات سه بار تکرار و
میانگین مقادیر اندازه گیری شده در تحقیق لحاظ گردید .
راندمان راکتور فتوکاتالیستي در تخ ریب آالینده بر اساس اختالف غلظت های ورودی و خروجي به راکتور در سطوح مختلف متغیرها تعیین گردید.
جهت اطمینان از جذب آالینده توسط نانوذرات اکسید آهن ،آزمایشات جذب انجام و مقایسه میزان جذب انجام شد و با تکیه بر نتایج حاصله ،حالت
بهینه عملکرد راکتور مشخص گردید .غلظت باقي مانده هیدروکینون با روش اندازه گیری فنل کل با استفاده از روش -0آمینوآنتي پیرن استفاده شد.
جهت بررسي بهبود تجزیه پذیری از نسبت( BOD5/CODکه با استفاده از روش استاندارد متد اندازه گیری ميشود)استفاده شد .در تمامي آزمایشات
از نمونه های شاهد استفاده گردید .

 .3نتایج
نتایج آزمایش های تجزیه هیدروکینون با استفاده از فرایند مورد مطالعه در شکل های  2تا  3ارایه شده است.
بررسی اثر جذب هیدروکینون بر روی نانوذرات اکسید آهن:
با توجه به اینکه نتایج برخي از مطالعات نشان داد نانوذرات آهن مي توانند بهعنوان جاذب ،منجر به جذب برخي از آالینده ها گردند به منظور جلوگیری
از تداخل در نتایج آزمایشات به بررسي اثر نانوذرات آهن در جذب هیدروکینون پرداخته شده است .چنانچه از شکل  2مشخص ميشود کارایي جذب
هیدروکینون بر روی  Fe2O3بسیار ناچیز (کمتر از  0درصد) ميباشد که در محاسبات راندمان فرایند مد نظر قرار گرفته شد.
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شکل -2جذب هیدروکینون بر روی نانوذرات اکسید آهن در دمای آزمایشگاه (غلظت  33میلیگرم در لیتر هیدروکینون و  3/5گرم در لیتر
نانوذره)

رابطه شدت تابش با تعداد المپ:
به منظور بررسي اثر شدت تابش بر فرایند فتوکاتالیستي از روش تغییر تعداد المپ ها و تغییر در فاصله المپ ها از راکتور استفاده شده است .در شکل 0
شدت تابش با توجه به تعداد المپ نشان داده شده است .

شکل - 3رابطه شدت تابش با تعداد المپ های فرابنفش مورد استفاده

اثر شدت تابش:
کارایي اثر شدت تابش بر فرایند اکسیداسیون فتوکاتالیستي هیدروکینون با استفاده از نانوذرات اکسید آهن مورد بررسي قرار گرفت که نتایج آن در
شکل  0آورده شده است .نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش شدت تابش کارایي حذف افزایش ميیابد .نتایج نشان داد بیشترین راندمان حذف در
شدت تابش  10وات بر سانتي متر مربع بدست آمده است و پس از آن افزایش شدت تابش اثری بر کارایي فرایند اکسیداسیون فتوکاتالیستي
هیدروکینون نداشته است .
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شکل  -4اثر شدت تابش بر فرایند فتوکاتالیستی هیدروکینون (زمان واکنش  03دقیقه ،دوز کاتالیست  1گرم بر لیتر)

اثر: pH
شکل  5اثر تغییرات  pHمحلول در فرآیند  Fe2O3/UVرا نشان مي دهد .میزان  pHدر اکسیداسیون ترکیبات آلي به طور مستقیم و غیر مستقیم اثر
مي گذارد .در واقع ، pHمقدار رادیکال های هیدروکسیل تولید شده و بنابراین کارایي اکسیداسیون را متاثر مي سازد .نتایج آزمایشگاهي در این مطالعه
نشان داد که حداکثر راندمان فرایند اکسیداسیون فوتوکاتالیستي در  pHحدود  7/5بدست آمد .بنابراین این  pHبهعنوان  pHبهینه فرایند انتخاب و
سایر آزمایشات در این محدوده انجام شده است.

شکل -5اثر  pHبر فرایند اکسیداسیون فتوکاتالیستی هیدروکینون (زمان واکنش  03دقیقه ،دوز کاتالیست  1گرم بر لیتر)

اثر غلظت نانو ذرات آهن:
شکل  ،0اثر غلظت نانو ذرات اکسید آهن بر اکسیداسیون هیدروکینون با استفاده از فرآیند اکسیداسیون فوتوکاتالیستي را نشان مي دهد .همان طور که از
نتایج آزمایشگاهي استنتاج ميگردد ،با افزایش غلظت نانو ذره آهن راندمان حذف افزایش ميیابد .اما با افزایش غلظت کاتالیست بیش از  2/0گرم در
لیتر کارایي فرایند  Fe2O3/UVتغییر چنداني نداشت .زیرا حضور بیش از حد کاتالیست در راکتور مانع از رسیدن فوتون های تابیده شده به سطح نانو
ذره ميشود و درنتیجه کدورت زیاد باعث کاهش کارآیي فرایند ميگردد .
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شکل -0اثر مقدار کاتالیست بر فرایند فتوکاتالیستی هیدروکینون (غلظت اولیه  23میلیگرم بر لیتر ،شدت تابش  10±5وات بر متر مربع در
زمان  03دقیقه)

اثر غلظت آالینده:
در شکل های  7نتایج مربوط به اثر غلظت هیدروکینون و میزان حذف آنها توسط نانوذرات آهن را نشان مي دهد.
نتایج حاکي از آن است که کارایي حذف با افزایش غلظت آالینده افزایش ميیابد .به طوری که وقتي غلظت آالینده از  16میليگرم در لیتر به
06میليگرم در لیتر ميرسد کارایي حذف از  06درصد به  01درصدمي رسد .اما از غلظت  06میليگرم در لیتر به بعد کارایي حذف سیر نزولي داشت.

شکل -7اثر غلظت هیدروکینون بر فرایند فتوکاتالیستی( ) (UV-A/Fe2O3زمان واکنش  03دقیقه ،دوز کاتالیست  1گرم بر لیتر ،شدت تابش
 10±5وات بر متر مربع)

زمان واکنش:
در شکل  3نتایج مربوط به اثر زمان تماس در کارایي حذف هیدروکینون نشان داده شده است .همانگونه که از نتایج مربوطه پیداست با افزایش زمان
تماس تا 06دقیقه راندمان سیستم افزایش ميیابد .بیشترین سرعت واکنش در زمان  6-06دقیقه ایجاد شد و پس از آن کارایي فرایند تغییر چشمگیری
نداشته است.
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شکل -8اثر زمان فرایند فتوکاتالیستی) (UV-A/Fe2O3بر کارایی تجزیه هیدروکینون (شدت تابش  10±5وات بر متر مربع ،غلظت 33
میلیگرم در لیتر ،دوز  1گرم بر لیتر کاتالیست)

مطالعه سینتیک واکنش ها:
نتایج بررسي درجه واکنش های فتوکاتالیستي در شرایط بهینه در شکل  0آورده شده است.

شکل -9مطالعه سینتیک واکنش ها

با توجه به آنالیز داده های مربوط به سینتیک واکنش ها مشخص ميشود که درجه واکنش از واکنش های درجه دوم تبعیت بیشتری دارد و نشان مي
دهد سرعت واکنش با توان دوم واکنش گرها ارتباط مستقیم خطي دارد.
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قابلیت تجزیه بیولوژیکی:
شکل  16نتایج بررسي اثر فرایند فتوکاتالیستي UV/Fe2O3بر بهبود قابلیت تجزیه بیولوژیکي هیدروکینون در شرایط بهینه را نشان مي دهد .بررسي
نتایج بدست آمده نشان دهنده افزایش نسبت  BOD/CODاست که نشان دهنده بهبود قابلیت تجزیه بیولوژیکي هیدروکینون پس از فرایند
فتوکاتالیستي است.

شکل -13اثر فرایند فتوکاتالیستی  UV-A/Fe2O3بر قابلیت تجزیه بیولوژیکی هیدروکینون در شرایط بهینه(زمان واکنش  03دقیقه ،دوز
کاتالیست 1گرم بر لیتر ،شدت تابش  10±5وات بر متر مربع)

 .4بحث
امروزه استفاده از فرآیندهای فتوکاتالیستي به منظور تجزیه آالیندههایي نظیر هیدروکینون ،یک فناوری رو به رشد است .در این مطالعه تجزیه
فتوکاتالیستي هیدروکینون با استفاده از فرآیند  UV/Fe2O3و با تأکید بر زمان ماند ،غلظت اولیه هیدروکینون ،غلظت فوتوکاتالیست ،شدت تابش و
pHمورد بررسي قرار گرفت .بررسي تأثیر(  pHشکل )0نشان داد که میزان تجزیه هیدروکینون با افزایش  pHبیشتر ميشود که علت این امر ميتواند
به دلیل حضور بیشتر غلظت هیدروکسیل که میزان سرعت تجزیه را افزایش مي دهد باشد .هیدروکینون در  pHباال با رادیکال های موجود به راحتي
وارد واکنش ميشود .با توجه به نتایج موجود دیده ميشود که با فزایش  pHعالوه بر بهبود راندمان ،زمان عملیاتي را نیز کاهش مي دهد .در بیان تأثیر
غلظت کاتالیست در تجزیه فتوکاتالیستي هیدروکینون و افزایش میزان تجزیه با افزایش غلظت کاتالیست از 6/2به  2/3گرم در لیتر (شکل  )5مي توان
گفت که با افزایش غلظت کاتالیست از  6/2به  2/3گرم بر لیتر ،تعداد فوتون های جذب شده افزایش ميیابد که موجب افزایش تعداد سایتهای فعال
شده در دسترس در سطح فتوکاتالیست ميشود و تعداد مولکول های هیدروکینون جذب شده نیز افزایش ميیابد .مطالعات انجام شده توسط یانگ و
همکاران در سال  2663و محوی و همکاران در سال  2660نیز نشان داد که افزایش غلظت فتوکاتالیست در یک حد بهینه ميتواند موجب افزایش تجزیه
فتوکاتالیستي شود[ .]10در غلظت  2/3گرم در لیتر در مقایسه با غلظت  1گرم در لیتر افزایش قابل مالحظهای در کارایي تجزیه مشاهده نشد[ .]17در واقع
افزایش کاتالیست حتي ميتواند نفوذ نور را در محلول کاهش دهد و پراکندگي نور از سطح نانو ذره را افزایش دهد .بنابراین مقدار  1گرم در لیتر از
Fe2O3بهعنوان مقدار بهینه انتخاب شد.
در بیان تأثیر غلظت آالینده در تجزیه فتوکاتالیستي هیدروکینون و افزایش میزان تجزیه با افزایش غلظت آالینده از 16به  56میليگرم در لیتر (شکل)0
مي توان گفت که با افزایش غلظت آالینده از16به 06میليگرم بر لیتر ،راندمان حذف افزایش ميیابد اما با افزایش غلظت از  06به  56میليگرم در لیتر
راندمان حذف سیر نزولي دارد .دلیل این امر آن است که با افزایش غلظت هیدروکینون ،مولکول های یونیزه بیشتری روی سطح نانو ذرات جذب مي
شوند .مقدار زیاد جذب این آالینده بر روی سطح این فوتوکاتالیست از واکنش مولکول های یونیزه شده با حفره های فوتوني تولید شده و رادیکال
هیدروکسیل به علت عدم تماس مستقیم بین آنها جلوگیری مي کند.بنابراین کارایي حذف کاهش ميیابد.این کاهش در راندمان با افزایش غلظت نیز
ممکن است در نتیجه کاهش یافتن سطوح فعال با بار مثبت در سطح جاذب باشد زیرا در غلظت های باال باندهای فعال به مقدار کمتری در دسترس
آالینده قرار ميگیرد و میزان سرعت انتقال جرم در این غلظت کاهش ميیابد .نتایج حاصل از این پژوهش با مطالعه  Palو همکاران سازگار است[.]13
بررسي اثر زمان (شکل  )7نشان داد که با افزایش زمان میزان تجزیه هیدروکینون افزایش ميیابد .دلیل این امر این است که با گذشت زمان ایجاد حفره و
خوردگي در سطح آهن بیشتر شده در نتیجه سطح مقطع حذف و کارایي حذف نیز افزایش ميیابد .ضمنا با گذشت زمان جایگاههای فعال برای جذب
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این آالینده تغییر مي کند و تعداد محصوالت حاصل از واکنش آهن در محیط آبي افزایش ميباید که این موضوع نیز سبب افزایش کارایي حذف با
افزایش زمان ماند ميشود . Zhangو همکاران در سال  2663در تجزیه فنل به نتایج مشابهي در این زمینه رسیدند[ .]26 ,10در بیان تأثیر شدت تابش
در تجزیه هیدروکینون (شکل  )0مي توان گفت با افزایش شدت تابش میزان تجزیه هیدروکینون افزایش ميیابد زیرا اشعه فرابنفش باعث ایجاد یک
واکنش شبه فنتون ميشود و با افزایش آن تولید رادیکال هیدروکسیل افزایش ميیابد که این امر سبب تسریع سرعت واکنش ميشود .نتایج مطالعه نشان
داد که واکنش از مرتبه درجه دوم ميباشد و ميتواند منجر به بهبود قابلیت تجزیه بیولوژیکي این ترکیب شیمیایي شود.

 .5نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان داد که سرعت تجزیه هیدروکینون به وسیله فرآیندهای اکسیداسیون فوتوکاتالیستي افزایش ميیابد .سرعت اکسیداسیون به عوامل
زیادی همچون مقدار  ، pHغلظت نانو ذره ،مدت زمان تابش اشعه فرابنفش و شدت تابش اشعه بستگي دارد .شرایط بهینه برای بهترین حذف در pH
برابر  ،7/5غلظت نانو ذره  1گرم در لیتر ،زمان  06دقیقه و شدت تابش برابر  10وات بر متر مربع برابر 06درصد بدست آمد .همچنین نتایج این مطالعه
نشان داد در شرایط بهینه فرایند اکسیداسیون فتوکاتالیستي منجر به افزایش تجزیه پذیری زیستي هیدروکینون شده است بهطوری که نسبت
 COD/BOD5در شرایط بهینه از 6/60به  6/55افزایش یافته است این نسبت نشان میدهد محصوالت جانبي فرایند فتو کاتالیستي سمیت کمي داشته و
قابلیت تجزیه بیولوژیکي افزایش یافته است .از جمله مزایای این فرآیند ،عملکرد نسبتا باال ،هزینه تصفیه پساب کمتر نسبت به سایر فرآیندهای
اکسیداسیون پیشرفته به دلیل قیمت پایین کاتالیست و عدم نیاز به بازیابي آن ،عدم تولید لجن ،راهبری ساده و قابلیت کاربرد در مقیاس صنعتي ميباشد .با
این حال ،به دلیل استفاده از ذرات آهن در مقیاس نانو و خصوصیات منحصر به فرد این مواد مانند خاصیت الکترومغناطیس آن که امکان جداسازی
کاتالیست را فراهم مي سازد  ،برخي مشکالت ناشي از ورود این مواد به محیطهای پذیرنده پساب و در نتیجه اثرات زیستمحیطي بلند مدت آنها به
دلیل قابلیت عبور از سلولهای بافتهای مختلف جانداران ،وجود داشته که البته تا این زمان ،اثرات زیستمحیطي و بهداشتي خاصي ناشي از مصرف این
مواد بهعنوان نانو فتو کاتالیست گزارش نشده است.
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