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خالصه
هدف این تحقیق بررسی میزان حذف آالینده متیل اورانژ از آب با استفاده از نانو فتوکاتالیست هیبریدی حاوی نانولولههای کربنی آرایش یافته با
نانوذرات اکسید روی میباشد .جهت سنتز هیبرید مورد استفاده در ابتدا نانولولههای کربنی با استفاده از مخلوط اسید نیتریک و اسید سولفوریک و
در دمای محیط عاملدار شده و سپس نانوذرات اکسید روی بر روی سطح خارجی نانولولهها آرایش یافت .هبرید سنتز شده با استفاده از طیف پراش
اشعه ایکس ( ) XRDآنالیز گردید و نتایج حاصل از این طیف اتصال موفقیت آمیز نانوذرات اکسید روی بر روی سطح خارجی نانولولههای کربنی
را تایید مینماید .با توجه به نتایج حاصل از حذف و تجزیه آالینده متیل اورانژ مشاهده گردید که راندمان حذف آالینده متیل اورانز و همچنین فعالیت
فتوکاتالیستی نانولولههای کربنی آرایش یافته با افزایش زمان تابشدهی اشعه  UVو غلظت نانو فتوکاتالیست هیبریدی سنتز شده افزایش مییابد.
همچنین نتایج حاصل از آنالیز آماری فعالیت فتوکاتالیستی هیبرید سنتز شده نشان داد که زمان تابشدهی ،غلظت و تاثیر متقابل این دو فرایند تاثیر
معنیداری بر روی حذف آالینده دارند.
کلمات کلیدی :هیبرید ،نانولولههای کربنی ،نانوذرات اکسید روی ،فعالیت فتوکاتالیستی.

.1

مقدمه

حضور مواد آلی طبیعی در سیستمهای آبی از جمله آب دریا و اقیانوس سبب ایجاد مشکالت فراوانی ازجمله کاهش فعالیت فتوسنتز گیاهان موجود در
آب و همچنین مرگ و میر جانوران آبزی می گردد .تهدید حاصل شده ناشی از جذب نور خورشید توسط مواد آالینده رنگی موجود در آب و عدم نفوذ
نور خورشید به اعماق آب میباشد .بنابراین یکی از چالشهای موجود جهت حفظ محیط زیست تصفیه پساب خروجی از کارخانجات صنعتی قبل از
ورود به آبهای سطحی و زیر زمینی میباشد[.]1-3
تاکنون روشهای گوناگونی از جمله روشهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی جهت تصفیه آبهای آلوده و حذف آالیندههای موجود در آب
مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .از جمله این روشها میتوان استفاده از کربن فعال ،انعقاد ،اکسیداسیون شیمیایی و اسمز معکوس اشاره نمود.
کاربرد هر یک از روشهای ذکر شده دارای مزایا و معایبی میباشد که ممکن است استفاده از آن را محدود نماید[ .]5 ,4در روش انعقاد و جذب به دلیل
انتقال مواد آالینده ا ز فاز آبی به فاز جامد حذف و تجزیه آالینده به طور موفقیت آمیزی انجام نمی شود .بنابراین کاربرد این دو روش سبب مشکالت
زیست محیطی میگردد .روشهای بیولوژیکی مورد استفاده در تصفیه آبهای آلوده نیز کارایی چندانی در حذف آالینده ندارند که این امر ناشی از
جذب سطحی مواد آالینده بر روی لجن بوده که تجزیه و تخریب آالینده را به دنبال نخواهد داشت[.]6
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که روش اکسیداسیون آالیندههای موجود در سیستمهای آبی با استفاده از فتوکاتالیستهای متفاوت
موفقترین روش جهت تجزیه و حذف آالیندهها میباشد .در فرایند اکسیداسیون ،محلول حاوی آالینده و نانوذرات فتوکاتالیستی تحت تابش نور
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ماورابنفش قرار میگیرند که این امر سبب تحریک الکترونهای نانوذرات فتوکاتالیستی و انتقال آنها از الیه ظرفیت به الیه هدایت میشود .بنابراین فرایند
انتقال الکترون سبب ایجاد حفره در الیه ظرفیت و الکترون در الیه هدایت میگردد .جفت الکترون -حفره تولید شده سبب تولید رادیکالهای متفاوتی از
جمله هیدروکسیل در محلول شده که نقش اکسیدکننده آالیندههای موجود و تبدیل مواد آلی به معدنی را بر عهده دارند[ .]7 ,6 ,4نانوذرات فتوکاتالیستی
متفاوتی تاکنون جهت انجام فرایند اکسیداسیون آالیندههای موجود در آب مورد استفاده قرار گرفتهاند که از جمله آنها میتوان [9 ،6] ZnO ،TiO2]8
و  [10و [ SnO2 ]11 ,10اشاره نمود .کم بودن میزان سمیت و قیمت نانوذرات  ZnOسبب کاربرد گسترده نانوذرات  ZnOنسبت به نانوذرات فتوکاتالیستی
دیگر میباشد.
از جمله معایب نانوذرات فتوکاتالیستی که سبب محدودیت کاربرد آنها در فرایند اکسیداسیون آالیندهها میشود میتوان به ترکیب سریع و
مجدد جفت الکترون -حفره تولید شده اشاره نمود[ .]6بنابراین راهکارهای متفاوتی جهت غلبه بر این مشکل گزارش شده است .از جمله این روشها
میتوان به اتصال فلزات نجیب بر روی سطح نانوذرات فتوکاتالیستی ،آرایش نانوذرات فتوکاتالیستی با نیمههایی با انرژی شکافی بیشتر و اتصال نانوذرات
فتوکاتالیستی بر روی پایههایی با نسبت سطح به حجم باال اشاره نمود .با توجه به مطالعات گستردهای که تاکنون بر روی فعالیت فتوکاتالیستی انواع متفاوتی
از فتوکاتالیست انجام شده است ولی کاربرد هیبرید نانولولههای کربنی آرایش یافته با نانوذرات اکسید روی خیلی مورد بررسی قرار نگرفته است .بنابراین
هدف اصلی از انجام این تحقیق سنتز و بررسی فعالیت فتوکاتالیستی هیبرید حاوی نانولولههای کربنی و نانوذرات اکسید روی میباشد.

.2

روش تحقیق

در این تحقیق جهت سنتز نانولوله های کربنی آرایش یافته با نانوذرات اکسید روی مواد زیر مورد استفاده قرار گرفته است .کلرید روی
 ،)M=136.30, Merckهیدروکسید سدیم ) ،)NaOH, Merckاسید نیتریک ) ،)HNO3, M= 63, 65%,Merckاسید

( ZnCl2,

سولفوریک H2SO4 M= 98, 99%,,

) ،)Merckنانولولههای کربنی چند دیواره ) )MWCNTsبا طول متوسط  30-15نانومتر و طول  15-5میکرومتر .سنتز هیبرید حاوی نانولولههای کربنی
آرایشیافته شامل دومرحله میباشد .مرحله اول فرایند اسیدشویی نانولولههای کربنی خام در  50میلیلیتر مخلوط اسید نیتریک و اسید سولفوریک
( )H2SO4:HNO3, 15:35و مرحله دوم اتصال نانوذرات اکسید روی بر روی سطح نانولولههای کربنی میباشد .جهت انجام فرایند اسید شویی مقدار 0,1
گرم از نانولولههای کربنی خام در مخلوط اسید پراکنده شده و سپس به مدت  2ساعت در حمام اولتراسونیک و  2ساعت بر روی همزن مغناطیسی مورد
اختالط قرار میگیرد .پس از اتمام فرایند اختالط نانولولهها در اسید ،مخلوط فراوری شده فیلتر شده و چندین بار با آب مقطر شستشو داده میشود تا زمانی
نانولولهها اسیدیته خود را از دست داده و خنثی شوند و در نهایت در آون با دما  90درجه سانتیگراد به مدت  12ساعت خشک میشود[.]13 ,12
جهت اتصال نانوذرات اکسید روی بر روی سطح خارجی نانولولههای کربنی اسید شویی شده ،در ابتدا  0,08گرم از نانولولههای اسیدشویی شده
را در  11,5میلیلیتر آب مقطر پراکنده نموده و به مدت  30دقیقه داخل حمام اولتراسونیک مورد اختالط قرار میگیرد .سپس  1گرم  ZnCl2را به مخلوط
فوق در دمای  90درجه سانتیگراد اضافه مینماییم .سپس  1,33میلیلیتر محلول  NaOHبا غلظت  5موالر را به آن اضافه نموده و تحت عمل اختالط بر
روی همزن مغناطیسی قرار میدهیم .در نهایت محلول حاصل شده فیلتر میشود و پس از خشک شدن به مدت  3ساعت در دمای  300درجه سانتیگراد
کلسینه میشود.
نانولولههای کربنی آرایش یافته با استفاده از تکنیک پراش اشعه ایکس ( )XRDبا دستگاه  Philipsتحت ولتاژ  40KVو جریان  30mAصورت
گرفت .المپ دستگاه از جنس مس و در تمام آزمایشها از اشعه  Cukαبا طول موج  º 542/1Aاستفاده شد .همچنین آنالیز پراش اشعه ایکس در بازه
 2θ=º90-4انجام گردید .درون یک بشر 60 ،میلیلیتر از محلول  10 PPmمتیل اورانژ ریخته و مقادیر ( 0/25 ،0,125و  0/5گرم) از هیبرید سنتز شده طی
آزمایشهای جداگانه به آن اضافه میشود ،اطراف بشر کامالً ورقههای آلومینیومی بایستی پیچیده شود و در ابتدا به مدت  60دقیقه روی همزن مغناطیسی
و در فضای تاریک همزده شود تا به تعادل جذب ودفع برسد .سپس مقداری از این محلول فیلتر شده و درون سِل دستگاه اسپکتروفتومتری
) ،(UV-Vis Lambda EZ 201, Perkin Elmer companyدرطول موج  max = 464nmمقدار جذب اولیه آن ثبت میشود که  A0نامیده میشود.
سپس در بازههای زمانی  5دقیقهای ،محلول تحت تابش  UVقرار میگیرد و جذب آن At ،گزارش میشود تا جائیکه واکنش به اتمام برسد و رنگ
نارنجی متیل اورانژ ،تجزیه شود و از بین برود و طبق رابطه ( )1میتوان درصد کاهش آالینده را محاسبه نمود[ .]14 ,6 ,4برای اطمینان از نتایج آزمایشات،
هر آزمایش سه بار انجام شده و نتایج آنها به صورت میانگین ،گزارش شده است.
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نتایج و بحث

طیف پراش اشعه  Xنانولولههای کربنی آرایش یافته با نانوذرات اکسید روی در شکل ( )1نشان داده شده است .باتوجه به این شکل مشاهده میشود که
تمام پیکهای مشخصه مربوط به نانولولههای کربنی و اکسید روی وجود دارد .بطوریکه پیکهای موجود در زاویه  θ2برابر با  25/91 °به بازتاب صفحات
( )002نانولولههای کربنی نسبت داده میشود و پیکهای موجود در زاویه  θ2برابر  63°، 56/73° ،47/65°، 36/33° ،34/50° ،31/84°و  68°وجود
دارد که بهترتیب به بازتاب صفحات ( )102( ،)101( ،)002( ، )100و ( )112نانوذرات اکسید روی نسبت داده میشود .همچنین با توجه به طیف پراش
اشعه  Xنانو ذرات اکسید روی میتوان نتیجهگیری نمود که نانوذرات اکسید روی سنتز شده دارای ساختار هگزاگونال با ثوابت شبکه a=b= 3/24 °A
و  c=5/19 A°میباشند.
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شکل  .1طیف  XRDنانولولههایکربنی آرایش یافته با نانوذرات اکسید روی.

تغییرات میزان فعالیت فتوکاتالیستی نانولولههای کربنی آرایش یافته با نانوذرات اکسید روی با زمان تابشدهی اشعه  UVو غلظت هیبرید در
شکل  2نشان داده شده است .با توجه به این شکل مشاهده میشود که میزان حذف آالینده متیل اورانژ و همچنین فعالیت فتوکاتالیستی هیبرید سنتز شده با
افزایش زمان تابشدهی و غلظت فتوکاتالیست افزایش مییابد .افزایش میزان فعالیت فتوکاتالیستی هیبرید ناشی از افزایش میزان جفت الکترون -حفره
تولیدی در اثر تحریک الکترونها میباشد .در حقیقت با تابش اشعه  UVبه سوسپانسیون حاوی آالینده و هیبرید فتوکاتالیستی الکترونهای الیه ظرفیت
فتوکاتالیت تحریک شده و این امر سبب انتقال و مهاجرت الکترون از الیه ظرفیت به الیه هدایت میگردد .بنابراین در الیه ظرفیت به تعداد الکترونهای
منتقل شده حفره ایجاد میشود و در الیه هدایت نیز به همین میزان الکترون حاصل میشود .جفت الکترون -حفره حاصل شده سبب ایجاد رادیکالهای
هیدروکسیل مینمایند و این رادیکالها نقش عمدهای در اکسیداسیون و تجزیه آالیندههای موجود در آب دارند[.]6
افزایش غلظت نانولولههای کربنی آرایش یافته نیز سبب افزایش میزان تجزیه فتوکاتالیستی متیل اورانژ میگردد .این امر را نیز میتوان به افزایش
میزان الکترونهای تحریک نوری شده نسبت داد .زیرا با افزایش غلظت فتوکاتالیست تعداد الکترونهایی که در الیه ظرفیت قرا دارند و تابش اشعه UV
را دریافت میکنند افزایش مییابد و سبب افزایش میزان رادیکالها اکسنده میگردد.

3

کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
دانشگاه تهران ،تهران
 26و  27بهمنماه 1395

0.5 %wt
0.25 %wt
0.125 %wt

100

80

40

20

)Removal Effciency (%

60

0

30

25

15
20
)Irradiation Time (min

10

5

شکل  .2فعالیت فتوکاتالیستی نانولولههایکربنی آرایش یافته با نانوذرات اکسید روی.

نتایج حاصل از آنالیز واریانس جهت بررسی راندمان حذف آالینده متیل اورانژ با استفاده از نانولولههای کربنی آرایش یافته با نانوذرات اکسید
روی در جدول  1نشان داده شده است .با توجه به نتایج حاصل از این جدول مشاهده میشود که زمان تابشدهی سوسپانسیون ،غلظت فتوکاتالیست و
همچنین اثر متقابل این دو پارامتر در سطح اطمینان  %95سبب ایجاد اختالف معنیداری در میزان حذف آالینده متیل اورانژ میشوند .و با توجه به اینکه
هیچگونه پارامتر غیر معنیداری وجود ندارد بنابراین میزان پارامتر عدم تناسب ) (lack of fitکه شامل پارامترهای غیر مهم میباشد تاثیر معنیداری ندارد.
با توجه به اینکه کفایت مدل ارائه شده جهت پیشبینی میزان حذف آالینده با پارامتر عدم تناسب سنجیده میشود بنابراین میتوان نتیجهگیری نمود که به
دلیل عدم اهمیت پارامتر عدم تناسب ،مدل ارائه شده با اطمینان خوبی قابلیت پیشبینی میزان فعالیت فتوکاتالیستی و حذف آالینده را در زمانها و غلظتهای
مختلف دارد .همچنین نتایج حاصل از جدول  1نشاندهنده تاثیر بیشتر غلظت فتوکاتالیست نسبت به زمان تابشدهی بر روی میزان حذف آالینده میباشد.
این تاثیر را میتوان از روی میزان ارزش  )F Value( Fهر پارامتر مشخص نمود .بطوریکه پارامترهایی که ارزش  Fباالتری دارند تاثیر بیشتری را بر روی
میزان حذف آالینده اعمال مینمایند.
جدول  2مدل ارائه شده و همچنین پارامترهای آماری آن را نشان میدهد .با توجه به نتایج حاصل از این جدول مشاهده میشود که مدل ارائه
شده شامل پارامترهای اصلی معنیدار از جمله زمان تابش دهی و کسر وزنی فتوکاتالیست و همچنین تاثیر متقابل این دو پارامتر اصلی میباشد .ضریب
همبستگی مدل ارائه شده ( )R2برابر  0,9972میباشد بنابراین میتوان نتیجهگیری نمود که  %99,72از نتایج حاصل شده جهت حذف آالینده متیل اورانژ
را میتوان با مدل ارائه شده پیش بینی نمود .عالوه بر ضریب همبستگی مدل ارائه شده ،میزان کفایت مدل را میتوان با استفاده از پارامتر Adjusted R2
) (R2 adjمشخص نمود .میزان این پارامتر در مدل ارائه شده برابر با  0,9958میباشد .با مقایسه ضریب همبستگی مدل با این پارامتر ،میزان حضور پارامترهای
غیر مهم در مدل ارائه شده مشخص میگردد .بطوریکه با حضور پارامترهای غیر مهم در مدل ارائه شده میزان  R2 adjکاهش مییابد .بنابراین با مقایسه این
دو پارامتر آماری میتوان نتیجه گیری نمود که مقدار عددی این دو پارامتر با تقریب باالیی با هم برابر هستند و این نشان دهنده عدم وجود پارامترهای غیر
معنیدار در مدل ارائه شده میباشد[.]15
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جدول  -1آنالیز واریانس پارامترهای آماری موثر در حذف آالینده متیل اورانژ

منبع

درجه آزادی

F Value

P-value

مدل

17

745,28

<0,0001

significant

) (Aزمان تابشدهی

5

1457,15

<0,0001

significant

) (Bکسر وزنی

2

2356,18

<0,0001

significant

A-B

10

66,56

<0,0001

significant

عدم تناسب

0

----

----

----

خطای واقعی

36

----

----

----

کل

53

----

----

----

جدول  -2مدل ارائه شده جهت پیشبینی میزان حذف آالینده متیل اورانژ به همراه پارامترهای آماری

)Adjusted R2 (R2 adj
%
99.58

.4

R2 %
99.72

Final Equation in Terms of Coded
Factors
Photocatalytic activity of MWCNTs −
ZnO = 75.61 − 32.02A − 11.73A2 +
1.1A3 + 10.03A4 + 14.10A5 −
19.36B + 6.28B 2 − 5.36𝐴𝐵 −
8.9𝐴2 𝐵 − 5.2𝐴3 𝐵 + 3.13𝐴4 𝐵 +
4.88𝐴5 𝐵 − 1.33𝐴𝐵2 + 4.21𝐴2 𝐵2 +
2.63𝐴3 𝐵2 − 0.59𝐴4 𝐵2 − 1.24𝐴5 𝐵2

نتیجهگیری

هدف اصلی این تحقیق ،بررسی میزان حذف آالینده متیل اورانژ با استفاده از نانولولههای کربنی آرایشیافته با نانوذرات اکسیدروی میباشد .با توجه به
نتایج حاصل از طیف پراش اشعه ایکس مشاهده شد که نانوذرات اکسیدروی به طور موفقیت آمیزی بر روی نانولولههای کربنی متصل میشوند .همچنین
نتایج حا صل از بررسی فعالیت فتوکاتالیستی هیبرید سنتز شده نیز نشان داد که با افزایش زمان تابش اشعه  UVو کسر وزنی هیبرید میزان تجزیه فتوکاتالیستی
متیل اورانژ افزایش مییابد .نتایج حاصل از آنالیز آماری فرایند نیز نشان داد که زمان تابش اشعه ،UVکسر وزنی هیبرید و برهمکنش متقابل این دو پارامتر
در سطح اطمینان  %95دارای تاثیر معنیداری بر روی میزان حذف آالینده میباشند .همچنین مدل ارائه شده به خوبی میزان تجزیه فتوکاتالیستی آالینده را
پیشبینی مینماید.

.5

قدردانی

نویسندگان این مقاله مراتب تشکر خود را از سرپرست آزمایشگاه مرکزی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین بابت همکاری جهت استفاده از
تجهیزات آزمایشگاهی اعالم میدارند.
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