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مروری بر سازوکارهای اثر پرتو های یونیزان در ترکیب با افزودنیهای شیمیایی و
فوتوکاتالیستها بر حذف آالینده های آلی ،معدنی و میکروبی از پساب فاضالب
حمایت عسگری لجایر ،*1نصرتاله نجفی ،2ابراهیم

مقیسه3

 1دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تبریز ،تبریز ،آذربایجان شرقی ،ایران
 2دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تبریز ،تبریز ،آذربایجان شرقی ،ایران
 3استادیار پژوهشکده کشاورزی هستهای ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،سازمان انرژی اتمی ایران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله - 1394/11/04 :تاریخ پذیرش مقاله)1395/02/07 :

چکیده
تمرکز جمعیت و صنعت در نقاط مختلف باعث تولید حجم زیادی از فاضالب و پساب شده است؛ بهطوریکه ،نبود تصفیهخانههای
کافی و عدم توجه به روشهای تصفیه مناسب و حذف آالیندهها ،دشواریهای زیست محیطی فراوانی را ایجاد کرده است .کاربرد پرتو
های یونیزان برای حذف آالیندههای پساب بهتنهایی به دزهای جذبی بیشتری نیاز داشته و ممکن است در مقیاس صنعتی از لحاظ
اقتصادی مقرون به صرفه نباشد .برای کاهش دز الزم حذف آالیندههای آلی ،معدنی و میکروبی با پرتو های یونیزان ،استفاده از مواد
شیمیایی افزاینده یا جارو کننده گونههای اکسنده و کاهنده بسته به نوع آالینده و فوتوکاتالیستها پیشنهاد شده است .نبود مطالعه در
مورد افزودنیهای شیمیایی و فوتوکاتالیستهای قابل تلفیق با پرتو های یونیزان در ایران ،لزوم معرفی این فنآوریها و سازوکار تأثیر
آنها را آشکار میسازد .با توجه به کاربرد پساب در ایران عمدتاً در کشت محصوالت کشاورزی و ورود آالیندههای آلی و معدنی به
زنجیره غذایی با مصرف این گیاهان ،کاربرد روشهای نوین حذف آالیندههای مختلف از پساب از جمله تکنیک تلفیق پرتوتابی یونیزان
و مطابقت پساب مصرفی با استانداردهای مربوطه ضروری است .لذا ،مقاله حاضر به بررسی سازوکارهای تلفیق پرتو های یونیزان مانند
گاما و بیم الکترون با مواد شیمیایی و فوتوکاتالیستها مانند متانول ،ترتبوتانول ،تیواوره ،پراکسید هیدروژن ،ازون ،pH ،گازهای
مختلف ،دیاکسید تیتانیم و غیره در حذف آالیندههای آلی ،معدنی و میکروبی و عوامل تغییر دهنده این سازوکارها میپردازد .بهطور
کلی ،انتخاب نوع مواد افزودنی برای حذف آالینده ویژه بر اساس ثابت واکنش آنها با آالینده و مقایسه افزودنیهای مختلف نیز با
محاسبه  ،G-Valueثابت دز و بازده حذف آالینده انجام میشود.
واژههای کلیدی :پرتو یونیزان ،پساب ،دیاکسید تیتانیم ،فلزات سنگین

* آذربایجان شرقی ،تبریز ،دانشگاه تبریز ،گروه علوم و مهندسی خاک
پست الکترونیکیh-asgari@tabrizu.ac.ir :
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طول فرآیند فوتوکاتالیستی ،بیشترین استفاده را دارد [.]9

 .1مقدمه

نانوذرات دی اکسید تیتانیم مشابه سایر فوتاکاتالیست ها دارای
پرتو هایی که در برهم کنش با مواد سبب برانگیختگی و یا

برخی معایب مانند محدودیت جداسازی و استفاده مجدد در

یونیزه شدن آن ها میشوند ،پرتو های یونیزان نامیده میشوند .از

کاربرد پودری آن ها در سیستم های تصفیه آب و پساب [،]10

یونیزان میتوان ذرات آلفا ،بتا ،اشعه های گاما ،ایکس و غیره را

تمایل زیاد به کلوخه شدن در غلظت باال به دلیل اندازه،

نام برد [ .]1استفاده از یونیزان مانند گاما و بیم الکترون در تصفیه

مورفولوژی ،ویژگی های فیزیکی و شیمیایی [ ،]9کدر شدن

و گندزدایی پساب در نقاط مختلف دنیا بررسی شده و نتایج

محلول در غلظت باال ،عدم نفوذ پرتو فرابنفش و کاهش فعالیت

رضایت بخشی به دست آمده است [ .]3،4کاربرد منفرد یونیزان

فوتوکاتالیستی [ ،]11نیاز به تکان دادن مداوم برای جلوگیری از

برای تصفیه و گندزدایی پساب به دز های جذبی باالیی نیاز داشته

تهنشینی فوتوکاتالیست و اطمینان از تماس مؤثر دی اکسید تیتانیم

و ممکن است در مقیاس صنعتی از لحاظ اقتصادی مقرون به

و گونه هدف [ ،]12بازترکیب سریع الکترون  -حفره و کاهش

صرفه نباشد [ .]3محققان مختلف برای کاهش دز الزم حذف

فعالیت فوتوکاتالیستی [ ،]13امکان استفاده تنها در آب و پساب

آالینده های آلی ،معدنی و میکروبی با یونیزان ،استفاده از مواد

های دارای مقدار کم آالینده ها در صورت ترکیب آن ها با پرتو

شیمیایی افزاینده یا جارو کننده گونه های اکسنده و کاهنده بسته

فرابنفش به دلیل محدود بودن شارش فوتون های آن ها [،]10

به نوع آالینده و فوتوکاتالیست ها را پیشنهاد دادهاند [.]5،6

لزوم تاباندن فوتون های پرتو فرابنفش با طول موج کمتر از 400

فوتوکاتالیست ها از روش های فرآیند اکسایش پیشرفته مبتنی بر

نانومتر برای تأمین انرژی بیشتر از باند گاف آن برای برانگیختگی

فعالیت کاتالیستی اکسید و غیراکسید های فلزی نیمههادی

الکترون ها [ ]9میباشد .گزارش شده است که رفع معایب مذکور

میباشد .همه نیمه هادی های اکسیدی و غیر اکسیدی توانایی

به ترتیب می تواند به وسیله کاربرد فیلم های نازک دی اکسید

استفاده به عنوان فوتوکاتالیست را دارد ،ولی نوع اکسیدی آن ها

تیتانیم به جای کاربرد پودری آن ها [ ]12یا همراه کردن

به دلیل حساسیت محل باند های ظرفیت و هدایت آن ها به

pH

فوتوکاتالیست ها با فرآیند های غشایی [ ،]10سوار کردن دی

(نشان دهنده تمایل فوتوکاتالیست ها برای جذب یون هیدروژن،

اکسید تیتانیم بر روی موادی مانند کربن فعال ،نانو تیوب های

هیدروکسیل و آالینده های آلی) و منشأ باند ظرفیت نیمه هادی

کربن ،گرافن و غیره ،دوپ کردن 1دی اکسید 2تیتانیم با فلزات

های اکسیدی ،مؤثرتر از نوع غیر اکسیدی میباشد [ .]7به طور

واسطه برای متوقف کردن بازترکیبی 3الکترون-حفره و کاهش

کلی ،نانو ذرات دی اکسید تیتانیم در بین فوتوکاتالیست ها به

باند گاف [ ،]13همراه کردن42دی اکسید تیتانیم با سایر نیمه هادی

دلیل برخی مزایا مانند پایداری شیمیایی ،نوری و الکترونیکی باال

های دارای باند گاف کوچک تر و بهتبع آن کاهش انرژی مورد

[ ،]8ایمنی ،غیرسمی بودن ،مقاومت باال در برابر اسید و باز ها،

نیاز برای برانگیختگی الکترون ها [ ]9و ترکیب دی اکسید تیتانیم

امکان استفاده در تصفیه محیط زیست و به عنوان افزودنی در

با یونیزان [ ]14انجام شود .ترکیب دی اکسید تیتانیم با یونیزان

مواد غذایی و پزشکی به دلیل عدم تولید محصوالت سمی در

عالوه بر اثر هم افزایی و کاهش دز جذبی مورد نیاز برای تخریب

Doping

1

1

Doping
2Coupling

2
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آالینده ها ،باعث رفع محدودیت های ترکیب آن با پرتو فرابنفش

سازوکار تأثیر تلفیق آن ها با یونیزان برای حذف آالینده های

شده و حتی قابلیت برانگیخته نمودن نانوذراتی با انرژی گاف

آلی ،معدنی و میکروبی بحث و بررسی شود.

بزرگ تر از دی اکسید تیتانیم را نیز دارند [.]14
بلور نانو ذرات دی اکسید تیتانیم دارای سه شکل آناتاز،

 .2سازوکار تأثیر افزودنی های شیمیایی بر حذف

روتایل و بروکایت بوده که دارای تفاوت هایی در اندازه ذرات،

آالینده های مختلف با یونیزان در پساب

انرژی باند گاف و خاصیت فوتوکاتالیستی با یک دیگر میباشند.

در انتخاب نوع مواد افزودنی قبل از پرتوتابی یونیزان ،بایستی

بلور های آناتاز ،بروکایت و روتایل نانو ذرات دی اکسید تیتانیم

حذف نوع آالینده های آلی ،معدنی و میکروبی در نظر گرفته

به طور معمول به ترتیب در اندازه های کوچک تر از  11 ،11تا

شود .گزارش شده است پراکسید هیدروژن به عنوان تحریک

 35و بزرگ تر از  35نانو متر وجود دارند [ .]10همچنین بلور

کننده

منفرد روتایل و آناتاز به ترتیب دارای انرژی باند گاف  3و 3/2

تولید رادیکال هیدروکسیل ( ،]6[) OH.

متانول

(  ) CH3OHجاروکننده رادیکال هیدروکسیل [ ،]6تیواوره

الکترون ولت میباشند [ .]13در مقایسه بین این سه حالت بلوری

(  ) H 2 NCSNH2جاروکننده قوی رادیکال های هیدروکسیل،

منفرد ،آناتاز بیش ترین فعالیت فوتوکاتالیستی را داشته [ ،]15ولی

هیدروژن  H.و الکترون هیدراته (  ،]17[) e-aqترت بوتانول

تحقیقات بیانگر این مطلب بوده که به دلیل برخی معایب کاربرد

( ) CH3C  CH3 2 OHجاروکننده قوی رادیکال هیدروکسیل

منفرد هر یک از این شکل ها مانند اندازه بزرگتر ،سطح ویژه

نسبت به رادیکال هیدروژن و الکترون هیدراته [ ،]17ازون

کمتر و کاهش سرعت واکنش های تخریب آالینده ها با روتایل

تحریک کننده تولید رادیکال هیدروکسیل [ ،]18کربنات یا

[ ،]10باند گاف بزرگتر آناتاز و نیاز به انرژی بیشتر برای

بیکربنات جارو کننده رادیکال هیدروکسیل [ ]19و نیترات جارو

برانگیختگی الکترون ها [ ،]13افزایش بازترکیبی الکترون -حفره

کننده الکترون هیدراته و رادیکال هیدروکسیل [ ]18میباشد.

در فاز دهنده الکترون و کاهش تعداد الکترون و حفرات شرکت

سازوکار تأثیر مواد افزودنی مذکور در واکنش های زیر بیان شده

کننده در واکنش های شیمیایی در کاربرد منفرد هر دو شکل []8

است.

(و غیره) باعث معرفی مخلوط شکل های آناتاز و روتایل به
عنوان فوتوکاتالیست پودری مؤثر در شکل تجاری شده است

H 2 O 2 + eaq
 OH . + OH - ,

()1

-1 -1

3

dm mol s

[.]10
تلفیق یونیزان با افزودنی های شیمیایی و فوتوکاتالیست ها

10

k = 1.1 × 10

H 2 O 2 + OH .  H 2 O + HO 2. ,

()2

k = 2.7 × 10 7 dm 3 mol -1 s -1

مانند دی اکسید تیتانیم برای کاهش دز مورد نیاز حذف آالینده
های آلی ،معدنی و میکروبی در پساب توسط محققان مختلف

H 2 O 2 + H .  H 2 O +OH . ,

()3

پیشنهاد شده است [ .]16بنا به مطالعات انجام شده ،در کشور ما

)k = 9 × 10 7 dm 3 mol (-1) s (-1
.

()4

مطالعه ای در مورد تلفیق یونیزان با افزودنی های شیمیایی و
فوتوکاتالیست ها انجام نشده است .لذا ،در این بررسی سعی شد

.

.

CH 3 OH + OH  H 2 O + CH 2 OH + CH 3O ,
k = 4.7 × 10 8 dm 3 mol -1 s -1
-

()5
17

.

 H + CH 3 O ,

+ eaq
4

CH 3 OH

k = 1 × 10 dm 3 mol -1 s -1
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()6
()7
()8
()9
()10
()11
()12
()13
()14
()15
()16
()17
()18
()19
()20
()21

H 2 NCSNH 2 + eaq
 unknown product ,

()22

k = 2.9 × 10 9 dm 3 mol -1 s -1
H 2 NCSNH 2 + OH .  unknown product

O3 + O 2-.  O3-. +O 2 ,
k = 1.5 × 10 9 dm 3 mol -1 s -1

به طور کلی ،پراکسید هیدروژن در غلظت های مناسب و زیاد

k = 3.9 × 10 9 dm 3 mol -1 s -1

به ترتیب به عنوان تحریک کننده (واکنش( ))1و جاروکننده

H 2 NCSNH 2 + H .  unknown product ,

(واکنش( ))2رادیکال هیدروکسیل عمل مینماید .ترکیب های

k = 6 × 10 9 dm 3 mol -1 s -1

متانول یا ترتبوتانول و تیواوره به ترتیب برای بررسی اهمّیت

CH 3C (CH 3 ) 2 OH + OH .  H 2O + CH 2C (CH 3 ) 2 OH ,

رادیکال هیدروکسیل و گونه های واکنش پذیر اولیه (رادیکال

k = 6 × 10 8 dm 3 mol -1 s -1

هیدروکسیل ،هیدروژن و الکترون هیدراته) در تجزیه آالینده ها

CH 3 C (CH 3 )2 OH + eaq
 H + + CH 2 C (CH 3 )2 O - ,

قبل از پرتوتابی افزوده می شود [ .]6نیترات واکنش پذیری با

k = 4 × 10 5 dm 3 mol -1 s -1

رادیکال هیدروکسیل نداشته ولی به سرعت با الکترون هیدراته

CH 3 C (CH 3 )2 OH + H .  H 2 + CH 2 OH ,
k = 1.7 × 10 5 dm 3 mol -1 s -1

برای تولید نیتریت واکنش میدهد .احتمال انجام این واکنش با

CO32- +OH .  OH - + CO3-. ,

کاهش غلظت اکسیژن به دلیل رقابت نیترات و اکسیژن برای

k = 3.9 × 10 8 dm 3 mol -1 s -1

واکنش با الکترون هیدراته افزایش مییابد .نیتریت بعد از تشکیل

CO32- +eaq
 CO33- ,

به عنوان جارو کننده مؤثر رادیکال هیدروکسیل عمل نموده و با

k = 3.9 × 10 5 dm 3 mol -1 s -1

اکسایش مجدد سریعاً مقدار آن کاهش مییابد .در حالت طبیعی،

HCO3- +OH .  CO3- + H 2 O . ,

با زیاد شدن غلظت نیترات در آب یا پساب به بیش از

k = 8.5 × 10 6 dm 3 mol -1 s -1

 80میکرو مول بر لیتر ،با الکترون هیدراته واکنش داده و تولید

NO 3- + e aq-  NO 2- +O . ,

یون نیتریت میکند [ .]18با افزایش غلظت اکسیژن یا کاهش

k = 9.7 × 10 9 dm 3 mol -1 s -1

غلظت نیترات میتوان از تشکیل نیتریت در طول پرتوتابی

NO 2- +OH .  NO 3- ,
k = 1 × 10 10 dm 3 mol -1 s -1

جلوگیری نمود .واکنش پذیری رادیکال هیدروکسیل با یون

HCO3- +O3 + H .  HO3-. ,

کربنات بیشتر از بیکربنات بوده و رادیکال کربنات تولید شده نیز

k = 3.6 × 10 10 dm 3 mol -1 s -1

نسبتاً غیر واکنش پذیر میباشد .همچنین ،الکترون هیدارته به

HO3-.  O3-. + H + ,

آرامی با کربنات و بیکربنات واکنش داده و قابلیت رقابت با

pk = 6.1

واکنش بین الکترون هیدراته و اکسیژن حل شده را ندارد [.]20

O3-. + H +  OH . +O 2 ,

در مورد ترکیب ازون با پرتوتابی میتوان بیان نمود که واکنش

k = 9 × 10 10 dm 3 mol -1 s -1

پذیری ازون با الکترون هیدراته و رادیکال هیدروژن بیشتر از

O 3 + eaq
 O3-. ,

رادیکال هیدروکسیل میباشد [ .]18لذا ،انتخاب غلظت مناسب

k = 3.7 × 10 10 dm 3 mol -1 s -1

پراکسید هیدروژن و همچنین کاربرد یا عدم کاربرد ترکیب های

O3 + OH .  H 2 O . +O 2 ,
k = 1.1 × 10 8 dm 3 mol -1 s -1

نیترات ،کربنات یا بیکربنات ،متانول ،ترت بوتانول و ازون برای
18
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تحریک حذف آالینده ها با پرتوتابی به نوع آالینده بستگی دارد.

تعادلهای وابسته به  pHقرار دارند (واکنش های )23-25؛ به

اثر های افزودن ترکیب های مذکور در حذف فلزات سنگین با

طوری که  pKaواکنش تعادلی رادیکال هیدروکسیل  11/92بوده

پرتوتابی بررسی نشده ،ولی میتوان حدس زد که با افزودن

و در  pHهای کمتر از  ،11/92رادیکال هیدروکسیل گونه غالب

غلظت های زیاد پراکسید هیدروژن یا افزودن کربنات یا

بوده ولی در  pHهای بیشتر از  11/92گونه (  ) O-.غالب میباشد.

بیکربنات ،متانول و ترتبوتانول به دلیل جاروکردن رادیکال

به طور مشابه نیز  pKaواکنش تعادلی گونه رادیکال پراکسیل

هیدروکسیل ،بازده حذف فلزات بیشتر خواهد بود .همچنین ،با

(  ،) HO.2نیز  4/88بوده و در  pHهای کمتر و بیشتر از  4/88به

درگیرشدن نیترات در واکنش های کاهش و اکسایش مجدد و

ترتیب رادیکال های پراکسیل و آنیون پرهیدروکسید ( ) O-.2غالب

جارو شدن رادیکال هیدروژن و الکترون هیدراته با ازون ،افزودن

میباشند [ .]21همچنین در  pHهای کوچک تر از ،11/65

این ترکیب ها بر حذف فلزات سنگین به ترتیب تأثیر اندک یا بی

پراکسید هیدروژن نیز به عنوان یکی از گونه های اکسنده نقش

تأثیر و اثر های کاهشی خواهد داشت .در مورد اثر افزودنی های

ایفا مینماید [ .]22بنابراین ،با توجه به مطالب مذکور میتوان

مذکور بر حذف آالینده های آلی توسط پرتوتابی میتوان بیان

تأثیر  pHبر تولید گونه های اکسنده تحت پرتوتابی را به چند

نمود که با در نظر گرفتن نوع آالینده آلی و قابلیت حذف با

منطقه مانند پرتوتابی در  pHهای کمتر از  5 ،5تا 11/65 ،11/65

رادیکال هیدروکسیل یا الکترون هیدراته ،تأثیر غلظت های

تا  11/9و بیشتر از  11/9تقسیم بندی نمود؛ به طوری که

در pH

مختلف پراکسید هیدروژن و یا افزودن کربنات یا بیکربنات،

های کمتر از  5رادیکال های هیدروکسیل ،پراکسیل و پراکسید

متانول ،ترتبوتانول ،نیترات و ازون متفاوت خواهد بود .گزارش

هیدروژن 5 ،تا 11/65رادیکال های هیدروکسیل ،آنیون

شده است که افزودن یک تا دو میلیموالر پراکسید هیدروژن و

پرهیدروکسید و پراکسید هیدروژن 11/65 ،تا  11/9رادیکال

یا افزودن ترتبوتانول و تیواوره قبل از پرتوتابی بازده حذف

هیدروکسیل و آنیون پرهیدروکسید و بیشتر از  11/9آنیون

مترونیدازول را در محلول آبی بهترتیب افزایش و کاهش داده

پرهیدروکسید و(  ) O-.به عنوان گونه غالب اکسنده عمل

است [ .]17بتولی و همکاران تأثیر غلظت های  20و  200میلی

مینمایند .رادیکال هیدروکسیل نسبت به دیگر گونه های اکسنده

گرم بر لیتر بیکربنات/کربنات 1 ،و  50میلی گرم بر لیتر نیترات و

مانند پراکسیل و (  ) O-.واکنش پذیری باالیی داشته [ ]21و باعث

سطوح دز صفر 0/5 ،و  5کیلوگری پرتو گاما بر حذف

آسیب های کشنده در جانداران بیمارگر می شود .بنابراین میتوان

پنتاکلروفنول و تریکلرواتیلن از محلول آبی حاوی آن را بررسی

حدس زد که  pHهای که نسبت رادیکال هیدروکسیل به دیگر

و گزارش کردند که غلظت های به کار برده شده نیترات و غلظت

اکسنده ها باال بوده ،سبب افزایش آسیب به جانداران بیمارگر و

 20میلی گرم بر لیتر کربنات/بیکربنات بر حذف هر دو ترکیب

به تبع آن کاهش دز مورد نیاز برای گندزدایی شده و بر حذف

آلی هالوژنه اثر معنا داری نداشته و فقط در غلظت  200میلیگرم

فلزات سنگین اثر معکوس میگذارد.

بر لیتر کربنات /بیکربنات و دز  0/5کیلو گری بازده حذف به

()22

طور معنا داری کاهش داشت [.]20

()23

در مورد افزودنی های شیمیایی برای تنظیم  pHپرتوتابی
میتوان بیان نمود که گونه های اکسنده حاصل از پرتوتابی در

()24
19
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()25

pK = 11.65

توجه به اهداف پرتوتابی پساب و حذف نوع مشخصی از آالینده

H 2O2  H aq+ + HO2aq
,

ها ،میتوان پرتوتابی را بهوسیله ترکیب با گازهای مختلف بهینه
نمود.

از افزودنی های شیمیایی دیگر میتوان به ترکیب فرآیند
پرتوتابی محلول های آبی یا پساب با گاز های مختلف مانند هوا،

گزارش شده است که برای مقایسه اثر افزودنیهای شیمیایی

نیتروژن ،اکسیژن ،آرگون ،خأل و غیره برای هوادهی و تغییر

بر تخریب آالینده های مختلف از مقادیر  K1 ، G - Valueیا

اتمسفر پرتوتابی و یا شرایط بدون هوادهی اشاره نمود .شرایط

ثابت دز و بازده حذف آالینده تحت افزودنیهای مختلف ( ) η

هوادهی با گاز های مختلف یا بدون هوادهی بر مقادیر رادیکال

استفاده می شود .در مورد آالینده های مختلف ،مقادیر

های آزاد تولیدی و به تبع آن سازوکار تأثیر پرتوتابی بر انواع

 G - Valueاز معادله( )26و مقادیر  ηاز معادله ( )27محاسبه

آالینده ها اثر دارد .به طور کلی ،در مورد تغییر اتمسفر محلول یا

می شود .در معادله  G - Valueبرای آالینده های مختلف، C 0 ،

پساب در طول پرتوتابی میتوان بیان نمود که به دلیل واکنش

،C

های مصرف اکسیژن مانند واکنش با گونه های کاهنده ،مواد

NA

و

D

به ترتیب غلظت موالر اولیه یا قبل از پرتوتابی

آالینده ،غلظت موالر باقیمانده یا بعد از پرتوتابی آالینده ،عدد

معدنی یا آلی ،غلظت اکسیژن در طول پرتوتابی کاهش یافته و

آواگادرو برابر  6/023×1023مولکول بر مول ،دز جذبی بر حسب

ممکن است به وضعیت عاری از اکسیژن در دز های باال منجر

کیلو گری و عدد  6/24×1019نیز عامل تبدیل کیلوگری به 100

گردد .گزارش شده است که در طول پرتوتابی محلول حاوی

الکترون ولت بر لیتر میباشد [ .]6،21ثابت دز و بازده تخریب

 50-500میکرو مول بر لیتر توفوردی 1در شرایط بدون هوادهی،

بهترتیب بر حسب یک بر کیلو گری و درصد خواهد بود [.]6،16

غلظت اکسیژن به صورت خطی با نسبت  1/1میلی گرم بر لیتر

از ثابت دز میتوان برای محاسبه

بر  100گری تا دز  700گری کاهش یافت؛ به طوری که در دز

D0.9 ، D0.5

و

D 0.99

به ترتیب

دز الزم برای تخریب  90 ،50و  99درصد آالینده مورد نظر طبق

 1کیلو گری تنها چهار درصد از مقدار اولیه اکسیژن باقی ماند.

واکنش های زیر استفاده نمود [.]17،21

نتایج مذکور بر ضرورت تأمین اکسیژن در طول پرتوتابی

()26

مخصوصاً در دزهای باالی  1کیلوگری تأکید دارند .برای ثابت
نگه داشتن غلظت اکسیژن اولیه در طول پرتوتابی به میزان  8میلی
گرم بر لیتر یا  0/25میلی مول ،اشباع هوا با شدت جریان  1لیتر
بر دقیقه توصیه گردید [ .]23در محلول های اشباع نیتروژن
(  ،) N2اکسیژن نبوده و واکنش گونه های کاهنده با اکسیژن

(رادیکال هیدروکسیل ،هیدروژن و الکترون هیدارته) خواهد بود

()27
()28

C = C 0 e -k 1 D

()30

[ .]21به طور کلی ،در مورد تأثیر هوادهی یا اشباع نمودن 2پساب

D × 6.24 × 10 19

)(C - C
= 0
100%
C0

()29

انجام نشده و گونه های واکنشپذیر همان گونه های اولیه

(C 0 - C) × N A

= G -Va lue

C
) = -K 1 D
C0

ln2
=
K1

(ln

D0.5

با گازهای مختلف بر حذف آالینده ها میتوان بیان نمود که با
1

2,4-D
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()31
()32

ln10
K1

ln99
K1

شده بود [ .]6زنگ و همکاران با افزودن  0/5و  1درصد متانول

= D0.9

و  0/1و  0/2میلیموالر تیواوره نتایج مشابه با تحقیقات لیو و
= D0.99

همکاران [ ]6در مورد ترکیب ایبوپروفن بهدست آوردند[.]19
افزودن پراکسید هیدروژن به میزان  0/1و  0/5درصد نیز به ترتیب

با توجه به این اینکه مقایسه تأثیر افزودنی های شیمیایی و

باعث افزایش و کاهش بازده حذف ایبوپروفن گردید .واسیم و

گاز های مختلف بر حذف آالینده های معدنی مانند فلزات

همکاران نیز با محاسبه تغییرات  G - Valueمحلول رنگی تحت

سنگین با شاخص های مذکور خیلی کم انجام شده است؛ لذا ،به

تأثیر ترکیب افزودنیهای مختلف با پرتو گاما گزارش کردند که

برخی تحقیقات انجام یافته در مورد آالینده های آلی اشاره می

در هر دز معین مقادیر  G - Valueدر  pHبا مقدار  ، 9بیشتر از

شود .لیو و همکاران اثر مواد افزودنی پراکسید هیدروژن (صفر تا

 5و  12بود .همچنین  G - Valueدر حضور پراکسید هیدروژن

 12درصد) ،متانول ( 1/5و  3درصد) ،تیواوره ( 0/28و 0/56

و اکسیژن نسبت به اشباع با نیتروژن بیشتر بود .با افزایش دز

میلی موالر) در ترکیب با دز های پرتوتابی صفر0/7 ،0/5 ،0/3 ،

پرتوتابی در حضور مواد افزودنی و  pHهای مختلف ،مقادیر

و  1کیلو گری پرتو گاما بر تخریب دیکلوفناک را بررسی و

 G - Valueکاهش یافت .افزایش  G - Valueتحت تأثیر مواد

گزارش کردند که افزودن بیشتر از  3درصد پراکسید هیدروژن و

افزودنی یا در  pHخاص نشان دهنده حذف تعداد بیشتر

افزودن متانول و تیواوره در یک دز معین باعث کاهش بازده

مولکولهای آالینده به ازای دریافت انرژی برابر در آن شرایط

حذف دیکلوفناک گردید؛ ولی با افزایش دز جذبی در حضور یا

بوده ،یا بهعبارتی دیگر نشان دهنده مؤثر بودن پرتوتابی در ترکیب

عدم حضور متانول و تیواوره ،بازده حذف دیکلوفناک افزایش

با مواد افزودنی برای حذف آالینده مشخص بود .آنان همچنین

یافت .کاهش بازده حذف دیکلوفناک در حضور متانول و تیواوره

دز الزم برای حذف  90 ،50و  99درصد (به ترتیب

نشان دهنده حذف آن با دو سازوکار اکسایش با رادیکال

و

هیدروکسیل و کاهش با رادیکال هیدروژن و الکترون هیدراته

D0 . 9 9

D0.9 ، D0.5

) آالینده را در شرایط  pHیا مواد افزودنی مختلف

محاسبه و گزارش کردند که دز الزم برای تخریب  90 ،50و 99

بود G - Value .دیکلوفناک با افزایش غلظت آن و دز پرتوتابی،

درصد رنگ در غلظت های کم pH ،مقدار  9و حضور پراکسید

بهترتیب افزایش و کاهش یافت .تغییرات بازده حذف برعکس

هیدروژن کمتر بود [ .]21کونگمونی و همکاران نیز گزارش

تغییرات  G - Valueبود .کاهش  G - Valueنشان دهنده کاهش

کردند که با افزایش دز جذبی بازده حذف فربول دیاستات

بازده فرآیند پرتوتابی گاما با افزایش زمان پرتوگیری (دز

(  ) PDAافزایش یافت G - Value .فربول دی استات در دز بین

پرتوتابی) بود .دالیل کاهش  ، G - Valueافزایش رقابت بین

 0/5تا  1کیلو گری افزایش ولی بعد از آن به طور تدریجی کاهش

رادیکال های آزاد تولید شده با رادیولیز آب شامل رادیکال

یافت .افزایش مقادیر  G - Valueدر دز بین  0/5تا  1کیلو گری

هیدروکسیل ،هیدروژن ،الکترون هیدراته و غیره برای واکنش با

به افزایش حذف متانول و حذف کامل آن در دز  1کیلو گری و

مولکولهای حل شده (دیکلوفناک) و افزایش واکنش های

کاهش در مقادیر بیشتر از  1کیلو گری نیز به واکنش های رقابتی

بازترکیبی رادیکال -رادیکال ذکر گردید .همچنین افزایش

نسبت داده شد .همچنین مواد افزودنی -2پروپانول و ترت-

 G - Valueبا افزایش غلظت اولیه نشان دهنده شانس بیشتر

بوتانول ( 0/1موالر) و متانول ( 2و  3درصد) استفاده و مشاهده

رادیکال های آزاد تولید شده برای واکنش با مولکول های حل
21
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شد که با حضور هر سه ترکیب حذف رادیولیتیکی

PDA

گونه های موجود در سطح و محلول می شود .در اکثر موارد،

کاهش

حفره و الکترون به ترتیب با آب یا یون هیدروکسیل و مولکول

یافت [.]24

اکسیژن متصل به سطح برای تولید رادیکال هیدروکسیل و آنیون

 .3سازوکار تأثیر افزودن فوتوکاتالیست ها بر حذف

پرهیدروکسید واکنش میدهد .واکنش های مذکور ضمن

آالینده های مختلف با یونیزان در پساب

جلوگیری از بازترکیبی الکترون-حفره تولید شده در مرحله اول،
باعث تخریب آالینده های آلی و میکروبی با گونه های اکسنده

در مورد افزودن کاتالیست ها یا مواد حساس کننده به پرتو

تولید شده مانند رادیکال هیدروکسیل ،پراکسیل ،آنیون

میتوان بیان نمود که به دلیل نیاز به دز جذبی باال برای تخریب

پرهیدروکسید و پراکسید هیدروژن می باشد]13[ .

آالینده ها در تیمار منفرد پرتوتابی ،ترکیب آن با برخی کاتالیست

برای حذف آالینده های مختلف با تلفیق فوتوکاتالیست ها و

ها برای بهینه کردن تأثیر پرتوتابی ضروری است [.]25

یونیزان ،عالوه بر عوامل مؤثر بر پرتوتابی منفرد ذکر شده در مقاله

فوتوکاتالیست های نیمه هادی گروهی از کاتالیست ها بوده که

دیگر نگارندگان چاپ شده در مجله تابش و فناوری هستهای

بر اثر جذب فوتون با انرژی بیشتر از باند گاف آن ها واکنش

[ ،]2فاکتور های مختلفی مانند غلظت آالینده ها ،غلظت

های شیمیایی در سطح آن ها تسریع می شود [ .]14سازوکار کلی

فوتوکاتالیست ،pH ،مقدار اکسیژن محلول [ ،]13نوع و شکل

تسریع حذف آالینده های آلی ،معدنی و میکروبی بر اساس

بلوری فوتوکاتالیست [ ،]8افزودنی های دارای خاصیت اکسنده

واکنش های فوتوکاتالیستی بهصورت معادلههای زیر میباشد

[ ]26و کاهنده [ ]5اثر دارد .لذا برای تشدید حذف آالینده های

[.]13

ویژه موجود در آب یا پساب ،آشنایی با سازوکار تأثیر آن ها

()33

TiO2 + h  Ebg  ecb- + hvb+

()34

hvb+ + H 2 Oads   OH .ads  + H +ads 

()35

hvb+ + OH -ads   OH .ads 

()36

ecb- + O 2  O 2-.ads 

()37

O 2-.ads  + H +ads   HO 2. ads 

ضرورت دارد .در مورد سازوکار تأثیر غلظت ،نوع و شکل بلوری
فوتوکاتالیست میتوان بیان نمود که افزایش غلظت فوتوکاتالیست
تا حد بهینه و زیاد به ترتیب به عنوان تحریک کننده و بازدارنده
حذف آالینده ها عمل مینماید؛ به طوری که ،افزایش غلظت تا
حد بهینه عالوه بر افزایش جذب فیزیکی آالینده بر سطح
نانوذرات ،تعداد جایگاه های فعال در سطح برای تولید زوج
الکترون-حفره ،انجام واکنش های اکسایش یا کاهش

جذب فوتونهای دارای انرژی بزرگتر یا مساوی انرژی باند

فتوکاتالیستی و تخریب آالینده های مختلف افزایش خواهد

گاف نیمههادی سبب برانگیختگی الکترون باند ظرفیت و رفتن

یافت؛ ولی با افزایش مقادیر بیشتر غلظت فوتوکاتالیست ،عالوه

آن به باند هدایت شده و به تبع آن جفت الکترون-حفره بهترتیب

بر کدر شدن سوسپانسیون و جلوگیری از نفوذ پرتو فرابنفش،

در باند هدایت و ظرفیت تشکیل می شود .الکترون باند هدایت

تشکیل کلوخه افزایش ،سطح فعال و تخریب آالینده ها کاهش

( ) ecb-و حفره باند ظرفیت ( ) hvb+به سطح فوتوکاتالیست مهاجرت

خواهد یافت [.]13

کرده و بهترتیب وارد واکنش های کاهش و اکسایش با دیگر
22
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جیوه (

) محلول در غیاب پرتو فرابنفش بهترتیب بر سطح

فوتوکاتالیست هومبیکت و دگوسا جذب شد .مقدار بهینه
فوتوکاتالیست  2گرم بر لیتر تعیین شد ،به طوری که کاهش در
مقادیر بیشتر به دلیل کلوخه شدن ذرات بر اثر برخورد با همدیگر
و کمتر از آن به کاهش جایگاههای فعال نسبت داده شد [.]27
نتایج چن و ری مغایر با مشاهدههای خلیل و همکاران [ ]27بوده؛
به طوری که آن ها کاهش فوتوکاتالیستی یون های فلزی در
محلول حاوی  0/6میلی موالر فلزات با غلظت  2گرم بر لیتر
دیاکسید تیتانیم با برند های تجاری دگوسا  P25و هومبیکت
 100( UV100درصد آناتاز) و پرتو فرابنفش مقایسه و گزارش
کردند که دیاکسید تیتانیم دگوسا  P25فعالیت خوب برای
کاهش فتوکاتالیستی فلزات

Ag + ، Cr 6+ ، Fe3+

داد .با کاربرد برند هومبیکت

 UV100به Fe3+

و

Hg 2+

نشان

جز برای سایر

یونهای فلزی واکنش پذیری بسیار کم یا عدم واکنش پذیری
مشاهده گردید .یونهای ، Fe2+

Cu 2+

و

Ni 2+

نشان ندادند ،با اینکه کاهش فتوکاتالیستی

هیچ کاهشی

Cu 2+

از لحاظ

ترمودینامیکی امکانپذیر بود .همچنین ،کاهش فوتوکاتالیستی

شکل  .1سازوکار تشکیل الکترون و حفره در سطح فوتوکاتالیست

Pb2+

دیاکسید تیتانیم و واکنش با آالینده های مختلف []9

از لحاظ ترمودینامیکی غیرممکن بوده ولی غلظت آن با

سرعت خیلی کم کاهش یافت [ .]5به طوری که حدود  42و31
نوع و شکل بلوری فوتوکاتالیست با سازوکار های مختلفی

درصد از جیوه (

) محلول در غیاب پرتو فرابنفش به ترتیب

مانند انرژی باند گاف آنها ،پایداری ،سطح ویژه و غیره حذف

بر سطح فوتوکاتالیست هومبیکت و دگوسا جذب شد .مقدار

آالینده ها را تحت تأثیر قرار میدهد [ .]9در مورد غلظت ،نوع و

بهینه فوتوکاتالیست  2گرم بر لیتر تعیین شد ،به طوری که کاهش

شکل بلوری فوتوکاتالیست ،خلیل و همکاران با بررسی تأثیر

در مقادیر بیشتر به دلیل کلوخه شدن ذرات بر اثر برخورد با

مقادیر مختلف دو برند دیاکسید تیتانیم هومبیکت  UV100و

همدیگر و کمتر از آن به کاهش جایگاه های فعال نسبت داده شد

دگوسا ( P25شامل  2 ،1/5و  2/5گرم بر لیتر) بر کاهش

[ .]27نتایج چن و ری مغایر با مشاهده های خلیل و همکاران

) با پرتو فرابنفش گزارش کردند که

[ ]27بوده؛ به طوری که آنان کاهش فوتوکاتالیستی یون های

)

فلزی در محلول حاوی  0/6میلیموالر فلزات با غلظت  2گرم بر

نسبت به دگوسا بهتر بود و آن به سطح ویژه و جذب فیزیکی

لیتر دیاکسید تیتانیم با برندهای تجاری دگوسا  P25و هومبیکت

باالی آن نسبت داده شد؛ به طوریکه حدود  42و 31درصد از

 100( UV100درصد آناتاز) و پرتو فرابنفش مقایسه و گزارش

فتوکاتالیستی جیوه (

فوتوکاتالیست هومبیکت  UV100برای کاهش جیوه (
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دوره،3شماره  ،1بهار 1395

حمایت عسگری لجایر ،نصرتاله نجفی ،ابراهیم مقیسه

ن
ن

کردند که دی اکسید تیتانیم دگوسا  P25فعالیت خوب برای

میتوان بیان نمود که طیف گستردهای از فلزات سنگین به

نشان

تغییرات فتوشیمیایی در سطح نیمه هادی ها حساس بوده و بر اثر

برای سایر

پذیرش الکترون حاصل از باند هدایت ،یون های فلزی موجود

یونهای فلزی واکنش پذیری بسیار کم یا عدم واکنش پذیری

در محلول به حالت اکسایش کمتر یا عنصری کاهش مییابد.

هیچ کاهشی

یون های کاهش یافته ممکن است رسوب یا جذب ذرات نیمه

از لحاظ

هادی شده و متعاقب ًا با روش های مکانیکی یا شیمیایی از

ترمودینامیکی امکانپذیر بود .همچنین ،کاهش فوتوکاتالیستی

سوسپانسیون استخراج گردد [ .]5،27اکسایش یا کاهش

از لحاظ ترمودینامیکی غیرممکن بوده ولی غلظت آن با

فوتوکاتالیستی گونه های شیمیایی به پتانسیل اکسایش-کاهش آن

کاهش فتوکاتالیستی فلزات Ag + ، Cr 6+ ، Fe3+

داد .با کاربرد برند هومبیکت  UV100بهجز
مشاهده گردید .یونهای ، Fe2+

Cu 2+

و

Fe3+

Ni 2+

نشان ندادند ،با اینکه کاهش فتوکاتالیستی
Pb2+

و

Hg 2+

Cu 2+

گونه بستگی دارد؛ به طوری که ،برای کاهش گونه های شیمیایی

سرعت خیلی کم کاهش یافت [.]5
تغییرات  pHمحلول ،بار سطحی فوتوکاتالیست مانند

باید پتانسیل باند هدایت نیمه هادی از پتانسیل کاهشی آن گونه

نانو ذرات دیاکسید تیتانیم را مطابق واکنش های زیر تغییر داده،

منفی تر یا برای اکسایش ،پتانسیل باند ظرفیت از پتانسیل

به طوری که در شرایط اسیدی (زیر نقطه ایزوالکتریک) و قلیایی

اکسایشی گونه شیمیایی مثبت تر باشد .پتانسیل اکسایش–کاهش

(باالی نقطه ایزوالکتریک) سطح دیاکسید تیتانیم بهترتیب

باند ظرفیت و هدایت به  pHوابسته بوده و با افزایش هر واحد

پروتون گیری و پروتون دهی میکند (واکنش های ( )38و

 pHبه میزان  59میلیولت به پتانسیل کاتدی بیشتر تغییر میکند

( .))39دیاکسید تیتانیم در محیط اسیدی به عنوان اکسنده عمل

(واکنشهای  40و )41؛ ولی ،پتانسیل کاهشی همه یونهای فلزی

نموده؛ ولی با کاهش شدید  pHبه دلیل پوشاندن سطح آن با

مانند ، Ag+

، Cu 2+ ، Fe 2+ ، Fe3+ ، Au +3 ، Hg 2 2 ، Hg 2+

زیادی یون هیدروژن ،برانگیختگی ذرات ،تولید رادیکال های آزاد

Cd 2+ ، Ni 2+ ، Pb2+ ، Cu +

و سرعت واکنش کاهش مییابد .در محلولهای قلیایی نیز با در

از  pHبوده ،بنابراین pH ،باال برای کاهش فتوکاتالیستی این یون

دسترس بودن یون هیدروکسیل و اکسایش آن با حفرههای حاصل

های فلزی مناسب میباشد [ .]5گزارش شده است که الکترون

از نوار ظرفیت دیاکسید تیتانیم ،غلظت رادیکال های

های تولید شده ممکن است باعث کاهش پروتون ،اکسیژن

هیدروکسیل افزایش مییابد .بنابراین ،بسته به طبیعت آالینده

محلول یا یونهای فلزی بسته به شرایط محلول شود .لذا ،انجام

جذب شونده در سطح فوتوکاتالیست ،جذب و تخریب آالینده

مطلوب تر واکنش های کاهش فلزات سنگین از لحاظ

در محیط اسیدی یا بازی متغیر میباشد [.]13

ترمودینامیکی در غیاب پروتون ،اکسیژن محلول و حفره باند

()38

TiOH + H +  TiOH 2+

()39

TiOH + OH -  TiO - + H 2 O

و

Cr 3+

(بهجز  ) Cr 6+مستقل

ظرفیت امکانپذیر است .پتانسیل کاهشی یون
Cd 2+

و

Cr 3+

های فلزی ، Fe 2+

منفی تر از پتانسیل باند هدایت بوده و کاهش

فتوکاتالیستی آن ها امکان پذیر نیست .لذا ،یون های
بهطور کلی ،در مورد حذف فلزات سنگین و ریز جاندارن

Cr 6+

بیمارگر در محلولهای آبی یا پساب با تلفیق فوتوکاتالیستها و

فقط توانایی تبدیل شدن به

Fe 2+

و

Cr 3+

ترمودینامیکی از طریق فوتوکاتالیستی دارند .کاهش

پرتوتابی یونیزان و تأثیر تغییرات  pHبر سازوکار حذف آنها

Ni 2+

24
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3+

 Feو

به لحاظ
Pb2+

و

در اغلب شرایط به دلیل نیروی محرکه بسیار کم بعید
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بوده ،ولی کاهش سایر یون های مذکور از لحاظ ترمودینامیکی

تعداد فوتون های رسیده به سطح و تولید رادیکال های آزاد

امکان پذیر است .همچنین ،از طرف دیگر پتانسیل کاهشی یون

کاهش مییابد .حضور اکسیژن محلول به دلیل جارو کردن گونه

های فلزی در  pHهای مختلف به غلظت آن یون وابسته بوده و

های کاهنده و افزایش تشکیل گونه های اکسنده [ ]13بازده حذف

با کاهش غلظت یون محلول ،نیرو محرکه کاهش فتوکاتالیستی

آالینده های میکروبی و آلی را افزایش و فلزات سنگین را کاهش

افت میکند [.]5

میدهد .چن و ری ( )2001گزارش کردند که حضور اکسیژن

()40

Ecb V  = -0.05 - 0.059 pHat 25 ℃

()41

Evb V  = 3.15 - 0.059 pHat 25 ℃

محلول باعث تغییر کاهش فتوکاتالیستی فلزات

Ag +

و

Hg 2+

با دیاکسید تیتانیم دگوسا  P25گردید ،در حالی که بر فلزات
Fe3+

در مورد حذف آالینده های میکروبی نیز مانس و همکاران

و

Cr 6+

اثر معنا داری نداشت .تأثیر یا عدم تأثیر اکسیژن

محلول بر کاهش فتوکاتالیستی فلزات به پتانسیل کاهش و میزان

گزارش کردند که آسیب فوتوکاتالیستها به سلولهای باکتریایی

جذب آن ها بر سطح نیمه هادی نسبت داده شد؛ به طوری که،

ناشی از حمله گونه های اکسنده به فسفولیپیدهای غیر اشباع غشا

اکسیژن محلول کاهش فوتوکاتالیستی یون های فلزی دارای

و ورود ذرات فوتوکاتالیست به سلول های آسیب دیده

پتانسیل کاهشی کمتر را به طور معنا داری کاهش داد .خلیل و

میباشد[ .]28گزارش شده است که غلظت فوتوکاتالیست مانند

همکاران نیز اثر اکسیژن محلول بر حذف جیوه (

دیاکسید تیتانیم ،غلظت جانداران بیمارگر ،دما pH ،و غیره در

)توسط

فوتوکاتالیست هومبیکت  UV100با اشباع کردن محلول با گاز

بهینه سازی فرآیند گندزدایی توسط فوتوکاتالیستها مؤثر بوده،

نیتروژن یا حالت تعادل با اتمسفر هوا بررسی و مشاهده کردند

به طوری که  pHمحلول عالوه بر تغییر بار سطح ذرات دیاکسید

که  80و  55درصد جیوه از محلول به ترتیب در سوسپانسیون

تیتانیم ،جذب جانداران بیمارگر به سطح تیتانیا ،تخریب و تکثیر

اشباع با گاز نیتروژن (غیاب اکسیژن) و سوسپانسیون در تعادل با

آن ها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد [ .]12واتس و همکاران

هوا حذف گردید و دلیل آن به رقابت اکسیژن و جیوه برای

دریافتند که تخریب فتوکاتالیستی کلیفرم و پولیوویروس در

واکنش با الکترون نسبت داده شد[.]27

پساب فاضالب شهری با تغییر  pHدر محدوده  5تا  8تحت تأثیر

افزودن ترکیب های اکسنده مانند غلظت مناسب پراکسید

قرار نگرفت[ .]29نتایج رینکن و همکاران نیز مشابه واتس و

هیدروژن به سوسپانسیون حاوی فوتوکاتالیست و پرتوتابی عالوه

همکاران [ ]29بوده و گزارش کردند که اشرشیا کلی در  4 pHیا

بر تولید رادیکال هیدروکسیل ،باعث افزایش تولید گونه های

 9به تخریب فوتوکاتالیستی حساسیت بیشتر از  7 pHدارد[.]30

اکسنده دیگر مانند آنیون پرهیدروکسید بهوسیله جارو کردن حفره

گومی و همکاران ( )2005نیز گزارش کردند که فعالیت گندزدایی

و کاهش بازترکیبی الکترون-حفره شده [ ،]26به تبع آن اثر های

دی اکسید تیتانیم همبستگی نزدیک با نقطه ایزوالکتریک

تخریبی بر آالینده های آلی و میکروبی افزایش ولی بازده حذف

نیمه هادی داشته و مواد با نقطه ایزوالکتریک کم خاصیت

فلزات سنگین کاهش مییابد .با افزودن ترکیب های کاهنده مانند

گندزدایی کمتری دارند[.]31

متانول ،EDTA ،اسید سالیسیلیک و غیره بهوسیله اهدای الکترون

در مورد غلظت آالینده های مختلف میتوان بیان نمود که با

به حفره و تضعیف بازترکیبی الکترون-حفره یا اهدای آن به

افزایش غلظت ،جذب آن ها بر سطح فوتوکاتالیست افزایش و

رادیکال های هیدروکسیل تشکیل شده با فعالیت حفره ،بازده
25
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حذف فلزات سنگین را افزایش و آالینده های آلی و میکروبی را

هیدروژن را بر میزان رادیکال هیدروکسیل و آنیون پرهیدروکسید

کاهش خواهد داد [ .]5اگرچه مطالعات گستردهای در مورد تلفیق

در سوسپانسیون دارای دیاکسید تیتانیم بررسی و گزارش کردند

فوتوکاتالیست ها با غیر یونیزان مانند فرابنفش ،ترکیب های

که با افزودن  0/2میلی موالر پراکسید هیدروژن ،میزان رادیکال

اکسنده و کاهنده برای تحریک حذف آالینده ها در آب و پساب

هیدروکسیل و آنیون پرهیدروکسید بهترتیب  3و  3/6برابر

انجام شده است ،اما چنین مطالعهای در مورد تلفیق آنها با یونیزان

افزایش ولی در غلظت بیشتر از آن میزان آنیون پرهیدروکسید

بسیار اندک بوده و در ایران نیز تاکنون گزارشی در مورد حذف

کاهش یافت[ .]26در مورد افزودن کاهنده ها نیز مطالعات

آالینده های مختلف پساب یا آب با تلفیق آن ها وجود ندارد.

مختلفی انجام شده است .چن و ری اثر های چهار کاهنده

همچنین ،اکثر مطالعات انجام یافته در مورد تلفیق فوتوکاتالیست

تترانیتروفنل ،متانول ،سالیسیلیک اسید و  EDTAرا بر کاهش

دیاکسید تیتانیم با یونیزان و غیر یونیزان بر حذف آالینده های

فتوکاتالیستی

با دیاکسید تیتانیم دگوسا  P25بررسی و

معدنی مانند فلزات سنگین بوده؛ لذا به برخی تحقیقات انجام

گزارش کردند که افزودن هر چهار گونه باعث تسریع کاهش

Hg 2+

Hg 2+

شده ،به طوریکه تأثیر  EDTAنسبت به

یافته در این مورد اشاره می شود .زکی و ال-قندی با بررسی

فتوکاتالیستی

حذف فلزات مس ،کبالت و استرانسیم از محلول های آبی با

سه گونه دیگر مؤثرتر بود .تأثیر مؤثرتر  EDTAبه خاصیت اهدا

تلفیق پرتو بیم الکترون با دز های  25تا  150کیلو گری0/1 ،گرم

کننده مؤثر الکترون (پذیرنده حفره) در سیستم فتوکاتالیستی و نه

بر لیتر دی اکسید تیتانیم دگوسا  ، P25پرتو فرابنفش و اسید

جذب فیزیکی قوی کمپلکس جیوه-

هیومیک گزارش کردند که در تیمار منفرد پرتو بیم الکترون در

تیتانیم دگوسا  P25نسبت داده شد[ .]5همچنین گزارش شده

دز  125کیلو گری ،درصد حذف مس ،کبالت و استرانسیم

است که افزودن  20درصد (حجمی/حجمی) متانول به

بهترتیب  83 ،41و  60درصد بود .در حضور سوسپانسیون

سوسپانسیون آبی جیوه در حضور  2گرم بر لیتر دی اکسید تیتانیم

دیاکسید تیتانیم با پرتو فرابنفش و در همان دز بیم الکترون،

هومبیکت  UV100منجر به حذف کامل جیوه شد .متانول به

درصد حذف مس ،کبالت و استرانسیم به ترتیب به  87 ،51و 75

عنوان جارو کننده حفره عمل نموده ،بازترکیبی الکترون-حفره را

درصد افزایش یافت .در تیمار ترکیبی دی اکسید تیتانیم ،اسید

کاهش و کاهش فوتوکاتالیستی یون جیوه را افزایش داد [.]27

EDTA

با دی اکسید

هیومیک و پرتو فرابنفش تنها در دز  50کیلو گری بیم الکترون،

 .4نتیجهگیری کلی

همه فلزات مس ،کبالت و استرانسیم به طور کامل حذف شدند.
حذف کامل فلزات در تیمار های ترکیبی مذکور نشان دهنده

تمرکز جمعیت و صنعت در نقاط مختلف باعث شکل گیری

ذخیره انرژی حدود  66درصد در مقایسه با استفاده منفرد از پرتو

حجم زیادی از فاضالب شده که تصفیه آن ها منجر به تولید

بیم الکترون بود .با کاربرد دیاکسید تیتانیم ،اسید هیومیک و پرتو

پساب زیادی شده است .به طوری که عدم توجه به یافتن بهترین

فرابنفش ،دز الزم برای حذف  75درصد فلزات با پرتوتابی بیم

شیوه های تصفیه و حذف آالینده های آن ها ،دشواری های

الکترون ،در استرانسیم از  60/88به  30کیلوگری ،در کبالت از

زیست محیطی زیادی را ایجاد کرده است .از آنجایی که امروزه

 125به  32کیلوگری و در مورد مس از بیشتر از  150به 38/4

پیشرفت های چشم گیری در مورد حذف آالینده های آلی،

کیلوگری کاهش یافت[ .]16هیراکاوا و ناساکا اثر های پراکسید

یونیزان با

معدنی و میکروبی از پساب از جمله تلفیق
26
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ABSTRACT
Concentration of population and industries in different parts has produced the large volume of
wastewater, so that the lack of adequate treatment plants and no attention to proper treatment and
pollutants removal techniques has created many environmental problems. The use of ionizing
radiation alone to remove pollutants from wastewater needs high absorbed doses and may not be
economical on an industrial scale. The application of photocatalytic and chemicals additives to induce
oxidizing or reducing species depending on the type of pollutants have suggested for reducing the
ionizing radiation dose to remove organic, inorganic and microbial contaminants. There was no study
about combination of ionizing radiation with chemicals additives and photocatalysts in Iran, so that
the introduction of these technologies and their impact mechanisms is required. According to
application of sewage and wastewater mainly in the crops cultivation in Iran and entering of organic
and inorganic contaminants to food chain by consumption of these plants, using of modern methods
in removing contaminants from wastewater including combination techniques of ionizing radiation
and compliance of added effluent with relevant standards is necessary. The present study investigates
the mechanisms of integration of ionizing radiation such as gamma and electron beam with
photocatalytic and chemicals additives such as methanol, tert-butanol, thiourea, hydrogen peroxide,
ozone, pH, various gases, titanium dioxide and etc. to remove of organic, inorganic and biological
contaminants and factors affects these mechanisms. Moreover, selecting the type of additives for the
removal of especial contaminants is done on the basis of their rate constant with pollutants and
comparing different additives by calculating G-Value, dose constant and removal efficiency of
contaminants.
Keywords: Effluent, heavy metals, Ionizing radiation, Titanium dioxide
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