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چکیــده -یکــی از اقدامــات الزم در خصــوص مدیریــت پســماند ،جمــع آوری و تصفیــه شــیرابه اســت .تاکنــون از روش هــای

مختلفــی بــرای تصفیــه شــیرابه اســتفاده شــده کــه یکــی از ایــن روش هــا کــه به تازگــی مــورد توجه قــرار گرفتــه ،فراینــد فتوکاتالیســتی
اســت .در ایــن پژوهــش تصفیــه تکمیلــی شــیرابه کمپوســت بــا اســتفاده از نانــو ذرات  TiO2تثبیــت شــده بــر بســتر بتنــی و بــا تابــش

نــور  ،UVدر مقیــاس آزمایشــگاهی بررســی شــد .شــیرابه اســتفاده شــده از خروجــی تصفیهخانــه یکــی از مراکــز تولیــد کمپوســت

کشــور کــه در دو مرحلــه تصفیــه بیولوژیکــی میشــود تامیــن شــد .در ایــن فراینــد از المپ هــای  UV-Cبــا توان هــای مختلــف
در محــدوده  8-107وات کــه در فاصلــه ثابــت  10ســانتیمتر از ســطح شــیرابه قــرار داشــت اســتفاده شــد .ابتــدا بــه منظــور تعییــن

تاثیــر هــر یــک از پارامترهــای اصلــی موثــر بــر فراینــد ،آزمایش هــای شــاهد در شــرایط تاریکــی مطلــق ،بســتر بتنــی بــدون پوشــش
نانــو ذرات و اشــعه  UVتنهــا انجــام ،و تاثیــر هــر یــک از عوامــل مذکــور بــه صــورت مجــزا بــر حــذف بــار آلــی از شــیرابه ارزیابــی
شــد .در ادامــه تاثیــر همزمــان عوامــل یــاد شــده مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در شــرایط بهینــه بیشــینه حــذف  CODو رنــگ بــه

ترتیــب  62و  33درصــد در ،pH =5زمــان مانــد  20ســاعت ،پوشــش دهــی نانــو ذرات بــه میــزان  60گــرم بــر متــر مربــع و بــا اســتفاده
از المــپ  UVبــا تــوان  77وات حاصــل شــد .بــا در نظــر گرفتــن اســتانداردهای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور ،فراینــد
فتوکاتالیســتی  UV/TiO2قــادر بــه کاهــش بــار آلــی شــیرابه بــرای اســتفاده در کشــاورزی اســت.
واژگان کلیدی :تصفیه شیرابه ،فرایند فتوکاتالیستی ،دی اکسید تیتانیوم ،شدت تابش ،رنگ،

مقدمه

COD

بــاران و یــا آبهــاي زيرزمينــي كــه وارد زبالــه ميشــوند،
بوجــود میآيــد .شــیرابه حاصــل از زبالــه اعــم از زبالههای
تــازه ،تودههــای کمپوســت و یــا محــل دفــن ،دارای انــواع
مــواد آلــی و معدنــی بــه شــکل معلــق و محلــول بــوده
و همچنیــن ممکــن اســت دارای انــواع عوامــل بیمــاریزا
و ترکیبــات فلــزات ســنگین نیــزباشــد[ .]2بنابرایــن دفــع
مســتقیم شــیرابه در طبیعــت و زمینهــای زراعــی و یــا
عــدم اعمــال مدیریــت صحیــح آن میتوانــد منجــر بــه
مشــکالت زیســت محیطــی حــادی از جملــه :آلــوده
ســازی آبهــای ســطحی و عمقــی ،تخریــب خاکهــا،

متوســط ســرانه تولیــد زبالــه در ایــران در حــدود 700
گــرم بــه ازاي هــر نفــر در روز بــوده كــه معــادل  52هــزار
تــن در روز انــواع پســماند خانگــی اســت[ .]1یکــی از
مشــخصههای ایــن نــوع زبالــه درصــد بــاالی مــواد آلــي
فســاد پذیــر ( 60تــا  70درصــد) اســت کــه بــا تولیــد
میــزان قابــل توجــه شــیرابه همــراه اســت .شــيرابه در اثــر
آزاد شــدن رطوبــت مــازاد مــواد زایــد ،تجزيــه مــواد آلــي
و یــا منابــع خارجــي ماننــد زهكــش آبهاي ســطحي ،آب
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تولیــد بوهــای نامطبــوع ،انتقــال بیماریهــا و گســترش
حشــرات مــوذی شــود[.]3
محتــوای مــواد آلــی موجــود در شــیراب ه بــه وســیلهی
شــاخص هــای  BODو  CODاندازهگیــری میشــود.
معمــوالً بــار آلــی شــیرابه تــازه ،شــیرابه کمپوســت و
شــیرابه محلهــای دفــن جدیــد در مقایســه بــا شــیرابه
مراکــز دفــن قدیمــی بیشــتر مــی باشــد .در پژوهشــی میزان
 BOD5و  CODشــیرابه کمپوســت بــه ترتیــب 39000
و  81000میلیگــرم در لیتــر گــزارش شــده اســت[.]4
لوپــز و همــکاران ( )2004در مطالعــه یــک مرکــز دفــن
جــوان میــزان  BOD5و  CODشــیرابه را بــه ترتیــب 2300
و  10540گــزارش کردهانــد[ .]5در پژوهشــی دیگــر
میــزان  CODو  COD/BOD5شــیرابه خروجــی از یــک
مرکــز دفــن قدیمــی بــه ترتیــب  3460میلیگــرم در لیتــر
و  0/04گــزارش شــده اســت [ .]6بنابرایــن در تمامــی
مــوارد بــار آلــی شــیرابه بــه میــزان قابــل توجهــی باالتــر
از حــدود اســتاندارد بــوده و تصفیــه آن قبــل از تخلیــه و
دفــع در محیــط طبیعــی امــری الزم و ضــروری اســت.
فرایندهــای مختلفــی در تصفیــه شــیرابه اســتفاده میشــود
کــه در ایــن میــان فرایندهــای بیولوژیکــی از پرکاربردتریــن
آن هــا اســت .امــا در مــواردی ماننــد تصفیــه شــیرابههای
بــا بــار آلــی کــم و نســبت  BOD5بــه  CODکمتــر از ،0/2
نیــز راندمــان ایــن نــوع فرایندهــا ناکافــی گــزارش شــده
اســت[ .]7همچنیــن فرایندهــای بیولوژیکــی در تصفیــه
ترکیبــات ســمی احتمالــی موجــود در شــیرابه نــاکار
آمــد خواهنــد بــود .بنابرایــن ،فرایندهــای بیولوژیکــی
بــه تنهایــی قــادر بــه کاهــش بــار آلــی شــیرابه تــا حــد
اســتاندارد نیســت[.]8
یکــی از دیگــر فرایندهــای مــورد اســتفاده در تصفیــه
شــیرابه ،اکسیداســیون فتــو شــیمیایی بــوده کــه بــا اســتفاده
از ترکیبــی از عوامــل اکســید کننــده ماننــد ازن یــا پراکســید
هیــدروژن بــا پرتــو فرابنفــش باعــث حــذف مقادیــر زیادی
از  CODو  AOX1هــا میشــود[ .]9امــا یکــی از مشــکالت
ایــن نــوع فراینــد نیــز هزینههــای بــاالی آن اســت.
در ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه محدودیــت فرایندهــای
بیولوژیکــی در تصفیــه کامــل شــیرابه از یــک ســو و نیــاز
برخــی از روشهــای شــیمیایی بــه شــرایط غیــر متعــارف
1. adsorbable organic halogenated compounds

دکتر نادر مختارانی و همکاران

(دمــا و فشــار) و همچنیــن هزینــه بــاالی آن از ســوی
دیگــر ،فرایندهــای اکسیداســیون پیشــرفته ( )AOPماننــد
 UV/H2O2/O3, UV/Fe /H2O2, UV/O3, UV/H2O2,و UV/TiO2
2+

بــه عنــوان یــک جایگزیــن مناســب در تصفیــه مــواد آلــی
شــیرابه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت[ .]10فرایندهــای
اکسیداســیون پیشــرفته معمــوال همــراه بــا تولیــد
رادیکالهــای هیدروکســیل بــوده کــه قــادر به اکسیداســیون
و تجزیــه طیــف وســیعی از مــواد ســمی و ترکیبــات آلــی
و تبدیــل آنهــا بــه مــواد معدنــی ماننــد آب ،دی اکســید
کربــن و اســیدهای معدنــی اســت[.]12[ ]11
از بیــن انــواع فرایندهــای اکسیداســیون پیشــرفته فرایندهای
فتوکاتالیســتی ناهمگــن بــا اســتفاده از تابــش اشــعه  UVبــه
عنــوان یــک روش موثــر در حــذف مــواد آلــی از فاضــاب
شــناخته شــده اســت .در ایــن میــان اســتفاده از نانــو ذرات
 TiO2بــه همــراه اشــعه  UVیکــی از فرایندهــای موثــر و
ارزان در تبدیــل مــواد آلــی و ســمی بــه ترکیبــات معدنــی
و بیخطــر اســت [ .]13بــه تازگــی اســتفاده از نانــو
ذرات  TiO2بــه دلیــل ارزان بــودن نســبی ،عــدم ســمیت و
واکنــش پذیــري بــاال در تجزیــه بســیاری از ترکیبــات آلــی
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت[ .]17-14در فراینــد
فتوکاتالیســتی  TiO2ابتــدا کاتالیســت تحــت تاثیــر اشــعه
 UVتشــکیل الکتــرون ( )e-و حفــره ( )h+میدهــد .ســپس
از واکنــش آب بــا حفرههــا بــر روی ســطح کاتالیســت H+
و رادیکالهــای آزاد  OH.تشــکیل میشــود .در ادامــه H+
تحــت تاثیــر الکترونهــا بــه  H.تبدیــل میشــود .در آخــر
نیــز  H.و رادیکالهــای آزاد  OH.بــه زنجیرههــای خطــی
ترکیــب شــیرابه حملــهور شــده و آنهــا را بــه ترکیبــات
میانــی و ســرانجام بــه محصــوالت نهایــی تبدیــل میکننــد.
مکانیســم تجزیــه فتوکاتالیســتی شــیرابه بــه وســیلهی نانــو
ذرات  TiO2و اشــعه  UVرا میتــوان مطابــق معــادالت ()1
تــا ( )4تشــریح کــرد[.]18
()1

)TiO2 +hν→ TiO2 (h+ + e−
+

+

•

H2O + h → HO + H

(		)2
H +e →H
()3
•
•
( )4محصوالت نهایی→ محصوالت میانی → HO (H ) + Lechate
•

−

+

فراینــد فتــو کاتالیســتی  UV-TiO2در مقایســه بــا ســایر
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روش هــای تصفیــه شــیرابه دارای مزایایــی بــوده کــه
میتــوان بــه انجــام فراینــد تحــت شــرایط متعــارف دمــا
و فشــار ،شکســته شــدن و تجزیــه ترکیبــات ســمی پایــدار
و ســخت تجزیــه پذیــر و تولیــد محصــوالت نهایــی
معدنــی بــی ضــرر در انتهــای فراینــد ،عــدم تولیــد لجــن و
ضدعفونــی کــردن آب یــا پســاب اشــاره نمــود[.]19
در پژوهشــی تصفیــه پذیــری شــیرابه خروجــی از مرکــز
دفــن زبالــه شــهری بــا اســتفاده از فراینــد فتوکاتالیســتی
 UV-TiO2در مقیــاس آزمایشــگاهی بررســی شــده اســت.
در ایــن پژوهــش کــه بــا اســتفاده از نانــو ذرات دی
اکســید تیتانیــوم بــه صــورت معلــق و در یــک سیســتم
غیــر پیوســته انجــام پذیرفتــه بیشــینهی حــذف COD،
 BODو  TOCبــه ترتیــب برابــر  75 ،59و  80درصــد در
 pH =4و پــس از  12ســاعت گــزارش شــده اســت[.]20
در پژوهــش مشــابه شــیرابه خــام حاصــل از مرکــز دفــن
بــا عمــر  8ســال بــه وســیله نانــو ذرات  TiO2بــا تابــش
پرتــو فرابنفــش تصفیــه شــده اســت .در ایــن پژوهــشpH ،
اولیــه محلــول ،مقــدار نانــو ذرات اســتفاده شــده و مــدت
زمــان انجــام واکنــش بــه عنــوان عوامــل موثــر در فراینــد
فتوکاتالیســتی معرفــی و میــزان حــذف  CODو رنــگ بــه
ترتیــب  60و  97درصــد گــزارش شــده اســت .طــی ایــن
فراینــد همچنیــن نســبت  BODبــه  CODشــیرابه از 0/09
بــه  0/39افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنــده افزایــش تجزیــه
پذیــری بیولوژیکــی سیســتم اســت[.]21
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه تنــوع و پیچیدگــی
ترکیبــات موجــود در شــیرابه و بــه منظــور کاهــش
هزینههــای ناشــی از فرایندهــای فتوکاتالیســتی اســتفاده از
ایــن فراینــد بــه همــراه ســایر روشهــا ماننــد فرایندهــای
بیولوژیکــی پیشــنهاد میشــود[.]22
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه
کــه خروجــی اکثــر قریــب بــه اتفــاق تصفیهخانههــای
شــیرابه کشــور از میــزان اســتاندارد فاصلــه دارنــد ،هــدف
از انجــام ایــن پژوهــش تصفیــه تکمیلی شــیرابه کمپوســت
بــا اســتفاده از فراینــد فتوکاتالیســتی  UV/TiO2تعییــن شــد.
در ایــن مقالــه تاثیــر نــوع و شــدت تابــش ،pH ،زمــان
واکنــش و میــزان کاتالیســت در فراینــد فتوکاتالیســتی
بررســی شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــر اســاس
مطالعــات بهعمــل آمــده تاکنــون پژوهــش مشــابهی در
ایــن خصــوص انجــام نپذیرفتــه اســت.

راکتــور اســتفاده شــده در ایــن پژوهــش ،از نــوع جریــان
ناپیوســته و بــا ابعــاد  31*11*10ســانتیمتر طراحــی و
ســاخته شــد .جنــس راکتــور از بتــن ســبک لیــکا بــوده کــه
المپهــای UVمــورد نیــاز (ســاخت شــرکت فیلیپــس)
در فاصلــه  10ســانتیمتری از کــف آن نصــب شــدند[.]23
یکــی از دالیــل اســتفاده از بتــن ســبک بــا پوکــه معدنــی
امــکان ایجــاد تخلخــل بــرای افزایــش ســطح مخصــوص
بســتر بتنــی بــود .افزایــش تخلخــل ســطح از دو جهــت
حائــز اهمیــت اســت .اول باعــث افزایــش ســطح تمــاس
بتــن شــده و دوم باعــث افزایــش پایــداری نانــو ذرات
بــر ســطح بتــن در بلنــد مــدت میشــود .بــا توجــه
بــه پژوهشهــای انجــام گرفتــه ،مقــدار تخلخــل بهینــه
حــدود  20%بــرای راکتــور بتنــی در نظــر گرفتــه شــد.
تخلخــل بیشــتر باعــث امــکان نفــوذ نانــو ذرات  TiO2بــه
خلــل و فــرج ســطح بتــن و نرســیدن نــور  UVجهــت
فعــال ســازی کاتالیســت مــی شــود [ .]24در ایــن پژوهــش
بــرای ســاخت راکتــور از ســیمان تیــپ  2بــه عنــوان عامــل
چســباننده ،ماســه  5-0میلیمتــر شســته شــده بــه عنــوان
مصالــح ریزدانــه و پوکــه معدنــی ســبک (لیکا)بــه عنــوان
مصالــح درشــت دانــه اســتفاده شــد.
دور تــا دور راکتــور کــه نمایــی شــماتیک از آن در شــکل 1
نشــان داده شــده اســت ،بــرای حفــظ ایمنــی و جلوگیــری
از خــروج پرتوهــای  UVو نیــز بازتابــش آنهــا بــا یــک
الیــه ورق آلومینیومــی ضخیــم پوشــانده شــد .همچنیــن
بــرای آببنــدی کــف رآکتــور از چســب آببنــد بــا
مــارک تجــاری  Z90اســتفاده شــد.

Cm10

Cm31

شکل -1شماتیک راکتور مورد استفاده

بــرای تثبیــت نانــو ذرات TiO2بــر کــف راکتــور نیــز از
روش چســب آب بنــد بتــن اســتفاده شــد .در ایــن روش
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ابتــدا محلــول  10گــرم بــر لیتــر آب و  TiO2بــه حجم 100
ســی ســی تهیــه شــده و بــه مــدت  5دقیقــه در دســتگاه
حمــام اولتراســونیک قــرار گرفتــه تــا در صورتیکــه
ذرات  TiO2بــه هــم چســبیده و از انــدازه نانــو خارج شــده
بودنــد از یکدیگــر جــدا شــوند .ســپس محلــول حاصــل
بــر روی ســطح بتنــی آغشــته بــه چســب بــا نــام تجــاری
 E.M.bondســاخت شــرکت آبادگــران شــیمی ســاختمان
ریختــه شــده و بــه مــدت  24ســاعت در دمــای محیــط
قــرار گرفــت تــا آب محلــول تبخیــر و نانــو ذرات بــر
روی ســطح تثبیــت شــوند.
اگــر چــه بــا افزایش دمــا نــرخ واکنشهــای فتوکاتالیســتی
افزایــش مییابــد امــا ایــن مقــدار چنــدان قابــل توجــه
نیســت[ .]23بنابــر ایــن در ایــن پژوهــش فراینــد در
دمــای محیــط و در محــدوده  25تــا  37درجــه سلســیوس
انجــام پذیرفــت( .انجــام آزمایشهــا در محیــط پوشــیده
شــده بــه وســیله ورقهــای آلومینیومــی باعــث افزایــش
دمــا تــا حــدود  37درجــه سلســیوس بــوده اســت).
در ایــن پژوهــش ،آزمایشهــا در دو مرحلــه شــامل
آزمایــش هــای شــاهد و اصلــی انجــام پذیرفــت .در بخش
آزمایشهــای شــاهد تاثیــر راکتــور بتنــی فاقــد کاتالیســت
در حضــور تابــش ،UVراکتــور بتنــی فاقــد کاتالیســت
در تاریکــی (عــدم حضــور  )UVو کــف بتنــی تثبیــت
شــده بــا  TiO2و عــدم حضــور  UVبــر راندمــان سیســتم
بررســی شــد .در آزمایشهــای اصلــی نیــز میــزان بهینــه
پارامترهــای موثــر بــر فراینــد بــا حضــور هــر دو عامــل
نانــو ذرات و اشــعه  UVتعییــن شــد.
شــیرابه اســتفاده شــده از خروجــی تصفیهخانــه شــیرابه
یکــی از واحدهــای تولیــد کمپوســت کشــور تهیــه و تــا
زمــان انجــام آزمایشهــا در یخچــال و دمــای  4درجــه
سلســیوس نگهــداری شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه
فراینــد اســتفاده شــده در ایــن تصفیهخانــه ،تلفیقــی از
روشهــای بیولوژیکــی بیهــوازی و هــوازی و تصفیــه
شــیمیایی میباشــد .در جــدول  1خصوصیــات اصلــی
شــیرابه مــورد اســتفاده و همچنیــن حــد مجــاز هــر یــک
از پارامترهــا بــرای اســتفاده در آبیــاری و کشــاورزی
مطابــق اســتانداردهای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت
ایــران ارائــه شــده اســت[.]25
مواد شیمیایی مورد استفاده در این تحقیق شامل نانو ذرات
دی اکسید تیتانیوم با قطر ذرات  10-15نانومتر و درجه
خلوص ( %99/99تقریبا  %79آناتاز و %21

دکتر نادر مختارانی و همکاران
جدول  1خصوصیات شیرابه مورد آزمایش
ردیف

پارامتر

مقدار

1

pH

9 -10

6-8/5

450 mg/L
≥ 15 mg/L

200

2
3

COD
BOD5

میزان استاندارد

(مصارف کشاورزی
و آبیاری)

100

TDS

6750 mg/L

-

5

قلیائیت

6

هدایت
الکتریکی
()EC

1750
* mg/L
13
mS/cm

-

4

7
8
9
10
11
12
13
14
15

0/08
آهن
mg/L
>0/1
سرب
mg/L
>0/05
کروم()+Cr6
mg/L
>0/03
کادمیم
mg/L
>0/03
منگنز
mg/L
0/141
نیکل
mg/L
0/044
روی
mg/L
63-92 FAU
کدورت
رنگ

7/1
Gardner

-

3
1
1
0/05
1
2
2
50
-

روتایــل) از شــرکت  Tecnanاســپانیا و هیدروکســید ســدیم
و اســید ســولفوریک بــرای تنظیــم  pHو ســولفات جیــوه،
دیکرومــات پتاســیم و ســولفات نقــره جهــت ســاخت
محلــول هاضــم و کاتالیســت بــرای ســنجش COD؛ از
شــرکت مــرک آلمــان تهیــه شــد.
اندازهگیــری  CODنمونــه پســاب بــر اســاس روش
تقطیــر برگشــتی بســته و بــه صــورت ارزیابــی کالریمتــری
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کــف راکتــور ،از یــک نمونــه بتــن قبــل و بعــد از پوشــش
دهــی عکــس بــرداری  SEMانجــام گرفــت .همانگونــه
کــه در شــکل  2مشــاهده میشــود کاتالیســت مــورد
اســتفاده در مقیــاس نانــو ســطح بتــن را پوشــانده و کیفیــت
پوشــش در حــد قابــل قبــول اســت.

منطبــق بــر روشهــای اســتاندارد آژانــس حفاظــت محیــط
زیســت آمریــکا و مطابــق روش شــماره  8000شــرکت
 Hachانجــام گرفــت .رنــگ بــر اســاس واحــد گاردنــر و بــا
اســتفاده از دســتگاه اســپکتروفتومتر  Hachمــدل DR4000
اندازهگیــری شــد .شــدت تابــش نــور نیــز بــا دســتگاه UV
متــر مــدل  UVC -254ســاخت شــرکتLutron Electronic
اندازهگیــری شــد pH .متــر مــدل  691ســاخت شــرکت
 ،Metrohmدســتگاه اولتراســونیک کلینــر مــدل 6SFD-UE
شــرکت  ،Fungilabو راکتــور  CODمــدل  DRB200شــرکت
 Hachاز دیگــر تجهیــزات مــورد اســتفاده بودنــد .الزم بــه
ذکــر اســت تمــام آزمایشهــا کمینــه دوبــار تکــرار و آنالیــز
شــدند.

 -2-3آزمایشات شاهد
وجــود عوامــل کاتالیســت و نــور بــا شــدت کافــی جهــت
انجــام فرایندهــای فتوکاتالیســتی الزم اســت[ .]26از ایــن
رو در مرحلــه اول ایــن تحقیــق تاثیــر هــر کــدام از ایــن
پارامترهــا بــه طــور مســتقل در راندمــان حــذف بــار آلــی
شــیرابه مــورد بررســی قــرار گرفــت .همانطــور کــه در
شــکل  3مشــاهده میشــود تاثیــر هریــک از پارامترهــا
بــه تنهایــی در حــذف بــار آلــی شــیرابه ناچیــز و حداکثــر
حــذف  CODبــه میــزان  5درصــد پــس از  12ســاعت در
اثــر تابــش نــور  UVبــه تنهایــی حاصــل شــده اســت.

 -3نتایج وبحث

 1-3کیفیت پوشش دهی کاتالیست
بــه منظــور بررســی کیفیــت پوشــش نانــو ذرات  TiO2بــر

شکل  -2تصویر  SEMالف) بتن سبک اولیه ب) بتن پوشش داده شده با نانو ذرات TiO2
در شرایط تاریک بدون حضور نانو ذرات
تحت تابش  UVبر بستر بتنی فاقد نانو ذرات
در شرایط تاریک و در حضور نانو ذرات

شکل-3مقایسه تاثیر عوامل موثر در فرایند فتوکاتالیستی بر راندمان حذف COD
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تصفیه تکمیلی شیرابه کمپوست با استفاده از فرایند فتوکاتالیستی UV/TiO2

الزم بــه ذکــر اســت کــه افزایــش جزئــی بــار آلــی شــیرابه
در داخــل راکتــور در هنــگام عــدم حضــور اشــعه  UVو
نانــوذرات یــا مربــوط بــه ترکیبــات بتــن ماننــد چســب آب
بنــد و همچنیــن چســب مــورد اســتفاده بــرای چســباندن
کاتالیســت بــه کــف راکتــور بــوده و یــا ناشــی از خطــا
در اندازهگیــری  CODاســت .بــه هــر حــال از آنجایــی
کــه ایــن افزایــش کمتــر از  %2بــوده قابــل چشمپوشــی
اســت.
 -3-3بررسی پارامترهای موثر بر فرایند

 -1 -3-3نوع منبع تابش

بــه منظــور انتخــاب نــوع المــپ ،آزمایشهــا در شــرایط
یکســان بــا المــپ هــای  UV-Cو  UV-Aکــه در فاصلــه
یکســان ( 10ســانتی متــر) از کــف راکتــور قــرار گرفتــه
بودنــد ،انجــام شــد .در ایــن دو آزمایــش شــیرابه بــا pH
طبیعــی ( )pH =9/8و نانــو ذرات تثبیــت شــده بــه میزان20
گــرم بــر متــر مربــع مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .همچنین
المــپ  UV-Cاز نــوع مهتابــی و بــا تــوان  8وات و المــپ
 UV-Aاز نــوع حبابــی و بــا تــوان  30وات بــه عنــوان
منبــع تابــش اســتفاده شــد .همانگونــه کــه در شــکل 4
مشــاهده میشــود ،علــی رغــم اینکــه از المــپ UV-C
بــا تــوان کمتــر اســتفاده شــده ،میــزان حــذف بــار آلــی
بــا المــپ  UV-Cدر مقایســه بــا المــپ  UV-Aبیشــتر بوده
کــه دلیــل آن طــول مــوج باالتــر المپهــای  UV-Cو در
نتیجــه توانایــی بیشــتر بــرای نفــوذ در شــیرابه و در آخــر
تحریــک نانــو ذرات  TiO2تثبیــت شــده بــر کــف راکتــور
اســت[ .]18بنابــر ایــن در ادامــه تحقیــق از المــپUV-C
بــه عنــوان منبــع تابــش اســتفاده شــد.

دکتر نادر مختارانی و همکاران

 -2-3-3تاثیر pH

بــرای تعییــن تاثیــر  pHبــر راندمــان فراینــد فتوکاتالیســتی،
تعــدادی آزمایــش بــا شــیرابه در  pHمختلــف (محــدوده
 3تــا  ،)11پوشــش نانــو ذرات بــه میــزان  20گــرم بــر
متــر مربــع ،المــپ  UV-Cبــا تــوان  8وات و در محــدوده
زمانــی  1تــا  48ســاعت انجــام شــد .همانگونــه کــه در
شــکل  5مشــاهده میشــود ،بیشــترین راندمــان حــذف در
 pHبرابــر  5حاصــل شــده کــه بــه عنــوان مقــدار بهینــه
انتخــاب شــد.
نانــو ذرات  TiO2دارای یــک ســطح آمفوتــر بــوده و pHpzc
آن در حــدود  6/3اســت[ .]29-27بــه عبــارت دیگــر در pH
کمتــر از  6/3ســطح کاتالیســت دارای بــار مثبــت ()Ti-OH2+
و در  pHباالتــر از  pHpzcدارای بــار منفــی ( )TiO-خواهــد
بــود .بنابرایــن بــا توجــه بــه قلیائیــت بــاالی شــیرابه
و احتمــال حضــور  CO32-و  HCO3-در محیــط کــه بــه
عنــوان عوامــل مصــرف کننــده رادیکالهــای هیدروکســیل
شــناخته شــدهاند ،راندمــان حــذف بــار آلــی در pH> pHpzc
کــه واکنشهــای اصلــی بــه وســیلهی رادیکالهــای آزاد
هیدروکســیل انجــام میشــود کمتــر خواهــد بــود .بــا
کاهــش  pHو حــذف قلیائیــت بــه تدریــج راندمان سیســتم
افزایــش یافتــه و در  pHحــدود  5بــه بیشــینه میرســد .امــا
در ادامــه بــا کاهــش  pHدوبــاره راندمــان سیســتم کاهــش
یافتــه ،کــه دلیــل آن غالــب شــدن مکانیســم الکتــرون
حفــره ،به جــای مکانیســم رادیکالهــای آزاد هیدروکســیل
اســت .در تصفیــه فتوکاتالیســتی شــیرابه مرکــز دفــن بــه
وســیلهی  TiO2در ســه پژوهــش جداگانــه نیــز نتایجــی
مشــابه گــزارش شــده اســت[.]32-30

شکل  -5تاثیر  pHبر راندمان حذف COD

شکل-4تاثیر نوع منبع تابش بر راندمان حذف COD
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 -3-3-3مدت زمان تابش

(ظاهــری) بــه میــزان 80 ،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20 ،15 ،5
و  90گــرم بــر مترمربــع بــرای مــدت  20ســاعت تکــرار
شــد .همانگونــه کــه در شــکل  7مشــاهده میشــود ،بــا
افزایــش جــرم کاتالیســت ،راندمــان حــذف بــه صــورت
خطــی افزایــش یافتــه و در بارگــذاری جرمــی 60 gr/m2
بــه بیشــترین مقــدار خــود رســیده اســت .امــا بــا افزایــش
بیشــتر مقــدار جــرم فتوکاتالیســت از حــدی تغییــر چندانی
در راندمــان سیســتم مشــاهده نمیشــود.

در ایــن مرحلــه از آزمایشهــا از شــیرابه بــا  pHبرابــر 5
اســتفاده شــد .همچنیــن ماننــد آزمایشهــای قبــل 20گــرم
بــر متــر مربــع نانــو ذرات  TiO2بــر بســتر تثبیــت گردیــده
و از المــپ  UV-Cبــا تــوان  8وات اســتفاده شــد .در ایــن
آزمایــش نمونــه بــرداری در شــش ســاعت اول فراینــد هــر
یــک ســاعت و ســپس در زمانهــای  24 ،18 ،12و 48
ســاعت انجــام پذیرفــت .همانگونــه کــه در شــکل 6
مشــاهده میشــود راندمــان حــذف در  24ســاعت اولیــه
آزمایــش ســیر صعــودی داشــته و در زمــان بیــن  18تــا 24
ســاعت بــه بیشــترین مقــدار حــذف (حــدود  28درصــد)
میرســد .پــس از ایــن زمــان نیــز راندمــان حــذف بــا
اندکــی تغییــر تقریبــا ثابــت باقــی میمانــد.

شکل -7تاثیر مقدار نانو ذرات بر راندمان حذف COD

شکل -6تاثیر مدت زمان تابش بر راندمان حذف

بــه نظــر میرســد افزایــش مقــدار فتوکاتالیســت از
حــدی ،منجــر بــه تجمــع نانــو ذرات  TiO2بــر روی هــم
(بــر ســطح بتــن) شــده کــه تحــت تاثیــر اشــعه  UVقــرار
نگرفتــه و در نتیجــه تاثیــری بــر راندمــان حــذف نــدارد .در
تصفیــه فاضــاب نفتــی بــه وســیله فراینــد فتوکاتالیســتی،
بیشــینه حــذف  1TPHو  2 PAHبــه ترتیــب بــه میــزان 55
و  80درصــد نیــز بــا تثبیــت  TiO2 ،60 gr/m2بــر بســتر
بتنــی گــزارش شــده اســت[.]34

COD

بــر اســاس مطالعــات لــی و همــکاران بــا افزایــش زمــان
واکنــش میــزان رادیکالهــای آزاد تولیــد شــده تحــت
تابــش اشــعه  UVافزایــش و در نتیجــه کارایــی سیســتم
بیشــتر میشــود .ایــن افزایــش راندمــان تــا آنجــا ادامــه
مییابــد کــه رادیکالهــای تولیــد شــده بــه مصــرف
برســند .از ایــن مرحلــه بــه بعــد تجمــع رادیکالهــای تولید
شــده باعــث شکســت و انحــراف پرتوهــای فرابنفش شــده
کــه ایــن امــر باعــث کاهــش اثــر اشــعه  UVبــر نانــو ذرات
تثبیــت شــده در کــف و در نتیجــه کنــد شــدن واکنشهــا
و کاهــش راندمــان حــذف میشــود[.]33

 -5-3-3اثر شدت تابش

در ایــن مرحلــه آزمای ـش در  pHبرابــر  ،5زمــان مانــد 20
ســاعت و مقــدار نانــو ذرات  60گــرم بــر متــر مربــع و بــا
اســتفاده از المپهــای  UV-Cبــه صــورت ترکیبــی و بــا
تــوان  92 ،77 ،62 ،47 ،32 ،16 ،8و ( 107شــدت تابــش
 4/42-8/9 mW.Cm-2در کــف راکتــور) در شــرایط مشــابه
تکــرار شــد .همانگونــه کــه در شــکل  8نشــان داده شــده
بــا افزایــش تــوان تابــش تــا  77وات درصــد حــذف بــه
صــورت خطــی افزایــش یافتــه و پــس از آن در  92وات
بــه بیشــینه مقــدار خــود یعنــی حــدود  %65رســیده کــه
نســبت بــه تــوان  77وات حــدود  %3افزایــش را نشــان

 -4-3-3میزان کاتالیست

بــرای تعییــن تاثیــر میــزان نانــو ذرات  TiO2بــر راندمــان
سیســتم ،آزمایشهــا در شــرایط مشــابه آزمایشهــای قبــل
و بــا بــار گــذاری جرمــی نانــو ذرات در واحــد ســطح

1. Total Petroleum Hydrocarbons
2. Polycyclic aromatic hydrocarbon
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میدهــد .ایــن مقــدار افزایــش میــزان حــذف چنــدان
چشــمگیر نبــوده بنابرایــن تــوان  77وات بــه عنــوان
میــزان بهینــه انتخــاب شــد .در ایــن شــدت تابــش ،انــرژی
دریافــت شــده بــه وســیلهی نانــو ذرات در کــف راکتــور
بــه میــزان  7/48 mW.Cm -2انــدازه گیــری شــد.

دکتر نادر مختارانی و همکاران

معــادل  7/48 mW.Cm -2در کــف راکتــور و پــس از 20
ســاعت حاصــل شــد .بــا توجــه بــه  CODاولیــه شــیرابه
بــه میــزان حــدود  450 mg/Lو همچنیــن در نظــر گرفتــن
اســتانداردهای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور،
فراینــد فتوکاتالیســتی  UV/TiO2قــادر بــه کاهــش بــار آلــی
شــیرابه مــورد اســتفاده بــه کمتــر از مقادیــر اســتاندارد و
امــکان تخلیــه آن بــه محیــط بــرای مصــارف کشــاورزی
اســت.

تقدیر و تشکر

شکل -8تاثیر شدت تابش  UVبر راندمان حذف COD

همانگونــه کــه مشــاهده میشــود بــا افزایــش تــوان
المــپ بــه بیــش از  92وات راندمــان حــذف بــار آلــی
کاهــش یافتــه اســت .دلیــل ایــن امــر تجمــع بیــش از حــد
پرتوهــا و تالقــی آنهــا اســت کــه باعــث میشــود پرتوهــا
پراکنــده شــده و بــا شــدت و مقــدار مناســب بــه کــف
راکتــور نرســند[ .]31الزم بــه ذکــر اســت در ایــن مرحلــه
از آزمایشهــا پــس از  20ســاعت تابــش اشــعه  UVبــا
تــوان  77وات کاهــش  %62بــار آلــی ( )CODوحــذف
 %33رنــگ حاصــل شــد.

 -4بحث و نتیجهگیری

در ایــن پژوهــش تصفیــه تکمیلــی شــیرابه حاصــل از
کارخانــه کمپوســت بــا اســتفاده از فراینــد فتوکاتالیســتی
 UV/TiO2بررســی شــد .بــه ایــن منظــور نانــو ذرات TiO2
بــر کــف راکتــور بتنــی پوشــش داده شــده و ســپس تحــت
تابــش پرتــو  UVفراینــد تصفیــه انجــام شــد .نتایــج اولیــه
راهانــدازی فتوراکتــور نشــان داد کــه در مــواردی کــه
عوامــل اصلــی فراینــد فتوکاتالیســتی بطــور همزمــان
حضــور نداشــته باشــند ،راندمــان حــذف بســیار پائیــن
اســت .همچنیــن میــزان جــذب آالینــده بــر جــداره راکتور
و ســایر ترکیبــات مــورد اســتفاده در ســاخت آن ناچیــز
میباشــد .در ایــن سیســتم بیشــترین راندمــان حــذف COD
و رنــگ بــه ترتیــب بــه میــزان  62و  33درصــد در،pH =5
پوشــش دهــی نانــو ذرات بــه میــزان  60گــرم بــر متــر
مربــع و بــا اســتفاده از المــپ  UV-Cبــا تــوان  77وات

نویســندگان ایــن مقالــه از موسســه بازیافــت اســتان
گلســتان و شــرکت جهــش کیمیــا کــه بــا در اختیــار قــرار
دادن اطالعــات و ارســال شــیرابه مــا را در انجــام ایــن
تحقیــق یــاری نمودنــد ،قدردانــی مینماینــد.
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