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Abstract
Background and purpose: Catechol is a ring form organic compound with high toxicity that is
used in petrochemical, pharmaceutical and manufacturing of pesticide. It has adverse effects on human
and environmental health if discharged into the environment. The purpose of this study was removal of
catechol using catalytic ozonation using core-shell magnetic nanoparticles of iron oxide doped with silica
and titanium dioxide from aqueous solution.
Materials and methods: We conducted a basic-applied study in which magnetic nanoparticle
Fe3O4@SiO2@TiO2 was synthesized using sol-gel method. To determine the characteristics of nanoparticle,
XRD, SEM and EDX tests were used. Then effect of different parameters on removal efficiency were
investigated. These included solution pH (2-10), reaction time (0-60 min), dose of catalyst (0.2-3 gr/L),
initial concentration of catechol (50-1000 mg/L), recycled test (7 times), and determining the mineralization
and scavenger effect. The residual concentration of catechol was measured using high-performance liquid
chromatography at 275 nm.
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Results: The optimal pH for the catalytic ozonation process was 8. The maximum efficiency of
the process in optimal conditions (catechol concentration 1000 mg/l, pH=8, catalyst dosage 3 gr/L and
dose of ozone 0.38 gr/hr) was 100% after 60 minutes of contact time. Kinetics of degradation of catechol
followed first degree model. After reaction time the amount of mineralization was 91.5%. Reusability of
catalyst was done 7 times and its efficiency decreased by about 4%. Scavenger (1 gr/l tert-butanol)
decreased removal of catechol by 4.16%.
Conclusion: The catalytic ozonation process using Fe3O4@SiO2@TiO2 nanoparticles in an alkaline
pH was found to be capable of eliminating high concentrations of catechol effectively.
Keywords: catalytic ozonation, Fe3O4@SiO2@TiO2, catechol
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بررسی حذف کاتکول از محیطهای آبی توسط روش ازناسیون
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چكیده
سابقه و هدف :کاتکول ترکیب آلی حلقوی با سمیت باال است که در صنااع پتروشنیمی ،داروسنایی و تولینآ آ نت
کش کاربرد دارد و در صورت تخلیه به محیط یعست ،اثرات نامطلوبی بر سالمت انسان و محیط یعست میگناارد دنآ
ای اعن مطالعه حا کاتکول توسط روش ایناسیون کاتالیزوری با نانوذرات مغااطیسی اکسیآ آدن دوپ شآه بنا سنیلیس و
تیتانیوم دی اکسیآ ای محیطدای آبی بود
مواد و روشها :در اعن مطالعه بایادی-کاربردی ،ابتآا ننانوذرات مغااطیسنی  Fe3O4@SiO2@TiO2بنا روش سنژ ل
ساتز شآ جهت تعیین مشخصات نانوذرات ای آیماعش  SEM ،XRDو  EDXاستفاده گردعآ سپس تأثیر پارامترداعی چون
تاثیر  pHمحلول ( ،)2-01یمان واکاش ( 1-01دقیقه) ،دوی کاتالیست ( 1/2-3گرم در لیتر) ،غلظت اولیه کناتکول (-0111
 01میلیگرم در لیتر) ،آیماعش بایعا تی ( 7مرتبه) ،تعیین میزان معآنی سایی و تأثیر بآام انآای رادعکنال بنر کناراعی حنا
مورد بررسی قرار گر ت غلظت باقیمانآه کاتکول با استفاده ای دستگاه کروماتوگرا ی ماع با عملکنرد بناال در طنول منو
 270نانومتر انآایهگیری شآ
یافتهها pH :بهیاه برای راعاآ این ینی کاتالیزوری برابر با  8تعیین گردعآ حآاکثر کاراعی رآعاآ در شراعط بهیاه (غلظت
کاتکول  0111میلی گرم در لیتر ،pH=8 ،دوی کاتالیست  3گرم در لیتر و دوی این  1/38گرم بر ساعت) پس ای یمان تماس
 01دقیقه ،برابر با  011درصآ تعیین گردعآ سیاتیک تجزعه کاتکول ای مآل درجه عک پیروی کرد میزان معآنی سایی پس
ای پاعان یمان واکاش 10/0درصآ تعیین گردعآ قابلیت استفاده مجنآد کاتالیسنت تنا  7مرتبنه بنا کنادش راننآمان حنآود 4
درصآ را داراست و بآام انآای رادعکال ( 0گرم بر لیتر ترت بوتانول) رانآمان حا کاتکول را  4/00درصآ کادش میددآ
استنتاج :راعاآ این ینی کاتالیزوری با استفاده ای نانوذرات مغااطیسی اکسیآ آدن دوپ شآه با سنیلیس و تیتنانیوم دی
اکسیآ در  pHقلیاعی به طور موثری ،غلطتدای باالی کاتکول را حا می نماعآ
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کاتکول عک ترکیب آلنی حلقنوی بنا سنمیت بناال
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واژه های کلیدی :این ینی کاتالیزوری ،نانوذرات مغااطیسی اکسیآ آدن دوپ شآه با سیلیس و تیتانیوم دی اکسیآ  ،کاتکول

پژوهشی

مجید کرمانی و همکاران

کناتکول

بنننه یمنننان بسنننیار طنننوالنی و راننننآمان کنننم ،اسنننتفاده

نامطلوب بر سالمت انسان و محیط میگاارد()0

در انواع پساب صااع معمول النی در محنآوده غلظنت

ای اعننن روشدننا را بننا محننآودعت مواجننه میسنناید()00

 30تا  8111میلیگرم بنر لیتنر وجنود دارد( )2و بنه طنور

در مقابنننننژ راعانننننآدای اکسیآاسنننننیون پیشنننننر ته

گسننترده بننهعاوان مننواد مننام در صننااع پتروشننیمی و

( )Advanced Oxidation Processes AOPSبننه دلیننژ

پاالعشگاهدای نفت ،صااع تولیآکااآه قطنران و گنای ای

سنادگی ،دزعاننه پنناعین و رانننآمان بنناال بننهعاوان عکننی ای

یغالساگ ،مورداستفاده قرار میگیرد غلظت کناتکول

تکاولو یدای راعج برای حا

اکثنر آالعانآهدا منورد

در اضالب صااع تولیآکااآه قطران و تولیآ یغالسناگ

توجه قرار گر تهانآ( )07،00در راعانآدای اکسیآاسنیون

ای چاآ میلیگرم در لیتر تا حآود  2111میلیگرم بر لیتنر

پیشر ته ،ای این بنهعاوان قنویترعن اکسنیآکااآه کنه بنر

اسننت غلظننت آن در قطننرانسننایی بننا دمننای پنناعین ای

پاعننه تولیننآ رادعکالدننای دیآروکسننیژ اسننتوار اسننت،

یغالساگ به  0311میلیگرم بر لیتنر دنم میرسنآ()4،3

استفاده میشنود در بسنیاری ای منوارد بنهکارگیری این

سایمان حفاظت محیط یعست آمرعکا ) ،(EPAکناتکول

بهتاهاعی برای حا

ترکیبات آلی مقاوم و تجزعهناپاعر

را ،جننز آالعاننآهدای الوعننت دار طبقننهباننآی کننرده

رانآمان نسبتاً پاعیای دارد دمچانین نمیتواننآ ترکیبنات

اسنننت( )0،0آ اننننس بنننین المللنننی تحقیقنننات سنننرطان

آلی را کامالً اکسیآ کرده و سنبب معنآنی سنایی آندنا

() International Agency for Research on Cancer

شود لاا تولیآ مواد حآ واسط سمی و مطرنناو بیشنتر

وابسته بنه سنایمان بهآاشنت جهنانی ،کناتکول را اینظنر

میگردد ای اعن رو ،در سنالدای امینر راعانآ این یننی

سرطانیاعی در گنروه  2Bطبقهبانآی نمنوده اسنت()7،4

کاتنالیزوری ()COPs:Catalytic Ozonation Processes

سمیت اعن ماده در مقاعسه با اژ بیشنتر اسنت ،کناتکول

موردتوجه قرار گر ته است( )01،08در اعنن راعانآ عنک

بهراحتی توسط دسنتگاه گنوارش جناب شنآه و باعن

کاتالیست به راعاآ این ینی ا زوده میشود که با تجزعنه

تحلیژ گلبولدای قرمز مون ،تخرعب دستگاه گوارش و

بیشنتر این و اعجناد رادعکالدنای عنال موجنب ا نزاعش

تحلیژ عالیتدای حیاتی میشنود( )8در مطالعنهای کنه

میزان اکسیآاسنیون ،کنادش منآت یمنان الیم ،کنادش

کناتکول بنا اسنتفاده ای

تولیآ محصوالت رعی و سمی و تخرعب بیشتر آالعانآه

ییولی و دمکناران روی حنا

ترکیبات سنمی ،مطرنناو و مقناوم آلودهکاانآه آب و

وجود ساعتدای عال بنیشتنر جهنت عنژ و انفعناالت

محیط یعست برشمردنآ( )1با توجه به قابلیت انحالل باال

شننیمیاعی بننهعاوان کاتالیسننت اسننتفاده میشننونآ امننا

در آب ،سمیت باال و مقاومنت در برابنر تجزعنه ،تصنفیه

کاتالیسننتدننا بننه دلیننژ کننوچکی انننآایه ،بننه سننختی ای

اضالب حاوی کاتکول ضرورت دارد( )01برای تصفیه

محلولدای آبی جآا میشونآ در سالدای امیر استفاده

مننواد آلننی ای جملننه کنناتکول ای روشدننای یزعکننی،

ای مغااطسی کردن کاتالیستدنا توانسنته بنر اعنن مشنکژ

شیمیاعی و بیولو عکی استفاده میشود روشدای متعنآد

غلبه کاآ در اعن روش پس ای القای ماصیت مغااطیسی

کاتکول شامژ استفاده ای راعانآدای بیولنو عکی

به کاتالیست مورد مطالعه ،ای عنک مینآان مغااطیسنی بنه

 SCRو  ،)00،01( RBBRتواکسیآاسنننیون پیشنننر ته(،)0

ماظور جآاسنایی آن اسنتفاده منیشنود ای مزاعنای اعنن

اکسیآاسننیون توکاتالیسننتی و این ینننی( ،)0راعاننآدای

روش میتوان به سهولت ،سنرعت مااسنب جآاسنایی و

توکاتالیستی ،اتون و تو اتنون( ،)3این یننی بنا راکتنور

بایعابی کاتالیست اشاره کرد( )20در مطالعهای کنه موسنوی

راعاآدای الکتروشیمیاعی میباشنآ()04،03

و دمکنننناران در سننننال  2104بننننا عاننننوان "تجزعننننه و

در تصفیه بیولو عکی اضالبدای دارای مواد آلی ،نیای

معآنیسایی کاتکول با استفاده ای این یننی کاتنالیزوری

حا

القا گای( )02و
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آیوال یلیکوئینننآس انجنننام دادننننآ ،کننناتکول را جنننز

میگردد( )21،01نانو ذرات به دلیژ مساحت سطح بناال و

بررسي حذف کاتكول از محيطهای آبي

در حضننور کامپویعننت  MgO/GACدر عننک راکتننور
بستر سیال" انجام دادننآ ،نتناعج نشنان داد ثابنت سنرعت
واکاش برای رآعاآ این ینی کاتالیزوری بنا کامپویعنت
 MgO/GACدر تجزعه کناتکول  0برابنر بنیشتنر ای این
ینی تاها بود()22

 Yezhenو دمکنناران در سننال  2100گننرا ن دوپ
شآه با بور را به عاوان الکتروکاتالیست بنا عملکنرد بناال
بننرای حننا

الکتروشننیمیاعی دننمیمننان آالعاننآهدننای

مواد و روش ها
مطالعه حاضر عک مطالعه تجربی با روعکرد باینادی-
کاربردی میباشنآکه در مراحنژ یعنر انجنام شنآه اسنت
کاتکول و ساعر مواد شیمیاعی مورداستفاده در اعن تحقینق
محصول شرکت مرو آلمان میباشنآ جنآول شنماره 0
مصوصنننیات یزعکنننی ،شنننیمیاعی و سنننامتار مولکنننولی
کاتکول را نشان میددآ (جآول شماره )20()0

کنناتکول و دیننآروکیاون بننه کننار بردنننآ و بیننان کردنننآ

جدول شماره  :1مشخصات یزعکی ،شیمیاعی و سامتار مولکولی

کامپویعت گنرا ن دوپ شنآه بنا بنور بنه علنت سنامتار

کاتکول در شراعط استانآارد

ماص و مواص الکترونیکی و ماحصر بنه نرد ،عالینت
الکتروکاتالیستی بسیار یعادی را نسبت به گرا ن منال
نشان میددآ( )04مطالعهای با عاوان "این ینی کناتکول
و دیآروکیاون محلول با استفاده ای راکتنور القنا گنای"

سامتار مولکولی
رمول شیمیاعی

C6H6O2

جرم مولکولی

001 g/mol

طولمو حآاکثر جاب

270 nm

انحالل در آب

431 g/L

ثابت تفکیک اسیآی ()pKa

1/40

توسننط  Hsuو دمکننارانش انجننام شننآ در اع نن مطالعننه
در pHبرابنر بنا  01و

جهننننت سنننناجش غلظننننت کنننناتکول ای دسننننتگاه

سپس  pHبرابر با  3بهدست آمآه اسنت ترکینب نهناعی

کرومننناتوگرا ی مننناع بنننا عملکنننرد بننناال (: HPLC

ناشی ای تجزعه کاتکول اسیآ اگزالیک و ترکیبات میانی

 ،)High Performance Liquid Choromatographyمنآل

اسننیآ موکونیننک ،اسننیآ مالئیننک و اسننیآ ومارعننک

( )CE4100 CECIL,Englandمجهز به سنتون HICHROM

میباشاآ( )02مشادآهشآه است که استفاده ای دیاکسیآ

سننامت کشننور آلمننان بننا مشخصننات ، HI-5C18-4371

دی متینژ

اننآایهدای ) (200 mm × 4.6 mm i.d.; 5 µmاسنتفاده

تاالت ای محلولدای آبی میشود( )23دمچاین رانآمان

گردعآ برای ای متحرو  Aو  Bبه ترتیب آب مقطر دو

نیترو بازن ( )NBبنهطور قابنژتوجهی در حضنور

بار تقطیر مخصنوص  HPLCو متنانول اسنتفاده گردعنآ

کاتننالیزور  TiO2در مقاعسننه بننا این ینننی تاهننا ،ا ننزاعش

دبی دستگاه  1/2( 0 ml/minمیلیلیتر در دقیقه متنانول و

عا ننت( )24باننابراعن در اعننن مطالعننه کنناراعی حننا

 1/8میلیلیتر در دقیقه آب مقطر دو بار تقطینر) و حجنم

کاتالیسنتی کنناتکول بنا اسننتفاده ای ننانوذرات مغااطیسنی

تزرعنننق نمونننننه  21میکرولیتننننر توسننننط سننننمپلر 011

اکسیآ آدن دوپ شآه با سنیلیس و تیتنانیوم دی اکسنیآ

میکرولیتری بود دتکتور مورداستفاده در اعن مطالعه نینز

مورد بررسی قرار گر ت اثر پارامترداعی ماناآ  ،pHدوی

ای نوع  (CECIL, England CE4200) UV-visibleبود

کاتالیست ،غظنت اولینه کناتکول ،یمنان تمناس ،مینزان

که برای انآایهگیری کاتکول در طولمو  270ننانومتر

 01بود و بیشترعن رانآمان حنا

تیتانیوم به دمراه این ینی سبب تسنرع حنا
حا

معآنیسایی و آیماعش بایعا تی بر کاراعی حا

منورد

و در دمای اتاق تاظیم شآ()27،20

بررسننی قننرار گر ننت دننمچاننین دادهدننای حاصننژ ای

سنناتز کاتالیسننت :بننهماظور آمادهسننایی کاتالیسننت

آیماعشات با سیاتیک درجه صفر ،درجه عک ،درجنه دو

(نانوذرات مغااطیسی اکسیآ آدن دوپ شآه با سیلیس و

مورد بررسی قرار گر ت

تیتانیوم دی اکسیآ) ای روش سژ -ل استفاده گردعآ بنه
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غلظت اولیه کاتکول  3میلی مول و  pHدر محآوده  3تا

روش آنننننننالیز نمونننننننهدا :در اعننننننن مطالعننننننه

پژوهشی

مجید کرمانی و همکاران

اعن طرعق که ابتنآا ننانو مگانت بنه روش دمرسنوبی بنه

گرم در ساعت ،سامت کشور اعران و مرعآاری شآه ای

کمک ماده اولینه ) Fe(IIو ) Fe(IIIبنهعاوان دسنته ننانو

شننرکت این سننایان پاسننارگاد بننا اسننتفاده ای کپسننول

ذره سننامته شننآ و تتننرا اتیننژ اورتننو سننیلیکات )(TEOS

اکسی ن با ملوص باال بهعاوان گای ورودی جهت تولینآ

بهصورت قطرهای به مخلوط نانو ذرات مگاتینک اضنا ه

این تأمین شآ مقآار تولیآ این توسنط دسنتگاه و مینزان

گردعآ و سپس بنا اسنتفاده ای رآعانآ شنیمیاعی سنژ ل

این مروجی ای سیستم بهوسیله روش ( E 2301 KIعآعآ

العنننهای ای  TiO2بنننهعاوان روکنننش روی ننننانو ذرات

پتاسیم) کتاب روشدنای اسنتانآارد بنرای آیماعشدنای

مغااطیسی ساتز شآه ،کشیآه شآ()28-31

آب و اضالب موردساجش قرار گر ت( )32برای تعیین

تعیین مشخصات کاتالیست :بنرای تعینین ننوع ننانو

ظر ینت دسننتگاه این نراتنور ،جرعنان گنای اکسنی ن بننر

ذره آنالیز ( ،(X-ray diffractometry: XRDبرای تعیین

اساس بهترعن شراعط تولیآ این تاظیم منیگنردد سنپس

انآایه ننانو ذره آننالیز ( Scanning Electron Microscope

گای مروجی دستگاه ای دو گایشوی سری محتنوی 201

 ):SEMو تعیننننننننین عااصننننننننر آنننننننننالیز (: EDX

میلیلیتر محلول عآعآ پتاسیم  2درصآ به مآت  01دقیقنه

 )Energy-dispersive X-ray spectroscopyانجام شآ

عبور داده میشود پس ای سپری شآن یمان نوق مقنآار

برای محاسبه  pHzpcنانو ذرات مغااطیسی شنآه ای روش

 211میلیلیتر ای محلول عآعآ پتاسیم در دامژ ارلن رعختنه و

 pH driftاستفاده شآ()30

بننه آن  01میلنیلیتننر اس نیآ سننولفورعک  2نرمننال اضننا ه

مشخصات راکتور :راعاآ این یننی کاتنالیزوری در

میگردد سپس محلول با اسنتفاده ای تیوسنولفات سنآعم

عننک راکتننور آیماعشننگادی اسننتوانهای شننکژ بننا حجننم

 1/110نرمال تا بی رنگ شآن رنگ عآ تیتنر منیگنردد

 0111میلیلیتر ای جاس شیشه و مقاوم به منواد شنیمیاعی

با اضا ه کردن  0تا  2قطره چسب نشاسته رننگ محلنول

انجام شآ بهماظور پخش بهتر این در محلنول نینز ،عنک

آبی میگردد و در اعن یمان تا بنی رننگ شنآن محلنول

دعفیویر در انتهنای لولنه ورودی این بنه راکتنور نصنب

تیتراسیون ادامه میعابآ در انتهنا حجنم تیتنرات مصنر ی

گردعآ شماتیک پناعلوت بهکارر تنه در اعنن مطالعنه در

عادداشت و میزان این تولیآی ای رابطه یعر تعیین میگردد :

تصوعر شماره 0نشان داده شآه است (تصوعر شماره )0
 :Aمیلی لیتر تیو سولفات مصر ی در گایشوی اول
 :Bمیلی لیتر تیو سولفات مصر ی در گایشوی دوم
 :Tیمان این ینی بر حسب دقیقه

جرعان گای ورودی به راکتور توسط روتامتر تاظنیم
تصویر شماره  :1مشخصات راکتور مورداستفاده در اعنن تحقینق (-0
مابن اکسننی ن  -2لننومتر  -3این نراتنور  -4شننیر نمونننهبرداری -0
راکتور تماس  -0گایشوی دای حاوی محلول عآعآ پتاسیم)

و انآایهگیری شآ( )33قبژ ای انجام دنر سنری آیمناعش
برای انآایهگیری میزان این واردشآه به سیسنتم ،شنآت
جرعنننان ورود اکسنننی ن بنننه این نراتنننور در حنننآ 1/2
میلیلیتر بر دقیقه تاظیم و این تولیآشنآه وارد دو ظنر

روش این ینی و ساجش غلظت این :این موردنینای

حاوی  KIشنآه و مینزان این تولیآشنآه توسنط نراتنور

توسط دستگاه این نراتور با نام مآل  Danaliظر ینت 0

انآایهگیری شآ میزان تولیآ این به ایای شنآت جرعنان
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 :Nنرمالیته تیو سولفات سآعم

بررسي حذف کاتكول از محيطهای آبي

اکسنی ن  1/2میلنی لیتنر بنر دقیقنه معنادل  1/38گنرم بننر
ساعت ( 0/48میلی گرم بر دقیقه) بوده است بنا اسنتفاده
ای روش عآعآ پتاسیم و تیتراسیون ،مقآار این مروجی ای
راکتور ساجش شآ بررسی دا نشان داد کنه غلظنت این
باقیمانننآه در مروجننی راکتننور صننفر بننوده و کننژ این
ورودی صر

تجزعه و تخرعب کاتکول شآه است

روش انجننننننام کننننننار :بننننننا اسننننننتفاده ای روش
 one factor at the timeحجننم نمونننه دننا تعیننین و
آیماعشننات بننا دو بننار تکننرار انجننام شننآ قبننژ ای انجننام
آیماعشننات محلننول اسننتوو کنناتکول بننا غلظننت 0111

یافته ها
وع گیدای نانوذرات مغااطیسی اکسیآ آدن دوپ شنآه
با سیلیس و تیتانیوم دی اکسیآ:
مقآار  pHzpcبرای نانو ذرات مغااطیسی شنآه برابنر
بننا  0/08بآسننت آمننآ ای نننانو ذرات سامتهشننآه عکننس
اسکن میکروسکوپی الکترونی تهیه شآ تصوعرشنماره 2
الگننوی  SEMننانوذرات مغااطیسنی اکسنیآ آدننن دوپ
شآه با سیلیس و تیتانیوم دی اکسیآ را نشان میددآ کنه
به شکژ کروی مگاتیت میباشاآ (تصوعر شماره )2

میلیگننرم در لیتننر تهیننه شننآ و غلظتدننای مننوردنظر در
آیمننناعش ( 011 ،201 ،011 ،01و  0111میلیگنننرم در
لیتر) به حجم  711میلیلیتر تهیه شآ و پس ای تاظنیم pH

محلول در مقنادعر منوردنظر ( 8 ،0 ،4 ،2و  )01بهوسنیله
سننود و اسنیآکلرعآرعک  1/0مننوالر ،بننه راکتننور انتقننال
عا ت پس ای انتقال محلنول بنه راکتنور جرعنان این نینز
ماتقژ شآ دوی دای مورداستفاده کاتالیست در آیماعش،
مقادعر  2 ،0 ،1/0 ،1/2و  3گرم در لیتنر بنود نموننهدای
الیم در واصننژ یمنننانی  40 ،31 ،00 ،01 ،0 ،2 ،1و 01
دقیقه ای راکتور برداشته و پس ای جم آوری با آدنربا و

تصویر شماره  :2عکس  SEMنانوذرات مغااطیسی اکسیآ آدنن دوپ

انننآایهگیری توسننط دسننتگاه  ،HPLCمیننزان غلظننت

شآه با سیلیس و تیتانیوم دی اکسیآ

کاتکول باقیمانآه در نموننه بنا اسنتفاده ای بهتنرعن منط
 TOCنینز جهنت تعینین

نانوذرات مغااطیسی اکسیآ آدن دوپ شآه با سنیلیس و

معآنیسایی پس ای پاعان یمان واکاش ( 01دقیقه) طبنق

تیتانیوم دی اکسیآ ای شنمار یعنادی ای ننانو ذرات TiO2

روش شماره  5310 Bکتاب روشدنای اسنتانآارد بنرای

تشکیژشآه اسنت کنه در ملنژ و نر ننانو ذره وجنود

آیماعشدای آب و اضنالب توسنط آننالیز کاانآه کنژ

دارننآ  )Energy Dispersive X-ray( EDXننانوذرات

کنربن آلنی ( )Shimsdzu, TOC-VCSHموردسناجش

مغااطیسی اکسیآ آدن دوپ شنآه بنا سنیلیس و تیتنانیوم

قرار گر ت()32

دی اکسیآ در تصوعر شماره  3حاکی ای تأعیآ وجود عااصنر

مشخ

گردعآ مینزان حنا

برای تعیین کادش رانآمان بهواسطه حضور عوامنژ

 Si ،O ،Tiو  Feدر سامتار نانو ذرات میباشنآ (تصنوعر

بننه دام انننآای رادعکننال دیآروکسننیژ ای تننرت بوتننانول

شماره )3

)X-ray

استفاده شنآ ( 0گنرم در لیتنر)( )22دنمچانین دادهدنای

نننانو ذرات آورده شننآه اسننت کننه پیکدننای پننراش

حاصژ ای آیماعشات با سیاتیک درجه صفر ،درجه عک،

نشنناندداآه ننای مگاتیننت ( )Fe3O4و العننه  TiO2کننه

درجه دو مورد بررسی قرار گر ت()34

بهعاوان پوشش نانوذره بهکارر ته است ،میباشآ (تصوعر
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ب نهدسننت آمننآه ای ماحاننی اسننتانآارد آالعاننآه مننوردنظر

سننطح یعننر نننانو ذره نشننان میددننآ کننه پوشننش

پژوهشی

مجید کرمانی و همکاران

شماره  )30()4بر اساس معادلنه شنرر نینز متوسنط اننآایه

به  pH=8می باشآ با توجه به نتناعج در  pHبرابنر بنا  8و

نانوذرات  011نانومتر بهدست آمآ

پس ای  01دقیقه این ینی کاتنالیزوری ،راننآمان حنا
کنناتکول  11/00درصننآ میباشننآ (نمننودار شننماره  0و
جآول شماره )2

تصویر شمماره  :3الگنوی  XRDننانوذرات مغااطیسنی اکسنیآ آدنن
دوپ شآه با سیلیس و تیتانیوم دی اکسیآ
نمودار شماره  :1تجزعه کاتکول در  pHدای اولیه مختلف در راعانآ
( COPغلظت کاتکول  ،0111 mg/Lدوی کاتالیسنت  ،1/2 gr/Lدوی
این  1/38 gr/hrو یمان واکاش  01دقیقه)
جدول شماره  :2نتاعج بررسی سنرعت واکناش تجزعنه کناتکول در
راعاآ  COPدر  pHو غلظت دنای مختلنف (غلظنت کناتکول mg/l

 pH ،01-0111اولیننه ( ،)2-01دوی کاتالیس نت  ،1/2-3 gr/Lدوی
این  1/38 gr/hrو یمان واکاش  2-01دقیقه)
تصویر شماره  :4الگوی  EDXنانوذرات مغااطیسی اکسیآ آدن دوپ
شآه با سیلیس و تیتانیوم دی اکسیآ

بررسی تأثیر  pHبر کاراعی حا

کاتکول :در اعنن

تحقیق بهماظور بررسی تأثیر  pHبنر کناراعی راعانآ این
ینی کاتالیزوری در حا

کاتکول ،محلول موردنظر بنا

pH

2

4

0

8

01

سرعت واکاش ()min-1

1/1343

1/1300

1/1320

1/1440

1/1380

ضرعب دمبستگی ()R2

1/1210

1/8823

1/8140

1/8033

1/8817

*)min( T 0/2

>31

>31

>31

>31

>31

غلظت کاتکول ()mg/L

01

011

201

011

0111

سرعت واکاش ()min-1

1/4780

1/3403

1/0003

1/1128

1/1102

ضرعب دمبستگی ()R2

1/1704

1/1002

1/180

1/187

1/1030

)min( T 0/2

>2

>2

>0

0

01

* یمانی که الیم است تا  01درصآ آالعاآه حا

شود

pHدای اولیه( )01،8،0،4،2در غلظت اولیه  0111میلیگرم
 1/38گرم بر ساعت تهیه شآ تغیینرات راننآمان حنا

تأثیر یمنان واکناش نینز بنهعاوان عنک پنارامتر مهنم ،در

کاتکول بهعاوان تابعی ای  pHمحلول در نمودار شماره 0

شراعط بهیاه روی رانآمان راعانآ این یننی کاتنالیزوری

آورده شآه است کنه طبنق اعنن نمنودار بنا ا نزاعش pH

موردبررس نی قننرار گر ننت در اعننن مطالعننه بننایه یمننانی

کاتکول نیز ا زاعش میعابنآ بهنحویکنه

انتخاب شآه  2تا  01دقیقه بود کنه نتناعج آن در نمنودار

رانآمان حا

در محیطدای قلیاعی ( )pH=8بیشترعن رانآمان حنا

شننماره  2نشننان داده شننآه اسننت بننا توجننه بننه نتنناعج بننا

را دارد دمچاین نتاعج بررسنی سنرعت واکناش تجزعنه

ا زاعش یمان مانآ ،رانآمان حا

کاتکول در راعاآ  COPدر  pHدای مختلف در جآول

میعابآ (نمودار شماره )2

کناتکول نینز ا نزاعش

شماره  2نشان داده شآه است که بیشترعن سرعت مربوط
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در لیتنننر آالعانننآه ،دوی کاتالیسنننت  1/2 gr/Lو دوی این

بررسی تأثیر یمان تماس بر کاراعی حا کاتکول:

بررسي حذف کاتكول از محيطهای آبي

بررسی تأثیر غلظت اولیه کاتکول بر کاراعی حا
آن :تأثیر غلظت اولینه کناتکول بنر کاراعننی حنا  ،بنا
تغییر در غلظنت کناتکول ( 011 ،201 ،011 ،01و 0111
میلننیگننرم در لیتننر) در  pHبرابننر بننا  8و میننزان دوی این
 1/38 gr/hrدر یمننان  2تننا  01دقیقننه ،بررسننی گردعننآ
نمننودار شننماره  ،4نتنناعج حاصننژ ای تننأثیر غلظننت اولیننه
نمودار شماره  :2تأثیر یمان واکاش بنر راننآمان حنا

کناتکول در

راعانننآ ( COPغلظنننت کننناتکول  pH=8 ،0111 mg/lاولینننه ،دوی
کاتالیست  1/2 gr/Lو دوی این )1/38 gr/hr

نشان میددنآ دمچانین نتناعج بررسنی سنرعت واکناش
تجزعه کاتکول در راعاآ  COPدر غلظتدنای مختلنف
در جآول شماره  2نشان داده شآه است کنه بنیشتنرعن

بررسننی تننأثیر دوی کاتالیسننت بننر کنناراعی حننا
کنناتکول :بننه ماظننور بهیاهسننایی و بررسننی تننأثیر دوی
کاتالیست بر رانآمان حا

کاتکول بر روی کاراعی راعاآ این یننی کاتنالیزوری را

کاتکول ،مقادعر مختلفنی ای

نانوذرات مغااطیسی اکسیآ آدن دوپ شآه با سنیلیس و
تیتانیوم دی اکسیآ ( 2 ،0 ،1/0 ،1/2و  3گرم در لیتر) در
شراعط ثابت ( 0111میلیگرم در لیتر کاتکول pH ،برابر
بنا  )8موردبررسننی قننرار گر ننت نتنناعج حاصننژ ای تننأثیر

سرعت مربوط به غلظت  01میلیگرم بر لیترمی باشآ بنا
توجه به نتاعج ،غلظت اولیه کناتکول تنأثیر بنهسنزاعی بنر
رانننآمان حننا

بننا راعاننآ این ینننی کاتننالیزوری دارد

دمانطور که نمودار نشان منیددنآ در یمنان تمناس 00
دقیقه ،با ا زاعش غلظنت اولینه کناتکول ای  01بنه 0111
میلیگرم در لیتر ،کاراعی راعاآ ای  011درصآ به 00/27
درصآ کادش میعابآ (نمودار شماره و جآول شماره )2

مقننآار کاتالیسننت بننر راعاننآ این ینننی کاتننالیزوری در
نمودار شماره  3آمآه است اعن نتاعج نشان میددنآ کنه
بیشننترعن کنناراعی حننا

کنناتکول در یمننان تمنناس 01

دقیقنه ،بننا ا ننزاعش میننزان کاتالیسننت تننا  3گننرم در لیتننر
حاصژ شآه است دمچاین با استفاده ای اعن نتاعج مقآار
بهیاه کاتالیسنت برابنر بنا  3گنرم در لیتنر تعینین گردعنآ
(نمودار شماره )3
نمودار شماره  :4تأثیر غلظت اولیه کاتکول بر رانآمان حا

آن در

بررسی سیاتیک تجزعه کاتکول :مآلدای سنیاتیکی
شامژ درجه صفر ،درجه اول ،درجه اول کناذب ،درجنه
دوم و درجنه دوم کناذب ( رمدنای مطنی ننوع  0تننا )4
بررسی شآ که نتیجه حاصنژ ای آن در نمنودار شنماره 0
نمودار شماره  :3تأثیر دوی اولیه کاتالیست بر رانآمان حا

کاتکول

در راعاننآ ( COPغلظننت کنناتکول  pH=8 ،0111 mg/lاولیننه و دوی
این )1/38 gr/hr
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راعاآ  pH=8( COPاولیه ،دوی کاتالیست  3 gr/Lو دوی این )1/38 gr/hr

پژوهشی

مجید کرمانی و همکاران

رادعکال ترت بوتانول ( )tert-boutanolاستفاده شآ مالحظه
گردعآ که کادش رانآمان حا

کاتکول در راعاآ این

ینی کاتالیزوری با ترت بوتانول ( 0گرم در لیتر) ،پس ای
پاعان واکاش  4/00درصآ میباشآ (نمودار شماره )7

نمودار شماره  :5مآل سیاتیک درجه عک تجزعه کاتکول در رآعانآ
 COPدر شراعط بهیانه (غلظنت کناتکول  pH=8 ،0111 mg/lاولینه،
دوی کاتالیست  3 gr/Lو دوی این )1/38 gr/hr

بررسی قابلیت اسنتفاده مجنآد ای کاتالیسنت :بنرای
کاربرد عک کاتالیست در مقیاس صناعتی ،باعنآ کاتالیسنت،

نمودار شماره  :7بررسی تأثیر ترت بوتانول بر رانآمان حنا کناتکول

ماصیت کاتالیستی مود را در استفادهدای مکنرر حفن

در راعاننآ ( COPغلظننت کنناتکول  pH=8 ،0111 mg/lاولیننه ،دوی

کاآ و قابلیت بایعا ت داشته باشآ به اعنن ماظنور بعنآ ای

کاتالیست  ،3 gr/Lدوی ترت بوتانول  0 gr/lو دوی این )1/38 gr/hr

پاعان راعاآ این ینی کاتالیزوری ،نانو ذرات با استفاده ای
آدنربا جم آوری شآه ،مشک شآه و دوباره در راعاآ

بررسی میزان معآنی سنایی محلنول :مینزان حنا

مورد استفاده قنرار گر تانآ نتناعج آیماعشنات مکنرر در

 TOCتحت شراعط بهیاه راعاآ این ینی کاتالیزوری بعآ

نمننودار شننماره  0نشننان دادهشننآه اسننت مطننابق نتنناعج

ای  00دقیقننه و پننس ای پاعننان یمننان واکنناش ( 01دقیقننه)

نانوذرات مغااطیسی اکسیآ آدن دوپ شآه با سنیلیس و

مورد ساجش قرار گر ت مقنآار  TOCدر ورودی راکتنور

تیتانیوم دی اکسیآ میتوانآ تا دفت بار با کادش حنآود 4

حاوی  0111میلیگرم در لیتر کناتکول 001 ،میلنیگنرم

درصآ کاراعی مورداستفاده قرار بگیرد (نمودار شماره )0

بر لیتر بود که پس ای یمان  01دقیقه به  00میلنیگنرم بنر
لیتر در مروجی رسیآه است که نشاندداآهی  10/0درصنآ
معآنیسایی میباشآ دمچاین معآنیسنایی پنس ای 00
دقیقه این ینی برابر با  41درصآ بود

وع گیدای نانوذرات مغااطیسی اکسیآ آدنن دوپ
نمودار شماره  :6بررسی قابلینت اسنتفاده مجنآد کاتالیسنت (غلظنت
کاتکول  pH=8 ،0111 mg/lاولیه ،دوی کاتالیست  ،3 gr/Lدوی این

شآه با سیلیس و تیتانیوم دی اکسیآ :وع گیدای سطحی
و ترکیبنننات شنننیمیاعی عنننک کاتنننالیزور ای مهمتنننرعن
مصوصیات آن است که در تبآعژ این به رادعکالدنای

 1/38 gr/hrو یمان واکاش  01دقیقه)

عننال نقننش دارنننآ بننا توجننه بننه نتنناعج الگننوی ،EDX

)Radical

نانوذرات مغااطیسی اکسیآ آدن دوپ شآه با سنیلیس و

بررسی تأثیر بآام انآای رادعکال (scavenger

تولیآ رادعکال

تیتانیوم دی اکسیآ شنامژ  40/44درصنآ اکسنی ن4/37 ،

دیآروکسیژ در راعاآ این ینی کاتالیزوری ای بآام انآای

درصآ سیلیکون 7/77 ،درصآ تیتنانیوم و  31/82درصنآ

بر کاراعی حا

کاتکول :برای تشخی
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بحث

بررسي حذف کاتكول از محيطهای آبي

کناتکول بعنآ ای  01دقیقنه این

نسبی آدن میباشآ  pHzpcعکی ای مهمترعن وع گیدای

قلیاعی  ،8رانآمان حا

سطحی کاتالیزوردا است در حالت طبیعی ،بار الکترعکنی

ینی برابر با  11/00درصآ میباشآ این در شراعط قلیاعی

سننطحی غالننب در انننواع کاتالیزوردننا ،ممکننن اسننت

نسبت به شراعط اسیآی با سنهولت بیشنتری بنه رادعکنال

بهصورت مثبت عا مافی باشآ که به مصوصیات سنطحی

دیآروکسیژ تبآعژ میشنود و عنون دیآروکسنیآ ()OH

بهوع ه گروهدای عامژ سنطحی و اجنزای تشنکیژدداآه

نقننش آغننایگر واکنناش ینجینرهای تجزعننه این و تولیننآ

کاتالیزور بستگی دارد نقطهای ای  pHکه در آن باردای

رادعکال دیآروکسیژ را اعفا میکاآ در مطالعهای مشنابه

الکترعکی مثبت و مافی موجنود در سنطح کاتنالیزور بنه

بننا عاننوان این ینننی کاتننالیزوری کنناتکول بننا اسننتفاده ای

تعادل میرساآ pHzpc ،میباشآ با ا زاعش  pHبنه بناالتر

کناتکول

کمپویعت  MgO/GACحآاکثر میزان حنا

ای  ،pHzpcبار الکترعکی غالب در سطح کاتنالیزور مافنی

در

و با کادش  pHبه پاعینتر ای  pHzpcبار الکترعکی غالنب

در مطالعهای دعگر که  Hsuو دمکارانش روی این یننی

در سطح کاتالیزور مثبت منیشنود( )30بنا توجنه بنه pH

کاتکول بنا اسنتفاده ای راکتنور القنا گنای انجنام دادننآ،

محیط واکاشدای یعر در سطح نانوذره رخ میددآ(:)24

در  pHبرابر بنا  01و سنپس در

pH < pHzpc

TiOH + H+  TiOH2+

اضالب نیز ،در  pHبرابر با  8گزارش شآه است()22

بیشترعن رانآمان حا

 pHبرابر با  3بهدست آمآ()02

TiOH + OH  TiO + H2O pH > pHzpc

بررسی تأثیر یمان تماس بر کاراعی حا کاتکول:

کاتکول :با توجه

یمان واکاش بنهعاوان یمنان موردنینای بنرای رسنیآن بنه

به ادمیت بناالی  pHدر راعانآ این یننی کاتنالیزوری و

ادآا موردنظر در عک راعاآ تصنفیه ،عکنی ای متغیردنای

عونیزه شآن ترکیبات آلی در اعن مطالعه اثر  pHاولیه در

مهم بهماظور طراحی و رادبری عک راعاآ اکسیآاسنیون

کاتکول ای اضالب ساتتیک منورد بررسنی قنرار

محسوب میشود( )38طبق نمنودار شنماره  ،2بنا ا نزاعش

گر ت این به دو طرعق مستقیم و غیرمستقیم با مواد آلی

یمان تماس رانآمان حا

کاتکول نیز ا زاعش میعابنآ

وارد واکاش میشود در واکاش مستقیم ،این مولکولی

در اعن راعاآ ،بعآ ای  00دقیقه این یننی کاتنالیزوری در

بر گروهدای عاملی ماصی ای آالعاآهدا تأثیر منیگناارد

شراعط بهیاه و برای  0111میلنیگنرم در لیتنر کناتکول،

و بننا ترکیبننات حلقننوی ماناننآ کنناتکول وارد واکنناش

رانآمان حا

برابر با  43/70درصآ منیباشنآ بنا ادامنه

میگردد درحالیکه در روش واکناش غیرمسنتقیم ،این

این ینی بعآ ای  01دقیقه رانآمان حا

تجزعه شآه و ای طرعق واکاشداعی بنه اکسنیآکااآهدای

میرسنآ علنت ا نزاعش راننآمان بنا ا نزاعش یمنان اعنن

قوی ماناآ رادعکال دیآروکسیژ تبنآعژ شنآه کنه دارای

واقعیت اسنت کنه ا نزاعش یمنان سنبب منیشنود تولینآ

پتانسیژ اکسیآکااآگی بسیار باالتری نسبت بنه مولکنول

رادعکالدننای مختلننف ای جملننه رادعکننال اکسننی ن و

این میباشآ؛ باابراعن با ا نزاعش  pHدر راعانآ این یننی

دیآروکسیژ ناشی ای نانو ذرات ا نزاعش عابنآ و بانابراعن

کاتالیزوری واکاش غیرمستقیم این در تجزعه مواد آلنی

مولکول این با قآرت و سنرعت بیشنتری تجزعنه گنردد

بننیشتننر شننآه و اکسنیآکااآهدای قننوی ماناننآ رادعکننال

در مطالعنهای کننه توسننط  Mandalو دمکنناران بننر روی

کنناتکول را

کاتکول با راعاآ تواکسیآاسیون پیشنر ته ،انجنام

-

بررسی تأثیر  pHبر کاراعی حا

حا

-

ا زاعش میددانآ( )37،02طبنق نمنودار شنماره  ،0راعانآ

گر ننت غلظننت اولیننه کنناتکول در داماننه  01تننا 0211

کناتکول

میلیگرم بر لیتر انتخاب شآ و نتاعج نشنان داد کنه  11تنا

را در  pHاولیننه برابننر بننا  8دارد و بعننآ ای آن بننه ترتیننب

 10درصآ ای میزان کاتکول موجود در  01دقیقنه تجزعنه

این ینی کاتالیزوری بیشترعن رانآمان حنا
pHدای  4 ،2 ،01و  0قرار دارنآ در اعنن
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دیآروکسننیژ تولیآشننآه و رانننآمان حننا

حا

به  11/00درصآ

پژوهشی

مجید کرمانی و همکاران

بررسی تأثیر دوی کاتالیست بر کاراعی حا کاتکول:
دمانطور که اشاره شآ با ا زاعش دوی کاتالیزور رانآمان
حا

این تا  24میلی گرم بر دقیقه در یمان  31دقیقنه راننآمان
 11/3درصآ حاصژ شآ()41

بررسی تأثیر غلظت اولیه کاتکول بر کاراعی حا

ا نزاعش میعابنآ (نمنودار شنماره  )3بنیشتنرعن

میزان حا

کاتکول در دوی کاتالیست  3گنرم در لیتنر

آن :مطابق با نتاعج موجود ،رانآمان حنا

کناتکول در

منیباشنآ ا نزاعش تجزعنه کناتکول در راعانآ این ینننی

راعاآ این ینی کاتالیزوری ،با ا زاعش غلظت اولینه آن،

کاتالیزوری ،در نتیجه ا زاعش تجزعنه این کنه در سنطح

کادش میعابآ دمانطور که در نمودار شنماره  4نشنان

نانو ذرات میباشآ که ماجر به ا زاعش غلظت رادعکالدا

داده شآه است ،رانآمان حا

بنرای غلظتدنای اولینه

در سننطح و در حجننم منناع مننیگننردد ا ننزاعش دوی

 011 ،201 ،011 ،01و  0111میلیگرم در لیتنر کناتکول

ا زاعش مسناحت سنطحی و سناعتدای

بعآ ای  00دقیقه این ینی بنه ترتینب برابنر بنا ،011 ،011

عال که ماجر به ا زاعش جاب این در سنطح منیشنود،

 00/27 ،13/10 ،17/11درصنآ بننود بعننآ ای پاعننان یمننان

م نیگننردد؛ باننابراعن ا ننزاعش جنناب این ،واکاشدننای

واکاش و  01دقیقه این ینی دمه غلظتدای اولیه بهطور

سطحی و تولیآ رادعکنال دیآروکسنیژ را در راعانآ این

کامژ حا

شآنآ علت اعن پآعنآه را منیتنوان سنطح

ینی کاتالیزوری ا نزاعش منیددنآ جناب این بنر روی

باالی کاتالیسنت نسنبت بنه غلظنت آالعانآه و دسترسنی

تخرعب این و تولیآ رادعکالدای

آسننان مولکولدننای این بننه سنناعتدای عننال و تشننکیژ

عننال م نیشننود و در نهاعننت رانننآمان تجزعننه کنناتکول

رادعکنال دیآروکسننیژ در راعانآ این ینننی کاتننالیزوری

ا زاعش میعابآ( )31در شنراعط قلیناعی محلنول ،جاعگناه

بیننان کننرد( )40عا تننهدای مشننابه در مطالعننه این ینننی

اسننیآ لننوئیس نننانوذره بننا این واکنناش داده و رادعکننال

کاتننننالیزوری کنننناتکول بننننا اسننننتفاده ای کمپویعننننت

اکسننی ن تولیننآ منیکاننآ کننه اعننن رادعکننال اکسننی ن در

 MgO/GACگزارش شآه است(.)22

کاتالیزور باع

سطح کاتالیست باع

تولیآ رادعکنال دیآروکسنیژ شنآه و

بررسی سیاتیک تجزعه کاتکول :ضنراعب سنیاتیکی

موجننب ا ننزاعش رانننآمان راعاننآ مننیگننردد( )38در

تجزعه کاتکول در راعاآ این ینی کاتالیزوری در شراعط

مطالعهای که  Lofranoو دمکاران تحت عاوان کناراعی

بهیاننه بننا واکنناش درجننه عننک مطابقننت یعننادی دارد

راعاآدای اکسیآاسیون پیشر ته ( توکاتالیستی ،اتنون و

دمانطور که گفتنه شنآ منالو انتخناب مااسنبترعن و

کاتکول انجام دادننآ ،دوی دنای

مطابقترعن مآل ،ضرعب رگرسیون مطنی ( )R2در نظنر

 0/0 ،0 ،1/0و  3گرم بر لیتنر ای کاتالیسنت  TiO2بنرای

اژ با

حضور آب ،باع

تو اتون) روی حا
حننا

گر ته شآه است باعآ اشاره کرد در مطالعه حا

بررسی گردعآ با توجه به نتناعج اعنن مطالعنه  30درصنآ

ننانوذرات  Fe3O4تثبینت شنآه روی بسنترکربن عنال

در دوی  0/0گرم در لیتر کاتالیست و بعآ

که توسط دادبنان و دمکناران انجنام شنآه اسنت ،منآل

ای  021دقیقه بآست آمآ سپس با ا زاعش دوی کاتالیست

کیاتیکی ای معادله درجه عک پیروی کرد( )42دنمچانین

تنا

در مطالعننه آقنناپور و دمکنناران کننه بننه تجزعننه و معننآنی

 81درصنآ ا نزاعش عا نت( )3در مطالعنهای دعگنر  Yeو

سنایی کناتکول بنا اسنتفاده ای این یننی کاتنالیزوری در

دمکنناران روی تجزعننه توتالیسننتی -4کلرونیتروبانننزن

حضننور کامپویعننت  MgO/GACپردامتننه شننآه اسننت،

توسننننط راعاننننآ  TiO2/UV/O3دوی کاتالسننننیت را در

مشخ

شآ که واکناش تجزعنه کناتکول ای ننوع درجنه

محآوده  1/0تا  4گنرم در لیتنر بررسنی کردننآ و نشنان

عک پیروی میکاآ()22

رانآمان حا

تا  3گرم در لیتر و بعآ ای  241دقیقنه راننآمان حنا

دادنآ با ا زاعش دوی کاتالیست تا  2گرم در لیتر و مینزان
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غلظننت 01تننا  211میل نی گننرم در لیتننر کنناتکول

راعاننآ این ینننی کاتننالیزوری نننادمگن ،بننا اسننتفاده ای

بررسي حذف کاتكول از محيطهای آبي

بررسننی قابلیننت اسننتفاده مجننآد ای کاتالیسننت :ای
مشننکالت کاتالیسننتدننای دتننرو ن در راعاننآ این ینننی

کادش رانآمان تجزعنه کناتکول بنا تنرت بوتنانول 21/0
درصآ گزارش شآه است()22

کاتنالیزوری نشننت آندننا پسناب تصننفیه شننآه ،تخرعننب

بررسی میزان معآنی سایی محلول :نتاعج حاصنژ ای

سامتار کاتالیست ،مشکالت جآاسایی آندنا ای پسناب

آنالیز  TOCنشان داد که در تصفیه کاتکول با استفاده ای

تصفیه شآه و کادش ماصیت کاتالیستی در استفادهدای

راعاآ این ینی کاتالیزوری پس ای پاعان واکناش ،مینزان

متوالی میباشآ دمانطور کنه نتناعج نشنان داد (نمنودار

معآنیسایی در حآود  10/0درصنآ بنود درچنه مینزان

شماره  )0نانوذرات مغااطیسی اکسیآ آدن دوپ شآه بنا

معآنیسایی آالعاآه بیشتر باشآ میزان مطردنای یعسنت

سنیلیس و تیتنانیوم دی اکسنیآ تنا دفننت بنار اسننتفاده در

محیطی ناشی ای تخلیه پساب کادش میعابنآ در مطالعنهای

راعاآ ،ماصیت کاتالیزوری مود را بنا کنادش راننآمان

که توسط  Liو دمکاران انجام شآ ،راعاآدای اکسیآاسیون

حننآود  4درصننآ حفنن نمودنننآ در مطالعننه این ینننی

توکاتالیستی و این ینی کاتکول را بادم مقاعسه شآ کنه

کاتالیزوری اژ بنا اسنتفاده ای  Fe3O4تثبینت شنآه روی

بررسی کیاتیکی نشان میددنآ راعانآ  TiO2/UV/O3در

بستر کربن عال ،پس ای  0بار استفاده مجآد ای کاتالیست،

اکسیآاسننیون و معننآنی سننایی کنناتکول در غلظتدننای

رانآمان حا

اژ تاها  4درصآ کادش عا ت()43

بررسی تأثیر بآام انآای رادعکال بنر کناراعی حنا

مشابه این ،ای راعاآ  UV/O3به ترتیب ،بهاننآایه  0/32و
 0/18برابر موثرتر است در اعن مطالعنه  TOCپنس ای یمنان

کاتکول :مهمترعن مکانیسم در راعانآدای اکسیآاسنیون

 31دقیقه دارای رانآمان حا

پیشننر ته ،ماناننآ راعاننآ این ینننی کاتننالیزوری ،تولیننآ

نتاعج نشان داد که ا زاعش مینزان کاتنالیزور ،یمنان تمناس و

رادعکالدای عال دیآروکسیژ با پتانسیژ اکسیآاسنیون بناال

 pHمحلول باع ا زاعشکاراعی حا کاتکول میگنردد؛

تولیآ رادعکال دیآروکسیژ

باابراعن میتوان گفت که این عنک عامنژ اکسنیآکااآه

در راعاننآ این ینننی کاتننالیزوری ای تننرت بوتیننژ الکننژ

قوی میباشآ و راعاآ این ینی کاتالیزوری با اسنتفاده ای

(ترت بوتانول) بهعاوان بآام انآای رادعکال دیآروکسنیژ

اعن نانوذرات مغااطیسی اکسیآ آدن دوپ شآه با سنیلیس

استفاده گردعآ ثابت سنرعت واکناش تنرت بوتنانول بنا

و تیتانیوم دی اکسیآ ،به دلیژ دزعانه کنم و کناراعی بناال

رادعکالدای دیآروکسنیژ ( )KOH˚=0× 0181S-1-M-میلنی

میتوانآ برای تجزعه و معآنیسنایی پسنابدای حناوی

میباشآ( )44جهت تشخی

بیشتر ای ثابت سرعت مولکنول این ()KO3>3×013M-1S-1

 14/0درصآ میباشآ()0

غلظتدای باالی کاتکول مورداستفاده قرار بگیرد

اکسیآاسیون پیشر ته بهعاوان بآام انآای رادعکنال جهنت

راعاآ و رانآمان باال درحا ترکیباتآلی و سمی میباشآ

تعیین نقش رادعکال دیآروکسیژ بهطور گسترده استفاده

و ای معاعب اعن روش میتوان بنه منواد واسنطهی تولینآ

منی شنود تنرت بوتنانول دارای حاللینت بنناال در آب و

شآه اشارهکرد که دربعضی موارد سمیتر و تجزعه ناپناعرتر

سرعت جاب پاعین در کاتالیستدا میباشآ و به سرعت

ای آالعاآه اولیه میباشاآ عک کاتالیست میتواننآ بنرای

با رادعکالدای آیاد دیآروکسیژ واکناش منیددنآ()37

عک آالعانآه دارای راننآمان بناالعی باشنآ ،ولنی

کننادش رانننآمان حننا

حا

کنناتکول در راعاننآ این ین نی

برای سناعر آالعانآهدنا بیتنأثیر باشنآ پیشناهاد منیشنود

کاتالیزوری بهوسیله ترت بوتانول ،حناکی ای اعنن اسنت

پتانسیژ اعن روش با استفاده ای نانوذره مغااطیسنی جآعنآ

که رادعکالدای آیاد دیآروکسژ در اعنن راعانآ نقنش

ترکیبات آروماتیک دعگر مورد بررسنی قنرار

مهم نی در حننا

در حا

کنناتکول دارنننآ در مطالعننه این ین نی

گیرد در نتیجه راعاآ ایناسیون کاتالیزوری با ااستفاده ای

کاتالیزوری کاتکول با اسنتفاده ای کمپویعنت MgO/GAC

کاتالیست نانوذرات مغااطیسی اکسیآ آدن دوپ شآه بنا

211
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میباشآ( )40به دمین دلینژ اعنن ترکینب در راعانآدای

ای نقاط قوت راعاآ این ینی کاتنالیزوری ،سنادگی

پژوهشی

مجید کرمانی و همکاران

سپاسگزاری
اعننن مقالننه بخشننی ای پاعاننامننه و طننرت تحقیقنناتی

 غلظنتدنای، به طور منوثر،سیلیس و تیتانیوم دیاکسیآ

مصوب دانشگاه علوم پزشکی و مآمات بهآاشنتی درمنانی

کرده و قنادر اسنت کناتکول را

 با عاوان بررسی کناراعی راعانآ این0313 اعران در سال

به حآ استانآارددای تخلیه در محیط یعست کادش ددآ

ینی کاتالیزوری غیردمگن با استفاده ای کاتالیست نانوذرات

 بایعنابی و قابلینت اسنتفاده،و باتوجه به یمان انآو واکاش

کناتکول ای

دی اکسیآ تیتانیوم مغااطیسی شآه در حا

 ای لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صنر ه،مجآد کاتالیست

 میباشآ کنه نوعسناآگان20727 اضالب ساتتیک و به کآ

 بنه عانوان عنک،میباشآ امکان اسنتفاده ای اعنن راعانآ

نهاعت تقآعر و تشکر را ای حماعتدای دانشگاه دارنآ

راعاآ تصفیه کامژ و عا پیش تصفیه نیز رادم میباشآ

باالی کاتکول را حا
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