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Abstract
In this research, a hybrid water falling film plasma reactor dielectric
barrier discharge with synthesized zeolite has been used to remove the
tetracycline from aqueaus solution. Three types of zeolites have been
synthesized by the hydrothermal method based on the ratio of sodium
dioxide to silicate dioxide 1, 2 and 3. Infrared spectroscopy (FT-IR),
X-ray diffraction (XRD), electron microscopy (SEM), specific surface
area, X-ray energy diffraction (EDX), and dot-mapping have been
performed on these synthesized zeolites. The tetracycline removal
efficiency was about 81% at 60 min in a hybrid reactor designed for
synthesized zeolite with a ratio of sodium oxide to silica 1. It was found
that this removal percentage is 55% higher than the only plasma system.
The percentage of COD removal in hybrid system was about 71% based
on the tests performed. Based on experiments related to the effect of
active species in the tetracycline removal as a radical trapping
experiment, the hydroxyl radical was 12% effective than the superoxide
radical. The proposed mechanism is discussed for performing
an advanced oxidation reaction to remove tetracycline.
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چکیده

(فیضی و همکاران)

در این تحقیق از راکتور هیبریدی پالسمای فیلم ریزان نوع تخلیۀ مانع دیالکتریک ،بههمراه زئولیت
همنهشتی برای حذف آالیندۀ دارویی تتراسایکلین از پسابها استفاده شده است .سهه نهوع زئولیهت
بر اساس نسبت دیاکسید سدیم به دیاکسید سیلیکات  2 ،1و  3با روش هیدروترمال ،همنهشهت
شده است .تجزیههای طیفسنجی مادون قرمز ( ،)FT-IRپهراش پرتهو ایکه ( )XRDمیکروسهکو
الکترونی ( ،)SEMتجزیۀ اندازهگیری سطح ویژه و طیفسنجی پراش انرژی پرتهو ایکه ( )EDXبهر
روی این زئولیتهای همنهشتی انجام گرفته است .میزان حهذف تتراسهایکیلین از پسهاب در زمهان
 06دقیقه در راکتور هیبریدی طراحی شده ،برای زئولیت همنهشتی با نسبت اکسید دی سهدیم بهه
دیاکسید سیلیکات  ،1حدود  11درصد بوده است .مشخص شهد کهه ایهن میهزان حهذف آالینهده،
 55درصد بیشتر از سامانۀ پالسمای بهدون زئولیهت اسهت .میهزان درصهد حهذف  CODبهر اسهاس
تستهای انجامشده حدود  11درصد بوده است .بر اساس نتایج مربوط به آزمایشهای اثر گونههای
فعال در حذف تتراسایکلین اثر رادیکال هیدروکسیل از رادیکال سوپر اکسید  12درصد بیشتر بهوده
است .سازوکار پیشنهادی برای انجام واکنش اکسایش پیشرفته در حذف تتراسایکلین بحث و بررسی
شده است.
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حیوانات ،مقدار عظیمی از آنها بهصورت تجزیههنشهده بهه آبههای

شعاعی ،حجم محلولی که حذف آالینده از آن ممکن مهیشهود بهاال

سطحی ،رودخانهها و خاک تخلیه و منجر به مشکالت زیستمحیطی

می رود و جریان محلول از باال به پایین راکتور جاری مهیشهود[.]3

میشوند .از میان این آنتیبیوتیکها تتراسایکلین یکی از انواع رایج و

در یک بررسی از راکتور فیلم ریزان  DBDبرای حذف فولیک اسهید

پرمصرف است .ساالنه مصرف آن بهصورت تصاعدی باال مهیرود کهه

از پساب در مدت  16دقیقه با ولتاژ باال ،بازده  11درصهد بهه دسهت

 16درصد آن بدون تجزیه ،از بدن موجودات زنده دفع میشهود[.]1

آمده اسهت[ .]0در تحقیقهی ،راکتهور پالسهمای

فهیلم ریهزان DBD

در سالهای گذشته از روشهای اکسایش پیشهرفته بههعنهوان روش

در کنار دی اکسید تیتانیوم برای حذف تارتاریزین به کار بهرده شهده

پساپاالیش مناسب برای حذف آالیندهههای دارویهی اسهتفاده شهده

که بازده حذف آن به  10درصد رسید[ .]5زئولیهتههای همنهشهتی

است .یکی از روشهای اکسهایش پیشهرفته ،اسهتفاده از راکتورههای

به دلیل تخلخل باال و خاصهیت آبگریهزی ،باعهث جهذب فیزیکهی و

غیرحرارتی پالسما برای واکنش سهریع بها ترکیبهات آلهی در زمهان

شیمیایی مواد آالیندۀ دارویی و حذف آن از پساب میشوند .اثر انواع

تماس کوتاه ،قابلیت بیمانند آن بهعنهوان شهروعکننهدۀ واکهنش در

زئولیهتهههای همنهشههتی در کنههار پالسهما در میههزان بههازده حههذف

فشار اتمسفریک و دمای متوسط ،راهاندازی و خاموشکردن آسهان و

تتراسایکلین بررسی شد .برای زئولیت انتخابی اثر مؤلفههای عملیاتی

بینیازی از پروسههای جداسازی ،طرفدار پیدا کرده اسهت .از جملهه

مانند ولتاژ ،شدت جریان هوا ،اسیدیتۀ محلول ،ارزیهابی شهد .میهزان

راکتورهای غیرحرارتهی پالسهما ،راکتهور تخلیهۀ مهانع دیالکتریهک

حذف آالیندههای آلی با اندازهگیری  CODبه دست آمد .ههمچنهین

( )DBDاسههت[ .]2اسههتفاده از فراینههدهای پالسههمای غیرحرارتههی

میزان پایداری زئولیت پوشش داده شهده ارزیهابی شهد .در پایهان بها

بهتنهایی دارای کاستیهای ی مانند مصرف انرژی باال ،درصهد تبهدیل

افزودن بازدارنده های رادیکالی به بررسهی اثهر رادیکهالههای آزاد در

پایین ،انتخابپذیری پایین ،تولید محصوالت حد واسهط و ترکیبهات

حذف آالینده در این سامانۀ هیبریدی ،پرداختهه و از روی نتهایج آن

پایدار سمی مانند ازن و معدنیسازی ناکامل اسهت لهذا اسهتفاده از

سازوکار واکنش ارائه شد.

فیضی و همکاران – صص14-25 :.

در دهههای اخیر با افزایش مصرف آنتیبیوتیکها بهوسیلۀ انسانها و

ولی در راکتورهای استوانهای با افهزایش مسهاحت سهطح بههصهورت

کاتالیست در کنار پالسما برای تولید محصوالت سبز و بیضرر بهرای
محیط زیست ،پیشنهاد شهده اسهت .یکهی از انهواع آن ،راکتورههای

 .5سامانۀ طراحـی شـده بـرای تیـفیۀ پسـاب و روش

تخلیۀ مهانع دی الکتریهک فهیلم ریهزان در یکهی از پیکربنهدیههای

آزمایش

صفحات مهوازی یها اسهتوانهای در کنهار کاتالیسهتههای همهوژن و

طرحوارۀ سامانۀ راکتور پالسمای  DBDفیلم ریزان نوع ههممحهوری

هتروژن بارگزاری شده در آن اسهت .ایهن راکتورهها بهرای غلبهه بهر

با پیکربندی استوانهای در شکل ( )1نشهان داده شهده اسهت .بهرای

مقاومتهای رژیم جریان در نفهو خهارجی ،مراحهل  1و  1از هفهت

تأمین انرژی مورد نیهاز پالسهما از منبهع تهذیهه و یهک مبهدل

مرحله واکنشهای کاتالیستی هتروژن و برای تسهیل در انتقال جرم

استفاده و از گاز هوا بهدلیل دسترسهی آسهان و مناسهببهودن بهرای

بهصورت افزایش سطح انتقال جرم نسبت به حجم محلهول طراحهی

کاربردهای صنعتی بهعنوان گاز ورودی پالسما استفاده شهده اسهت.

شدهاند و در سالهای اخیر ،بسیار طرفدار یافتهاند .این راکتورهها بها

اندازهگیری دبهی جریهان گهاز ورودی سهامانۀ راکتهور پالسهمایی بها

ایجاد فیلم نهازک و مسهاحت سهطح بهاال ،تقابهل بهین آالینهدههها و

استفاده از شیرهای بین راهی ،کنترل و بهکمک جریانسهنج حبهابی

گونههای فعال تولیدهشده در سطح مشترک مهایع و گهاز را افهزایش

کالیبره شد .راکتور پالسما شامل یک مخزن شیشهای کوارتز با شکل

مهیدهنهد و منجهر بهه انجههام مناسهب واکهنش اکسهایش پیشههرفته

استوانه و یک الکترود داخلی از جن

استیل است .اطهراف اسهتوانه

میشون د .در راکتورهای فیلم ریزان صفحات موازی جریهان مهایع از

یک فلز مشدار بهعنوان الکترود دوم پوشانده شهده اسهت .پسهاب از

پایین راکتور روی صفحهای که کاتالیسهت روی آن بهارگزاری شهده،

مخزن نگه داری آب بهوسیلۀ پمپ بهسمت محفظۀ سوراخدار ،هدایت

DC

و با دبی کم از داخل سامانۀ راکتور پالسما و از روی سهطح زئولیهت
1. Non-Thermal Plasma
2. Dielectric Barrier Discharge
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 .4مقدمه

پمپ میشود و حجم عملیات حذف آالینده از محلول کمتهر اسهت

فیضی و همکاران – صص14-25 :.

بررسی حذف تتراسایکلین از پساب با استفاده از فناوری هیبریدی ...

عبور داده میشود .همزمان جریان هوا با استفاده از کمپرسور هوا بها

 16Cتهیه میشود (محلول  .)2سپ

دبی تنظیمشده از بهاالی سهامانۀ راکتهوری وارد سهامانه مهیشهود و

 2افزوده و بهمدت یک ساعت ،هم زده میشود .نمونهههها بهه داخهل

جریان هوا و آب که تحت تأثیر پالسما قرار گرفتهاند ،بهوسهیلۀ یهک

راکتور هیدروترمال انتقال داده میشوند و بهمدت  1ساعت در داخل

خروجی بهداخل مخزن نگهداری آب ،دوباره باز گردانیده میشوند .با

آون  116Cقرار میگیرند ،سپ

اعمههال اخههتالف پتانسههیل ،جریههان الکتریکههی ،برقههرار و پالسههما

بهمنظور رسیدن به  pHخنثی بها آب مقطهر شسهته مهیشهوند و در

ایجاد میشود .هر  5دقیقه از مخزن خیرۀ آب نمونهبرداری میشود

داخل آون  116Cبهمدت یک شبانه روز خشک میشهوند .در طهی

و غلظت نمونهها با دستگاه طیفنورسنج اندازهگیری میشهود .بهرای

همنهشت کاتالیستها مؤلفۀ  Na2O/SiO2در گسترۀ  2 ،1و  3تهییر

هر آزمایش یک لیتهر از محلهول آلهوده بهه تتراسهایکلین بها غلظهت

میکند .نمونهها با زئولیت  2 ،1و  3نشان داده مهیشهود کهه اعهداد

 56میلیگرم بر لیتر بههدرون مخهزن ،افهزوده و عملیهات تصهفیه در

بیههانگر نسههبت  Na2O/SiO2اسههت .در کههار حاضههر بهها اسههتفاده از

زمان مشخص 06دقیقه انجام گرفت .مقدار ولتهاژ  10/5کیلهو ولهت،

تجزیهههههههههههههای Brucker( FTIR

SEM،

شههدت جریههان هههوای  166میلههیلیتههر بههر دقیقههه ،شههدت جریههان

(0.001-( ،EDX ،)TESCON5136MM

 6/11آمپر و  pHمحلول در عدد  1تنظیم شد.

 ،)0.01KeVتجزیۀ سطح ویژه

محلول  1بهآرامی به محلول

با پاالیش جامد و مایع ،جدا شده،

)TENSOR27,
cursor

TESCON,

(BET, Belsorp mini II, Microtrac

) Bel Corp Companyو  )Shimadzu XRD-6000( XRDبههرای

 .3مواد و روش همنهشت کاتالیستها و تجزیههای الزم

بررسههی مشخصههات زئولیههتهههای همنهشههتی

برای همنهشت زئولیت از سبوس برنج و آلومینات سهدیم بههعنهوان

بههرای محاسههبۀ درصههد حههذف آالینههده و میههزان اکسههیژنخههواهی

ماده اصلی استفاده شد .همچنین اتانول ،سود و آب مقطر برای انجام

محلههول ( )CODمههورد تصههفیهشههده از دسههتگاه طیههفنورسههنج

فرایند و عمل همنهشت به کار رفت .در ابتدا  16میلیلیتر از محلول

 )Hanon) Instruments i3استفاده شده است .درصد حذف آالینده و

سدیم هیدروکسید  1/10موالر به آلومینات سدیم ،افزوده و بهمهدت

میزان درصد کاهش اکسیژنخواهی طبق معادالت ( )1و ( )2حساب

 36دقیقه همزده می شود تا محلول شفاف آلومیناتی تشهکیل شهود

شده است.

(محلول  .)1محلول سیلیکات حاصل از سبوس بهرنج بها اخهتالط بها
 25میلیلیتر از سدیم هیدروکسید  1/10بهمدت  36دقیقه در دمای

اسههتفاده مههیشههود.

C0  Ct

()1



C0

Treated water

Falling
film
Sampling

Air
compressor

frequency
Contorler

Water pump

شکل  .1نمای کلی سامانۀ راکتوری پالسمای چندینبار عبور بههمراه اتصاالت آن.
Figure 1. Schematic diagram of water falling plasma reactor devices.
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Power
supply

پیداست که افزایش نسبت  Na2O/SiO2در ریخهت شناسهی زئولیهت

 .1بحث و بررسی نتایج

سبب شده است که رات ،حالت کروی تهر و سهطح صهاف بهه خهود

 4-1نتایج تجزیۀ زولیت
نتایج حاصل از تجزیۀ طیفسنجی مادون قرمهز ( )FTIRنمونههههای
زئولیتی در شکل (( )a -)2نشان داده شده است .این بررسهیهها در
محدودۀ عدد موج  0666–056cm-1انجام گرفته است .پیک پهن در
 3000 cm-1به ارتعاشات گروه های هیدروکسیل ( )O-Hمولکولهای
آب موجود درساختار زئولیهت ،نسهبت داده مهیشهود .گهروه عهاملی
هیدروکسیل در زئولیت مربوط به محلهای جا ب برای جذب انهواع
مولکول ها مانند تتراسایکلین و گونههای فعهال تولیدشهده بههوسهیلۀ
پالسماست[ .]0پیک مربوط به  1001cm-1مهی توانهد بهه ارتعاشهات
کششی گروه های هیدروکسیل جذب سطحیشده ،نسبت داده شود.
پیک قوی در بهازه  1613-115 cm-1مربهوط بهه ارتعاشهات اسهکلۀ
زئولیت ) Si(Al)-O-Si(Alاست .مشاهده میشود که با کاهش نسبت
سیلسیم به آلومینیم یا بهعبارتی افزایش نسهبت  ،Na2O/SiO2پیهک
مربوط به زئولیت بهسمت عدد موجهای کمتر انتقال مییابد .بهرای
تعیین ساختار بلوری رات کاتالیست همنهشتشده از روش پراش
پرتو ایک

( )XRDاستفاده شد .الگوی پراش پرتو ایکه

()XRD

بههرای زئولیههتهههای همنهشههتشههده در شههکل (()b -)2
نشان داده شده اسهت .بها توجهه بهه شهکل سهاختار

زئولیهت  Yو P

که بهترتیب مطابق با کهارت اسهتاندارد (6206-631-66 )JCPDS
و  66-600-6652متعلق به فاز مکعبی و تتراگونال زئولیت ،بر روی
نمونه ها مشاهده شد .نمونۀ زئولیهت  ،1سهاختار زئولیهت  Yو  Pرا از
خود نشان میدهد .با افزایش این نسبت ،ساختار زئولیتی بههسهمت
ساختار زئولیت  Pمتمایل میشود .در زئولیت  ،2هر دو ساختار و در
زئولیت  ،3تنها ساختار زئولیت  Pمشاهده شهد .از ایهن رو مهیتهوان
گفت که نسبت  ،Na2O/SiO2یک مؤلفۀ مؤثر برای همنهشت مواد به
شمار می رود که می تواند بر روی سهاختار آنهها تهأثیر گهذار باشهد.
چنان که میدانیم ساختار بلورین یکنواخت باعث افزایش محلهای
فعال زئولیت و جذب گونهههای فعهال تولیدشهده بههوسهیلۀ پالسهما
میشود[ .]1شکل (( ،)a-d -)3نشاندهندۀ نتهایج حاصهل از تجزیهۀ

بگیرند و تمایل به ساختار زئولیت  Yرا از خهود نشهان دهنهد .رات
کوچکتر ویژگیهای هشتضلعی بیشهتری نسهبت بهه آنههایی کهه
بزرگتر هستند ،دارند و رات بزرگ تقریباً بهطور کامل کرویاند.

فیضی و همکاران – صص14-25 :.

نشان داده شده است و سهایر تجزیهههها در مقیهاس  26 μmاسهت.

با مالحظۀ شکل های میکروسکو الکترونهی در زئولیهت  ،2دانهههها
ساختار کروی خود را از دست می دهند و ریختشناسهی بههصهورت
نامنظم با توزیع اندازۀ دانههای متفاوت اسهت در نمونهۀ همنهشهتی
زئولیت  3دیده می شود کهه نمونهههها اگلهومره شهدهانهد دلیهل آن
می تواند به رشد و هستهزایی همزمان نسهبت داده شهود .از ایهن رو،
افههزایش نسههبت  Na2O/SiO2سههبب تهییههر سههاختار و نههوع زئولیههت
می شود که در این تصهاویر کهامالً پیداسهت زیهرا گونههههای فعهال
تولیدشده بهوسیلۀ پالسما ،بهدلیل کاهش محلهای فعال زئولیت بهه
تله نمی افتند و به دلیل عمر کوتاهشان سهریع از بهین مهیرونهد .در
شهکل (( )e-)3توزیههع انههدازۀ رات زئولیههت  ،1بهههکمههک نههرمافههزار
 Image –Jحساب شده اسهت کهه بها کمتهرین انحهراف معیهار قطهر
متوسط رات  2/11 μmاست که نشاندهندۀ توزیع منظم و همگهن
رات است .برای محاسبۀ قطر حفهرهههای زئولیهت از تجزیهۀ انهدازۀ
حفره ها ( )BJHاستفاده شده است .مطهابق بها شهکل (( )f -)3قطهر
متوسط حفرهها برای نمونههای زئولیت  2 ،1و  ،3بههترتیهب حهدود
 22/1 ،11/1و  21 nmاندازهگیری شده است.
برای اندازهگیری سطح ویژۀ زئولیتهای همنهشتی از روش جهذب و
دفع نیتروژن ( )BETاسهتفاده مهیشهود .نمودارههای جهذب و دفهع
نیتروژن (شکل ( )a-c -)0میزان هیسترزی

از نوع چهار را بر اساس

اسههتاندارد آیوپههاک کههه مربههوط بههه رات مزوحفههره اسههت ،نشههان
می دهد[ .]1سهطح ویهژۀ رات بهرای نمونههههای زئولیهت  2 ،1و 3
بهترتیب حدود  12/5 ،26/1و  5/0 m2/gاست .میزان منظمی توزیع
رات برای زئولیت  ،1نشاندهنهدۀ مقهدار هیسهترزی

بسهیار کهم

(اختالف منحنی جذب و دفع نیتروژن بسیار کم) اسهت .ایهن نتهایج
نشان دهندۀ مساحت سطح ویژۀ باال و وجود محلهای فعهال بیشهتر
در این نمونه نسبت به بقیۀ نمونههاست.

میکروسهکوب الکترونهی ( )SEMریخهتشناسهی زئولیهتهههای 2 ،1
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Figure 2. The FTIR analysis (A) and (B)The XRD analysis results for (a) ZNS1.0, (b) ZNS2.0 and (c) ZNS3.0.

c

d

a

b

80

0.005

f

e

70

ZNS1.0

0.004

60

ZNS2.0
ZNS3.0

frequency (%)

80

dVp/drp

70

0.003

0.002

50
40

30
20

0.001

10
0
0

20

40

rp (nm)

60

0
0-1.8

1.8-3.6

Particle size (μm)

3.6-5.4

،1 ( توزیع اندازۀ ذرات زئولیتe) ،3  و2 ،1 ( نتایج تجزیۀ میکروسکوپ الکترونی زئولیتهایa-d) .3 شکل
.3  و2 ،1 ( تجزیۀ توزیع اندازۀ حفرهها برای زئولیتهایf)
Figure 3. The SEM results for ZNS1.0, ZNS2.0 and ZNS3.0 (a-d), particle size distribution of ZNS1.0 (e)
and pore size distribution of ZNS1.0, ZNS2.0 and ZNS3.0 (f).
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Figure 4. The N2 adsorption and Desorption results of ZNS1.0, ZNS2.0 and ZNS3.0.

( )EDXبهرای سهه زئولیهت

عملیاتی ،ولتاژ  10/5کیلو ولت ،غلظت اولیۀ  56میلیگهرم بهر لیتهر

نتایج تجزیۀ پهراش انهرژی پرتهو ایکه

همنهشتشده ،در شهکل ( )5آمهده اسهت .بها بررسهی نسهبتههای

تتراسایکلین در محلول ،شدت جریان مایع  56میلیلیتر بر دقیقهه و

سیلسیم به آلومنیم ،میتوان دید کههSiبهرای نمونههههای زئهولیتی بها

شدتSiهوادهی  166میلیلیتر بر دقیقه برای حجم یک لیتهر پسهاب
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)Figure 6. (a) The TC Removal Efficiency (%) versus time (min) for the sole DBD and the hybrid DBD -zeolite system.(b
Effect of applied voltage on TC removal in sole DBD system and ZNS1.0/DBD system.

نشان مهیدههد کهه بهاالبودن بهازده حهذف تتراسهایکلین بههوسهیلۀ

ولتاژ  12 ،1/5و  10/5کیلو ولت تصفیه شدند .میهزان بهازده حهذف

زئولیت  1نسبت به دو نوع زئولیت دیگر میتواند مربوط به خاصهیت

آالینده برای این سامانه در سه ولتاژ کرشهده  02 ،31و  11درصهد

آبگریزی آن بهدلیل باالبودن نسبت سیلسهیم بهه آلومینیهوم بهرای

(شکل ( )b -)0است .الکترونها در ولتاژ پایین بهمیزان کهافی فعهال

جذب بیشتر و به تله انداختن مواد آلی ،توزیع رات بلورین مهنظم و

نشدهاند لذا درصد حذف آالینده مقدار چشمگیری نداشته و زئولیت

یک نواخت با سطح ویژۀ باال باشد[ .]1بهنظهر مهیرسهد کهه افهزودن

به وسیلۀ انرژی پالسما فعال نشده و تنها اثر جذب آن تا حدی باعث

زئولیت به سامانۀ پالسما باعث تسریع مرحلۀ جذب واکنش از مراحل

حذف مقداری از آالیندهها شده است اما با افزایش ولتاژ گونههههای

واکنشهای کاتالیستی هتروژنی و تجزیۀ ماده آلی آلودۀ جهذبشهده

فعال تولید شدهاند[ ]12در نتیجه توانسهتهانهد آالینهده را از سهامانه

در سطح آن شده است .همچنهین علهت باالمانهدن میهزان بهازده در

حذف کننهد .مؤلفهۀ عملیهاتی تأثیرگهذار دیگهر شهدت ههوادهی در

سامانۀ پالسما -زئولیت جذب گونههای فعال با طول عمر بهاال ماننهد

پالسمای فیلم ریزان برای عملکهرد مناسهب راکتهور اسهت .شهدت

 H2O2و  O3بهههوسههیلۀ زئولیههت و کاتههالیزهشههدۀ آنههها بههه رادیکههال

جریان هوا روی کارایی انتقال جرم و زمان اقامهت گونههههای فعهال

هیدروکسیل و سوپر اکسید بیشتر در سهطح زئولیهت و در مجهاورت

روی سطح مایع فیلم ریزان اثر میگذارد .در سه شدت جریان هوای

تخلیۀ پالسما نسبت داده شده است .زئولیت گونههای فعال را جذب

متفاوت  166 ،55و  256میلهیلیتهر بهر دقیقهه عمهلکهرد راکتهور

می کند و مانع از بین رفتن آن ها در زمان کوتاه مهیشهود[11و]16

پالسمای فیلم ریزان با زئولیهت انجهام گرفتهه اسهت .میهزان حهذف

لذا سامانۀ زئولیت  1با پالسما بهعنوان بهترین سامانه انتخهاب شهد.

آالینده در این زمان برای سهه شهدت جریهان کرشهده ،بهر اسهاس

برای ارزیابی اثر پالسما در میزان حذف آالینهدۀ آلهی ،مقهدار ولتهاژ

شکل (( )a -)1بهترتیب  11 ،01و  56درصد بهوده اسهت .مشهاهده

ایجادشده برای تخلیۀ شارژ ،یک مؤلفۀ عملیاتی مهم اسهت .افهزایش

میشود که با افزایش هوادهی میزان تولیهد ازن و بههتبهع آن تولیهد

ولتاژ باعث افزایش انرژی تخلیهشده در فاز گاز و سطح مشترک مایع

گونهههههای فعهال بیشههتر مههیشهود و میههزان حهذف آالینههده را بههاال

و گاز در پالسمای فیلم ریزان میشود .بههمین منظور برای تحقیهق

میبرد[ .]13اگر این افزایش بیش از میزان مطلوب باشد ،زمان کافی

در مورد اثر ولتاژ ،آالینده را با زئولیت منتخهب (زئولیهت  )1در سهه

برای انتقال جرم گونههای فعال از فاز گاز به فاز مایع وجود نداشته و
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تشکیل گونههای فعال در محیطهای مایع و حذف آالیندههای آلهی

براساس آزمایش به تله انداختن مهواد اکسهندۀ قهوی ،بهرای سهامانۀ

از آن تأثیر بسیاری میگذارد[ .]10بهمنظور بررسی عملکرد سامانۀ

پالسمای خالی و سامانۀ هیبریدی زئولیت  1با پالسهما بههترتیهب از

زئولیت  1با پالسما در محیطهای اسیدی خنثی یا بهازی در همهان

بازدارندۀ رادیکال هیدروکسیل ( ،)•OHایزو پروپیل الکل و بازدارنهدۀ

شرایط عملیاتی و در سه  1 ،5 pHو  1عمل تصفیه انجام شده است.

رادیکال سوپراکسهید ( ،)•O-2بنزوکینهون اسهتفاده شهده اسهت[.]10

میزان بازده آالینهده در سهه  1 ،5 pHو  1بههترتیهب  11 ،00و 01

طبق نتایج نشان دادهشده در شکل (( )e -)5پ

از  06دقیقه بهازده

درصد (شکل ( )b -)1شده است .از نتایج آزمایش مشخص شده کهه

حذف ،با افزودن  1میلیلیتر ایزو پروپیل الکل بهه سهامانۀ پالسهمای

میزان بازده در محیط خنثی بیشترین مقدار را داشته است .دلیل آن

خالی و سامانۀ هیبریدی بهترتیب به  10درصد و  01درصد رسهیده

میتواند مربوط به عملکرد مناسب پالسما در تولید گونههای فعهال

است .همچنین با افزودن  6/61گرم بنزوکینون به سهامانۀ پالسهمای

در محیط خنثی ربط داده شود .میهزان حهذف  CODدر دو سهامانۀ

خالی و سامانۀ هیبریدی بازده حذف بعد از  06دقیقه بههترتیهب بهه

زئولیهت  1بها پالسههما و پالسهمای تنهها بعههد از  06دقیقهه تصههفیه،

 21درصد و  01درصد کاهش یافت .بهنظر میرسد ،در هر دو سامانه

بهههترتیههب  03و  11درصههد براسههاس میههزان رکوردشههده بهها روش

عمل کرد رادیکال هیدروکسیل اثر بیشتری در بازده حهذف آالینهده

طیف نورسنجی و طبق معادلۀ ( )2حساب شده اسهت .ایهن مقایسهه

نسبت به رادیکال سوپر اکسید داشته است .این نشان مهیدههد کهه

نشههان داده کههه میههزان حههذف  CODبهههعنههوان یههک مؤلفههۀ

تأ ثیر رادیکال هیدروکسیل در حذف تتراسایکلین نسبت به رادیکهال

فیزیکوشیمیایی در تصفیۀ پساب در اثر همافزایهی دو سهامانه بهاهم

سوپر اکسید بیشتر است و رادیکهال هیدروکسهیل بهه تتراسهایکلین،

بهاندازۀ  1درصد افزایش یافته است که نشان دهندۀ روند افزایشهی

حمله و آن را تجزیه میکند.
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خواص شهیمیایی کاتالیسهت و محهیط تخلیهۀ پالسهما و در نتیجهه

پایداری زئولیت و سازوکار واکنش پیشنهادی

حذف مناسب ترکیبات آل ی در سامانۀ هیبریهدی در زمهان مشهخص
بوده است[.]15
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بازده کاهش یافته است .چنان که میدانیم مقدار  pHمحلول بر روی

 3-1اثر بازدارنده های رادیکال ها در تغییرات بـازده حـذف
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Figure 7. (a) Effect of air flow rate on TC removal and (b) The effect of initial pH of solution on TC removal in ZNS1.0/DBD system.
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علت باالبودن تأ ثیر رادیکال هیدروکسیل ،باالبودن پتانسیل اکسایش

رادیکال  •OHجذبشده با تتراسایکلین وارد واکنش میشود ،سپ

شیمیایی آن نسبت به تمامی مواد به جز فلهور در جهدول پتانسهیل

آن را به مهواد حهد واسهط و در آخهر دیاکسهیدکربن و آب تبهدیل

اکسایش شیمیایی و واکنشپذیری غیرانتخابی آن با تمهام ترکیبهات

میکند .از سویی الکترونهای فعال به تلهافتاده بهوسیلۀ زئولیهت بها

آلی است .از طرفی با افزودن بازدارنده این خاصهیت واکهنشپهذیری

گونههای فعال جذبشده در سطح آن وارد واکنش میشوند و تولید

باال نیز باعث میشود هرچه سریع تر با ایزوپروپیل الکل وارد واکهنش

 •O-2مهیکننهد[ . ]11ایهن رادیکهال نیهز بهه تتراسهایکلین در سههطح

شود و به یک رادیکال غیرمؤثر در واکهنشههای اکسهایش پیشهرفته

زئولیت ،حمله و آن را ابتدا به مواد حد واسط ،تبدیل و سهپ

آن را

تبدیل شود لذا در صورت حذف آن از سامانۀ مهورد نظهر بههوسهیلۀ

معدنی می کند  .محصوالت تولیدی در سطح کاتالیست به دلیل اندازۀ

بازدارندهها میزان بازده حذف در مقایسه بها سهایر گونههههای فعهال

کوچکتر بهراحتی از سطح آن دفع میشوند و فیلم ریزان باعث دفهع

بهطور چشمگیری پایین می آید .همچنهین میهزان اخهتالف کهاهش

آسان از فیلم خارجی نیز میشود واکنشهها بههصهورت خالصهه در

بازده با افزودن بازدارندههها ،در سهامانۀ هیبریهدی کمتهر از سهامانۀ

معادلۀ ( )3آورده شهده اسهت[ .]26چنهانکهه پیداسهت پالسهما در

پالسمای تنهاست و این نشان میدهد که زئولیهت رادیکهالههای بها

مرحلۀ واکنش و تولید مواد واکنشگر برای اکسایش پیشرفته ،زئولیت

طول عمر کم را جذب کرده و جلوی واکهنش آن بها بازدارنهدههها را

در مراحل نفهو داخلهی و جهذب و دفهع مهواد اولیهه و محصهوالت،

میگیرد[ .]11آزمایشها برای قابلیت استفادۀ مجدد از زئولیت برای

هم چنین فیلم ریزان در مرحلۀ نفو داخلی و خارجی نقهش مههم و

چندبار آزمایش نشان دهندۀ آن اسهت کهه بها چههار بهار مصهرف از

مؤثری دارند .این سه فناوری در کنار هم باعث ههمافزایهی و حهذف

زئولیت (آزمایش اول  ،%11آزمایش دوم  ،%11آزمایش سهوم  %10و

مناسب آالینده شده است.

آزمایش چهارم )%12بهمیزان  1درصد ،بهازده کهاهش مهییابهد کهه
مقدار بسیار ناچیزی است و میتوان از زئولیت چندین بار در فراینهد
تصفیه استفاده کرد .روند کار چنین است که بعد از هر بار آزمهایش،

OH / O2  Tetracycli ne  Intermediates  CO2  H 2O

( )3

کل نمونۀ تصفیه شدۀ زیهر دسهتگاه سهانتریفوژ زئولیهت را تههنشهین
میکند .زئولیت تهنشهینشهده بها آب مقطهر ،شستشهو و در دمهای
 06درجۀ سلسیوس و  12ساعت خشک میشود ،سپ

45



 .2نتیجهگیری

در آزمایش

این مطالعه به بررسی عملکرد دو فناوری پالسهمای فهیلم ریهزان در

بعدی به کار میرود .کاهش بازده ممکن است به از دسترفتن مقدار

کنار زئولیت بهرای حهذف آالینهدهههای دارویهی از پسهاب در زمهان

کمی از زئولیهت در طهی آزمهایش نیهز نسهبت داده شهود .سهازوکار

محدود پرداخته است .سه نوع زئولیت با سهه نسهبت ,1 Na2O/SiO2

پیشنهادی تجزیۀ تتراسایکلین در سامانۀ پالسهمای فهیلم ریهزان بها

 2و  3با روش هیدروترمال و مواد ارزانقیمهت ،همنهشهت و تجزیهه

زئولیت بر اساس هفت مرحلۀ واکنشهای کاتالیستی هتروژنی چنین

شد .دلیل انتخاب آالینهدۀ دارویهی تتراسهایکلین ،مصهرف بهاالی آن

است که ،اولین مقاومت کنترلکننده یعنی مقاومت فیلم خارجی بها

بهههوسههیلۀ موجههودات زنههده نسههبت بههه سههایر داروهاسههت .از میههان

ایجاد فیلم ریزان کاهش مییابد چنین که سهطح تمهاس آالینهده و

زئولیتهای همنهشتی ،نوع  1بهترین عملکرد را در شرایط عملیاتی

گونههای فعال تولیدشده بهوسیلۀ پالسما در سطح مشهترک مهایع و

داشت .مشخص شد که سامانۀ هیبریدی در ولتهاژ بهاال و در محهیط

گاز با ایجاد فیلم ریهزان افهزایش مهییابهد و رات از فهیلم خهارجی

خنثی بهترین عملکرد را دارد .میزان حذف آالیندههای آلی سهامانۀ

تشکیلشده حول زئولیت ،بهداخل آن نفو مییابند .به دلیهل وجهود

زئولیت  1با پالسما ،نسبت به سامانۀ پالسمای تنها  12درصد بیشتر

حفرههای زیاد در سطح زئولیت ،گونههای فعال و آالیندههها مراحهل

بوده اسهت .اثهر رادیکهالههای آزاد در سهامانۀ هیبریهدی و سهامانۀ

نفو داخلی را نیز بهراحتی طی میکنند .گونههای فعهال تولیدشهده

پالسمای تنها ،با افزودن بازدارندههای رادیکالها بررسی شد .نتهایج

با پالسما طول عمر پایینی دارند لذا زئولیت آنها را جذب میکند و

نشان داد که تهأ ثیر رادیکهال هیدروکسهیل در حهذف تتراسهایکلین

جلوی از بین رفتن سریع آنها را میگیهرد[ .]11در سهطح زئولیهت

نسبت به رادیکال سوپر اکسید بیشتر بوده است .ههمچنهین زئولیهت
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