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 مقدمه

 عمولم روشهای برابر در بدلیل سمیت باال، دارویی ترکیبات

ن ازوناسیو روش. باشندمی مقاوم و روش بیولوژیکی تصفیه

 تولید اببعنوان یک روش اکسایش پیشرفته  کاتالیستی ناهمگن

ورود  دونبو  برده باال را اکسیدکنندگی قدرت ،فعال رادیکالهای

 از .[1] شودباعث تخریب مواد دارویی می اضافی یآالیندهمواد 

 لیت طبیعی، نوپتیلولیت، بعنوان زئوکلی طبیعی، هایکاتالیست بین

سمی غیر و کاتالیستی خاصیت، داشتن ایران در باال فراوانی بدلیل

اتالیستی ازوناسیون ک فرآیند دربه عنوان کاتالیست  تواندمی بودن

مساحت سطح محدود  افزایش منظور به .[2] شود استفاده ناهمگن

-الیندهآ تخریب جهت هازئولیت توانایی این کاتالیست و ارتقای

 دهش گرفته کار به هازئولیت اصالح برای متنوعی هایروش ها،

تخلیه تابان بعنوان یک روش دوستدار محیط  یپالسما. است

 مواد کردنوارددر مدت زمان کم، بدون  دتوانمی ،زیست

ومیله کاتالیست طبیعی را به نان و با عملکرد باال اضافی یآالینده

فرآیند ازوناسیون کاتالیستی ناهمگن در حضور  .[3]تبدیل کند 

 ه تابانفرآوری شده با پالسمای تخلی های کلینوپتیلولیتنانومیله

 .از کارایی باالیی برخوردار استسایر فرآیندها  در مقایسه با

روند یمهای مدلسازی که برای تعیین سینتیک واکنش بکار روش

های بنیادی ابتدایی، ی واکنشعبارتند از: مدلسازی بر پایه

 ی رگرسیون غیر خطی ومدلسازی سینتیکی تجربی بر پایه

انتخاب هرکدام  .[4] ی عصبی مصنوعیی شبکهپایهمدلسازی بر 

های مربوطه، به شرایط عملیاتی حاکم بر فرآیند و مزایای از مدل

هرکدام بستگی دارد. به منظور استفاده از مدل سینتیکی ارائه شده 

های درگیر در های بنیادی ابتدایی، واکنشبر اساس واکنش

فرآیند باید بطور کامل شناسایی شده و سینتیک سیستم توصیف 

گیری از روش مدلسازی تجربی ارائه شده بر اساس هبا بهر شود.

توان پارامترهای مهم دخیل در سیستم و تاثیر رگرسیون خطی می

توان به می ANNهرکدام را بررسی کرد. همچنین از مزایای روش 

 اره کرد.ی ریاضی اشمدلسازی سیستم بدون نیاز به روابط پیچیده

د با ی نالیدیکسیک اسیسینتیک تخریب آالینده پروژهدر این 

استفاده از هر سه روش ذکر شده مدلسازی شده است. تاثیر 

 نانومیله در حضور کلینوپتیلولیت فرآیند ازوناسیون کاتالیستی سینتیکیمدلسازی 

  نالیدیکسیک اسید تخریبجهت 

 1، مهرانگیز فتحی نیا1علیرضا ختائی، 1*طناز صادقی راد

  یرانا تبریز، تبریز، دانشگاه شیمی، دانشکده کاربردی، شیمی گروه پساب، و آب یتصفیه یپیشرفته فرآیندهای پژوهشی آزمایشگاه -1

 

تی ناهمگن توسط کلینوپتیلولیت نانومیله در فرآیند ازوناسیون کاتالیسبا استفاده از  ی نالیدیکسیک اسیدیدارو یآالینده تخریب چکیده:
ه کلینوپتیلولیت نانومیله ب تکنیک پالسمای تخلیه تابان توسط میکروذرات کلینوپتیلولیت طبیعی سه روش سینتیکی مدلسازی شده است.

به منظور  باشد.می % 80/11 ،نالیدیکسیک اسید توسط کلینوپتیلولیت نانومیله در فرآیند ازوناسیون کاتالیستیراندمان حذف  .تبدیل شدند
نالیدیکسیک  ابتدایی و غلظت  pHتاثیر دبی ازون ورودی، غلظت کاتالیست،  ،مشخصات سینتیکی ازوناسیون کاتالیستی ناهمگن بررسی

مدل  صحتظور ارزیابی به من .یافت توسعه های بنیادی ابتداییواکنش مبنایبر  جدید تیکییک مدل سین .مورد بررسی قرار گرفتند اسید
حذف نالیدیکسیک  تطابق مناسبی بین راندمانشدند.  مطالعه مدل سینتیکی تجربی و مدل شبکه عصبی مصنوعی، سینتیکی پیشنهاد شده

 بینی شده و نتایج تجربی مشاهده شد. اسید پیش

 نانومیله، داروها، شبکه عصبی مصنوعی. تکلینوپتیلولی ،ناهمگن ازوناسیون کاتالیستی واژه های کلیدی:
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پارامترهای عملیاتی در هر سه مدل بررسی شده و کارایی هر سه 

 شود. مدل با هم مقایسه و ارزیابی می

 بخش تجربی
ا در داخل ی میکپودر کلینوپتیلولیت بر روی صفحه گرم 2حدود 

ده گاز داخل محفظه تخلیه شگرفته است. اکنشگاه پالسما قرار و

اخل د گازفشار پس از تنظیم . شودمیو گاز نیتروژن تزریق 

دقیقه تحت فرآوری پالسما قرار  08کاتالیست به مدت  ،محفظه

-راکتور پالسمای تخلیه تابان را نمایش می 1شکل  گرفته است.

ازوناسیون در فرآیند  شدهفرآوریدر ادامه کاتالیست دهد. 

 استفاده شده است. کاتالیستی ناهمگن

 
 راکتور پالسما تخلیه تابان -1 شکل

 

 نتایج و بحث

 ی سینتیک فرآیندهای اکسایشی مختلفمقایسه

ا ی دارویی ر، نمودار لگاریتمی تغییرات غلظت آالینده2شکل 

 نسبت به زمان بر اساس فرض تبعیت فرآیند ازوناسیون کاتالیستی

که   دهنددهد. نتایج نشان میاز سینتیک شبه درجه اول نشان می

اول  یفرآیندهای اکسایشی مورد مطالعه از سینتیک شبه درجه

توان (. همچنین از شیب منحنی  می2R > 19/8کنند )تبعیت می

appk  .را بدست آورد 

 

ر ی دارویی دنمودار لگاریتمی تغییرات غلظت آالینده -2 شکل

ازوناسیون کاتالیستی  (b):ازوناسیون،  (a):مقابل زمان در فرآیندهای 

ازوناسیون کاتالیستی  (c):ناهمگن در حضور کلینوپتیلولیت طبیعی و 

: غلظت شرایط آزمایش. های کلینوپتیلولیتناهمگن در حضور نانومیله

بی ازون و د 7محلول:  g/L 2 ،pH، غلظت کاتالیست: mg/L 22آالینده: 

 (.L/h 7ورودی: 

-

 

 

 -

 

 

 

 

 

totrtC

thomok

heterok

      (1)                        NAD . OHkNADk
dt

dC
r heteroohomtot



Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

نخستین سمینار شیمی کارربدی اریان
 (1IACS) 

  دانشگاه تبریز ،دانشکده شیمی، 1931شهریور  2-1

 

   3 
 

[NAD]

αßγ 

αßγ

Matlab a2013

αßγ 5500/5 ،181/2  و

در نهایت، باشد. می 831/11

-

2R دهد که نشان می باال

سته های بنیادی، بطور دقیق توانی واکنشمدل سینتیکی بر پایه

 .مکانیسم تخریب آالینده را توجیه کند

لیز ی آنابر پایه مدلسازی تجربی تخریب آالینده

 رگرسیون غیر خطی

pH

 

appk

iμiθ

Matlab 

a2013

 برای یافته توسعه تجربی سینتیکی یمعادله هایثابت مقادیر – 1جدول 

.خطی یرغ رگرسیون آنالیز روش از استفاده با دارویی یآالینده تخریب

R2 θ μ پارامتر محدوده 

085/5  757/5  521/5  0-3  pH 

071/5  0200/5  5208/5  7-1  
 دبی ازون ورودی

(L/h) 

001/5  447/5-  3150/5  05-15  
آالیندهی غلظت اولیه  

(mg/L) 

005/5  4144/5  5021/5  8-4/5  
 غلظت کاتالیست

(g/L) 

        
(7)

 tcatalyst NADrate  flow  ozonepH  254.0 exp1RE
414.0447.0525.0707.0

predicted 


نمودار توزیع راندمان تخریب تئوری بدست آمده در مقابل 

ریب تخراندمان تخریب تجربی حاکی از مطابقت باالی راندمان 

 تئوری با راندمان تخریب تجربی دارد.

 
 

   
  (2)                 NAD .

NAD . kk

Ok2
 kNAD kr

0109

33
heteroohomtot







 
 

(4)                                                                
NAD 

O 
k

0

3
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(3)                                           
NAD .kk
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0109
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(5)                    t
NAD 831.16

O 181.2
0059.0 exp1RE

0

3
predicted 
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تفاده ی اسی دارویی بر پایهمدلسازی تخریب آالینده

 از شبکه عصبی مصنوعی

ز سه الیه ا متشکل ی عصبی مصنوعیشبکه ،در این کار پژوهشی

Feed forward propagation تشکیل شده  4:14:1 با توپولوژی

خالصه  2ی  مورد استفاده در جدول هامتغیرها و محدوده .است

داده بوده که به سه زیر  11ها ورودی به شبکه کل داده.شده است

شود. از بندی میطبقه testو  training ،validationی مجموعه

 19و  validationداده در  training ،19داده در  01این تعداد 

خروجی حاصل متغیر منحنی  2R مقادیرگیرد. قرار می testداده در 

ه بمقادیر تجربی حاصل از آزمایش  بر حسبی عصبی از شبکه

ها و کل داده training ،validation ،testهای ترتیب برای سری

 . 109/8و  104/8، 114/8، 101/8عبارتند از 

 .شبکه عصبی مصنوعیمحدوده متغیرهای مورد استفاده در  – 2جدول 

 محدوده تغییرات متغیرهای ورودی

7-1 (L/h) دبی ازون ورودی  

 غلظت اولیه نالیدیکسیک اسید
(mg/L) 

05-15 

 8-4/5 (g/L) غلظت اولیه کاتالیست

pH 3-0 اولیه 

  متغیر خروجی

 5-155 کارایی حذف نالیدیکسیک اسید )%(

 های توسعه یافتهی کارایی مدلمقایسه

دهد که مدل سینتیکی، مدل تجربی و مدل نشان می 2Rمقادیر 

 9/10و % 0/11، %%10توانند به ترتیب ی عصبی مصنوعی میشبکه

 ف نالیدیکسیک اسید را توصیف کنند.تغییرات در راندمان حذ

ی و های پیشنهادگیری کرد که واکنشنتیجهتوان در نهایت می

ی و مدل تجرب های مطرح شده از اعتبار باالیی برخوردارندفرض

-ه میصحت مدل ارائه شد و شبکه عصبی مصنوعی نیز تاییدی بر

 باشند.

 

 

 نتیجه گیری

 تکنیک زا استفاده با نانومیله کلینوپتیلولیت کاتالیست

ه کاتالیست فرآوری شده ب. شد فرآوری تخلیه تابان پالسمای

منظور تخریب آالینده دارویی نالیدیکسیک اسید در فرآیند 

یک تخریب سینتازوناسیون کاتالیستی ناهمگن بکار گرفته شد. 

ی دارویی نالیدیکسیک اسید با استفاده از سه روش آالینده

آنالیز  یمدلسازی سینتیکی، مدلسازی تجربی غیر خطی بر پایه

العه ی عصبی مصنوعی مطرگرسیون غیرخطی و مدلسازی با شبکه

ای توانند با موفقیت برگردید. نتایج نشان داد که هر سه مدل می

 استفاده شوند.مدلسازی فرآیند ازوناسیون ناهمگن 

 تقدیر و تشکر
یسندگان این مقاله مراتب قدردانی خود را از دانشگاه تبریز نو

 دارد.  بخاطر حمایتهای مادی و معنوی اعالم می
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Kinetic modeling of catalytic ozonation process in presence of clinoptilolite 

nanorods for nalidixic acid degradation  

Tannaz Sadeghi Rad a*, Alireza Khataee a, Mehrangiz Fathinia a 
 

a Research Laboratory of Advanced Water and Wastewater Treatment Processes, Department of 

Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, 51666-16471, Iran 

Abstract:  

The degradation of nalidixic acid by using clinoptilolite nanorods in heterogeneous catalytic 

ozonation process was modeled by three kinetic methods. Natural clinoptilolite microparticles 

were converted to the clinoptilolite nanorods by the glow discharge plasma technique. The 

removal efficiency of nalidixic acid by clinoptilolite nanorods in catalytic ozonation process 

was 91.08 %. In order to investigate the kinetic characteristics of the heterogeneous catalytic 

ozonation process, the impact of ozone inlet flow rate, catalyst concentration, pH and nalidixic 

acid initial concentration were examined. A novel kinetic model was developed based on the 

intrinsic elementary reactions. To evaluate the accuracy of the proposed kinetic model, 

empirical kinetic model and artificial neural network model were studied. An appropriate 

agreement was observed among the predicted nalidixic acid removal efficiencies and the 

experimental results.  

Keywords: Heterogeneous catalytic ozonation; Clinoptilolite nanorods; Pharmaceuticals; 

Artificial neural network. 
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