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 رنگـزای راکتیـو قرمـز.پراکسید هیدروژن مورد ارزیابی قرارگرفت/ در مطالعه حاضر اکسیداسیون رنگزاها از پسابهای رنگی نساجی توسط ازن
 حداکثر بازده حـذ.پراکسیدهیدروژن از طریق طیفسنجی مطالعه شد/ اکسیداسیون رنگزا توسط ازن. رنگزای موردنظر برای آزمایش بود198
 مـورر0.005  و غلظـت بهینـه100ppm  غلظـت اولیـه رنـ، دقیقه30  زمان تماس،pH= 9  در شرایط بهینه شامل198 رنگزای راکتیو قرمز
 در شـرایط بهینـه بـازده. به دست آمـد%97.09  بار درمحلول سنتتیک0.5  گرم در ساعت با فشار0.04 پراکسید هیدروژن در غلظت ازن ثابت
.پراکسید هیدروژن کارایی مناسبی در حذ رن مورد نظر داشت/  سیستم ازن. بود%87.56 ) حذ در محلول واقعی (فاضالب نساجی یزدبا
.با توجه به بازده بار در شرایط واقعی میتوان جهت حذ آریندههای مقاوم در صنایع مختلف استفاده نمود
. نساجی یزدباف، ازن، رادیکال هیدروکسیل، پراکسید هیدروژن:واژههاي کلیدي
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Present study oxidation of dyes from dye effluents by O3/H2O2 was investigated. Reactive red 198(RR198) examined as a target
dye. Dye oxidation measured by spectrophotometer. The maximum removal efficiency in optimum conditions including pH=9,
contact time=30 minutes, the initial concentration of dye=100 ppm, H2O2 concentration=0.005 molar, O3 concentration = 0.04
g/hr were 97.09% and 87.56% for synthetic solution and actual wastewater (wastewater from Yazdbaft textile) respectively.
O3/H2O2 had good efficiency in dye removal. This method with respect to high efficiency in actual condition could be used in dye
removal from various industries. J. Color Sci. Tech. 9(2015), 199-205©. Institute for Color Science and Technology.
Keywords: Hydrogen peroxide, Hydroxyl radical, Ozone, Yazdbaft textile.
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۱ـ مقدمه
میزان تولید رن در جهان در حـدود یـک میلیـون تـت تخمـیتزده
می شود که در صنایع متعدد نظیر تولید مواد آرایشی ،چـرم ،کاغـذ و
صنایع نساجی مصر میشـود ].[1حـدود  %50رنـ هـای راکتیـو،1
 8-%20رن های پراکنده 2و  %1رن دانهها 3مورد اسـتفاده از طریـق
پساب خروجی به محیط تخلیه می شوند ] .[2مصر ترکیبات رنگـی
در فرآیندهای صنعتی منجر به تولید حجم زیادی از پسابهای رنگی
میشود ] .[1ایت نوع فاضالبها معمورً سمی ،مقاوم به تجزیه زیستی
و پایدار در محیطزیسـت مـیباشـند ] .[2رنـ هـا همچنـیت سـب
ممانعت از انتقال کامل نـور بـه داخـل آب شـده و درنتیجـه موجـ
کاهش عمل فوتوسنتز و متعاق آن کاهش اکسـینن محلـول در آب
مـ ـیگردنـــد ] .[3اســـتانداردهای بـ ـیتالمللـــی زیســـتمحیطـــی
( )ISO14000,1996در مورد تخلیه پساب هـای رنگـی ازنظـر قـانونی
بسیار شدیدتر شـده اسـت .روش هـای تصـفیه زیسـتی ،شـیمیایی و
فیزیکی مختلف برای تصفیه پساب های نساجی اسـتفاده شـده اسـت
] .[4ایت روش ها معمورً تولید مقادیر قابل توجهی لجت می نمایند که
مشکالت زیسـت محیطـی دیگـری رابـه دنبـال خواهـد داشـت و در
غلظت های کم ،سینتیک واکنش کند بوده و میزان غلظت باقیمانـده
رن هنگـام تخلیـه خیلـی بیشـتر از حـد مجـاز خواهـد بـود ] [3و
همچنیت روشهای زیسـتی متـداول بـرای حـذ اغلـ رنـ هـای
سنتیک به دلیل ساختار حلقوی پیچیده و ماهیت مقاوم رنـ مـرثر
نیستند .از ایت رو در سالهای اخیر فرآیند اکسیداسیون پیشرفته که
بر مبنای تولید رادیکالهای آزاد و فعال هیدروکسـیل مـیباشـند بـه
دلیل قدرت باری اکسایش با پذیرش علمی نسبتاً گسـتردهای روبـرو
شدهاند .مزیت اصلی روش فرآیند اکسیداسیون پیشرفته سرعت باری
فرآیند و بهره وری است ] .[4در میان انواع فرآینـدهای اکسیداسـیون
شیمیایی برای تصفیه رن و پسابخانه رن  ،ازنزنـی مزایـایی دارد،
ازن
به سرعت به رادیکالهـای آزاد تجزیـه شـده و بـا پیونـدهای دوگانـه
موجود در رنـ از طریـق واکـنش مسـتقیم و واکـنش غیرمسـتقیم
(رادیکالهای آزاد) حمله مینمایـد ،ازن بـهصـورت انتخـابی واکـنش
می دهد و آریندهها را از بیت میبرد ،مانع تولید لجت دارای پتانسـیل
بار برای حذ رن و کاهش مواد آلی هست ] .[5، 6ازن اکسـیدانی
قدرتمند که برای حذ آرینـده از پسـاب صـنایع بـهطـور گسـترده
استفاده میشود ] .[6با تولید رادیکالهای آزاد میتوان آرینـدههـا را
با بازده بیشتری حذ نمود که در ایت میان با به کار بردن پراکسـید
هیدروژن توأم با ازن کارایی سیستم ازن /پراکسید هیدروژن افـزایش
مییابد.
1- Reactive
2- Dispers
3- Pigment
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ملکوتیــان و همکــارانش در ســال  2013در ایــران طــی بررســی
کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته در حذ سیانید از محلول هـای
آبی نشان دادند که حضور آب اکسیننه در فرآیند ،کـارایی سیسـتم را
بار مـیبـرد ] .[7رضـایی منفـرد و همکـارانش در سـال  2013طـی
بررسی تـثثیر روش هـای اکسیداسـیون پیشـرفته بـر حـذ رنـ از
فاضالب صنایع نساجی ،نشان دادند که درصد حـذ رنـ برحسـ
نوع روش و زمان متفاوت هست ] .[4رحمانی و همکـارانش در ایـران
در ســال  2011کــارایی فرآینــدهای اکسیداســیون فوتوشــیمیایی
پیشرفته در حذ رنگزاهای بازیک بنفش 16و رنگزای راکتیـو قرمـز
 120از محیط آبی مورد بررسی قـرار دادنـد و نتـایجی را بـه دسـت
اوردند که نشان داد تابش امواج فرابنفش به تنهـایی قـادر بـه حـذ
کامــل رنگزاهــای مــذکور نبــوده و نیــاز بــه کــاربرد روش تلفیقــی
فــرابنفش/پراکســید هیــدروژن مــیباشــد] .[8در تحقیقــی طــی
اکسیداسیون رنگزاهـای راکتیـو بـا اسـتفاده از کـربت فعال/پراکسـید
هیدروژن از پساب های رنگی ،به نتایج قابلتوجهی دست یافتنـد ].[9
قانعیان و همکارانش در سال  2010طی مطالعهای کاربرد ازنزنی در
حذ رنگـزای راکتیـو قرمـز  ،198در شـرایط مختلـف آزمـایش بـه
نتایجی دست یافتند و بر حذ رنگزاهای محلـول در آب توسـط ازن
تثکید نمودند ].[2
ملکوتیان و همکارانش در سال  2009در ایران طی بررسی حذ
فنل به روش اکسیداسیون پیشرفته از محلولهـای آبـی نتـایج قابـل
4

قبولی به دست آوردند ] .[10رسل و همکـارانش در سـال  2009در
اسپانیا با روش اکسیداسیون پیشـرفته (ازن بـا پراکسـید هیـدروژن)
برای حذ کل کربت آلی از محلولهای آبی انجـام دادنـد کـه بـازده
حذ قابلتوجهی به دست آوردند ].[11
5

پرکواسکی و همکارانش در سـال  2003در لهسـتان بـر حـذ
کامل رن

از فاضالب کارخانه رن سازی بـا اکسیداسـیون پیشـرفته
6

تثکید نموده اند ] .[12پرگالیگول نیز در فرآیند ازنزنی سه نوع رنگزا
نتایج قابل قبولی دست یافـت ] .[13هـد از تحقیـق حاضـر حـذ
7

رنگــزای راکتیــو قرمــز  198بــه روش پراکســون (ازن /پراکســید
هیدروژن) میباشد.

2ـ بخش تجربی
2ـ۱ـ مواد
مطالعه تجربی است که در بازه زمانی فروردیت لغایت آذرماه سال 93
در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشـگاه علـوم پزشـکی
کرمان انجام شد.
4- Rosal
5- Perkowski
6- Pergiligul
7- Pyroxene
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رنگزای راکتیو قرمز  198از شرکت الوان ثابت خریداریشده کـه
وینگیهای رن موردنظر در جدول  1آورده شده است و سـایر مـواد
شــیمیایی مورداســتفاده ،محصــول مــرم آلمــان مــی باشــد ،کــه
اسیدسولفوریک بادرصدخلوص 98درصد ،پراکسیدهیدروژن با حجـم
آبی  35درصد می باشد
2ـ2ـ روش کار
برای اندازهگیری میزان ازن واردشده به سیسـتم ،ازن وارد دو رـر
حاوی یدید پتاسیم شده و غلظت ازن تزریقـی بـه روش تیتراسـیون
اندازهگیری شد ] .[14رن محلول مادر با غلظـت  1000 mg/lتهیـه
شد ،غلظتهای موردنظر در آزمایش ( 100، 250و  500میلیگرم بر
لیتر) به حجم یک لیتر توسط رقیقسـازی محلـول مـادر تهیـه شـد،
تنظیم  pHمحلول در مقادیر ( )4،9،7به وسیله افـزودن هیدروکسـید
سدیم و اسیدسولفوریک انجام گرفت .سپس تهیـه محلـول پراکسـید
هیدروژن به حجم  10میلیلیتر با غلظـتهـای (،0.001 ،0.01 ،0.1
 0.0005 ،0.005مورر) و نمونـه در زمـانهـای (دقیقـه )10،20،30
مورد آزمایش قرار گرفت .نمونههای تهیه شده وارد رر  1شده و ازن
به میزان  0.04گرم بر ساعت بـه راکتـور تزریـق شـد و غلظـتهـای
مختلف پراکسید هیدروژن نیز افزوده شد .ازن خروجی از رـر وارد
محلول یدید پتاسیم شد و نمونه هـا بـا طـول مـوج  518نـانومتر بـا
دســتگاه طیــفســنج دو پرتــوی )UV-vis1800(Shimadzu, Japan
اندازهگیری شد.
فرآیند ازنزنی در یـک رـر آزمایشـگاهی اسـتوانهای شـکل از

شکل  :۱شمایی راکتور و تجهیزات مورد نیاز.

با به دست آوردن شرایط بهینه ،آزمـایش بـر روی نمونـه واقعـی
(کارخانه نساجی یزدبا ) انجام گرفت .ازن مورد نیاز توسـط دسـتگاه
ژنراتور ازن آردای فرانسه 3بـا ررفیـت اسـمی  5 gr/hبـا اسـتفاده از
کمپرسور هوا با فشار  0.5بار بهعنوان گاز ورودی تولید شد ،تجزیـه و
تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفت

3ـ نتایج و بحث
تأثیر  pHبر کارایی سیستم ازنزنی
نتایج حاصل از تثثیر  pHدر فرآیند اکسیداسیون سیستم ازنزنـی در
غلظت  100گرم بـر لیتـر ،رنگـزای راکتیـو قرمـز  198در pHهـای
( )9،7،4در شکل  2آورده شده است.
1- Reactor
2- Plaksyglass
3- ARDA France

2

جنس پلکسیگالس با ارتفاع  80سانتیمتر و قطر  5سانتیمتر انجام
گرفت که در شکل  1به صورت شمایی راکتور و تجهیـزات موردنیـاز
آورده شده است.
جدول  :۱مشخصات شیمیایی و فیزیکی رنگزای راکتیو قرمز.
ساختار شیمیایی

نوع رنگ

فرمول شیمیایی

منوآزو

C27H18CLN7Na4O15S5

وزن مولکولی
)(gr/mol

طول موج
بیشینه جذب
)(nm
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967.5

518

ایندکس
رنگ

C.I:Reactive
Red 198,
C.I,18221
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جدول  :2نتایج غلظتهای مختلف پراکسید هیدروژن بر بازده حذ
رنگزای راکتیو قرمز .198

80

40

)%( Efficiency

60

20
0
20

30

0

10

)t (min
pH =4

pH =9

pH =7

غلظت

غلظت ازن

(H2O2موالر)

(گرم بر لیتر)

pH

بازده حذف در 30
دقیقه ()%

0.1
0.01
0.001
0.005

0.04
0.04
0.04
0.04

9
9
9
9

79.92
83
93.23
97.09

0.0005

0.04

9

90.98

0

0.04

9

90.75

شکل  :2تثثیر pHبر فرآیند اکسیداسیون رنگزای راکتیو قرمز (غلظت 100
میلیگرم بر لیتر رن

غلظت ازن  0.04گرم بر ساعت)

با توجه به نتایج یا افزایش  pHبـازده حـذ رنـ نیـز افـزایش
مییابد بهنحویکه حذ رن در زمان تمـاس  30دقیقـه در غلظـت
 100میلیگرم در لیتر در pHهـای  9 ، 7 ، 4بـه ترتیـ بـه ،76.15
 90.75 ،84.14درصــد رســیده اســت کــه در  pH=9حــداکثر بــازده
 %90.75هست.

با توجه به نتایج با افزایش غلظت رن حذ رن کاهش مییابد
بهنحویکه حذ رن در زمـان  30دقیقـه در غلظـت ، 250 ،100
 500در pH=9به ترتی  67.59 ،81.66 ،97.09میباشد که بیشینه
بازده درغلظت  100میلیگـرم بـر لیتـر رنگـزای راکتیـو قرمـز ،198
 %97.09به دست آمد.
نتایج حاصل از کیفیت شیمیایی محلول واقعی (فاضالب کارخانه
نساجی یزدبا ) و همچنیت نتایج مربوط به میـزان حـذ از محلـول
واقعی در شرایط بهینه در جدول  3آمده است.

تأثیر غلظت  H2O2بر کارایی فرایند ازن زنی:

120

نتــایج حاصــل از تــثثیر غلظــت پراکســید هیــدروژن در فرآینــد
اکسیداسیون سیستم ازنزنی در غلظت  100میلیگرم بر لیتر رنگزای
راکتیو قرمز  198در جدول  2آورده شده است
در غلظــت  0.005مــورر پراکســید هیــدروژن حــداکثر بــازده
 %97.09شد.

100

60
40

)Efficiency (%

80

20
0

تأثیرغلظت هاي رنگزاي راکتیو قرمز بر کـارایی فرآینـد ازن/

20

30

پراکسید هیدروژن

10

0

)t (min

نتایج حاصل از تثثیر غلظتهـای مختلـف رنـ راکتیـوقرمز  198در
 pH=9بر روی کارایی فرآیند پراکسون در شکل  3ذکرشده است.

250mg/l

500mg/l

100mg/l

شکل  :3تثثیر غلظتهای مختلف رنگزای راکتیو قرمز  198بر کارایی
سیستم ازن /پراکسید هیدروژن
0.005 ,pH=9.

مورر= ][O3]=0.04 gr/hr, [H2O2

جدول  :3وینگیهای فیزیکی -شیمیایی فاضالب کارخانه نساجی یزدبا .
اکسیژن
موردنیاز
شیمیایی

کل مواد

کل

اکسیژن مورد

هدایت

محلول

موادمعلق

نیاز بیوشیمیایی

(mg/l) TDS

(mg/l) TSS

(mg/l) BOD

الکتریکی
(µs/cm) EC

280-320

4840

(mg/l) COD

662-3280

-10700
9300

2200
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کرم

سرب

نیکل

شوینده

بنزن

کدورت

)(mg/l

)(mg/l

)(mg/l

)(mg/l

)(mg/l

NTU

20

30

16

120

152

640
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بازده حذ رنگزای راکتیو قرمز در نمونه واقعی  %87.56شد.
میزان حذ رن راکتیوقرمز  198موجود در نمونه واقعی حاصل
شد که بازده کمتر از نمونه مصنوعی 1دارد
تأثیر pHبر کارایی سیستم ازن توأم با پراکسید هیدروژن
ازن مواد آلی موجود در آب را از طریق سازوکار واکنش مستقیم (اثـر
ازن مولکولی بـر گـروههـای عامـل خـاص از آرینـدههـا) و واکـنش
غیرمســتقیم (تجزیــه ازن و تولیــد رادیکــال هیدروکســیل) تخری ـ
میکند ] .[14واکنش مولکول ازن انتخابی بوده و تنها قـادر اسـت بـا
گروههای عامل خاص از قبیل پیوندهای دوگانه وارد واکنش شود و به
دلیل اینکه مولکول رنگزای راکتیو قرمـز  198در گـروه کروموفـوری
خود دارای یـک پیونـد دوگانـه  N=Nاسـت .واکـنش بـا آن تقریبـاً
بهسرعت رخداده و باعث حذ سریع رن در محلول میگردد.
واکنش های اکسیداسیون ازن تا حدودی کنـد و انتخـابی اسـت.
بنابرایت درصورتیکه سرعت عملکرد ازن به اندازه کـافی زیـاد نباشـد
میتوان از فرآیندهایی اسـتفاده کـرد کـه منجـر بـه تولیـد رادیکـال
میشوند ] .[15تجزیه ازن در آب کامالً به  pHوابسته بـوده و بـا بـار
رفتت آن تسریع میگردند .ازن در شرایط قلیـایی نسـبت بـه شـرایط
اسیدی با سـهولت بیشـتری بـه رادیکـالهـای هیدروکسـیل تبـدیل
می شود زیرا یونهـای هیدروکسـیل نقـش آغازکننـده واکـنشهـای
زنجیــرهای تجزیــه ازن و تولیــد رادیکــالهــای هیدروکســیل را ایفــا
می کنند .میـزان کـارایی تجزیـه مـواد آلـی در  pHقلیـایی ()pH>9
تقریـ مشــابه میــزان حــذ در ازنزنــی کاتــالیزوری هســت ].[16
واکنشهای زنجیرهای پنج مرحلهای تجزیه ازن در آب که منجـر بـه
تشکیل رادیکالهای هیدروکسیل میشوند عبارتند از ]:[13
O3  H 2O  2HO  O2

()1



()2


()3





O3  OH  O2  HO2




O3  HO  O2  HO2  O2  H


()4





O3  HO  2O2  HO

اکسیداسیون رنگزاها با استفاده از ازن /پراکسید هیدروژن در مقـادیر
مختلف  pHاز مدل سنتتیکی درجه یک پیروی میکند.
در مطالعهای یان  2و همکارانش در سـال  2010در تـایوان طـی
تحقیق بر روی حذ نیتروبنزن به روش ازنزنی کاتالیزوری بـه ایـت
نتیجه رسیدند ،سرعت حذ نیتروبنزن توسط ازن در  pH= 2بسـیار
پاییت بوده ولی با افزایش  pHمیزان حذ نیز افزایش یافت ].[16که
با نتایج حاصل از ایت مطالعه مطابقت دارد.
نتایج مطالعه قانعیان و همکـارانش در سـال  2010در ایـران در
حذ رنگزای راکتیو قرمزبه روش ازنزنی و مطالعه کپا 3و همکارانش
در سال  2008در لهستان طی مطالعـه حـذ سـیانید بـه روش ازن
/پراکسیدهیدروژن ،حداکثر بازده در  pHقلیایی به دست آوردند ]17
 [2،که با نتایج حاصل از ایت مطالعه همخوانی دارد.
در سیستم پراکسون رادیکالهای هیدروکسیل به وسیله سـازوکار
زنجیرهای واکنشهای بیت ازن و پراکسید هیدروژن تولیـد مـیشـود
].[18
تأثیر غلظت پراکسید هیدروژن بر کارایی فرآیند ازنزنی
از آنجایی کـه پراکسـید هیـدروژن تنهـایی اکسـیدانت خـوبی بـرای
بسیاری از آلودگیها نیست و بایستی با اشعه  UVو نمکهای فلـزات
خاص یا ازن ترکی و نتایج مطلوبتری به دست میآید ] .[19تولید
رادیکال هیدروکسیل توسط فرآیند اکسیداسیون پیشرفته نویـدبخش
ابزاری برای از بیت بردن مقاومت ترکیبـات آلـی اسـت .بنـابرایت ازن
توأم با پراکسید هیدروژن نتایج مطلوبتـری را نشـان مـیدهـد .امـا
یافتت غلظت بهینه آن دشوار است .زیرا رادیکالهای خورنده 4نیـز در
طی فرآیندهایی در غلظتهای باری پراکسیدهیدروژن تولید شده که
مانع اکسیداسیون آرینده میشود ].[20
5

تیزاویویی و همکارانش در سال  2006در تونس طی تحقیق بـر
روی تصفیه شیرابه لندفیل با ازن و ترکی ازن با پراکسید هیـدروژن
نشان دادند که با افزایش غلظت پراکسـید هیـدروژن ،میـزان حـذ
آرینده افزایش نمییابد ] [18که نتایج به دست آمده از ایت مطالعات
با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد.



() 5

2HO2  O2  H 2O2

تأثیر غلظت هاي رنگزاي راکتیـو قرمـز بـر کـارایی فرآینـد

دلیــل اینکــه فرآینــد ازن  /پراکســید هیــدروژن در  9pHنتیجــه
میدهد ایت است کـه در  pHبـار حتـی در غلظـتهـای خیلـی کـم
پراکسید هیدروژن به یونهای HO2°جدا شـده کـه مـیتوانـد باعـث
تجزیه مرثرتر ازن به یون HO°میشود و درنتیجه میزان تجزیه ازن با
افزایش  pHافزایش خواهد یافت ،ولی در  pHاسیدی  H2O2بهآرامـی
با  O3واکنش نشان میدهد ] .[8نتایج نشـان داده اسـت کـه سـرعت
1- Synthetic
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ازن/پراکسید هیدروژن
افزایش غلظت اولیه رن باعـث کـاهش بـازده حـذ آن مـیگـردد
به طوری که در غلظت  100میلی گرم بر لیتر حذ رنـ در دقـایق
ابتدایی کامل میشود امـا میـزان حـذ رنـ در غلظـتهـای 250
2- Yang
3- Kepa
4- Scavenger
5- Tizaoui
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میلیگرم بر لیتر و  500میلی گرم بر لیتـر در اواخـر آزمـایش حـذ
کمتر نشان میدهند .ایت پدیده میتوان به کاهش نسبت مولکولهای
ازن به مولکولهای رن با افزایش غلظت اولیـه رنـ مـرتبط باشـد
ومیتوان با افزایش زمان ازنزنی با افزایش غلظت ازن بـازده را بـرای
غلظتهای بار افزایش داد.
رضایی و همکارانش در سال  2011در ایران طی بررسـی حـذ
رنگزای آبی مستقیم  71به روش اکسیداسیون پیشرفته به ایت نتیجه
رسیدند که حذ رن در سیستم اکسیداسیون پیشرفته بـا افـزایش
غلظت اولیه رن کاهش می یابد .دلیل ایت امر آن است که با افزایش
غلظت اولیه رن مولکول های رنـ بیشـتری روی سـط پراکسـید
هیدروژن اکسید میشود ] [3که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.
ضرابی و همکارانش در سال  2013در ایران در مطالعهای جهـت
حذ رن اسید نـارنجی  7و راکتیـو سـیاه  5توسـط اکسیداسـیون
پیشرفته به ایت نتیجه رسیدند که با افزایش غلظت هردو رن مـورد
مطالعه بازده کاهش مییابد ] [21که با مطالعه حاضر همخوانی دارد.
ایسپالگاس 1وهمکارانش در سال  2001در اسپانیا حذ فنل بـا
انــواع اکسیداســیون پیشــرفته شــامل:

O3,O3/H2O2, Fe2+/H2O2,

 UV/H2O2/O3, UV/H2O2, UV/O3,UVرا انجــام دادنــد کــه نتــایج
حاکی از آن است که کمتریت هزینه را ازنزنی دارد و ترکیـ ازن بـا
پراکسید هیدروژن نتایج بهتری را نشان میدهد ].[22
تفسیر نمونه واقعی
ازن دارای دو نــوع واکــنش مســتقیم و غیرمســتقیم اســت .واکــنش
مستقیم ازن با ترکیباتی میباشد که دارای پیوند دوگانـه هسـتند .در
واکنش غیرمستقیم با تولید هیدروکسیل بـا تمـام ترکیبـات موجـود
واکنش می دهد .در نمونه سنتتیک تمامی ازن و پراکسـید هیـدروژن
صر واکنش هیدروژن با رنگزای راکتیو قرمـز مـی گـردد .در نمونـه
واقعی (فاضالب نساجی یزدبا ) ازن و پراکسید هیدروژن تنها صـر
حذ رنگزای راکتیو قرمز  198نمیگردد .ازن در واکنش مستقیم بـا

ترکیبات آلی از قبیل شـوینده و بنـزن موجـود در فاضـالب واکـنش
می دهد .در واکنش غیرمستقیم رادیکال های هیدروکسیل تولید شده
از ازن و پراکسید هیدروژن با تمام ترکیبات موجود در فاضالب عالوه
بر رن با فلزات و ترکیبات آلی نیز واکنش میدهـد کـه باعـث افـت
بازده در نمونه واقعی میگردد ].[2، 7

4ـ نتیجهگیري
اکسیداسیون رنگزا از پسابهای رنگی نساجی توسـط ازن /پراکسـید
هیدروژن با جزئیات ارزیابی گردید .اکسیداسیون رنگزا توسـط ازن در
حضور پراکسید هیدروژن نسبت به ازن در غیاب پراکسـید هیـدروژن
کارایی خوبی را نشان داد .با انتخاب مقادیر بهینه پراکسید هیـدروژن
اثر افزایشی در تجزیه رنگزا مشاهده شـد کـه ایـت امـر نیـز عملکـرد
کاتــالیزی ازن در تجزیــه پراکســید هیــدروژن بــه رادیکــالهــای
هیدروکسیل بسیار فعال میباشد .همچنیت با افزایش غلظت رنگزا در
محلول ،درصد اکسیداسیون کـاهش مـییابـد .نتـایج نشـان داد کـه
اکسیداسیون رنگزاها توسـط ازن/پراکسـیدهیدروژن بـا افـزایش pH
افزایش می یابد که ایت امر نیز بهواسطه افزایش رادیکال هیدروکسیل
در  pHقلیایی میباشد .نتایج اکسیداسیون رنگزاها نشـان دادنـد کـه
رنگبری در عاملهای عملیاتی گوناگون از مدل سینتیکی مرتبـه اول
پیروی مینماید.
تشکر و قدردانی
ایت پنوهش در مرکز تحقیقات مهندسـی بهداشـت محـیط دانشـگاه
علوم پزشکی کرمان و با حمایـت معاونـت تحقیقـات و فنـاوری ایـت
دانشگاه انجام یافته ،بدیت وسیله از مساعدتهای آنان که هموارکننده
انجام ایت پنوهش بوده است سپاسگزاری مینماید.
1- Esplugas
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