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Abstract
Tin oxide nanoparticles were synthesis successfully using Melia
Azedarach seed extract and was characterized by XRD and SEM
analyses. SnO2 NPs were employed to degrade the Eriochrome
Black T (EBT) dye in an aqueous solution under UV light.
Moreover, the responsible surface method (RSM) was employed to
investigate the effect of three parameters, including reaction time
(0.5 to 4h), catalyst loading (0.05 to 0.15g), and initial pH of the
dye solution (2 to 10) on the photocatalytic degradation yield as
well as to optimize of EBT degradation reaction. The result
demonstrated that pure tin oxide NPs were synthesized by applying
this green route. Furthermore, the RSM results showed that the pH
factor has the greatest effect on dye degradation. According to the
optimization results, the highest photocatalytic degradation
efficiency of the dye was about 94% at pH = 3.25, time = 3.6 h,
and adsorbent dosage = 0.14g.
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چكیده
نانوذرات دیاکسید قلع بهروش سبز با استفاده از افشرۀ میوۀ زیتون تلخ بهطور موفقیتآمیز
تولید و بهکمک تجزیه هاای  XRDو  SEMمشخصاهیاابی شاد .ناانوذرات تولیدشاده بارای
تخریب رنگ اریو کروم بلکتای )EBT( 1محلاو در آب در زیار الما  UVاساتفاده شاد.
همچنین با استفاده از طراحی آزمایشها بهروش رویۀ پاسخ ،اثر مؤلفههای تأثیرگذار نظیار
 2( pHتا  )11اولیۀ محلو رنگای ،زماان واکانش ( 1/5تاا  4سااتت) و مقادار کاتاالیزور
( 1/15تا  1/15گرم) بر روی بازده حذف رنگ بررسی و بهیناه شاد .نتاایج نشاان داد کاه
نانوذرات دیاکسید قلع خالص با اندازۀ ذرات نانومتری بهکمک این روش سبز تولیاد شاده
است .همچنین ،با کمک طراحی آزمایش مشخص شد که تامل  pHبیشاترین تاأثیر را بار
بازده تخریب رنگ داشته است .با توجاه باه نتاایج بهیناهساازی ،بیشاترین باازده تخریاب
فتوکاتالیستی رنگ در حدود  44درصد در  pHبرابر با  ،3/25زمان  3/6ساتت و  1/14گرم
از فتوکاتالیزور به دست آمد.
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 .1مقدمه

به شمار می آید .استفاده از روشهای بیولوژیکی نیز در صنایع بسایار

صنایع گوناگون نظیر لوازم آرایشای ،پالساتیکساازی ،چارم ساازی،

رایج است؛ از برتری های ایان روش مایتاوان باه ساازگار باودن باا

غذایی و نساجی روزاناه مقادار زیاادی پسااب را کاه اغلاب حااوی

محیط زیست و تولید لجن کم اشاره داشت؛ اما ریزاندام ها تنهاا قاادر

مواد سمی و آالیندههای مضر هستند ،وارد محیطزیست مایکنناد.

به تخریب نوع خاصی از رنگها هستند و هم چنین برای پیادهساازی

یکی از این آالیندهها رنگهای مختلفای اسات کاه در ایان صانایع

این روش به زمینی با مساحت زیااد نیااز اسات] .[8جاذب ساطحی

استفاده میشود] .[1تحقیقات نشان داده که ممکن است قریاب باه

روشی ارزان ،ساده ،در دسترس و با بازدهی خوب است؛ اما بهکماک

 %15از کل رنگهای مصرفشده در این کارخانهها بههمراه فاضاالب

این روش تنها میتوان آالینده را از محیط آبی جذب کرد .در نتیجه،

خروجی صنایع وارد محیط زیست شود] .[2بهتلات حاللیات بااالی

این روش نیازمند یک مرحلۀ اضافه برای تخریب مولکو هاای رناگ

مواد رنگی در آب ،رنگها بهتنوان یک آالیندۀ بالقوۀ زیستمحیطای

اساات؛ بنااابراین هرکاادام از روشهااای ذکرشااده دارای برتااریهااا و

شناخته میشوند .وجود این مواد در آبها باتث بروز مشکالتی چون

کاستی هایی هستند .در این بین روش تخریاب فتوکاتالیساتی ،یاک

آلودگی منابع آبی ،جلوگیری از تولید اکسایژن و جلاوگیری از نفاوذ

روش قابال اتتماااد بارای تخریااب کامال مولکااو هاای آالینااده در

نور خورشید میشود که این خود باتث تأثیرهای ناگوار بر موجودات

فاضالبهای مختلف است .از توامل مهم فتوکاتاالیزور مایتاوان باه

زندۀ درون آب میشود] .[3همچنین ،حضور پسماندهای رنگی باتث

جذب نور و جداسازی بار اشاره داشت که در تخریب رنگهای سمی

بهوجودآمدن تواملی مثل سارطانزایای ،معلولیات و خساارتهاای

نقش مهمی دارد] .[4در دهۀ اخیر ،از نیمههاادی مختلاف از جملاه

جبران ناپذیر میشاود ،کاه ازجملاه مهامتارین خطراتای اسات کاه

تیتااانیوم دیاکسااید ( ،)TiO2اکسااید روی ( ،[11])ZnOتنگسااتن

موجودات زنده را تهدید میکند] .[4سه دستۀ کلی رنگها تبارت اند

تریاکسااید ( ،)WO3استرانسایوم تیتاناات ( ،)SrTiO3اکساید آهان

از مواد رنگی آلی مصانوتی ،رناگداناههاای معادنی و ماواد رنگای

( ،)α-Fe2O3سولفید روی ( )ZnSو دی اکسید قلاع ( )SnO2اساتفاده

طبیعی] .[5رنگهای آزو جزء دستۀ ترکیبات آلی مصانوتی هساتند

شده است .در این بین ،دی اکسید قلع بهدلیل پایداری ،خواص نوری

که به طور گسترده و بهدلیل ثبات رناگ تاالی و ساهولت کااربرد در

و الکتریکی قابل تنظایم باهتناوان یاک گزیناۀ تاالی بارای فرایناد

رنگ آمیزی منسوجات از قبیل پلایاساتر ،ناایلون ،اساتات ،سالولز و

فتوکاتالیستی استفاده میشود] .[11از آنجایی که کاهش ابعاد ذرات

اکریلیک استفاده میشوند] .[6این نوع از رنگهای شایمیایی کاه باا

کاتالیزور به مقیاس نانومتری باتاث افازایش مسااحت ساط ذرات

حضور حد اقل یک پیوند ( )-N-N-به وسایلۀ حلقاههاای آروماتیاک

می شود و از این راه بازده فرایندهای کاتالیستی بهبود مییابد ،تولید

شناخته میشوند ،با حدود  01درصد سهم بر بازار رنگهای جهاانی

نانوذرات با خاصایت فتوکاتالیساتی طرفادار یافتاه اسات .ناانوذرات

تسلط دارند][0؛ لذا با توجه به مصاارف زیااد ایان رناگ در صانایع

دی اکسید قلع به تنوان یکی از بهترین فتوکاتالیزورها از نوع ،n-type

گوناگون و آالیندگی زیاد آنها ،تصفیۀ فاضالبهای صنعتی و حذف

ساختار بلورین چهارتایی و دارای بند گ در حدود  3/6ولت ،تمال

آالیندههای رنگی از آب یک امر ضروری است.

میکنند] ،[12در نتیجه این نانوذره بهطور باالقوه یاک فتوکاتاالیزور

در حا حاضر ،تحقیقات مربوط به حذف مواد رنگای از فاضاالبهاا

ایدهآ است.

بیشتر بر روی سه روش مختلف یعنی روش فیزیکای شاامل جاذب

روش های مختلف فیزیکی و شیمیایی زیادی بارای تولیاد ناانوذرات

سطحی ،پاالیش و شناورسازی ،روش شیمیایی نظیر انواع اکساایش،

فلزی وجود دارد؛ اماا هریاک کاساتیهاایی دارناد؛ بارای مثاا  ،در

کاهش و الکتروشیمیایی و روش بیولوژیکی مانند تخریاب هاوازی و

روشهااای شاایمیایی ساامیبااودن مااواد اسااتفادهشااونده در تولیااد

بی هوازی متمرکز است][3؛ به طور مثا در پاالیش غشایی مایتاوان

نانوذرات ،کااربرد ایان روش را باا چاالش مواجاه سااخته اسات .در

طیف گستردهای از رنگها را بدون تولید لجن جذب کرد؛ اما قیمت

سا های اخیر ،تولید سابز ناانوذرات باا اساتفاده از افشارۀ گیاهاان

باالی غشااهاا و تجهیازات غشاایی و هامچناین کااهش بهارهوری

مختلف بهتنوان یک روش دوستدار محیط زیست پژوهشگران را به

باگذشت زمان بهدلیل رسوب غشا ،از محدودیتهای اصلی این روش

خااود جلااب کاارده اساات .از برتااریهااای ایاان روش ماایتااوان بااه
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فنولیااک ،اساایدهای آمینااه و غیااره کااه خاصاایت کاهناادگی و

و انجام آزمایشهاست که در آن تأثیر هر یک از توامل آزمایششاده

پایدارکنندگی فراوانی دارند ،بستری مناساب بارای تولیاد ناانوذرات

باار روی پاسااخهااای مااورد نظاار بااهطااور سیسااتماتیک بررس ای و

اکسید فلزی مختلف است .سازوکار کلی باه ایان صاورت اسات کاه

مستندسازی میشود] .[14طراحی آزمایشها ابزاری مهم در دنیاای

یونهای فلزی محلو در محیط آبی پیشماده در حضور مواد ماؤثر

تلمی و مهندسی برای بهبود فرایند تحقق محصو است .استفاده از

گیاه بهتنوان تامل کاهنده به یاون فلاز مربوطاه یاا اکساید آن فلاز

طراحی آزمایشها به صورت فنی در توسعۀ فرایند میتواند به بهباود

تبدیل میشوند] .[13،14گاانش االنگاو  1و سالوارا موحاناا روپاان

2

بازده فرایند ،کاهش تغییرپذیری و مطابقت نزدیک با نیازهای هدف،

به بررسی اثربخشی نانوذرات قلع اکسید برای تخریب فتوکاتالیساتی

کاهش زمان توسعه و کاهش هزینههای کلی منجر شود].[21

رنگ متیلینبلو پرداختند .آنها نانوذرات را با روش سبز و با استفاده

در تحقیق پیش رو نانوذرات دیاکسید قلع ( )SnO2بهروش سابز باا

از افشارۀ متاانولی گیاااه سایفوماندرا بتاسایا  3تهیااه و باا روشهااای

استفاده از افشرۀ میوۀ زیتون تلخ تولید و مشخصهیابی شاد .ساس ،

طیاافساانجی شناسااایی کردنااد و در تخریااب فتوکاتالیسااتی رنااگ

تمل کرد نانوذرات تولیدی در تخریب رنگ اریو کروم بلکتی ()EBT

متیلینبلو به کار بردناد] .[4در پژوهشای دیگار کاه ساوریا پراتاا

که بهدلیل سااختار مولکاولی بازرگ و ثباات شایمیایی بااال ،باتاث

گوتام  4و همکااران انجاام دادناد ،ابتادا باه تولیاد ناانوذرات اکساید

بهوجودآمدن آالیندگی زیادی در محیط آبی میشود ،ارزیاابی شاد.

تیتانیوم ( )TiO2بهوسیلۀ افشرۀ برگ گیاه جاتروفا کورکااس  5و پا

برای صرفهجویی در زمان و هزینههای آزمایشگاهی از روش طراحی

از آن استفاده از این نانوذره در تخریب آالیندههای دباغی پرداختناد

آزمایشها استفاده شد تا اثر مؤلفاههاای مختلاف مانناد  ،pHدماا و

و توانستند به تخریب  06/48درصدی آالیندههاا دسات یابناد].[15

مقدار فتوکاتالیزور روی بازده تخریب رنگ بررسای و شارایط بهیناه

رنو سانکار  6و همکاران نیز ،نانوذرات اکسید م
برگ گیاه کاریکا پاپایا  0تولید و در حذف

( )CuOرا با افشارۀ
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زیستسازگاری ،سادهبودن و کم هزینه بودن آن اشااره کارد .افشارۀ

پژوهشهای گوناگون بهویژه فعالیتهای آزمایشگاهی مطرح میشود.

برای دستیابی به باالترین بازده تخریب تعیین شود.

رنگ کوماسای بلاو R-250

درخشان  8استفاده و مشخص کردند که ناانوذرات اکساید ما

در

حذف این رنگ در زیر نور خورشید مؤثر هستند] .[16در این مطالعه

 .2مواد و روشها
 1-2افشرهگیری

از زیتون تلخ ( 4درخات چنباره یاا افتخاار هناد) کاه باومی کشاور

میوۀ درخت زیتون تلخ با هدف افشره گیری ،پ

هندوستان و گونه ای از درختان دارویی بارگ ریاز از خاانوادۀ چاوب

مقطر ،برای از باین رفاتن رطوبات آن باهمادت  5روز در محیطای

ماااهون ،ملیاسااه  11اساات ،اسااتفاده شااده اساات .[10].ایاان درخاات
مدتهاست که بهدلیل خاصیت حشرهکشی شناخته شده؛ اماا هناوز
به خوبی تجزیه و تحلیل نشده است .میوۀ این درخت از ناوع کاروی،
زرد رنااگ و ساامی اساات .افشاارۀ ایاان میااوههااا بااهدلیاال خاصاایت
آنتی بیوتیک ،ضد حساسایت ،ضاد بااکتری و بهباود زخام در طاب
سنتی به کار گرفته شده است].[18
طراحی آزمایشها  )DOE( 11از مباحث مهمی است که در صانایع و
1. Ganesh Elango
2. Selvaraj Mohana Roopan
3. Cyphomandra betacea
4. Surya Pratap Goutam
5. Jatropha Curcas
6. Renu Sankar
7. Carica Papaya
8. Coomassie Brilliant Blu R-250
9. Melia azedarach
10. Meliaceae
11. Design of Experiments

خشک قرار گرفت (شکل ( .)a -)1پ

از شست وشو با آب

از این مرحله ،دانهها کوبیاده

و پودر شدند (شکل ( .)b -)1بهمنظاور افشارهگیاری 5 ،گارم پاودر
بهدستآمده و  111ملیلیتر آب مقطار باا یکادیگر مخلاوط شادند،
سس

بر روی هیتر استیرر بهمدت  31دقیقاه در دماای  81درجاۀ

سلسیوس تحت رفالک

قرار گرفتند .در ادامه ،محلو با استفاده از

کاغذ صافی و سانتریفیوژ ،صاف شد تا محلو یکناواختی باهدسات
آمد .افشرۀ بهدستآمده برای آزمایشهای بعدی در یخچا با دماای
 5 Cنگهداری شد.
 2-2تولید نانوذرات
برای تولید نانوذرات ،ابتدا محلاو نماک فلاز قلاع (،)SnCl2.2H2O
از حلشدن  1/56گرم نمک و  51میلیلیتر آب مقطر ساخته و روی
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)(b

)(a

شکل  (a) .1میوۀ درخت زیتون تلخ (b) ،پودر حاصل از میوۀ زیتون تلخ.
Figure 1. Melia Azedarach (a) fruit, (b) fruit powder.

استیرر قرار داده شد .افشارۀ تولیدشاده از مرحلاۀ قبال ،آرام آرام در

 4-2طراحی آزمایش برای واکنش فتوکاتالیستی

مدت  31دقیقه به آن اضافه شد .در آخر ،محلو نهایی بهدستآمده

با مطالعۀ مقاالت مختلف ،مؤلفههای تأثیرگاذار بار واکانش تخریاب

بهمدت  31دقیقۀ دیگر ،در دمای  81 Cبه شدت اختالط شد .پا

فتوکاتالیساتی رنااگهاای مختلااف شناساایی شااد .بار ایان اساااس

از پایان زمان اختالط ،نانوذرات تولیدشاده باهکماک ساانتریفیوژ باا

سه مؤلفه شاامل  pHاولیاۀ محلاو رنگای ( ،)2-11زماان واکانش

سرتت  6111 rpmو بهمدت  5دقیقاه از محلاو جادا شادند .ایان

فتوکاتالیستی ( 1/5-4سااتت) و مقادار فتوکاتاالیزور (1/15-1/15

از دو مرحله شست وشو باا آب مقطار ،در مادت زماان

گرم) به تنوان سه تامل در نظر گرفته شدند .با استفاده از روش رویۀ

نانوذرات پ

2

1

 24ساتت در دمای محیط خشک شدند تا پودر نانوذرات دیاکسید

پاسخ بر مبنای طراحی مربع مرکزی  ،پنج سط برای ایان توامال

قلع به دست آید.

تعیین شد .در جدو ( )1توامل ذکرشده بههمراه سطوح پیشنهادی
آورده شدهاند.

جدول  .1عاملهای موردبررسی بههمراه سطوح آنها.

1

Table 1. Ranges and levels of factors in experimental design.

-1 Level

+1 Level

-alpha

+alpha

Factor

3.62159

8.37841

2

10

pH

1.20944

3.29056

5.0

4

)Time (h

0702698.0

12973.0

05.0

15.0

)Photocatalyst loading (g

)2. Central Composite Design (CCD
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)1. Response Surface Method (RSM

 6آزمایش مربوط به نقاط محوری 8 ،آزمایش برای نقاط فاکتوریل و

) (PW1800همراه با تابش  Cu-Kaبود .خصوصیات ریخت شناختی و

 6آزمایش مربوط به نقاط تکرار مرکزی بود (جدو ( )1در ضامیمه

ترکیب ناانوذرات  SnO2تولیدشادۀ میکروساکو الکترونای روبشای

مقاله) .در تمامی آزمایشها محلو رنگ اریو کروم بلاکتای ()EBT

( (ZEISS, EVO18) )SEMبررسی شد .غلظت رنگ بااقیماناده در

با غلظت  111 ppmاستفاده شد که با حلکردن  1/15گرم از پاودر

محلو پ

از واکنش نیز باا اساتفاده از یاک دساتگاه طیافسانج

رنگ  EBTدر آب مقطر و رساندن به حجم  511میلیلیتر تهیه شد.

 UV-Visibleساخت شارکت ها

پ

از طراحی ،آزمایشها بهشاکل تصاادفی انجاام شادند .باه ایان

2

آمریکاا تعیاین شاد .هامچناین

باارای تعیااین بااار سااطحی نااانو ذرات در pHهااای مختلااف از

صورت که مقدار مشخصی از نانوذرات بههمراه  15میلیلیتر محلاو

تجزیۀ پتانسایل زتاا اساتفاده شاد .ایان تجزیاه باهکماک دساتگاه

رنگ  EBTدرون یک ارلان ریختاه و مخلاوط روی یاک اساتیرر در

) Zeta compact (CAD instrumentsانجام شد.

دمای محیط در محفظهای زیر یک الما
قرار داده شد .پ

(15 w, Philips) UV_A

از انجام واکنش ،نانوذرات کاتالیستی با استفاده از

 .4نتایج و بحث

سانتریفیوژ ( )5 min ،6111 rpmاز محلو بهدستآماده جادا شاد،

 1-4تولید و مشخصهیابی نانوذرات

سس  ،محلو برای تعیین غلظت رناگ بااقیماناده و تعیاین باازده

در این مطالعه ،نانوذرات دیاکسید قلع ( )SnO2با روش بیان شده در

تخریب در مکانی خنک نگهداری شد .در این پژوهش بازده تخریاب

بخش ( ،)2-2تولید شدند .در طی فرایند تولید نانوذرات ،محلاو از

رنگ که با استفاده از رابطۀ زیر قابل محاسبه است ،بهتنوان پاسخ در

شیری به زرد تغییر رنگ داد که نشانگر تولیاد ناانوذرات دیاکساید

طراحی آزمایش استفاده شد:
()1
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مجموتاۀ آزمااایشهااا شااامل  14آزمااایش بااود کااه از ایان تعااداد،

شد .دساتگاه ماورد اساتفاده ماد

Philips X’pertdiffractometry

تولید سبز نانوذرات دیاکسید قلع و کاربرد آن بهعنوان فتوکاتالیزور...

طراحی آزمایش بهکماک نارمافازار دیازاین اکساسرت  1انجاام شاد؛

ساختار بلور و ترکیب نانوذرات دیاکسید قلع بهدستآماده اساتفاده

قلع است (شکل ( .)a -)2در پایان ،پ

 X0  Xf  100
X0

از پودرشادن ناانوذراتی باه

رنگ زرد به دست آمد (شکل (.)b -)2
Y(%) 

پ

از تولید نانوذرات دیاکسید قلع ،بهمنظاور حصاو اطمیناان از

تشکیل بلورها این نانوذرات بهکمک تجزیۀ  XRDارزیابی شادند .باا
در ایاان رابطااه  Yبیااانگر بااازده تخریااب

فتوکاتالیسااتی و  X0و Xf

توجه به طیف  XRDنانوذرات تولیدشده که در شکل (( )a -)3نشان

بهترتیب غلظت اولیه و نهاایی رناگ اریاو کاروم بلاکتای را نشاان

داده شده ،مشخص است که طیف بهدستآمده باا طیاف اساتاندارد

میدهند .هم چنین بهینهسازی نیز بهکمک نرمافزار دیزاین اکساسرت

مربوط به دیاکسید قلع ( )11-102-1140تطابق بسیار باالیی دارد.

انجام شد ،بدین صورت که با توجه به پاسخهای بهدستآمده بعاد از

بهکمک نرمافزار اکسسرت هایاسکور  3مشاخص شاد کاه پیاکهاای

انجام آزمایش ،نرمافزار توامال مختلاف را در باازه تعیاینشادۀ آن،

بهوجودآمده در زوایای حدود  62 ،55 ،52 ،38 ،34 ،20و  64درجه

بااهگونااهای تغییاار داد تااا بیشااترین میاازان باارای بااازده تخریااب

بهترتیب مربوط به صفحات دیاکسید قلع با شامارۀ (،)111( ،)111

فتوکاتالیستی رنگ به دست آید .شایان ذکر است که قبال از انجاام

( ،)311( ،)221( ،)211( ،)211و ( )112هستند.

آزمایشها برای بررسی اثر فتوکاتالیستی ناانوذرات دیاکساید قلاع،

هم چنین برای بررسی

یک آزمایش مجزا بهتنوان نمونۀ شاهد انجام گرفت .در این آزماایش

آن ها گرفته شد که در شکل (( )b -)3پیداست .چناانکاه مشاخص

تمام شرایط مشابه آزمایش در نقطۀ مرکزی بود باا ایان تفااوت کاه

است ،کلوخهشادن زیاادی در ناانوذرات مشااهده نمایشاود و ایان

آزمایش تحت تابش انجام نشد.

نانوذرات دارای اندازه و توزیع نسبتاً مناسبی هستند.

ریخت شناسی نانوذرات تولیدی ،تصاویر SEM

 3-2مشخصهیابی
در این پژوهش از تجزیۀ پاراش پرتاو ایکا

( )XRDبارای مطالعاۀ
1. Design Expert

2. Hach
3. X’Pert HighScore
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)(a

)(b

شکل  (a) .2تغییر رنگ محلول در حین تولید نانوذرات (b) ،نانوذرات تولیدشده.
Figure 2. Solution colour change during nanoparticle synthesis, (b) synthesized nanoparticles.

)Intensity (a.u.

80
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)(a
)(b

شکل  (a) .3طیف  XRDو ) (bتصویر  SEMنانوذرات تولیدشده بهروش سبز.
Figure 3. (a) XRD pattern and (b) SEM image of green-synthesized nanoparticles.

Y+79.30-14.94*A+3.64*B+4.77*C-0.49*A*B-0.56*A*C
+1.01*B*C-7.09*A2-2.20*B2-2.25*C2

 2- 4تحلیل نتایج بهدستآمده از RSM

پیش از بیان نتایج مربوط به طراحی آزمایش ،ذکر این نکته ضروری
است که با توجه به نتیجۀ آزمایش شااهد مشاخص شاد کاه میازان
حذف رنگ در غیاب تابش  UVکمتر از  11درصاد باوده اسات کاه
میتوان آن را به جذب سطحی رنگ بر روی سط ناانوذرات نسابت
داد؛ لااذا ماایتااوان نتیجااه گرفاات کااه سااازوکار غالااب تخریااب
فتوکاتالیستی است نه جذب سطحی .آزمایشها بر اساس جدو ()1
در فایل ضمیمه انجام و مقادیر باازده تخریاب باهکماک رابطاۀ ()1
حساب شدند .جدو ( )2در فایل ضمیمه ،مااتری

کامال طراحای

آزمایشی را نشان میدهد .هم چنین ،مقادیر پاسخ پیشبینیشده بار
اساس یک چندجمله ای درجۀ دوم تعیاین (معادلاۀ ( ))2و بار روی
مقادیر واقعی برازش شد:
32

( )2
در ایان رابطاه  Yپاساخ و  A, B, Cتامالهاای مختلاف اسات کاه
بهصورت کدشده در رابطه استفاده میشود.
به منظور اتتبارسنجی مد از تحلیل واریاان

( )ANOVAاساتفاده

شد؛ نتایج مربوطه در جدو ( )2گازارش شاده اسات .باا توجاه باه
مقادیر آمارۀ  Pو مقایسۀ آن با ساط معنااداری کاه برابار باا 1/15
در نظر گرفته شده است میتوان توامل معنادار را تعیین کرد؛ بادین
صورت که هرکدام از آنها کاه آماارۀ  Pآنهاا کمتار از  1/15باشاد
معنادار خواهند بود .بر این اساس ،در درجۀ او میتاوان گفات کاه
مد بسیار معنادار است که نشاندهندۀ دقت مد در تخمین بازده

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

تامل بسیار معنادار در آزمایشهاست .همچنین تاملهای دیگر نظیر

نشان داده شده است .همان طور که پیداست داده ها باهخاوبی حاو

مقدار فتوکاتالیزور و زمان واکنش نیز معنادارند و بهترتیب در درجۀ

خط  y = xتجمع دارند .این بهنوبۀ خود دقت قابلتوجاه ماد را در

اهمیت بعدی قرار گرفتند.

پیشبینی مقادیر بازده تخریب نشان میدهد.
جدول  .2نتایج  ANOVAبرای مدل پیشبینیکنندۀ بازده تخریب.
Table 2. ANOVA results of model predicting the degradation efficiency.

P-value

F-value

Mean Square

Degree of freedom

Sum of Squares

Source

< 0.0001

24.92

482.05

9

4338.49

Model

< 0.0001

157.57

3048.03

1

3048.03

A- pH

0.0121

9.34

180.63

1

180.63

)B- Time (h

0.0025

16.06

310.58

1

310.58

)C- Adsorbent (g

0.7603

0.0983

1.9

1

1.9

AB

0.7251

0.1309

2.53

1

2.53

AC

0.5296

0.424

8.2

1

8.2

BC

0.0001

37.48

725.03

1

725.03

A²

0.0872

3.59

69.51

1

69.51

B²

0.0809

3.77

72.91

1

72.91

C²

19.34

10

193.44

Residual

38.18

5

190.9

Lack of Fit

0.5097

5

2.55

Pure Error

19

4531.94

Cor Total

74.91
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آزمایش ها بر حسب مقاادیر پایشبینای شادۀ ماد  ،در شاکل ()4
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تخریب است .هم چنین میتوان دریافات کاه واکانشهاا حساسایت

به منظور مقایسۀ بهتر بازده تخریب ،دادههای واقعی بهدساتآماده از

Design-Expert® Software
)Removal (%

Predicted vs. Actual
94.00

Color points by value of
Removal (%):
91.5
34.7

79.00

Predicted

64.00

49.00

34.00

93.17

78.41

63.65

48.88

34.12

Actual

شکل  .4بازده تخریب پیشبینیشدۀ مدل برحسب مقادیر بهدستآمده.
Figure 3. Experimental values of degradation efficiency against predicted ones derived from the RSM model.
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 4- 4تأثیر مؤلفههای مختلف بر تخریب EBT

مثبت و برخی دیگر منفی گزارش کردهاند] .[23 ،24اثر  pHبار روی

استفاده از کانتورهای دوبعدی و نمودارهای رویۀ ساه بعادی ابازاری

بازده تخریب رنگ را میتوان به تغییر بار سطحی نانوذرات باا تغییار

مناسب برای درک بهتر تأثیر توامل مختلف و هم چنین بررسی تأثیر

 pHو در نتیجه تغییار بارهمکنش الکتروساتاتیکی باین ناانوذرات و

متقابل بین آنهاست؛ بنابراین در شکلهای ( )6تاا ( )8اثار توامال

مولکو های رنگ نسبت داد .برای بررسی دقیق این موضاوع تجزیاۀ

مختلف آورده شده است .در شکل ( )5اثر  pHمحلو اولیاه و زماان

پتانسیل زتا برای نانوذرات دیاکسید قلع در pHهای مختلف انجاام

واکنش بهازای مقدار فتوکاتالیزور برابر  1/11گرم بررسی شده است.

شد .نتایج در شکل ( )6ارائه شده اسات .چناان کاه پیداسات ساط

چنان که پیداست با کاهش  pHباازده تخریاب فتوکاتالیساتی رناگ

نانوذرات در pHهای کمتر از  4دارای بار مثبت است که میتوان آن

 EBTبهشدت افزایش مییابد که نشان دهنادۀ اثار بسایار زیااد ایان

را به پروتونهشدن گاروههاای تااملی موجاود در افشارۀ گیااه نظیار

مؤلفه است .هم چنین دیده میشود که با طوالنیتار شادن واکانش،

کربوکسیلی ،فناولی و هیدروکسایلی ا کاه در حاین فرایناد تولیاد

بازده تخریب باز هم افازایش ماییاباد ولای ایان افازایش آن چناان

نانوذرات بر روی آن ها جذب شدهاندا و در نتیجه القای بار مثبت باه

چشمگیر نیست .این بدان معناست که تامل زمان واکنش باه انادازۀ

سط نانوذرات ،نسبت داد .از طرفی ،رنگ  EBTبهدلیل داشتن گروه

 pHتأثیرگذار نیست؛ این نتایج در تطابق کامل با نتایج بهدستآماده

سولفونیت )– (–SO3در ساختار شیمیایی خود پ

از  ANOVAاست (جدو (.))2

دارای بار منفی است؛ لذا ،در pHهای کمتر از  ،4که ناناوذرات دارای

مقدار بازی یا اسیدیبودن محلو یکی از مؤلفههای بسایار مهام در

بار سطحی مثبت هستند یک جاذبۀ قوی بین مولکاو هاای رناگ و

تخریب فتوکاتالیستی است که اثر زیادی در مرحلۀ جاذب ساطحی

سط نانوذرات به وجود می آید که موجب جاذب ساطحی آن هاا بار

از انحاال در آب

واکنش میشااود؛

مولکو های رنگ بر روی ذرات کاتالیزور دارد .تحقیقات گذشاته در

روی سط کاتالیست و در نهاایت افزایش شاان

مورد چگونگی تأثیر  pHبار روی باازده تخریاب رناگ  EBTنتیجاۀ

بنابراین با کاهش  pHبازده تخریاب فتوکاتالیساتی رناگ باهشادت

واحدی در برنداشته است؛ بدین معنی که برخی محققاان اثار آن را

افزایش مییابد.
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Figure 5. (a) Response surface plots and (b) contours for degradation efficiency of dye in terms of pH and time
(photocatalyst loading of 0.10 g).
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Figure 6. Zeta potential of tin dioxide nanoparticles as a function of pH.

چگونگی اثر  pHمحلو اولیاه و مقادار فتوکاتاالیزور بار روی باازده

است که تامل  pHکاه بار اسااس نتاایج  ANOVAمقادار  Pبسایار

تخریب فتوکاتالیستی رنگ  EBTدر شکل ( )0نشان داده شده است.

کمتری نسبت باه تامال مقادار فتوکاتاالیزور داشات ،تاأثیر بسایار

با توجه به این شاکل ،اثار بسایار زیااد  pHمحلاو واکانش ،کاامالً

بیشااتری باار روی پاسااخ داشااته اساات .افاازایش بااازده تخریااب

پیداست؛ به طوری کاه باا کااهش  pHباهازای مقاادیر فتوکاتاالیزور

فتوکاتالیستی با افزایش مقدار فتوکاتالیزور را مایتاوان باه افازایش

مختلف باازده تخریاب فتوکاتالیساتی باهشادت افازایش ماییاباد.

محلهاای فعاا جاذب و واکانش در ساط ناانوذرات و در نتیجاه

هم چنین دیده میشود که با افزایش مقدار فتوکاتالیزور باهخصاوص

افزایش احتماا جاذب و واکانش مولکاو هاای رناگ روی ساط

در pHهای پایین بازده تخریب افزایش مییابد .نکتۀ قابل توجه ایان

نانوذرات دیاکسید قلع نسبت داد.
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Figure 7. (a) Response surface plots and (b) contours for degradation efficiency of dye in terms of pH
and photocatalyst loading (reaction time of 2.25 h).
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 EBTبا مقدار فتوکاتالیزور و زمان واکانش نشاان داده شاده اسات.

امروزه بهدلیال محادودیت مناابع آبای ،اساتفادۀ مجادد از آبهاا و

چنان که دیده میشاود ایان دو تامال تاأثیر مثبتای بار روی باازده

فاضاالبهااای صاانعتی بااهتنااوان یاک منبااع آب ثانویاه ،ضاارورتی

تخریب فتوکاتالیستی رنگ  EBTدارند ،هرچند تاأثیر تامال مقادار

انکارناپذیر اسات .باا توجاه باه ایان مهام ،در ایان تحقیاق یکای از

فتوکاتالیزور (برحسب گرم) کمی بیشتر از توامل دیگر است .بر ایان

روشهااای مااؤثر در حااذف آالیناادههااای آباای؛ یعناای تخریااب

اساس بیشترین بازده تخریب فتوکاتالیستی در باالترین ساطوح هار

فتوکاتالیستی بررسای شاد .یاک روش سابز بارای تولیاد ناانوذرات

یااک از ایاان دو تاماال قاباالدسااتیابی اساات .در اینجااا نیااز تطااابق

دیاکسید قلع در حضور افشرۀ باه دساتآماده از میاوۀ زیتاون تلاخ

قابل قبولی بین روند تغییرات در نمودارها و نتایج  ANOVAگزارش

پیشنهاد شد و خاصیت فتوکاتالیستی نانوذرات تولیدشده در تخریب

داده شده در جدو ( )2دیده میشود.

یک رنگ آلی به نام اریو کروم بلاکتای محلاو در آب و در حضاور

در آخر ،با استفاده از بهینهسازی شرایط مطلوب برای بیشترین بازده

تابش پرتو  UVآزمایش شد .تجزیههای مختلف نظیر  XRDو

تخریب فتوکاتالیستی تعیین شد .در جدو ( )3خالصاهای از نتاایج

نشان داد که افشرۀ مورد استفاده بستر مناسبی برای تولید نانوذرات

بهینهسازی شده ،شامل بازه توامل مختلف و پاساخ ،درجاۀ اهمیات

دیاکسید قلع بوده است ،چرا که نانوذراتی باا خلاوص بااال و انادازۀ

هرکدام از آنها ،معیار بهینهسازی و در آخر شرایط بهینه برای آنها

کوچک تولید شد .هم چنین استفادۀ نانوذرات تولیدشاده در تخریاب

آورده شده است.

فتوکاتالیستی رنگ  EBTنیاز نتاایج قابال تاوجهی در پای داشات؛
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Figure 8. (a) Response surface plots and (b) contours for degradation efficiency of dye in terms of time
and photocatalyst loading (pH =6).

بهینهسازی انجامشده برای یافتن شرایط بهینه.

جدول  .3خالصۀ
Table 3. Summary of optimization of influencing factors.
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(2014).

چنان که بازده تخریب رنگ باالیی در حضور این نانوذارت باه دسات
 هم چنین بارای بررسای مؤلفاههاای ماؤثر بار فرایناد تخریاب.آمد
فتوکاتالیستی و همچنین یاافتن شارایط بهیناه بارای دساتیابی باه
 یک طراحی آزمایش بهروش رویۀ پاساخ اجارا،حداکثر بازده تخریب
 محلو اولیه بیشترین تأثیر راpH  طراحی آزمایش نشان داد که.شد
 که میتوان آن را به نیروی جاذبۀ الکتروستاتیکی،بر روی پاسخ دارد
 توامل دیگر نظیر.بین سط نانوذرات و مولکو های رنگ نسبت داد
مقدار فتوکاتالیزور مورداستفاده و زمان واکنش در درجههای بعادی
 نتایج بهینهسازی نیز نشان داد کاه یاک باازده.اهمیت قرار داشتند
 اگار، درصد قابل دستیابی اسات44 تخریب فتوکاتالیستی در حدود
 گرم1/14  ساتت و میزان کاتالیزور برابر3/6  زمان،3/25  برابر باpH
.در نظر گرفته شود
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