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Abstract

The advanced oxidation process using zero-valent iron particles
and radicals activated by ultraviolet sulfate to remove phenol from
synthetic wastewater is known as a highly efficient method. The
aim of this study was to investigate the pH and kintic changes in
ZVI/PS/UV process for the removal of phenol from wastewater.
Each experiment was performed in a Plexiglas reactor equipped
with 2 sources of ultraviolet radiation (254 nm). The
characterization of zero valent iron was determined by XRD, SEM,
EDAS, and BET analyzes. The results showed that the specific
surface area of zero valent iron was 4.43 m2/g. The average size of
iron nanoparticles was 35.48 nm. SEM analysis showed that the
crystals had a suitable crystalline structure. The adsorption results
showed that at an initial pH of 6, the highest phenol removal rate
of 94.87%±3.85 was obtained. The kinetic study showed that the
ZVI/PS/UV process for phenol removal follows second order and
pH is effective in removing phenol from wastewater.

© Authors, Published by Environment and Water Engineering journal.This is an open access article
distributed under the CC BY) license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Introduction
Nowadays, pollution of water resources with
various organic and inorganic pollutants is the
most important issue and cause of concern for
water purification officials. In recent years, due
to the development of industry and urban growth,
various pollutants, have caused devastating
effects on human health and the environment.
Therefore, sevaral laws have been proposed
related to the permissible concentration of
pollutants in order to prevent the destruction of
ecosystems and ultimately to prevent harmful
effects on human health. It is also suggested to
pay attention to optimal water and wastewater
treatment methods. Phenol-based compounds are
among the toxic pollutants in wastewater.
Among organic pollutants, phenol and its
derivatives are the most common pollutants that
exist. They in low concentrations prevent the use
of water resources and its pollution. Various
methods have been used to remove phenol from
wastewater and aqueous solutions. The advanced
oxidation process using zero-valent iron particles
and radical-activated sulfate with ultraviolet light
in the removal of phenol from synthetic
wastewater is known as a highly efficient
method. Phenolic compounds are very dangerous
and toxic to human health and the health effects
of exposure to phenol depend on the duration of
contact and the amount of phenol absorbed. The
aim of this study was to investigate the changes
in pH and morphology of ZVI adsorbent particles
as the main parameter of the process and the
reaction kinetics in increasing its efficiency.
Materials and Methods
The experiments were performed in a 3-liter
Plexiglas reactor equipped with two sources of
ultraviolet radiation (254 nm). The effects of
variables such as initial pH, amount of ZVI,
amount of persulfate, phenol concentration and
contact time were investigated. The Phenol
measurement has been done based on
colorimetric method using direct photometric
method, which is common standard methods in
water and wastewater analysis. The adsorption of
the solution was measured using a
spectrophotometer at 500 nano meter in front of
the control sample and compared with the
standard
series
absorption
of
phenol
concentration to determine the concentration of
unknown phenol. BET analysis was performed to
determine the structural properties of ZVI
adsorbent and the suitability of these particles in
the combined ZVI/PS/UV process to remove
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phenol from synthetic wastewater. BET analysis
is based on the amount of nitrogen adsorbed on
the surface of ZVI particles. In fact, under
specific pressure conditions and the application
of nitrogen gas based on the action of adsorption
and desorption of nitrogen from the surface of
ZVI particles at a temperature of 77 K, the
specific area characteristics of the ZVI surface
are determined. The rate of phenol degradation
was investigated by combining different
processes in terms of reaction kinetics and finally
their results have been compared. In this regards,
the reaction kinetics have been evaluated to
determine the efficiency of the ZVI/PS/UV
process during the reaction time to remove the
desired contaminant.
Results
Through comparing the results of scanning
electron microscope method with the values
obtained from Scherer's relation from XRD
analysis, it is observed that ZVI particle size is in
nanometers and has a suitable crystal structure.
In terms of particle size, scanning electron
microscope analysis confirms the fineness of the
particles with appropriate porosity. The results
showed that at the initial pH of 6, the highest rate
of phenol removal was obtained. Examination of
zero, one and two order kinetics for ZVI/UV/PS
process showed that the combined process
mentioned to remove phenol follows the second
order model. This means that the reaction rate is
related to the power of 2 concentrations of
phenol. Reaction kinetics basically express how
the contaminant is removed by the reaction under
consideration, which can be used to better model
and design the process for contaminant removal
at a practical scale. Also, the results of the
assessing the zero, one and two degree kinetics
for the ZVI/UV/PS process showed that the
integrated process to remove phenol followed the
second degree. The EDS analysis was performed
to determine the surface chemistry of ZVI
particles. The adsorbent surface elements
included O and Fe. This indicates that the ZVI
level before persulfate (PS) deposition is more
Fe0 and also similar to the XRD pattern for zero
valnet iron. The other compound identified was
oxygen with a weight percentage of 3.88%.
Operating conditions included X-ray irradiation
time of 15 s, which was detected using a silicon
detector and the amount of elements has been
determined. The presence of low-intensity broad
peaks in the XRD pattern of ZVI particles
showed small particle size and poor quality of
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high crystals of ZVI particles. The surface area
of ZVI adsorbent determined by BET was 4.43
m2/g. In addition, the results of zero-valent iron
particle analysis showed a crystal structure. In
terms of minerals, iron and oxygen compounds
with 96.12 and 3.88 percent were present in ZVI
sample. Morphologically, scanning electron
microscope analysis showed that the crystals had
a suitable crystalline structure. The adsorption
results showed that at an initial pH of 6, the
highest phenol removal rate of 94.87± 3.85 was
obtained.
Conclusion
Examination of zero-, one- and two-degree
kinetics for ZVI/UV/PS process showed that the
mentioned integrated process for phenol removal
followed grade two and pH is efficient in the
removal of phenol from wastewater. According
to the studies and results of laboratory analyzes
in this study, the following results can be
summarized: a) By increasing the pH of the
solution from 2 to 5, the rate of phenol
degradation increased from 1.67 ± 13.02% to
2.51 ± 86.89%, Which indicates the effect of
near-neutral acidic environments on increasing
process efficiency. b) Morphology and area of
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special surface of ZVI adsorbent was 4.43 m2/g,
which indicates that the ZVI particle size is
suitable for advancing the process. c) The results
of zero valent iron particle analysis showed a
crystalline structure with a size of 35.48
nanometers. d) In terms of minerals, iron and
oxygen compounds with 96.12 and 3.88 percent
were present in ZVI sample. e) Based on BET
analysis, the average pore diameter was about 17
nanometers.
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مقاله پژوهشی

بررسی میزان تأثیر تغییرات  pHو سینتیک واکنش در فرایند ترکیبی ZVI/PS/UV

بهمنظور حذف فنل از فاضالب
3

مهدی صالحزاده ،1آرزو نجایی ،*2محمدابراهیم رمضانی ،2پروین علیزاده اسالمی 3و محمدشکری
 1دانشجو دکترای ،گروه محیط زیست ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران
2استادیار ،گروه محیط زیست ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران
 3استادیار ،گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله

فرآیند اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از ذرات آهن صفر ظرفیتی و رادیکالهای فعالشده توسط
سولفات فرابنفش برای حذف فنل از فاضالب مصنوعی بهعنوان یک روش بسیار کارآمد شناخته
میشود .هدف از این مطالعه تعیین تغییرات  pHو سنتیک در فرآیند  ZVI/PS/UVبرای حذف
فنل از فاضالب بود .هر آزمایش در یک راکتور پلکسی گالس مجهز به دو منبع تابش فرابنفش
( )254 nmانجام شد .ویژگیهای آهن صفر ظرفیتی توسط آنالیزهای  EDAS ،SEM ،XRDو
 BETتعیین شد .نتایج نشان داد که سطح ویژه آهن صفر ظرفیت  4/43 m2/gبود .اندازه متوسط
نانوذرات آهن  35/48 nmبود .تحلیل  SEMنشان داد که بلورها دارای ساختار کریستالی مناسبی
هستند .نتایج جذب نشان داد که در  pHاولیه  ،6بیشترین میزان حذف فنل  %94/87±3/85به-
دست آمد .مطالعه سینتیکی نشان داد که فرآیند  ZVI/PS/UVبرای حذف فنل از مرتبه دوم
پیروی می کند و  pHدر حذف فنل از فاضالب موثر است.

تاریخ دریافت]1400/01/14[ :

 -1مقدمه
در سالهای اخیر با توجه به توسعه صنایع و رشد شهری،
ورود آالیندههای مختلف که بهراحتی تجزیه نمیشوند ،باعث
اثرات مخرب بر سالمت انسان و محیطزیست شدهاند .لذا
جهت جلوگیری از تخریب بومسازگان و در نهایت جلوگیری
از ایجاد اثرات زیانبار بر سالمت انسان ،قوانین مرتبط با
غلظت مجاز تخلیه آالیندهها و همچنین توجه به روشهای
تصفیه مطلوب آب و فاضالب پیشنهاد شده است .از جمله
آالیندههای سمی در فاضالب ،ترکیبات بر پایه فنل میباشد

اریخ بازنگری]1400/03/08[ :
تاریخ پذیرش]1400/03/09[ :
واژههای کلیدی:
آهن صفر ظرفیتی
اکسیداسیون پیشرفته
پرسولفات
فنل
*نویسنده مسئول:
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( (Dalvand et al. 2009; Xu et al. 2012; Ramos et

.al. 2007
آلودگی منابع آب با انواع آالیندههای آلی و غیر آلی ،مهم-
ترین مسئله و عامل نگرانی مسئولین امور تصفیه آب میباشد
). (Hameed and Rahman 2008در بین آالیندههای آلی،
فنل و مشتقات آن متداولترین آالیندههایی هستند که وجود
آنها در غلظتهای کم باعث عدم استفاده از منابع آبی و
آلودگی آن میشود ( .)Suresh et al. 2011فنل با فرمول
شیمیایی  C6H5OHو وزن مولکولی  94/11 g/molیک

بررسی حذف فنل از فاضالب

5

هیدروکربن آروماتیک از مشتقات بنزن است و بهطور ساالنه
حدود  6 M.tonsدر سراسر جهان تولید میشود (Lazo-
.)Cannata et al. 2011
این ترکیب حاللیت باالیی در آب داشته و سمی میباشد.
همچنین از طریق پساب صنایع نظیر کارخانجات رزینسازی،
پتروشیمی ،پاالیشگاههای نفت ،پالستیک ،چرمسازی،
داروسازی ،صنعت فوالد ،آفتکشها ( (Manojlovic et al.
 2007; Busca et al. 2008صنایع تولید زغال ،کاغذ و
صنایع تولید زغالسنگ وارد محیطزیست میشوند
( .)Hemmati et al. 2015; Zhang et al. 2015فنل
به صورت مصنوعی در اثر حرارت دادن سولفات بنزن سدیمی
آبدار و بهصورت طبیعی از قطران زغالسنگ و تقطیر بنزین
تولید میشود (.)Ghaneian and Ghanizadeh 2009
ترکیبات فنلی بهدلیل سمیت و تجزیهناپذیری ،بهعنوان
آالیندههای دارای اولویت (دارای تقدم) زیستمحیطی
شناخته میشوند .ترکیبات فنلی برای سالمتی انسان بسیار
خطرناک و سمی میباشند و اثرات بهداشتی در اثر مواجهه با
فنل به مدتزمان تماس و میزان فنل جذب شده ،بستگی
دارد .این اثرات از تحریک ،سوزش و سوختگیهای پوستی
شروع شده و تا مسمومیتهای سیستماتیک همراه با کاهش
فشارخون ،افزایش ضربان قلب و کما متغیر است ( Veeresh
 .)et al. 2005همچنین فنل موجود در منابع آبی میتواند
سبب شکلگیری ترکیبات جانبی فرایندهای گندزدایی و
اکسیداسیون شود ( .)Lazo-Cannata et al. 2011فنل و
ترکیبات آن بهعلت تجزیهپذیری بیولوژیکی کم و سمیت باال،
میتوانند باعث تخریب پروتئین بافتها ( Rajkumar and
(2013

Ilyas

and

Saeed

;2003

Palanivelu

ازکارافتادگی سیستم اعصاب مرکزی ،آسیب به کلیهها ،کبد و
پانکراس شوند ( Fierro et al. 2008; Yousef et al.
.)2011
فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته ( 1)AOPsمعموالً با تولید
رادیکالهای هیدروکسیل(• )OHکه پتانسیل اکسیداسیون
باالیی دارند شناخته میشوند .رادیکالهای تولید شده قابلیت
اکسیداسیون و معدنیسازی اکثر مواد آلی به  CO2و یون
های معدنی را دارند .ترکیب این نوع فرایند با کاتالیستها
پیشرفت خوبی برای تجزیه کامل ترکیبات فنلی را نشان داده
است (.)Zhang et al. 2018
1
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در بین روشهای حذفی که برای ترکیبات فنل مورداستفاده
قرار گرفته است ،روشهای اکسیداسیون پیشرفته فرایندی بر
مبنای تولید گونههای واکنشپذیری شامل هیدروکسیل،
سوپراکسید ،سولفات و اکسیژن مجزا است که برای تخریب
آالیندههای آلی از آن استفاده میشود.
یکی از فرایند اکسیداسیون پیشرفته استفاده از آهن صفر
ظرفیتی ( )ZVIو رادیکال سولفات فعالشده با نور
ماوراءبنفش ( )UVدر حذف فنل از فاضالب سنتتیک است.
در این روش از توانایی نور  UVبرای فعالسازی رادیکال
سولفات جهت حذف فنل استفاده شده است .آهن صفر
ظرفیتی نیز میتواند یکی از دو نقش کاتالیستی و یا جذب
سطحی را داشته باشد .بهعلت سادگی فرایند و نبود مواد
سمی در بهکارگیری فرایند این روش که جزو روشهای
پیشرفته تصفیه میباشد ،میتواند بهعنوان یک روش برای
حذف فنل مورداستفاده قرار گیرد(.)Zhang et al. 2018
همچنین در کارهای قبلی نیز عنوان شده است که
فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته بسیار پیچیده بوده و باید
پارامترهای مؤثر بر آن بهطور جداگانه و عملی موردبررسی
قرار گیرد .هدف از این پژوهش تعیین  pHبهینه برای انجام
واکنش تجزیه کاتالیستی و تعیین سینتیک واکنش حذف
فنل از فاضالب سنتتیک توسط فرایند تلفیقی آهن صفر
ظرفیتی و رادیکال پرسولفات فعالشده موردبررسی بود تا با
استفاده از انتخاب بهترین مدل از این فرایند راندمان بهتری
حاصل شود.

 -2مواد و روشها
 -1-2مواد شیمیایی
تمامی مواد شیمیایی مورداستفاده در این پژوهش از جمله
سدیم پرسولفات ( ،)Na2S2O8استاندارد فنل و  ZVIبا
درصد خلوص باال بودند ZVI .از شرکت سیگما آلدریچ تهیه
شد .استاندارد فنل ( ،)C6H5OHکلریدریک اسید و سدیم
هیدروکسید جهت تنظیم  ،pHاز شرکت مرک آلمان ،تهیه
شدند .همچنین در این مطالعه از آب دیونیزه با استفاده از
دستگاه دو بار اسمز معکوس همراه با رزین تبادل یون برای
تهیه نمونههای سنتتیک استفاده شد .محلولهای استوک
سدیم پرسولفات با غلظت  1 mol/lبهطور مرتب با استفاده از
آب دیونیزه بهصورت تازه و روزانه تهیه شد .کلیه محلولهای
استوک پس از تهیه با آب دیونیزه در دمای  4 °Cدر یخچال
نگهداری شدند.
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 -2-2طراحی و ساخت پایلوت آزمایشگاهی
بهمنظور انجام واکنشهای اکسیداسیون ،یک دستگاه پایلوت
ساخته شد .شماتیک پایلوت مورداستفاده در شکل ( )1ارائه
شده است .حجم راکتور (جنس پلکسی گالس) در حدود 3 l
بوده که بهمنظور حفظ دمای نسبتاً ثابت حین انجام کار
مجهز به ترموستات و همزن با دور  50 rpmبود .بهمنظور
تولید نور ،از دو عدد المپ ( UVطولموجAngstrom :
 2570و  )150wاستفاده شد ( Fu et al. 2019; Tian et
.)al. 2018

شکل  -1تصویر پایلوت ساختهشده برای حذف فنل از فاضالب
سنتزی
Fig. 1 Photograph of photoreactor developed for
removal of the synthetic wastewater

 -3-2اندازهگیری غلظت فنل
اندازهگیری فنل براساس روش رنگسنجی ( 5530 D

 ،)Direct Photometric Methodاز روشهای مندرج در
کتاب روشهای استاندارد برای آزمایشهای آب و فاضالب
بود ( .)Association 2017; Lopes et al. 2011بعد از
ترکیب کردن نمونهها در راکتور طی مدتزمانهای موردنظر
در مطالعه ،نمونهها با استفاده از کاغذ صافی واتمن  41 μبا
استفاده از پمپ خأل ،صافسازی شد .در ادامه به ازای هر ml
 100از نمونه ،مقدار  2/5 mlاز محلول آمونیاک ()0/5 N
افزوده و  pHآن با استفاده از بافر فسفات در حدود ± 0/1
 7/9تنظیم شد .سپس مقدار  1 mlمحلول -4آمینوآنتی-
پیرین و  1 mlاز محلول فری سیانید پتاسیم 1به آن اضافه و
1

بهخوبی مخلوط شد .پس از  ،15 minجذب محلول با
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج  500 nmدر
مقابل نمونه شاهد اندازهگیری شده و با جذب سری استاندارد
غلظت فنل مقایسه تا غلظت فنل مجهول تعیین شود.
 -4-2تعیین ویژگی ZVI

بهههمنظور تعیههین ویژگههیهههای سههاختاری جههاذب  ZVIو
مناسهههههب بهههههودن ایهههههن ذرات در فراینهههههد تلفیقهههههی
 ZVI/PS/UVبههرای حههذف فنههل از فاضههالب سههنتتیک،
آنالیز  BETصهورت گرفهت .آنهالیز  BETبهر مبنهای میهزان
نیتههروژن جههذب شههده روی سههطح ذرات  ZVIاسههت .در
واقع تحهت شهرایط فشهار خهاص و اعمهال گهاز نیتهروژن بهر
مبنههای عمههل جههذب و واجههذب نیتههروژن از سههطح ذرات
 ZVIدر دمههای  ،77 Kویژگههیهههای مسههاحت ویههژه سههطح
 ZVIمشههخم مههیشههود .الگههوی  XRDبهها اسههتفاده از
دسههتگاه پههراش اشههعه ایکههس جهههت تعیههین تطههابق بههین
الگههوی کتابخانهههای مربههوط بههه ذرات  ZVIو نمونههه ZVI
اسههههتاندارد خریداریشههههده ،اسههههتفاده شههههد .دسههههتگاه
دیفراکتههومتر پههراش اشههعه ایکههس ( )XRDمورداسههتفاده،
با تهابش اشهعه ایکهس از آنهد  Cuبها زاویهه تهابش 10°-80
کههه زاویههه نرمههال مههیباشههند ،صههورت گرفههت .هههر نمونههه
توسههط پرتوهههای اشههعه ایکههس بهها طولمههوج 1/542515 Å
و مرحلههه تعیههین انههدازه  0/05بههه ازای هههر ثانیههه ،بمبههاران
شد .حاصهل کهار یهک دیفراکتهوگرام یها الگهوی پهراش بهود.
تصاویر  SEM/EDSنیهز تهیهه شهد .بها اسهتفاده از تصهاویر
 SEMانههدازه ذرات  ZVIو ریخههتشناسههی فتوکاتالیسههت
مشههخم شههد .قابههلذکر اسههت آنههالیز  EDSبههرای بررسههی
نحههوه قرارگیههری و ثبههات عناصههر در قسههمتهههای عمههق،
میانههه و سههطح ذرات  ZVIرا بهههکههار رفههت .جهههت تعیههین
سطح ویژه فتوکاتالیست از آنالیز  BETاستفاده شد.
-5-2سینتیک واکنش
آهنههگ تخریههب فنههل تحههت ترکیههب فراینههدهای مختلههف از
جهههت سههینتیکهههای واکههنش و مقایسههه آنههها ،بررسههی
شههد .هههدف از بررسههی سههینتیکهههای واکههنش ،بررسههی
کههههارایی فراینههههد  ZVI/PS/UVدر مههههدتزمان انجههههام
واکهنش بهرای حهذف آالینهده مهوردنظر مهیباشهد ( Jafari
 .)et al. 2018معهادالت مربهوط بهه سهینتیک درجهه صهفر
(رابطههه  ،)1اول (رابطههه  )2و دوم (رابطههه  )3در زیههر آورده
شده است.

K3Fe(CN)6
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() 1

C - C0 = -K0t

() 2

LnC/C0 = -K1t

() 3

1/C – 1/C0 = -K2t

که k1 ،k0 ،و  k2بهترتیب ثابت سرعت واکنش درجه صفر،
یک و دو میباشد ،t .مربوط به زمان واکنش برحسب min
است C .غلظت نهایی واکنش پس از مدتزمان طی شده
برحسب  mg/lاست و  C0غلظت اولیه فنل در واکنش می-
باشد.

 -3یافتهها و بحث
-1-3نتایج تعیین ویژگی ZVI

آنالیز  SEMجهت تعیین ریختشناسی و شکل سطح جاذب
کاربرد دارد ( .)Nguyen and Oh. 2019در شکل(،)2
تصویر تهیه شده از  ZVIبا استفاده از میکروسکوپ الکترون
رویشی ،قبل از انجام فرایند اکسیداسیون را نشان میدهد.
مطابق تصویر ،اندازه  ZVIدر محدوده خوبی برای سایز
نانوذرات بوده و تخلخل روی سطح جاذب بهصورت
النهزنبوری مشاهدهشده است که نشان از مناسب بودن اندازه
ذرات  ZVIبود ( .)Kamani. 2018با مقایسه نتایج حاصل از
فن  SEMبا مقادیر بهدستآمده از رابطه شرر از آنالیز XRD
مشاهده میشود که اندازه ذرات  ZVIدر حد نانومتر و دارای
ساختار بلورهای مناسب است و از لحاظ اندازه سایز ذرات نیز
نتایج آنالیز  SEMتأییدکننده ریز بودن و در حد نانومتر
بودن سایز ذرات با تخلخل مناسب بود.

شکل  -2تصویر  SEMتهیه شده از ذرات آهن صفر ظرفیتی
Fige. 2 SEM image prepared from zero-valent iron
particles

محیطزیست و مهندسی آب
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آنالیز  EDSجهت مشخم نمودن شیمی سطح ذرات ZVI

( ،Eglal and Ramamurthy (2014صورت گرفت .یعنی
تغییرات اساسی عناصر قبل و بعد از رسوب پرسولفات ()PS
بر روی سطح جاذب با استفاده از  EDSنشان داده خواهد
شد ( .)Yamaguchi et al. 2018در این مطالعه مطابق
شکل ( ،)3طیفسنجی انرژی پراش اشعه ایکس ()EDS
برای  ZVIقبل از فرایند تلفیقی  UV/ZVI/PSآورده شده
است .عناصر سطح جاذب شامل  Oو  Feبود .این امر نشان
میدهد که سطح  ZVIقبل از رسوب پرسولفات ( )PSبیشتر
شامل  % 96/12( Fe0از وزن  )ZVIو همچنین مانند الگوی
 XRDبرای  ZVIاست ( .)Yamaguchi et al. 2018دیگر
ترکیب شناساییشده اکسیژن با درصد وزنی  %3/88بود.
شرایط بهرهبرداری شامل زمان تابش اشعه ایکس بهمدت s
 15بود که با استفاده از آشکارساز جنس سیلیسیم ،مقدار
عناصر موجود شناسایی شد.

شکل -3تصویر  EDSتهیه شده از ذرات ZVI
Fig 3. EDS image made of ZVI particles

پراش اشعه ایکس ( ، )XRDجهت تعیین ساختار مینرالی
ذرات  ZVIصورت گرفت .هدف از انجام این آنالیز ،تطابق
نمونه مورداستفاده با الگوی کتابخانهای خود و همچنین تأیید
ساختار و تعیین اندازه ذرات با استفاده از فرمولهای مربوطه
است .قابلذکر است هرچه اندازه ذرات  ZVIدر سایزهای
کوچکتر (براساس  )nmباشد ،کارایی ذرات در افزایش
راندمان حذف افزایش میبابد (.)Nickheslat et al. 2013
تابش اشعه ایکس تحت زاویه نرمال  10°-80از آند مسی
( )Cu Kαصورت گرفت .قبل از انجام واکنش تلفیقی
 ،UV/ZVI/PSدر  2θبرابر  45و  ،65/5°پیک استاندارد
دستگاه برای ذرات  ZVIمشاهده شد .پیک شار ذرات ZVI
مربوط به  2θبرابر  45/09°بوده است که بیشترین پهنای
باند را در این ناحیه داشته است و مربوط به وجود عنصر آهن
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در ساختار نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی بوده است .همچنین
در فاز  2θحدود  65/5°نیز پیکی مشاهدهشده است .این امر
نشان میدهد که هیچگونه اکسیداسیون آهن/هیدروکسیدها
در پیکهای  XRDرخ نداده است ( Yamaguchi et al.
 .)2018وجود پیکهای پهن با شدت کم در الگوی XRD
ذرات  ،ZVIکوچک بودن اندازه ذرات و عدم کیفیت بلورهای
باالی ذرات  ZVIرا نشان داد .همچنین این نکته را باید در
نظر گرفت بهدلیل اینکه تنها ترکیبات بلورهای از خود قله
طیف نشان میدهند ،دلیل عدم مشاهده سایر ترکیبات به-
دلیل آمورف بودن آنها ،توجیه میشود .عالوه بر این ،ناچیز
بودن میزان این ترکیبات در نمونه نیز دلیل دیگر بر مشاهده

نشدن آنها است ( .)Jafari et al. 2018در مطالعه حاضر دو
قله نشان داده شده مرتبط با ترکیبات آهن و اکسیژن بوده
است که متناسب با شدت پیک ،بیشترین مربوط به  Feو
پیک کوچکتر مربوط به اکسیژن میباشد .بررسیهای
انجامشده نشان میدهد که طیف  XRDنمونه آنالیز شده
تطابق کامل با طیف  XRDماده  ZVIبا شماره کارت
 0721-087-01دارد .فاصله بین صفحاتی که انعکاس از
آنها منجر به شکلگیری این پیک شار شده استA ،
 2/01071میباشد و پهنای پیک در نصف شدت بیشینه
) (FWHMمربوط به آن  0/246000°است.

شکل  -4تصویر  XRDتهیه شده برای ذرات ZVI
Fig. 4 XRD image prepared for ZVI particles

با استفاده از رابطه شرر (رابطه  )4امکان محاسبه مقدار
تقریبی اندازه کریستالها وجود دارد.
()4

𝜆𝐾

𝜃 𝐷 = 𝛽 cos

که D ،اندازهی بلوره β ،عرض پیک در نصف شدت بیشینه
0.246000∗3.14

) برابر  0/0043رادیان θ ،زاویه براگ مربوط
(
180
به پیک ( )22/545و  λطولموج مربوط به کاتد مسی
( )0/154هستند .با جایگذاری مقدار  FWHMمربوط به
شدیدترین پیک ( ،)0/246برحسب رادیان و مقدار  Kبرابر با
 ،0/9مقدار  Dحدود  35/48 nmبهدست آمد (الزم به ذکر
است که در این رابطه تنش پسماند و خطای دستگاه در نظر
گرفته نشده است).

محیطزیست و مهندسی آب
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مطابق با نتایج آنالیز  ،BETسطح ویژه جذب  ZVIقبل از
انجام واکنش اکسیداسیون ،برابر  4/4383 m2/gبهدست آمد.
همچنین متوسط قطر منافذ ذرات  ZVIبرابر 17/409 nm
بهدست آمد که سطحفعال جاذب و میزان تخلخل ZVI
استفاده شده با این آنالیز مشخم شد ( Yamaguchi et al.
.)2018
pHpzc -2-3

 pHpzcنقطهای از  pHکه بارهای سطحی  ZVIبرابر صفر
شود که تحت عنوان نقطه ایزوالکتریک نیز نامیده میشود.
اهمیت مشخم کردن این نقطه به دلیل تعیین خصوصیات
سطح جاذب میباشد ،بدین معنی که در باالتر از نقطه pH
مذکور سطح جاذب دارای بار منفی میشود و بهاینترتیب
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یونهای با بار مخالف )یونهای مثبت( بهآسانی جذب
میشوند و همچنین در  pHپایینتر نیز بارهای سطحی
مثبت میشود و یونهای با بار منفی سریعتر جذب میشوند.
بهمنظور تعیین  ،pHpzcابتدا  500 mlمحلول0/01 Molar
از  NaClتهیه شد و درون هر ظرف میزان  50 mlاز محلول
سدیم کلراید 0/01 Molarریخته شد و در  pHهای ،4 ،3
 8 ،7 ،6 ،5و  9با استفاده از  NaOHو )0/1Molar ( HCl
تنظیم شد .سپس به هر ظرف میزان  ZVI 0/15 gاضافه و
پس از طی زمان  ، 48 hrمجدد  pHمحلولها با  pHمتر
دیجیتال سنجش شد ( .)Mohan et al. 2011مطابق با
نتایج میزان  pHpzcمقدار  6/4بهدست آمد که در شکل ()5
 ،نشان داده شده است .این بدین معنا است که در  pHهای
کمتر از  ،6/4سطح جاذب مثبت بوده و مولکولهای فنل
دارای بار منفی بوده و روی سطح جاذب  ،ZVIجذب می-
شوند و در  pHهای بیشتر از  ،6/4بهدلیل دافعه بین سطح
جاذب و ماده فنل ،راندمان حذف کاهش مییابد.
9
8

6

ZVI
Initial pH

5

Final pH

7

4
3
9

8

7

6

5

4

3

Initial pH

شد .همچنین با افزایش  pHمحلول از  5تا  ،8راندمان حذف
فنل از  86/89 ± 2/51به  %17/26 ± 3/05کاهش یافهت .از
طرفی نتایج مربهوط بهه  ،pHpzcمقهدار  6/4بههدسهت آمهد.
بنابراین در  pHبرابر  ،6چون بار سهطحی ذرات  ZVIمثبهت
است ،مولکولهای فنل موجهود در محلهول دارای بهار منفهی
بههوده و بههه رانههدمان حههذف رونههد افزایشههی داشههته اسههت.
بهعبارتدیگر در  pHکمتر از نقطه صفر بار ،سطح جهاذب بها
عوامل کربوکسیلیک حاوی پروتون احاطه میشود که این امر
منجر به افزایش بار سطحی مثبت جاذب میشود که با توجه
به ماهیت آنیونی فنل با نقطه ایزوالکتریک حهدود )pka( 10
منجر به افزایش راندمان جذب فنل بر روی سطح ذرات آههن
صفر ظرفیتی خواهد شد ( .)Rahmani et al. 2011بنابراین
 pHبرابر  6بهعنوان  pHبهینه واکنش در نظر گرفته شد.
 pHمحیط از فاکتورهای مؤثر در تعیین کارایی فرایند است
که بر سرعت واکنشهای شیمیایی مؤثر میباشد .در واکنش-
های  AOPsنوع و تعداد رادیکالهای تشکیلشده از جمله
عوامل مؤثر در میزان اثرگذاری  pHبر روند و راندمان تخریب
و تجزیه ترکیبات آلی میباشند ( Movahedyan et al.
 .(Shiying et al. 2009همچنین زمانی که از پرسولفات
بهعنوان اکسیدان استفاده میشود عالوه بر پتانسیل
اکسیداسیون-احیای باالی رادیکال پرسولفات ،با اثرگذاری بر
روی مولکول آب و یون هیدروکسیل ،رادیکال هیدروکسیل
نیز در کنار رادیکالهای پرسولفات تولید مینماید که روند
افزایش کارایی فرایند تخریب را به دنبال دارد ( Ai et al.
.)2005

شکل  -5نمودار مربوط به  pHpzcذرات آهن صفر ظرفیتی
Fig. 5 Diagram of pHpzc of zero-valent iron particles

-3-3اثر  pHاولیه بر روی راندمان حذف
 pHمحلول از فاکتورهای مؤثر در تعیین کارایی فرایند است.
در مطالعه حاضر نیهز بههمنظور بررسهی اثهر  pHمحلهول در
فراینههد حههذف فنههل بهها غلظههت اولیههه فنههل برابههر 15 mg/l
آزمایشها صورت گرفت .تنظیم  pHبا استفاده از کلریهدریک
اسید و سدیم هیدروکسهید  0/1نرمهال بهرای  pHههای 2-8
صورت گرفت .مقدار  ZVIبرابهر  ،0/1 mmol/lزمهان بهینهه
واکنش  30 minو مقدار  PSبرابر  0/2 mmol/lبود .مطهابق
نمودار شکل ( ،)6با افزایش  pHمحلهول از  2تها  ،5رانهدمان
حذف فنل از  13/02 ± 1/67بهه  ،%86/89 ± 2/51افهزایش
یافت .روند کاهش حذف فنل در  pHهای باالتر از  5مشاهده
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شکل  -6تأثیر  pHمحلول بر کارایی فرایند حذف فنل توسط
فرایند ZVI/PS/UV
Fig. 6 The effect of solution pH on the efficiency of
the phenol removal process by the ZVI/PS/UV
process
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-4-3بررسی سینتیک واکنش
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شکل  -7نمودار سینتیک درجه دو برای تخریب فنل تحت فرایند
ZVI/PS/UV
Fig. 7 Second order kinetics diagram for phenol
degradation under ZVI/PS/UV process
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نتایج نشان داد که فرایند تلفیقی ذرات  ZVIو  PSتحت
اشعه  ،UVبا ثابتهای واکنش درجهدو بهدستآمده از شیب
نمودار شکل ( ، )5قابلمقایسه است .سینتیکهای درجه
صفر ،یک و دو نیز برای بررسی کارایی زمان تماس در حذف
فنل توسط فرایند ترکیبی  ZVI/PS/UVموردبررسی قرار
گرفت .نتایج نشان داد که سینتیک واکنش از مدل درجهدو
پیروی میکرد .این بدان معنا است که سرعت واکنش با توان
 2غلظت فنل ارتباط دارد .سینتیکهای واکنش در اصل
بیانگر چگونگی نحوه حذف آالینده توسط واکنش
موردبررسی هستند که به کمک آن میتوان مدلسازی بهتر
و طراحی مناسب فرایند برای حذف آالینده در مقیاس
کاربردی داشت ( .)Secula et al. 2012در پژوهشی اثر
فرایند  UV/S2O82-برای حذف بوتیل هیدروکسیل نیز از
مدل سینتیکی درجه یک تبعیت نمود (.)Lau et al. 2007

1.4

1/Ce

بر اساس منحنیهای توزیع ریختشناسی یونهای )،S(IV
 Fe2+و  pH ،Fe3+واکنش میتواند بهطور مستقیم شکل
یونهای آهن و ) S(IVرا در راکتور واکنش بهعنوان نتیجهای
از تخریب آالیندههای آلی هنگامیکه از سیستم آهن
فعالشده با سولفات استفاده میشود ،تحت تأثیر قرار دهد
( .)Chen et al. 2012در شرایط نزدیک به خنثی یا اسیدی
ضعیف ( pHمحلول در محدوده  ،)4-6کارایی فرایند
اکسیداسیون مشابه به دست آمد که شبیه به مطالعات
گذشته صورت گرفته با استفاده از آهن/سولفات برای تصفیه
فاضالب بود ( .)Zhang et al. 2017این حدس زده شد که
 HSO3دارای بیشترین توانایی جهت ایجاد کمپلکس با Fe2+و  Fe3+است که ) S(IVگونه غالب در این محدوده
 )6-4( pHبود ( ،)Xie et al., 2017که میتواند بازده باالی
حذف فنل در  pHبرابر  4-6را نشان دهد .بنابراین
هنگامیکه مقدار  pHاولیه در محدوده  5 ،4و  6بود ،کارایی
تخریب فنل تقریباً پایدار و مداوم بود .اگرچه با  Fe2+و Fe3+
میتواند در طول سیر تکاملی خوردگی هیدروژن تولید شود،
مقدار زیادی از ) S(IVدر محلول  SO2در محدوده  pHبرابر
 2و  3وجود دارد که کاهش غلظت  HSO3-بهعنوان نتیجه-
ای جهت توجیه کاهش راندمان حذف فنل است ( Chen et
 .)al. 2012; Xie et al. 2017کاهش قابلتوجه حذف فنل
در  11محلول با  pH>6ممکن است بهدلیل وجود کمتر
 ،HSO3هیدرولیز یونهای آهن و تشکیل فیلم غیرفعال برروی سطح  ZVIباشد (.)Guan et al. 2015

در سال  2012در مطالعهای اثر سینتیک واکنش در راندمان
حذف داروی سولفامتازین بررسی شد .در این مطالعه فرایند
 PS/UVاز سینتیک درجه صفر تبعیت میکرد که با نتایج
مطالعه حاضر همخوانی ندارد ( .)Gao et al. 2012همچنین
در مطالعه دیگری ،سینتیک واکنش برای حذف بیسفنل  Aبا
استفاده از فرایند  UV/H2O2و  UV/K2S2O8نیز از واکنش
درجه یک تبعیت میکرد (.)Sánchez-Polo et al. 2013
ممکن است علت تبعیت از واکنش درجه صفر به دلیل
افزایش ثابت  ،Kبا افزایش نرخ موالریته اکسیدانت/فنول از
 0/001به  0/051باشد .که در سایر مطالعات نیز همین دلیل
بیان شد ( .)Sánchez-Polo et al. 2013عالوه بر ایت ،در
پژوهشی دیگر آهنگ تخریبتری کلرواتان تحت شرایط
 UV/S2O82در دمای محیط سینتیک واکنش از مرتبه یکتبیعت نمود و نتایج مؤید افزایش ثابت سرعت واکنش یعنی
 Kبود (.)Liang et al. 2007

7
5
80

60

40

)Time (min

20

0

شکل  -8سینتیک واکنش درجه صفر
Fig. 8 Zero order reaction kinetics

همچنین نتایج بررسی سینتیکهای درجه صفر ،یک و دو
برای فرایند  ZVI/UV/PSنشان داد که فرایند تلفیقی
ذکرشده جهت حذف فنل از درجهدو تبعیت میکرد .نتایج
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برای هر سه مدل سینتیک واکنش در شکلهای ()8-10
نشان داده شده است.

y = 0.0512x + 0.2555
R² = 0.9461
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60

40

20

1/Ce
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-4نتیجهگیری
با توجه به مطالعات و نتایج آنالیزهای آزمایشگاهی در این
پژوهش نتایج زیر قابلبیان است:
 -1با افزایش  pHمحلول از  2به  ،5آهنگ تخریب فنل از
 13/02 ± 1/67به  ،%86/89 ± 2/51افزایش یافت .که
نشاندهنده تأثیر محیطهای اسیدی نزدیک به خنثی در
افزایش راندمان فرایند دارد.
 -2ریخههتشناسههی و مسههاحت سههطح ویههژه جههاذب ،ZVI
میزان  4/43 m2/gبهود .کهه نشهان از مناسهب بهودن انهدازه
ذرات  ZVIبرای پیشبرد فرایند دارد.

0

)Time (min

شکل  -9سینتیک واکنش درجه یک

 -3نتهههایج آنهههالیز ذرات آههههن صهههفر ظرفیتهههی نشهههان از
ساختار بلورهای و مطلوب با اندازه  35/48 nmبود.

Fig. 9 First order reaction kinetics
0.8

 -4از لحههاظ مینرالههی نیههز ترکیبههات آهههن و اکسههیژن بهها
درصدهای  96/12و  3/88در نمونه  ZVIوجود داشت.

0.7
0.6
0.4
0.3
y = 0.0216x - 0.0323
R² = 0.9683

80

60

40

)Time (min

0.2

-Ln Ce/C0
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0.1
20

0
-0.1 0

شکل -10سینتیک درجهدو
Figure 10 - Second order kinetics

زمههان انجههام یههک واکههنش و رسههیدن بههه نقطههه تعههادل از
فاکتورهههای مهههم در بررسههی کههارایی فراینههد موردمطالعههه
مههیباشههد .نکتههه قابلتوجههه در زمینههه زمههان انجههام واکههنش
توجیهههپههذیری اقتصههادی مههدتزمان صههرف شههده اسههت.
یعنی درسهت اسهت کهه بها افهزایش زمهان واکهنش ،کهارایی
حذف و فرایند افهزایش مهییابهد امها بحهث اقتصهادی بسهیار
اهمیهههت دارد ( .)Oturan et al. 2013در بسهههیاری از
واکههنشهههای تصههفیهای ،افههزایش زمانمانههد منجههر بههه
افههزایش میههزان تمههاس مههاده آالینههده و عامههل تصههفیهکننده
مههیشههود کههه در نهایههت رانههدمان فراینههد افههزایش مههییابههد.
چنانچهههه در مطالعهههه  Dedong Sunرانهههدمان حهههذف
 DMPتحهههت فراینهههد  UV/Na2S2O8/Ag+بههها افهههزایش
زمهان واکهنش ،افهزایش یافهت ( ،)Sun et al. 2013کهه بها
نتایج حاصل از مطالعه حاضر همسو بود.

محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،1بهار 1401

 -5براسههاس آنههالیز  ،BETمیههانگین قطههر منافههذ حههدود
 17 nmبهدست آمد.
 -6نتههایج بررسههی سههینتیکهههای درجههه صههفر ،یههک و دو
بههرای فراینههد  ZVI/UV/PSنشههان داد کههه فراینههد تلفیقههی
ذکرشده جهت حذف فنل از درجه دو تبعیت میکرد.
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