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In this study, the photocatalytic degradation of Direct Blue 71 was
investigated in the presence of ZnO nano particles in a slurry
reactor, and the effects of pH, catalyst dosage, initial dye
concentration and UV-lamp power on dye removal efficiency
were determined. Maximum removal equal to 100 percent was
obtained at pH=9, catalyst dosage of 0.288 gr/L and initial dye
concentration of 50 mg/L after four hours under a 60 W UVC
lamp; 60.14 percent of COD removal was observed after 30 hours.
The kinetics and liquid chromatography-mass results showed that
the reaction followed the second order model with a correlation
coefficient (R2) of 0.987 and the complex compounds in the
solution had been degraded.

چکیده
 درون11  تخریب فتوکاتالیستی رنگ زای آبگی مسگتقی،در این تحقیق
یک راکتور دوغابی در حضور نانو ذرات اکسگید روی مگورد بررسگی رگرار
 غلظگت اولیگر رنگ زا و شگدت، میزان کاتالیست،pH گرفت و اثر عوامل
 حذف کامل رن زا در غلظگت. بر راندمان حذف تعیین گردیدUV المپ
 کاتالیست تحت شگدت5/222 g/L  و در حضورpH=3 ، رن زا55 mg/L
 رانگدمان. سگاعت بگر دسگت آمگد4  وات پس از گذشت05 UVC المپ
. سگاعت مشگاهده شگد95  پگس از گذشگتCOD  درصگد05/14 حذف
 طیگ- بررسی سینتیک واکنش و انجگا آزمگایش کرومگاتوگرافی مگای
5/321 سنجی جرمی نشان داد کر فرایند مورد نظر با ضریب همبستگی
از مدل مرتبر دو تبعیت میکند و ترکیبات پیچیده موجگود در محلگول
.شکستر میشوند
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تعیین شرایط بهینر و سینتیک حذف رن زای آبی مستقی  11از...

 -1مقدمه
امروزه حدود  20555نوع رن زا در سراسر دنیا تولید

چنین با استفاده از صفحات حاوی نانو ذرات اکسید روی با
غلظت اولیر  25میلیگر بر لیتر ،حذف بر ترتیب  35/1و
 22/0درصد رن زاهای راکتیو ررمز  125و راکتیو نارنجی
 ،10در مدت زمان  35دریقر حاصل شد ] .[0مقدار 05
میلیگر بر لیتر نانو ذرات اکسید روی در حضور المپ UV
 95وات 15/4 ،درصد رن زای اسید ررمز  14با غلظت اولیر
 25میلیگر بر لیتر و  pHطبیعی  0/2را پس از  9/5ساعت
حذف کرد ] [1و حذف کامل اسید ررمز  12توسط mg/L
 145نانو ذرات اکسید روی در  pHمعادل  5و شدت تابش
 245 µW/cm2پس از  55دریقر صورت گرفت ].[2
طبق آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،میزان
واردات رن زاهای مستقی از سال  1923تا  1931در حدود
 415تن بوده است ] [3کر با توجر بر حضور آنها در
فاضالب صنای مصرف کننده ،تصفیر و حذفشان یکی از
ضروریات میباشد .لذا در این تحقیق رن زای آبی مستقی
 11محتوی  2حلقر آروماتیکی و  9پیوند آزو (،)N=N
انتخاب شد.
در ارتباط با حذف این رنگ زا نیگز مطالعگاتی صگورت
گرفتر است .بر عنوان مثال  21درصگد از  55میلگیگگر بگر
لیتر رن زا با  5/0گر بر مول کاتالیست K7[PMo2W9O39].
 19H2Oو  5/52مول بر لیتر پراکسید هیگدروژن بگر عنگوان
کاتالیزور در  pHمعادل  0در مدت زمگان  35دریقگر حگذف
شد ] .[15ه چنین در فرآیند فتوکاتالیستی نانو کگامووزیتی
تیتانات /اکسید روی تثبیت شده بر روی بستر شیشرای15 ،
میلیگر بر لیتر رنگ زا در  pHمعگادل  0/2و تحگت المگپ
 25 UVAوات بعد از گذشت  24ساعت بر طور کامل حذف
شد ] .[11در تحقیقی دیگر با استفاده از فرآیند فنتون حذف
 33/2درصد از رنگ زا بگا غلظگت  2/34×15-5مگوالر در pH
 9/5و در حضگگگگور  Fe2+ 2/5×15-5 Mو H2O2 5×15-9 M
حاصل شد ] .[12حذف  31درصدی  55میلیگگر بگر لیتگر

میشود کر صنعت نساجی یکی از پرمصرفترین صنای در
این امر بر شمار میرود .فاضالب این صنای حاوی مقادیر
فراوانی از پسابهای رنگی تولید شده در مراحل مختل
رن رزی ،چاپ و پرداخت میباشد .وجود ترکیبات سمی از
جملر رن زاهای آزو ،اثرات بهداشتی و زیستمحیطی زیادی
را بر همراه دارند کر تصفیر آنها ربل از تخلیر بر محیط را
ضروری میسازد .تا کنون روشهای مختلفی جهت حذف
رن زاهای موجود در پساب این صنای بر کار گرفتر شده
کر شامل انواع فیزیکی از جملر جذب سطحی ،فیلتراسیون
غشایی و امواج اولتراسونیک ،شیمیایی شامل الکترولیز،
انعقاد و لخترسازی ،تبادل یونی و اکسیداسیون متعارف
پیشرفتر و بیولوژیکی شامل کاربرد جلبک ،رارچ و باکتری
میباشد ] .[1هر کدا از این روشها مزایا و معایب خاص
خود را دارند .بر عنوان مثال روشهای فیزیکی دارای
راندمان پایینی هستند و برای استفاده در غلظتهای باال
ارتصادی نمیباشند .روشهای شیمیایی نیز بر دلیل استفاده
از مواد و ترکیبات متفاوت ،گاهی اثرات زیستمحیطی
نامطلوبی بر جای میگذارند هر چند دارای راندمان باالیی
بوده و در غلظتهای باال ارتصادی میباشند .روشهای
بیولوژیکی نیز هزینر راهاندازی باالیی دارند ولی بر شدت بر
شرایط محیطی وابستر هستند ].[2
استفاده از فناوری نانو یکی از جدیدترین روشهاست
کر بر سبب باال بودن نسبت سطح بر حج نانو کاتالیست،
سبب افزایش چشمگیری در راندمان حذف ترکیبات آلی و
نیز کاهش میزان مصرف کاتالیست شده است .متداولترین
نانو فتوکاتالیستهای مورد استفاده شامل اکسید روی،
سولفید روی ،سولفید کادمیو  ،دیاکسید تیتانیو و تری-
اکسید تنگستن میباشند کر الکترونهای موجود بر روی
سطح این نانو فتوکاتالیستها با توجر بر میزان باند انرژی
خاص خود در برابر تابش اشعر  UVبرانگیختر شده و با
ایجاد جفت الکترون -حفره و تشکیل رادیکالهای آزاد روی
هیدروکسیل و سوپر اکسید سبب اکسیداسیون و تخریب
ترکیبات میشوند .امروزه در میان نانو فتوکاتالیستهای
مصرفی ،نانو ذرات اکسید روی جهت حذف ترکیبات آلی از
جملر رن زاها مورد استفاده وسیعی ررار گرفتر است ] 9و
 .[4بر عنوان مثال در حضور  4گر بر لیتر نانو ذرات اکسید
روی و نور خورشید 10/3 ،درصد رن زای راکتیو ررمز 125
با غلظت  15-4مول پس از  05دریقر حذف شد ] .[5ه

رن زا در حضور  45میلیگر بر لیتر نگانو ذرات دیاکسگید
تیتانیو و اشعر  UVدر  pHطبیعی  0/22پگس از  2سگاعت
صورت گرفت ].[19
در این تحقیق جهت تخریب و رن بری رن زای آبی
مستقی  11از نانو ذرات اکسید روی درون یک راکتور
دوغابی استفاده شد کر پس از تعیین شرایط بهینر ،تغییرات
 CODو سینتیک واکنش و نیز نوع ترکیبات باریمانده
بررسی گردید.
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سیده ناعمر الریمی و بیتا آیتی

 -2مواد و روشها

فالکس باز کتاب استاندارد روشهای آب و فاضالب صورت
پذیرفت ].[10
جهت تعیین سرعت واکنش کر نشاندهنده پیشگرفت
واکنش بر حسب زمان میباشد و بر طگور معمگول براسگاس
تغییگرات غلظت آالینگده بگر حسگگب زمگان ) (dC/dtبیگگان

 -1-2روش انجام آزمایش
تمامی آزمایشات در ظرف پالستیکی بر حج 555
میلیلیتر بر روی یک دستگاه ه زن با دور مشخص درون
پایلوت انجا شد 1 .تا  4عدد المپ  UVCبا شدت تابش 95
وات جهت تامین شدتهای تابش مورد نظر با فاصلر 15
سانتیمتری از سطح بستر ] [14درون پایلوت جایگذاری
شدند.
ربل از شروع آزمایشات ،طول موج ماکزیم رن زای
مورد نظر در محدوده  255تا  255نانومتر بررسی شد کر
معادل  520نانومتر بر دست آمد .جهت تعیین غلظت
آالینده در هر نمونر نیز ،توسط دستگاه اسوکتروفتومتر

 − dCاسگگتفاده شگگد کگگر
مگگیشگگود ،از معادلگگر کلگگی = k Cn
dt
درجات مختل ) (nصفر ،یک و دو مورد بررسی ررار گرفگت.
 Kدر این رابطر ثابت واکنش میباشد ] .[15نکتر رابل ذکگر
این کر جهت صحت دادهها و تعیین میزان خطای موجود در
روش انجا آزمایشات تمامی آزمایشات  9بار تکرار شدند .در
نهایت میزان انحراف نسبی دادهها نیز با تکرار شرایط بهینگر
برابر  1/22درصد بر دست آمد کر نشاندهنده تکرار پگذیری
باالی دادهها بود.

جذب آن اندازهگیری و سوس با جایگذاری در معادلر
حاصل از نمودار استاندارد (] ،)Abs = 5/5249 [Dyeغلظت
مورد نظر بر دست آمد .بر منظور جداسازی نانو ذرات
اگلومره شده ،پودر نانو ذرات اکسید روی بر همراه  55میلی-
لیتر آب مقطر بر مدت  45دریقر درون حما اولتراسونیک
با ردرت  45کیلوهرتز ررار داده شد .سوس مخلوط حاصل
جهت بر حج رساندن با غلظت اولیر مشخص رن زا درون
بالن  255میلیلیتری ریختر شد .برای تعیین شرایط بهینر
هر کدا از پارامترهای ( pHدر محدوده  9تا  ،)11مقدار
کاتالیست ( 5/524تا  5/924گر بر لیتر) ،غلظت اولیر

 -2-2مواد
رن زای آنیونی آبی مستقی  11با فرمگول شگیمیایی
 pH( C40H23N7Na4O13S4طبیعگگی معگگادل  0/3و مگگاکزیم
طول موج  520نانومتر) از کارخانر الوان ثابت خریداری شگد.
نانو ذرات اکسید روی محصول شگرکت نگانوسگانی بگا انگدازه
ذرات  15-95نگگانومتر و چگگگالی وارعگگگی  5/050گگگر بگگر
سانتیمتر مکعب و نیز دی کرومات پتاسی  ،سولفات نقگره و
سولفات جیوه محصگول شگرکت مگر جهگت انگدازهگیگری
 CODو هیدروکسگگید سگگدی و اسگگید سگگولفوریک محصگگول
شرکت دکتر مجللی جهت تنظی  pHو آب دو بار تقطیگر از
جملر مواد مصرفی در این تحقیق بودند.

زا ( 25تا  255میلیگر بر لیتر) و شدت المپ UVC

رن
( 95تا  125وات) ،در هر مرحلر ،یکی از پارامترها متغیر و
مابقی ثابت در نظر گرفتر شد .بدین ترتیب پس از انجا
آزمایشات مربوطر و تعیین میزان حذف رن (رابطر  )1و
مصرف انرژی (رابطر  ،)2مقادیر بهینر هر یک از عوامل
انتخاب شد ].[15
()1

Dye Removal=C-C0/C0

()2

EC/C=W*t (C0- C)-1

 -3-2تجهیزات
دستگاههای مورد استفاده شامل اسوکتروفتومتر دی
آر  1 4555مدل کری  2 55جهت اندازهگیری رن و
همچنین تعیین  ،CODاولتراسونیک کلینر فانگیلب  9مدل
یو ای 0 -اس اف دی 4جهت جداسازی نانو ذرات اگلومره -
شده ،استیرر آر اچ بی 5 2جهت ه زدن محلول رن زا،
راکتور  CODساخت شرکت هک 0مدل دی آر بی  1 255با
 10جا لولرای جهت تعیین  ،CODدستگاه سانتریفوژ
سیگما 2مدل  151ساخت کشور آلمان جهت جداسازی نانو
ذرات از محلول pH ،متر دیجیتالی متراه  3مدل  031جهت
اندازهگیری  pHمحلول ،ترازوی دیجیتالی مدل پی ال اس
 15 9 -905ساخت شرکت کرن 11با درت  5/551گر جهت
12
توزین مواد و المپهای  UVCساخت شرکت فیلیوس
بودند.

در این دو رابطر C0 ،غلظت اولیر و  Cغلظت نمونر
گرفتر شده بر حسب میلیگر بر لیتر EC ،میزان انرژی
مصرف شده W ،برق مصرف شده بر حسب کیلو واتt ،
مدت زمان تابش بر حسب ساعت و  EC/Cانرژی مصرف
شده بر حسب کیلو وات ساعت بر ازای حذف هر میلیگر
بر لیتر رن زا میباشد .آزمایشات  CODنیز بر اساس روش
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تعیین شرایط بهینر و سینتیک حذف رن زای آبی مستقی  11از...

 -3نتایج و بحث
 -1-3تعیین  pHبهینه
 pHاولیر یکی از پارامترهای موثر در فرایندهای
فتوکاتالیستی میباشد .از آنجا کر  pHpzcاکسید روی برابر
 0/25بوده و در  pHپایینتر از آن ذرات اکسید روی دارای
بار مثبت میباشند ] [11و ه چنین بر سبب آنیونی بودن
رن زای مورد بررسی ،محلول رن زا در pHهای اسیدی بر
صورت فلوکر شده در میآمد ( شکل  ،)1از این رو از بررسی
 pHدر شرایط اسیدی صرف نظرشد و  pHهای  3 ،1و 11
مورد مطالعر ررار گرفتند.

شکل  -2اثر  pHبر میزان حذف رن زا
)([ZnO]= 5/132 g/L ،[Dye]=55 mg/L ،Puvc=35 W

 -2-3تعیین غلظت بهینه فتوکاتالیست
نتایج حاصل از تاثیر غلظتهای مختل فتوکاتالیست
بر میزان رن بری رن زای آبی مستقی  11در شکل 9
نشان داده شده است.

(الف)

(ب)

شکل  -7فلوکر شدن رن زا در

pH

اسیدی

(ال  pH=9،و ب) pH=5 ،

شکل  -3اثر غلظت نانو ذرات بر میزان حذف رن زا

نتایج اثر  pHدر رن بری رن زای مورد نظر در
حضور نانو ذرات اکسید روی در شکل  2نشان داده شده
است .همانطور کر مشاهده میشود ،پس از گذشت 05
دریقر از انجا آزمایش راندمان حذف رن زا در pHهای
مذکور بر ترتیب  21/1 ،25/10و  33/20درصد بر دست آمد
کر نشاندهنده موثر بودن واکنشهای فتوکاتالیستی در pH
رلیایی است .دلیل این امر تشکیل سادهتر و بیشتر رادیکال
هیدروکسیل در این محدوده  pHمیباشد کر نتایج مشابهی
توسط سایر محققین نیز گزارش شده است ] .[11در هر
آزمایش ،تغییرات  pHبا اندازهگیری  pHنمونرها پس از
انجا واکنش بررسی شد .طبق نتایج ،در کلیر موارد  pHبر
سمت خنثی پیش رفت بر طوری کر بعد از گذشت مدت
زمان  125دریقر از  3 ،1و  11بر ترتیب بر  1/11 ،1/19و
 1/29رسید کر بر دلیل تولید محصوالت میانی در طول
واکنش میباشد .در نتیجر با توجر بر هزینر انرژی و
هیدروکسید سدی مصرفی و مقادیر  pHخروجی واکنش،

)([Dye]=55 mg/L ،pH=3 ،Puvc=35 W

طبق نتایج حاصل با افزایش میزان کاتالیست ،راندمان
حذف رن زا نیز افزایش مییابد کر نتایج مشابهی توسط
سایر محققین گزارش شده است .هر چند کاربرد غلظت
بیشتر نانو مواد بر دلیل ایجاد کدورت ،کاهش راندمان را در
پی دارد ] [12و باید میزان بهینر آن تعیین شود .با توجر بر
نمودار ،راندمان حذف رن زا پس از گذشت  95دریقر در
حضور مقادیر مختل فتوکاتالیست ،5/530 ،5/542 ،5/524
 5/222 ،5/132و  5/924گر بر لیتر بر ترتیب برابر با
 23/9 ،11/22 ،11/39 ،42/91 ،42/1و  33/11درصد بر
دست آمد.
انرژی باالی المپ  UVبا برانگیختر کردن
الکترونهای نانو ذرات اکسید روی سبب ایجاد جفت
الکترون -حفره میشود .زمانی کر نانو ذرات اکسید روی
درون محیط آبی ررار میگیرند ،حفره ایجاد شده با آب
واکنش داده و رادیکال آزاد هیدروکسیل را تشکیل میدهد.

 pHمعادل  3بر عنوان مقدار بهینر انتخاب شد.
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رن بری ،غلظت اولیر  55میلیگر بر لیتر بر عنوان بهینر
انتخاب شد.

الکترون نیز با مولکول جذب شده بر روی سطح واکنش داده
و رادیکال آزاد آنیونی سوپر اکسید را تولید میکند.
محصوالت واکنش شامل رادیکالهای  .O2-و هیدروکسیل
میباشند کر رادیکالهای آزاد روی بوده و با خاصیت
اکسیدکنندگی شدید میتوانند پیوندهای شیمیایی موجود
در ترکیبات آلی را بشکنند ] .[13با در نظر گرفتن راندمان
حذف ،هزینر انرژی و مقادیر کاتالیست مصرفی میزان
 5/222گر بر لیتر نانو ذرات اکسید روی بر عنوان بهینر
انتخاب گردید.

 -5-3تعیین شدت تابش بهینه
در فرآیندهای فتوکاتالیستی سرعت تجزیر با شدت
نور متناسب میباشد ،بر طوری کر با افزایش توان المپ بر
دلیل افزایش شدت تابش بر واحد سطح ،میزان راندمان
حذف آالینده افزایش مییابد ] .[21همانطور کر در شکل 5
مشاهده میشود ،با افزایش توان المپ از  95بر  05وات
راندمان حذف بر طور چشمگیری افزایش پیدا کرده در حالی
کر با افزایش از  05وات بر  35و  125وات ،راندمان حذف از
 25/12درصد بر  22/13و  32/22درصد رسیده است .بر
عبارتی با افزایش هر چر بیشتر شدت تابش تغییر رابل
توجهی در راندمان حذف دیده نمیشود کر این امر بر سبب
برابر بودن شدت تابش المپ با بیشترین انرژی مورد نیاز
برای برانگیختر شدن نانو ذرات اکسید روی موجود در
محیط میباشد .نتایج مشابهی توسط سایر محققین نیز
گزارش شده است ] .[22لذا با در نظر گرفتن میزان انرژی
مصرفی و راندمان حذف رن زا ،شدت تابش المپ  05وات
بر عنوان میزان بهینر انتخاب شد.

 -3-3تعیین غلظت بهینه رنگزا
طبق شکل  ،4میزان رن بری با غلظت اولیر رن زا
ارتباط عکس دارد زیرا با افزایش غلظت اولیر و کاهش اثر
نفوذ  ،UVتولید رادیکال هیدروکسیل و در نتیجر راندمان
حذف کاهش مییابد ]،[25بر طوری کر پس از گذشت 95
دریقر راندمان حذف رن زا در غلظتهای  155 ،55 ،25و
 255میلیگر بر لیتر بر ترتیب برابر با ،23/11 ،33/2
 05/91و  45/21درصد بر دست میآید .جهت تعیین غلظت
بهینر از آنجا کر زمان کمتر در حذف آالینده نمیتواند
دلیل انتخاب باشد ،میزان انرژی مصرفی برای غلظتهای
مذکور محاسبر شد کر نتایج آن در ادامر ارایر شده است.

شکل  -4اثر غلظت اولیر بر میزان حذف رن زا

شکل  -5اثر شدت تابش  UVبر میزان حذف رن زا

)([ZnO]=5/222 g/L ،pH=3 ،Puvc =35 W

)([ZnO]=5/222 g/L ،pH=3 ،[Dye]=55 mg/L

 -4-3میزان مصرف انرژی
میزان مصرف انرژی در واکنشهای فتوکاتالیستی با
منب تابش  UVیکی از پارامترهای مه در ارزیابی ارتصادی
طرح در صنعت است .براساس نتایج حاصل ،میزان مصرف
انرژی بر ازای حذف هر میلیگر بر لیتر رن زا در
غلظتهای  155 ،55 ،25و  255میلیگر بر لیتر بر ترتیب
 2/12 ،1/19 ،1/13و  1/41وات ساعت بر دست آمد .در
نتیجر با در نظر گرفتن میزان مصرف انرژی و مدت زمان

 -6-3بررسی سینتیک واکنش
در جدول  1نتایج حاصل از بررسی سینتیک مرتبر
صفر ،یک و دو تحت شرایط بهینر رن بری ارایر شده است.
با توجر بر ضریب همبستگی بر دست آمده در سر مدل
سینتیکی میتوان بیان داشت کر فرآیند مورد نظر از مدل
سینتیکی مرتبر دو تبعیت میکند .در بررسی حذف
رن زای آبی اسید  23توسط فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات
اکسید روی و دیاکسید تیتانیو تحت شرایط بهینر تابعیت
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عامل رن زا شکستر شدهاند ،جهت بررسی میزان تجزیر
آالیندهها و نیز نوع مواد باریمانده ناشی از تخریب
فتوکاتالیستی ،آزمایش تعیین  CODو کروماتوگرافی مای -
طی سنجی جرمی در شرایط بهینر انجا شد کر نتایج آن
در شکلهای  0و  1نشان داده شده است.
همانطور کر در شکل  0مالحظر میشود ،بگا گذشگت
زمان و شکستر شدن حلقرهگای بنزنگی میگزان  CODابتگدا
افزایش و سوس کاهش یافتر کر رفتار نوسانی آن را میتوان
ناشی از تفاوت در ترکیبات موجود در هر نمونر دانست کر بر
دلیگگل پیشگگرفت واکگگنشهگگای فتوکاتالیسگگتی و شکسگگتن
مولکولها میباشد ،بر طوری کر پگس از گذشگت زمگان 95
ساعت از انجا آزمایش ،میزان راندمان حگذف  CODحگدود
 05/14درصد مشاهده شد.

فرآیند مورد نظر از مدل سینتیکی مرتبر دو گزارش شده
است ].[4
جدول  -7نتایج حاصل از بررسی سینتیک

مرتبر

K

R2

5
1
2

5/5142
5/5252
5/5503

5/900
5/224
5/321

 -7-3بررسی حذف  CODدر شرایط بهینه و تعیین
نوع ترکیبات میانی
با توجر بر این کر رن بری ماده رن زا بر مفهو
تجزیر کامل آالینده نمیباشد و در این حالت تنها پیوندهای

شکل  -6تغییرات میزان  CODبا گذشت زمان
)[ZnO]= 0/222 g/L ،pH=9 ،[Dye]=50 mg/L, Puvc=60 W

ب

ال

شکل  -1نتایج کروماتوگرافی مای  -طی سنجی جرمی نمونر ال )اولیر ب) 12ساعتر
)55 mg/L ،pH= ،3[AC]=5/15 g/L،[ZnO]=5/524 g/L
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مطابق شکل  1نیز مقادیر پیک موجود در نمونر 12
ساعتر حاکی از کوچک بودن ترکیبات باریمانده در محلول
است ،بر طوری کر میتوان با اطمینان بیان نمود کر هیچ
ترکیب حلقوی و پیچیدهای در محیط وجود نداشتر و تمامی
ترکیبات دارای ساختار سادهای میباشند .با گذشت زمان از
میزان پیچیدگی محصوالت واکنش کاستر میشود کر
بیانگر رابلیت فرایند مورد نظر در کاهش میزان سمیت
پساب خروجی میباشد .در تحقیقی با استفاده از نانو ذرات
اکسید روی در تخریب فتوکاتالیستی رن زای رودامین آبی،
تحت شرایط بهینر  pHمعادل  2و  255میلیگر نانو ذرات
اکسید روی پس از گذشت  2ساعت راندمان حذف COD
نزدیک بر  155درصد بر دست آمد ] .[29ه چنین با
استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی نانو ذرات  TiO2تثبیت شده
بر بستر بتنی پس از گذشت مدت زمان  4/5ساعت ،حذف
 25/5درصد حلقرهای بنزنی در رن زای راکتیو سیاه  5و
پس از گذشت  1ساعت حذف  95درصدی حلقرهای بنزنی
رن زای راکتیو ررمز  125اتفاق افتاد ].[24

تشکر و قدردانی
بدین وسیلر از ستاد ویژه توسعر فناوری نانو معاونت
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