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چکیده
ورود آنتی بيوتيك ها از راه های مختلف به محيط های طبيعی مانند آب و خاك به عنوان یك تهدید برای انسان ها و محيط زیست
مطرح است .هدف از این مطالعه ،بررسی کارایی روش الکتروفنتون در حذف آنتی بيوتيك سفيکسيم از محلول های آبی می باشد.
روش الکتروفنتون برای حذف سفيکسيم در یك سلول الکتروليزی حاوی دو الکترود آهن به مساحت های  10سانتی متر مربع و در
دمای اتاق انجام شد .همگن سازی محلول الکتروليت توسط یك همزن مغناطيسی انجام شد .جذب محلول دارو قبل از الکتروليز و
زمان های مختلف در حين الکتروليز با استفاده از یك اسپکتروفتومتر  UV-Visاندازه گيری شد .فاکتورهای موثر بر حذف دارو مانند
غلظت  pH ،H2O2و دانسيته جریان بهينه سازی شدند .نتایج حاصل مشخص نمود که کارایی فرایند تحت تاثير متغيرهای مورد
مطالعه قرار دارد .بهترین راندمان حذف دارو در شرایط بهينه ( غلظت 12ميلی موالر  pH ، H2O2برابر با  4و دانسيته جریان15
 )mAcm-2بعد از یك ساعت الکتروليز  %97بدست آمد .در pHهای قليایی راندمان حذف سفيکسيم به شدت کاهش می یابد.
واژگان کلیدی :حذف سفيکسيم ،الکتروفنتون ،الکتروليز ،هيدروژن پراکسيد  ،الکترود آهن
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مقدمه

آلی بخصوص آالینده های آلی مقاوم به تصفيه بيولوژیکی

آنتیبيوتيكها گروهی از داروهای قوی هستند که برای درمان

است که در دهه  90توسعه یافت و به صورت موفقيت آميزی

بيماری های عفونی انسانها و حيوانات استفاده شده و حدود

برای تصفيه فاضالب های صنعتی مختلف استفاده شده

 15درصد از کل داروهای مصرفی دنيا را به خود اختصاص

است[11و  .]10از دیگر مزیت های این فرایندها ،زمان کوتاه

میدهند .آنتیبيوتيكها پس از مصرف به مقدار اندکی در بدن

انجام واکنش ،توليد لجن بسيار کم ،عدم مصرف مواد

متابوليزه شده و در نتيجه بخش عمدهای از این ترکيبات از

شيميایی یا مصرف کم آنها و توانایی تخریب آالینده های

بدن دفع شده و وارد محيطزیست میشوند .تاکنون مطالعات

مقاوم مانند ترکيبات آلی پلی آروماتيك است .این فرایندها

مختلفی نشان دادهاند که آنتیبيوتيكها در محيطهای

در سالهای اخير به عنوان تکنولوژیهای دوست دار محيط

طبيعی از قبيل آبهای سطحی ،آبهای زیرزمينی ،خاك و

زیست و فرایندهای پاك در تصفيه انواع فاضالبها مورد

همچنين فاضالبها و آب آشاميدنی حضور دارند[.]1

استفاده قرار گرفته اند.

آنتیبيوتيكها از دو طریق کلی اثرات منفی بر محيطزیست

رادیکال هيدروکسيل یکی از قویترین اکسيدکنندهها

میگذارند؛ یکی تأثير بر جانوران غير هدف و دیگری ایجاد

میباشد که پتانسيل اکسایش آن  2/78ولت میباشد .در

مقاومت در باکتریها .استاندارد سازمان حفاظت محيطزیست

فرایند الکتروشيميایی ،رادیکال هيدروکسيل به دو صورت

آمریکا برای حضور این ترکيبات در پساب تصفيهشده 1

توليد میشود .در روش اول که به روش مستقيم معروف است
از طریق واکنشهایی که در سطح آند رخ میدهد ،رادیکال

ميلیگرم در ليتر میباشد.

هيدروکسيل توليد میشود .در این روش ،رادیکالها از طریق

روش های مختلفی برای حذف انواع آنتی بيوتيك ها از محيط

واکنشهای اکسيداسيون آب شکل میگيرند (معادله .)1

های آبی پيشنهاد شده اند ،نظير جذب سطحی[2و ،]3پرتو

()1

فرابنفش[ ،]4انعقاد و انواع روش های اکسيداسيون

OH⁰ + H+ + e

H2O

در روش دوم که به روش غير مستقيم معروف است ،از واکنش

پيشرفته[ ]5-6و نانوفيلتراسيون [ .]7-8این روش ها با وجود

فنتون برای توليد رادیکال هيدروکسيل استفاده میشود .در

داشتن مزایا ،معایبی نيز دارند که استفاده از آن ها را محدود

این روش ،از یون آهن دو ظرفيتی ( )Fe2+و هيدروژن پراکسيد

می سازد .از این بين فرایند اکسيداسيون پيشرفته فرایندی

جهت توليد رادیکال هيدروکسيل استفاده میشود (معادله .)2
()2

است شيميایی و غيرانتخابی که با توليد رادیکالهای

Fe3+ + OH- + OH⁰

Fe2+ + H2O2

هيدروکسيل در محل ،و حمله این رادیکالها به ترکيبات

اگر در فرایند فنتون به جای استفاده از یون آهن دو ظرفيتی،

شيميایی موجود در پساب ،سریعاً منجر به اکسيداسيون و

از جریان الکتریسته و الکترودهای آهن جهت توليد یون دو

تجزیه آنها میگردد .این رادیکالها بسيار اکسيدکننده بوده

ظرفيتی آهن استفاده شود ،این فرایند الکتروفنتون ناميده

و طول عمر کمی دارند و لذا در محل توليد میگردند [. ]9

میشود[ .]12این فرایند به دليل ویژگیهایی مانند هزینه

روشهای الکتروشيميایی ،بهعنوان یکی از فرایندهای

نسبی کمتر ،راهاندازی و راهبری ساده و راندمان باال مورد

اکسيداسيون پيشرفته ،بهطور مؤثری برای تجزیه مواد آلی در

توجه محققين قرار دارد.

محلولهای آبی استفاده شده اند .فرایند اکسيداسيون

مطالعات نشان داده است که در طی دهه گذشته ،این تکنيك

الکتروشيميایی یك تکنيك نسبتا جدید و موثر ،انتخابی،

در جهت تصفيه فاضالبهای آلوده به آفت کشهای سمی و

اقتصادی و یك جایگزین پاك ،برای کاهش و حذف ترکيبات

مقاوم ،رنگ های آلی سنتزی ،محصوالت مراقبت های فردی
و دارویی و طيف وسيعی از آالینده های صنعتی بسيار موثر
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است .در تحقيقی که در سال  2007انجام شد ،از فرآیند
الکتروفنتون در حذف متيل پاراتيون استفاده شد[ .]13در
سال  2008این تکنيك در تصفيه علف کش پيکلورام بکار
گرفته شد و طی آن علفکش پيکلورام طی الکتروليز  8ساعته
به مقدار  95درصد حذف شد[ .]14در سال  2011با استفاده
از فرآیند الکتروفنتون اسيد کوماریك موجود در فاضالب

شماتيك  -1ساختار شيميایی سفيکسيم

صنایع روغن سازی مورد تصفيه قرار گرفت[ .]15در سال
 2012از فرآیند الکتروفنتون جهت حذف رنگ و آمونياك از

مواد و روش ها

شيرابه محل دفن بهداشتی مواد زائد استفاده شد .راندمان

 -1مواد شیمیایی و دستگاهها

حذف رنگ و آمونياك طی این مطالعه به ترتيب  98/6و 55/2
درصد بدست آمد [.]16

از هيدروژن پراکسيد %30و سولفات سدیم %99ساخت شرکت

همچنين در سال  2016تاثير مواد آندی بر کارآمدی فرایند

مرك آلمان استفاده گردید .سلول الکتروشيميایی استوانه ای،

الکتروفنتون در حذف آنتی بيوتيك سولفامتازین مورد بررسی

دارای حجم  100mlو دارای دو الکترود آهن بوده که به

قرار گرفت[ .]17باقری و همکاران در سال  1391طی فرایند

دستگاه مبدل جریان  MEGATEK MP-3003Dجهت انجام
الکتروليز متصل گردیدند .هر الکترود از برش دادن ورق فوالد

الکتروفنتون به حذف فرمالدهيد دست یافتند [ .]18در سال

ساختمانی یا فوالد کم کربن با نام تجاری  st37که  %99آن

 2015حيدری و همکاران با استفاده از روش الکتروفنتون

آهن است به صورت صفحه ای با عرض  2و طول  2/5سانتی

موفق به حذف پنتاکلروفنول از محلول های آبی شدند [.]19

متر و ضخامت  1ميليمتر تهيه شد که مجموع مساحت دو

سفيکسيم (شماتيك  )1یك آنتیبيوتيك سفالوسپورینی است.

روی آن در هر الکترود 10سانتيمتر مربع بوده است.

این آنتیبيوتيكها در درمان طيف وسيعی از بيماریهای

شکل  1طرح سلول الکتروشيميایی به کار رفته را نشان می

عفونی باکتریایی مثل عفونتهای تنفسی ،عفونتهای پوست و

دهد .از آمپرسنج دیجيتال سانوا  CD770جهت کنترل شدت

بافت نرم و عفونتهای استخوان یا مفاصل ،و عفونتهای ادراری

جریان الکتروليز استفاده شد .از دستگاه اسپکتروفتومتر UV-

مؤثر میباشند .این آنتیبيوتيك همچنين ممکن است برای

 2100تایوان ،جهت بررسی جذب محلول طی فرایند الکتروليز

پيشگيری از ایجاد عفونت در افرادی که تحت عمل جراحی

استفاده گردید .از دستگاه  pHمتر  8027متروهم ساخت

قرار گرفتهاند یا در افرادی که به هر علتی مستعد عفونت

سوئد برای تنظيم pHمحلول ها استفاده شد.

هستند ،استفاده شود[ .]20تا به حال حذف سفيکسيم به
روش الکتروشيميایی گزارش نشده است ،تعداد محدودی از
مقاالت به حذف سفيکسيم از محلول های آبی پرداختند که
بيشتر از روش جذب سطحی یا اکسایش شيميایی استفاده
شده است .در این کار تحقيقاتی حذف سفيکسيم از محلولهای
آبی توسط روش الکتروفنتون مورد بررسی قرار می گيرد.

شکل  -1طرح سلول الکتروشيميایی به کار رفته برای فرایند
الکتروفنتون -1.سلول الکتروشيميایی-2،همزن مغناطيسی -3،دستگاه
مبدل جریان -4،الکترودهای آهن -5 ،مگنت
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 -2روش انجام الکترولیز

میشود .بنابراین غلظت  12 mMبه عنوان غلظت بهينه برای

محلول 45 ppmدارو شامل 20 ppmسولفات سدیم و

انجام فرایند الکتروفنتون در ادامه مطالعات انتخاب شد.

غلظتهای متفاوت  H2O2با  pHتنظيم شده برای فرایند
جدول-1نتایج مربوط به فرایند الکتروفنتون در غلظتهای

الکتروفنتون به کار رفت .الزم به ذکر است که یونهای آهن

مختلف H2O2

دانسيته جریان  . 5mA/cm2مدت زمان الکتروليز  60دقيقه

الزم برای الکتروفنتون از اکسيد شدن الکتروشيميایی الکترود

جذب ثانویه

درصد حذف
دارو

غلظت H2O2

3

3/3450

1/7183

48/63

گردیدند .آمپرسنج به صورت سری در مدار قرار گرفت و شدت

6

3/2056

1/5348

52/12

جریان مورد نظر با تغيير ولتاژ به سيستم اعمال شد .جذب

9

3/1380

1/4629

53/38

12

3/0976

0/7524

75/71

15

3/0932

0/5994

80/62

آهن در آند فراهم میگردد .الکترودها به فاصلة  2سانتیمتر

جذب اوليه

()mM

از همدیگر در محلول حاوی دارو قرار گرفتند و به وسيله سيم
های رابط به قطب مثبت و منفی دستگاه مبدل جریان متصل

محلولها قبل از الکتروليز و در زمانهای مختلف الکتروليز
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  285نانومتر
اندازهگيری شد .همچنين در طی الکتروليز ،محلول توسط یك
همزن مغناطيسی مخلوط گردید.
نتایج و بحث
-1

بهینه سازی غلظت H2O2

از آنجایی که غلظت  H2O2یك عامل تأثيرگذار در فرایند
الکتروفنتون میباشد ،محلولهای مختلفی با غلظت ثابت دارو
و حاوی غلظتهای مختلف  H2O2تهيه گردید و پس از تنظيم
 pHمحلول در  pHبرابر با ( 3طبق مقاالت) محلول تحت
الکتروليز با الکترودهای آهن قرار گرفت .نتایج بدست آمده در
جدول 1ارائه شده است .به علت باال بودن غلظت اوليه دارو،
مقدار جذب اوليه باالست ولی پس از انجام الکتروليز به تدریج

شکل -2نمودار تغييرات درصد حذف دارو برحسب غلظت اوليه H2O2در

ميزان جذب کاهش می یابد :درصد حذف دارو از فرمول زیر

فرایند الکتروفنتون.

محاسبه گردید.
× 100

جذب ثانویه  −جذب اوليه
جذب اوليه

 -2بهینه سازی  pHدر فرایند الکتروفنتون

= درصد حذف دارو

یکی دیگر از عوامل تأثيرگذار در فرایند الکتروفنتون  pHمحلول
می باشد .از اینرو محلول های مختلفی با غلظت ثابت  H2O2و

نمودار تغييرات درصد حذف دارو با غلظت ( H2O2شکل )2

دارو تهيه شد و  pHآن در مقادیر متفاوت  7 ،5 ،4 ،3و 10

نشان میدهد که با افزایش غلظت  ،H2O2درصد حذف بيشتر

تنظيم گردیدند .نتایج مربوط به الکتروليز در  pHهای مختلف

شده ،اما از غلظت 12ميلیموالر به بعد تأثير چندانی ندارد.

در جدول  2نشان داده شده است .همانطور که از جدول 2و

عالوه بر این ،غلظتهای خيلی باال خود منجر به آلودگی آب

شکل  3مشخص است  pHبرابر با  4بهترین  pHدر این آزمایش
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می باشد .در  pHقليایی ،سرعت حذف دارو کاهش مییابد .در
یی یونهای آهن ایجاد شده از اکسایش
واقع در  pHقليا ̜
الکترود ،به صورت هيدروکسيد آهن رسوب می کنند و بنابراین
نمی توانند در فرایند فنتون( معادله ( ))2و توليد رادیکال
هيدروکسيل شرکت کنند .الزم به ذکر است که در محيط
قليایی̜ پس از شروع الکتروليز به تدریج رسوبات تيره رنگی در
محلول رویت می شود که مربوط به هيدروکسيد آهن می
باشد.
شکل -3نمودار تغييرات درصد حذف دارو بر حسب  pHمحلول در فرایند

جدول -2نتایج مربوط به فرایند الکتروفنتون در  pHهای مختلف.

الکتروفنتون

غلظت 12ميلیموالر .دانسيته جریان .5 mA/cm2
pH

جذب
اوليه

مدت زمان
الکتروليز

جذب
ثانویه

درصد حذف
دارو

3

3/0201

 30دقيقه

0/7737

74/38

الکتروفنتون

 60دقيقه

0/7683

74/56

محلول در شرایط بهينه تهيه شد و با دانسيته جریان های

4

3/0970

 30دقيقه

0/4103

86/75

مختلف مورد الکتروليز قرار گرفت .نتایج در جدول 3ارائه شده

 60دقيقه

0/2232

92/79

5

3/0894

 30دقيقه

1/2430

59/77

 60دقيقه

0/3679

88/09

7

3/0990

 30دقيقه

2/8417

8/3

 60دقيقه

1/5665

49/45

10

3/0192

 30دقيقه

2/9437

2/50

 60دقيقه

1/9304

36/06

 -3بررسی تاثیر دانسیته جریان در فرایند

است .همانطور که مشاهده می شود با افزایش دانسيته جریان
در مدت زمان یك ساعت راندمان حذف به مقدار کمی افزایش
داشته است البته شدت جریان باالتر منجر به هزینه بيشتر
الکتریسيته نيز می شود.
جدول -3تاثير دانسيته جریان بر درصد حذف دارو در فرایند الکتروفنتون
دانسيته جریان

البته همانطور که از داده های جدول مشخص است در مدت

درصد حذف

5

%92

10

%95

15

%97

زمان طوالنی تر ،حتی در  pHبرابر با  10نيز  36درصد دارو
حذف می شود که می تواند به علت انعقاد الکتروشيميایی 1دارو

 -4بررسی تاثیر زمان در فرایند الکتروفنتون

روی رسوبات هيدروکسيد آهن باشد.

به منظور بررسی تأثير مدت زمان الکتروليز ،محلولی با شرایط
بهينه تهيه شد و جذب اوليه آن ثبت گردید سپس در فواصل
زمانی مشخص پس از شروع الکتروليز (الکتروفنتون) از محلول
1

Electrocoagolation
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نمونه برداری شد و پس از صاف کردن محلول توسط

بدست می آید همچنين ميزان حذف دارو در  pHهای اسيدی

سانتریفوژ ،طيف جذبی آنها ثبت گردید .همانطور که در

نسبت به  pHهای قليایی بيشتر است.

شکل 4مشاهده می شود با گذشت زمان پيك جذبی به تدریج
جدول  -4مقایسه کارایی روش پيشنهادی با روش های گزارش شده در

کاهش می یابد.

مقاالت
منبع

روش کار

غلظت
سفيکسيم

ماکزیمم
درصد
حذف
دارو

مدت
زمان الزم

][20

اکسایش پيشرفته
( نور فرابنفش +
هيدروژن پروکساید)

9

100

 3ساعت

18

25

27

20

10

91/8

][21

شکل -4طيف جذبی محلول حاوی  45ppmسفيکسيم ،در زمان های
کار
حاضر

مختلف الکتروليز 30)d ،15)c ،5)b ،0)a:و 60)eدقيقه

اکسایش پيشرفته
(نور فرابنفش+
پروکسی دی
سولفاتS2O82-
الکتروفنتون

45

97

 30دقيقه

1ساعت

 -5مقایسه کارایی روش پیشنهادی با روش های
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