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چکيده
آلودگی منابع آب آشامیدنی به مواد آلی طبیعی (هیومیك اسید) و آلودگی هاي بیولوژیکی اشرشیاكلی حتی به مقادیر ناچیز در طی فرآیندد گنددزدایی آب
توسط ماده كلر منجر به تشکیل محصوالت جانبی گندزدایی متاثر بر سالمت بشر و دیگر موجودات می گدردد .در كدار پووهشدی حا در لابلیدت حد
هیومیك اسید و اشرشیاكلی از آب هاي آلوده با استفاده از نانو فتوكاتالیست هاي تیتانیوم دي اكسید تحت تابش نور فرا بنفش مورد بررسی لرار گرفدت.
ابتدا ویوگی هاي نانو ذرات  TiO2با استفاده از میکروسکوپ روبشی الکترونی وپراش اشعه  Xتعیین شد .نمونه هاي آب حاوي مقادیر مختلف هیومیدك
اسید و باكتري اشرشیاكلی در فتوراكتور طراحی شده در معرض فتوكاتالیست  TiO2و تابش نور  )33W( UVلرار داده شددند .در فرایندد فتوكاتالیسدتی
تاثیر پارامترهاي عملیاتی شدت نور ،مقدار كاتالیست و زمان واكنش مورد بررسی لدرار گرف تندد .نتداین نشدان داد كده در شدرایط مناسد یعندی مقددار
فتوكاتالیست  242میلیگرم بر لیتر ،مدت زمان  52دلیقه و شدت نور  143وات بر متر مربع ،درصد ح

ج ب در  224نانومتر بیش از 44درصد و ح

كل كربن آلی بیش از  03درصد میباشد .همچنین فرآیند فتوكاتالیستی بطور موثري موج غیر فعالسازي باكتري اشرشیاكلی میشد.
واژههاي کليدي :اشرشیاكلی ،هیومیك اسید ،فرآیندهاي اكسایش پیشرفته ،فتوكاتالیست.

-1مقدمه
از جمله ترکیبات زیان آوری که در آبهای سطحی می توانند یافت شوند ،ترکیبات آلی هستند که ممکن است منشأ طبیعی و
یا مصنوعی داشته باشند .مواد آلی طبیعی  )NOMs(1مخلوط غیر یکنواختی از ترکیبات آلیی اسیت کیه ازگیاهیان ،حیوانیات،
میکروارگانیسم های زنده و مرده و مواد زائد تولیدی آنها مشتق شده و از تجزیه این وارد منابع آب می گردد [.]1
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ترکیبات آلی طبیعی گروهی از مواد آلی هستند که به طور طبیعی در تمام آبهای سطحی و زیر زمینی وجود دارند .در هرجایی
که ماده ای آلی با منشا زیستی در حال تخریب است ،این ترکیبات بوجود آمده و به منابع آب وارد میشود .این ترکیبات
محدوده وسیعی از آلیفاتیکهای درشت بی رنگ تا ترکیبات آروماتیک به شدت رنگی را شامل میشوند .برخی از این ترکیبات
آبگریز و برخی دیگر آبدوست می باشد .هیومیک اسید ،فولویک اسید ،هیومین ،ساختارهای فنلی و ترکیبات دارای پیوند
دوگانه مزدوج از جمله ترکیبات آلی طبیعی آبگریز میباشند که به طور تقریبی  55%مقدار  TOCموجود در آب را دربر
میگیرد .اما مشکل اصلی حضور ترکیبات آلی طبیعی در منابع آب طبیعی (حتی در غلظتهای بسیار پایین) ایجاد محصوالت
جانبی خطرناک در مرحله گندزدایی میباشد .در واقع محصوالت جانبی گندزدایی ) (DBPsنتیجه ناخواسته و البته کامال
شناخته شده ترکیبات آلی طبیعی ،هالیدها و مواد گندزدا ازقبیل کلر در مرحله گندزدایی تولید آب شرب میباشد .بیش از
 055نوع از  DBPsها شناخته شده است .از میان آنها تری هالو متان ها  (THMs)1و هالواستیک اسیدها دو گروه عمده
هستند که در سراسر جهان با غلظت باال در منابع آب شرب گزارش شده اند .بر اساس منابع گزارش شده ایجاد سرطانهای
مثانه ،سقط جن ین و نقایص هنگام تولد در ارتباط با حضور ترکیبات جانبی گند زدایی هستند [2و .]3بنابراین حضور  NOMها
پارامتر کلیدی در طراحی و عملکرد فرآیندهای تصفیه آب میباشد .در واقع مقادیر چشگیری از منعقدکننده اضافه شده و
همچنین کلر یا ازون تزریق شده برای گند زدایی صرف واکنش با ترکیبات آلی طبیعی میشود .در حالیکه راههای مختلفی از
قبیل تغییر روش گندزدایی جهت جلوگیری از بوجود آمدن  DBPsها وجود دارد ،تالشهای بسیاری در راستای حذف مواد آلی
طبیعی به عنوان منبع اصلی بوجود آمدن  DBPsها قبل از مرحله گندزدایی صورت گرفته است .بر اساس بررسی بعمل آمده از
منابع ،فرآیند انعقاد و لخته سازی و به دنبال آن فیلتراسیون ،که مرحله رایج در تصفیه آب آشامیدنی برای حذف کدورت از آب
است ،تنها موجب حذف  NOMهای آبگریز از آب می شود .در نتیجه مقادیر قابل توجهی از ترکیبات آلی آبدوست در آب باقی
میماند که حذف آنها به دلیل محلولیت باال مشکل به نظر می رسد .با توجه به افزایش تقاضای جهانی برای آب ،افزایش مقدار
 NOMها در منابع آب و ناکارآمدی نسبی فرآیندهای رایج تصفیه آب در حذف ترکیبات آلی طبیعی ،نیاز به اضافه نمودن
روشهای جدید حذف به سیستمهای تصفیه رایج آب میباشد .از روشهای پیشرفته که میتوان در حذف مواد آلی طبیعی
استفاده نمود ،فرآیندهای اکسایش پیشرفته  )AOPs(2میباشند [2و.]4
ترکیبات هیومیک اسید بیشترین قسمت مواد آلی طبیعی محلول در آب های طبیعی را تشکیل می دهند به طوری که می
توان  05درصد کربن آلی محلول در تمامی آبهای طبیعی را به آن ها نسبت داد[ . ]5هیومیک اسید یک ماده درشت مولکول
است که در ساختار پیچیده خود حاوی ترکیباتی نظیر گروه های کربوکسیلیک و گروه های فنولیک می باشد ،این ترکیبات در
Trihalomethanes
Advanced Oxidation Processes

55

1
2

سال دوازدهم ،شماره  44پایيز 9316

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

 pHهای باالتر از  2تا غلظت  25 µg/lدر منابع آب زیر زمینی و در منابع آب سطحی تا غلظت  35Mg/lبه حالت محلول و
گونه های با بار منفی وجود دارند [ .] 5ترکیبات هیومیک اسید به تنهایی سمی نمی باشند اما مشکالت ثانویه ای در زمان
تصفیه آب آشامیدنی را مسبب می شوند از جمله؛ ایجاد رنگ ،طعم و بو در آب آشامیدنی  ،افزایش نقل و انتقاالت فلزات
سنگین و ت رکیبات مصنوعی سمی ،کاهش اثر مطلوب فرآیند های متداول تصفیه آب بر حذف آالینده مورد هدف ،خوردگی
تأسیسات فلزی ،اثر نا مطلوب بر فرآیند انعقاد ،اثر نا مطلوب بر فرآیند جذب سطحی ،اثر نا مطلوب بر عملکرد غشا ها ،موجب
رشد مجدد میکروارگانیسم ها در سیستم آب رسانی و مخا زن ذخیره آب ،افزایش میزان مصرف مواد گندزدا در امور تصفیه آب
و مهمتر اینکه در زمان انجام فرآیند گند زدایی ترکیبات هیومیک اسید می توانند با ترکیبات گند زدا وارد واکنش شده و عامل
ایجاد بیش از  555نوع ترکیبات جانبی گند زدایی که  THMو ) 1)HAAها مسبب سرطان از جمله سرطان مثانه و قسمت
انتهایی روده بزرگ در انسان از جمله مهمترین آنها هستند ،شوند.
بطور کلی آب خام حاوی دو دسته میکروارگانیسم است .دسته اول که میکروارگانیسم های دائمی (2پایا) نامیده می شوند به
طور طبیعی ساکن آب بوده ،دارای نیازهای غذایی کمی هستند و بیشتر شامل باکتری های گرم منفی مانند گونه های اسینتو
باکتر 3فالووباکتریوم  ، 4کرومو باکتریوم  5می باشد .دسته دیگر که میکروارگانیسم های گذرا5نامیده می شوند از محیط اطراف
(از طریق خاک ،انسان یا حیوان) به آب انتقال می یابند و میکروارگانیسم های بیماری زا در این دسته قرار می گیرند.
میکروارگانیسم هائی کیه از طریق خوردن آب آلیوده اییجاد بییمیاری می کنند که باکتری اشرشیا کلی جزء این دسته می
باشد [.]0
از فرآیندهای مورد توجه جهت حذف آالیندههای آلی مقاوم فرآیندهای اکسایش پیشرفته است .مشخصه اصلی فرآیندهای
 AOPsتولید رادیکال هیدروکسیل در آنهاست .رادیکال هیدروکسیل دارای پتانسیل  2/8 Vبوده و از قدرت اکسایش بسیار
باالیی در تخریب ترکیبات آلی برخوردار است .در فرآیندهای اکسایش پیشرفته روشهای مختلفی جهت تولید رادیکال
هیدروکسیل بکار گرفته میشود که در این کار پژوهشی از فرآیند های  ، UV/ TiO2فنتون و تخریب فوتوکاتالیستی استفاده
خواهد شد .فرآیند تخریب فوتوکاتالیستی شامل استفاده از یک نیمه رسانا مانند نانوذرات  TiO2میباشد .تحت تابش نور  UVبا
برخورد فوتونهای پرانرژی نور UVبه الکترونهای الیه ظرفیت نیمه هادی انرژی این الکترونها افزایش مییابد بنابراین به نوار
رسانایی که از لحاظ انرژی باالتر از نوار ظرفیت میباشد منتقل میشود ،به دلیل خالی بودن این نوار الکترون به راحتی میتواند
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از مولکولی به مولکول دیگر منتقل شود .این امر موجب پیدایش حفرههای مثبت و الکترونهای دارای بار منفی که از هم فاصله
دارند میشوند که هر یک از این مراکز میتواند آغازگر یک سری واکنش گردد [8و .]0بعد از جدایی بارها و بوجود آمدن حفره
مثبت و الکترون آزاد در نوار رسانایی بسیاری از آنها دوباره با هم جفت شده و گرما آزاد میشود .الکترون آزاد نوار رسانائی
میتواند با احیای اکسیژن محلول آنرا به یون رادیکال   O 2تبدیل کند.گونه   O 2بسیار فعال بوده عالوه بر اینکه میتواند به
مواد آالینده موجود حمله کرده و از طریق احیا به تخریب آنها کمک کند میتواند با پروتونه شدن ،رادیکال هیدروژن پراکسید
تولید کند .رادیکال هیدروژن پراکسید نیز به نوبه خود میتواند بصورت  H2O2درآید که هیدروژن پراکسید تحت تأثیر نور

UV

یا الکترون آزاد نوار رسانایی ،گونه رادیکال هیدروکسیل را بوجود میآورد .رادیکال هیدروکسیل بسیار فعال بوده و به سرعت به
مولکولهای اطراف بویژه مولکولهای آلی حمله میکند و آنها را اکسید میکند .عالوه بر رادیکال هیدروکسیل کلیه گونههای

O2-



 HO2 ،oو خود حفرههای مثبت میتوانند در تخریب آالیندههای موجود در محیط نقش ایفا کنند .بطور کلی تشکیل
رادیکالهای فعال و بویژه رادیکالهای هیدروکسیل مهمترین ن قش را در فرآیندهای اکسایش پیشرفته داشته و با حمله به مواد
آلی آالینده باعث تخریب آنها میشوند[15و.]11
-2بخش تجربی
 -9-2مواد و دستگاهها
مواد مورد استفاده عبارت بودند از :بی کربنات سدیم) ،(Merckاسید هیدروکلریک  ،(Merck) 30%اسید سولفوریک
 ،(Merck)08%سود سوز آور ،(Merck)%00محیط کشت ) PCA(Merckو هیومیک اسید) (Sigma-Aldrichکه ساختار آن در
شکل  1-1ارائه شده است .نانو ذرات  TiO2از شرکت  TecNanبود که نمودار  1الگوی  XRDنانوذرات  TiO2تهیه شده را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود پیکهای مشاهده شده با مرجع بین اللملی دادههای پراش برای فاز آناتاز

(PDF#00-

 )021-1272مطابق است.
همچنین اندازه و مورفولوژی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تهیه شده توسط تکنیک  TEMبررسی شدند .همانطور که در شکل
 1-3مشاهده میشود ،ذرات اکسید تیتانیوم سنتز شده دارای شکل کروی با اندازه متوسط  25نانومتر میباشند.
دستگاههای مورد استفاده عبارت بودند از :انکوباتور( ،)Memmertالمپ( UV (35wساخت شرکت ،(UV-C) Philipsدستگاه
اسپکتروفتومتر  Perkin- Elmer UV/Visمدل  ،DR 5000دستگاه اندازه گیری شدت نور) ،(Cassy Lab 1.56دستگاه پراش
اشعه

ایکس

)_radiation,Germany

K

Cu

diffractometer,

D-5000

،(Simens

میکروسکوپ

روبشی

الکترونی) ،(VEGA\\TESCAN,Czech Republicفیلتر سرنگی  (Schleicher &Schuell, Germany) 5/2 µmو دستگاه اندازه
گیری  TOCمتصل به کامپیوتر

)(Shimadzu, TOC, VCHS, Japan
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شکل ( -)1الگوي  XRDنانو ذرات سنتز شده خطوط ممتد طیف مرجع آناتاز و خطوط خطچین رنگ طیف مرجع فاز روتیل میباشند.

20 nm

شکل ( TEM -)2نانوذرات تیتانیوم دي اكسید

 -2-2آزمایشهاي حذف هيوميک اسيد توسط فرآیند فتوکاتاليستي
ابتدا با توجه به غلظت کل کربن آلی مورد نیاز در هر آزمایش ،حجم مشخصی از محلول مادر هیومیک اسید را برداشته و داخل
بشر555میلی لیتری ریخته میشود .به عنوان مثال با تهیه چندین محلول با جذبهای مختلف از محلول مادر هیومیک اسید و
اندازه گیری کل کربن آلی بدست آمده بود که اگر  12میلی لیتر از محلول مادر را برداشته و به حجم  155میلی لیتر
50
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میرساندیم جذب محلول برابر  5/50و کربن آلی کل برابر  15±5/5 mg/Lمیشد .مقدار مورد نیاز از سوسپانسیون مادر اکسید
تیتانیوم به آن اضافه میشود و نمونه توسط آب مقطر به حجم  155میلی لیتر رسانده میشود.سپس سوسپانسیون تهیه شده
داخل فتوراکتور منتقل و در حالی که المپ  UVخامو ش بود به مدت نیم ساعت به وسیله هم زن مغناطیسی هم زده میشود
تا به تعادل جذب سطحی برسد .بعد از این مدت زمان ،المپ  UVروشن میشود تا نمونه تحت تابش نور  UVقرار گیرد .در
زمانهای مختلف از سوسپانسیون مورد آزمایش توسط فیلتر سرنگی نمونهبرداری میشود و برای تعیین مقدار جذب ،مقدار
جذب آن به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  254nmاندازهگیری شد.
 -3-2رشد و اندازه گيري اشرشيا کلي
رشد و اندازه گیری  E.Coliبه کمک آزمایشگاه پژوهشی سلولی و مولکولی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام شد .بدین
ترتیب که یک کلونی از باکتری در محیط تغذیه آگار ) (PCAرشد داده شد .سپس  15میلی لیتر از کشت در 2555 rpm
سانتریفوژ شده و پلت باکتریایی جدا شده و در محلول نمکی استریل به صورت سوسپانسیون در آمد .در آزمایشهای غیرفعال
سازی فتوکاتالیستی ابتدا  155میلی لیتر سوسپانسیون حاوی فتوکاتالیست با غلظت مورد نظر آن آزمایش تهیه و یک میلی
لیتر از آن تخلیه میشود .سپس محلول سوسپانسه  E. Coliبه صورت پیاپی رقیق شده و در نهایت  1میلی لیتر از آن به
محلول حاوی فتوکاتالیست اضافه می شود .غلظت اولیه باکتری در آزمایشهای حذف فتوکاتالیستی حدود

Colony Forming

 2×153 Unit (CFU)/mlبود .با روشن نمودن المپ فرآیند فتوکاتالیستی آغاز میشود و در بازههای زمانی معین نمونه برداشته
شده و چندین نمونه رقیق شده از آن تهیه شده و در محیط تغذیه آگار در دمای  30 °Cکشت داده میشوند .معموال در یکی
از محیطهای رشد  25الی  255 CFUظاهر میشود .با در نظر گرفتن ضریب غلظت نهایی  E.Coliمحاسبه میشود .حد
تشخیص این روش  15 CFU/mLاست.
-3بحث و نتیجهگیری
 -9-3بررسي نقش فتوکاتاليستي نانوذرات تيتانيوم اکسيد در حذف هيوميک اسيد
به منظور بررسی نقش نور UVو نانوذرات اکسید تیتانیوم در فرآیند حذف هیومیک اسید در حضور نور  UVو نانو ذرات تیتانیوم
اکسید بعنوان فتوکاتالیزور ،سوسپانسیونی از هیومیک اسیدکه داری کل کربن آلی)( 15mg/L (TOCجذب برابر  5/50در 254
نانومتر) بود ،تهیه شد .سپس  155میلی لیتر از سوسپانسیون تهیه شده به داخل فتوراکتور مورد استفاده منتقل و بر روی هم
زن مغناطیسی و تحت تابش نور  UVقرار گرفت .در آزمایشی دیگر  155میلی لیتر از محلول حاوی هیومیک اسیددر غیاب نانو
ذرات تیتانیوم اکسیددر معرض تابش نور  UVقرار گرفت .همچنین  155میلی لیتر از سوسپانسیون تهیه شده در داخل
فتوراکتور با همان شرایط در تاریکی قرار داده شد .با توجه به نمودار  1نقش موثر اشعه  UVو نانو ذرات تیتانیوم اکسیددر
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حذف کاهش جذب  254نانومتر و  TOCمشخص میشود .بطوریکه در نمودار  3مشاهده میشود ،زمانیکه محلول بطور جداگانه
بدون حضور فتوکاتالیزور در معرض تابش نور  UVقرار میگیرد در مدت زمان  155دقیقه  4درصد از جذب در  254نانومتر
حذف شده است که این حذف مربوط به فتولیز مستقیم هیومیک اسید توسط نور  UVمیباشد .زمانی که محلول فوق در
معرض نانو ذرات تیتانیوم اکسید و در تاریکی قرار میگیرد بعد از گذشت  155دقیقه  2درصد از جذب در  254نانومترشده
است .زمانی که محلول حاوی هیومیک اسید به همراه نانو ذرات تیتانیوم اکسید بطور جداگانه در معرض تابش نور  UVقرار
میگیرد ،درصد حذف جذب در  254نانومتر مدت  155دقیقه به حدود 00درصد افزایش مییابد .دلیل افزایش زیاد کسر
تبدیل مربوط به تولید جفتهای الکترون-حفره و در نهایت تولید رادیکالهای فعال به ویژه رادیکالهای هیدروکسیل میباشد.

شکل( -)3نقش موثر اشعه  UVو نانوذرات  TiO2در ح

TOCو ج ب 224 nm

شرایط عمل[Light Intensity]= 12/2 W/m2 ،pH=6/2 ،]TOC[3=13mg/L ،]TiO2[=233mg/L:

همانطوریکه در نمودار  3مشاهده میشود ،میزان حذف جذب در  254نانومتر در مقایسه با  TOCبیشتر است .این تفاوت به
این دلیل است که از تخریب آروماتیسته و سیستمهای مزدوج هیومیک اسید راحت تر از معدنی شدن کامل آن و تبدیل
هیومیک اسید به  CO2و H2Oاست .البته این نتیجه قابل انتظار است زیرا هیومیک اسید یک ماده پیچیده و دارای چندین
حلقه آروماتیکی است .بنابراین پس از تخریب اولیه مولکول حد واسط های متنوعی میتوانند تولید شوند که هریک واکنش
پذیری متفاوتی در مقابل رادیکال هیدروکسیل دارند.
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-2-3بررسي تاثير عوامل موثر بر ميزان حذف هيوميک اسيد
در مرحله بعد تاثیر به منظور بررسی تاثیر پارامترهای موثر شامل مقدار کاتالیست ،شدت نور و زمان واکنش یک سری از
آزمایشها انجام و نتایج حاصل در نمودارهای سه بعدی ارائه شدند. .شکل -4الف تاثیر مقدار کاتالیست و مدت زمان را در
راندمان حذف نشان میدهد .همانطور که مشاهده می شود ،با افزایش مقدار کاتالیست و یا مدت زمان ،بازده حذف افزایش می-
یابد.بدلیل انجام گرفتن واکنش های اکسایش فتوکاتالیزی در سطح کاتالیزور ،با افزایش مقدار  ،TiO2مساحت سطح کاتالیزور و
مراکز فعال آن افزایش مییابد .بطوریکه مولکولهای آ الینده بیشتری در سطح کاتالیزور جذب و در نتیجه حذف آالینده با
سرعت باالیی انجام میگیرد.
الف

ب)

)

شکل - 4اثر مقادیر الف) مختلف نانوذرات  TiO2و ب) شدت نور و مدت زمان در حذف هیومیک اسید در فرآیند UV/TiO2
شرایط عمل[Light Intensity]= 12/5 W/m2 ،pH=5/5 ،]TOC[5=15mg/L ،]TiO2[=255mg/L:

شکل ( -)4اثر مقادیر مختلف نانوذرات  ،TiO2زمان و شدت نور در ح

هیومیك اسید در فرآیند UV/TiO2

همچنین.،همانطوریکه در شکل -4ب مشاهده میشود ،با افزایش شدت تابش میزان بازده حذف افزایش مییابد .روند فوق را
میتوان بدین صورت توجیه کرد که با افزایش شدت تابش نور  ،UVنانوفتوکاتالیزور فوتون های بیشتری جذب کرده و در
نتیجه جفت حفره-الکترونهای بیشتری در سطح کاتالیزور تشکیل میشود که منجر به افزایش غلظت رادیکالهای هیدروکسیل
و در نتیجه افزایش سرعت حذف میشود.
-3-3بررسي حذف هيوميک اسيد از آبهاي طبيعي
به منظور بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی در حذف هیومیک اسید ابتدا یک نمونه آب چاه آبیاری باغ در اطراف
تبریز(باسمنج-باغ یعقوب-عمق چاه  12متر) تهیه و پارامترهای مختلف آن تعیین گردید (جدول  .)1سپس در حجم مشخصی
از آب مقطر ،به تدریج مقادیری از هیومیک اسید اضافه میشد تا مقدار کل کربن آلی آن به  5 mg/Lبرسد .سپس در شرایط
مناسب ،آزمایش فتوکاتالیستی انجام و میزان کاهش جذب در  254نانومتر و  TOCبر هر دو نمونه آب چاه و نمونه آب
مصنوعی بررسی گردید .نتایج حاصل در نمودار  5نشان داده شده است.
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جدول  -1اندازه گیري پارمترهاي نمونه آب چاه آبیاري

مقدار
0/5
./804
155/5
155/8
3
5/5
0/8
5/508
5/8

پارامتر
pH
2
هدایت الکتریکی ) (mS/cm
سختی کل )(mg/L CaCO3
قلیائیت )(mg/L CaCO3
کلراید )(mg/L
سولفات )(mg/L
نیترات )(mg/L
جذب در  254نانومتر
)TOC (mg/L

همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،با وجود آنکه در پساب مصنوعی تقریبا  155%جذب در  254نانومتر و 84%

TOC

حذف شده است ،مقادیر حذف در شرایط مشابه برای آب چاه پایین تر است.

نمودار -2مقایسه ح

ج ب و  TOCدر نمونه آب مصنوعی و آب چاه

شرایط عمل [Light Intensity]= 14/3 W/m2 ،pH=natural،[TiO2]=242mg/L :و Time=52min

دلیل این امر میتواند به حضور آنیونهای بیکربنات و کلراید نسبت داده شود .در واقع این آنیونها خاصیت جاروب کنندگی
رادیکال هیدروکسیل داشته و موجب غیر فعال شدن رادیکالهای هیدروکسیل شده و در نتیجه کاهش راندمان فرآیند میشود.
 -4-3بررسي کارایي فرآیند فتوکاتاليستي در غيرفعالسازي باکتري اشرشياکلي
در بخش بعدی کارهای پژوهشی انجام گرفته ،کارایی فرآیند فتوکاتالیستی در غیر فعالسازی باکتری اشرشیا کلی مورد بررسی
قرار گرفت .بدین منظور غلظت تقریبی اولیه باکتری 2×153 CFU/mlدر نظر گرفته شد .همانطور که در نمودار  5مشاهده می-
شود ،غیر فعال سازی باکتری در حضور نور و همچنین نور و فتوکاتالیست (تواما) مشاهده میشود .اما در حضور فتوکاتالیست
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تیتانیوم دی اکسید میزان بطور قابل مالحظه ای سریعتر و با راندمان باال انجام میگیرد .به عبارت دیگر غیرفعالسازی نتیجه
تاثیر مستقیم نور فرابنفش و فتوکاتالیست تحریک شده میباشد.

شکل ( -)6نقش موثر اشعه  UVو نانوذرات TiO2در غیر فعالسازي باكتري E. Coli
شرایط عمل[Light Intensity]= 14/3 W/m2 ،pH=6/2 ، [TiO2]=242mg/L :

نور فرابنفش موجب دیمریزه شدن  DNAدر میکرو ارگانیسم و جلوگیری از تکثیر آن میشود .از سوی دیگرهمانطور که در
فصل اول شرح داده شد ،در حضور نانو ذرات تیتانیوم در اکسید ،تابش نور  UVموج تشکیل رادیکالهای فعال هیدروکسیل و
سوپر اکسید میشود .رادیکالهای مذکور توانایی حمله به میکرو ارگانیسم ها و غیر فعالسازی آنها را دارا هستند با این حال
مکانیسم دقیق غیر فعالسازی روشن نیست .دریافت الکترون از کوآنزیم  Aمیکروارگانیسم توسط حفرات تشکیل شده در الیه
ظرفیت فتوکاتالیست و دیمره شدن آن ،از بین رفتن کارایی عادی غشا سلولی در اثر اکسایش لیپیدهای غشا توسط رادیکالها
و همچنین تخریب دیواره سیتوپالسمی از مکانیسمهای محتمل هستند [.]12
در مرحله بعدی از آزمایشهای این قسمت ،به بررسی تاثیر حضور آنیون بیکربنات با غلظت  155 mg/Lو هیومیک اسید با
مقدار کل کربن آلی برابر  15میلی گرم بر لیتر برغیرفعالسازی  E.Coliدر آب مقطر پرداخته شد .نمودار  0نتایج بررسی را
نشان میدهد.
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نمودار  -0تاثیر آنیون كربنات و هیومیك اسیددر غیر فعالسازي باكتري  E. Coliتوسط فرآیند فتوكاتالیستی
شرایط عملTOC=13mg/L، [CO2-3]=242mg/L ،[Light Intensity]= 14/3 W/m2 ،pH=6/2 ،، [TiO2]=242mg/L :

همانطوریکه در نمودار  0مشاهده می شود ،حضور آنیون بیکربنات و همچنین هیومیک اسید از سرعت غیرفعالسازی
میکروارگانیسم می کاهد .در مورد حضور آنیون کربنات خاصیت جاروب کنندگی آنیون بیکربنات از غلظت رادیکالهای سوپر
اکسید و یا هیدروکسیل میکاهد .اما در مورد کاهش سرعت در حضور هیومیک اسید سه دلیل زیر میتواند صادق باشد :الف)
واکنش هیومیک اسید با رادیکالهای آزاد شده ،ب) جذب سطحی شدن بر روی سایتهای فعال فتو کاتالیست و ج) جذب نور
فرابنفش
هر کدام از مکانیسمهای فوق دلیل منطقی برای کاهش سرعت غیر فعالسازی میتواند باشد .با توجه به مطالب فوق یعنی
کاهش س رعت حذف در حضور هیومیک اسید و آنیون بیکربنات می توان انتظار داشت که سرعت حذف در نمونه آب چاه و یا
آبهای سطحی پایینتر باشد .لذا در ادامه کارهای پژوهشی ،غیر فعاسازی  E.Coliدر نمونه آب چاه بررسی شد .نتایج در نمودار
 8مشاهده می شوند .الزم به ذکر است که غلظت اشرشیا کلی در نمونه آب چاه  0×152 CFU/mLبود که موید آلوده بودن آب
چاه مورد نظر بود .با توجه به غلظت باکتری در نمونه آب چاه ،برای مقایسه نیز غلظت  153 CFU/mLدر آب مقطر در نظر
گرفته شد.
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شکل ( -)5غیر فعالسازي باكتري  E. Coliتوسط فرآیند فتوكاتالیستی در آب چاه و مصنوعی
شرایط عمل[Light Intensity]= 14/3 W/m2 ،pH=6/2 ، [TiO2]=242mg/L :

همانطوریکه انتظار میرفت به دلیل حضور گونه های آلی و معدنی موجود در آب سطحی و تاثیر روبشی آنها و همچنین جذب
سطحی آنها بروی کاتالیست ،سرعت کاهش مییابد.
 -4نتيجه گيري
در فرآینیید حییذف فتوکاتالیسییتی زمانیکییه سوسپانسیییون هیومیییک اسییید ،بطییور جداگانییه بییدون حضییور فتوکاتییالیزور در
معرض تابش نور  UVقیرار مییگییرد در میدت زمیان  155دقیقیه  4درصید از جیذب در  254نیانومتر حیذف شیده کیه ایین
حذف مربوط به فتیولیز مسیتقیم هیومییک اسیید توسیط نیور  UVمییباشید .زمیانی کیه محلیول فیوق در معیرض نیانو ذرات
تیتییانیوم اکسییید و در تییاریکی قییرار میییگیییرد بعیید از گذشییت  155دقیقییه  2درصیید از جییذب در  254نانومترشییده اسییت.
زمانی که محلیول حیاوی هیومییک اسیید بیه همیراه نیانو ذرات تیتیانیوم اکسیید بطیور

جداگانیه در معیرض تیابش نیور UV

قییرار میییگیییرد ،درصیید حییذف جییذب در  254نییانومتر مییدت  155دقیقییه بییه حییدود 00درصیید افییزایش مییییابیید .دلیییل
افیزایش زیییاد کسییر تبییدیل مربییوط بییه تولیید جفییتهییای الکتییرون-حفییره و در نهایییت تولیید رادیکییالهییای فعییال بییه ویییژه
رادیکالهای هیدروکسیل میباشید .براسیاس نتیایج بدسیت آمیده بیا افیزایش مقیدار کاتالیسیت  ،میدت زمیان وشیدت تیابش،
بییازده حییذف افییزایش مییییابیید .غیییر فعییال سییازی بییاکتری اشرشیییاکلی در حضییور نییور و همچنییین نییور و فتوکاتالیسییت
(توامییا) مشییاهده میییشییود امییا در حضییور فتوکاتالیسییت تیتییانیوم دی اکسییید میییزان بطییور قابییل مالحظییه ای سییریعتر و بییا
رانییدمان بییاال انجییام میییگیییرد .بییه عبییارت دیگییر غیرفعییال سییازی نتیجییه تییاثیر مسییتقیم نییور فییرابنفش و فتوکاتالیسییت
تحریییک شییده میییباشیید .نییور فییرابنفش موجییب دیمریییزه شییدن  DNAدر میکییرو ارگانیسییم و جلییوگیری از تکثیییر آن مییی-
شییود .از سییوی دیگرهمییانطور کییه در فصییل اول شییرح داده شیید ،در حضییور نییانو ذرات تیتییانیوم در اکسییید ،تییابش نییور
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 رادیکییالهییای مییذکور توانییایی حملییه بییه میکییرو.مییوج تشییکیل رادیکالهییای فعییال هیدروکسیییل و سییوپر اکسییید میییشییود
 حضییور آنیییون بیکربنییات و همچنییین هیومیییک اسییید از سییرعت.ارگانیسییم هییا و غیییر فعالسییازی آنهییا را دارا هسییتند
 در مییورد حضییور آنیییون کربنییات خاصیییت جییاروب کننییدگی آنیییون بیکربنییات از.غیرفعالسییازی میکروارگانیسییم میییکاهیید
.غلظت رادیکالهای سوپر اکسید و یا هیدروکسیل میکاهد
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