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در این تحقیق میزان فعالیت فتوکاتالیستی نانولولههای کربنی اصالح شده با نانو ذرات اکسید روی جهت حذف آالینده متیل اورانژ از آب مورد
مطالعه و بررسی قرار میگیرد .جهت سنتز نانولولههای کربنی اصالح شده مورد استفاده در ابتدا نانولولههای کربنی خام در مخلوط اسید نیتریک و
اسید سولفوریک عاملدار شده و سپس نانو ذرات اکسید روی بر روی سطح خارجی نانولولهها آرایش یافت .نانولولههای کربنی اصالح شده با نانو
ذرات اکسید روی با استفاده از آنالیز تبدیل فوریه مادون قرمز ( )FTIRآنالیز گردید و نتایج حاصل از این آنالیز حضور نانو ذرات اکسید روی بر
روی سطح نانولولههای کربنی را تأیید مینماید .نتایج حاصل از بررسی فعالیت فتوکاتالیستی نمونههای سنتز شده نشان داد که میزان حذف و تجزیه
آالینده متیل اورانز با زمان تابشدهی و غلظت نانولولههای کربنی اصالح شده افزایش مییابد .همچنین با توجه به نتایج حاصل شده مشاهده گردید
که با افزایش میزان نانولولههای کربنی اسیدشویی شده در نمونههای فتوکاتالیستی سنتز شده ،میزان راندمان تجزیه آالینده نیز افزایش مییابد.
کلمات کلیدی :نانولولههای کربنی ،اصالح شده ،نانو ذرات اکسید روی ،راندمان حذف ،متیل اورانژ.

.1

مقدمه

آالیندههای رنگی حاصل از فرایندهای صنایع رنگرزی از مهمترین منابع آالینده آبهای زیرزمینی میباشند .ساالنه حدود هفتصدهزار تن مواد رنگی در
صنایع نساجی و رنگرزی تولید میشود که به طور میانگین  %02از مواد رنگی تولید شده وارد پسابهای این صنایع میشود .تخلیه پسابهای صنایع
رنگرزی و نساجی به محیط به عنوان یکی از تهدیده ای جدی در سالمت گیاهان ،موجودات آبزی و حتی انسان به شمار میرود[ .]1بنابراین در سالهای
اخیر لزوم تصفیه پسابهای صنایع رنگرزی و نساجی قبل از ورود به سیستمهای آبی از اهمیت ویژهای برخوردار است که از سوی سازمان حفاظت محیط
زیست به شدت مورد پیگیری قرار گرفته است[.]0
با توجه به ساختار مولکولی مواد رنگی حاصل از فرایندهای صنایع نساجی و حضور حلقههای آروماتیکی موجود در مواد رنگی ،روشهای
بیولوژیکی قابلیت چندانی در حذف و تجزیه این نوع از مواد رنگی را ندارند .روشهای فیزیکی مرسوم نیز از جمله تبادل یونی ،کربن فعال و اسمز معکوس
کارایی چندانی در تصفیه پسابهای این صنایع ندارند زیرا روشهای فیزیکی فاز مواد آلی موجود در پسابهای صنعتی را تغییر میدهند و در بیاثر کردن
ابن گونه از مواد رنگی موفق نمیباشند[.]3
روش اکسیداسیون پیشرفته مواد آالینده رنگی موجود در پسابهای صنعتی از جمله روشهای مؤثر جهت تجزیه و کاهش میزان آالینده هست.
در این روش انواع متفاوتی از آالیندههای موجود به طور کامل و به صورت غیر انتخابی تجزیه میشوند[ .]4مکانیزم تجزیه مواد آالینده رنگی با استفاده
از روش اکسیداسیون پیشرفته بر اساس تولید رادیکالهای اکسنده قوی در محلول حاوی مواد رنگی هست .رادیکالهای اکسنده ایجاد شده در سوسپانسیون،
ناشی از تحریک و انتقال الکترون از الیه ظرفیت به الیه هدایت مواد فتوکاتالیستی نیمههادی استفاده شده هست[.]5 ,3
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نانو ذرات فتوکاتالیستی متفاوتی تاکنون جهت حذف مواد آالینده رنگی مورد استفاده و بررسی قرارگرفتهاند .نانو ذرات فتوکاتالیستی مورد استفاده از
جمله مواد نیمههادی میباشند که قابلیت تحریک و انتقال الکترون را دارند .از جمله این نیمههادیها میتوان اکسید روی ،دیاکسید قلع و اکسید تیتانیوم
اشاره نمود[ .]9-6نیمههادیهای فتوکاتالیستی مورد استفاده در اثر جذب تابش منبع نوری دچار تحریک الکترون و ایجاد گونههای رادیکالی اکسنده
میگردند .ممانعت از بازگشت الکترونهای تحر یک شده به الیه ظرفیت سبب افزایش میزان فعالیت فتوکاتالیستی نیمههادیها میگردد .بنابراین تاکنون
روشهای متفاوتی جهت غلبه بر این مشکل مورد بررسی قرار گرفته است .از جمله روشهای مؤثر جهت کاهش میزان نوترکیبی الکترون -حفره تولیدی،
افزایش سطح تماس و کاهش میزان انباشتگی نانو ذرات فتوکاتالیستی مورد استفاده هست .بنابراین هدف اصلی این تحقیق اتصال نانو ذرات فتوکاتالیستی
اکسید روی در سطح خارجی نانولولههای کربنی چند دیواره ( )MWCNTsو بررسی تأثیر میزان اسیدیته محلول حاوی فتوکاتالیت بر روی حذف
آالینده متیل اورانژ هست.

.2

روش تحقیق

نانولولههای کربنی آرایش یافته با نانو ذرات اکسید روی به روش زیر سنتز و مورد استفاده قرار گرفت .در ابتدا  2,1گرم از نانولولههای کربنی خام
چنددیواره (با طول متوسط  32-15نانومتر و طول  15-5میکرومتر) در  52میلیلیتر مخلوط اسید نیتریک ) )HNO3, M= 63, 65%,Merckو اسید
سولفوریک ( )H2SO4 M= 98, 99%, Merckبا نسبت حجمی  1:4پراکنده و به مدت  0ساعت داخل حمام اولتراسونیک و سپس 0ساعت بر روی
همزن مغناطیسی با دور باال همزده میشود .سپس مخلوط اسید و نانولولههای کربنی با استفاده از سنتریفیوژ جداسازی و با آب مقطر شسته میشود تا زمانی
که میزان اسیدیته آب خروجی از فیلتر برابر اسیدیته آب مقطر مورد استفاده شود .در نهایت نانولولههای کربنی اسیدشویی شده داخل آون با دمای 92
درجه سانتیگراد و به مدت یک شب تا صبح خشک میشود[.]11 ,12
جهت سنتز نانولولههای کربنی آرایش یافته با نانو ذرات اکسید روی در ابتدا مقدار  2,20گرم از نانولولههای کربنی اسیدشویی شده را داخل 05
میلی لیتر آب مقطر پراکنده و به مدت یک ساعت داخل حمام اولتراسونیک قرار داده میشود تا نانولولهها به طور کامل از یکدیگر مجزا و داخل محلول
پراکنده شوند .سپس مقدار مناسبی ( 2,05 ،2,5و 2,105گرم) دی کلرید روی ( )ZnCl2, M= 136.30, Merckرا داخل مخلوط آب مقطر و
نانولولههای کربنی اسیدشویی که در دمای  92درجه سانتیگراد هست حل مینماییم .در ادامه  1,0میلیلیتر محلول هیدروکسید سدیم  5موالر ( NaOH,
 )Merckرا به مخلوط فوق اضافه و بر روی همزن مغناطیسی هم زده میشود .نهایتاً مخلوط حاصل فیلتر ،شستشو ،خشک و به مدت  3ساعت داخل کوره
با دمای  322درجه سانتیگراد کلسینه میشود .هیبریدهای سنتز شده را به ترتیب  sample 2 ،sample 1و  sample 3نامگذاری مینماییم .در واقع
میزان نانو ذرات سنتز شده در نمونه  1از همه بیشتر و در نمونه  3از همه کمتر هست .جهت شناسایی گروههای عاملی حاصل شده بر روی سطح خارجی
نانولولههای کربنی اسیدشویی شده از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز و روش تهیه قرص استفاده شد .طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز در دمای
محیط در طیف سنج  Tensor 70در محدوده  422-4222cm- 1انجام شد.
جهت بررسی میزان فعالیت فتوکاتالیستی نانولولههای کربنی آرایشیافته ،میزان حذف آالینده متیل اورانژ تحت تابش نور  UVدر زمانهای
متفاوت از تابشدهی بررسی و ثبت میشود .بدین منظور  02میلیلیتر محلول آبی حاوی  12 PPmاز متیل اورانژ در  pHهای  0 ،4و  12تهیه میشود
سپس به مقدار  2,05گرم از فتوکاتالیست سنتز شده در هر یک از مخلوطهای آماده شده در  pHاضافه و به مدت یک ساعت در شرایط تاریک و بدون
نور و تابشدهی همزده میشود و سپس  3میلیلیتر از محلول را جدا و پس از فیلتر نمودن و جداسازی نانو ذرات فتوکاتالیستی با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر ( )UV-Vis Lambda EZ 201, Perkin Elmer companyمورد آنالیز قرار داده و میزان جذب آن را در طول موج  464نانومتر
که مخصوص آالینده متیل اورانژ هست اندازهگیری میشود و به عنوان  A0ثبت میشود .سپس منبع نوری روشن و با فواصل زمانی هر  5دقیقه تابش دهی
میزان جذب در طول موج ذکر شده اندازهگیری و به عنوان  Atگزارش میشود .نهایتاً با توجه به رابطه ( )1میزان فعالیت فتوکاتالیستی محاسبه میشود.
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نتایج و بحث

شکل  1آنالیز  FTIRنانولولههای کرینی اصالح شده با نانو ذرات اکسید روی را در محدوده طول موج بین  422تا  4222 cm-1نشان میدهد .با توجه
به نتایج حاصل از این شکل مشاهده میشود که نانولولههای کربنی اصالح شده در طول موج  3432 cm-1و  446 cm-1دارای طیف جذبی میباشند.
پیکهای ایجاد شده به ترتیب حضور گروههای عاملی هیدروکسیل و نانو ذرات ( ZnOمربوط به ارتعاش گروههای Zn-Oدر نانوذرات )ZnOرا تأیید
مینماید.
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شکل  -1آنالیز  FTIRنانولولههای کربنی اصالح شده با نانو ذرات . ZnO

شکل  3 ،0و  4به ترتیب تغییرات میزان راندمان حذف فتوکاتالیستی آالینده متیل اورانژ را با استفاده از نانولولههای کربنی اصالح شده در نمونه
 ،1نمونه  0و نمونه  3را نشان میدهند .با توجه به نتایج ارائه شده در این شکلها (شکل  3 ،0و  )4میتوان نتیجهگیری نمود که با افزایش میزان غلظت تمام
نانولولههای کربنی اصالح شده ،میزان حذف فتوکاتالیستی متیل اورانژ افزایش مییابد .که این امر را میتوان به افزایش میزان جفت الکترون-حفره تولیدی
نسبت داد .درواقع با افزایش میزان فتوکاتالیستهای موجود در محلول آالینده تعداد الکترونهای بیشتری مورد تحریک الکترونی قرار میگیرند و این امر
سبب افزایش انتقال الکترون و تولید جفت الکترون حفره میشود[ .]3 ,0همچنین با توجه به این شکلها میتوان مشاهده نمود که با افزایش میزان زمان
تابشدهی محلول حاوی آالینده و فتوکاتالیستهای سنتز شده ،میزان حذف و تجزیه متیل اورنژ نیز افزایش مییابد .این امر ناشی از افزایش برخورد تابش
 UVدر مدت زمانهای طوالنی به نانو ذرات و هیبریدهای فتوکاتالیستی می گردد .بنابراین با افزایش زمان تابش دهی میزان تحریک الکترونی افزایش
مییابد .در نتیجه تعداد بیشتری الکترون از الیه ظرفیت به الیه هدایت فتوکاتالیستهای سنتز شده منتقل میشود .افزایش میزان الکترونهای منتقل شده
سبب افزایش رادیکالهای اکسنده هیدروکسیل و تجزیه آالینده میگردد.
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شکل  -2تغییرات میزان راندمان حذف فتوکاتالیستی متیل اورانژ با غلظت نانولولههای کربنی اصالح شده نمونه .1
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شکل  -3تغییرات میزان راندمان حذف فتوکاتالیستی متیل اورانژ با غلظت نانولولههای کربنی اصالح شده نمونه .2
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شکل  -4تغییرات میزان راندمان حذف فتوکاتالیستی متیل اورانژ با غلظت نانولولههای کربنی اصالح شده نمونه .3
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شکل  5میزان فعالیت فتوکاتالیستی نانولولههای کربنی اصالح شده متفاوت را نشان میدهد .با توجه به این شکل مشاهده میشود که میزان فعالیت
فتوکاتالیستی نمونه اول که شامل مقدار بیشتری از نانولولههای کربنی اسیدشویی هست در تمام زمانهای تابشدهی به مراتب بیشتر از فعالیت فتوکاتالیستی
نمونه دوم و سوم هست .این امر ناشی از تأثیر حضور نانولولههای کربنی در هیبرید سنتز شده هست .در حقیقت حضور نانولولههای کربنی اسیدشویی شده
در هیبرید سبب افزایش سطح تماس نانو ذرات اکسید روی میگردد و این امر از تجمع و آگلومره شدن نانو ذرات اکسید روی ممانعت به عمل میآورد.
بنابراین با افزایش میزان نانولولههای کربنی اسیدشویی شده در هیبرید ،پراکندگی نانو ذرات اکسید روی و فعالیت فتوکاتالیستی جهت تجزیه آالینده متیل
اورانژ افزایش مییابد .دلیل دیگر نقش نانولولههای کربنی در جذب نور  UVهست .بنابراین با افزایش میزان نانولولههای کربنی اسیدشویی شده در هیبرید
میزان جذب تابش افزایش مییابد که امر سبب افزایش تحریک الکترونی و ایجاد عوامل رادیکالی اکسنده میگردد.
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شکل  -5مقایسه تغییرات میزان فتوکاتالیستی نمونههای سنتز شده جهت حذف متیل اورانژ.
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نتیجهگیری

بررسی تغییرات میزان فعالیت فتوکاتالیستی نانولولههای کربنی آرایش یافته با نانو ذرات اکسید روی جهت حذف آالینده متیل اورانژ هدف اصلی این
مقاله هست .نتایج آنالیز تبدیل فوریه مادون قرمز اتصال نانو ذرات اکسید روی را بر روی سطح نانولولههای کربنی اسیدشویی شده مشخص مینماید .نتایج
حاصل از تجزیه و حذف فتوکاتالیستی متیل اورانژ نشان دهنده تأثیر زمان تابشدهی و غلظت نانولولههای کربنی آرایش یافته بر روی میزان حذف متیل
اورانژ هست .به طوریکه با افزایش زمان تابشدهی و غلظت فتوکاتالیستهای سنتز شده میزان راندمان حذف آالینده نیز افزایش هست .همچنین نتایج
حاصل نشان داد با افزایش میزان نانولولههای کربنی اسیدشویی شده در نمونههای سنتز شده ،میزان فعالیت فتوکاتالیستی افزایش مییابد.
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