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 - 1استادیار شیمی معدنی ،گروه شیمی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران
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چكیده
در مقالۀ حاضر ،نانوذرات اکسید روی ) (ZnOو اکسید روی دوپه شده با منگنز )(Mn-ZnO
به روش سل -ژل سنتز شدند .برای شناسایی نانوذرات سنتز شده از روشهای پرراش پرورو
ایکس ) ،(XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMو طیفسنجی پراش انرژی پروو ایکس
)(EDXاستفاده شد .نتایج حاصل از وجزیۀ  XRDنشان داد که منگنز در ساختار اکسید روی
دوپه شرده اسر  .وصراویر حاصرل از  ،SEMسرنتز فتوکاوالیسر هرای  ZnOو  Mn-ZnOرا
در ابعاد نانومتری وأیید کرد .فعالی فتوکاوالیستی نانوذرات سنتز شرده  ZnOو Mn-ZnO
برای حذف رنگزای آبی مستقیم  11زیر وابش نرور فررابنفش بررسری شرد .میرزان وخریر
رنگزای آبی مستقیم  11به کمک فتوکاوالیس های  ZnOو  Mn-ZnOبرا میرزان بارگرذاری
 5/1 g/Lبعد از  09دقیقه وابش نرور برهورویر برابرر برا  22و  01درصرد بره دسر آمرد.
سازوکاری برای عملکرد نانو ذرات  Mn-ZnOو نقش منگنز در افزایش فعالی فتوکاوالیستی
اکسید روی ارائه شد .بررسیها نشان دادند که جنبششناسی وخری فتوکاوالیستی رنگزای
آبی مستقیم  11از واکنش شبه درجۀ یرک پیرروی مریکنرد .نانوفتوکاوالیسر Mn-ZnO
پایداری مناسبی برای بازیابی و استفادۀ مجدد از خودنشان دادند.

 .7مقدمه



واریخ دریاف 00/90/92 :
واریخ پذیرش00/11/91 :
شماره صفحات 34 :وا 52

کلیدددوا ههددا :اکسررید روی،
نررررانوذرات  ،Mn-ZnOوخریرررر

بهبود فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی به کمک منگنز...

DOI: 10.22034/ijche.2021.258182.1071

فتوکاوالیسرررررررتی ،رنگرررررررزای
آبی مستقیم 11

وجزیۀ زیس شناختی ،درصورویکه پاالیش نشده وارد محریط شرود

از عمدهورین منابع آالیندۀ محیط زیس پسابهرای صرنعتی اسر

صدمات جبرانناپذیری به محیط زیس وارد میکند بنابراین وصفیۀ

مواد رنگزا در میان ورکیبات آالیندۀ محیط زیسر  ،اهمیر ویرههای

آن با روشهای مناس قبل از وخلیه به محیط ضروری اس  .واکنون

دارد .پساب رنگی از صنایع نساجی و رنگرزی ،صنایع غرذایی ،وولیرد

روشهای گوناگونی مانند جذب سطحی ،فرایندهای غشایی ،زیستی،

مواد آرایشی و بهداشتی ،صنایع داروسازی ،صنایع چرم ،کاغذ و دیگر

اکسایش پیشرفته و غیره برای حذف رنگزاهای موجود در ایرن گونره

صنایع وولید میشود .در میان مواد رنگزا ،رنگزاهای آزو دارای یک یا

پسابها به کار رفته اس [ .]1-4در میران ایرن روشهرا فراینردهای

چند حلقۀ بنزنی اس که بهدلیرل سرميی برودن و مقاومر در برابرر

فتوکاوالیستی اکسایشی برهعنروان یرک فراینرد اکسرایش پیشررفته،

* بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بروجرد ،گروه شیمی

بهدلیل قابلی وخری رنگزاها و سایر ورکیبات آلی موجود در پسابها
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مقاالت

مورد ووجه ویهۀ محققان قرار گرفته اس

شرعا یرونی منگنرز برا روی ،ورود منگنرز را بره سراختار کریسرتالی

[.]3

در بسیاری از فرایندهای فتوکاوالیستی از نانوذرات نیمههادیها مانند

اکسید روی امکانپذیر میسازد .از دیگر بروریهای منگنرز ،سرادگی

اکسرر رید ویتررررانیوم و اکسرر رید روی ،بررررهعنرررروان کاوالیسرر ر

سنتز نمونۀ اصالحی بردون وغییرر سراختار کریسرتالی اکسرید روی

استفاده میشود[ .]5از این میان ،اکسید روی بهدلیل انرژی باند گپ

در محدودۀ وسیعی از غلظ منگنز اس که کاربرد آن را در وخری

کم ،مقاوم در برابر نور و خوردگی شیمیایی ،سمی نبودن ،ووانرایی

آالیندههای آلی جال

جذب گسترۀ وسیعی از امواج الکترومغناطیس ،ووانایی براالی وولیرد

فتوکاوالیس در خواص نهرایی آن مرثرر اسر  .از میران روشهرای

آب اکسیهنه و خواص فتوکاوالیستی عالی بهعنوان یک فتوکاوالیسر

مختلفی که برای سنتز نانومواد وجود دارد روش سل -ژل بهدلیرل

در وخری بسریاری از ورکیر هرای آلری مرورد ووجره اسر [1و.]6
در وخری

فتوکاوالیستی آالیندههای آلری برا جرذب نرور برهوسریلۀ

بروریهایی مانند ووزیع یکنواخ

اندازۀ ذرات ،هزینۀ وجهیزات کم،

کنترل سادۀ شرایط واکنش و دمای پایین سنتز مورد ووجه محققان

فتوکاوالیس  ،الکترون از الیۀ ظرفی به الیرۀ هردای منتقرل و زوج

واقع شده اس

الکترون -حفره وولید میشود .این حفره و الکترون منجرر بره وولیرد

رنگزای آبی مستقیم  (DB71) 11یک ورکی آزویری برا سره پیونرد

رادیکرالهرای فعرالی ماننرد رادیکرالهرای هیدروکسریل ) (•OHو

آزویی و هش حلقۀ بنزنی اس که بهعنوان یک ورکی

آرومراویکی

سوپر اکسید آنیون ) (O2•-میشود که قردرت اکسریدکنندگی براالیی

اررات نامطلوبی مانند سرطانزایی ،حساسی زایی و جهشزایی دارد.

دارد و منجررر برره وخری ر سرراختمان ورکی ر آل ری م ریشررود[.]2

این ورکی

در صنایع نساجی ،چررم ،کاغرذ و غیرره کراربرد فراوانری

بهطور کلی سطح ویهه و نقصانهای سرطحی در فتوکاوالیسر هرای

دارد[10و .]12سرراختار شرریمیایی رنگررزای  DB71در شررکل ()1

اکسید فلزی نقش مهمری در واکرنشهرای وخریر دارنرد .افرزایش

نشان داده شده اس  .بر اساس مطالعات واکنون گزارشری مبنری برر

سطح ویهه باعث افزایش جذب واکنشدهندهها و به دنبال آن افزایش

وخری رنگزای آبی مستقیم  71به کمک نانوفتوکاوالیس اکسید روی

فعالی فتوکاوالیس میشود .با این حال نانوذرات اکسید روی خالص

دوپهشده با منگنز در راکتور دوغابی زیر وابش نور فرابنفش مشراهده

محدودی هایی مانند جذب مجدد سریع جف های الکتررون -حفررۀ

نشده اس  .در این پهوهش بهمنظور افرزایش فعالیر فتوکاوالیسرتی

برانگیخترره دارنررد کرره باعررث کرراهش بررازده فتوکاوالیسررتی آنهررا

اکسید روی از منگنز استفاده شد .نانوذرات اکسید روی و اکسید روی

میشود[ .]0دوپ نیمههادیها با فلزات یکی از اقدامات مطرح بررای

دوپهشده با منگنز به روش سل -ژل سنتز شدند .سرسس سراختار و

افزایش فعالی فتوکاوالیستی آنهاس  .اصالح نانوذرات اکسید روی

ریخ شناسی سطح نانوذرات بررسی شد .بهمنظرور بررسری فعالیر

با دوپ فلزات واسطه خواهان چشمگیری دارد .دوپ اکسیدهای فلزی

فتوکاوالیستی نانوذرات اکسید روی بهبرود یافتره DB71 ،برهعنروان

با فلزات واسطه نقصانهای سطحی و جذب نور را افزایش میدهد که

آالینررده انتخرراب شررد .ووانررایی فتوکاوالیس ر هررای سررنتز شررده

شرود.

در وخری  DB71زیر وابش نور فرابنفش ارزیابی شردند .اررر شررایط

روی بررا فلزاورری ماننررد  Ag ،Co ،Fe ،Ni ،Mnو Cr

عملیاوی مهم ،مطالعات جنبششناختی و قابلی بازیرابی و اسرتفادۀ

در نهای

میوواند منجرر بره افرزایش برازدهی فتوکاوالیسر

دوپ اکسررید

بهمنظور افزایش سطح ویهه ،کاهش اندازۀ ذرات و کاهش انرژی بانرد

[.]14-11

مجدد فتوکاوالیس از سایر اهداف این پهوهش اس

گپ نرانوذرات اکسرید روی گرزارش شرده اسر [ .]19-12نزدیکری

شکل  .1ساختار شیمیایی DB71
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ووجه میسرازد از سرویی دیگرر روش سرنتز

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و پانزده ()1044

.

 7-2مواد و دستگاهها

ناپیوسته به حجم  199 mLاز جنس پیرکس اسرتفاده شرد .راکترور

اسررتات روی دو آبرره ) (Zn(CH3COO)2.2H2Oو اسررتات منگنررز

مجهز به یک ژاک آب خنککننده بررای کنتررل دمرا برود59 mL .

چهار آبه ) (Mn(CH3COO)2.4H2Oبهعنوان پیشسازنده ،ایزوپروپیل

از پساب بره همرراه نانوفتوکاوالیسر برا میرزان بارگرذاری 5/1 g/L

الکل و مونو اوانول آمین بهوروی برهعنروان حرالل و پایدارکننرده از

به راکتور افزوده شد .از  2المپ فرابنفش برا وروان  2وات برهعنروان

شرک مرک آلمان وهیه و بدون عملیات خالصسازی استفاده شدند.

منبع نور فرابنفش در باالی راکتور اسرتفاده شرد .راکترور در دمرای

بهمنظور بررسی فازهای بلوری نانوذرات سنتز شده از دستگاه پرراش

 25 °Cونظرریم شررد .فراینررد حررذف فتوکاوالیسررتی در دو فرراز

پرورو ایکرس ) (XRDمردل  Bruker D8اسرتفاده شرد .از دسرتگاه

انجام میشود که عبارتاند از فاز وعادل جذب -دفرع و فراز واکرنش.

میکروسکوپ الکترونری روبشری ) (SEMمردل  Philips XL30بررای

در فرراز اول مخلرروط بررهمرردت  49دقیقرره در حضررور فتوکاوالیس ر

بررسی ریخ شناسی سطح نانو ذرات استفاده شد .برای وأیید حضور

در واریکی هم زده میشود وا به وعرادل جرذب -دفرع دسر یابرد و

عناصر در ساختار کاوالیسر از وجزیرۀ طیرفسرنجی پرراش انررژی

در فاز بعدی زیر وابش نور فرابنفش و ورود هوا بهعنوان منبع اکسیهن

پروو ایکس ) (EDXبرهکمرک میکروسرکوپ الکترونری مردل

Vega

ساخ شرک  Tescanبا مدل وجزیهگر  Rontecبهرره گرفتره شرد.
وعیین غلظ

 DB71برای بررسی فعالیر فتوکاوالیسرتی نرانو ذرات

بهوسیلۀ دستگاه طیرفنورسرنج  UV-Visسراخ شررک شریمادزو
انجام شد.

سرنگ نمونهگیری شد و بعد از جداسازی فتوکاوالیسر

برا دسرتگاه

سانتریفیوژ ،میرزان حرذف رنگرزا بره کمرک دسرتگاه طیرفنورسرنج
 UV-Visحساب شد.

 .3نتایج و بحث
 7-3مشخصهیابی فتوکاتالیستها

 2- 2سنتز نانوفتوکاتالیست  Mn-ZnOو ZnO

روش سل -ژل برای سنتز نمونهها به کار رف  .برای سرنتز نرانوذرات
اکسید روی دوپهشده با منگنز ابتدا  449/9مول نمرک اسرتات روی
دو آبه به حالل اضافه شد .محلول در حالی که هم زده میشد ،پایدار
کنندۀ مونواوانول آمین قطرهقطرره اضرافه شرد ،سرسس  9/991مرول
نمک منگنز استات چهار آبه بهعنوان پیشسازندۀ منگنز اضرافه شرد.
با اضافه کردن آب مخلوط واکرنش در دمرای  19 °Cبرهمردت یرک
سرراع

قرار میگیرد .در بازههای زمانی مناس از مخلوط واکنش بهوسریلۀ

بررهشرردت هررمزده شررد .مخلرروط پررس از بیرراتشرردن

به مدت  23ساع در آون خشک شد و در پایان در دمرای 699 °C
به مدت یک ساع کلسرینه شرد .نرانوذرات سرنتز شرده

Mn-ZnO

نامیده شد .برای سنتز نانوذرات اکسید روی مراحل فوق بدون اضرافه
کررردن اسررتات منگنررز انجررام شررد .نمون رۀ سررنتز شررده

ZnO

نتایج وجزیۀ پراش پروو ایکس فتوکاوالیسر هرای  ZnOو

بهبود فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی به کمک منگنز...

 .2بخش تجربی

بهعنوان پساب مدل وهیه شد .برای انجام آزمایشهرا از یرک راکترور

Mn-ZnO

در شکل ( )2نشران داده شرده اسر  .پیرکهرای مشرخصشرده در
الگوهای  XRDمربوط به صفحات کریستالی (،)191( ،)299( ،)199
( )112( ،)194( ،)119( ،)192و ( )291اس ر کرره نشرراندهنرردۀ
وجرود سراختار بلرورین اکسرید روی در دو نمونرۀ اکسرید روی و
اکسید روی بهبودیافته با منگنز اس و وشکیل فاز بلرورین وروزیر
شرشضرلعی اکسرید روی را وأییرد مریکنرد

(JCPDS card No.

)29[ 36-1451و15و .]19همرراهنگی الگوهررای ایررن دو نمونرره
نشاندهندۀ وشکیلنیرافتن ورکیبرات جدیرد در نمونرۀ اکسرید روی
دوپهشده با منگنرز در مقایسره برا نمونرۀ اکسرید روی اسر کره برا
دادههای XRDوشخیص داده نشد .کاهش جزئی زاویرۀ پیرکهرا در
نمونرۀ  Mn-ZnOدر مقایسره برا  ZnOنشراندهنردۀ وغییرر جزئری

نامیده شد.

راب های شبکۀ ذرات اکسرید روی دوپرهشرده برا منگنرز اسر کره

 3-2بررسی فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات سنتز شده

مریووانرد مربروط بره بیشرتر برودن شرعا یرونی (24/9

Mn2+ (Å

2+

برای بررسی فعالی نانوفتوکاوالیس های سنتز شده در وصفیۀ پساب

در مقایسه با شرعا یرونی ( Zn (Å 13/9در سراختار اکسرید روی

نسراجی ،محلرول رنگرزای آبری مسرتقیم  11برا غلظر 19 mg/L

باشد لرذا مریوروان نتیجره گرفر کره منگنرز در سراختار بلرورین
اکسید روی دوپه شده اس

[21و.]11
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شکل  .2تصویر پراش پرتو ایکس نانوذرات  ZnOو

38

.Mn-ZnO

وصراویر میکروسرکوپ الکترونری روبشری بررای نمونرههرای  ZnOو

در محدودۀ نانوس انتظار میرود که رفتار کاوالیستی مناسبی از خود

 Mn-ZnOدر شکل ( )4نشان داده شرده اسر  .همرانگونره کره در

نشان دهند.

وصراویر مشرخص اسر  ،نمونرههرای اکسرید روی و اکسرید روی

بهمنظور وأیید حضور منگنز در نمونه  Mn-ZnOسنتز شرده وجزیرۀ

بهبودیافترره بررا منگنررز از نررانوذراوی بررا ریخرر شناسرری کررروی

EDXانجررام شررد نتررایج حاصررل از وجزیرره کرره در شررکل ()3

وشرکیل شردهانرد .انردازۀ نرانوذرات  ZnOو  Mn-ZnOدر محردودۀ

ارائه شرده اسر  ،وجرود منگنرز را در سراختار نرانوذرات

 49-59نانومتر وعیین شدند .با ووجه به این که اندازۀ ذرات نمونهها

وأیید میکند.

(الف)
شکل  .3تصاویر  SEMنانوذرات سنتز شده (الف)  Mn-ZnOو (ب)
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(ب)
ZnO

Mn-ZnO

MnKa
MnKb
70/88

70/88

72/88

0/88

78/88

0/88

0/88

2/88

انرژیKeV /

شکل  .4طیف  EDXنانوذرات .Mn-ZnO

 2-3فعالیت فتوکاتالیستی

نتایج بر مریآیرد زیرر ورابش نرور فررابنفش ،فعالیر فتوکاوالیسرتی

برای بررسی وخری رنگزای آبی مستقیم  11زیر وابش نور فرابنفش

نانوذرات  Mn-ZnOبیشتر از  ZnOاس  .بعد از  09دقیقه وابش نرور

انجررام شررد .نتررایج

فرابنفش میزان وخری رنگزای  DB71به کمرک فتوکاوالیسر هرای

وخری نامحسوس رنگزا را زیر وابش نور فرابنفش نشران دادنرد لرذا

 ZnOو  Mn-ZnOبهوروی برابر با  22و  01درصرد بره دسر آمرد.

آزمایشهای انجامشده در حضور فتوکاوالیس و نور فرابنفش بیرانگر

اصالح نانوذرات اکسید روی بهکمک منگنرز باعرث افرزایش فعالیر

آزمررایشهررایی برردون حضررور کاوالیسرر

ووانایی فتوکاوالیسر در وخریر رنگرزای  DB71اسر  .شرکل ()5

فتوکاوالیستی اکسید روی در وخری رنگزا شده اس

فعالیر فتوکاوالیسرتی نرانوذرات  ZnOو  Mn-ZnOرا در وخریر

میووان در حضور منگنز در ساختار اکسید روی جستجو کرد.

بهبود فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی به کمک منگنز...

ZnKa
ZnLb
ZnLa

عل این امر را

رنگزای  DB71زیر وابش نور فرابنفش نشان مریدهرد .چنران کره از

788
08

Mn-ZnO
ZnO

08

درصد تخریب

08

28
8
788

08

08

08

28

8

زمان (دقیقه)

شکل  .5نمودار درصد تخریب رنگزای  DB71به کمک نانوفتوکاتالیستهای  ZnOو

.Mn-ZnO
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عملکرد اکسید روی بهعنوان فتوکاوالیس در واکنشهرای اکسرایش

h  OH   OH

()4

زیر وابش نور فررابنفش در مقراالت گرزارش شرده اسر [ .]22ورود
منگنز به ساختار بلورین اکسید روی باعث ایجاد ورازهرای الکترونری

h  H 2O  H   OH

()3

جدیدی در باند گپ اکسید روی و نزدیک به الیۀ هردای مریشرود
ایجاد این ورازهای الکترونی باعث افزایش جذب نور و انتقرال آن بره

O2  H   H 2O  H 2O2  OH 

()5

ناحیۀ نور مرئی و همچنین انتقال بار از اربیتال  dمنگنز دوپشده به
الیررۀ هرردای یررا ظرفی ر اکس رید روی م ریشررود[23و .]24نتررایج

H 2O2  e  OH   OH

() 6

بهدس آمده نشان دادند که ورود منگنز در ساختار اکسید روی باعث
افزایش فعالی فتوکاوالیستی آن میشود .در ادامه سرازوکاری بررای

UV
H 2O2 
 2  OH

()1

عملکرد نانوذرات اکسید روی بهبودیافته با منگنز در وخری رنگرزای
 DB71ارائه میشود .زیرر ورابش نرور فررابنفش نرانوذرات

Mn-ZnO

عملکرد فتوکاوالیس  Mn-ZnOزیر وابش نور فرابنفش در شکل ()6

با جذب نور برانگیخته میشوند .الکترون و حفررههرای ایجادشرده در

ارائه شده اس

بنابراین میووان نتیجه گرف که برا ورود منگنرز بره

الیۀ ظرفی و هدای فتوکاوالیس میووانند با مرواد جرذبشرده در

ساختار اکسید روی وولیرد رادیکرال هیدروکسریل افرزایش و جرذب

سطح کاوالیس وارد واکنش شده ،رادیکرالهرای  •OHو  O2•-وولیرد

مجدد الکترون -حفره کاهش مرییابرد کره باعرث افرزایش فعالیر

کننررد کرره نقررش مهم ری در وخری ر رنگررزای آبرری مسررتقیم 11

فتوکاوالیستی نانوذرات  Mn-ZnOمیشود.

دارد[26و .]25ومام الکترونهای بر انگیخته موفق به انتقال بره الیرۀ
هدای نمیشوند برخی از آنها به وراز انررژی منگنرز در بانرد گرپ
فتوکاوالیس منتقل میشوند که جداسازی موفق الکترون و حفرره را
نتیجه میدهد و از احتمال جذب مجدد الکتررون -حفرره جلروگیری
میکند .در این فرایند الکترونهای موجود در سطح انرژی ایجادشده
بهوسیلۀ منگنز میووانند با مولکولهای اکسیهن جذبشده در سطح
فتوکاوالیس

واکنش دهند و رادیکرالهرای  O2•-وولیرد کننرد .ایرن

رادیکالها عالوه بر نقشداشتن در وخریر

رنگرزا مریوواننرد برا آب

جذبشده در سطح فتوکاوالیس واکنش دهند و آب اکسیهنه وولیرد
کنند که در حضور الکترون و یا نور فرابنفش منجر به وولید رادیکرال
فعال  •OHمیشود .از سویی دیگر حفرۀ وشکیلشده میوواند با آب یا

شکل  .6عملکرد نانوذرات  Mn-ZnOزیر تابش نور .UV

گروههای  OHسطحی واکنش دهد و رادیکالهای هیدروکسیل وولید
کنرد .واکرنشهرای  1ورا  1وولیرد رادیکرالهرای هیدروکسریل را

 3- 3اثر pH

نشان میدهد که نقش مهمی در وخری رنگرزای آبری مسرتقیم 11

در وصفیۀ پساب pH ،یک مثلفۀ عملیاوی مهم اس

دارند[21و.]13

در وخری ر رنگررزای  DB71برره کمررک فتوکاوالیسرر

از این

رو ارر pH
Mn-ZnO

بررسری شرد .در شرکل ( )1میرزان وخریر رنگرزای  DB71بعرد از
()1

( Mn  ZnO )  h  e  h

()2

e  O2  O2

 59دقیقه وابش امواج فرابنفش در pHهای مختلف نشان داده شرده
اسر  .نترایج نشران مریدهنررد کره میرزان وخریر فتوکاوالیسررتی
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وخری فتوکاوالیستی ورکیبات آلی بهدلیل نقش چندگانرۀ آن امرری

وغییرات ) –Ln(C/C0را بر حسر زمران ورابش نرور فررابنفش بررای

پیچیده اسر  .یکری از ارررات  pHمربروط بره حالر یرونی سرطوح

نانوفتوکاوالیس های  ZnOو  Mn-ZnOنشان میدهرد .برا ووجره بره
مریوروان

فتوکاوالیس و برهمکنش واکنشدهندهها برا سرطح فتوکاوالیسر

خطیبودن نمودارهای رسرمشرده بررای دو فتوکاوالیسر

اس [ .]22وغییرات  pHمریووانرد در جرذب مولکرولهرای رنگرزای

نتیجه گرفر کره جنربششناسری فتوکاوالیسرتی وخریر رنگرزای

 DB71بر روی سطح فتوکاوالیس بهعنوان مرحلۀ مهرم در وخریر

آبی مستقیم  11از واکنش شبه درجۀ یک پیروی مریکنرد در ایرن

فتوکاوالیستی اررگذار باشد[20و .]15از سرویی دیگرر رادیکرالهرای

صورت اروباط برین غلظر آالینرده و زمران واکرنش در رابطرۀ ()2

هیدروکسیل میووانند از واکنش میان حفرههای مثبر و یرونهرای

ارائه شده اس

.

هیدروکسید وولید شوند .حفرههای مثب در محیطهرای اسریدی و
رادیکالهای هیدروکسیل در محیطهرای برازی و خنثری برهعنروان

–Ln(C/C0)=kt

()2

اکسیدکنندۀ اصلی در نظر گرفته میشوند[ .]49افزایش قابل مالحظۀ
میزان وخری در  pHبراالور از  19/5مریووانرد مربروط بره فراوانری

که در رابطۀ فوق  Cغلظ لحظهای و  C0غلظ اولیۀ آالینده t ،زمان

گروههای  OH-در محیط و نزدیکری سرطح فتوکاوالیسر باشرد کره

واکنش و  kراب سرع ظاهری اس  .شی خطهای بهدسر آمرده

منجررر برره وولیررد رادیکررالهررای ( •OHواکررنش  )4م ریشررود کرره
نشاندهندۀ نقش مهم این رادیکالها در وخری  DB71اس

بررای نررانوذرات  ZnOو  Mn-ZnOبیررانگر رابر سرررع ظرراهری

.

هر فتوکاوالیس در وخری آالینده اس

که بررای  ZnOو Mn-ZnO

 0-3جنبششناسی تخریب فتوکاتالیستی

بهوروی برابر با  9/921 1-minو  9/941 1-minبه دس آمرد .نترایج

جنبششناسی وخری فتوکاوالیستی رنگرزای آبری مسرتقیم  11بره

به دس آمرده افرزایش  16درصردی رابر سررع ظراهری را بررای
نانوذرات بهبود یافتۀ اکسید روی در مقایسه برا اکسرید روی خرالص

کمک نانوفتوکاوالیس های  ZnOو  Mn-ZnOزیر وابش نور فرابنفش

بهبود فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی به کمک منگنز...

محیط بازی بیشتر از محیط خنثی اس  .وفسریر اررر  pHدر میرزان

غلظرر رنگررزا برابررر بررا  19 mg/Lبررسرری شررد .شررکل ()2

نشان میدهد.

با میزان بارگذاری فتوکاوالیس برابر با  pH ،5/1 g/Lبرابر با  11/5و

788

08

08

درصد تخریب

08

28

8
77/0

78/0

0/0

9/0

1/0

0/0

pH

شکل  .7اثر  pHمحلول بر میزان تخریب رنگزای .DB71
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2/0
2

Mn-ZnO
)- Ln (C/C0

R2 = 8/9100

7/0
7

ZnO
8/ 0

2

R = 8/9931

8
08

08

08

28

38

8

78

زمان (دقیقه)

شکل  .8جنبششناسی واکنش شبه درجۀ یک تخریب رنگزای  DB71در حضور نانوذرات  ZnOو .Mn-ZnO

فرایند حذف رنگزای  6 ،DB71بار در شرایط عملیاوی یکسان وکررار

 0-3پایداری فتوکاتالیست
یکی از کاستیهای استفاده از فتوکاوالیس ها ،غیرفعال شدن آنها در

شد .پس از انجام هر آزمایش ،فتوکاوالیسر

در اسرتفادۀ

بعد از شستشو و خشکشدن در آزمایش بعدی استفاده شرد .نترایج

مجدد در واکنش در میزان پایداری آن نقرش مهمری دارد .بره ایرن

آزمایشها در شرکل ( )0ارائره شرده اسر  .مالحظره مریشرود کره

منظور پایداری نانوذرات  Mn-ZnOسنتز شده و استفادۀ مجدد آنها

نانوفتوکاوالیس سنتز شده ،فعالی مناسبی را در حذف رنگزا پس از

در وخریر رنگرزای آبری مسرتقیم  11زیرر ورابش نرور فررابنفش

 6بار استفادۀ مجدد از خود نشان داده اس

این نتایج بیانگر ووانایی

با میزان بارگذاری فتوکاوالیس برابر با  pH ،5/1 g/Lبرابر با  11/5و

مناس فتوکاوالیس اکسید روی بهبود یافتره برا منگنرز در قابلیر

غلظ رنگزا برابر با  19 mg/Lبعد از  2ساع وابش نور بررسی شرد.

بازیابی و استفادۀ مجدد آن اس

وخری آالیندههای آلری اسر  .عملکررد فتوکاوالیسر

.

788
08

08
28
8
0

0

3
0
استفاده مجدد فتوکاتالیست

2

7

شکل  .9فعالیت فتوکاتالیست  Mn-ZnOدر بازیابی مجدد.
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 نتیجهگیری کلی.0
نانوذرات اکسید روی و اکسرید روی بهبودیافتره برا منگنرز بره روش
 ساختار وروزیرXRD  نتایج وجزیۀ. ژل با موفقی سنتز شدند-سل
دانههرایSEM  وصاویر. نشان دادMn-ZnO  وZnO را برای نانو ذرات
 نتایج.کروی با ابعاد نانومتری را برای نانوذرات سنتز شده نشان دادند
 حضور منگنز را در ساختار اکسید روی وأییردXRD  وEDX وجزیۀ
 نررانوذرات اکسررید روی بهبودیافترره بررا منگنررز فعالیرر.کردنررد
11 فتوکاوالیسرتی بیشرتری را بررای حرذف رنگرزای آبری مسرتقیم
زیر وابش نور فرابنفش در مقایسه برا نرانوذرات اکسرید روی خرالص
 منگنز دوپشده در ساختار اکسید روی میوواند.از خود نشان دادند
بهعنوان وله الکترون عمرل کنرد و الکتررون برانگیختره را بره سرطح
کاوالیس ر منتقررل کنررد کرره ممکررن اس ر رادیکررالهررای آنیررون
 وولید کند که میووانند در واکرنش هرای وخریرO2•- سوپر اکسید
 نتیجرۀ ایرن امرر جلروگیری از جرذب مجردد.رنگرزا شررک کننرد
. حفره اس که باعث افزایش بازدهی وخری نوری میشود-الکترون
نتایج آزمایشها نشان داد که جنبششناسی وخریر فتوکاوالیسرتی
 وZnO  برهکمرک نانوفتوکاوالیسر هرای11 رنگرزای آبری مسرتقیم
 زیر وابش نور فرابنفش از واکنش شبه درجۀ یرک پیررویMn-ZnO
 نتایج بیانگر نیرافتن افر جردی فعالیر نانوفتوکاوالیسر.میکند
اکسید روی بهبودیافته با منگنز پس از چندین بار استفادۀ مجدد بود
کره نشرراندهنرردۀ پایررداری مناسر آن در وخریر فتوکاوالیسررتی
.

زیر وابش نور فرابنفش اس
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