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چكیده
در اين پژوهش نانوفوتوکاتالیست ترکیبی تیتانیم اکسید  /آهن اکسید بر پايه زئولیتت طبیعتی کلینوپتیلواليتت بته روش هتم رستوبی
شیمیايی سنتز شد .کاتالیست سنتز شده از طريق آنالیزهاي  FT-IR ،XRF ،XRDو  FE-SEMمشخصهيابی شتد .نتتاي

 XRDو FT-IR

حضور نانو ذرات آهن اکسید و تیتانیوم را بر سطح زئولیت تأيیتد کترد .نتتاي  FE-SEMضتمن تأيیتد اليته نشتانی تیتتانیم اکستید و
آهن اکسید بر سطح زئولیت ،ابعاد تقريبی ذرات نانوفوتوکاتالیست را  49nmنشان داد .بررسی عملکرد نانوفوتوکاتالیست سنتز شتده در

تخریب داروی مترونیدازول از آبهای آلوده از طریق نانوفوتوکاتالیست...

تخریب داروی مترونیدازول از آبهای آلوده از طریق نانوفوتوکاتالیست

تخريب مترونیدازول از آبهاي آلوده بهعنوان يکی از پرمصرفترين آنتیبیوتیکها در صنايع دارويی با بهرهگیري از روش ستطح پاستخ
ارزيابی شد .دادههاي تجربی بیانگر آن است کته در للتتت معتادل  111mg/Lمترونیتدازول ،pH=4 ،زمتان پرتتودهی  ،21minللتتت
نانوفوتوکاتالیست  1g/Lو للتت هیدروژن پراکسید  91mg/Lقادر به تخريب آلودگی در حدود  01درصد است.
کلیدواژهها :مترونیدازول ،فرایند اکسایش پیشرفته ،نانوفوتوکاتالیست ،تیتانیم اکسید /آهن اکسید ،کلینوپتیلوالیت.

 .1مقدمه



سال  ،1321آنتیبیوتیتک مترونیتدازول اهتارمین داروي پرمصترف

پیشرفت فعالیتهاي صتنعتی و ورود فاضتببهتاي آلتوده ناشتی از

کشتتور استتت[ ]2کتته عتتبوه بتتر حضتتور در فاضتتببهتتاي شتتهري و

فعالیت آنها به منابع آب ،تهديد بزرگی براي محیطزيستت محستوب

بیمارستانی ،در فاضبب مزارع پرورش ماهی و فاضبب صنايع تولیتد

میشود[ .]1ازجملة اين صنايع ،با گستردگی فراوان در سطح جهان،

گوشت نیز شناسايیشده است[ .]3حذف آنتیبیوتیتک مترونیتدازول

میتوان از صنايع دارويی ياد کرد .بنابر آمتار ستازمان لتذا و دارو در

از فاضبب واحدهاي تصفیه فاضبب پیش از تخلیه به محیطزيستت،

* اصفهان ،ايران و رئیس پژوهشکده محیط زيستت ،گتروه پژوهشتی تصتفیه آب و
بازيافت پساب ،دانشگاه اصفهان

بتته علتتت ستتمی بودنشتتان ،ايجتتاد مقاومتتت دارويتتی و زيستتت
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تخريبناپذيري ،ضروري است[ .]4روش هاي مختلفی بتراي تخريتب

راکتورهتاي کاتالیستتی جلتب کترده استت .يکتی از فتراوانتترين و

آنتیبیوتیک مترونیدازول در محلولهاي آبی ،ازجمله جذب سطحی،

ارزانترين زئولیتهاي طبیعی ،کلینوپتیلواليت 2با قابلیت جذب بتاال،

تجزيه شیمیايی با پرتو فرابنفش ،فنتون /پرتو فترابنفش ،کتاهش بتا

سازگاري با محیط و پايداري گرمايی تا دماي  011Cاست[.]21

نانو فلز صتفر ررفیتتی و تصتفیه زيستتی در دستترس استت[6و.]9

نجفتتی و همکتتاران[ ]14در حتتذف فوتوکاتالیستتتی آنتتتیبیوتیتتک

محدوديتها و نواقص موجود در اين روشها مانند مشتکبت بازيتابی

مترونیتتدازول از محلتتولهتتاي آبتتی ،از نتتانو ذرات تیتتتانیم اکستتید

جاذب و تولید آاليندههاي ثانويه درروش جذب سطحی[ ،]0بتازدهی

تثبیتشده بر بستر شیشهاي استفاده کردند و به بازدهی  24درصتد

پايین حذف و گزينش بدون گستردة پرتو فرابنفش در روش تجزيته

دست يافتند .بو و همکاران ،نانو ذرات تیتانیم اکسید با گتوگرد را بتر

شتتیمیايی[ ،]6ناپايتتداري يتتون آهتتن در pHهتتاي مختل ت در روش

بستتتتر ختتتاش رس نشتتتاندند و بتتتهعنتتتوان کاتالیستتتت ترکیبتتتی

فنتتتتون[ ]0و عتتتدم کتتتارايی روش تصتتتفیه زيستتتتی ناشتتتی از

در حذف مترونیدازول از فاضبب بهکار گرفتنتد و بته بتازدهی 23/0

زيست تخريبناپذيري آنتتیبیوتیتکهتا[ ]6را متیتتوان بتا کتاربرد

درصد رسیدند[ .]21در پژوهشتی ديگتر ،کته بوکستی و پريتا انجتام

فناوريهاي جايگزين بهبود بخشید[ .]2مطالعات حذف آنتیبیوتیتک

دادند ،براي تخريب مترونیتدازول از نانوفوتوکاتالیستتهتاي ترکیبتی

مترونیتتدازول بتتا فراينتتدهاي اکستتايش پیشتترفته 1اخیتترات توجتته

تیتانیم اکسید /نقتره ،کتادمیم ستولفید /نقتره و روي ستولفید /نقتره

پژوهشگران را جلب کترده استت[ .]11از متتداولتترين فراينتدهاي

استفاده کردند و بتراي نانوفوتوکاتالیستتهتاي نتامبرده بتازدهی بته

اکسايش پیشرفته میتوان به فرايندهاي فوتوکاتالیستتی اشتاره کترد

ترتیب به  29 ،24و  24/2درصد رسید[ .]22درمجمتوع ،بررستیهتا

که به علت هزينه کم ،قدرت واکنش مناسب با مواد آلی ،عتدم تولیتد

نشان داد که تتاکنون استتفاده از فوتوکاتالیستت ترکیبتی شتام دو

ترکیبات سمی ،در دسترس بودن واکنشگرها ،و امکان انجتام واکتنش

اکسید فلزي تیتانیم و آهن فوتواکتیو اکسید در حتذف مترونیتدازول

در دماي محیط ،بهعنوان روشی مؤثر براي تصفیه فاضبب موردتوجته

موردمطالعه قرار نگرفته است.

قرارگرفته است[.]11

در اين پژوهش با در نتر گترفتن قابلیتت فوتوکاتالیستتی نتانو ذرات

حتتذف آنتتتیبیوتیتتک مترونیتتدازول بتتا استتتفاده از فراينتتد اکستتايش

تیتانیم اکسید و آهن اکسید و نیز بهمنتتور افتزايش بتازده تخريتب

پیشترفته از طريتتق نانوفوتوکاتالیستتتهتاي روي اکستتید[ ،]12متتس

مترونیدازول نسبت بته پتژوهش هتاي پیشتین ،بتا تثبیتت همزمتان

اکسید[ ]13و تیتانیم اکستید[ ]14صتورت گرفتته استت .نتانو ذرات

نتتتانو ذرات آهتتتن اکستتتید و تیتتتتانیم اکستتتید بتتتر روي زئولیتتتت

تیتانیم اکستید ،بته علتت برختورداري از خاصتیت فوتوکاتالیستتی و

کلینوپتیلواليت ايرانی ،نانوفوتوکاتالیستتی باقتدرت تخريتب زيتاد بتا

سطح ويژه زياد ،بازدهی زيادي در راکتورهتاي فوتوکاتالیستتی بتراي

روش هم رسوبی متوالی سنتز شد .نانوفوتوکاتالیست ستنتز شتده در

حذف آنتیبیوتیکهتاي مختلت بتروز دادهانتد[ .]9از ستوي ديگتر،

راکتتتور اکستتايش پیشتترفته ب تهکتتار گرفتتته شتتد تتتا آنتتتیبیوتیتتک

قابلیت فوتوکاتالیستی نانو ذرات آهن اکسید با انرژي پهناي باند 2/6

مترونیتتدازول تخريتتب شتتود .اثتتر عتتواملی اتتون للتتتت محلتتول

الکترونولت[ ]19نیز در حذف آنتیبیوتیکهتا بتهکتار گرفتته شتده

مترونیدازول ،للتت نانوفوتوکاتالیست ،للتتت هیتدروژن پراکستید،

است[ .]16نانوفوتوکاتالیستتهتاي ترکیبتی ،بته دلیت بهترهبترداري

 pHاولیه محلول و زمتان پرتتودهی ،بتر بتازده فراينتد تخريتب دارو

همزمان از ويژگیهاي دو کاتالیستت مختلت  ،بتازدهی بیشتتري در

بررسی شد.

فراينتتدهاي اکستتايش پیشتترفته بتتروز دادهانتتد[10و .]10ستتنتز
نانوفوتوکاتالیستهاي ترکیبی بر روي پايههاي مختل مانند زئولیت،

 .2مواد و روشها

کربن فعال و با روشهايی مانند هتم رستوبی همزمتان ،هتم رستوبی

 1-2مواد شیمیایی

متتتوالی و يتتا س ت  -ژل صتتورت گرفتتته استتت[ .]12بهتترهگیتتري از

مواد شتیمیايی اصتلی بتهکتار رفتته بتراي ستنتز نانوفوتوکاتالیستت

زئولیتهاي طبیعی ،به علت فراوانی نستبی در کشتور ايتران و بهتاي

تیتانیم اکسید /آهن اکسید بر پايه زئولیتت کلینوپتیلواليتت ،شتام

بسیار پايین آنهتا در ستالهتاي اخیتر ،توجته خاصتی را در حتوزه

تیتانیم کلرايد ) (CAS # 812382و آهتن کلرايتد

)1. Advanced Oxidation Processes (AOPs
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نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و نهم ()5931

)(CAS # 803945
2. Clinoptilolite

طبیعی ايرانی (کلینوپتیلواليت) که از معادن سمنان ايران تهیه شتد.

ساختار ثابت ستنتز و للتتتهتاي مختلت آن در راکتتور اکستايش

بتراي تنتتیم  pHمحلتول از اسیدستولفوريک ) (CAS # 7664939و

پیشرفته بهکار گرفته شد.

سديم هیدروکسید ) ،(CAS # 1310732به ترتیب ،با خلتو

 %20و

 %29و از هیدروژن پراکستید ) (CAS # 822287بتا خلتو

 %31در

 3-2روش آنالیز نانوفوتوکاتالیست

طی آزمايشها استفاده شد ،کته همگتی از شترکت مترش خريتداري

براي مشخصه يتابی نانوفوتوکاتالیستت ستنتز شتده ،آنتالیز  XRFبتا

شدند .آنتیبیوتیک مترونیدازول بهکار رفته در آزمايشهتا بتهصتورت

سودجستتتن از دستتتگاه فلوئورستتانی پرتتتوايکس متتدل

خالص و با آزمايشگاهی توسط شرکت داروسازي امین تأمین شد.

ساخت شرکت بروکر 3آلمان تعیین شتد .عکتس هتاي میکروستکو

S4-Pioneer

الکترونی با دستگاه  FE-SEMمدل  S-4160ساخت شرکت هیتتاای
 2-2روش سنتز نانوفوتوکاتالیست

ژاپن با دقت  9nmبه دست آمد .آنالیز  FT-IRبا طی نگار فروستر

براي آماده سازي نمونه زئولیت ،ابتدا ناخالصیهاي همراه با بلورهتاي

تبدي فوريه مدل  FT/IR-6300از شرکت سازنده جاسکو ژاپن انجام

زئولیت قابت روئیتت بتا اشتم لیرمستلح ،بته روشهتاي مکتانیکی

گرفتتت .آنتتالیز  XRDبتتا دستتتگاه پتتراشستتن پرتتتوايکس متتدل

جداشده و سپس با استفاده از هاون اینی ،نمونهها آسیاب و تبتدي

 D-8 Advanceساخت شرکت بروکر آلمان انجام شد .بر اساس نتاي

به پودر شد .پودر حاص با استفاده از لربالهاي استاندارد 2با ابعادي

آنالیز  XRDنمونه نانوفوتوکاتالیست ،و با بهرهگیري از معادلته شترر

بین  211 µmتا  411µmالک شد و پس از جداسازي ناخالصیهاي

(معادله ( ،))1ابعاد بلورهاي نانوفوتوکاتالیست محاسبه و گزارش شد:

4

موجود در آن ،نمونه بتا آب يتونزدوده شستشتو و ستپس در دمتاي
محیط خشک شد .به منتور دستیابی به بیشترين بازده تخريتب ،بتر
اساس پژوهشهاي پیشین ،نسبت مولی  Fe3+به  TiO2برابر با مقتدار
بهینه  1/16اختیار و براي بهتر انجام شدن واکتنش در ايتن مرحلته،
 pHمحلول در حدود  2تنتیم شد[ .]10بهمنتور سنتز کاتالیست به
روش هم رسوبی شیمیايی ،ابتدا  1/40gپتودر زئولیتت آمتادهستازي
شده ،با آب مقطر يونزدوده مخلوط شتده و تتا دمتاي  01◦Cبته آن
حرارت داده شد .سپس تیتانیم کلرايتد ( )1/606mLو آهتن کلرايتد
( )1/1612gهمزمان به پودر زئولیت افزوده و مخلوط شدند .محلتول
تهیهشده در همان دمتاي  01Cبته متدت اهتار ستاعت همتراه بتا
اختبط ،بر روي همزن مغناطیسی قرار داده شد .پسازآن محلول به

() 1

)( = K λ / (B cos θمتوسط به واحد  )Åاندازه بلور

در معادله ( K ،)1ضريب شک و معادل  θ ،1/2نیمی از زاويه بترا
(برحسب راديان) λ ،طولموج پرتو  Xبهکار رفتت کته معتادل 1/94
آنگستروم و  Bپهناي پیتک بیشتینه در نصت ارتفتاع آن

)(FWHM

است.
 4-2سامانه آزمایشگاهی
حذف آنتیبیوتیک مترونیدازول در اين پژوهش در راکتوري دوجداره
با حجم  291mLانجام شتد کته يتک المت  0واتتی فترابنفش (بتا

مدت  12ساعت در دماي محیط رها شد تا واکنشها بتهطتور کامت

طولموج  294nmو ساخت شرکت  SNXINاین) در آن تعبیهشده

انجام شوند .سپس ،محصتوالت تشتکی شتده بتهطتور مکترر بتا آب

است .اين راکتور بر روي يک همزن مغناطیستی قرارگرفتته و بتراي

يونزدوده و با عبور از کالذ صافی به کمک قی بوخنر شستشو داده

معلق سازي نانوفوتوکاتالیست داخ راکتور از آهنربتا استتفاده شتد.

شدند و پسازآن به مدت دو ساعت در دمتاي  01Cدر آون خشتک

آب با دماي محیط ،به لبف اين راکتتور وارد و ختارج شتد و دمتاي

شدند .سرانجام ،فرايند تکلیس در کوره مافلی بتا دمتاي  411Cبته

راکتور توسط دماسن ديجیتالی که بر روي در آن تعبیهشتده استت،

مدت دو ساعت جاري شد تا نانوفوتوکاتالیست نهتايی حاصت شتود.

در دمتتاي حتتدود ( )241Cتنتتتیم شتتد .ستتامانه آزمايشتتگاهی

بايد گفت که يتک نمونته نانوفوتوکاتالیستت تیتتانیم اکستید /آهتن

بهکار رفته را در شک ( )1مشاهده میکنید.

1. Merck
2. ASTM

تخریب داروی مترونیدازول از آبهای آلوده از طریق نانوفوتوکاتالیست...

هستند که از شرکت مترش 1خريتداري شتدند و همچنتین زئولیتت

اکسید بتر پايته زئولیتت کلینوپتیلواليتت ) (TiO2/Fe2O3/Zeoliteبتا

3. Bruker
4. Scherrer's Formula
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محل نصب دماسنج

تعداد نقاط مرکزي ،تعداد متغیرها ،تعداد بلوش ها و تعداد آزمايشها

محل المپ فرابنفش
محل نمونهبرداری

محل تزریق هیدروژن پراکساید

در اين پژوهش به ترتیب  1 ،9 ،3و  43تعیین شتد .تتأثیر تغییترات
للتتتت آنتتتیبیوتیتتک مترونیتتدازول ( 111و  11و  ،mg/L)1للتتتت
نانوفوتوکاتالیست ( 2و  1و  ،mg/L)1/9للتتت هیتدروژن پراکستید

دماسنج

( 111و  91و  pH ،mg/L)29اولیتته محلتتول ( 11و  0و  )4و زمتتان

کابل

پرتودهی ( 101و  21و  )49دقیقه ،بر بازدهی تخريب مترونیتدازول
بررسی شد ،و عوام ديگري اون دما ( )241Cو الم

خروج آب

(توان  0Wو طولموج  )294nmثابت فرض شدند.

آهنربا

المپ فرابنفش

فترابفنش

 6-2روند انجام آزمایشها
محل ورود آب

موردنتر تهیهشده و پس از تنتتیم مقتدار  pHآن ،همتراه بتا مقتدار

همزن مغناطیسی

موردنیاز از نانوفوتوکاتالیست و هیدروژن پراکسید (با توجه به جدول

شکل  .1سامانه آزمايشگاهي بهکار گرفته شده.

 5-2طراحی آزمایشها به روش رویة پاسخ

براي هر آزمايش ،محلولی از آنتتیبیوتیتک مترونیتدازول بتا للتتت

طراحی آزمايشها) به محفتته راکتتور منتقت شتد pH .محلتول در
مقادير موردنتر با استفاده از محلولهاي رقیقشده سولفوريک استید

1

بهمنتور مطالعه تجزيه فوتوکاتالیستی آنتیبیوتیتک مترونیتدازول در

و سديم هیدروکسید و با کمتک يتک  pHستن  UB-10-Denverبتا

راکتتتتور اکستتتايش پیشتتترفته ،از روش ستتتطح پاستتتخ و طراحتتتی

دقت  1/11تنتیم شتد .دمتاي واکتنش بته کمتک اترخش آب در

بتتاکس -بهتتنکن استتتفاده شتتد .روش رويتته پاستتخ ،مجموعتتهاي از

خنککننده لبف تعبیهشده دور راکتور ،در دمتاي اتتا ()241C

روشهاي آماري و رياضی مفید براي متدلستازي و تجزيتهوتحلیت

ثابت نگهداشته شتد .پتس از پايتانيتافتن زمتان واکتنش بتهمنتتور

مسائلی است که در آنها رويه پاسخ موردنتر را انتد متغیتر تحتت

اندازهگیري للتت آنتیبیوتیک باقیمانده ،يک محلول نمونه به حجم

تأثیر قرار میدهند[ .]23اين روش میتوانتد پتس از روش تتاگوای،

 19mLاز راکتتتور گرفتتتهشتتده و ذرات نانوفوتوکاتالیستتت آن توستتط

بتتهعنتتوان يک تی از پرکتتاربردترين روشهتتا بتتراي طراح تی و انجتتام

دستگاه مرکزگريتز (ستانتريفیوژ)  ،HANIL SUPRA 22Kبته متدت

آزمايشها بهکار گرفته شود .از آنجا کته در طراحتی آزمتايشهتا بته

 11minبا سرعت  21111دور در دقیقه جدا شدند و ستپس للتتت

روش تتتاگوای ايتتن محتتدوديت وجتتود دارد کتته تحلیتت آمتتاري

سنجی به روش طیت نگتاري در دستتگاه طیت نگتار  V-570متدل
2

صورت گرفته ،تنها در بازه سطوح در نتر گرفتهشده براي هتر عامت

جاسکو ژاپن ،با استفاده از منحنی درجهبندي در طولموج حتداکثر

معتبر است ،درنتیجه نمیتوان نتاي آن را براي هر بازهاي از ستطوح

( )λmax=321nmانجام شتد[ .]26درجته تخريتب

عوام به کار برد؛ اما درروش رويه پاسخ میتوان مقادير بهینه بتراي

بهعنوان تابعی از زمان که بازده آزمايش را نشان متیدهتد ،از طريتق

هر عام را در خارج از محدوده سطوح تعري شده نیز به دست آورد.

معادله زير محاسبه شد که در آن  Coو  ،Ceبه ترتیتب ،للتتتهتاي

در سالهاي اخیر ،اين روش به دلی سهولت اجرا و طراحی ستريع و

اولیه و خروجی مترونیدازول هستند:

فوتوکاتالیستتی R

دقیق درزمینه تصفیه آب و فاضبب ،بسیار مورد توجته قترار گرفتته
است[ .]24اين طراحی براي سه سطح از عوام بهکار برده میشود و

() 2

تعداد آزمايشها بهصورت  N=2K(K-1)+C0به دست میآيتد کته در
آن  Kتعداد عوام و  C0تعداد نقاط مرکزي يتا تکتراري استت[.]29
1. RSM
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2. Jasco

 1-3مشخصه یابی نانوفوتوکاتالیست

علت تفاوت ساختار زئولیت کلینوپتیلواليت استتخراجشتده از منتابع

 1-1-3آنالیز XRD

مختل  ،تفاوتهتايی در الگتوي  XRDآنهتا مشتاهده متیشتود .در

بهمنتور شناسايی نانو ذرات تیتانیم اکسید بر پايته زئولیتت طبیعتی

الگوي  XRDنانوفوتوکاتالیست سنتز شده ،پیتک 2θ =29/6مربتوط

کلینوپتیلواليت و میز حصول اطمینان از حفظ ساختار زئولیتت بعتد

به تیتتانیم اکستید آناتتاز قابت مشتاهده استت .همچنتین ،موقعیتت

از اليه نشانی تیتانیم اکسید ،آنالیز  XRDانجام شد .الگوهتاي

پیکهاي اصلی کلینوپتیلواليت تقريبات بدون تغییتر بتوده کته بیتانگر

XRD

ساختار کلینوپتیلواليتت بتهعنتوان پايته کاتالیستت استت .براستاس

زئولیتتت کلینوپتیلواليتتت و نانوفوتوکاتالیستتت ستتنتز شتتده را در
XRD

دادههتتاي  XRDو بتتا بهتترهگیتتري از معادلتته شتترر ،ابعتتاد بلتتوري

زئولیتتت طبیعتتی کلینوپتیلواليتتت در مقتتادير  2θمعتتادل ،11/39

فوتوکاتالیست تیتانیم اکسید /آهن اکسید /زئولیتت کلینوپتیلواليتت

 13/11و  26/1داراي پیتتکهتتاي اصتتلی استتت کتته بتتا پیتتکهتتاي

پس از محاسبه  49/41nmحاص شد.

شک ( )2مشاهده میکنید .بنابر نتاي بهدست آمتده ،الگتوي

411

Zeolite.CA
F
600

191
931

222
412

400

261
211

211

200

0
00

00

00

50 2θ° 60
2θ°
(الف)

30

40

تخریب داروی مترونیدازول از آبهای آلوده از طریق نانوفوتوکاتالیست...

 .3نتایج و بحث

بیانشده در متون مرجع هتمختوانی دارد[20و .]20هرانتد کته بته

20

110

101

TiO2/Fe2O3/Zeolite.CAF
200

400

111

151
100

00

00

00

2θ°60
2θ°

50

40

30

20

(ب)

شکل  .2آناليز  XRDبراي (الف) زئوليت طبيعي کلينوپتيلواليت؛ و (ب) نانوفوتوکاتاليست سنتز شده.
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 2-1-3آنالیز XRF

جدول  .1آناليز  XRFبراي زئوليت کلينوپتيلواليت و
نانوفوتوکاتاليست سنتز شده.

آنالیز  XRFاز زئولیت کلینوپتیلواليت و نانوفوتوکاتالیست سنتز شده،

زئولیت کلینوپتیلوالیت

نانو فوتوکاتالیست سنتز شده

(درصد وزنی)

(درصد وزنی)

TiO2

1/120

99/30

Fe2O3

1/36

3/92

SiO2

02/03

32/09

برابر  1/16بتا موفقیتت بته دستتآمتده و نانوفوتوکاتالیستتی حتاوي

Al2O3

11/91

4/29

 99درصد وزنی تیتانیم اکسید ستنتز شتده استت .بتا آنتالیز ،XRD

Cl

-

1/039

پیک مربوط به آهن بهطور واضح قاب تشخیص نبوده که اين امتر بته

Na2O

1/21

1/001

از آنتالیز XRF

K2O

1/02

1/602

MgO

1/12

1/420

CaO

1/23

1/204

SO3

1/101

1/141

CuO

1/120

1/141

 3-1-3آنالیز FT-IR

SrO

1/110

1/122

همتتانطتتور کتته در طیت  ، FT-IRشتتک ( ،)3مشتتاهده متتیشتتود،

Total

22/00

22/21

بتتهمنتتتور تعیتتین ترکیتتب درصتتد عناصتتر مختلتت در ستتاختار

ترکیب

نانوفوتوکاتالیست انجام شد .آنالیزهاي  XRFزئولیت کلینوپتیلواليتت
و نانوفوتوکاتالیست سنتز شده در جدول ( )1درج شده استت .نتتاي
نشان داد که مقدار از پیش محاسبهشده نسبت مولی  Fe3+بته

دلی کم بودن میزان آهن است[ .]10همانطتور کته

TiO2

مشاهده میشود 3/92 ،درصد وزنی از نانوفوتوکاتالیست ستنتز شتده
را آهن تشکی میدهد.

پیکهاي مربوط به زئولیت خام در نمونه نانوفوتوکاتالیست نیز تکرار
شده است .در نمونه نانوفوتوکاتالیست در مقايسه با زئولیت خام ،سه

بايد گفت که بر اساس دادههتاي درج شتده در جتدول ( ،)1نستبت

پیتتک اضتتافه در اعتتداد متتوج حتتدود  1111 ،961و  3911مشتتاهده

 Si/Alبراي زئولیت کلینوپتیلواليت بهکار رفتته 6/12 ،استت کته بتر

Fe-O

اساس مستندات موجود ،زئولیتهاي بتا نستبت  Si/Al≤ 3/01داراي

میشود که ،به ترتیب ،مربوط به ارتعاش کششی گروه عتاملی

نتتتانو ذرات آهتتتن اکستتتید[ ،]31گتتتروه عتتتاملی  Ti-Oنتتتانو ذرات
تیتانیم اکسید[ ]31و گروه هیدروکسی ( )O-Hسطحی ذرات

پايداري گرمايیاند[.]22

TiO2

و  ،Fe2O3است.
140
100

120

80

Intensity
شدت
)(a.u.)(a.u.

100

TiO2/Fe2O3/Zeolite
TiO2/Fe2O3/Zeol
ite

60

80
60

40
O-H

40
Ti-O

20

20
Fe-O

0

0
3000
3900

3400
3400

2000
-1 2900

2400
2400

1000
1900

Wave Number
) (cm
-1

1400
1400

000
900

400
400

عدد موج ) (cm

شکل  .3طيف  FT-IRنمونه زئوليت خام و فوتوکاتاليست ترکيبي شامل تيتانيم اکسيد و آهن اکسيد تثبيت شده.
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تصوير میکروسکو الکترونتی از پتودر زئولیتت و نانوفوتوکاتالیستت

نشان داده شده است.

سنتز شتده تهیته شتد .نتتاي بتراي زئولیتت کلینوپتیلواليتت را در

قطر ذرات نانوفوتوکاتالیست بتا استتفاده از نترمافتزار

شتتک (( -)4التت ) و بتتراي نانوفوتوکاتالیستتت ستتنتز شتتده را در

اندازهگیري شد و در شک ( ،)9نمتودار توزيتع ابعتاد ذرات مشتاهده

شک (( -)4ب) مشاهده میکنید.

میشود .همانطور که میبینیم توزيع ابعتاد ذرات نانوفوتوکاتالیستت

در شک (( -)4ال ) سطح صاف زئولیت کلینوپتیلواليت را میبینیتد

سنتز شده در اين پژوهش ،بین  1 nmتا  111nmاست که در حدود

که بیانگر عدم تثبیت نانو ذرات بر روي آن استت .شتک (( -)4ب)،

 21درصد از ذرات نانوفوتوکاتالیست داراي قطري معادل  11 nmتتا

سطح نانوفوتوکاتالیست سنتز شده را نشان میدهد کته حضتور نتانو

 19nmانتتد .کتتمتتترين ستتهم (کمتتتر از  9درصتتد) مربتتوط بتته ذرات

ذرات تثبیتشده ( )TiO2/Fe2O3بهخوبی ديده میشوند .بنابر تصتوير

نانوفوتوکاتالیست با قطر  09 nmتا  21nmاست.

ImageJ 1.44p

تهی تهشتتده ،ابعتتاد ذرات ،زيتتر  111nmاستتت کتته بتتهطتتور نمونتته،

(الف)

تخریب داروی مترونیدازول از آبهای آلوده از طریق نانوفوتوکاتالیست...

 4-1-3آنالیز FE-SEM

انتتدازه تقريبتتی يتتک نمونتته از نتتانو ذرات تثبیتتتشتتده 49nm

(ب)

شکل  .4تصوير  FE-SEMبراي (الف) زئوليت طبيعي کلينوپتيلواليت؛ و (ب) نانوفوتوکاتاليست سنتز شده.

40

100

00

40
60
قطر ذرات فتوکاتالیست )(nm

20

0

تعداد ذرات نانوفتوکاتالیست

20

0

شکل  .5توزيع ابعاد ذرات نانوفوتوکاتاليست سنتز شده.
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 -2-3نتایج آزماایشهاای فوتوکاتالیساتی مترونیادازول و

بهینتتهستتازي شتترايط ،نتترمافتتزار

آنالیز واریانس دادهها

بهکار رفت .مقادير بهینه براي عوام مؤثر دررسیدن بته بتازده 111

امروزه بهرهگیتري از فراينتدهاي فوتوکاتالیستتی بتهمنتتور تخريتب

درصد تخريب فوتوکاتالیستی مترونیدازول بتراي  pHاولیته محلتول،

آاليندههايی اون آنتیبیوتیکهتا ،فنتاوري رو بته رشتدي بتهشتمار

للتت محلول مترونیدازول ،زمان پرتودهی ،للتت نانوفوتوکاتالیست

متتیآيتتد .در ايتتن پتتژوهش تخريتتب فوتوکاتالیستتتی آنت تیبیوتیتتک

و للتت هیدروژن پراکسید مصترفی ،بته ترتیتب،4mg/L ،6 mg/L ،

مترونیدازول با استفاده از نانوفوتوکاتالیست سنتز شده در يک راکتور

 1/2g/L ،110minو  41mg/Lبا کمک نرمافزار تعیتین شتد .بعتد از

اکسايش پیشرفته ( 43آزمتايش) و بتا تغییتر عتواملی اتون للتتت

پیشبینی سطوح بهینه و نتاي آن به کمتک نترمافتزار ،آزمتايش در

محلول مترونیتدازول ،للتتت نانوفوتوکاتالیستت ،للتتت هیتدروژن

شرايط بهینه اجرا شد ،تا دقت مدل و میزان صتحت پتیشبینتی آن

پراکسید pH ،اولیه محلتول و زمتان پرتتودهی در سته ستطح متورد

ارزيتتابی شتتود .در شتترايط بهینتته ،بتتازده تخريتتب آنتتتیبیوتیتتک

بررسی قرار گرفت که نتاي در جدول ( )2درج شدهاند.

مترونیتدازول  22/2درصتتد حاصت شتتد کتته نشتتان متتیدهتتد متتدل

بتازده هريتک از واکتنشهتاي فوتوکاتالیستتی (میتانگین دو تکترار)

پیشبینی خوبی از نتاي دارد.

Design Expert version 7.0.0

بهعنوان پاسخ گزارش و وارد نرمافزار شد .براي تجزيهوتحلی نتاي و
جدول  .2جدول طراحي آزمايشها به روش سطح پاسخ و نتايج تخريب.
 :Aغلظت محلول

 :Bغلظت

مترونیدازول برحسب

نانوفوتوکاتالیست برحسب

)±0/1( mg/L

)±0/05( g/L

برحسب )±1( min

1

11

2

101

0

2

11

1

101

0

3

111

2

21

0

91

4

11

1

49

11

91

30/0

9

11

2

21

11

91

66/2

6

11

1

21

11

111

21/2

0

11

1

21

0

91

23

0

1

1

21

0

29

22

2

11

1

21

0

91

22

شماره
آزمایش
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 :Rدرصد

 :Cزمان پرتودهی

 pH :Dاولیه

 :Eغلظت هیدروژن پراکسید

محلول ()±0/1

برحسب )±1( mg/L

91

00/1

111

20/1
46/0

بازده تخریب

11

11

1

21

4

111

20

11

1

1

21

4

91

22/2

12

111

1

21

11

91

49/4

13

11

1/9

49

0

91

66/0

14

1

1

101

0

91

04

19

11

1/9

21

11

91

00

16

111

1

101

0

91

61

10

11

2

21

0

29

20/9

10

111

1

21

4

91

01

12

11

1/9

21

0

29

22/1

21

11

1

101

11

91

21/0

21

11

1

21

0

91

26/2

22

11

2

21

0

111

20/2

23

111

1/9

21

0

91

66/3

24

11

1

49

0

111

02/0

29

11

1

49

0

29

92/0
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 :Aغلظت محلول

 :Bغلظت

آزمایش

مترونیدازول برحسب

نانوفوتوکاتالیست

)±0/1( mg/L

برحسب )±0/05( g/L

26

11

1/9

101

20

11

2

49

0

20

11

1/9

21

4

91

22

1

2

21

0

91

23/4

31

1

1/9

21

0

91

01/9

31

1

1

49

0

91

01

32

111

1

21

0

29

61/2

33

11

1

49

4

91

26/2

34

1

1

21

0

111

24/1

39

11

1

101

0

29

20/1

36

1

1

21

11

91

61

30

11

1

21

4

29

22

30

111

1

21

0

111

60/9

32

111

1

49

0

91

24/6

41

11

1

21

11

29

60/1

41

11

2

21

4

91

22/4

42

11

1

101

4

91

21

43

11

1/9

21

0

111

20/2

شماره

 :Eغلظت هیدروژن

 :Rدرصد بازده

پراکسید برحسب mg/L

تخریب

22/2

 :Cزمان پرتودهی

 pH :Dاولیه

برحسب )±1( min

محلول ()±0/1

0

91
91

99
22/4

() ±1

بعد از ثبت نتاي آزمايشهاي تخريب آنتیبیوتیتک مترونیتدازول در

پاسخ عواملی که تعداد P-آنها کمتر از  1/19باشد ،جزء عوام متؤثر

سامانه اکسايش پیشرفته ،تحلی آماري دادهها با بهرهگیتري از روش

بهحساب میآيند .از طرفی مقدار  ،Fنشانگر میزان اثر هر عام است؛

آنالیز واريانس صورت گرفت .نتاي آنالیز واريانس دادههاي حاصت از

بنابراين ،طبق جدول ( )3عوامت للتتت محلتول مترونیتدازول،

آزمايش در جدول ( )3درج شده است .ارزيابی و تحلیت دادههتا بتر

اولیتته محلتتول ،زمتتان پرتتتودهی و للتتتت نانوفوتوکاتالیستتت متتؤثر،

پاية مقدار ( Pبهعنوان شاخص اهمیت عوامت ) و مقتدار ( Fشتاخص

بتته ترتیتتب ،بتتیشتتترين اثتتر را بتتر بتتازده تخريتتب فوتوکاتالیستتتی

الويت تأثیرگذاري عوام ) انجام شد .بتر استاس مبتانی روش ستطح

مترونیدازول داشتهاند.

تخریب داروی مترونیدازول از آبهای آلوده از طریق نانوفوتوکاتالیست...

(ادامه) جدول  .2جدول طراحي آزمايشها به روش سطح پاسخ و نتايج تخريب.

pH

جدول  .3جدول .ANOVA
عامل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدار F

مقدار P

مدل

19629/90

21

001/20

12/46

1/1111

للتت محلول مترونیدازول

3322/22

1

3322/22

02/24

1/1111

للتت نانوفتوکاتالیست

212/43

1

212/43

9/22

1/1313

زمان پرتودهی

2211/26

1

2211/26

94/06

1/1111

 pHاولیه محلول

2226/01

1

2226/01

90/22

1/1111

للتت هیدروژن پراکسید

163/21

1

163/21

4/10

1/1961

عدم برازش ()LACK OF FIT

092/11

21

42/26

3/92

1/2413
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 3-3تأثیر غلظت محلول مترونیدازول و زمان پرتاودهی بار

همچنین با طوالنی تر شدن زمان پرتودهی تا  ،101minبازده حتذف

بازده تخریب مترونیدازول

مترونیدازول به  01درصد رسیده است[.]14

اثر تغییرات للتت محلول مترونیدازول و زمتان پرتتودهی بتر بتازده
جداسازي مترونیدازول را در شک ( )6مشاهده میکنید .بتا افتزايش

 4-3تأثیر  pHاولیه محلول بر بازده تخریب مترونیدازول

للتت مترونیدازول ،بازده تخريب کتاهش متیيابتد .در للتتتهتاي

نمودار خطوط هم تراز بازده واکنش برحسب تغییرات للتت محلول

پايین محلول مترونیتدازول ( 1mg/Lتتا  ،)11mg/Lزمتان پرتتودهی

آنتیبیوتیک مترونیدازول و  pHاولیه محلول را در شک ( )0مشاهده

طوالنی (بیشتر از  )21minو با للتت  91mg/Lهیدروژن پراکستید،

میکنید که تأثیر معکوس  pHبر بازده تخريب مترونیدازول را نشتان

بازده تخريب مترونیدازول حدود  00درصد به دست آمد ،درحالیکته

میدهد .نتاي بیانگر اين است که در للتت مترونیتدازول معتادل بتا

بتتراي محلتتولهتتاي للتتیظ مترونی تدازول (در گستتتره  11mg/Lتتتا

 ،11mg/Lللتت نانوفوتوکاتالیست  ،1g/Lزمان پرتتودهی  21minو

 ،)111mg/Lبازدهی تخريب دارو به میزان  29درصتد کتاهشيافتته

للتت هیدروژن پراکسید  ،91mg/Lانان اته  pHمحتیط از  4بته

است .دلی اين امر را میتوان از اين قرار بیتان کترد کته در فراينتد

 11افزايش يابد ،بازده تخريب آالينده از حتدود  111درصتد بته 03

اکسايش فوتوکاتالیستی ،کارايی فوتونی به للتتت آالينتده در طتول

درصد کاهش می يابد .علت اين امر میتواند حضور بیشتر يتونهتاي

زمان وابسته است .بهطوريکه در للتتهاي بتاالتر آالينتده ،کتارايی

هیدروژن در محیط اسیدي باشد که منجر به تشکی راديکتالهتاي

فوتونی کاستته متیشتود زيترا در ايتن حالتت ،ممکتن استت ستطح

هیتتدروژن ،و درنهايتتت تبتتدي بتته راديکتتالهتتاي هیدروکستتی

فوتوکاتالیستت اشتباع شتود کته ايتن امتر موجتب لیرفعتال شتدن

متتیشتتوند[ .]14همچنتتین ،در فراينتتدهاي اکستتايش پیشتترفته

کاتالیستت از طريتق ممانعتت در تولیتد راديکتالهتاي هیدروکستی

فوتوکاتالیستی pH ،نقش مهمی در تخريب آاليندهها دارد زيرا بر بار

متتیشتتود و درنهاي تت بتتازدهی فراينتتد تخريتتب فوتوکاتالیستتتی را

ستتطح فوتوکاتالیستتت تتتأثیر متتیگتتذارد .درواقتتع ،بتترهمکتتنش

کاهش میدهد[.]19

الکتروستاتیکی بین سطح نیمرسانا ،مولکولهاي حبل و راديکالهاي

همچنین ،مطابق شک ( ،)6با افزايش زمان پرتودهی ،بازده تخريتب

باردار تشکی شده در خبل اکسايش فوتوکاتالیستی ،به  pHمحلتول

آنتتتیبیوتیتتک افتتزايشيافتتته استتت کتته بتته علتتت ستتاختار پیچیتتده

وابستتته استتت[ .]34در پتتژوهشهتتاي پیشتتین ،در فراينتتد حتتذف

مترونیدازول ،تخريب آن از طريق فراينتد فوتوکاتالیستتی بته زمتان

فوتوکاتالیستی آنتتیبیوتیتک مترونیتدازول در محلتولهتاي آبتی بتا

واکنش بیشتتري نیتاز دارد .در ايتن پتژوهش ،نتتاي حاصت از اثتر

بهره گیري از نانو ذرات تیتانیم اکسید ،مقدار  pHمطلتوب در حالتت

تغییرات للتت محلول مترونیدازول بازمان ،بتا نتتاي پتژوهشهتاي

اسیدي  4/9به دست آمده است[ .]14بهروزي نويتد و همکتاران[]33

پیشتتین همتتاهنگی دارد[33و .]32متتثبت ،در حتتذف فوتوکاتالیستتتی

اثتتر  pHرا در حتتذف فوتواکسايش تی آنتتتیبیوتیتتک مترونیتتدازول در

آنتیبیوتیک مترونیدازول در محلولهاي آبی با استفاده از نتانو ذرات

محدوده  2تا  11را بررسی کردند که در  ،pH = 4حذف آنتیبیوتیک

تیتتتانیم اکستتید ،بتتا افتتزايش للتتتت مترونیتتدازول از  11mg/Lتتتا

 29درصد را گزارش کردند.

 ،41mg/Lحتتدود  21درصتتد کتتاهش حتتذف گتتزارششتتده استتت.
100

100

10
غلظت محلول مترونیدازول ()mg/L

45
1

شکل  .6بازده واکنش برحسب تغييرات غلظت محلول مترونيدازول و زمان پرتودهي
(غلظت نانوفوتوکاتاليست ،1g/L :غلظت هيدروژن پراکسيد 55mg/L :و .)pH=7
56

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و نهم ()5931

زمان پرتودهی ()min

00

 pHاولیه محلول

0

1
100

10
غلظت محلول مترونیدازول ()mg/L

4

شکل  .7بازده واکنش برحسب تغييرات غلظت محلول مترونيدازول و  pHاوليه محلول
(غلظت نانوفوتوکاتاليست ،1g/L :زمان پرتودهي 05min :و غلظت هيدروژن پراکسيد.)55mg/L :

 5-3تااأثیر غلظاات نانوفوتوکاتالیساات باار بااازده تخریااب

متتیدهنتتد[ .]39در پتتژوهشهتتاي پیشتتین ،در فراينتتد حتتذف

مترونیدازول

فوتوکاتالیستی آنتی بیوتیک مترونیدازول در محلولهتاي آبتی داراي

نمودار خطوط هم تراز بازده واکنش برحسب تغییرات للتت محلول

نانو ذرات روي اکستید بتا للتتت اولیته  01mg/Lمترونیتدازول ،بتا

آنتیبیوتیک مترونیدازول و للتت نانوفوتوکاتالیست را در شتک ()0

افزايش میزان کاتالیست از  1/9g/Lبه  ،1/9g/Lاثر افزايشی بر حذف

مشاهده میکنید .همانطور که مشاهده میشود ،با افتزايش للتتت

مترونیدازول نهادند و در ادامه با افزايش بیشتر للتت کاتالیستت تتا

نانوفوتوکاتالیست ،بازده تخريب مترونیتدازول کتاهش متیيابتد .ايتن

مقتتدار  ،3g/Lرونتتد کاهشتتی در حتتذف مترونیتتدازول مشتتاهدهشتتده

موضوع نشانگر اين مزيتت استت کته بتا مصترف مقتادير کمتتري از

است[ .]12در پژوهشی که وانگ و همکاران[ ]32انجام دادند ،بتازده

نانوفوتوکاتالیست ( ،)1/9g/Lمیتوان به بازده مطلوب (در حتدود 21

حذف آنتیبیوتیک مترونیدازول با کاتالیست  K6Nb10.8O30با للتتت

درصد) دستيافت .به طورکلی ،در واکتنشهتاي اکستايش پیشترفته

اولیه  11mg/Lمترونیدازول ،براي کمترين حد کاتالیست معتادل بتا

فوتوکاتالیستتتی ،بتتا افتتزايش للتتتت فوتوکاتالیستتت ،ستترعت حتتذف

 99 ،1/9g/Lدرصد بوده که با افتزودن للتتت کاتالیستت بته ،1g/L

آالينتتدههتتا افتتزايش متتیيابتتد .از ستتوي ديگتتر ،للتتتتهتتاي بتتاالي

بازده حذف به  69درصد رسید .همچنین در حداکثر للتت 1/9g/L

فوتوکاتالیست ،بر سرعت واکنش فوتوکاتالیستی تأثیر میگذارند ،زيرا

کاتالیست بهکار رفته 09 ،درصتد حتذف مترونیتدازول حاصت شتده

مانع رسیدن نور مرئی میشوند و واکنش را تحتت تتأثیر ختود قترار

است.

تخریب داروی مترونیدازول از آبهای آلوده از طریق نانوفوتوکاتالیست...

10

2

100

10
غلظت محلول مترونیدازول ()mg/L

1

غلظت نانوفتوکاتالیست ()g/L

1

0/5

شکل  .8بازده واکنش برحسب تغييرات غلظت محلول مترونيدازول و غلظت نانوفوتوکاتاليست
(زمان پرتودهي ،05min :غلظت هيدروژن پراکسيد 55mg/L :و .)pH=7
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بايد گفت که اثر دماي واکنش ،للتت نمکهتاي محلتول و تتداخ

تجربتتی و نتتتاي پتتیشبینتتیشتتده از متتدل بتتراي میتتزان تخريتتب

بین آاليندههاي دارويتی در ايتن پتژوهش بررستی نشتده استت کته

مترونیدازول را در شک ( )2مشاهده میکنید.

میتواند موضوع مطالعات قرار گیرد.

براي نشان دادن تطابق مطلوب بین پاسخهاي تجربتی و پاستخهتاي
پیشبینیشده به کمک مدل ،از معیار  R2استفاده میشود که مقتدار

 6-3مدل استخراجی برای تخریب آنتیبیوتیک مترونیدازول

اين متغیر بین صفر تا يک است[ .]29مقدار  R2در مدل اين پژوهش

مدل آماري مرتبه دومی که طراحتی  Design Expertبتراي تخريتب

 1/29است که نشان از تطابق مطلوب دادههاي تجربتی بتا دادههتاي

مترونیدازول در ايتن پتژوهش ارائته متیدهتد ،در قالتب رابطته ()3

پتتیشبینتتیشتتده از متتدل دارد (شتتک (.))0

همچنتتین ،مقتتدار R2

بیان میشود:

اصبحشده معادل  1/23است که بیانگر دقت برازش مدل است.

() 3

 .4نتیجهگیری کلی
اين پژوهش نشان داد که نانوفوتوکاتالیست ترکیبی تیتانیم اکستید و

در مدل ارائه شده ،ضريب هتر عامت بتا نصت اثتر آن برابتر استت.

آهن اکسید بر پايه زئولیت طبیعی ايرانی (کلینوپتیلواليت) ،میتوانتد

به اين ترتیب ،للتت محلتول مترونیتدازول ( )Aبتا ضتريب -14/42

بهعنوان يک گزينه کاربردي براي تخريب آنتیبیوتیتک مترونیتدازول

بیشترين تأثیر را در تخريب مترونیدازول دارد ،به طوريکه با افزايش

از فاضببهاي صنايع دارويی و منابع آب بهکار گرفته شتود .تحلیت

للتت آالينده ،بازده تخريب کاهش میيابد pH .اولیه محلول ( )Dبا

نتاي با بهرهگیري از نرمافزارهاي آماري بر اساس روش سطح پاستخ

ضريب  -11/20دومین عام مؤثر در تخريب مترونیدازول است کته

نشان داد که افزايش زمان پرتودهی و کتاهش  ،pHبتازدهی تخريتب

در بازدهی حذف دارو تأثیر معکوس دارد .سومین عام مؤثر ،متدت

مترونیدازول را افزايش میدهد .ايتن درحتالیاستت کته بتا افتزايش

زمان پرتودهی ( )Cبا ضريب  +11/03است که با افزايش زمان ،بازده

للتت آالينده ،بازدهی حذف کاهش میيابتد .همچنتین ،بتر استاس

تخريتب آالينتتده زيستت تخريتتب ناپتذير افتتزايش متیيابتتد .للتتتت

نتاي بهدستآمده ،بازده فرايند تخريب فوتوکاتالیستی مترونیدازول با

نانوفوتوکاتالیستتت ( )Bبتتا ضتتريب  -3/64اهتتارمین عامت متتؤثر در

بهرهگیري از اين نانوفوتوکاتالیست ،بهنحو اشمگیري باال بوده (22/4

حذف آلودگی است .اثر معکوس للتتت نانوفوتوکاتالیستت در بتازده

درصتد) و حتتی در کتمتترين ستطح محتدوده للتتت ( )1/9g/Lو

تخريب مترونیتدازول بته ايتن معناستت کته در للتتتهتاي پتايین

باالترين للتت آالينده ( ،)111mg/Lقادر به تخريب مترونیدازول در

نانوفوتوکاتالیست میتوان به بازده باالي تخريب آالينده رسید .نتاي

حدود  01درصد است.
100/00

66/50

نتایج پیشبینیشده ()%

00/05

45/25

24/00
100/00

00/15

66/30
نتایج تجربی ()%

45/45

24/60

شکل  .0نتايج تجربي (مربعها) و نتايج پيشبينيشده از مدل (خط تيره) براي تخريب مترونيدازول.
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