چکیده:
هدف:افضالبیکهردنتیجهفعالیتصنایع و بیمارستاناهتولیدمیشوداغلبحاوی طیف وسیعی ازآالیندهاههمچونآنتیبیوتیک ورتکیباتسمیمیباشد.آالینده اهرد صورتتخلیه هبمحیط،ارثاتانمطلوبیربسالمتیانسان ومحیطزیست
ی
ی
میگذا رند .از جمله این رتکیبات ،آنتی بیوتیک تتراسا کلین که یک رتکیب آلی حلقوی با سمیت باال و مقاوم رد ربارب تجزهی است که رد افضالب صنایع داروسازی و بیمارستان اه وجود دارد .هدف از این تحقیق حذف تتراسا کلین
توسط فراینداهی امواج اولتراسونیک/رپاکسی مونوسولفات/اننورذات بیوژنیک اکسیدسریم ( )US+PMS+CeNPsو امواج اولتراسونیک/رپاکسی مونوسولفات/اننورذات بیوژنیک اکسید روی
)(US+PMS+ZnO NPsاز محلول اهی سنتتیک بود.
ی
فراینداهی مذکور رد حضور امواج فرابنفش و رادی کال خواراهی رتت بوتیل الکل و ااتنول بدست آمد .غلظت باقیمانده تتراسا کلین حاصل از فراینداه رد بازه زمانی معین با استفاده از دست گاه اسپکتروفتومتری رد طول موج  261اننومتر
ی
اندازهگیری شد .میزان معدنی سازی و تجزهیپذریی تتراسا کلین با انجام آزمایشات  TOCتعیین گردید .رد نهایت میزان کارایی فراینداهی( )US+PMS+CeNPsو
ی
) )US+PMS+ZnONPsتحت شرایط مناسب بدست آمده هب منظور حذف تتراسا کلین از افضالب واقعی مورد ربرسی قرار گرفت.
ی
یافته اه :نتایج نشان دادند کااتلیست سنتز شده دارای خاصیت آنتی باکتریال بوده و سطح و خصوصیات فیزیکو شیمیایی آن نقش مهمی رد تجزهی اکسیدا ن هب رادی کالاهی فعال دارد .با توجه هب نتایج مطالعه،کارایی حذف تتراسا کلین و
کس
ی
 TOCتوسط فرایند امواج اولتراسونیک/رپاکسی مونوسولفات/اننورذات اکسید روی (، (US+PMS+ZnONPsرادی کال سولفات و هیدرو یل نقش اساسی رد تجزهی تتراسا کلین داشتند .نتایج استفاده
مجدد کااتلیست نشان داد هر دو کااتلیستاکسید سریم و اکسید روی دارای اقبلیت استفاده مجدد باالیی رد فراینداه می باشند .ربرسی خاصیت آنتی باکتریال اننورذات بیوژنیک نشانداد که هر دو اننو رذه دارای خاصیت ضدباکتریایی قوی
رد ربارب باکتری اهی گرم مثبت و گرم منفی می باشند.
ی
نتیجه گیری :نتایج نشان دادند که اننورذات بیوژنیک اکسید سریم و اکسید روی عالوه رب داشتن وژیگی سونوکااتلیستی و فتوکااتلیستی هب منظور تجزهی آنتی بیوتیک تتراسا کلین دارای خواص آنتی باکتریایی رب روی باکتری اهی گرم مثبت و
منفی نیز می باشند.

