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Abstract
In this research, the efficiency of the photocatalytic process of zinc oxide
nanoparticles in removing Basic Red 46 azo dye from the aqueous solution
has been investigated in a batch system, exposed to UV light with a power of
15 W. Also, the number of samples and data analysis were predicted using
design expert software. According to the results, with increasing the initial
concentration of the dye solution, the percentage of photocatalytic
degradation decreases, and with enhancing the catalyst concentration to an
optimal value equal to 1 g/L, the removal efficiency of the dye increases. In
addition, the percentage of dye removal is directly related to the duration of
radiation. According to the analysis of the results in the design expert
software, the maximum removal of the Basic Red 46 azo dye was obtained at
pH =11 and the contaminant concentration was 45 mg/L with an amount of
0.61 g/L of zinc oxide as catalyst in 86 minutes.
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چكیده

از( ....رشیدی و هکاران)

در این پژوهش ،کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانوذرههای اکسید روی در حذف رنذآ و و قرمذ
با یک  46ا محیط وبی در یک سیستم ناپیوسته ،در معرض تابش نور فرابنفش با توان  15وات
بررسی شد .همچنین ،تعداد نمونهها و بررسی نتایج بهکمک روش سطح پاسخ پیشبینذی شذد.
در این تحقیق پساب مصنوعی با پنج غلظت مختلف رنآ قرمذ با یذک  35 ،25 ،15 ،5( 46و
 45میلیگرم بر دقیقه) تهیه و اثر پنج سطح مختلف  9 ،7 ،5 ،3( pHو  )11با مقذادیر غلظذت
متفذذاوت ( 1 ،0/7 ،0/4 ،0/1و  1/5میلذذیگذذرم بذذر دقیقذذه) ا کاتالیسذذت اکسذذید روی در
مدت مانهای ( 80 ،60 ،40 ،20و  100دقیقه) طی فرایند تج یۀ فتوکاتالیستی و مایش شد و
تأثیر غلظت مادۀ رنآ ا ،مقدار کاتالیست مصرفی ،اثر  pHو مدت مذان تذابش در حذف رنذآ
قرم با یک  46ا محیط وبی بررسی شد .با توجه به نتایج ،با اف ایش غلظت اولیۀ محلول رنآ،
درصد تخریب فتوکاتالیستی کاهش یافت و با اف ایش غلظت کاتالیست تا مقدار بهینه -معادل با
 1گرم بر لیتر -راندمان حف رنآ قرم با یک  46اف ایش پیدا کرد .اف ون بر این ،درصد حف
رنآ ا با مدت مان تابش پرتو رابطه مستقیم داشت .با توجه به تحلیل نتایج در نرماف ار طراحی
و مذذایش ،بذذیشتذذرین حذذف رنذذآ و و قرمذذ با یذذک  46در  pH=11و غلظذذت والینذذده
 45میلیگرم بر دقیقه با مقدار  0/61گذرم بذر لیتذر ا کاتالیسذت اکسذید روی در مذدت مذان
 86دقیقه به دست ومد.
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حیات موجودات نده ضروری است[2و .]1مقدار تو یع وب در جهان

بهعلت ایجاد لجن با مقادیر باالی رنآ ،فناوری هذای مطلذوبی بذرای

 1/600/000/000کیلومتر مکعب بروورد شده اسذت کذه  %97ون در

تصفیۀ این پساب هذا نیسذتند؛ یذرا دفذع نامناسذب ایذن پسذماندها

دریاها و اقیانوسهاست؛ درحالیکه وب شیرین سهم ناچی ی ا ایذن

مشکالت یست محیطی جدی در پی دارد .بنذابراین بایذد بذه دنیذال

مقدار (حدود  )%3را دارد[ .]3در حذال حاضذر ،تصذفیۀ پسذابهذای

روش مناسب برای حف و کاهش ایذن رنذآهذا بذود .بذهکذارگیری

شهرها و صنایع مختلف امری حیاتی است[1و .]6رنگانههذا ا جملذۀ

روشهایی که باع جداسا ی رنگانهها میشوند ،میتوانذد گ ینذهای

خطرناکترین مواد بذرای طییعذت هسذتند کذه در صذنایع نسذاجی،

مناسب برای حذف ایذن نذوع والینذدههذا باشذد .فنذاوری اکسذایش

چرم سا ی ،لوا مورایشی ،کاغف ،چاپ ،پالستیک و داروسا ی بذه کذار

پیشرفته یکی ا فناوریهای مطلوبی است که این دسته ا پسابهذا

می روند[ .]4در میان صذنایع مختلذف ،صذنعت نسذاجی بذیش تذرین

را حذذف مذذیکنذذد .ویژگذذی عمذذدۀ فراینذذدهای اکسذذایش پیشذذرفته

مصر کنندۀ رنآهاست .نتایج نشان می دهد که حذدود  %10-21ا

( ) AOPsاین است کذه در دمذا و فشذار محذیط انجذامپفیرنذد .ایذن

رنآ های مورد اسذتفاده در کارخانذه هذای نسذاجی در طذی فراینذد

فرایندها سا گار با محیط یست اند و مانند فراینذد انعقذاد و جذفب،

رنگر ی تولید و بین  2تا  %20به عنذوان پسذاب وبذی یذک راسذت در

والینده ها را ا یک فا به فا دیگر منتقل و هذمچنذین لجذن تولیذد

محیط های مختلف تخلیذه مذی شذود .فراینذدهای تولیذدی نسذاجی

نمی کنند .با استفاده ا این روش میتوان پسذاب هذایی را کذه قابذل

پساب های رنگی با درجۀ سمیت بسیار باال ایجاد میکنند[ .]7اغلذب

تج یۀ یستی نیستند تج یه کرد .عالوه بر این ،ه ینۀ عملیاتی ایذن

در ساختار مواد رنآ ا یک یا چند حلقۀ بن نی سمی وجود دارد کذه

روش پایین است و فرایند سادهای برای تصفیۀ پساب دارد .اغلب این

وسیبهای جیرانناپفیری به طییعت مذی نذد .رنگانذههذا در مقذادیر

فرایندها به تولید گونه هذای رادیکذالی کذه بذه طذور عمذده رادیکذال

ج ئ ذی نی ذ باع ذ کذذدورت وب و در نتیجذذه کذذاهش فعالیذذتهذذای

هیدروکسیل است ،مربوط می شود .رادیکال هیدروکسیل یک عامذل

فتوسنت ی  1میشوند .در بین انواع مختلف رنآها ،ترکییات و وئیذک

اکسیدکنندۀ قوی محسوب می شود که قادر است با مواد ولی واکنش

به طور گسترده در صنعت به کار مذیرود[ .]0ایذن گذروه ا رنذآهذا

دهد و باع با شذدن حلقذههذای ونهذا شذود AOPs .شذامل کلیذۀ

وسیعترین و مهم ترین گروه رنآها هستند کذه اصذلیتذرین ویژگذی

فرایندهای کاتالی وری و غیرکاتالی وری است که ا ظرفیت اکسایش

ونها داشتن یک یا چند گروه و و ( )R1 − N = N − R2و حلقههای

باالی رادیکال هیدروکسیل ( )OHبهره میبرند و ا نظذر تولیذد ایذن

وروماتیک در ساختار شیمیایی اسذت .گذروه گسذتردهای ا رنذآهذا

رادیکال با یکدیگر تفاوت دارند .این فرایندها بیشتر بر اسذاس تولیذد

مانند رد ،قرم  ،نارنجی ،وبی ،سذی  ،بذنفش و سذیاه را مذی تذوان بذا

«درجا» رادیکال هیدروکسیل است که بهسذرعت بذا اک ذر ترکییذات

استفاده ا رنآ های و و تولید کرد[10و .]9این رنآ بهشدت سذمی

ولی -به است نای ولکان های کلردار شذده -واکذنش نشذان مذی دهذد.

اسذت و بذرای موجذودات نذده و انسذان مضذر اسذت .بذرای تصذذفیۀ

واکنش های فتوشیمیایی در نتیجذۀ واکذنش بذین فتذونهذای نذور و

خروجی های رنآ ا فناوری هذای مختلفذی پیشذنهاد شذده اسذت ا

ملکول های مواد موجود در وب با حضور یا بدون حضور کاتالیسذت و

جملذذه :فنذذاوریهذذای یسذذتی[ ،]10انعقادسذذا ی[ ،]11جذذفب

ا راه تشکیل رادیکذال و اد عمذل مذی کننذد .پرتذو مذاورای بذنفش

سطحی[ ،]12فرایندهای غشایی و اکسایش پیشرفته ،که هذر کذدام

به صورت مج ا و ترکییی با پراکسید هیدروژن ،دیاکسذید تیتذانیوم،

برتریها و کاستیهایی دارند[ .]13پسابهای رنگذی اغلذب سذمی و

معر فنتون ،اُ ون و سایر کاتالیست های جامذد بذرای حذف رنذآ

مقاوم به تج یۀ یستی در طییعتاند ،لذفا اسذتفاده ا فنذاوریهذای

استفاده شده است  .ا میان فرایندهای اکسایش پیشرفته ،فتوکاتذالی

1. Photosynthesis

از....

وب ماده ای است که بیشترین سطح ا مین را احاطه کرده و بذرای

روش های جداسا ی مانند جفب سطحی ،انعقذاد و لختذهسذا ی نیذ

رشیدی و همكاران -صص7-32 :.

 .1مقدمه

نیمه رسانا به عنوان یک فناوری مهم پدیدار شده است کذه مذیتوانذد
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یستی بهعلت طییعت حلقوی و پایدار رنآ ،مناسب نیسذت و بقیذۀ
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رشیدی و همكاران -صص7-32 :.
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از....

بیشتر والیندههای ولی را بهسمت معذدنیشذدن کامذل سذوه دهذد.

قدرت پوشش دهذی و چسذیندگی بذاالیی اسذت و هذمچنذین عذایق

تخریب فوتوکاتالیستی ،یک فنذاوری سذی و پذاک در رونذد تصذفیۀ

حرارت ی و الکتریکی است و در برابر پرتذو مقذاوم اسذت .بذرای تولیذد

پساب است؛ برخال روشهای معمول تصفیه که والیندهها یا ا هذم

اکسید روی ا روش اکسایش فل روی در فا بخار استفاده میکنند.

جذذدا یذذا ا فذذا ی بذذه فذذا دیگذذر منتقذذل مذذیشذذوند ،در تخریذذب

در روش اکسایش ،فل روی در کوره بذهحالذت مذفاب در مذیویذد و

فوتوکاتالیستی والیندهها به طور مستقیم با اسذتفاده ا نیمذهرسذاناها

سپس جوشانده میشود .بخار حاصلشده بهوسیلۀ مکنده وارد میذرد

تحت تابش نور ،به مواد کمخطر یا بیخطر نظیر دیاکسذید کذربن و

شده ،حین سردشدن به اکسید روی با خلوص و کیفیت بذاال تیذدیل

وب تیدیل می شوند .فنذاوری اکسذایش فتوکاتالیسذتی برتذریهذایی

می شود .مواد حاصل به وسیاب منتقل و ومادۀ بستهبندی

مذیشذود.

مانند محدودۀ وسیع کاربرد ،با ده باال ،ذخیرۀ انرژی و ه ینۀ اجرایی

روی ) (Znدر ظر مخصوص ذوب گرافیذت بذه مذایع ،تیذدیل و در

پایین دارد و هم چنین فاقد ولودگی ثانویذه ای اسذت .توجذه بذه ایذن

دمای باالی  907درجۀ سلسیوس به بخار تیدیل میشود .بخار روی

فرایند رو به اف ایش است؛ چون این فرایند تحت شذرایط محذیط ،ا

با اکسیژن موجود در هوا واکذنش مذیدهذد و اکسذید روی (فرمذول

اتمسفر هوا به عنوان اکسنده اسذتفاده مذیکنذد .فتوکاتالیسذتهذای

شیمیایی )ZnO :تشکیل میشود .رویاکسذید تشذکیلشذده سذرد و

نانوساختار با خواص وب دوستی و قذدرت کاتالیسذتی یذاد بذهدلیذل

جمعووری میشود[11و.]16

داشتن نسیت سطح به حجم باال ،یکی ا فناوریهای مهم در کنترل

پژوهشهایی در مینۀ حف فتوکاتالیستی رنآ اهذا بذا اسذتفاده ا

ولودگیهای یست محیطی هستند .نانوفتوکاتالیست در اثر تابش نور

کاتالی های مختلف انجام شده است (جدول ( .))1دانشور و همکاران

و انجام انتقاالت الکترونذی منجذر بذه بذرو یذک واکذنش شذیمیایی

در سال  ،2006تج یۀ فتوکاتالیستی رنذآ و وی قرمذ را بذهکمذک

می شود و خود ماده هیچ تغییری نمیکند .نانوفتوکاتالیستها بهطور

کاتالیست اکسید روی بررسذی کردنذد[ .]14سذوبانا و همکذاران  1در

مستقیم در واکنش های اکسایش و کذاهش دخالذت ندارنذد و فقذط

سال  2007به مطالعۀ تخریب فوتوکاتالیستی و بیرنآسذا ی رنذآ

شرایط مورد نیا برای انجام واکنشها را فراهم میکنند .وقتی ابعذاد

و و ،اسید قرمذ  )AR18( 10بذا اسذتفاده ا کاتالی ورهذای مختلذف

مواد ،در محدودۀ نانو باشد ،بهعلت یذادبودن سذطح تمذاس ،عمذل

اکسید فل نیمه هادی پرداختند که اکسید روی به عنوان فعذال تذرین

فتوکاتالیست در مان بسیار کوتاه و با قدرت بیشتری انجام میگیرد.
موادی ا قییل دی اکسید تیتانیم ،اکسید روی ،اکسید وهن ،اکسذید
تنگستن و کادمیوم سولفید به عنوان فوتوکاتالیست استفاده شدهانذد.
در میان این نیمه رساناها ،اکسید روی بهدلیل فعالیت فتوکاتالیسذتی
باال ،ماهیت غیرسمی ،پایداری مکانیکی و شیمیایی عالی ،دسترسذی
وسان و هم چنین ایمن برای محیط یست به طور گسترده بذهعنذوان
فتوکاتالیسذذت بذذه کذذار مذذی رونذذد .اکسذذید روی یکذذی ا مهذذمتذذرین
نیمه رساناهای گروه  II-IVاست .اکسید روی یک

نیمهرسانای نذوع n

با یک انرژی باند گپ مستقیم  3/37eVو انرژی برانگیختگذی بذ ر
 40 meVاست .اکسید روی پودری سفیدرنآ با دانهبندی بسیار ری

2

کاتالی ور مشاهده شد[ .]17کومار و همکاران در سال  ،2011سنت
ساده ،سریع و پربا ده نانو ذرات  ZnOرا با دوپ 3کذردن  Ceبذه روش
احتراه محلول ،برای تخریب فوتوکاتالیستی رنآ ولی قرم  23انجام
دادند[ .]10در سال  ،2017ستارهشناس و همکذاران بذرای تخریذب
رنآ قرمذ با یذک  )BR46( 64در وب ا نانوکاتالیسذت دیاکسذید
یرکونیوم دوپشده با کربن فعال بهروش سل -ژل  ،6سنت و مطالعذه
کردنذذد[ .]19فهیمذذیراد و همکذذاران در سذذال  ،2017نانوچندسذذا ۀ
اکسید ولومینیوم النتانیم را بهعنوان یک فوتوکاتالیست کارومد بذرای
تخریب فتوکاتالیستی رنآ هذای سذی  )BG1( 1و قرمذ با یذک 64
( )BR46در محلول وبی دوتذایی ونهذا در یذر تذابش پرتذو مذاورای
بذذنفش انتخذذاب کردنذذد[ .]20مکاتذذل و همکذذاران  1در سذذال ،2019

و و ن مخصذذوص  ،1/4دارای بلذذوری  4وجهذذی اسذذت کذذه در وب
نامحلول است .این ماده یک اکسذید ومفذوتر اسذت و مذیتوانذد هذم
به عنوان یک با و هم بهعنوان اسید عمذل کنذد .اکسذید روی دارای
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7-32 :. صص-رشیدی و همكاران

 با استفاده64 بررسی تجربی تجزیۀ فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک
....از

00

 مشخصات فی یکی کاتالیست اکسید روی بذا اسذتفاده ا.بررسی شد

 بذا بررسذی دو فراینذد64 مطالعه ای برای تخریب رنآ قرم با یذک

 همچنین ا روش سطح پاسخ در نرمافذ ار. تعیین شدXRD  وSEM

 جذفب بذر خذاک رس فعذال و بذهدنیذال ون روش،جداسا ی شامل

طراحی و مایش برای یافتن شرایط بهینه که دارای با ده حف رنآ

فتوکاتالیست با استفاده ا اکسید روی را بهعنذوان کاتالیسذت انجذام

. استفاده و با نتایج تجربی مقایسه شد،بیشینه است

،pH ، اثر عوامل مختلف مانند غلظت رنذآ، در کار حاضر.]21[دادند
64 مان تماس و مقدار کاتالیست بر با ده حف رنآ قرمذ با یذک

 مروری بر پژوهشهای پیشین.1 جدول
Table1- A review of previous research.

Researcher

Year

Catalyst

Dye
Type

Dye
Concentration
(mg/L)

Catalyst
Dosage
(g/L)

Time
(minute)

pH

Removal
Efficiency
(%)

Ref.

Sakthivel
et al.

2003

Zinc Oxide

Brown
acid 14

25.311

2.50

120

9.41

84.72

[28]

Daneshvar
et al.

2004

Zinc Oxide

Red
acid 14

20

0.16

60

7

100

[16]

Sobana et al.

2007

Zinc Oxide

Red
acid 14

251.21

4

120

7

90.07

[17]

Kumar et al.

2015

Zinc Oxide

Direct
Red 23

0.0414

0.04

70

7

99.50

[18]

Nasiri Zadeh
et al.

2016

Titanium
dioxide

Basic
Red 46

50

0.685

91

8

97

[29]

Khataee et al.

2009

Titanium
dioxide

Basic
Red 46

17.50

7.50

70

11

75

[30]

Gözmena
et al.

2009

Titanium
dioxide

Basic
Red 46

100

1

180

3

76

[31]

Setarehshenas
et al.

2017

Zirconium
dioxide

Basic
Red 46

5

0.15

60

11

98.40

[19]

Mekatel et al.

2019

Zinc Oxide

Basic
Red 46

16.70

1

120

7

95

[21]

Torres-Luna
et al.

2019

Halocyte /
CopperCobalt

Basic
Red 46

35

0.00191

60

4

35.30

[32]

Berkani et al.

2020

Titanium
dioxide

Basic
Red 46

10.65

Not
Reported

Not
Reported

10.82

99

[33]

Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 122 (2022)

رشیدی و همكاران -صص7-32 :.

بررسی تجربی تجزیۀ فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک  64با استفاده

ظر  100میلیلیتری ریختذه شذد .محلذول تهیذهشذده در ظرفذی،

 .3بخش تجربی

فویل کشی و در محیطی تاریک نگهداری شد تا ا واکنش نور بذا ون

 1-3مواد شیمیایی
رنآ صذنعتی و وی قرمذ با یذک  )BR46( 64بذا خلذوص  %99ا

جلوگیری شود .تمام و مایشهای فتوکاتالیستی درون یذک محفظذۀ

شرکت الوان ثابت (تهران ،ایران) تهیه و به طور مستقیم استفاده شد.

چوبی ا جنس  MDFانجام گرفت .در داخل این محفظه یک المذپ

پودر اکسید روی ،برند  RASAا شرکت تماد کذاال (تهذران ،ایذران)

 UVبا توان  11وات و درون راکتذور یذک پنکذه بذرای تهویذۀ هذوا و

همراه با خالص سا ی تهیه شد .هم چنین برای تنظذیم  pHا سذدیم

جلوگیری ا باال رفتن دمای محیط نصب شد .همچنین ،بدنۀ داخلی

هیدروکسید و اسیدکلریدریک محصول شرکت مرک 2ولمان استفاده

راکتور برای کاهش

پخش پرتو  UVبه محیط و انعکاس بهتر نور UV

شد .در تمام و مایش ها و محلولسا ی ،وب دیونی ه به کار رفذت .در

به محلول رنآ و کاتالیسذت ،بذا کاغذف ولومینیذومی بذه طذور کامذل

جدول ( ،)2فرمول شیمیایی مواد مذورد نیذا در ایذن تحقیذق ومذده

پوشیده شد .در داخل محفظۀ راکتور و یذر المذپ ،دسذتگاه هذم ن

است:

قرار داده شد تا در طول و مایش ،نمونۀ حاوی رنآ ا و فتوکاتالیست

1

بهوسیلۀ این سیستم بهطور کامل و بهصورت یکنواخت هم ده شذود
جدول  .2فرمول شیمیایی مواد مورد نیاز در این تحقیق
Table2. Chemical formula of materials required in this research.

Chemical formula

Material

C18H21BrN6

Basic Red 46 Azo Dye

(فاصلۀ نمونه تا المپ  UVبه اندا ۀ  12سانتی متر بود) .تصویر واقعی
و شماتیکی راکتور مورداسذتفاده بذهترتیذب در شذکل (( a -)1و )b
نشان داده شده است.
در این تحقیق پساب مصنوعی با پنج غلظت مختلف رنآ قرم با ی

ZnO

Zinc Oxide Powder

NaOH

Sodium Hydroxide

 31 ،21 ،11 ،1( 64و  61میلی گرم بر دقیقه) تهیه و اثر پنج سطح

HCl

Hydrochloric acid

مختلذذف  11( pHو  9و  7و  1و  )3بذذا مقذذادیر غلظذذت متفذذاوت
( 1 ،0/7 ،0/6 ،0/1و  1/1میلیگرم بذر دقیقذه) ا کاتالیسذت اکسذید

از....

 3-3فتوراکتور و اجزای تشكیلدهندۀ آن

روی در مذذدت مذذانهذذای ( 100و  00و  40و  60و  20دقیقذذه)

در این و مایش ابتدا محلول مادر ا مادۀ رنآ ای قرم با یک  64با

طی فرایند تج یۀ فتوکاتالیستی و مایش شذد و تذأثیر غلظذت مذادۀ

غلظت  1000میلی گرم بر دقیقه تهیه شد تا خطای ناشی ا تذو ین

رنآ ا ،تأثیر مقدار کانالیست مصذرفی ،اثذر  pHو تذأثیر مذدت مذان

مواد کاهش یابد .برای تهیۀ محلول رنآ ،مقدار  0/1گرم ا رنذآ در

تابش در حف رنآ قرم با یک  64ا محیط وبی بررسی شد.

)(a

)(b
1

شکل  .1نمای ) (aکلی از سیستم راکتور و ) (bشماتیک از راکتور.

Figure 1. A general view of (a) the reactor system and (b) a schematic of the reactor.
2. Merck
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1. Basic Red 46

رسانده شد ،سپس  pHون با  NaOHو یا  HClتنظیم شد و مقذداری

1.5

مشخص ا فتوکاتالیست به محلول اضافه شد .سذپس سوسپانسذیون

1

حاوی رنآ و کاتالیست در محیطی تاریذک بذهمذدت  30دقیقذه بذا

0.5

Adsorbance

غلظت مورد نظر ا رنآ ا داخل بشر ریخته و با وب مقطر بذه حجذم

2

0

اسذذتفاده ا هذذم ن مغناطیسذذی هذذم ده شذذد تذذا جذذفب سذذطحی

50

30

40

10

20

0

)Concentration (mg/L

مولکولهای رنآبر ،روی ذرات کاتالیست بذه تعذادل برسذد .سذپس
برای شروع واکنشهای فتوکاتالیستی المپ  ،UVروشذن و در طذول

شکل  .2نمودار کالیبراسیون قرمز بازیک .64

پرتو تابی  ،UVبرای حفظ یکنواختی سوسپانسیون ،محلول بذر روی

Figure 2. Calibration diagram of Basic Red 46 Azo Dye.

هم ن ،هم ده شد .در مورد هر یک ا محلولهذای تهیذهشذده ابتذدا
قیل ا پرتوتابی با نور فرابنفش ،جفب اولیۀ محلول بهوسیلۀ دسذتگاه
طیذفنورسذنج انذذدا هگیذری و پذذس ا شذروع و مذذایشهذا و بعذذد ا
مدت مان های مشخص در طول و مایش ا محلذول مذورد و مذایش
نمونهبرداری شد و نمونذههذا بذهمنظذور جداسذا ی ذرات کاتالیسذت
سانتریفیوژ شدند؛ سپس می ان جفب رنآ ای باقیمانده در هر نمونه
با استفاده ا طیفنورسنج فذرابنفش-مرئذی در بیشذینۀ طذول مذو
رنآ ای قرم با یک  130( 64نذانومتر) انذدا هگیذری شذد .در ایذن
پژوهش چهار پارامتر مقدار کاتالیست ،غلظت رنآ قرم با یذک ،64

 5-3محاسبات الزم برای بهدستآوردن درصد حذف رنگ
در مراحل بهینهسا ی پارامترها ،اثذر  ،pHغلظذت اولیذۀ رنذآ ا ،اثذر
مقدار کاتالیست و مدت مان تماس پس ا انجام و مایشها مشخص
شده و در برنامۀ طراحی و مایش قرار داده شده اسذت .انذدا هگیذری
جفب به وسیلۀ دسذتگاه طیذفنورسذنج انجذام شذده اسذت .درواقذع
به منظور بررسی می ان کاهش رنآ نمونهها ،با ده حف رنآ ونهذا
در فواصل مانی مختلف ا وغا فرایندهای اکسایشی ا رابطۀ ( )1به
دست میوید[:]27

متغیر وابسته انتخاب شده است و بهکمک نرماف ار طراحذی و مذایش

()1

اثرات متقابل عوامل بررسی و ونالی شد.

غلظت اولیۀ رنآ،

غلظت رنآ در لحظه

از....

 pHو مان پرتوتابی بهعنوان متغیر مستقل و درصد حف بهعنذوان

Co  C t
100
Co

%R 

رشیدی و همكاران -صص7-32 :.

برای انجام و مایشهای تخریب فتوکاتالیستی رنآ ای  BR46ابتذدا

y = 0.062x + 0.0141
R² = 0.9931

2.5

بررسی تجربی تجزیۀ فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک  64با استفاده

 2-3روش انجام آزمایش
3

t

عدد جذفب خوانذدهشذده بذا دسذتگاه ،در فرمذول حاصذل ا نمذودار

 6-3نمودار کالیبراسیون رنگ قرمز بازیک 64
برای رسم نمودار کالییراسیون ابتدا محلول  1000میلیگرم بر دقیقه
ا رنآ قرم با یک  64تهیه شد .سپس محلولهای بذا غلظذتهذای
اولیه  3 ،1 ،7 ،9 ،13 ،11 ،20 ،21 ،30 ،31 ،60میلیگرم بر لیتر ا
محلول مادر تهیه و هرکدام در دستگاه طیذفسذنج جذفبی مذاورای
بنفش -مرئی قرار داده شد و در طول مو بیشینۀ  130نانومتر عدد
جفب هرکدام خوانده و نمودار غلظت -جفب در شکل ( )2رسم شد.

کالییراسیون قرار داده میشذود و عذدد غلظذت بذه دسذت مذیویذد.
همین طور میتوان بر اساس قانون بیرالمیرت  )A=bC( 1می ان با ده
حف رنذآ را در لحذظ ( )tپذس ا وغذا واکذنش ا راه رابطذۀ ()2
به دست وورد:
Ao  A t
 100
Ao

()2

%R 

با توجه به این نمودار غلظتهای مجهول ا رنآ بذا خوانذدن شذدت
جفب ونها در طول و مایش مشخص میشود.

جفب اولیۀ رنآ،

جفب رنآ در لحظه

t

1. Beer–Lambert Law
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بررسی تجربی تجزیۀ فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک  64با استفاده

 .2نتایج و بحث
 1- 2نتایج آنالیز SEM

شکل ( )3تصذویر  SEMنمونذۀ  ZnOرا در مقیذاس  200نذانومتر بذا
ب ر نمایی  110000برابر ،فاصذلۀ کذاری  1/32میلذیمتذر و ولتذاژ
 10000ولت نشان میدهد .با توجه به شکل ،مشاهده میشذود کذه
ریختشناسی ذرات این نمونه ،کروی شکل هسذتند و تو یذع انذدا ۀ
ذرات این نمونه نسیتاً یذکنواخذت اسذت؛ امذا بذا ایذن وجذود کمذی
کلوخهشدن هم

شکل  .6الگوی  XRDنانو ذرات روی اکسید.

مشاهده میشود.

Figure 4. The XRD pattern of zinc oxide nanoparticles.

 2-2سازوکار فرایند فتوکاتالیستی اکسید روی
هنگامی که پرتوتابی به ذرات اکسید روی با انرژی ب ر تذر ا انذرژی
باند گپ انجام گیرد ،الکترونها ا الیۀ ظرفیت ( )VBبه الیۀ هذدایت
( )CBمنتقل میشوند .نتیجۀ این فراینذد ایجذاد یذک ناحیذه بذا بذار
م یت در الیۀ ظرفیت است که اصطالحاً حفره ( ) نامیده میشود.
همچنین یک الکترون و اد ( ) -در الیۀ هدایت هست .در این مرحله
ممکن است که دو حالت رخ دهد؛ گونههذای حامذل بذار مذیتواننذد
مجدد ترکیب شده ،گرما تولید کنند و یا اینکه میتوانند بذه سذطح
ذرات مهاجرت کنند که حفرهها میتوانند با مولکولهذای وب جذفب
سذذطحی شذوند و گذذروههذذای

از....

هیدروکسید (

واکذذنش دهذذد تذذا رادیکذذالهذذای

) را تشکیل دهد .در غیاب یک پفیرندۀ الکتذرون،

ترکیب مجدد الکترون -حفره غالب میشود .در ایذن فراینذد حضذور
اکسیژن مانع ا ترکیب دوباره میشود که این عمل با به دامانداختن
شکل  .3تصویر میکروسکوپ الکترونی ( )SEMروی اکسید[.]22
Figure 3. The SEM of zinc oxide [22].

الکترونها ا راه تشکیل یون سذوپر اکسذید (
معموالً رادیکالهای هیدروکسذید (

-

) انجذام مذیگیذرد.

) و هیدروپروکسذیل (

محصوالت نهایی احیا هستند .رادیکالهذای هیدروکسذید بذهعنذوان

 3- 2نتایج آنالیز XRD

خطوط پراش  2θپرتو  Xبیان گذر دو دسذتۀ نذانوبلذوره ای کاتذالی ور،
شامل تکگوشه ای 43/01 ،13/17 ،61/19 ،34/70 ،32/99 ،20/67
) (JCPDS 37-1484و چهارگوشهای 71/27 ،19/14 ،67/47 ،31/19

عاملهای اکسیدکنندۀ قدرتمند و غیرانتخابی شناختهشذدهانذد و در
طی فرایند فتوکاتالیستی میتوانند با ترکییات ولی واکذنش دهنذد و
درنتیجه ونها را تخریب کنند .معادالت ( )3الی ( )11واکذنشهذای
انجامگرفته در طول فرایند فتوکاتالیستی را نشان میدهد[.]24

و  (JCPDS 80-0985) 76/49است (شکل ( .))6بهعالوه ،قلههایی که
بیانگر ناخالصی کاتالیسذت اسذت در

شذکل مشذاهده نشذده اسذت.

()3

)

(

)

میانگین اندا ۀ نانوبلورهها ا معادلۀ شرر بهدست ومده و دارای انذدا ۀ
 13نانومتر است[.]23
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(ترکیب مجدد) گرما

(

( )4

)

(

توجه به جدول ( )6فاکتورهذای غلظذت اولیذۀ رنذآ  ،BR46مقذدار
کاتالیست ،مذان پرتوتذابی ،تذوان دوم  ،pHتذوان دوم غلظذت اولیذۀ
رنآ ا ،توان دوم مقذدار کاتالیسذت  ZnOو هذمچنذین بذرهمکذنش

()7

 – pHمقدار کاتالیست معنی دار هستند و بقیۀ فاکتورها که در ونها
 P<0/01است ،معنیدار نیسذتند و در معادلذه درصذد حذف وورده

()0

نمیشوند .مقدار  Pبرای عدم انطیاه در این طرح  0/0702است کذه
رنآ

()9

تخریب رنآ

()10

اکسایش رنآ

رنآ

()11

احیای رنآ

رنآ

نشان دهندۀ مناسببودن این مدل است .معادلذۀ ( )12ارتیذاط بذین
پاسخ و فاکتورهای مؤثر (با حف فاکتورهای بیمعنا) را با استفاده ا
مقادیر کدگفاریشده نشان میدهد .در این طرح که یک مدل درجۀ
دوم است می ان  R2=0/9603اسذت؛ یعنذی مذیتذوان بذیش ا %96
تغییرات دادههذا را بذا ایذن مذدل توضذیح داد R2 .پذیشبینذیشذده
 0/0997با  R2تعدیلشده  0/9204مطابقت منطقی دارد و همچنین
نسیت سیگنال به نوی در اینجا عدد  24/9177نشانگر یک سیگنال
کافی و مناسب است (جدول (.))1

جدول  .3مقادیر سطوح پاسخ در طرح مرکب مرکزی برای حذف رنگزای قرمز بازیک .64

()12

Levels

Maximum
Limit

Minimum
Limit

Symbol

Unite

Parameter

3,5,7,9,11

11

3

A

-

pH

5,15,25,35,45

45

5

B

mg/L

Dye Concentration

0.1,0.4,0.7,1,1.5

4.5

0.1

C

g/L

Catalyst Dosage

40,50,60,70,80

80

40

D

Minute

Time

از....

Table 3. The values of response surface levels in the central composite design for removal of basic red 46 azo dye.

رشیدی و همكاران -صص7-32 :.

جدول سطوح پارامترهای و مایش در جدول ( )3وورده شده است .با

بررسی تجربی تجزیۀ فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک  64با استفاده

)

()1

(

 6- 2نمودارهای سطح پاسخ و جدول ANOVA

 = + 76/71+ 0/7191 A – 4/00B + 7/02 C + 11/03 D – 2/11 AC + 2/17 A2 + 3/30 B2 1/01–C2درصد حف رنآ

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 122 (2022

01

رشیدی و همكاران -صص7-32 :.

بررسی تجربی تجزیۀ فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک  64با استفاده

جدول  .6جدول  ANOVAبرای درصد حذف رنگ  BR46با کاتالیست اکسید روی.
Table 4. The ANOVA results for removal of basic red 46 azo dye using zinc oxide.

Significant

Not Significant

7508.44

Model

12.76

pH - A
Dye -B
Concentration
Catalyst Dosage -C
Time - D

P-Value

F-Value

Means of Squares

<0.0001

34.46

536.32

0.3795

0.8199

12.76

1

<0.0001

71.25

1108.94

1

1108.94

<0.0001
<0.0001

76.03
215.72

1183.32
3357.35

1
1

1183.32
3357.35

0.4699
0.0225

0.5497
6.47

8.56
100.70

1
1

8.56
100.70

AB
AC

0.4146
0.2324

0.7040
1.55

10.96
24.11

1
1

10.96
24.11

AD
BC

0.0906

3.27

50.91

1

50.91

BD

0.0772

3.60

56.03

1

56.03

CD

0.0153

7.49

116.61

1

116.61

0.0007
<0.0001
0.3225

17.89
61.78
1.05

278.35
961.48
16.29

1
1
1

278.35
961.48
16.29

0.8702

0.4460

15.56
11.01

15
10

233.45
110.06

24.68

Residue
Lack of Fit

5

123.39

Pure Error

29

7741.89

Sum

جدول  .5دادههای آماری طرح مرکب مرکزی در آزمایش با کاتالیست .ZnO
Table 5. The statistical data in the central composite design using ZnO.

از....

4.37

Standard Deviation

0.9483
0.9286

Adjusted

74.43

Average

0.8997

Predicted

5.87

C.V. %

26.9177

Noise to Signal Ratio

 5- 2بررسی اثر pH

شکل ( )1نمودار درصد حف رنآ را با استفاده ا کاتالیسذت

01

Free
Degree
14

Sum Squares

Source

بهدلیل جفب سطحی یونهای
ZnO

سطح کاتالیست  ZnOدارای بار

منفی است و چون رنآ و و قرم با یک  64کاتیونی اسذت و بعذد ا

برحسب تابعی ا  pHدر مان و غلظت والیندۀ ثابت نشان مذیدهذد.

حلشدن در وب ،کاتیون تولید میکند ،بنابراین در محذدودۀ قلیذایی

با توجه بذه شذکلهذای (( a -)1و  )bمشذاهده مذیشذود کذه بذا ده

مولکولهای رنآ با یونهای

جفب میشذود و درنتیجذه بذا ده

رنآ دایی با استفاده ا کاتالیست نذانوذرۀ اکسذید روی ،بذا افذ ایش

تخریذذب بذذاالتری نسذذیت بذذه محذذیط اسذذیدی و خن ذذی حاصذذل

 ،pHاف ایش یافت .تأثیر این عامل را میتوان بذا توجذه بذه خاصذیت

میشود[ .]26در نمودارهذای طراحذی و مذایش ،یذک طذرح کذانتور

اسید -با سطح اکسیدهای فل ی بر اساس «نقطۀ بار صذفر (»)PZC

دیسک شکل نشان می دهد که اثر متقابل بین عوامل ناچی است ،در

تفسیر کذرد .نقطذۀ بذار صذفر بذرای اکسذید روی  9±0/3اسذت .در

حالیکه شکل بیضوی (به شکل تخم مرغ) اهمیت تعامذل در هذر دو

سطح  ZnOدارای بار م یت است و در

طر عوامل انتخذابشذده را تعیذین مذیکنذد .بذا توجذه بذه شذکل

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستويکم ـ شماره صد و بيستودو ()1101

کاتالیست و  pHدر شکل (( )a -)1بهصورت سهمی است؛ که بذدین

کاهش یافته است؛ یرا با اف ایش غلظت رنذآ ،مقذدار بذیش تذری ا

معناست که مقدار بیشینۀ درصد حف رنآ در نقاط میانه بذهجذای

رنگانه روی سطح کاتالیست جفب و در نتیجذه باعذ اشذیاع شذدن

نقاط گوشه اتفاه میافتد .همچنین شکل (( )a -)1بیان میکند کذه

مکان های فعال در سطح کاتالیست میشود[ .]21غلظتهذای اولیذۀ

کمترین و بیش تذرین درصذد حذف رنذآ در شذرایط غلظذت رنذآ

والینذذدههذذا اثذذر مهذذاری قابذذل تذذوجهی بذذر روی سذذرعت فراینذذد

 31میلذذیگذذرم بذذر لیتذذر و مذذان  00دقیقذذه بذذهترتیذذب  31/70و

فتوکاتالیستی دارد .هنگامی که غلظت رنآ اف ایش مذییابذد مقذدار

 100درصد بوده است .با توجه به شکل (( ،)a -)1بیش ترین درصذد

مولکول های رنگی که بر روی سطح کاتالی ور جفب می شود ،اف ایش

حف رنآ در مقذدار کاتالیسذت  1/11گذرم بذر لیتذر و  pHخن ذی

مییابد .ایذن عامذل بذر فعالیذت فوتوکاتالیسذتی اکسذید روی تذأثیر

مشاهده میشود.

می گذفارد .نیذ افذ ایش غلظذت رنذآ باعذ کذاهش طذول مسذیر
فوتذذونهذذای ورودی بذذه محلذذول رنذذآ مذذیشذذود .در غلظذذت یذذاد،

یه رنگزا
 4-2بررسی تأثیر غلظت اول ٔ

مولکول های رنآ بهجای کاتالی ور ،ممکن اسذت مقذدار چشذمگیری

با توجه به نمودار دوبعدی کانتور شکل (( )a -)4و نی نمودار تجربی

نور را جفب کنند که ممکن است کارایی فوتوکاتالیسذتی را کذاهش

شکل (( )b -)4مشاهده میشود که با اف ایش غلظذت اولیذۀ محلذول

دهد[ .]30در نمودارهای طراحی و مایش ،یک طرح کذانتور دیسذک

رنآ ،درصد حف رنآ قرم با یک  64کاهش یافته است .بهعیارت

شکل نشان می دهد کذه اثذر متقابذل بذین عوامذل نذاچی اسذت؛ در

دیگر توانایی فوتوکاتالیست برای شرکت در فرایند تخریب کذاهش و

حالی که شکل بیضوی (به شکل تخم مرغ) اهمیت تعامذل در هذر دو

همچنین مدت مان رسیدن به تخریذب کامذل رنذآ ،افذ ایش پیذدا

طر عوامل انتخابشده را تعیین میکند .با توجه به شکل (()a -)4

میکند .در نمودار شکل (( )b -)4این روند بهوضوح پیداست کذه در

7

)Removal Efficiency (%

11

9

5

از....

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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تعامذذل اثذذر مقذذدار کاتالیسذذت و  pHدارد .حالذذت تغییذذرات مقذذدار

تذا  61میلذذیگذذرم بذذر لیتذذر ،درصذذد حذذف رنذذآ قرمذ با یذذک 64

بررسی تجربی تجزیۀ فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک  64با استفاده

(( ،)a -)1طرح کانتور بهشکل بیضوی است که نشذان ا مهذم بذودن

هر مانی با اف ایش غلظت اولیۀ محلول رنآ ا  11میلیگرم بر لیتر

3

pH
)(b

)(a

شکل  (a) .5بررسی اثر ( pHنمودار تغییرات حذف رنگبر حسب  pHبا استفاده از کاتالیست اکسید روی در زمان  08دقیقه و غلظت رنگ
 35میلیگرم بر لیتر) ) (bنمودار راندمان حذف رنگ  BR46بهصورت تابعی از  pHو غلظت کاتالیست اکسید روی در زمان  08دقیقه و
غلظت رنگ  35میلیگرم بر لیتر ( مثلث توپر  8/2 :گرم بر لیتر ،مربع توپر 8/6 :گرم بر لیتر  ،دایرۀ توپر 8/4 :گرم بر لیتر).
Figure 5. (a) Investigation of the effect of pH (diagram of changes in dye removal in terms of pH using zinc oxide catalyst in 80 minutes
and color concentration of 35 mg /L) Zinc oxide catalyst in 80 minutes and dye concentration of 35 mg /L, (b) BR46 dye removal
efficiency diagram as a function of pH and zinc oxide catalyst concentration in 80 minutes and dye concentration of 35 mg/L ( Solid
triangle: 0.2 g /L, solid square: 0.4 g /L, solid circle: 0.6 g /L).
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بررسی تجربی تجزیۀ فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک  64با استفاده

طرح کانتور بهشکل بیضوی است که نشان ا مهذمبذودن تعامذل اثذر

را بذا اف ایذش غلظذت اکسید روی تذا غلظذت  0/9گذرم بذذر لیتذذذر

مقدار مان و غلظت نآ دارد  .حالت تغییرات مقدار مان و غلظذت

میتذذوان چنیذذن بیذذان کرد کذذه بذذا اف ایذذش مقدار کاتالی گذذر

رنآ در شکل (( )a -)4بهصورت سهمی است که بدان معناست کذه

تعذداد محلهذای فعذال کاتالیسذت بیشتر شذده و درنتیجذه امذکان

مقدار بیشینۀ درصد حف رنآ در نقاط میانه به جای نقذاط گوشذه

برخذذذورد ون و مذذذواد ولذذذی بیشذذتر شذذده اسذذت .اف ایذذذذش مقذذدار

اتفاه می افتد .همچنین ،شکل (( )a -)4بیان میکند که کذمتذرین و

کاتالیسذذت منجر به اف ایذذش تعذذداد فوتونهذذای جفبذی میشود

بیش ترین درصد حف رنآ در شرایط مقدار کاتالیست  0/1گرم بذر

و درنتیجذه موجب اف ایذش تعذداد مولکولهذای ولذذی جذفبشذذده

لیتر و  pHمعذادل  9بذهترتیذب  31/70و  100درصذد بذوده اسذت.

خواهذد شذد .در همیذذن راسذذتا علذذت کاهذذش بذا ده در مقذادیر

با توجه به شکل (( )a -)4بیشتذرین درصذد حذف رنذآ در مذان

بیشتر ا  0/9گذذرم بذذر لیتذذر را میتذذوان بذذه اف ایذش کذذدورت

 74دقیقه و غلظت رنآ  1میلیگرم بر لیتر مشاهده میشود.

محلذول و لذفا کاهذذش میذذ ان نفذذوذ و پراکندگذذی نذذذور  UVا
سذذذذطح کاتالی گذذذذر مذذرتیط دانسذذت .بذذدین ترتیذذذذب حجذذذذم

 7-2بررسی تأثیر مقدار فتوکاتالیست

فعالشذذدۀ نذذوری کاهش مییابد و درنتیجذذه مقذذذدار کمذذذی ا

غلظت مناسب کاتالیست در این فرایند ،عمل کرد سیسذتم را بهیذود

اکسید روی فعذذال مذیشذود .دلیذذذل دیگذذذر را مذیتذذذوان بذذذه

میبخشد و سرعت حف رنآ را باال میبرد .با توجه بذه شذکلهذای

کلوخذذهشذذدن و تهنشذذینی در غلظتهذذذای بذذاالی کاتالی گذذذر

(( )a -)7و (( )b -)7مشاهده میشود که اف ایش غلظذت کاتالیسذت

نسذذیت داد[ .]36در نمودارهای طراحی و مایش ،یک طرح کذانتور

اکسید روی ،منجر به افذ ایش بذا ده حذف رنذآ قرمذ با یذک 64

دیسک شکل نشان می دهد که اثر متقابل بین عوامل ناچی است؛ در

میشود .هم چنین مشاهده شد که ا غلظت  0/9گرم بر لیتر به بعذد،

حالی که شکل بیضوی (به شکل تخم مرغ) اهمیت تعامذل در هذر دو

با ده تخریب فتوکاتالیستی کاهش یافت .دلیل اف ایذش با ده حذف

طر عوامل انتخابشده را تعیین میکند .با توجه به شکل (()a -)7

از....

)Removal Efficiency (%

90
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)(b

شکل  (a) .4نمودار راندمان حذف رنگ  BR46بهصورت تابعی از غلظت اولیۀ رنگ و زمان در حضور کاتالیست  ZnOدر  pH=9و مقدار
کاتالیست برابر با  8.5گرم بر لیتر (b) .بررسی غلظت اولیۀ رنگ (نمودار تغییرات حذف رنگ بر حسب غلظت اولیۀ رنگزا
با استفاده از کاتالیست اکسید روی در  pH =9و مقدار کاتالیست برابر با  8.5گرم بر لیتر ( مثلث توپر  48 :دقیقه ،مربع توپر:
 68دقیقه ،دایرۀ توپر 28 :دقیقه).
Figure 6. (a) BR46 dye removal efficiency diagram as a function of initial dye concentration and time in the presence of ZnO catalyst at
pH = 9 and the amount of catalyst equal to 0.5 g /L. (b) Investigation of initial dye concentration (diagram of changes in dye removal
according to the initial concentration of dye using zinc oxide catalyst at pH = 9 and the amount of catalyst equal to 0.5 g /L. (Solid
triangle: 60 minutes, solid square: 40 minutes, solid circle: 20 minutes).
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و غلظت رنآ در شکل (( )a -)7بهصورت سذهمی اسذت؛ کذه بذدان

دیگر دلیل سرعت وهستۀ تخریذب رنذآ پذس ا محذدودیت مذانی

معناست که مقدار بیشینۀ درصد حف رنآ در نقاط میانه بذهجذای

خاص ،وجود اشکال در تیدیل اتمهای نیتروژن در رنآ به ترکییذات

نقاط گوشه اتفاه میافتد .همچنین شکل (( )a -)7بیان میکند کذه

اکسیدشدۀ نیتروژن است .دلیل دیگر واکذنش کنذد ولیفاتیذک هذای

کم ترین و بیش ترین درصد حف رنآ در شرایط مان  70دقیقذه و

نجیذذرهکوتذذاه بذذا رادیکذذالهذذای هیدروکسذذیل اسذذت .تخریذذب

 pHمعادل  10بهترتیب  31/70و  100درصد بوده است .با توجه بذه

فوتوکاتالیستی رنذآ در سذطح کاتذالی ور بذا حضذور رادیکذال هذای

شکل (( )a -)7بیش ترین درصد حذف رنذآ در مقذدار کاتالیسذت

هیدروکسیل و پراکسید رخ میدهد .رادیکذالهذای هیدروکسذیل ا

0/01گرم بر لیتر و غلظت رنآ 10میلیگرم بر لیتر مشاهده میشود.

حفرههای باند ظرفیذت تشذکیل مذیشذوند کذه بذا مولکذول وب یذا
هیدروکسیل جفبشده در سطح کاتالی ور واکنش نشان مذیدهنذد.
رادیکالهای هیدروکسیل به اندا ۀ کافی قوی هستند که مذیتواننذد

 8-2بررسی اثر زمان تماس
مان تماس یک عامل مهم و تأثیرگفار بر با ده حف رنآ است .بذا

پیوندهای مختلف در مولکول های رنآ جفبشده در سطح کاتالی ور

توجه به نمودار دوبعذدی کذانتور 1شذکل (( )a -)0و نمذودار تجربذی

را که منجر به تشکیل کربن دیاکسید و یونهذای غیذر ولذی ماننذد

شکل (( )b -)0در یک  pHو مقدار ثابت ا کاتالیست اکسید روی ،با

ومونیوم ،نیترات ،کلر و سولفات میشود ،ا بین بیرند .چون برخذذورد

اف ایش مدت مان تابش پرتو ماورای بذنفش در هذر غلظذت اولیذه ا

پرتذو ماورای بنفذش بذا سذطح کاتالی گذر اکسید روی منجر بذه و اد

محلول رنآ قرم با یک  ،64درصد حف رنذآ افذ ایش مذییابذد.

شذدن جفذت الکتذرون -حفذذره مذیشذذذود؛ بنابرایذذذن هذذرچذذذه

تخریب ناشی ا نور پس ا تابش  120دقیقه با یک سذرعت وهسذته

مذذان تابذذش اف ایذذش یابذذد ،میذذ ان الکترونهذذذای بذیشتذر و

110
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)Removal Efficiency (%
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از....
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مقدار کاتالیست و غلظت رنآ دارد  .حالت تغییرات مقدار کاتالیست

مولکول های رنآ در فرایند تخریب فوتوکاتالیستی است؛ بذه عیذارت

بررسی تجربی تجزیۀ فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک  64با استفاده

طرح کانتور به شکل بیضوی است که نشان ا مهمبذودن تعامذل اثذر

ادامه می یابد که به دلیل شکل گیری واسطه ها و رقابت پذفیری ون بذا

20
0.6 0.9 1.2 1.5
)Catalyst Dosage (mg/L
)(b

0.3
)(a

شکل  (a) .7نمودار راندمان حذف رنگ  BR46بهصورت تابعی از غلظت اولیۀ رنگ و غلظت کاتالیست  ZnOدر  pH=18و زمان  78دقیقه.
) (bبررسی اثر مقدار کاتالیست (نمودار تغییرات حذف رنگ بر حسب مقدار کاتالیست در حضور کاتالیست اکسید روی در  pH =18و
زمان  78دقیقه ( مثلث توپر  35 :میلیگرم بر لیتر ،لوزی توپر 25 :میلیگرم بر لیتر  ،دایرۀ توپر 15 :میلیگرم بر لیتر).

1

= Figure 7. (a) BR46 dye removal efficiency diagram as a function of initial dye concentration and catalyst concentration of ZnO at pH
= 10 and time of 70 minute. (b) Investigation of catalyst value (diagram of changes in dye removal according to the catalyst value at pH
10 and time of 70 minute. (Solid triangle: 35 mg /L, solid rhombus: 25 mg /L, solid circle: 15 mg /L).

1. Contour
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رادیذذذکال فعذذذال هیدروکسذذذیل فرصذذذت کافذذذی بذذذرای تج یذذذۀ

حف رنآ در شرایط مقدار کاتالیست 0/1گرم بر لیتر و  pHمعذادل

مولکولهذای مذادۀ ولذی را به دست میوورد .درنتیجذه بذذا اف ایذذش

 10بذذهترتیذذب  31/70و  100درصذذد بذذوده اسذذت .بذذا توجذذه بذذه

مذذان واکنذذش ،به رنآ وسیب نمی نذد[ .]36بذیش تذرین درصذد

شکل(( )a -)0بیشترین درصد حذف رنذآ در مذان  04دقیقذه و

حف رنآ بهترتیب  ،9337 ،90و  9930درصد در غلظذتهذای ،21

غلظت رنآ  13گرم بر لیتر مشاهده میشود.

 31و  61میلیگرم بر لیتر در مان  100دقیقه بذه دسذت ومذد .در
نمودارهای طراحی و مایش ،یک طرح کذانتور دیسذک شذکل نشذان

 9-2تعیین شرایط بهینۀ فرایند تخریب فتوکاتالیستی رنگزا
1

می دهد که اثر متقابل بین عوامل نذاچی اسذت ،در حذالیکذه شذکل

ا ونالی نرماف ار دی این اکسپرت بذرای بذهدسذتووردن بذیشتذرین

بیضوی (به شکل تخم مرغ) اهمیت تعامل در هذر دو طذر عوامذل

غلظت رنآ ا که بتوان ون را با استفاده ا کاتالیست اکسذید روی ا

انتخابشده را تعیین میکند .با توجه به شکل (( )a -)0طرح کانتور

محیط وبی حف کرد ،استفاده شد .با توجه به شکل ( )9بیشتذرین

به شکل بیضوی است که نشان ا مهمبودن تعامل اثر مان و غلظت

با ده حذف رنذآ  BR46در  pH=11و بذا بذاالترین میذ ان غلظذت

رنآ دارد  .حالت تغییرات مان و غلظذت رنذآ در شذکل (()a -)0

والینده ( 61میلذی گذرم بذر لیتذر) بذا مقذدار  0341گذرم بذر لیتذر ا

بهصورت سهمی است؛ که بدان معناست کذه مقذدار بیشذینۀ درصذد

کاتالیست  ZnOو مدت مان  04دقیقه به دست ومد.

حف رنآ در نقاط میانذه بذه جذای نقذاط گوشذه اتفذاه مذیافتذد.

100

80

از....

60

40

)Removal Efficiency (%

بررسی تجربی تجزیۀ فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک  64با استفاده

درنتیجذذه رادیذذکال هیدروکسذذذیل بذیشتذری تولیذد مذیشذود و

همچنین شکل (( )a -)0بیان میکند که کمترین و بیشترین درصد

20
100

80

40

60

20

)Time (minute
)(a

)(b

شکل  (a) .0نمودار راندمان حذف رنگ  BR46بهصورت تابعی از غلظت اولیۀ رنگ و زمان تابش در حضور کاتالیست  ZnOدر  pH=18و
مقدار کاتالیست برابر با  8/5گرم بر لیتر (b) .بررسی اثر زمان (نمودار تغییرات حذف رنگ بر حسب زمان در حضور کاتالیست اکسید
روی در  pH=18و مقدار کاتالیست برابر با  8.5گرم بر لیتر) ( مثلث توپر  35 :میلیگرم بر لیتر ،مربع توپر 65 :میلیگرم بر لیتر،
دایرۀ توپر 25 :میلیگرم بر لیتر).

1

Figure 8. (a) BR46 dye removal efficiency diagram as a function of initial dye concentration and time in the presence of ZnO catalyst at
pH = 10 and the amount of catalyst equal to 0.5 g /L. (b) Investigation of time (diagram of changes in dye removal according to the time
in the presence of zinc oxide at pH = 10 and the amount of catalyst equal to 0.5 g /L (Solid triangle: 35 mg /L, solid square: 45 mg /L,
solid circle: 25 mg /L).
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Figure 9. The optimum value of each parameter in the photocatalytic removal using zinc oxide.

 11-2مقایسۀ پژوهش حاضر با سایر پژوهشها

فرایند تخریب کاهش یابد .اف ایش غلظذت کاتالیسذت ،بذا ده حذف

با توجه به جدول ( )1و مقایسۀ پژوهش پیش رو با سایر تحقیذقهذا

رنآ قرم با یک  64را اف ایش میدهد (تا یک حد بهینذه) بعذدا ون

مشاهده میشود که این پژوهش نتیجهبخشتر است و غلظت بذاالیی

با ده تخریب فتوکاتالیستی با کاهش مواجه میشود ،که این کذاهش

ا رنگ ا را با استفاده ا مقدار کم و مناسب ا کاتالیست اکسید روی

با ده میتواند به علت کدرشدن محلول در اثذر حضذور بذیش ا حذد

در  pHقلیایی ،در مدت مان تقرییاً کوتاهی ( 04دقیقه) ا پرتوتابی

کاتالیست باشد و باع میشود تا نور فرابنفش نتواند به محلول نفوذ

با المپ  11وات  UVبهصورت کامل و  100درصدی حف کرد.

کند و به سطح کاتالیست برسد .اف ون بر این با افذ ایش مذدت مذان
تابش پرتو ماورای بنفش در هر غلظت اولیذه ا محلذول رنذآ قرمذ

در این پژوهش تخریب مواد رنگ ای و و  BR46با فرایند فتوکاتالیستی

نرم اف ار طراحی و مایش ،بذیش تذرین بذا ده حذف رنذآ  BR46در

با استفاده ا کاتالیست اکسید روی بررسی شد .مشخصذات فی یکذی

 pH=11و با باالترین می ان غلظت والینده ( 61میلیگرم بر لیتر) بذا

SEM

مقدار  0/41گرم بر لیتر ا کاتالیست  ZnOو مدت مان  04دقیقه به

نشان میدهد که کاتالیست دارای تخلخل مطلوب و ابعاد کمتر ا 60

دست ومد .ا مقایسۀ تحقیق حاضر با سایر تحقیقها پیداست که این

نانومتر است .الگوی XRDبیانگر خالصبودن نانو ذرات مفکور است و

تحقیق نتیجهبخشتر است و غلظت باالیی ا رنآ ا را با اسذتفاده ا

اندا ۀ نانوذرات بلورین ون با فرمول شرر در حدود  13نانومتر حسذاب

مقدار کم و مناسب ا کاتالیست اکسید روی در  pHقلیایی ،در مدت

شد .در حف رنآ بهکمذک پرتذو فذرابنفش و کاتذالی ور ،UV/ZnO

 11وات UV

اکسید روی با استفاده ا  SEMو  XRDتعیذین شذد .تصذویر

با ده رنآ دایی با افذ ایش  pHافذ ایش مذییابذد .حذداک ر سذرعت

مان تقرییاّ کوتاهی ( 04دقیقه) ا پرتوتذابی بذا المذپ

از....

 .6نتیجهگیری کلی

با یک  ،64درصد حف رنآ اف ایش یافت .همچنذین بذا توجذه بذه

بررسی تجربی تجزیۀ فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک  64با استفاده

شکل  .9مقدار بهینۀ هر پارامتر در حذف فتوکاتالیستی با استفاده از کاتالیست اکسید روی.

بهصورت کامل و  100درصدی حف کرد.

تخریب رنآ در  pH=11حاصل شد .با اف ایش غلظت اولیذۀ محلذول
رنآ ،توانایی فوتوکاتالیست برای شرکت در فراینذد تخریذب کذاهش
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