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2و-4دی کلروفنوکسی استیک اسید با استفاده از فرآیند
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چکیده
سااقهه و هدف :افزایش مصرر ففت کشها و روش نامناسر

دف پارا های کشراور ی ،سرب

فلودگی مناب ف

شرده و محیط

یارت را به شردت تحت تا یر قرار داده اسرت 2و-4دی کلروفنوکاری اسر یک اسرید (2و-4دی) یکی ا سرووم عل کش میباشرد که
مصرر

نارب ا گار رده ای در سرراسرر اهان دارد هد ا ملال ه اضرر بررسری کارایی فرایند الک روف وکاتالیار ی با اسر ااده ا ف و فند

نیکل داپ شررده با اکاررید روی تثبیت شررده بر سررل شرریشرره فلورین تین اکارراید به روش اسررتاترینگ در ذ

سرر 2و-4دی

کلروفنوکای اس یک اسید ا محیطهای فبی میباشد
مواد و روشها :در ملال ه اضرررر ا رات م یرهای 9 ،7 ،5 ،3( pHو  ،)11اریان الک ریکی ( 1-2میلی فمتر بر سررران ی م ر مرب )،
سرل الک رود ( 16-32سران ی م ر مرب ) ،غلظت اولیه 2و-4دی کلروفنوکاری اسر یک اسرید ( 50-10میلیگرم در لی ر) و مان (90-0
دقیقه) در مقیاس ف مایشررگاهی و به روش ناپیوسرر ه مورد ملال ه قرارگرفت هوچنین ملال ات م دنی سررا ی و سررن یک فرفیند در
شرایط بهینه مورد بررسی قرار گرفت غلظت باقیوانده 2و-4دی کلروفنوکای اس یک اسید توسط دس گاه  HPLCدر طول موج 283
نانوم ر ت یین شد
یافتهها :ن ایج اصرل نشران دهنده بیشر رین کارایی ذ 2و-4دی کلروفنوکاری اسر یک اسرید در  pHبرابر  ،7اریان الک ریکی 2
میلی فمتر بر سران ی م ر مرب  ،سرل الک رود  32سران ی م ر مرب  ،غلظت اولیه 2و-4دی  10میلیگرم در لی ر و مان تواس  90دقیقه،
میباشرد فرفیند الک روف وکاتالیار ی اهت تصرایه پارا
 TOCرا به میزان  79/5درصد ذ

اوی 2و-4دی در شررایط بهینه میتواند 2و-4دی را به میزان  100درصرد و

کند ملال ه مدلهای سن یکی مخ ل

نشان داد که فرایند ا واکنش دراه اول پیروی میکند

نتیجهگیری :بهطور کلی با تواه به ن ایج به دسرت فمده ،فرفیند الک روف وکاتالیارت اضرر را میتوان بهعنوان یک روش مناسر
2و-4دی کلروفنوکای اس یک اسید در محیط فبی در نظر گرفت

کلمات کلیدی2 :و-4دی کلروفنوکای اس یک اسید ،نور ، UVفرایند الک روف وکاتالیا ی
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اسررر ااده در تجزیه و ذ

مقدمه

فالیندههای فلی ،کارایی باال ،عدم

واود ترکیبرات فلی و سررروی در ف هرای سرررلحی و

تولیرد مواد براقی مرانرده و ارانبی خلرنرار و غیره باررریرار مورد

گار رده و دف ففت کشها توسرط

تواه قرار دارند عالوه بر این ،پژوهشرررگران هوواره به دنبال

کشرراور ان و عووم مردم ،صرردمات ابران ناپذیری به محیط

فرایندهای اکارریداسرریون پیشرررف ه هارر ند تا با تلایت چند

یر مینی ناشری ا مصرر

یات به ویژه محیط یات فبی تحویل

مینوایند 2 ,1

بنابراین

مکانیا سب

افزایش کارایی ذ

سووم شوند

13

میبایارررت ا ان شرررار این ترکیبات به داخل محیط یارررت

در سرررال هرای اخیر برا تواره بره کرارایی براالی فراینردهرای

نارب ا

ا محیطهای فبی ،پزوهشرگران

الوگیری

شرود 3

یکی ا سرووم عل کش که مصرر

ف وکاتالیار ی در تصرایه پارا

گارر ردهای در سررراسررر اهان دارد ،سرر عل کش  2و -4

نگراه ویژهای بره این روشهرا داشررر رهانرد در فراینردهرای

دیکلروفنوکاری اسر یک اسرید ( )2,4- Dاسرت این سر در

ف وکاتالیارر ی طول عور اات الک رون اره تشررکیل شررده

دسرر ه ترکیبات فلی می باشررد که بهصررورت ان خابی بر روی

ناشرری ا تحریک ماده ف وکاتالیارر ی با بهرهگیری ا اخ ال

عل های هر پهن برگ ا ر گذار اسرت تولید این سر ا سرال

پ انارریل ایجاد شررده بین فند و کاتد افزایش یاف ه و امکان با

 1945فغا شررده و تا به امرو در سرراخ ار بیش ا  1000نوع
عل کش تجاری اس ااده شده است

ترکیر

شررردن فنهرا بره رداقرل رسررریرده و در نهرایرت موار

افزایش تولید رادیکالهای اکارید کننده با پ اناریل اکاریداسریون

4

فلی و فرمول

و ا یای باال ا اوله هیدروکاریل میشرود افزایش تولید این

شریویایی  C8H6Cl2O3که در گروه اکارینهای مصرنوعی قرار

بهبود

2و-4دی عل

کشررری اسرررت برا ترکیر

رادیکالها ،سررایر رادیکالها و سرروپراکاررایدها موا

بر اسررراس گزارش فژانی بین الوللی تحقیقرات

کارایی سیا میشود با تواه به این که فناوری ف وکاتالیا ی

سرررطان ( ،)IARCاین عل کش در طبقه بندیهای مربوط به

نیوه هادی در دسر ه فناوریهای سربز تقاری بندی میشروند،

میگیرد 7-5

14

سررررطان ایی ،در گروه  ،2Bی نی ا وال سررررطان ایی برای

این فراینردها بیشررر ر مورد تواه محققین قرار گرفرهاند

انارران ،قرار میگیرد سررا مان اهانی بهداشررت و اسرر اندارد

اولره ف وکراترالیارررتهرای نیوره هرادی میتوان بره ZnO

 1053ایران ،داکثر غلظت مجا 2و-4دی در ف

فشررامیدنی

SnO2

، 16

TiO2

، 17

BiVO4

، 18

Bi2WO6

19

ا
15

،

اشررراره نوود

را  30میکروگرم در لی ر بیان کرده است موااهه طوالنی مدت

اکاررید روی ( )ZnOیکی ا پرکاربردترین ف وکاتالیاررتهای

با 2و-4دی ،دارای عالی سرررو ش در پوسرررت و چشررر ها

نیوه هادی اسرت که با تواه به ویژگیهای مثبت فن بهصرورت

این سرر ا طریت دسرر گاه گوارش انارران،

پودر ،محلول کلوئیردی ،کرامتو یرت و غیره مورد اسررر اراده

میباشررد اذ

پوسرت و ریه بهطور کامل انجام میشرود

این سررر ا محیطهرای فبی

نووده اسرررت

14

این ترکیر  ،چون ا نظر برانردهرای انرژی،

ضررورت دارد تا کنون ،روشهای فیزیکی ،شریویایی و یار ی

هردایرت الک ریکی و موق یرت برانردهرای ارفیرت انرژی مشرررابره

سر مورد ملال ه اسر ااده شرده اسرت که

 TiO2اسرت ،میتواند اایگزین مناسربی برای نیوه هادی TiO2

فیزیکی  ، 4فراینرد اکاررریرداسررریون

در فرایندهای ف وکاتالیار ی باشرد هر چند در مقایاره با ،TiO2

الک روشررریویرایی  ، 9فراینرد ف و الک روشررریویرایی  ، 10فراینرد

کنرد ،واکنش

مخ لای برای ذ

میتوان بره روش ارذ
ف وکراترالیاررر

ی 12 ,11

و غیره اشررراره کرد امرو ه فراینردهرای

اکاریداسریون پیشررف ه ( )AOPsبهدلیل قابلیت باال و سرهولت

میتوانرد طول موجهرای گاررر ردهتری را ارذ

شریویایی باالتری داشر ه ،و در دمای پایینتری سرن ز شرود

20

سررایر ویژگیهای  ZnOشررامل ک هزینه بودن ،عدم سررویت،
مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال هشتم ،شماره  ،4تابستان359 ♦ 1400
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موارد ذکر شرررده ،لزوم رذ

8

بنابراین ،با تواه به

قرارگرف ه ،و تواه بارریاری ا پژوهشررگران را به خود ال

کاربرد نانوکامپوزیت اکسید روی -داپ شده با فلز نیکل در حذف سم....

خواص الک ریکی و نوری براار ه ،خصروصریات منحصرر بهفرد

مواد و تجهیزات

ف والک ریک ،پایداری شررریویایی و رارتی ،خنثی بودن ،ایونی

مواد شیویایی مورد اس ااده در این تحقیت عبارتند ا سدی

یار ی باال ،قابلیت اطوینان محیلی و ف وکاتال یک قوی ا نظر

کلراید ،هیدروکارید سردی  ،اسرید سرولاوریک ،سر 2و-4دی

فالیندههای فلی تحت نور ماورابناش میباشد با تواه

کلروفنوکاری اسر یک اسرید و م انول که ا شررکت مرر فلوان

تخری

فن نیز عبرارتنرد ا

به مزایای اشررراره شرررده برای  ZnOم رای

کرارایی ف وکراترالیاررر ی پرایین و بر انگیخ ره شررردن در طول
موجهای نا یه ماورابناش ،که این خصوصیات سب
شدن این ترکی

در طول موج مرئی میشود

برای ف رال نوودن این ترکیر

غیر ف ال

21

تهیه شردند در این ملال ه ،ا یک ف والک روراک ور ناپیوسر ه به
ج  1لی ر اسر ااده شرد در میانه راک ور غال

کوارتز با قلر

چهار سررران ی م ر قرار داده شرررد (شرررکل  )1در بخش کاتد
الک رود تیرانیوم و در بخش فنرد ا ف و الک رود Ni-ZnO/FTO

در طول موج مراورا بناش ا

اسر ااده گردید ف و الک رود  Ni-ZnO/FTOبا اسر ااده ا روش

روشهای مخ لای اس ااده شده است که میتوان به اس ااده در

گزارش شررده توسررط اررینی و هوکاران  28سررن ز گردید

مقیراس نانو  ، 22فراینردهای هیبریدی ف و الک روشررریویرایی ، 23

ماررا ت هر یک ا الک رودها  20سرران ی م رمرب (ماررا ت

اتصررال با مواد نیوه هادی دیگر یا داپ کردن عناصررر فلزی و

مؤ ر 16سران ی م ر مرب ) بود منب نوری مورد اسر ااده در این

اشراره نوود ا عناصرر فلزی

راک ور المپ  UVAبا مشرررخصرررات قدرت الک ریکی 6وات،

 ZnOو انجام عول

دسر گاه

غیر فلزی بر روی اکارید روی

20

و نیوه فلزی به عنوان گیرندههای مناسرر
داپ اسرر ااده میشررود

24

یکی ا فلزاتی که در بارریاری ا

طول موج  320- 400نانوم ر میباشرد در این سریار

مولد اریان الک ریکی مار ر قی  ،دارای توان الک ریکی داکثر

ملرال رات بره عنوان فلز داپ شرررده مورد اسررر اراده قرار گرفره

 30وات و  3-1فمتر مورد اسررر اراده قرار گرفرت هوچنین ا

اسرت ،فلز نیکل اسرت نیکل فلزی اسرت با نواد علوی  Niکه

ه ن م ناطیای با شدت  120دور در دقیقه برای ایجاد محیط

در گروه هارت اردول تنراوبی قرار داشرررره و نرایج مللوبی در

هوگن اسر ااده شرد  pHنوونهها توسرط اسرید سرولاوریک و

مورد فن گزارش شرده اسرت

26 ,25

فرایند ف والک روکاتالی یکی

فراینرد اردیردی در مینره تصرررایره فالینردههرا در محیطهرای فبی
اسررت 23

محارو

این فرایند ازء فرایندهای اکارریداسرریون پیشرررف ه
میشرود

27

لذا هد

ا این تحقیت ذ

سردی هیدروکارید  0/1نرمال تنظی شرد اهت ایجاد هدایت
الک ریکی در نوونرههرا ا کلریرد سررردی بره میزان 0/75 g/L
اس ااده شد

2و-4دی

کلروفنوکارری اسرر یک اسررید با فرایند الک روف وکاتالیارر ی ا
محیطهرای فبی و بررسررری ترا یر پرارام رهرای  ،pHمران توراس،
فن میباشد

مواد و روشها
این ملال ه ا نوع تجربی-کاربردی میباشرد که در مقیاس
پایلوت انجام گردید

 ♦ 360مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال هشتم ،شماره  ،4تابستان 1400

شکل  :1مشخصات راک ور مورد اس ااده در این تحقیت
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روش آنالیز

در این روابط  Aغلظرت در هر مران K ،رابرت سررررعرت

غلظت 2و-4دی در نوونههای اولیه و تصرایهشرده توسرط

واکنش ( )min-1و  A0غلظرت در مران صرررار و  tمران بر

دس گاه  HPLCمدل  ،Cecil CE49000ساخت کشور انگلا ان

دقیقه میباشررد به منظور ت یین تلبیت به رین مدل با

ارر

در طولموج  283نانوم ر اندا هگیری گردید فا م حرر شامل

دادههای اصرل ،ا ضرری

مخلوط بافر فاراات با غلظت  50میلیموالر و م انول با ناربت

شرد به این م نی که باالترین ضرری

 30:70و مقدار اریان  1میلیلی ر بر دقیقه میباشد برای ت یین

رگرسریون هوبار گی ( )R2اسر ااده
رگرسریون نشراندهنده

به رین مدل میباشد . 31

 pHمحلولهرا ا  pHم ر مردل  HACH-HQ-40Dاسررر اراده

یافتهها

گردید ا دسرر گاه فنالیز کننده کل کربن فلی ( (Multi N/C ,

 3100اهت سنجش  TOCاس ااده گردید.

تعیین مشخصات فتوالکترود Ni/ZnO-FTO

تصررراویر  SEMف و الک رود  Ni/ZnO-FTOدر شرررکل 2

روش انجام کار
اهت انجام ف مایشرات ا روش One factor at the time

مشراهده میگردند نانوذرات اکارید روی به صرورت صرا
مال با شکل کروی و با نظ خوبی بر سل

و

یر الیه پوشش

اسر ااده گردید اب دا محلول اسر ور 2و-4دی با غلظت mg/l

داده شرردهاند ( شررکل ( 2ال )) هوچنین نانوذرههای اکاررید

 1000تهیره شرررده و غلظرتهرای مورد نظر در ف مرایش تهیره

و مارل با شرکل

روی با نیکل داپ شرده بهصرورت صرا

گردید ،سرتی با اسر ااده ا مواد و تجهیزات مربوطه و با ت ییر

کروی و با نظ خوبی بر سرل

 ،pHمران توراس ،سرررل الک رود ،غلظرت اولیره 2و-4دی ،و

شکل )) ( 2
ن ایج اصرل ا فنالیز  EDXدر شرکل  3مشراهده میگردد

اریان الک ریکی ،نوونههای ال م در فواصررل مانی مشررخ

برداشت و مورد فنالیز قرارگرفت.
در این ملال ه ا روابط سرین یک دراه صرار ،دراه اول و
دراه دوم برای فنالیز دادههای ف مایش اس ر ااده شرردند که به
ترتی

روابط فن بهصورت یر است . 30 ,29
)𝟏(
𝟎𝑨 𝑨 = −𝒌𝒕 +
)𝟐(
)𝟎𝑨(𝐧𝐥 𝐥𝐧(𝑨) = −𝒌𝒕 +
𝟏
𝟏
)𝟑(
=
𝒕𝒌 +
)𝟎𝑨( )𝑨(

یر الیه پوشرش داده شردهاند (

ن ایج اصرل ا فنالیز  EDXنشران ا واود عناصرر نیکل ،روی
و اکاریژن به ترتی
سرل

با مقادیر  78/98 ،1/17و  19/85درصرد بر

یر الیه شریشره فلورین تین اکاراید اسرت که نشران دهنده

داپ شردن مناسر

نانوذرات نیکل با نانوذرات  ZnOو تثبیت

فنها بر سل  FTOاست
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شکل  .:2تصاویر ( SEMال ) نانوذرات اکاید روی بر روی شیشه  ) ( FTOنانوذرات اکاید روی داپ شده با نیکل بر روی شیشه
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شکل : 3تصویر  EDXنانوذرات اکاید روی داپ شده با نیکل بر روی شیشه

FTO

FTO

حسن پور مسلمی و همکاران

شکل  :4تصاویر  XRDنانوذرات اکاید روی و اکاید روی داپ شده با نیکل بر روی شیشه

شررکل  4الگوی  XRDنوونههای  ZnOو  Ni-ZnOرا نشرران
میدهد پیک های خروای در سررراخ ار کریار ر الی و ترکی
فا های نوونههای سرررن ز شرررده نشررران میدهد که نوونهها با
کیایت خو

FTO

مییابد و سرتی کارایی کاهش مییابد بیشر رین کارایی ذ
2و-4دی توسرررط فرفیند الک روف وکاتالیاررر ی در  pHبرابر 7
اصل شد

کریار ال شرردهاند و با پیکهای مدل اسر اندارد

ورتزیت هگزاگونال برای اکارررید روی تلابت دارد قویترین
پیک بهدسرت فمده در موق یت  34/42اسرت پیکهای مواود

تأث یر شأأدت جریأان الکتریکی بر میزان حأذف
2و-4دی در فرایند الکتروفتوکاتالیستی

در موق یرتهرای  47/51 ،36/22 ،34/42 ،31/73و  62/83بره

ترث یر ت ییرات شررردت اریران الک ریکی  1/5 ،1و  2میلی

مربوط بره صررراحرات (،)102( ،)101( ،)002( ،)100

2و-4دی مورد بررسری قرار

ترتیر

( )103اکاررید روی اسررت پیکهای مواود در موق یتهای
 37 /96 ،26/59و  51/78به ترتی

فمتر بر سرران یم ر مرب در ذ

گرفت ( نوودار  )2ن ایج نشران داد که کارایی ذ

2و-4دی

مربوط به صاحات (،)110

در فراینرد الک روف وکراترالیاررر ی برا افزایش شررردت اریران

( )200و ( )211و مربوط بره یر الیره فلورین تین اکارررایرد

الک ریکی ،افزایش میباید بهطوری که وق ی شدت اریان ا 1

میباشد

به  1/5و سرتی به  2افزایش یافت کارایی ذ
فرایند ف والک روکاتالیار ی به ترتی

الکتروفتوکاتالیستی
اهت بررسری تث یر  ،pHدامنهی در نظر گرف ه شرده تحت
شررررایط ابت سرررایر عوامل تث یرگذار 3 ،تا  11ت یین گردید
هوانطوری که در نوودار شررواره  1مشرراهده میشررود ،ن ایج
نشررران داد کره برا افزایش  pHا  3بره  7کرارایی رذ

افزایش

ا  65/9به  72/4درصرد و

ستی به  83/1درصد افزایش یافت
تأث یر غلظأت اولیأه بر میزان حأذف 2و-4دی در
فرایند الکتروفتوکاتالیستی
برهمنظور بررسررری ترث یر غلظرت اولیره 2و-4دی بر کرارایی
فرفیند الک روف وکاتالیارر ی ،روند اکارریداسرریون 2و-4دی با
غلظرتهرای اولیره  40 ،20 ،10و  50میلیگرم بر لی ر مورد
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تأث یر  pHبر میزان حأذف 2و-4دی در فراینأد

2و-4دی در

کاربرد نانوکامپوزیت اکسید روی -داپ شده با فلز نیکل در حذف سم....

بررسری قرار گرفت (نوودار  )3ن ایج نشران داد که ،با افزایش

الک روف وکاتالیار ی بیشر رین کارایی ذ

غلظرت اولیره 2و-4دی ا  10بره  50میلیگرم بر لی ر میزان

که برابر با  10میلیگرم در لی ر بود ،مشاهده گردید

کررارایرری ررذ

در کو رین غلظت

2و-4دی کرراهررش مرریررابررد در فرررفیررنررد
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نمودار  :1تث یر  pHبر کارایی ذ 2و-4دی در فرایند الک روف وکاتالیار ی(شردت اریان=  1میلی فمتر بر سران ی م ر مرب  ،غلظت فالینده=  20میلی گرم بر لی ر،
سل ف والک رود=  16سان ی م ر مرب )
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نمودار  :2تث یر اریان الک ریکی بر کارایی ذ 2و-4دی در فرایند الک روف وکاتالیا ی ( ،pH=7غلظت فالینده=  20میلی گرم بر لی ر ،سل ف والک رود=  16سان ی م ر مرب )
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نمودار  :3تث یر غلظت اولیه 2و-4دی بر کارایی ذ 2و-4دی در فرایند الک روف وکاتالیار ی ( ،pH=7شردت اریان=  2میلی فمتر بر سران ی م ر مرب  ،سرل
ف والک رود=  16سان ی م ر مرب )

تأث یر سأأ

فتوالکترود بر میزان حأذف 2و-4

میکند

دی در فرایند الکتروفتوکاتالیستی
برای مشرخ

کردن سرل ف والک رود در ذ

2و-4دی،

سرل های  16و  32سران ی م ر مرب مورد بررسری قرار گرفت.

هوانطور که در نوودار  4مشرراهده میشررود ،بیشر رین کارایی
رذ

ضررری

رگرسرریون  0/9436ا سررین یک دراه  1پیروی

2و-4دی در سرررل ف والک رود 32 ،سررران ی م ر مرب

اصررل گردیده اسررت ن ایج سررین یک و میزان م دنیسررا ی
2و-4دی در فرفیند الک روف وکاتالیات

فرایند الکتروفتوکاتالیستی
رذ

2و-4دی توسرررط فرفینرد الک روف وکراترالیاررر ی در

مرانهرای  0ترا 90دقیقره مورد بررسررری قرارگرفرت (نوودار )5
ن رایج نشررران داد کره ،برا افزایش مران توراس کرارایی رذ
افزایش یاف ه اسرت و در  90دقیقه به باالترین د خود رسریده
است

2و-4دی به وسرریله فرفیند

تحررت شررررایرط بهریرنرره بررهدسررررتفمررده برای فرفیرنررد

الک روف وکاتالیا ر ی در شرررایط بهینه در نوودار  6نوایش

الک روف وکاتالیار ی نوونهبرداری و ف مایش  TOCانجام شرد (

داده شرده اسرت هوانگونه که مشراهده میشرود واکنش با

نوودار  )7میزان  TOCدر شررررایط بهینه ب د ا گذشرررت 90

دراه اول و دراه دوم ذ

دقیقه ا مان واکنش  79/5درصد کاهش یافت
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منحنیهای مربوط به مدلهای سرین یکی دراه صرار،

تأث یر زمأان تمأا

بر میزان حأذف 2و-4دی در

کاربرد نانوکامپوزیت اکسید روی -داپ شده با فلز نیکل در حذف سم....
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نمودار  :4تأثیر سطح فتوالکترود قر کارایی حذف 2و-4دی در فرایند الکتروفتوکاتالیستی ( ،pH=7شدت اریان=  2میلی فمتر بر سان ی م ر مرب  ،غلظت
فالینده=  10میلی گرم بر لی ر)
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نمودار  :تأثیر زمان تماا

قر کارایی حذف 2و-4دی در فرایند الکتروفتوکاتالیسااتی ( ،pH=7شررردت اریان=  2میلی فمتر بر سررران ی م ر مرب  ،غلظت

فالینده=  10میلی گرم بر لی ر ،سل ف والک رود=  32سان ی م ر مرب )
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نمودار  :6بررسی مدل سین یکی دراه صار ،دراه اول و دراه دوم در فرایند الک روف وکاتالیا ی( ، pH=7شدت اریان=  2میلی فمتر بر سان ی م ر
مرب  ،غلظت فالینده=  10میلی گرم بر لی ر ،سل ف والک رود=  32سان ی م ر مرب )
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نمودار  :7نتایج میزان معدنی سازی 2و-4دی قا استفاده از فرایند فتوالکتروکاتالیست ( ،pH=7شدت اریان=  2میلی فمتر بر سان ی م ر مرب  ،غلظت
فالینده=  10میلی گرم بر لی ر ،سل ف والک رود=  32سان ی م ر مرب )
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نمودار  :8مقایاره عولکرد سریار در فرایشهای مخ ل

ا پارام رهای مورد اسر ااده در شررایط بهینه ( ،pH=7شردت اریان=  2میلی فمتر بر سران ی م ر

مرب  ،غلظت فالینده=  10میلی گرم بر لی ر ،سل ف والک رود=  32سان ی م ر مرب  ،مان=  90دقیقه)

نتأایج مقأایسأأه فراینأدهأای مختلف بر کأارایی
حذف 2و-4دی

بحث
تأث یر  pHبر میزان حأذف 2و-4دی در فراینأد

پی ا مشررخ

شرردن شرررایط بهینه سرریارر  ،بهمنظور

ار یابی سررریاررر

ف ولیز ) ،(DPالک رولیز

 pHمحیط یکی ا عوامرل مؤ ر بر سررررعرت واکنشهرای

) (ECو فرفیند الک روف وکاتالیاررت ) (PECPدر شرررایط بهینه،

2و-4دی در فرایند

در االت مخ ل

ف مایشراتی انجام و عولکرد سریار

الکتروفتوکاتالیستی
شریویایی میباشرد بیشر رین کارایی ذ

نیز در

برا ت ییرات  pHمحیط ،نوع و ت رداد رادیکرالهرای تولیردی در

نوودار  8نشرران داده شررده اسررت مروری بر نوودار  8نشرران

فرفیند اکایداسیون پیشرف ه ت ییر مییابد که میتوان گات نوع

میدهد که فاک ورهای مو ر بر فراینرد بهتنهرایی در ذ

2و-4

و ت رداد رادیکالهای تولیردی مه ترین علرت تث یر ت ییرات pH

دی دارای تا یر میباشرند ،ولی میزان ا ر فنها به مرات

پایینتر

محیط بر تجزیره ترکیبرات فلی در فرفینردهرای اکاررریرداسررریون

و مقایاره قرارگرفت مقایاره ت ییرات کارایی سریار

ا کاربرد تلایقی فنها میباشرد به نحوی که میتوان ادعا نوود
فراک ورهرای مرذکور دارای ا ر ه افزایی در رذ

2و-4دی

میباشررند بهعبارتی اسرر ااده ا هرکدام ا فنها بهتنهایی و یا
ی دو به دو دارای کارایی به مرات

کو ری ناربت به الت

تلایقی و کاربرد ه مان هر سه عامل میباشند
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میباشررد

33 ,32

کرارفیی رذ

با تواه به ن ایج این ملال ه ،با افزایش ، pH

2و-4دی کراهش مییرابرد کراهش کرارفیی موکن

اسرت بهعلت رادیکال خواری رادیکال هیدروکاریل در  pHباال
براشرررد (رابلره )1

34

برهعبرارت دیگر ،در مقرادیر براالتر ،pH

واود مقادیر یاد رادیکالهای ∙ OHسرررب

واکنش رادیکال-
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در هر الت مورد بررسری

الک روف وکاتالیار ی در  pHبرابر  7اصرل گردید (نوودار )1

حسن پور مسلمی و همکاران

رادیکرال شرررده و سرررتی منجر بره غیرف رال شررردن م راقر
رادیکالهای ∙ OHمیگردد

تأث یر غلظأت اولیأه بر میزان حأذف 2و-4دی در

35

فرایند الکتروفتوکاتالیستی
بررسررری ت ییرات غلظرت اولیره 2و-4دی نشررران داد که با

𝑶 𝟐𝑯 𝑶𝑯𝟎 + 𝑶𝑯− → 𝑶°− +

)𝟒(

کراهش مییرابرد در

افزایش غلظرت فالینرده ،میزان کرارایی رذ
ارینی و هوکاران پژوهشری را در رابله با کارایی فرفیند

غلظرت  10میلیگرم بر لی ر 2و-4دی در  90دقیقره بره کرارایی

ففلوکاراسرین ا محیطهای فبی

 92/4میرسد در الیکه در غلظت  50میلیگرم بر لی ر 2و-4

در  pHخنثی

 62/4درصرررد بهدسرررت فمد (نوودار )3

الک روف وکاتالیار ی در ذ

انجام دادند ن ایج اکی ا افزایش کارایی ذ

می باشررد هوچنین ملال ه ای که توسررط  Bianو هوکاران با
موضرروع ذ

2و-4دی بوسرریله فرفیند ف وکاتالیارر ی انجام

افزایش غلظت فالینده ،سررب

تشررکیل محصرروالت واسررله

میشرود که این محصروالت واسرله تولید شرده موا
اذ

دادند ،به این ن یجه دست یاف ند که در  pHخنثی کارایی ذ
بیش ر میباشد

دی به کارایی ذ

اشر ه  UVو هوچنین اشر ال سرایتهای ف ال کاتالیارت

میشروند و م اقباً رادیکالهای ف اد سرایت در دسر رس اهت

37 ,36

واکنش فالینرده ،کراهش مییرابرد
تأث یر شأأدت جریأان الکتریکی بر میزان حأذف
2و-4دی در فرایند الکتروفتوکاتالیستی
کرارایی رذ

افزایش

42 ,41

دلیرل دیگر کراهش

کرارایی رذ برا افزایش غلظرت ،تولیرد ت رداد مشرررخصررری ا
رادیکرالهرا در محیط برا ترابش رابرت UVمیبراشرررد این ت رداد

2و-4دی در فراینرد الک روف وکراترالیاررر ی برا

رادیکال تولیدی ،قادر به اذ

افزایش شررردت اریان الک ریکی ،افزایش میباید در شررردت

مولکولهرای مراده فلی اسرررت

اریران  2میلی فمتر بر سررران ی م ر مرب کرارایی رذ

و ذ
44 ,43

مقدار مشررخصرری ا

بره این ترتیر  ،برا افزایش

بره

غلظت اولیه فالینده ،مقدار رادیکالهای مواود در محیط برای

باالترین د خود می رسرد (نوودار  )2افزایش شردت اریان

مولکولهای اضررافی ،کافی نبوده و توامی رادیکالهای

سررربر

افزایش تولیرد اارت الک رون – اره ایجراد شرررده

میشرودکه این خود سرب

افزایش تولید رادیکال هیدروکاریل

شرررده ،در ن یجره کرارایی رذ

افزایش مییرابرد

39 ,38

در

ذ

مواود در اکاریداسریون مواد فلی مصرر
برا ده رذ

شرده

45

و در ن یجه

مواد فلی کراهش مییرابرد در ملرال رهی دیگری کره

توسررط Balakrishnanو هوکاران بر روی ذ

ف وکاتالیا ر ی

ملرال رهای کره توسرررط ارررینی و هوکراران بر روی رذ

2و-4دی با اس ر ااده ا کاتالیاررت  TiO2/chitosanانجام شررد

سریتروفلوکارراسرین توسررط فرفیند الک روف وکاتالیار ی انجام

نشرران دادند که با افزایش غلظت اولیه 2و-4دی ا  25به 100

گرفت نشررران دادند که با افزایش شررردت اریان الک ریکی ا
بره  95/55درصررررد افزایش مییرابرد
توسط Xiaoو هوکاران بر روی ذ

28

در ملرال رهای کره

بییفنل ف توسط فرفیند

الک روف وکاتالیارر ی انجام گرفت ،ااهار داشرر ند که ا طریت
افزایش اریان اعوال شررده ،ذ
الک روف وکاتالیا ی افزایش مییابد

بیی فنل ف در روند فرایند
40

کاهش مییابد

46

تأث یر سأأ

فتوالکترود بر میزان حأذف 2و-4

دی در فرایند الکتروفتوکاتالیستی
بررسری ت ییرات سرل ف والک رود نشران داد که با افزایش
سرل ف والک رود ،میزان کارایی ذ

افزایش مییابد این امر

بهدلیل افزایش اات الک رون – اره ایجاد شرررده با سرررل
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 0/625به  1/87میلی فمتر بر سران ی م ر مرب کارایی ا 74/02

میلی گرم در لی ر ،برا ده تخریر

ا  96/2بره  62/3درصرررد

کاربرد نانوکامپوزیت اکسید روی -داپ شده با فلز نیکل در حذف سم....

نور و در نهرایرت تولیرد

واکنشهای شریویایی ،عوامل مؤ ر بر سرررعت این واکنشها و

ف والک رود در دسررر رس برای ارذ

نور

چگونگی انجام فنها میپردا د سرررعت واکنش کوی ی تجربی

افزایش تولید اات الک رون ارهها شررده ،که به دنبال

واکنش دهندهها ،سررعت

بیشرر ر رادیکال هیدروکاررل میباشررد افزایش در اذ
سررب

بوده و با اندا هگیری سررعت مصرر

فن تجزیره مواد فالینرده را افزایش میدهرد ( )206در ملرال رهای

تولیرد فرفوردههرا ،انردا هگیری ویژگیهرای کوی و کیای واکنش

فنرل برا اسررر اراده ا فرفینرد

دهنردههرا یرا فرفوردههرا مراننرد ت ییر ارم ،ج  ،غلظرت و رنرگ

ف والک روکاتالیارر ی انجام دادند ،به این ن یجه رسرریدند که با

و برا تواره بره شررررایط ال م برای انجرام واکنش برهویژه دمرا و

کره  Xinو هوکراران در رذ

افزایش سرررل ف والک رود ا  1به  2سررران ی م ر مرب  ،میزان
ذ

ا  60درصد به  90درصد افزایش مییابد
تأث یر زمأان تمأا

47

بر میزان حأذف 2و-4دی در

فرایند الکتروفتوکاتالیستی

فشرار ،میتوان سررعت واکنش را بهدسرت فورد
انجام شرده بر روی ذ

50

در ملال ه

2و-4دی در فرایند ف وکاتالیار ی با

اسررر اراده ا نانوکاتالیارررت TiO2/ graphene oxide based

) molecularly imprinted polymer (SGOTNT@MIPدر
ضررور نور خورشرید نشرران دادند که فرفیند با ابت سرررعت

مان تواس ،یکی ا م یرهای مؤ ر و تث یرگذار در افزایش

 0/041 min-1ا واکنش دراه یک پیروی میکند

51

عولکرد سریار های اکاریداسریون پیشررف ه میباشرد .ن ایج نشران

تحررت شررررایرط بهریرنرره بررهدسررررتفمررده برای فرفیرنررد

2و-4دی افزایش

الک روف وکاتالیار ی ،نوونهبرداری و ف مایش  TOCانجام شرد

مییابد (نوودار  )5افزایش مان تواس منجر به تواس بیشرر ر

میزان  TOCدر شررایط بهینه ب د ا گذشرت  90دقیقه ا مان

بین ماده فالینده و عامل تصررایه کننده شررده و کارایی نهایی را

واکنش 79/5 ،درصرررد کاهش یافت در واق کربن مواود در

افزایش میدهرد برا افزایش مران توراس ،رونرد واکنشهرای

2و-4دی در اوایرل واکنش علی رغ کراهش میزان 2و-4دی برا

اکاررایش-کاهش و تولید رادیکالهای ف اد هیدروکا ریل ادامه

فلی

داد که ،با افزایش مان توراس ،کارایی ذ

داشر ه و رادیکالهای ف اد تولید شرده ،صرر

تواه به ف ل و انا االت شریویایی ،به صرورت یک ترکی

تجزیه فالینده و

دیگر راوی کربن در میفیرد امرا برا ادامره واکنش رادیکرالهرای

در ملال های که

تولیردی در فراینرد برا کراهش غلظرت 2و-4دی اولیره ،بره

2و-4دی توسرط

محصررروالت واسرررط ولره کرده ،فنهرا را نیز تجزیره ،و بره

فررفیرنررد فرروکرراتررالریارررری بررا نررانروکررامرترو ی رت Mn‑doped

و دی اکا رید

ترکیبات واسرط و میانی اصرله میشرود

48

توسرط Ebrahimiو هوکاران بر روی ذ

 ZnO/Grapheneانجرام گرفرت ،ن رایج نشررران دهنرده افزایش

محصرروالت فلی سرراده تر و یا در نهایت به ف
کربن تبدیل مینوایند

کارایی با افزایش مان تواس می باشررد مان  120دقیقه را به
عنوان مان بهینه گزارش کردند

49

در فرآیند الکتروفتوکاتالیست
ن ایج این مر له نشرران میدهد که سرررعت کاهش غلظت
2و-4دی ا واکنش دراه یک پیروی میکند سین یک شیویایی
یکی ا شراخههای علوم شریوی میباشرد که به ملال ه سررعت
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نرایج مقرایاررره فرایندهای مخ ل

بر کارایی ذ

2و-4

دی
فراک ورهرای مو ر بر فراینرد بره تنهرایی در رذ
دارای تا یر می باشرند ،ولی میزان ا ر فنها به مرات

2و-4دی
پایینتر ا

کراربرد تلایقی فنهرا میبراشرررد برهنحوی کره میتوان ادعرا نوود
فراک ورهرای مرذکور دارای ا ر ه افزایی در رذ

2و-4دی

میباشررند بهعبارتی اسرر ااده ا هرکدام ا فنها به تنهایی و یا
ی دو به دو دارای کارایی به مرات

کو ری ناربت به الت
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نتایج سأینتیک و میزان معدنیسأازی 2و-4دی

53 ,52 ,7

حسن پور مسلمی و همکاران

تلایقی و کاربرد ه مان هر سره عامل میباشرند وق ی چندین

بررسی قرار گرفت هوچنین ا ر پارام رهای بهره برداری شامل

فرفیند باه بهکار گرف ه میشررود ،تولید رادیکال هیدروکا ریل

 ،pHمیزان اریان الک ریکی ،غلظت 2و-4دی ،سررل الک رود

افزایش

و مان واکنش مورد بررسررری قرار گرفت نرایج ف مایشرررات

فراینرد الک روف وکراترالیارررت برا

2و-4دی نشرران داد که در غلظتهای پایینتر فالینده و

ناربت به هر فرفیند به تنهایی افزایش مییابد و سرب
کرارایی رذ

میگردد

اسر ااده ا اخ ال

55 ,54

پ اناریل ایجاد شرده بین فند و کاتد ،سرب

ذ

در  pHبرابر  ،7سررل الک رود  32سرران ی م ر مرب و شرردت

افزایرش طول عورر ااررت الکرررون -ارره مریگردد در ایرن

اریران برابر  2میلی فمتر بر سررران ی م ر مرب و رداکثر مران

شرردن فنها به داقل میرسررد و در

دارای بیشر ر رین کارفیی میباشرررد فرفیند

الت ،امکان با ترکی

تواس ،سر ریار ر

نهایت موا

افزایش تولید رادیکالهای هیدروکایل میشود

الک روف وکاتالیارت اهت تصرایه پارا

بره این ترتیر

تولیرد رادیکرالهرای اکاررریرد کننرده برا پراناررریرل

شررایط بهینه دارای کارایی دود  100درصرد می باشرد ملال ه

اکاریداسریون و ا یای باال مانند رادیکال هیدروکاریل و سرایر

نیز نشران داد که فرایند ا واکنش دراه اول

رادیکرالهرا و سررروپراکارررایردهرا افزایش یرافره و موار
کارایی سریار میشرود
که بر روی ذ

14

بهبود

پیروی مینواید میزان  TOCدر شررررایط بهینه  79/5درصرررد

تاوفانگ و هوکاران در ملال های

ف ولیز ) ،(DPالک رولیز ) (ECو

ف والک روکاتالیا ر ی دیت رکی با اس ر ااده ا

الک رود  TiO2/Niانجام دادند ،به این ن یجه رسرریدند که میزان
تخریر

سرین یکی سریار

اوی 2و-4دی در

کراهش یرافرت راالت مخ ل

فرفیند الک روف وکاتالیارت ) (PECPبه تنهایی در ذ

2و-4

دی دارای تا یر میباشرند ،ولی میزان ا ر فنها به مرات

پایینتر

دیت رکی برا اسررر اراده ا فراینردهرای ف وکراترالیارررت،

ا کاربرد تلایقی فنها اسررت بهطور کلی ن ایج نشرران داد ،این

الک روکراترالیارررت و الک روف وکراترالیارررت پی ا  120دقیقره

فرفینرد الک روف وکراترالیاررر ی را میتوان برهعنوان یرک روش

واکنش به ترتی
 UVاست

 30/3 ،42/9و  82/6درصرد در ضرور نور

مناس

برای ذ

2و-4دی در محیط فبی در نظر گرفت

56

نتیجهگیری
در این تحقیت کارایی روش الک روف وکاتالیارت در ضرور
نور  UV-Aو ف والک رود  Ni-ZnOتثبیت شده بر سل فلورین
تین اکااید ( )FTOدر ذ 2و-4دی ا محیطهای فبی مورد

سپاسگزاری
بدینوسرریله ا

وایتهای مالی و م نوی دانشررگاه علوم

پزشرکی ایران برای انجام طرح تحقیقاتی با کد  16610تشرکر
و قدردانی به عول میفید
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ABSTRACT
Background and objective: Increasing use of pesticides along with an inadequate discharging of
agricultural effluents has polluted water resources and severely affected the environment. 2,4dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) is one of the herbicides which is widely used all over the world. The
aim of this study was to evaluate the efficiency of an electro-photo catalytic process for the removal of
the 2,4-D from aqueous media. In this regard, Zn-doped Ni anode was stabilized on FTO surface by
sputtering method.
Materials and methods: In the present study, the effects of different variables on the efficiency of
the electro-photo catalytic process such as pH (3, 5, 7, 9, and 11), electricity current (1-2 mA/cm2),
electrode surface area (16-32 cm2), initial concentration of 2,4-D (10-50 mg/L) and retention time
(0-90 min) were investigated in a batch model and on a laboratory scale. Besides, mineralization
and kinetics of the process under the optimal conditions were studied. The residual concentration of
2,4-D was measured by HPLC at 283 nm.
Results: The results showed that the highest removal efficiency of 2,4-D was obtained under the
following conditions: pH=7, electricity current=2 mA/cm2, electrode surface area=32 cm2, initial
concentration=10 mg/L and retention time=90 min. Under the optimal conditions, the maximum
removal efficiency (i.e., 100%) and TOC of 79.5% were achieved. In addition, the kinetic studies
revealed that the current process followed the first-kinetic-order model.
Conclusion: According to the obtained results, the applied electro-photo catalytic process can be
considered as a suitable method for the removal of 2,4-D in aqueous solutions.
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