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Abstract
Background and purpose: Nowadays, amoxicillin is one of the most important and most
frequently used antibiotics that has received especial attention as it causes resistance in bacteria. This
compound enters the aquatic environment through different routes including sewage and waste disposal of
medical centers, veterinary centers and industries. The aim of this study was to evaluate the performance
of graphene-cobalt nano-catalyst for activation of peroxymonosulfate and amoxicillin removal from
aqueous solutions.
Materials and methods: In this experiment, graphene oxide was prepared by Hummers method
from natural graphite. Then, magnetic graphene-cobalt nanocatalyst was made in several steps. The
structural order and textural properties of the magnetic graphene-cobalt nanocatalyst were studied by
EDS, SEM, TEM, and XRD. Several operational parameters were examined including the
peroxymonosulfate (PMS) dosage, solution pH, reaction time, catalyst dosage, and initial concentration of
amoxicillin. The amoxicillin concentration was quantified by High HPLC.
Results: In this study, the graphene-based CoFe2O4 was successfully synthesized. Optimum
condition for removal of pollutants was achieved in 3 mM peroxymonosulfate, 0.5 g/L G/CoFe2O4, pH
6.0, 60 m reaction time, and amoxicillin concentrations of 10 mg/L. In this condition, the amoxicillin,
chemical oxygen demand (COD) and total organic carbon (TOC) removal efficiency was 99.27%, 83.1%,
and 61.11%, respectively.
Conclusion: In this study, the graphene-based CoFe2O4 with effective activation of
peroxymonosulfate had high efficiency in removal of amoxicillin. According to current study,
G/CoFe2O4/PMS process can be used as an effective and efficient process for treatment of aqueous
solutions in related industries.
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چکیده
سابقه و هدف :امروزه آموکسیسیلین به عنوان مهم ترین و پرمصرفترین آنتیبیوتیکی محسوب می شود که بهدلیل ایجادد
مقدومت در بدکتریهد مورد توجه خدصی قرار گرفته است .این ترکیب از مسیرهدی مختلفی مدننا دفام مساتقیم فد،ازبئ زا ا ا
پزشکی و دامپزشکی و صنعت و غیره وارد محیطهدی آبی میشود .ه ف از ایان مادلعاهئ ارزیادبی کادرایی ندنوکدتدلیسات
گرافن -کبدلت مغندطیسی ش ه در فعدلسدزی پراکسی مونوسولفد برای حذف آموکسیسیلین از محیطهدی آبی بوده است.
مواد و روشها :د ر این مادلعه تجربی اکسی گارافن باد اساتفدده از روص اصازه شا ه  Hummersاز گرافیات سانتز
گردی  .سپس ندنوکدتدلیست گرافن-کبدلت مغندطیسی ش ه طی چن مرحله سدخته ش  .خصوصید بدفات و نمام سادختدری
ندنوکدتدلیست سدخته ش ه بد استفدده از روصهدی  SEMو TEMئ  EDSو  XRDمورد آندلیز قارار گرفات .چنا ین پادرامتر
بهره برداری مورد بررسی قرار گرفتن که شادمل دوز پراکسای مونوساولفد ()PMSئ  pHئ ما زمادن واکانغئ غلمات
کدتدلیزور و غلمت اولیه آالین ه بودن  .غلمت آموکسی سیلین بد استفدده از دستگده  HPLCمورد سنجغ قرار گرفت.
یافتهها :در این مادلعه ندنوکدتدلیست  G/CoFe2O4به طور موفقیت آمیزی سانتز شا  .براسادت نتادی باه دسات آما هئ
شرایط بهینه برای غلمت پراکسی مونوسولفد  3 Mmئ دوز کدتدلیست  0/5 G/CoFe2O4گرم بر لیترئ  pH 6ئ زمدن واکنغ
 60دقیقه و غلمت آموکسی سیلین  00میلی گرم بر لیتر به دست آم  .تحات ایان شارایط بهیناهئ درصا حاذف آموکسای
سیلینئ اکسیژن مورد نیدز شیمیدیی ( )CODو کل کربن آلی ( )TOCبه ترتیب 99/72ئ  33/0و  60/00درص به دست آم .
استنتاج :در این مادلعهئ کدتدلیست  CoFe2O4باد فعادلسادزی ماو ر پراکسای مونوساولفد رانا مدن بادالیی در حاذف
آموکسی سیلین داشت .بندبراین نتدی ئ فرآین  G/CoFe2O4/PMSمی توان به عنوان یک فرآین مو ر و بد رانا مدن بادال در
تصفیه محلول هدی صندیم مرتبط استفدده گردد.
واژه های کلیدی :آموکسیسیلینئ گرافن-کبدلتئ ندنوکدتدلیستئ پراکسی مونوسولفد ئ محلولهدی آبی
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بررسی کارایی  CoFe2O4با پایه گرافن در فعال سازی پراکسی
مونوسولفات و حذف آموکسی سیلین از محیط های آبی

کارایي  CoFe2O4و حذف آموکسي سيلين از محيط های آبي

ایتدلید سدالنه  00/9درصا افازایغ ماییدبا ( .)0تولیا و

روصهدی بیولوژیکی پس از  04تد  73روز  3تد  5درص

استفدده روز افزون این ترکیبد منجر به راه یدفتن آنهاد

بوده است( .)9از بین فرآین هدی حذف آنتایبیوتیاکهاد

به محیط زیست وآلودگی مندبم آبی ساحیئ زیرزمینای و

فرآین هدی اکسی اسیون پیشرفته بارای تصافیه فد،ازب

خدک شا ه اسات( .)7تناوع وسایم محصاوال دارویای

حدوی ترکیبد

دارویی کدربردیتر میبدشا  .زیارا ایان

مورد استفدده بارای اها اف پزشاکی بدعاه شا ه اسات

روصهد آلودگیهد را فقط از یک فدز به فدز دیگر انتقدل

غلمتهدی بسیدر بدالیی از این ترکیبد در فد،زبهدی

نمیده بلکه بر خازف روصهادی دیگار آالینا ههادی

داروسدزی و بیمدرستدنی وجود داشته بدش (3ئ .)4بهطوری

دارویاای را کاادمزً حااذف ماایکننا (05ئ .)06فرآینا هدی

که ح ود  3000ترکیب دارویی وجود دارد( .)0بدقیمدن ه

اکسی اسیون پیشرفته مجموعه گستردهای از فرآینا هدی

آنتیبیوتیکهد در طبیعات باه مارور زمادن بدعاه ایجادد

اکسی اسیون شیمیدیی بوده کاه باد اساتفدده از گوناههادی

مقدوماات در جمعیااتهاادی بدکتریاادیی ش ا ه و در آین ا ه

رادیکدل گذار هم چون رادیکدلهدی آزاد هی روکسایل

نزدیک آنتیبیوتیکهد را در درمدن بیمدریهدی مختلف

( )OH°و سولفد ( )SO4°بدعه تجزیه انواع آالین ههاد

بی ا ر سدخته است(5ئ .)6

میشود( .)02در سادلهادی اخیار در زمیناههادی مختلاف

بیغ از  65درص از آنتیبیوتیکهادی مصارفی در

علمیئ هم چون مهن سی موادئ مهن سی شیمی و محایط

جهاادن مربااو بااه آنتاایبیوتیااکهاادی گااروه –βالکتاادم

زیست توجه روز افزونی باه ندنوکدتدلیساتهادی بار پدیاه

میبدش که آموکسایسایلین نیاز متعلاه باه هماین دساته

گرافن ش ه است(03ئ .)09گرافن یک الیه تاک اتمای از

اساات( .)2آموکساایساایلین آنتاایبیوتیااک وساایم الایااف

آلوتروپ کربن بد یک سدختدر کریستدلی دو بع ی است

-βالکتدمئ متعله به گروه پنیسایلینهاد مایبدشا کاه در

و دارای ندحیه سااحی ویاژه بادالیی حا ود 7600 m2/g

پزشکی و دامپزشکی برای درمدن عفونتهدی بدکتریدیی

می بدش که این ترکیب را تب یل به یاک پدیاه بادلقوه دو

های -رودهای و سیسااتمدتیک اسااتفدده ماایشااود(.)3

بع ی برای بدرگذاری ندنو ذرا مختلف کرده است .باه

غلمت آنتیبیوتیکهدی این گروه در آبهدی سااحی 43

دلیاال ه ا ایت الکتریکاای خااوبئ پدی ا اری شاایمیدیی و

ندنو گرم در لیتر و غلمت آموکسیسیلین در فد،ازبهادی

فیزیکی بدالئ گرافن به عنوان یاک سادپور

()support

بیمدرستدنی در مح وده بین  73تد  37/2میلیگرم در لیتار

باارای ناادنوذرا فلاازی و کدربردهاادی کدتدلیساات مااورد

گزارص ش ه است( .)9جهت حذف آنتایبیوتیاکهاد از

توجه قرار گرفته است و میتوان برای تجزیاه ترکیباد

مندبم آبی از فرآین هدی متع دی استفدده ش ه اسات کاه

مقاادوم زیساات محیااای کدربردهاادی فراواناای داشااته

هدی تبااددل یااون()00ئ

بدش (70ئ .)70به طور کلی کدتدلیستهدی بار پدیاه گارافن

جااذب()00ئ فرآیناا هدی غشاادیی(07ئ )03و فرآیناا هدی

برای کدربردهدی زیست محیای بر اسدت عملکردشدن به

اکسی اساایون پیشاارفته اشاادره کاارد( .)04باارای حااذف

دو نوع تقسیمبن ی میشون  -0 :به عنوان فوتوکدتدلیست

آنتیبیوتیکهد تصفیه بیولوژیکی چن ان مؤ ر نمایبدشا

 -7به عنوان یک فعدل سدز برای اکسای انهاد( .)77نتادی

زیرا آنتیبیوتیکهد بدعاه حاذف میکروارگدنیسامهادی

مادلعاد قبلای نشادن مایدها کاه عملکارد کدتدلیسااتی

مو ر در تصفیه میگردد .مادلعد انجدم شا ه نیاز نشادن

ترکیبد فلزی بد وجود گرافن بهباود پیا ا مایکنا  .باه

میدها اغلاب ایان آنتایبیوتیاکهاد غیار قدبال تجزیاه

عنوان مادل هیبری سدزی گرافن و  znoتد حا قدبال تاوجهی

بیولاااوژیکی باااوده و بااا ون هااای گوناااه تغییاااری از

ران مدن فوتوکدتدلیستی  znoرا افزایغ میدها ( .)73باین

تصفیهخدنههدی فد،زب خدرج میشون  .به عناوان ماادل

فرآین هدی اکسی اسیون پیشارفته مختلاف بارای تصافیه

مع ا

از آن جملااه ماایتااوان بااه فرآین ا
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ایدال متح ه آمریکدئ ژاپنئ فرانسهئ اساپدنیدئ انگلایس و

حاا اکار کاادهغ غلماات آموکساایساایلین بااه وساایله

پژوهشی

الهام بابایی لشکریانی و همکاران

 Wanو همکاادران در ساادل  7006فرآیناا

آب و فد،زب پراکسیمونوسولفد فعادل شا ه توساط

Ce-Fe-

رادیکدلهدی سولفد ئ تجزیاه و از باین باردن ترکیباد

بررسی قرار دادن  .نتدی مادلعاه نشادن دهنا ه 99درصا

آلی مقدوم شندخته ش ه است( .)74مکدنیسام ایان فرآینا

حاذف آنتاایبیوتیااک سااولفدمتدزین و 23درصا حااذف

اصوالً طبه معددال  0و 7بر اسدت تولی رادیکادلهادی

 TOCدر شرایط بهینه pH =2ئ دمادی  75درجاه سلسایوتئ

اکسی کنن ه قوی سولفد و هی روکسیل میبدش

(.)75

مق ار  3میلی مول H2O2ئ مقا
 Fe-RGoو مق

معددله 0

ار  0/5گارم بار لیتار Ce-

ار سولفدمتدزین  70 mg/Lبود(.)30

 Xuو همکدران در سدل  7005باه بررسای کدربردهادی

معددله 7
مقدیسه بین چن ین فلز انتقادلی ()Co, Fe, Cu and Mn
نشدن میده که کبدلات  7ظرفیتای بایغتارین رانا مدن
کدتدلیسااتی را باارای فعاادلساادزی پراکساای مونوسااولفد
دارد( .)76همچنین از دیگر مزایدی استفدده از کبدلات در
فرآینا اکسی اساایون پیشاارفتهئ کاادرایی آن در محا وده
وسیعی از  pHئ به ویژه  pHخنای میبدش  .این مو،اوع
از چن وجه حد ز اهمیت است از جمله این که پسدبهدی
ندشی از صندیم داروسادزی و بیمدرساتدنی کاه باه محایط
زیست وارد میشون غدلبدً دارای  pHطبیعی میبدشان و
همچنین فرآین ی که بتوان در  pHطبیعی قدبلیت کادربرد
داشته بدش از نمر کدربردی مندسبتر است زیرا نیادز باه
تع یل  pHپسدب برای دفم در محیط زیست نا

ارد(.)72

به هرحدل معضل اصلی استفدده از فلازا بارای کدربردهادی
زیست محیای بدزیدبی کدتدلیزورهد از آب میبدش  .یکی
از راهحلهدی این مشکل مغندطیسیکردن کبدلات مایبدشا
که بد آهن و تولی ترکیب  CoFe2O4میتوان این کدر را
انجدم داد(73ئ.)79

 Dengو همکدران در سدل  7002به سانتز و بررسای
ندنوکدمپوزیتهدی مزوپور ()ordered mesoporous carbon
 CoFeO4/OMCدر فعدلسادزی  PMSباد ها ف حاذف
رودامااین  Bاز محلااولهاادی آباای بااد فرآینا شاابه فنتااون
پرداختن  .آنهد در این مادلعه به این نتیجاه رسای ن کاه
ندنوکدمپوزیتهدی  CoFeO4/OMCفعدلیات کدتادلیتیکی

زیست محیای گرافن /کبدلت مغندطیسی به عناوان یاک
فعدلسدز پراکسی مونوسولفد

در تجزیه دیمتیلفتدال

پرداختن  .نتادی نشادندهنا ه رانا مدن بادالی فرآینا در
تجزیه دی متیل فتدال

بود(.)37

 Yanو همکدران نیز در سادل  7006مادلعاهای را باد
عنوان تجزیه تریکلرواتیلن توسط پرسولفد فعدل شا ه
بد اکسی گرافن احید شا ه کاه باد نادنو ذرا مغندطیسای
پوشغ داده ش ه بودئ انجدم دادن  .رانا مدن تجزیاهتاری
کلرواتیلن ( 0/05میلی ماول در لیتار) در ایان تحقیاه در
ما

زماادن  5دقیقااه در حضااور  6/94 g/Lاز ترکیااب

 nFe3O4/rGOو غلمت پرسولفد  3میلایماول در لیتار
معددل  93/6درص

بود(.)33

 Guoو همکدران در سادل  7003باه بررسای تجزیاه
آنتاایبیوتیااک آموکساایساایلین بااد اسااتفدده از فرآیناا
هموژن  Co3O4/PMSپرداختن  .متغیرهدی مورد بررسای
در این تحقیه شدمل دوز کدتدلیساتئ pHئ دوز پراکسای
مونوسولفد و دمد بودن  .نتدی این تحقیه نشدن داد کاه
تحت شرایط بهینه دوز پراکسی مونوسولفد  0/00مول
در لیتاارئ دوز کدتدلیساات  0/06گاارمئ  pH =6و دماادی
واکنغ  60درجه سلسایوتئ رانا مدن حاذف  CODباه
 90/00درص رسی ( .)34اکار این تحقیقد ئ عم تدً روی
روص هدی سنتز و مشخصد فیزیکی و شیمیدیی تمرکاز
کردهان و اطزعد کمتری در ماورد عملکارد کدتدلیساتیئ

بساایدر مالااوبی در فعاادلساادزی  PMSو حااذف رناا

ا را سودمن و مکدنیسم هادی واکانغ اساتفدده از ایان

رودامین  Bدارن ئ به طوری که در شرایط بهینه در م

کدتدلیستهد در دست است( .)37بد توجه باه توانمنا یهادی

زمدن  60دقیقه رن

زدایی کدمل را انجدم میدهن

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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کبدلاات بااه عنااوان یااک تکنیااک مااو ر باارای تولیاا

 Grapheneرا در تجزیه آنتیبیوتیک سولفدمتدزین ماورد

کارایي  CoFe2O4و حذف آموکسي سيلين از محيط های آبي

جلوگیری از انتشدر آن هد میتوان آنرا باه عناوان یاک

دستیدبی به یک مخلاو پدیا ار و هماوژن باد اساتفدده از

تکنولوژی و ابزاری مو ر برای دستیدبی به توساعه پدیا ار

یک هم زن مغندطیسیئ اختز ادامه یدفت .ایان محلاول

در نمر گرفت .تدکنون تحقیقای در رابااه باد اساتفدده از

به یک بدلن ژوژه  500 mLانتقدل داده شا

و ساپس mL

فرآین اکسی اسیون پیشرفته  G-CoFe2O4/PMSدر حاذف

 50آب مقار به آن ا،دفه ش و در مرحلاه بعا 70 mL

آنتیبیوتیکهد صور نگرفته است .در این راستد ه ف

محلول حدوی ترکیاب هادی فلازی نیتارا آهان  9آباه

از انجدم این مادلعه ارزیدبی فرآین پرسولفد فعدل شا ه

( 0/005مول) و نیترا کبدلت  6آبه ( 0/0075ماول) باه

بد ندنوکدتدلیسات گارافن -کبدلات مغندطیسای در حاذف

صور قاره ای طی  00دقیقه در دمدی اتدق باه محلاول

ترکیب مقادوم آموکسایسایلین از محلاولهادی آبای باد

حدوی اکسی گرافن در حین اختز ا،دفه گردی .

زماادن واکاانغئ غلمات کدتاادلیزور و غلماات

pHئ ما

اولیه آالین ه بوده است.

سپس  pHمحلول بد  NaOHئ بدالی  07تنمیم ش و
به م

 7سدعت در حمدم آب  30درص اختز یدفت.

سپس  3 mLهیا را

هیا رازین باه صاور

تا ریجی

برای احیدء اکسی گرافن به گرافنئ به محلول ا،دفه ش .

مواد و روش ها

در مرحله بع ی محلاول سایدهرنا

در ایاان مادلعااه تجرباای مااواد شاایمیدیی مااورد نیاادز

دمدی  30درجه سلسیوت به م

باه دسات آما ه در
 00سدعت باد اساتفدده

برای سدخت کدتدلیست  G-CoFe2O4شدمل نیترا آهان

از یک هم زن مغندطیسی باد  300دور در دقیقاه اخاتز

 9آباااه ()Fe(NO3)3-9H2Oئ نیتااارا کبدلااات  6آباااه

یدفت .بع از فرآین خنکسدزیئ فدز جدم بد سدنتریفیوژ

( )Co(NO3)2-6H2Oو هیاا را هیاا رازین  50درصاا

از محلول ج ا گردی و سپس بد آب مقار و اتدنول مورد

( )H2O-NH2-H2Nازنمدین گی شرکت مرک ()Merck

شستشااو قاارار گرفاات ( .)000 mL ×3ساارانجدم محصااول

(کشاااور آلمااادن) در شاااهر تهاااران تهیاااه شااا  .پاااودر

بدقیمدن ه در دمدی  60درجه سلسیوت در کوره خزء باه

آموکسیسایلین (فرماول شایمیدیی )C16H19N3O5S3 :باد

م

وزن ملکولی  365/40گرم بر مول و باد درجاه خلاو

CoFe2O4جهاات تعیااین مشخصااد فیزیکوشاایمیدیی و

 99/5درص ا از شاارکت ( Sigma-Aldrichآمریکااد) و

تعیااین فاادزئ از دسااتگده تفاارق اشااعه  )XRD( Xماا ل

متدنول ( )HPLC gradeو دیگر مواد شیمیدیی مصرفی بد

( )Quantachrome NOVA, 2000و دسااتگده طیااف

آزمدیشگدهی از نمدین گی شرکت مارک

سنجی پراکنغ انرژی ( )EDSم ل ( )PHILIPS- 30XLو

( )Merckدر شهر تهران تهیه ش  .ورقههدی گرافیت نیاز

جهاات تعیااین مورفولااوژی آن از میکروسااکوپ الکتروناای

از شارکت ندنوبادزار در شااهر تهااران خریا اری شا  .بااه

روبشی ( )SEMما ل  S360,Mv2300و میکروساکوپ

منمور سدخت کدتدلیست گرافن -کبدلت مغندطیسی ابتا ا

الکترونی عبوری ( )TEMم ل  EM 280استفدده ش .

درجه خلو

 74سدعت خشک ش ( .)37پس از آمدده ش

ن G-

اکساای گاارافن ( )GOاز ورقااههاادی گرافیاات باار اساادت
روص اصزه ش ه  HUMMERسدخته ش ( .)37سپس از
روص زیر برای سنتز ندنوکدتدلیست  G-CoFe2O4بد تقریبدً
 70درص گرافن ( )W/Wاستفدده ش  0/3 :گرم اکسای

روص انجدم آزمدیغ
مادلعه حد،ر یاک مادلعاه تجربای -آزمدیشاگدهی
بوده که در آزمدیشگده شیمی آب و فد،ازب دانشاک ه

 4سدعت توسط

به اشت دانشگده علوم پزشاکی ایاران در یاک راکتاور

دسااتگده اولتراسااونیک (ماا ل )Bandoelin DT 156

ندپیوسته بد حجم 750میلی لیتر از جانس پلکسای گازت

گرافن در  000میلی لیتر آب مقار به م
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حااذف و کنتاارل آلااودگیهاادی محیااای و تصاافیه و

یکنواخاات گردیا و سااپس بااه ما

بررسی متغیرهدیی هامچاون دز پراکسای مونوساولفد ئ

 7ساادعت جهاات

پژوهشی

الهام بابایی لشکریانی و همکاران

فدکتور در هر زمدن و بد سه بدر تکرار  93نمونه تعیین ش .

فرآین الکتروفنتون به صور بدزدهی تخریب ( درص )

در هر مرحله از آزمدیغئ محلول مورد نمر حدوی غلمت

از راباه زیر محدسبه گردی :

مورد نمر آالین ه در شرایط مختلف متغیرهدی طراحای شا هئ

معددله 3

در راکتور تزریه ش که به شره زیر میبدش :
ابت ا مقددیر از پیغ تعیینش های از کدتدلیست داخل
بشاری انتقاادل یدفاات و بااد آب مقااار بااه حجاام 000 mL
رسی و سپس به م

 30دقیقه در معرض اولتراسونیک

قاارار گرفاات .در مرحلااه بعاا ی مقااددیر مشخصاای از
آموکسیسیلین و پراکسی مونوساولفد

در حجام 050

میلی لیتر به محلاول قبلای ا،ادفه شا  .بعا از اتمادم هار
آزمدیغ  3 mLاز محلول برداشت شا و باه دو قسامت
مسادوی تقسایم گردیا  .قسامت اول بزفدصاله باد 0 mL
متدنول به عنوان ندبود کنن ه رادیکدلهد مخلاو شا (در
اناا ازهگیااری  TOCاز  Na2S2O3باارای ناادبود کااردن

در این معددله  Xمیازان تجزیاهئ  C0و  Ctباه ترتیاب
غلمت اولیاه و نهادیی دارو ( )mg/lمایبدشا  .باه منماور
تعیین میزان مع نیسدزی ترکیب آموکسیسیلین توساط
فرآین مورد مادلعه مق ار کدهغ  CODو  TOCمحلول
به عنوان دو شدخص مورد ارزیدبی قرار گرفتن  .غلمات
CODبااد اسااتفدده از دسااتگده اسااپکتروفتومتر DR5000

()HACH Langhe Company, USAئ باد رنا

سانجی

ان ازهگیری ش  .مق ار کل کربن آلی ( )TOCبد ماولتی
آناادالیزر ( 3100 TOC/TN

Corporation Analytic

 )Jena AGان ازهگیری ش  .تمدم نمونههاد باد اساتفدده از
معرفهدی تمیزکننا ه آزمدیشاگدهی (0/0 M Na2SO3ئ

رادیکدلهد استفدده ش )( .)37بع از ج اسدزی مغندطیسای

0/0 M KHPO4ئ  0/0 M KIو  )0/5 M NaOHبرای به

مغندطیسای

ار دقیااه  TOCقباال از آناادلیز TOC

کدتدلیست بد استفدده از یک آهن ربد بد ش

0/3 Tئ سااوپرندتدنت حدصااله بااد فیلترهاادی ساارنگی (0/7
میکرومتری) فیلتر گردی  .در طول انجدم آزمدیشد

ئ pH

محلول بد اساتفدده از اسای ساولفوریک ( 0/0ماوالر) و
هی روکساای ساا یم ( 0/0مااوالر) تنماایم شاا  .باارای
ان ازهگیری غلمت نمونههد بع از تجزیه آموکسیسیلین

دساات آوردن مق ا

تصفیه ش ن  .به منمور آندلیز دادههد از نرم افازار

SPSS

 21و برای رسم نمواردهد از نرم افزار  PRISM 7استفدده
ش  .روص  Repeated Measured ANOVAبرای آندلیز
دادههد مورد استفدده قرار گرفت .به منماور آنادلیز دو باه
دوی داده هااد و انتخاادب بهتاارین بهینااه متغیرهااد نیااز از

از دستگده  )CE4200-cecil, England( HPLCاساتفدده

آزمونهدی تعقیبی ( )Posthocاستفدده ش .

ج اسدزی آموکسی سیلین در دمدی  30درجه سلسایوت

یافته ها

مورد استفدده قرار گرفت .در این فرآین حجام تزریقای

مشخصد ندنوکدتدلیست گرافن -کبدلت مغندطیسی

گردی  .ستون  )700 mm × 4/6 mm ×5 µm( C18برای

نمونه  70 µlبوده و یک دتکتور  UVدر طول ماوج nm

مشخصد

نادنوذرا

مغندطیسای ماورد اساتفدده در

 735جهت شندسدیی پیک آموکسیسیلین مورد اساتفدده

این پژوهغ توسط دساتگدههادی SEMئ  SEM-EDXو

قرار گرفت .غلمت آموکسیسیلین بدقیمدن ه بد مخلاوطی

XRDئ  TEMمورد بررسی قرار گرفت .نتدی حدصال از

از فادز متحارک متادنول و آب دیاونیزه باد نار جریادن

ایان بررسای در تصادویر شامدره  0تاد  4نشادن داده شا ه

 3 mL/minدر سه مرحله الف)  0تد  0دقیقاه 00 :درصا

است .طبه این تصدویر بیغ ترین درص این ترکیبد را

متدنول و  90درص آب دیونیزهئ ب)  0تاد  00دقیقاه25 :

 Fe2O4بااه همااراه کبدلاات تشااکیل داده و ندنوکدتدلیساات

درص متدنول و  75درصا آب دیاونیزه و ج)  00تاد 03

گرافن -کبدلت مغندطیسای ( )G-CoFe2O4دارای انا ازه

دقیقااه 00 :درصاا متاادنول و  90درصاا آب دیااونیزه

بین  70-40nmمیبدش .

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 761آذر 7931

33

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 16:47 +0430 on Monday March 25th 2019

انجدم گرفت .تع اد نموناه هاد باد اساتفدده از روص یاک

سنجغ ش  .مق ار آموکسی سیلین تجزیاه شا ه توساط

کارایي  CoFe2O4و حذف آموکسي سيلين از محيط های آبي

کبدلت مغندطیسی ش ه ()G-CoFe2O4

کبدلت مغندطیسی ش ه ()G-CoFe2O4

تد یر زمدن واکنغ بر کدرایی فرآین
در اولین مرحله تد یر زمدن واکنغ بر میازان حاذف
آنتیبیوتیک آموکسیسیلین مورد بررسی قرار گرفات و
نتدی آن در نمودار شمدره  0نشدن داده ش ه است .همدن
گونه که در نمودار نیز مشخص اسات باد افازایغ زمادن
تصووویر شووماره  :2تصاادویر  SEM-EDXمربااو بااه ندنوکدتدلیساات
گرافن -کبدلت مغندطیسی ش ه ()G-CoFe2O4

میزان ران مدن حذف آموکسیسیلین افزایغ یدفته است.

تد یر  pHبر کدرایی فرآین
بررساای تااد یر تغییاارا پاادرامتر  pHدر فرآیناا در
مح وده  3تاد  9ماورد بررسای قارار گرفات و نتادی در
نمودار شمدره  7نشدن داده ش ه است .نتدی نشدن دهنا ه
افاازایغ رانا مدن حااذف آموکساای ساایلین تااد  pH =6و
سپس کدهغ ران مدن تد  pH =9بود.

تد یر دوز کدتدلیست بر کدرایی فرآین
در این مرحلاه دوز کدتدلیسات  G-CoFe2O4همادن
تصویر شوماره  :3تصادویر  TEMمرباو باه ندنوکدتدلیسات گارافن-
کبدلت مغندطیسی ش ه ()G-CoFe2O4

طور که در نمودار شمدره  3پی است مورد بررسای قارار
گرفاات و نتاادی نشاادندهن ا ه افاازایغ ران ا مدن حااذف
آنتیبیوتیک آموکسیسیلین تد دوز  0/25 g/Lبود.

تد یر غلمت  PMSبر کدرایی فرآین
تد یر غلمت  PMSنیز در فرآین مورد بررسی قارار
گرفت و نتدی در نمودار شمدره  4نشدن داده ش ه اسات.
هماادنطااور کااه در ایاان نمااودار نشاادن داده ش ا ه اساات
ران مدن حذف آنتیبیوتیک آموکسایسایلین تاد 4 mM
افزایغ یدفت و سپس رون کدهشی داشت.

700
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تصویر شماره  :1تصویار  XRDمرباو باه ندنوکدتدلیسات گارافن-

تصویر شوماره  :4تصادویر  SEMمرباو باه ندنوکدتدلیسات گارافن-

پژوهشی

الهام بابایی لشکریانی و همکاران

تد یر غلمت اولیه بر کدرایی فرآین
ا ر غلمت اولیاه آنتایبیوتیاک آموکسایسایلین در
فرآین در بدزههدی  00تد  50میلی گرم مورد بررسی قرار
ش ه است بد افزایغ غلمت آنتیبیوتیک ران مدن حذف
فرآین کدهغ مییدب .

ا ر فرآین

 G-CoFe2O4/PMSدر حذف  CODو TOC

در شرایط بهینه
ا ر فرآین

نمووودار شووماره  :3تااد یر غلماات کدتاادلیزور  G-CoFe2O4در فرآین ا
 G-CoFe2O4/PMSروی حاذف COD

و  TOCدر شرایط بهینه به دست آم ه از آزمدیشاد در

(غلمت اولیه آنتی بیوتیاک آموکسای سایلین  70 mg/Lئ زمادن واکانغ
 60دقیقهئ غلمت PMS =3 mMئ )pH =6

هشااات زمااادن  05ئ 30ئ 45ئ  60ئ  25ئ  90ئ  005و 070
دقیقه مورد بررسی قرار گرفت کاه در نماودار شامدره 6
نشدن داده ش ه است.

نمودار شماره  :4تد یر غلمت  PMSدر فرآین (غلمت اولیه آنتایبیوتیاک
آموکسیسیلین 70 mg/Lئ زمدن واکنغ  60دقیقهئ غلمت کدتدلیزور
نمودار شماره  :1تد یر پدرامتر زمدن واکنغ در فرآینا (غلمات اولیاه

G-CoFe2O4 =0/5 g/Lئ )pH =6

آنتیبیوتیاک آموکسای سایلین 70 mg/Lئ pH =6ئ غلمات =3 mM
PMSئ )G-CoFe2O4 =0/5 g/L

نمودار شوماره  :2تاد یر پادرامتر  pHدر فرآینا (غلمات اولیاه آنتای

نمودار شماره  :5تد یر غلمت اولیه آنتیبیوتیاک آموکسایسایلین در

بیوتیک آموکسی سیلین  70 mg/Lئ زمدن واکنغ  60دقیقهئ غلمات

فرآینا (غلماات  PMS =3 mMئ زماادن واکاانغ  60دقیقااهئ غلماات

PMS =3 mMئ غلمت کدتدلیزور )G-CoFe2O4 =0/5 g/L

کدتدلیزور G-CoFe2O4 =0/5 g/Lئ )pH =6
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گرفت .همدن طور که در نمودار شمدره  5نیز نشادن داده

کارایي  CoFe2O4و حذف آموکسي سيلين از محيط های آبي

را  Fe2O4و کبدلت تشکیل داده است .این نتدی ئ بد نتدی
مادلعااه  Xuو همکاادران کااه در مااورد کاادربرد محیااای
ندنوکدتدلیساات گاارافن کبدلاات مغندطیساای شاا ه جهاات
میکن  .آنهد بد آندلیز پراکنغ  X-RAYندنوکدتدلیساتئ
فدزهدی 30/0°ئ 35/4°ئ  52/7°و  67/2°مشده ه نماوده
نمودار شماره  :6ران مدن حذف TOCئ  CODو آموکسیسایلین در شارایط
بهینه (غلمت اولیه آنتیبیوتیاک آموکسایسایلین  COD( 70 mg/Lاولیاه
 000 mg/Lو  TOCاولیه 00 mg/Lکربن)ئ غلمت  PMS =3 mMئ زمادن
واکنغ  60دقیقهئ غلمت کدتدلیزور G-CoFe2O4 =0/5 g/Lئ )pH =6

و گزارص نمودن ندنوکدتدلیست مورد بررسی به صاور
آزمدیشگدهی به طور مندسب درست ش
در مقدیسه بد مادلعد

ه است(.)37

قبلیئ تصدویر  TEMو SEM

ندنوکدتدلیست گرافن-کبدلت مغندطیسی (تصدویر شامدره  7و
 )3نشدن میدهن که  CoFe2O4به خوبی روی ورقهادی
گرافن( به عنوان پشاتیبدن) پراکنا ه شا هانا  .عازوه بار

بحث
در این تحقیه به بررسای یکای از روصهادی ناوین
اکسی اساایون پیشاارفته مبتناای باار تولیاا رادیکاادلهاادی
سولفد ( )SR-AOPsپرداخته ش  .امروزه این فرآین هد
به دلیل سدزگدی و تواندیی بدال در تصفیه محلولهدی آبی
توجه زیددی را به خود جلب کردهان  .استفدده از فرآین
 G-CoFe2O4/PMSبه منمور حذف آالین ههادی مقادوم
نسبت به سدیر فرآین هدی اکسی اسایون پیشارفته فرآینا
ج ی

ی محسوب میشود(.)35

بررسی مشخصد

ندنوکدتدلیست G-CoFe2O4

ساادختدر شاایمیدیی ندنوکدتدلیساات در درک فرآین ا

این درون ندنوکدتدلیست مق ار مشخصی از فضدی خادلی
نیز در صفحد گرافن مشده ه ش ه اسات .باد توجاه باه
نتدی مشترک  SEMو  TEMمیتوان نتیجه گرفات کاه
 CoFe2O4در ورقهدی گرافن به طور مندسبی ان ود ش ه
است .این نتدی بد نتدی مادلعد
و همکدران مادبقت میکن

 Xuو همکدران و Yao

(37ئ.)32

تد یر زمدن واکنغ بر کدرایی فرآین
تقریبدً در بسایدری از مادلعاد ئ پادرامتر زمادن جازء
پدرامترهدی اصلی و مهم باوده اسات و باد انتخادب نقااه
بهینه زمدن تمدتئ عزوه بر تد یر روی هزیناههادی ماورد

فعاادلساادزی بساایدر مهاام بااودهئ بااه طااوری کااه ظرفیاات

نیاادزئ روی ساادیر پدرامترهاادی راهبااردی نیااز تد یرگااذار

فعدلسدزی پراکسی مونوسولفد توسط ندنوکدتدلیست متاد ر

خواه بود .همدن طورکه در نمودار شامدره  0نیاز نشادن

از این سدختدر میبدش  .آنادلیز ( XRDتصاویر شامدره )0

داده ش ه استئ مشده ه مایشاود کاه باد افازایغ زمادن

در مورد ندنوکدتدلیست گرافن -کبدلات مغندطیسای شا ه

واکنغ از  05تد  90دقیقاهئ بادزده حاذف آنتایبیوتیاک

( )G-CoFe2O4نشدن میده که الگوی فدزهد بیغتر در

آموکسیسایلین نیاز از  35/30درصا باه  93/92درصا

52/02°ئ 35/50°ئ 30/06°ئ  43/03°و 7Ө = 67/64°

افزایغ یدفته است .راباه بین زمدن و رانا مدن حاذف در

اتفدق افتدده و نشدندهن ه وجود سادختدر اساپینل مکعبای

ساح معنیداری  p>0/00دارای ،ریب همبستگی پیرساون

فریاات کبدلاات ماایبدش ا ( .)36بااد ایاان حاادلئ پیااکهاادی

 0/39است که میتوان تدیی کنن ه این قضیه بدش که باد

 G-CoFe2O4پهاانتاار بااوده کااه ایاان نشاادندهن ا ه ابعاادد

افزایغ زمدن واکنغ ران مدن حذف افزایغ یدفته است.

کوچکتر بلورهدی  G-CoFe2O4سنتزش ه است .عزوه

امد بد افزایغ هر چه بیغتار زمادن واکانغ از  60تاد 25

بر این طبه تصویر  XRDبیغترین درص این ترکیباد

دقیقه و  25تد 90دقیقهئ بادزده حاذف باد شایب کامتاری
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فعدلسدزی پراکسی مونوسولفد تحقیاه نمودنا ئ مادبقات

پژوهشی

الهام بابایی لشکریانی و همکاران

حذف از  60تد  90دقیقه تنهاد  7/7درصا مایبدشا  .در

ن ارن ولی در  pHهدی زیر  4و بدالی  2ران مدن سیساتم

واقم برای هر فرآین در حذف آالین هئ یک زمدن واکانغ

کاادهغ مااییدبا  .علاات کاادهغ رانا مدن در  pHخیلاای

بهینه و ای هال وجود دارد که مرز اقتصددی بودن فرآین

اسی یئ ع م فعدلسدزی مو ر پراکسی مونوسولفد طبه

را تعیین میکن ئ لذا در این مادلعه زمادن واکانغ  60دقیقاه

معددله  4میبدش

بهعنوان بهینهترین زمدن واکنغ انتخادب شا  .در مادلعاهای
که توسط  Guoو همکدران توساط فرآینا اکسی اسایون

(.)40

معددله 4

پیشاااارفته  Co3O4/PMSروی حااااذف آنتاااایبیوتیااااک

علت کادهغ رانا مدن حاذف آموکسایسایلین در

آموکسیسیلین صور گرفت ئ نشدن داد که بد افازایغ

 pHهااادی قلیااادیی (>  )2نیاااز واکااانغ رادیکااادل آزاد

زمدن واکنغئ بدزده حذف  CODافزایغ مییدب

(.)34

سولفد باد یاون هی روکسایل و تولیا یاون ساولفد و

در مادلعه  Guoو همکدران( )34زمدن بهینه  45دقیقه

رادیکدل آزاد هی روکسیل میبدش که در ادامه رادیکدل

به دست آم که در مقدیساه باد مادلعاه حد،ار  05دقیقاه

آزاد هی روکسیل به سارعت باه رادیکادل آزاد اکسایژن

کمتر است .علت این کدهغ در زمدن بهینه ممکن است

تب یل میشود که در مقدیسه باد رادیکادل آزاد ساولفد

به دلیل همگن بودن کدتدلیست  Co3O4در محلول فرآین

بسیدر ،عیفتر میبدش ( .)40در تحقیقی که  Xuو همکدران

بدش  .در مادلعاه حد،ار کدتدلیسات روی گارافن کاو

در سدل  7005در خصو

حاذف دی متیال فتادال باد

ش ه و فرآین هتروژن میبدش  .در سیستمهادی هتاروژن

اسااتفدده از فرآینا گاارافن -کبدلاات مغندطیساای بااد فعاادل

میزان فعدلسادزی  PMSکامتار از سیساتمهادی هماوژن

سدزی پراکسی مونوسولفد

انجدم دادنا باه ایان نتیجاه

ماااایبدشاااا چااااون میاااازان برخااااورد کدتدلیساااات و

رسی ن که عملکرد بهینه این فرآین در گستره  pHهدی

پراکسایمونوساولفد در سیساتمهاادی هماوژن بایغتاار

مورد آزمادیغ ( 7تاد  )9/45در محا وده  pHهادی  4تاد

است .امد از معدیب عم ه سیستمهدی هموژن که کادربرد

 3/35به دست آما ( .)37در تحقیاه دیگاری کاه توساط

آنهد را در عمل مح ود کرده است ج اسدزی کبدلت از

 Gongوهمکدران بد بررسی فرآین  Fe-Co/PMSدر حذف

محلول و در نهدیت ا را مضر کبدلت در محیط زیسات

رودامین  Bصور گرفتاه اسات نیاز در محا وده

میبدش

(.)33

رن

 0 pHتد  00ئ بهترین عملکرد فرآین در  pH= 2به دست
آم ( .)47علت تفدو در مقددیر  pHبهینه مادلعه حد،ار

تد یر  pHبر کدرایی فرآین
پدرامتر  pHیکی از مهمترین پدرامترهدی ا رگذار در
فرآین ا هدی اکسی اساایون پیشاارفته ماایبدش ا  .باارخزف

( )pH =6بد مادلعد  Xuو همکدران( 4( )37تاد )pH = 3/35
و  Gongو همکدران( )pH =2( )47ممکن اسات در ناوع
آالین ه و نوع فرآین مورد مادلعه بدش .

مح ودیتهدی فرآین فنتون و الکتروفنتون که فقاط در
 pHهاادی اساای ی ران ا مدن خااوبی دارن ا ئ فرآین ا هدی
اکسی اسیون پیشرفته که بر پدیاه  Co/PMSمایبدشان در

تد یر دوز کدتدلیست بر کدرایی فرآین
یکااای دیگااار از پدرامترهااادی مهااام در فرآینااا

 pHهدی خنای و قلیدیی عملکرد بهتاری دارد( .)39همادن

 G/CoFe2O4/PMSغلمت کدتدلیست میبدش که نقاغ

طور که در نمودار شمدره  7نشدن داده ش ه استئ بهترین

قدبل تاوجهی در حاذف آموکسایسایلین ایفاد مایکنا .

در حااذف آموکساایساایلین در pH =6

همدناورکاه از نمااودار شاامدره  3نیااز پی اسااتئ رانا مدن

( )p=0/07اتفدق افتدده است .بد این وجود عملکرد بهیناه

حااذف آموکساایساایلین تااد غلماات 0/5گاارم باار لیتاار از

رانا مدن فرآین ا
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افازایغ ماییدبا ( )p=0/3باه طاوریکااه تفادو باادزده

سیستم در  pHهادی  4تاد  2تفادو زیاددی باد یکا یگر

کارایي  CoFe2O4و حذف آموکسي سيلين از محيط های آبي

کدتدلیست افازایغ ماییدبا ( )p=0/03و از 0/5تاد 0/75

ران مدن حذف آنتیبیوتیک آموکسیسیلین از غلماتهادی

گرم بر لیتار تفادو چشامگیری ( )p=0/22ن اشات .در

 0/5تد  4میلی مول از  PMSنیز همین است(.)34

تحقیقی که سنتز و بررسای ندنوکدمپوزیاتهادی مزوپاور

فنل بد استفدده از فرآین  G/Co3O4/PMSبود ئ باه نتادی

بد ه ف حذف استدمینوفن از محلولهدی آبی باد فرآینا

مشدبهی دست یدفتن

شبه فنتونئ توسط  Tanو همکدران صور گرفاتئ نیاز

از  0/05به  0/3گرم در لیتر ران مدن حذف فنال افازایغ

تقریبدً نتدی مشدبهی به دست آم  .با ین صاور کاه باد

مییدفت( .)44از طرفی بار اسادت معددلاه  5مقاددیر زیادد

افزایغ دوزاژ کدتدلیستئ ران مدن حذف استدمینوفن نیاز

 PMSنیز به عنوان یک عدمل ندبود کنن ه رادیکادلهادی

افزایغ یدفت که دلیل آن افازایغ سادیتهادی فعادل در

سولفد عمل میکنن

دسترت برای تجزیه  PMSو تولی بیغ تر رادیکدلهدی
آزاد سولفد میبدش ( .)43عزوه بار ایانئ هنگادمی کاه

به طوری که باد افازایغ دوز PMS

(.)74

معددله 5

غلمت کدتدلیست صفر در نمر گرفته ش ئ ران مدن حذف

بااد ایاان کااه در واکاانغ  PMSبااد رادیکاادل آزاد

 AMXبساایدر پاادیین و در ح ا ود  0/0تااد  4/5درصا بااه

سولفد

(در غلمتهدی بدالی  )PMSرادیکدل آزاد So5

دساات آما  .ایاان نتاادی نشاادندهنا ه تااد یر بساایدر ناادچیز

تولی میشودئ بدز هم ران مدن باه میازان زیاددی کادهغ

پراکسی مونوسولفد به تنهدیی در حاذف آموکسایسایلین

مییدب که علت آن ق ر اکسی کنن گی پادیین رادیکادل

دارد و اهمیت کدتدلیست در فعدل سادزی  PMSو تولیا

 So5نسبت به رادیکدل ساولفد (پتدنسایل اکسی اسایون 0/0

رادیکدل آزاد سولفد را نشدن میده .

در مقدبل  )7/5 -3/0میبدش ( .)45به عبادر دیگار اساتفدده
از  PMSدر غلمتهدی بدال میتوان به عنوان یک عدمل

تد یر غلمت  PMSبر کدرایی فرآین
از دیگاار فدکتورهاادی حااد ت اهمیاات در فرآیناا
اکسی اسیون پیشرفته  G/CoFe2O4/PMSئ تاد یر غلمات

مح ودکننا ه در فرآینا هدی مبتناای باار تولیا رادیکاادل
سولفد بدش ( Gong .)46و همکدران در تحقیقد خاود
به فعدل سدزی هتروژنی  PMSبد هیبریا کبدلات/آهن باد

پراکسی مونوسولفد میبدش  .همدنطور که در نماودار

ه ا ف تجزیااه رنا

رودامااین  Bپرداختنا و بااه نتاادی

شااامدره  4نیاااز مشاااده ه مااایشاااودئ رانااا مدن حاااذف

مشدبهی دست یدفتن

ئ به طوری که بد افازایغ دوز PMS

آموکسیسیلین در این فرآین تد غلمت  4میلای ماول در

از  0/05تد  0گرم بر لیتر ران مدن حذف افازایغ داشاتهئ

لیتر از  PMSدر حدل افازایغ اسات ( )p=0/00و ساپس

در دوزهدی  0تد  0/5گرم بر لیتر تغییار چنا انی در رانا مدن

کااادهغ ماااییدبااا  .از آن جاااد کاااه رانااا مدن حاااذف

حذف ایجدد نش ه و در دوزهادی بادالتر از  0/5گارم بار

آموکسیسیلین در غلمتهدی  3و  4میلی مول در لیتر از

لیتر از  PMSران

مدن حذف کدهغ داشته است(.)47

 PMSبه ترتیاب  96/07و  93/03درصا باود و تفادو
چشاامگیری در رانا مدن حااذف ایجاادد نشا ()p=0/39ئ

تد یر غلمت اولیه بر کدرایی فرآین

غلمات  3میلایماول در لیتار  PMSباه عناوان دوز بهیناه

یکی دیگار از پدرامترهادی در نمار گرفتاه شا ه در

انتخدب ش  .از آنجد که تجزیه آموکسیسیلین بد غلمت

حااذف آموکساایساایلین بااد اسااتفدده از فرآینا گاارافن-

رادیکدلهدی آزاد سولفد ندشی از فعدلسدزی  PMSرابااه

کبدلاات مغندطیساای بااه عنااوان فعاادلساادز پراکساای مونااو

مستقیمی داردئ این انتمدر وجود دارد که بد افازایغ غلمات

سولفد ئ غلمت آموکسیسیلین است .نتدی آزمدیشاد

PMSئ تجزیه آموکسیسیلین نیز افزایغ یدب  .علت افازایغ

انجدم گرفتاه تحات شارایط تجربای همادن طاور کاه در
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 CoFeO4/OMCدر فعدل سادزی پراکسای مونوساولفد

 Yaoو همکدران در تحقیه خود که بررسی تجزیاه

پژوهشی

الهام بابایی لشکریانی و همکاران

بد افزایغ غلمت آموکسیسیلین از  00تاد  50میلایگارم

آالینااا هئ  CODو  TOCباااه زمااادن بااایغتاااری نیااادز

در لیترئ ران مدن فرآین از 99/02تد  69/05درص کدهغ

اساات(34ئ .)43بااه عنااوان مااادل در مادلعااه  Bonyadiو

مااییدب ا ( .)p=0/005بااد افاازایغ غلماات آالین ا ه باادزده

همکدران که از فرآین اکسی اسیون آن ی بارای حاذف

حذف کدهغ مییدب زیرا بد دبت بودن پدرامترهدیی مال

اسای نادرنجی  00اساتفدده کارده بودنا در ما

غلمت پراکسی مونوسولفد

و کدتدلیست G/CoFe2O4ئ

رن

زمدن  50دقیقه ران مدن حذف  CODو  TOCباه ترتیاب

مق ا ار اادبتی رادیکاادل آزاد سااولفد در محاایط تولی ا

 40و  73درص به دست آم در حادلی کاه باد گذشات

میشود و ایان مقا ار رادیکادل آزاد ساولفد تولیا یئ

زمدن  000دقیقه ایان رانا مدنهاد باه ترتیاب باه  63و 60

قددر به حذف مق ار مشخصی از ملکولهادی آموکسای
سیلین مایبدشان  .عازوه بار ایان در غلماتهادی بادالتر

درص

افزایغ یدفت(.)49

ندنوکدتدلیست  G/CoFe2O4بهطاور موفقیاتآمیازی

آموکساایساایلینئ محصااوال واساااه باایغتااری تولی ا

طی چن مرحله سنتز شا و بارای فعادل سادزی پراکسای

میشود که در واکنغ بد رادیکدلهدی آزاد تولیا شا ه

مونوسااولفد و تولی ا رادیکاادلهاادی آزاد سااولفد بااد

به رقدبات باد آموکسایسایلین مایپردازنا ( .)42بنادبراین

ه ف تجزیه آنتیبیوتیک آموکسیسیلین مورد اساتفدده

میتوان این طور نتیجه گرفت که برای غلمتهدی بدالتر

قرار گرفت .شرایط بهیناه پدرامترهادی ماورد بررسای در

آالین ه زمدن واکنغ بیغتری الزم اسات .درتحقیقیکاه

این تحقیه باد اساتفدده از آزمدیشاد صاور گرفتاه در

 Yaoو همکااادران باااه بررسااای فعااادلسااادزی  PMSباااد

یک سیستم بسته تعیین گردی  .نتدی کلای تحقیاه نشادن

کدتدلیست  G/Co3O4در تجزیه فنال پرداختاه بودنا ئ باه

داد کااه ندنوکدتدلیساات  G/CoFe2O4ساانتز شا ه در ایاان

این نتیجه رسی ن که بد افزایغ غلمت اولیه فنل ران مدن

تحقیه پتدنسیل بسیدر بدالیی در فعدل سدزی ترکیب PMS

حذف کدهغ مییدب و برای تجزیه غلماتهادی بادالتر

داشته و به راحتی بد اعمادل جریادن مغندطیسای از جریادن

فنل باد مقاددیر ادبتی از ترکیباد  G/Co3O4و  PMSباه

مدیم قدبل ج اسدزی میبدش  .بر اسادت نتادی باه دسات

زمدن بیغتری نیدز است(.)44

آم هئ شرایط بهینه برای غلمت ( PMSاکسون) 3 Mmئ
غلمت کدتدلیست  0/5 G/CoFe2O4گرم بر لیترئ pH = 6

ا ر فرآین

 G-CoFe2O4/PMSدر حذف  CODو TOC

در شرایط بهینه
همدنطورکاه در نماودار شامدره  6نشادن داده شا ه

و زمدن  60دقیقه به دست آم  .تحت این شارایط بهیناهئ
درصاا حااذف AMXئ اکساایژن مااورد نیاادز شاایمیدیی
( )CODو کل کربن آلی ( )TOCبارای غلمات 70 mg/L

اسااتئ فرآیناا  G-CoFe2O4/PMSدر شاارایط بهینااه و

آموکسیسیلین به ترتیب 99/72ئ  33/0و  60/00درصا

زمدن  60دقیقه بدزدهی بدالیی در حذف آموکسیسیلینئ

به دست آم  .بد توجه به نتادی حدصال از ایان تحقیاه و

 CODو  TOCبااااااه ترتیااااااب 99/72ئ  33/0و 60/00

مادلعد مشدبه میتاوان باه ایان نتیجاه رسای کاه روص

درص داشته است و نتدی قدبل قبولی را برای اساتفدده از

هتروژن گرافن-کبدلت مغندطیسی بد فعدل سدزی پراکسی

این فرآین در حاذف آموکسایسایلین از محلاول هادی

مونوسولفد

( )G-CoFe2O4/PMSیک روص ماو ر در

آبی به دست میده  .بد توجاه باه رانا مدنهادی حاذف

حذف آالین ههدی آلی خصوصدً آنتیبیوتیکهد میبدش

بااه دساات آم ا ه در حااذف آموکساایساایلینئ  CODو

و نساابت بااه روصهاادی همااوژن از قبیاال  Co/PMSو

TOCئ همچون سدیر مادلعد مشادبه کاه از فرآینا هدی

 CoFe2O4/PMSیااک روص دوساات ار محاایط زیساات

اکسی اسااایون پیشااارفته بااارای حاااذف آالینااا ههاااد از

استئ چون کبدلت در محیط آزاد نمیشود.
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