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  چکیده 

 آبهاي معمول تصفیه پسماندهاي دارویی در زمره ترکیبات مقاوم در برابر تجزیه زیستی و روش جایی کهاز آن

اند. بنابراین استفاده از فرآیندهایی کارآمد به منظور هاي اخیر بودههاي پیش رو در دههقرار دارند یکی از چالش

به TiO2 هاي گوناگون فرآیند فتوکاتالیست ناهمگن رسد. در میان روشضروري به نظر می ها از پسابحذف آن

در این  هاي دارویی است.دلیل برخوداري از مزایاي گوناگون به مراتب پرکاربردترین روش براي حذف آالینده

لفی از کاتالیست آنتی بیوتیک کلیندامایسین با بکارگیري مقادیر مخت فپژوهش کارآیی این فرآیند در حذ

TiO2 هاي حاصل از آزمایشات آنالیز نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است.  گرم/لیتر 25/0و  5/0، 1 شامل

در طول فرآیند  TiO2نشان دادند که میزان بهینه کاتالیست   فتوکاتالیستی توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

  .باشدمی  گرم/لیتر 5/0  بیوتیکفتوکاتالیستی تخریب این آنتی

   

   UV/TiO2آلودگی آب، پسماندهاي دارویی، کلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

اي پیچیده در سراسر جهان مطرح است که حل این مشکل مستلزم به کارگیري مبانی جدید آلودگی آب به عنوان مسئله

واحدهاي تصفیه  به طور کامل توسطباشد. در واقع مواد متنوع موجود در فاضالب از جمله داروها ها میحذف آالینده براي

-). در میان شمار زیادي از مواد آلی گوناگون که وارد محیط2017و همکاران،  Molinariشوند (فاضالب شهري حذف نمی

شوند چرا که در برابر تجزیه زیستی هاي زیست محیطی مهم محسوب میشوند پسماندهاي دارویی یکی از نگرانیهاي آبی می

-بررسی فرآیندهایی کارآمد به منظور حذف آنتی ).2017و همکاران،  Azizمول تصفیه آب مقاوم هستند (هاي معو روش

اند. در این راستا فرآیندهاي زیستی و غیرزیستی جهت قرار گرفته مورد توجه فراوانی هاها و دفع مسمومیت ناشی از آنبیوتیک

و همکاران،  Bhatia( اندی از آنها در محیط مورد ارزیابی قرار گرفتهها و مخاطرات ماندگار ناشبیوتیکبررسی سرنوشت آنتی

ها از طریق خواهی باال براي دفع فاضالب موثر هستند و قابلیت کاربردي این روشهاي زیستی با اکسیژنروش ).2016

- امه تکثیر میکروبی میشود که در نتیجه منجر به عدم ادبازدارندگی حاصل از ترکیبات سمی یا محصوالت فرعی محدود می

ترین فرآیندها جهت تجزیه یا تبدیل مواد به ). از این رو فرآیندهاي غیرزیستی به عنوان مهم2018و همکاران،  Heگردد (

   ).2016و همکاران،  Bhatia(اند محصوالتی با قابلیت تجزیه زیستی بیشتر و مقاومت کمتر در محیط مورد توجه واقع شده

اند. اگونی نظیر ازوناسیون، اسمز معکوس و نانو مواد جاذب براي تصفیه فاضالب مورد مطالعه قرار گرفتههاي گونتکنولوژي

هاي عملی ها کارایی ضعیفی را ارائه داده یا دربرگیرنده هزینهاند که این تکنولوژيبا این حال مطالعات متعددي نشان داده

اکسیداسیون پیشرفته نقش مهمی در اکسیداسیون ترکیبات آلی و  فرآیندهاي). 2018و همکاران،  Wangزیادي هستند (

پذیري باال هستند هاي آزاد به ویژه رادیکال هیدروکسیل با واکنشکنند. این فرآیندها مبتنی بر تولید رادیکالغیرآلی ایفا می

). در میان 2013همکاران،  و Rivera-Utrillaدهند (هاي آلی را مورد حمله قرار میکه به طرز موفقیت آمیزي مولکول

ترین روش به مراتب پرمطالعه  TiO2هاي اکسیداسیون مورد مطالعه به منظور بهبود رفع آلودگی، فتوکاتالیست ناهمگن روش

هاي اصلی این فرآیند عدم محدودیت انتقال جرم، عملی بودن . مزیت)2017و همکاران،  Molinari(براي پاکسازي آب است 

محیطی، ارزان بودن کاتالیست، در دسترس بودن به لحاظ تجاري، عدم سمیت و پایداري فتوشیمیایی است در شرایط 

)Elmolla  وChaudhuri ،2010 .(  

سازي شده با استفاده از بیوتیک کلیندامایسین هیدروکلراید از پساب شبیهپژوهش بررسی حذف آنتیهدف از این 

   بیوتیک مورد بررسی قرار گرفت.در حذف این آنتی TiO2ان فتوکاتالیست باشد. تاثیر میزمی TiO2فتوکاتالیست 

  

  ها مواد و روش - 2

اکسید ) از شرکت سیگما آمریکا خریداري شد. ديC18H33ClN2O5S.HClبیوتیک کلیندامایسین هیدروکلراید (آنتی

در این پژوهش بود. سیکلوهگزان % محصول شرکت دگوسا فتوکاتالیست مورد استفاده 5/99) با خلوص TiO2تیتانیوم (

)C6H12) یدات پتاسیم ،(IKO3) و سولفوریک اسید (H2SO4 (95ها به کار گرفته شدند. این مواد % به منظور آنالیز نمونه

  شیمیایی محصوالت شرکت مرك آلمان بودند.

  

   خصوصیات فتوراکتور مورد استفاده  - 3

میلی لیتر انجام شدند. منبع تابش  200اي از جنس پیرکس با حجم مفید آزمایشات فتوکاتالیستی در راکتوري  شیشه

اي از جنس کوارتز قرار گرفت. این المپ در محفظهوات بود که داخل محلول در مرکز راکتور قرار می UV-C 6یک المپ 

تا از عبور و پخش نور  شدداشت تا مانع از تماس مستقیم المپ و محلول گردد. محفظه راکتور در ورقه آلومینیومی پیچیده 
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گیري از باالي جلوگیري شود. یک پمپ هوا به منظور هوادهی و یکنواخت کردن محلول به این مجموعه متصل بود. نمونه

   دهد. تصویري از این فتوراکتور را نشان می 1گرفت. شکل راکتور صورت می

  
  ) فتوراکتور1شکل (        

  

   آزمایش فتوکاتالیستی  -4

میلی لیتر تهیه شد.  200گرم از این دارو در حجم  0.4بیوتیک کلیندامایسین با حل کردن آنتیپساب مصنوعی حاوي 

دقیقه روي شیکر گذاشته شد. جهت انجام آزمایش فتوکاتالیستی و بررسی  15سپس براي حل بهتر و یکنواخت شدن به مدت 

گرم بر لیتر به محلول اضافه شد. محلول  1و  0.5، 0.25نانوذره شامل هاي متفاوتی از این روي حذف دارو غلظت TiO2میزان 

دقیقه در سونیکیت قرار گرفت تا منجر به پخش یکنواخت نانوذره شده و از کلوخه  15به مدت   TiO2حاوي کلیندامایسین و 

دقیقه انجام شد. سپس  10شدن آن جلوگیري شود. محلول حاصل به راکتور مورد نظر منتقل شد و فرآیند هوادهی به مدت 

میلی لیتر از محلول در هر نوبت به عنوان نمونه  5المپ را روشن کردیم و با آغاز فرآیند فتوکاتالیستی در فواصل زمانی معین 

اکسید تیتانیوم موجود دقیقه سانتریفوژ شدند  تا دي  20و به مدت  rpm2000هاي گرفته شده با دور گرفته شد. سپس نمونه

-Elها از طریق یک روش رنگ سنجی توسط دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد (حذف شود. در نهایت آنالیز نمونه در آنها

Yazbi و Blaih ،1993(.  

  

  نتایج و بحث - 5

شواهد حاکی از آن ارائه شده است.  1بیوتیک کلیندامایسین در  نمودار روي نرخ حذف آنتی TiO2کاتالیست تاثیر میزان 

اما افزایش بیشتر میزان  یابدبیوتیک افزایش میافزایش مقدار کاتالیست تا یک حد معین نرخ حذف این آنتیبا است که 

  شود.منجر به کاهش نرخ حذف آن می کاتالیست
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شود چرا که تخریب ترکیبات فتوکاتالیستی دوغابی مقدار کاتالیست یکی از فاکتورهاي مهم محسوب می در فرآیندهاي 

). غلظت بیش از حد کاتالیست منجر به 2010و همکاران،  Xekoukoulotakisدهد (تحت تاثیر قرار میآلی را شدیدا 

شود. رابطه بین سرعت تجزیه شود که به نوبه خود مانع نفوذ نور و اثربخشی فرآیند فتوکاتالیستی میکدورت بیشتر محلول می

و  Bhatia(باشد ) میTiO2هاي فعال در دسترس کاتالیست (سایتو غلظت کاتالیست در فرآیند فتوکاتالیستی مربوط به تعداد 

  ).2016همکاران، 

   

  
  روي حذف فتوکاتالیستی کلیندامایسین  TiO2) تاثیر مقدار کاتالیست 1نمودار (

 

  گیرينتیجه - 6

بر طبق نتایج حاصل از  بیوتیک کلیندامایسین هیدروکلراید است. بیانگر حذف کارآمد آنتینتایج حاصل از این پژوهش 

اي که نرخ حذف به گونه بیوتیک هستیم) شاهد حذف چشمگیر این آنتیTiO2 = 0.5 g/Lبهینه ( TiO2این پژوهش در شرایط 

با میزان  UV/TiO2توان نتیجه گرفت که فرآیند % است. از این رو می95آن در شرایط مقدار کاتالیست بهینه بیش از 

   بیوتیک کلیندامایسین است. یک روش بسیار کاآمد جهت حذف آنتی g/L 0.5کاتالیست 

  

  تشکر و قدردانی

نویسندگان این مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از مسوولین محترم دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه 

  بیرجند اعالم می نمایند.

 منابع مورد استفاده

  
1. Molinari, A., Sarti, E., Marchetti, N. and Pasti, L. 2017. Degradation of emerging concern contaminants 

in water by heterogeneous photocatalysis with Na4W10O32. Applied Catalysis B: Environmental, 203, 9-

17.  
2. Aziz, K. H. H., Miessner, H., Mueller, S., Kalass, D., Moeller, D., Khorshid, I. and Rashid, M. A. M. 

2017. Degradation of pharmaceutical diclofenac and ibuprofen in aqueous solution, a direct comparison of 

ozonation, photocatalysis, and non-thermal plasma. Chemical Engineering Journal, 313, 1033-1041. 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

0 20 40 60 80 100 120 140

R
em

o
v
al

(%
)

Time (minute)

TiO2= 0.25 g/l

TiO2= 0.5 g/l

TiO2= 1 g/l



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  اردبیلی، دانشگاه محقق 1397مهرماه  11و  10

 
 

5 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

3. Bhatia, V., Ray, A. K. and Dhir, A. 2016. Enhanced photocatalytic degradation of ofloxacin by co-doped 

titanium dioxide under solar irradiation. Separation and Purification Technology, 161, 1-7.  
4. He, Y., Wang, X., Huang, W., Chen, R., Zhang, W., Li, H. and Lin, H. 2018. Hydrophobic networked 

PbO2 electrode for electrochemical oxidation of paracetamol drug and degradation mechanism 

kinetics. Chemosphere, 193, 89-99.  
5. Wang, Y., Huang, H. and Wei, X. 2018. Influence of wastewater precoagulation on adsorptive filtration 

of pharmaceutical and personal care products by carbon nanotube membranes. Chemical Engineering 

Journal, 333, 66-75.  
6. Rivera-Utrilla, J., Sánchez-Polo, M., Ferro-García, M. Á., Prados-Joya, G. and Ocampo-Pérez, R. 2013. 

Pharmaceuticals as emerging contaminants and their removal from water. A review. Chemosphere, 93(7), 
1268-1287. 

7. Elmolla, E. S. and Chaudhuri, M. 2010. Photocatalytic degradation of amoxicillin, ampicillin and 

cloxacillin antibiotics in aqueous solution using UV/TiO2 and UV/H2O2/TiO2 

photocatalysis. Desalination, 252(1-3), 46-52.  

8. El-Yazbi, F. A. and Blaih, S. M. 1993. Spectrophotometric and titrimetric determination of clindamycin 
hydrochloride in pharmaceutical preparations. Analyst, 118(5), 577-579.   

9. Xekoukoulotakis, N. P., Xinidis, N., Chroni, M., Mantzavinos, D., Venieri, D., Hapeshi, E. and Fatta-
Kassinos, D. 2010. UV-A/TiO2 photocatalytic decomposition of erythromycin in water: Factors affecting 
mineralization and antibiotic activity. Catalysis Today, 151(1-2), 29-33.  

 

 

Investigation of photocatlysis process on removal of clindamcin   
 
Abstract  
Pharmaceutical residuals are one of the most important environmental concerns, they 
are resistant against biodegradation and conventional water treatment methods. 
Therefore, it is essential to use efficient processes to remove them from wastewater. 
Among the various technologies, the TiO2 heterogeneous photocatalyst process, due to 
its various advantages, is the most promising method for water and wastewater 
treatment. In this study, we tried to evaluate different amounts of TiO2 catalyst, 
including TiO2 = 0.25, 0.5 and 1 g / L, to evaluate the elimination of clindamycin 
antibiotic.The sampls from photocatalytic experiments were analyzed by 
spectrophotometer. The results showed that the optimal amount of TiO2 catalyst during 
the photocatalytic process of destroying this antibiotic was 0.5 g / L. 
 
Keywords : Water pollution; Pharmaceutical residuals; UV/TiO2  

 

 

 


