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چکیده
مقدمــه :صنایــع نســاجی بــه دلیــل حجــم پســاب بــاال و وجــود عوامــل مضــر محیــط زیســتی نظیــر انــواع
رنگهــا ،از صنایــع قابلتوجــه در تصفیــه فاضالبهــای صنعتــی هســتند .بنابرایــن ،هــدف از ایــن مطالعــه
تعییــن کارایــی حــذف رنــگ فاضــاب صنایــع نســاجی بــا اســتفاده از فرآینــد فتوکاتالیســتی دی اکســیدتیتانیوم
و المپهــای  UV-LEDدر تصفیــه فاضــاب کارخانــه نــخ رنــگ همــدان میباشــد.
روش کار :در مطالعــه تجربــی حاضــر در هــر بــار آزمــون  100میلیلیتــر نمونــه داخــل راکتــور  LEDدر معــرض
تابــش اشــعه فرابنفــش و دیاکســید تیتانیــوم قــرار گرفــت و تاثیــر پارامترهایــی از قبیــل زمــان تمــاس pH ،و دوز
دیاکســید تیتانیــوم بررســی شــد ،همچنیــن ســینتیک تجزیــه رنــگ و اثــر سینرژیســتی هــر یــک از فرآیندهــا
تعییــن گردید.
یافتههــا :نتایــج حاصــل از آزمایشــات بیــان میکننــد فرآینــد فــوق میتوانــد تحــت شــرایط بهینــه
بهرهبــرداری طــی مــدت  120دقیقــه رنــگ فاضــاب نســاجی را بــا کارایــی  80/23درصــد و  CODآن را بــا
کارایــی  64/75درصــد حــذف نمایــد .همچنیــن واکنــش تجزیــه رنــگ ایــن فاضــاب تابــع ســینتیک درجــه یــک
بدســت آمــد.
نتیجهگیــری :نتایــج نشــان میدهــد فرآینــد  UV-LED/TiO2میتوانــد بــا کارایــی مناســبی جهــت حــذف
رنــگ و کاهــش  CODفاضالبهــای صنایــع نســاجی ،تحــت شــرایط بهینــه بهرهبــرداری اســتفاده گــردد.

مقدمه
صنعــت نســاجی یکــی از صنایعــی مؤثــر در اقتصــاد بســیاری از
کشورهاســت .پســاب ایــن صنایــع بــه علــت اســتفاده از حــدود
 10000نــوع رنــگ همــواره باعــث نگرانــی دولتهــا بــوده اســت
[ .]1فاضــاب ایــن صنایــع حــاوی مــواد شــیمیایی مختلــف غالب ـاً
ســمی و مقــاوم بــه تجزیــه بیولوژیکــی BOD ،کــم و  CODباالیــی
هســتند .کیفیــت ایــن فاضالبهــا باگذشــت زمــان تغییــر میکنــد
و ممکــن اســت شــامل انــواع بســیاری از رنگهــا ،مــواد شــوینده،
ترکیبــات ســولفید ،حاللهــا ،فلــزات ســنگین و نمکهــای معدنــی
باشــد [ .]2رنــگ یکــی از مهمتریــن گونههــای خطرنــاک در
پســابهای صنعتــی اســت کــه باعــث مزاحمــت در فعالیتهــای
بیولوژیکــی در آبهــا شــده و ســمی ،جه ـشزا و ســرطانزا اســت
[ .]3مــواد رنگــی ســاختار شــیمیایی پیچیــده و وزن مولکولــی
باالیــی دارنــد کــه بــه دلیــل فرآیندهــای مختلــف مثــل رنگــرزی
و فرآیندهــای تکمیــل پارچــه وارد محیطزیســت میشــوند [.]4

ایــن رنگهــا شــامل رنگهــای دیســپرس ،رنگهــای اســیدی،
رنگهــای آزو ،رنگهــای بــازی ،رنگهــای مســتقیم ،موردانــت،
رنگ هــای ســولفوره و رنگ هــای راکتیــو میباشــد .ازآنجاییکــه
تخلیــه ایــن پســابها معضــات زیســتمحیطی شــدیدی را بــه
وجــود مــیآورد ،اســتفاده از یــک روش مناســب جهــت تصفیــه
ایــن پســابها حائــز اهمیــت اســت .در ایــن مطالعــه بــه صورتــی
مــوردی بــه ارائــه روشــی مناســب در خصــوص تصفیــه فاضــاب
خروجــی از کارخانــه نســاجی نــخ رنــگ واقــع در اســتان همــدان
پرداختــه شــد .در حــال حاضــر از روشهایــی نظیــر انعقاد/لختــه
ســازی ،الترافیلتراســیون ،اســمز معکــوس ،تبــادل یونــی و جــذب
روی مــواد مختلــف نظیــر کربــن فعــال ،زغــال ،تراشـههای چــوب و
سیلســکاژل بهمنظــور تصفیــه ایــن فاضالبهــا اســتفاده میشــود
[ .]6 ,5باوجــود موفقیــت نســبی هــر یــک از ایــن روشهــا ،بــه
دلیــل پایــداری زیــاد ترکیبــات تشــکیلدهنده ایــن فاضالبهــا
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و نیــز بهمنظــور دســتیابی بــه اســتانداردهای باالتــر ،ضــرورت
اســتفاده از روشهــای جایگزیــن بــا کارایــی بیشــتر احســاس
میشــود .امــروزه روش هــای مشــتق شــده از فرآیندهــای
اکسیداســیون پیشــرفته (AOP: Advanced Oxidation
 )Processبــدون محدودیتهــای فرآیندهــای بیولوژیکــی بــه نحــو
مناســبی ایــن آالیندههــا را از پســاب حــذف نمــوده اســت .فرآینــد
فتوکاتالیســتی یکــی از روشهــای فرآینــد اکسیداســیون پیشــرفته
اســت کــه در آن مــواد آلــی تحــت تأثیــر تابــش اشــعه فرابنفــش
و در حضــور دیاکســیدهای فلــزی تجزیــه میگردنــد [ .]9-7در
فرآیندهــای فتوکاتالیســتی از المپهــای بخــار جیــوه و نــور ال
ای دی ( )LEDبهعنــوان منبــع تابــش اشــعه فرابنفــش اســتفاده
میشــود .معایــب المپهــای بخــار جیــوه کــه در حــال حاضــر
بهعنــوان منبــع اشــعه در فرآیندهــای تلفیقــی جهــت حــذف
آالیندههــا مورداســتفاده قــرار میگیرنــد ،شــامل انــدازه بــزرگ،
مقاومــت کــم بــه شــوک و حساســیت بــاال نســبت بــه تغییــرات
دمایــی اســت [ .]10همچنیــن المپهــای مذکــور اخیــرا ً بهعنــوان
آالینــده اصلــی محیطزیســت بــه شــمار میرونــد [ .]11 ,10در
مطالعــات اخیــر بهجــای المپهــای بخــار جیــوه از نــور LED
بهعنــوان منبــع تشعشــع استفادهشــده اســت .امــروزه فرآیندهــای
فتوکاتالیســتی (Light Emitting - UV-LED: Ultra Violet
 )Diodesبــه دلیــل اســتفاده در کنتــرل آلودگــی و تصفیــه هــوا
در محــل ،توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســتLED ،
هــا دیودهــای نورافشــان دســتگاههای نیمههــادی هســتند کــه نــور
از یــک طــول مــوج منفــرد منتشــر میشــود و میتــوان از آنهــا
بهمنظــور تولیــد اشــعه فرابنفــش یــا بهعنــوان ضــد باکتــری در
طولموجهــای اشــعه فرابنفــش اســتفاده نمــود .اکثــر برنامههــای
کاربــردی  UV- LEDقــرار گرفتــن در طــول مــوج نزدیــک بــه
 UVA&Bاســت .مزایــای ایــن فرآیندهــا شــامل بهرهبــرداری در
دمــای اتــاق و فشــار اتمســفر و اکسیداســیون کامــل آالیندههــا
بــه دیاکســید کربــن و آب اســت [ .]7المپهــای UV-LED
در مقایســه بــا المپهــای جیــوهای ســنتی در تبدیــل الکتریســیته
بــه نــور مؤثرتــر عمــل میکننــد و دارای انــدازه کوچکتــری
بــوده کــه موجــب صرفهجویــی در فضــای موردنیــاز میشــوند و
در برابــر شــوکهای فیزیکــی مقــاوم هســتند [UV- LED .]12
هــا دارای عمــر طوالنــی حــدود  100000ســاعت و در مقابــل
المپهــای جیــوهای تنهــا حــدود  8000ســاعت طــول عمــر
خواهنــد داشــت .ایــن المپهــا در تولیــد اشــعه فرابنفــش بســیار
کارآمــد هســتند بهاینترتیــب کــه اشــعه توســط یــک فرآینــد بــه
نــام الکترولومینســانس کــه امــکان خامــوش و روشــن شــدن المــپ
را در فرکانسهــای بــاال فراهــم میکنــد ،تولیــد میشــود .ایــن
ویژگــی بســیار حائــز اهمیــت اســت ،چراکــه تحقیقــات اخیــر نشــان
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داده اســت نــور پالســی میتوانــد بهــرهوری فوتونیــک باالتــری
را همــراه صرفهجویــی بیــش از  80درصــد انــرژی نســبت بــه
تصفیــه فاضــاب تحــت تأثیــر نــور مــداوم ،فراهــم نمایــد [.]13 ,10
عــاوه بــر ایــن ،جهــت فراهــم آوردن شــدت نــور بــاال میتــوان از
تعــداد المپهــای بیشــتر و یــا شــدت جریــان الکتریکــی بیشــتر
اســتفاده کــرد .المپهــای مذکــور نــور را بهوســیله اتصــال بیــن
دیودهــای نــوع  pو نــوع  nکــه موجــب حرکــت الکترونهــا بــه
ســمت حفرههــای بــار مثبــت میشــود ایجــاد میکننــد .طــول
مــوج نــور تولیــدی بــه نــوع مــواد مــورد اســتفاده در دو نیمههــادی
بســتگی دارد [ .]14درحالیکــه المــپ جیــوه تنهــا نورهایــی در
یــک طــول مــوج (بهعنوانمثــال ،کمفشــار) را منتشــر میکننــد،
المپهــای  LEDقــادر بــه ســاطع کــردن نــور در طولموجهــای
متعــدد بهصــورت مجــزا هســتند و میتــوان آنهــا را روی طــول
مــوج موردنظــر تنظیــم نمــود .در فرآینــد مــورد مطالعــه از اشــعه
فرابنفــش ساطعشــده از المپهــای  LEDبــا طــول مــوج
فرابنفــش کمتــر از  400نانومتــر جهــت فعالســازی کاتالیزگــر دی
اکســیدتیتانیوم ( )Titanium Dioxid:TiO2اســتفاده میشــود.
بهطــور خــاص ،در ایــن فرآینــد هیچگونــه مــاده ســمی تولیــد
نمیشــود ،بنابرایــن پســابی کــه توســط ایــن فرآینــد تصفیــه
میشــود را میتــوان مجــددا ً اســتفاده نمــود [ .]15در ســالهای
اخیــر مطالعاتــی توســط لئوچــاک و همــکاران در ســال 2014
بــر روی تصفیــه فاضــاب صنایــع کاغذســازی [ ]16و همچنیــن
حســینیان و همــکاران در همــان ســال در خصــوص تجزیــه و
معدنــی ســازی ارگانوفســفره هــا [ ]17بــا اســتفاده از فرآینــد مشــابه
انجــام شــده اســت امــا تاکنــون کارایــی ایــن فرآینــد در تصفیــه
فاضــاب نســاجی موردبررســی قــرار نگرفتــه اســت .لــذا بــا در نظــر
گرفتــن ایــن موضــوع و نیــز بــا عنایــت بــه مزایــا و ویژگیهــای
خــاص فرآیندهــای فتوشــیمیایی در حــذف ترکیبــات آلــی ســمی،
هــدف از ایــن مطالعــه تعییــن کارایــی حــذف رنــگ فاضــاب
صنایــع نســاجی بــا اســتفاده از فرآینــد فتوکاتالیســتی دیاکســید
تیتانیــوم و المپهــای  UV-LEDدر کارخانــه نــخ رنــگ همــدان
و تأثیــر پارامترهــای بهرهبــرداری بــود.
روش کار
ایــن مطالعــه تجربــی در ســال  1394در آزمایشــگاه شــیمی آب
و فاضــاب دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان
انجــام شــد .فاضــاب مــورد بررســی از ورودی تصفیهخانــه کارخانــه
نســاجی نــخ رنــگ واقــع در اســتان همــدان تهیــه و در ظــروف
تیرهرنــگ بــه آزمایشــگاه انتقــال داده شــد .نمونههــا در دمــای
 20درجــه ســانتیگراد آزمایشــگاه مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد.
خصوصیــات فاضــاب مورداســتفاده در جــدول  1آورده شــده اســت.

عسگری و همکاران
در هــر آزمــون  100میلیلیتــر نمونــه بــه همــراه دیاکســید
تیتانیــوم بــا درجــه خلــوص >  %99بهعنــوان کاتالیزگــر مصرفــی
و بــا غلظت هــای مشــخص داخــل راکتــور  UV-LEDقــرار داده
شــد .از اسیدســولفوریک و ســدیم هیدروکســید  0/1نرمــال جهــت
تنظیــم  pHنمونههــا اســتفاده شــد .اختــاط بهصــورت مــداوم
بــوده و از یــک همــزن مغناطیســی جهــت هــم زدن محلــول
بهوســیله مگنــت اســتفاده گردیــد .منبــع تابــش اشــعه  18عــدد
المــپ  75GaN،UV-LEDنیمههــادی ،ســاخت کشــور کــره
بــود .مشــخصات المپهــا در جــدول  2بیانشــده اســتUV- .
 LEDهــا بــر روی یــک صفحــه آلومینیومــی دایــرهای نصــب و
از ورقــه کوارتــزی بــا قطــر  1میلیمتــر جهــت پوشــش آنهــا
اســتفاده شــد .فاصلــه  UV-LEDهــا از ســطح محلــول داخــل
راکتــور  1ســانتیمتر و بهمنظــور جلوگیــری از تبخیــر نمونــه تحــت
تاثیــر حــرارت تولیــدی المپهــا ،از یــک جریــان مــداوم آب در

اطــراف راکتــور اســتفاده شــد .بعــد از قــرار گرفتــن نمونــه داخــل
راکتــور و اضافــه شــدن  TiO2بهعنــوان کاتالیزگــر  pHموردنظــر
تنظیــم ،المپهــا روشــن و فرآینــد آغــاز شــد (تصویــر  .)1در پایــان
هــر تســت جهــت اندازهگیــری رنــگ فاضــاب ابتــدا نمونههــا
در دســتگاه ســانترفیوژ بــا دور  RPM 4000بهمنظــور رســوب
کاتالیزگــر قــرار داده شــد ،ســپس از روش American( ADMI
 )Dye Manufacturers Instituteکــه روش تعییــن میــزان
رنــگ بــر اســاس واحــد  ADMIدر هــر نمونــه اســت و دســتگاه
اســپکتوفتومتر  UV-Vis DR5000کــه تمــام معــادالت و
ضرایــب آن بــر روی دســتگاه از قبــل توســط شــرکت هــک نصــب
شــده بــود ،اســتفاده گردیــد .همچنیــن جهــت اندازهگیــری میــزان
کارایــی فرآینــد در معدنــی ســازی بــار آلــی نمونــه ،مقــدار کاهــش
 CODدر شــرایط بهینــه و بــر اســاس دســتورالعمل کتــاب
اســتاندارد متــد بــا روش  5220اندازهگیــری شــد [.]18

جدول  :1مشخصات نمونه فاضالب کارخانه نساجی نخ رنگ همدان
پارامتر

میزان

هدایت الکتریکی ()EC
pH

1683

واحد
µS/cm

8/82

کدورت

100

NTU

میزان اکسیژن موردنیاز شیمایی ()COD

1400

mg/L

میزان اکسیژن موردنیاز بیوشیمایی ()BOD

250

mg/L

رنگ

1450

ADMI

کل جامدات معلق ()TSS

0/49

mg/L

829/494

mg/L

829

mg/L

کل جامدات ()TS
کل جامدات محلول ()TDS

جدول  :2مشخصات المپ  UV-LEDمورداستفاده در این مطالعه
پارامتر

ویژگی

حداکثر طول موج

 390نانومتر

حداکثر شدت

 20میلیآمپر

شار تابشی

 1میلی وات

زاویه

 20درجه

قطر

 0/2±4/82میلیمتر

طول

 0/2±8/7میلیمتر

تصویــر  :1شــماتیک راکتــور  UV-LEDمورداســتفاده  )1المــپ UV-LED
 )2ورقــه کوارتــز  )3راکتــور پلکســی گالس  )4ورودی جریــان آب  )5خروجــی
جریــان آب  )6همــزن مغناطیســی
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تأثیر تغییرات زمان تماس در کارایی فرآیند
بهمنظــور بررســی تأثیــر تغییــرات زمــان تمــاس بــر روی کارایــی
فرآینــد  100میلیلیتــر نمونــه فاضــاب بــه همــراه دیاکســید
تیتانیــوم بــا غلظــت  1گــرم بــر لیتــر در  pHخنثــی داخــل راکتــور
قــرار داده شــد ،ســپس در بازههــای زمانــی 30،60،90،120،150
و  180دقیقــه میــزان رنــگ باقیمانــده بــا روش  ADMIتوســط
دســتگاه اســپکتروفتومتر قرائــت گردیــد .همانطــور کــه در تصویــر
 2نشــان دادهشــده اســت در مــدت  120دقیقــه کارایــی حــذف
آالینــده بــه حداکثــر رســیده و از مــدت  120دقیقــه بــه بعــد کارایــی
فرآینــد تقریبــاً ثابــت شــد و یــا افزایــش کارایــی ناچیــز بــود .بــه
همیــن منظــور زمــان تمــاس  120دقیقــه بهعنــوان زمــان بهینــه
فرآینــد  UV-LED/TiO2گــزارش گردیــد.

تأثیر تغییرات  pHدر کارایی فرآیند
بهمنظــور بررســی تأثیــر تغییــرات  pHبــر روی کارایــی فرآینــد
در محــدوده  7 ،3( pHو  100 )9میلیلیتــر نمونــه فاضــاب بــه
همــراه دیاکســید تیتانیــوم بــا غلظــت  1گــرم بــر لیتــر داخــل
راکتــور قــرار داده شــد ،ســپس در بازههــای زمانــی  30،60،90و
 120دقیقــه میــزان رنــگ باقیمانــده قرائــت گردیــد .کارایــی حــذف
رنــگ در تصویــر  2بــه ترتیــب بــرای  pHهــای  7 ،3و  9برابــر بــا
 50 ،80/23و  49/25درصــد نشــان دادهشــده اســت.

تأثیــر غلظــت دیاکســید تیتانیــوم در کارایــی
فرآینــد
بهمنظــور بررســی تأثیــر تغییــرات غلظتهــای مختلــف دیاکســید
تیتانیــوم بــر روی کارایــی فرآینــد  100میلیلیتــر نمونــه فاضــاب
بــه همــراه دیاکســید تیتانیــوم بــا غلظتهــای متفــاوت ( 1،0/5و
 1/5گــرم بــر لیتــر) در  pHبهینـهای کــه در مرحلــه قبــل بــه دســت
آمــد داخــل راکتــور قــرار داده شــد ،ســپس در بازههــای زمانــی
 30،60،90و  120دقیقــه میــزان رنــگ باقیمانــده قرائــت گردیــد.
بــا توجــه بــه تصویــر  2کارایــی حــذف رنــگ در غلظتهــای 1،0/5
و  1/5گــرم بــر لیتــر  TiO2بــه ترتیــب برابــر بــا  80/23 ،53/5و 60
درصــد حاصــل گردیــد.

کارایــی فرآینــد فتوکاتالیســتی دیاکســید
تیتانیــوم و المــپ  UV-LEDدر کاهــش COD
فاضــاب نســاجی در شــرایط بهینــه
جهــت بررســی کارایــی فرآینــد در کاهــش  CODنمونــه فاضــاب،
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 100میلیلیتــر نمونــه بــه همــراه دیاکســید تیتانیــوم بــا غلظــت
و  pHبهینــه کــه در مراحــل قبــل بــه دســت آمــد ،داخــل راکتــور
قــرار گرفــت و در بازههــای زمانــی  30،60،90و  120دقیقــه میــزان
 CODباقیمانــده قرائــت گردیــد .کارایــی فرآینــد در کاهــش
 CODدر تصویــر  2نشــان دادهشــده اســت.

تصویــر  :2الــف) تأثیــر تغییــرات زمــان تمــاس ب) تاثیــر تغییــرات  pHج)
تغییــرات غلظــت  TiO2در کارایــی فرآینــد  UV-LED/TiO2د) کارایــی
فرآینــد  UV-LED/TiO2در کاهــش  CODفاضــاب نســاجی در شــرایط
بهینــه (غلظــت  TiO2برابــر بــا  g/L 1و )3 = pH

اثــر سینرژیســتی هــر یــک از اجــزای
شــرکتکننده در فرآینــد بــر کارایــی حــذف
رنــگ و کاهــش  CODفاضــاب نســاجی
جهــت بررســی کارایــی هریــک اجــزای فرآینــد بهتنهایــی و
محاســبه اثــر سینرژیســتی آنهــا ،در مراحــل مجــزا یکبــار 100
میلیلیتــر نمونــه فقــط در معــرض دیاکســید تیتانیــوم بــا غلظــت و
 pHبهینــه قــرار گرفــت و مقــدار حــذف رنــگ و کاهــش  CODآن
قرائــت شــد در مرحلــه بعــد  100میلیلیتــر نمونــه ایــن بــار فقــط
در معــرض  UV-LEDبهتنهایــی قــرار داده شــد و کارایــی حــذف
بــرای ایــن فرآینــد نیــز بررســی شــد .در آخــر  100میلیلیتــر
نمونــه تحــت شــرایط بهینــه بهرهبــرداری بهطــور همزمــان در
معــرض  UV-LEDو دیاکســید تیتانیــوم بــا غلظــت و  pHبهینــه
قــرار گرفــت و در بازههــای زمانــی  30،60،90و  120دقیقــه میــزان
رنــگ و  CODباقیمانــده نمونــه قرائــت گردیــد .همانطــور کــه
در تصویــر  3نشــان دادهشــده اســت بیشــترین کارایــی حــذف رنــگ
 80/23درصــد و کاهــش  64/75 CODدرصــد توســط فرآینــد
 UV-LED/TiO2بــه دســت آمــد .اثــر سینرژیســتی هــر یــک از
فرآیندهــا بــا اســتفاده از رابطــه زیــر محاســبه گردیــد.
 SE Dye =ηUV-LED/TiO2-ηUV-LED+ηTiO2رابطه 1
80/23 - )22/68+24/35( = %33/22
] SE COD =ηUV-LED/TiO2-[ηUV-LED+ηTiO2رابطه 2
64/75 - )18/79+19/64( = %26/29

عسگری و همکاران
 :SEاثر تشدیدکنندگی
 :ηUV-LEDراندمان حذف UV-LED
 :ηTiO2.راندمان حذف TiO2
 :ηUV-LED/TiO2راندمان حذف UV-LED/TiO2

غلظتهــای مختلــف دیاکســید تیتانیــوم بیانشــده اســت.

تصویــر  :4منحنــی واکنــش درجــه یــک ،تأثیــر غلظتهــای مختلــف
دیاکســید تیتانیــوم بــر ثابــت ســرعت واکنــش فرآینــد  UV-LED/TiO2در
7 = pH

تصویــر  :3کارایــی فرآیندهــای  TiO2 ،UV-LEDو  UV-LED/TiO2در
حــذف رنــگ وکاهــش  CODتحــت شــرایط بهینــه (غلظــت  TiO2برابــر بــا 1
 3 = pH،g/Lو زمــان  120دقیقــه)

ســینتیک واکنــش تجزیــه فتوکاتالیســتی
فاضــاب نســاجی
ســینتیک واکنــش فتوکاتالیســتی ترکیبــات آلــی میتوانــد توســط
مــدل  Langmuir- Himshelwoodبیــان شــود .ایــن مــدل
اساس ـاً بــا ســرعت تجزیــه و غلظــت ترکیــب آلــی در ارتبــاط اســت
کــه بهصــورت رابطــه  3بیــان میشــود.
) r= -dc/dt=(kr kad c)/(1+kad cرابطه]19[ 3
 = Krثابت سرعت اصلی
 =Kadثابت تعادل جذب
ً
زمانــی کــه جــذب نســبتا پاییــن و یــا غلظــت ترکیــب آلــی پاییــن
باشــد ،رابطــه  1میتوانــد ســادهتر شــده یــا ســینتیک درجــه یــک
را بــا یــک ثابــت ســرعت معلــوم ( )kبیــان گــردد (رابطــه .)4
 ln(C/C0)=Ktرابطه]19[ 4
همانطــور کــه در تصویــر  4نشــان دادهشــده اســت بــر اســاس
مــدل  Langmuir- Himshelwoodنمــودار در مقابــل زمــان
واکنــش رســم شــد کــه بهصــورت یــک خــط راســت بــه دســت آمــد
و شــیب نمــودار ثابــت ســرعت ( )kرا نشــان میدهــد .بــر ایــن
اســاس تجزیــه فتوکاتالیســتی نمونــه فاضــاب از ســینتیک درجــه
یــک تبعیــت میکنــد .در جــدول  3ثابــت ســرعت واکنــش بــرای

بحث
دیاکســیدتیتانیوم بهعنــوان کاتالیزگــر در ایــن فرآینــد دارای
باندهــای واالنســی و هدایتــی میباشــد کــه بــه ناحیــه بیــن
ایــن دو بانــد ،شــکاف بانــد گفتــه میشــود .جــذب فوتونهــا
بــا انــرژی باالتــری از انــرژی شــکاف بانــد منجــر بــه انتقــال یــک
الکتــرون از بانــد ظرفیتــی بــه بانــد هدایتــی ،بــا تولیــد همزمــان
حفرههایــی در بانــد ظرفیــت میگــردد (واکنــش  .)1ایــن حفرههــا
پتانســیل اکسیداســیون بســیار باالیــی دارنــد ،کــه بــرای تولیــد
رادیکالهــای هیدروکســیل از مولکولهــای آب و یونهــای
هیدروکســید جذبشــده بــر روی ســطح کاتالیزگــر کافــی
میباشــند (واکنشهــای  2و  .)3الکترونهــای تشکیلشــده
میتواننــد بــا مولکــول اکســیژن جذبشــده واکنــش داده و آن
را بــه رادیــکال سوپراکســید احیــا کننــد ،کــه بــه نوبــه خــود بــرای
تشــکیل رادیکالهــای پراکســید ،بــا پروتــون واکنــش میدهنــد
(واکنشهــای  4و .]21 ,20[ )5
) TiO2+hv→TiO2+ (e- +h+واکنش 1
 TiO2(h+)+H2Oads →TiO2+HO°ads+ H+واکنش2
 TiO2 (h+)+HO-→TiO2+HO°adsواکنش3
 TiO2 (O-)+O2→TiO2+O2-°واکنش4
 O2-° +H2 O→HO2°+HO-واکنش 5

جدول  :3ثابت سرعت واکنش تجزیه فتوکاتالیستی غلظتهای مختلف TiO2
زمان (دقیقه)

k0

درجه صفر

درجه یک

R

k1

0/5 g/L=TiO2

5/47

0/60

2×10 -5

0/84

1g/L=TiO2

6/13

0/64

9×10 -6

0/92

0/012

1/5 g/L=TiO2

8/51

0/67

7×10 -6

0/89

0/006

2

2

درجه دو

R

k2

R

0/005

0/65
0/82
0/71

2
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مطابــق نتایــج ارائهشــده افزایــش زمــان تمــاس در فرآیندهــای
 UV-LED/TiO2کارایــی حــذف رونــد افزایشــی داشــته دلیــل این
امــر ایــن اســت کــه ازآنجاکــه برخــورد پرتــو ماوراءبنفــش بــا ســطح
کاتالیزگــر دیاکســید تیتانیــوم موجــب آزاد شــدن جفــت الکتــرون-
حفــره میشــود بنابرایــن هــر چــه زمــان تابــش افزایــش یابــد،
میــزان الکترونهــای بیشــتر و درنتیجــه رادیــکال هیدروکســیل
بیشــتری تولیدشــده و رادیــکال فعــال هیدروکســیل فرصــت کافــی
بــرای تجزیــه مولکولهــای مــاده آلــی را خواهــد داشــت ،درنتیجــه
بــا افزایــش زمــان واکنــش ،کارایــی حــذف افزایــش مییابــد
[ .]22در مطالعــات دهقانــی فــرد و همــکاران ،اســدی و همــکاران
و منصــوری و همــکاران نتایــج مشــابهی گزارششــده اســت کــه
مؤیــد نتایــج بهدســتآمده در ایــن مطالعــه اســت [ .]25-23در
فرآینــد  UV-LED/TiO2کارایــی حــذف تــا زمــان  120دقیقــه
افزایــش چشــمگیری داشــته امــا از آن بــه بعــد باگذشــت زمــان،
تولیــد ترکیبــات واســطهای و جانبــی در تولیــد رادیکالهــا ایــن
ترکیبــات تداخــل ایجــاد کــرده و بــه همیــن دلیــل راندمــان بعــد از
گذشــت زمــان تغییــر چندانــی نداشــته و تقریب ـاً ثابتشــده اســت
[ ]22بنابرایــن ،در ایــن فرآینــد بهمنظــور اقتصــادی شــدن فرآینــد
زمــان تمــاس  120دقیقــه بهعنــوان زمــان بهینــه گــزارش شــد.
نتایــج ارائهشــده بیانگــر تأثیــر مســتقیم  pHبــر کارایــی فرآینــد
از طریــق تأثیــر بــر تولیــد رادیکالهاســت [ .]26دلیــل افزایــش
راندمــان ایــن فرآینــد در شــرایط اســیدی را میتــوان اینگونــه
بیــان نمــود کــه تحــت شــرایط اســیدی رادیــکال ســوپر اکســید کــه
طــی واکنــش  4تولیــد شــد بــا یــون هیــدروژن واکنــش داده و تولیــد
رادیــکال پرهیدروکســیل ( )HO2°میکنــد .درنتیجــه رادیــکال
پرهیدروکســیل میتوانــد پراکســید هیدروژنــی را تشــکیل داده کــه
بــه  OH°تبدیــل شــود .امــا ایــن نکتــه قابــلدرک اســت کــه در
شــرایط قلیایــی ســرعت تجزیــه کمتــر از شــرایط اســیدی و خنثــی
میباشــد و دلیــل آن را میتــوان بــه تجزیــه ســریع رادیکالهــای
هیدروکســیل در ایــن شــرایط نســبت داد.
 O2-° +H+→ HO2°واکنش6
 HO2°+HO2°→ H2O2+O2واکنش7
 HO2°+HO2°→ H2O2+ eواکنش8 HO°+OH-+O2→H2O2+O2-°واکنش9
مشــابه نتایــج ایــن مطالعــه ،تانگکــروا و همــکاران در ســال 2011
نشــان دادنــد کــه در حــذف فتوکاتالیســتی  2و  4دی کلروفنــل
و لیگنیــن در فاضــاب صنایــع کاغذســازی بــا افزایــش pH
کارایــی حــذف کاهــش مییابــد [ .]27همچنیــن طــی مطالعــه
پورتجاناســکاجا در ســال  2007در فرآیندهــای فتواکسیداســیون
ترکیبــات آلــی بهتریــن کارایــی حــذف در  pHهــای اســیدی اتفــاق
افتــاده اســت [ .]28در ایــن فرآینــد در  3 = pHطــی زمــان 120
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دقیقــه بــا افزایــش غلظــت دیاکســید تیتانیــوم از  0/5تــا  1گــرم بــر
لیتــر راندمــان حــذف رونــدی افزایشــی داشــته و در غلظــت  1گــرم
بــر لیتــر بــه  80/23درصــد رســید .امــا در غلظتهــای بیــش از 1
گــرم بــر لیتــر راندمــان کاهــش یافــت ،بهطوریکــه بــا افزایــش دوز
دیاکســید تیتانیــوم از  1بــه  1/5گــرم بــر لیتــر راندمــان حــذف از
 80/23درصــد بــه  60درصــد تنــزل یافــت .علــت افزایــش راندمــان
حــذف بــا افزایــش غلظــت دیاکســید تیتانیــوم تــا غلظــت  1گــرم
بــر لیتــر را میتــوان چنیــن بیــان نمــود کــه بــا افزایــش دوز
کاتالیزگــر تعــداد محلهــای فعــال جهــت کاتالیســت بیشــتر شــده و
درنتیجــه امــکان برخــورد آن و مــواد آلــی افزایشیافتــه اســت [,29
 .]30افزایــش دوز کاتالیســت ســبب افزایــش تعــداد فوتونهــای
جذبــی شــده و درنتیجــه ســبب افزایــش تعــداد مولکولهــای آلــی
جذبشــده خواهــد شــد [ .]32 ,31در همیــن راســتا علــت کاهــش
راندمــان در دوزهــای بیشــتر از  1گــرم بــر لیتــر را میتــوان بــه
افزایــش کــدورت محلــول و لــذا کاهــش میــزان نفــوذ و پراکندگــی
نــور  UVاز ســطح کاتالیزگــر منتســب نمــود .بهاینترتیــب
حجــم فعالشــده نــوری کاهشیافتــه و درنتیجــه مقــدار کمــی از
دیاکســید تیتانیــوم فعــال خواهــد شــد .دلیــل دیگــر را میتــوان
بــه کلوخــه شــدن و تهنشــینی در غلظتهــای بــاالی کاتالیزگــر
نســبت داد [ .]33 ,31نتایــج مطالعــه برخــی از محققیــن ازجملــه
چــوی و همــکاران در ســال  2007مؤیــد ایــن موضــوع اســت کــه
کارایــی حــذف فتوکاتالیســتی بــا افزایــش دوز دیاکســید تیتانیــوم
از  0/2بــه  1گــرم بــر لیتــر بــا افزایــش و در دوزهــای باالتــر از 1
گــرم بــر لیتــر کاهشیافتــه اســت [ .]32همچنیــن مطالعــه دویپریــا
و همــکاران در ســال  2010بــر روی حــذف فتوکاتالیســتی فنــل بــا
اســتفاده از نانــو ذرات دیاکســید تیتانیــوم و روی بیــان میکنــد
کــه دوز بهینــه کاتالیزگــر  1گــرم بــر لیتــر بــوده اســت [.]33
در راســتای تعییــن میــزان معدنــی ســازی فرآیندهــا آزمایشــات
مختلفــی وجــود دارد کــه در این میــان ،آزمایش  CODاز آزمایشــات
ســریع ،ارزان و نســبتاً دقیــق اســت .بــر اســاس نتایــج ارائهشــده در
تصویــر  2فرآینــد مذکــور کارایــی مناســبی جهــت کاهــش COD
فاضــاب صنایــع نســاجی داشــت و در شــرایط بهینــه طــی مــدت
 120دقیقــه  CODنمونــه فاضــاب را تــا  64/75درصــد کاهــش
داد .نتایــج بهدس ـتآمده نشــان میدهــد کــه کارایــی حــذف رنــگ
و کاهــش  CODدر فرآینــد  UV-LED/TiO2نســبت بــه ســایر
روشهــا بیشــتر اســت .دلیــل مؤثرتــر بــودن ایــن فرآینــد نســبت
بــه روشهــای دیگــر حضــور چنــد عامــل اکســیدکننده بهطــور
همزمــان و اثــر تشــدیدکنندگی آنهــا از طریــق تولیــد رادیکالهــای
هیدروکســیل ( )OH°میباشــد .تابــش المپهــای UV-LED
موجــب تولیــد و تحریــک فوتونهــا بــه ســطح انــرژی باالتــر و
فعالســازی کاتالیزگــر و درنتیجــه تجزیــه مــواد آلــی میشــود []34

عسگری و همکاران
 آنهــا در ایــن مطالعــه بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه.نشــان دادنــد
تجزیــه فتوکاتالیســتی فنــل بــا اســتفاده از دیاکســید تیتانیــوم و
.]37[ اشــعه فرابنفــش از معــادالت درجــه یــک پیــروی میکنــد
نتیجهگیری
 محلــول در کارایــی فرآینــدpH نتایــج ایــن مطالعــه از تأثیرگــذاری
فتوکاتالیســتی دیاکســید تیتانیــوم در حــذف رنــگ حکایــت داشــت
 غلظــت عامــل. حاصــل شــد3 = pH بنحویکــه بیشــترین کارایــی در
،اکســیدکننده یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر بــر کارکــرد فرآینــد بــود
هرچنــد بــا افزایــش غلظــت مــاده اکســیدکننده بیــش از مقــدار
 همچنیــن. گــرم بــر لیتــر) کارایــی حــذف کاهــش یافــت1( بهینــه
نتایــج بدســت آمــده نشــان داد کــه فرآینــد مذکــور تحــت شــرایط
 نمونــه فاضــاب را طــی مــدتCOD بهینــه بهرهبــرداری میتوانــد
 درصــد کاهــش دهــد و فرآینــد تجزیــه رنــگ64/75  دقیقــه تــا120
.فاضــاب نســاجی از ســینتیک درجــه یــک تبعیــت مینمایــد
سپاسگزاری
پژوهــش اخیــر بــا اســتفاده از منابــع مالــی معاونــت پژوهشــی
 کمیتــه پژوهــش دانشــجویان بــه،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان
 نویســندگان. بــه انجــام رســیده اســت9410015453 شــماره طــرح
 ضمنـاً نتایــج ایــن.مقالــه از همــکاری ایشــان کمــال تشــکر را دارنــد
.مطالعــه بــا منافــع نویســندگان در تعــارض نیســت

 نتایــج بهدســتآمده از ایــن تحقیــق نشــاندهنده نقــش،بنابرایــن
بســیار مهــم امــواج فرابنفــش در فعالســازی کاتالیزگــر دیاکســید
تیتانیــوم در تجزیــه فتوکاتالیســتی رنــگ در فاضالبهــای نســاجی
 هیــچ یــک از ایــن روشهــا بهتنهایــی نمیتواننــد عامــل اصلــی.بــود
 بنابرایــن روش ترکیبــی بــا،تجزیهکننــده رنــگ و مــواد آلــی باشــند
 درصــد بــرای64/75  درصــد بــرای حــذف رنــگ و80/23 کارایــی
 همچنیــن. مناســبترین گزینــه گــزارش گردیــدCOD کاهــش
مشــاهده شــد کــه مقــدار ثابــت دیاکســید تیتانیــوم بهتنهایــی در
حــذف رنــگ کارآمــد نیســت و ایــن مقــدار انــدک حذفشــده بــه
دلیــل جــذب ســطحی رنــگ بــر ســطح کاتالیســت اســت کــه بــا
 بــه دلیــل جــذب، مقــدار حــذف آالینــده،افزایــش زمــان تمــاس
 نتایــج مشــابهی نیــز توســط.]35[ ســطحی افزایشیافتــه اســت
 بهطوریکــه محققــان،محمــودی و همــکاران گزارششــده اســت
مذکــور طــی انجــام آزمایشــاتی بــر روی تصفیــه فاضــاب نســاجی به
ایــن نتیجــه رســیدند کــه اشــعه فرابنفــش بهتنهایــی نمیتوانــد
عامــل اصلــی تجزیهکننــده یعنــی رادیکالهــای هیدروکســیل را بــه
مقــدار کافــی تولیــد کنــد و اشــعه ماوراءبنفــش بهطــور مجــزا باعــث
حــذف مقــدار کمــی از مــاده آلــی میگــردد کــه بــا مطالعــه حاضــر
 همانطــور کــه نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان.]36[ همخوانــی دارد
 از واکنشهــای درجــه یــک تبعیــتUV-LED/TiO2 داد فرآینــد
 نیــز نتایــج2013  مطالعــات ژانــگ و همــکاران در ســال.میکنــد
مشــابهی در خصــوص ســینتیک واکنــش تجزیــه فتوکاتالیســتی
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Abstract
Introduction: Textile industries, due to a high volume of wastewater and harmful
environmental factors such as a variety of dyes, are significant industries in industrial
wastewaters treatment. So, the aim of this study was to examine the efficiency of dye
removal from the textile industry wastewater using the titanium dioxide photocatalytic
process under UV-LED light irradiation (UV-LED/TiO2) in the treatment of the Nakh
Rang factory wastewater in Hamadan City, Iran.
Methods: In this experimental study, in every experiment, 100 mL sample was placed
inside the LED reactor to expose to the UV light and TiO2. The effects of some parameters
such as contact time, pH and dosage of TiO2 were examined, and decomposition kinetics
and the synergistic effects were also determined for each process.
Results: The results of the experiments showed that the UV-LED/TiO2 process can
remove the dye from textile wastewater with the efficiency of 80.23% and can also remove
the chemical oxygen demand (COD) with the efficiency of 64.75% under the optimum
conditions and during 120 minutes. Also, the reaction of dye decomposition in this
wastewater was a first-order kinetic function.
Conclusion: The results of this study show that the UV-LED/TiO2 can be used effectively
to remove the dye and reduce the COD of the textile industry wastewater under optimal
operating conditions.

