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چكيده :از مهمترين آاليندههاي محيط زيست که در پساپ صنايع پتروشيمي ،آبکاري و نيز شهرکهاي صنعتي
وجود دارد ،حضور همزمان فلزهاي سنگين و ترکيبهاي آلي (از جمله فنل و کادميوم) ميباشد که براي
محيط زيست و انسان زيانآور هستند .بنابراين هدف اصلي از انجام اين پژوهش بررسي کارايي فرايند فتوکاتاليستي
نانوذرههاي روي اکسيد در حذف کادميوم دو ظرفيتي از محيطهاي آبي در حضور فنل و فرمات در سامانه ناپيوسته
ميباشد .ابتدا ساخت راکتور صورت گرفت .براي بررسي نقش فرايند جذب ،محلول به مدت  03دقيقه در تاريکي
به تعادل رسيد .سپس در حضور نور  ،UVتأثير پارامترهاي گوناگون بررسي شد .به اين ترتيب که ،ابتدا با تغيير  pHمحيط
و ثابت نگه داشتن ديگر عاملهاي مؤثر ،مقدار  pHبهينه به دست آمد .سپس ،تأثير ميزان نانو ذرهها ،غلظت کادميوم،
زمان مواجهه و حضور فنل و فرمات ،بر کارايي حذف هر يک از آنها ،بررسي شد .هرچند با افزايش pH
راندمان حذف کادميوم افزايش مييابد اما به منظور حفظ کادميوم به شکل محلول در نمونه ،از  pH=7در آزمايشها
استفاده شد .با افزايش زمان مواجهه ،راندمان حذف افزايش يافت و ميزان بهينه نانو ذرهها برابر با  2g/Lبه دست آمد.
همچنين راندمان حذف با افزايش غلظت کادميوم کاهش يافت .مشخص شد که حضور فنل و فرمات سبب افزايش
کارايي حذف کادميوم ميشود .در مجموع نتيجههاي به دست آمده از انجام آزمايشها مشخص کرد که ميتوان
از فرايند  UV/ZnOبه عنوان يک روش مؤثر براي حذف کادميوم در حضور فنل و فرمات استفاده کرد.
واژههاي كليدي :فرايند فتوکاتاليستي؛ نانوذره؛ کادميوم؛ فنل ،فرمات.
KEYWORDS: Photocatalytic process; Nanoparticle; Cadmium; Phenol; Formate.
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محمدرضا سمرقندی و همگاران

مقدمه

ساليانه مقدارهاي زيادي پساب از منابع خانگي،کشاورزي
و صنعتي وارد محيط زيست ميشود که داراي غلظت بااليي
از مواد شيميايي آلي و غير آلي مانند حاللهاي هيدروکربني،
فلزهاي سنگين ،حشره کشها ،رنگها و ترکيبهاي آروماتيک
مانند فنل ميباشد [ .]1فلزهاي سنگين در گروه آاليندههاي
درجه اول سمي قرار دارند .ترکيبهاي سمي درجه اول،
موادي هستند که داراي خطرهاي زيست محيطي بوده و
براي سالمت انسان زيان آور هستند .کادميوم از جمله فلزهاي
سنگين ميباشد که بهوسيله پسابهاي توليدي از صنايع آبکاري،
الکترونيک ،سکه زني ،جواهر سازي ،رنگ سازي ،ساخت
فوالدهاي ضد زنگ و غيره به محيط زيست ،آبهاي سطحي و
زيرزميني وارد ميشود ] .[2کادميوم داراي دو گروه اکسيد و
هيدروکسيد از ترکيبهاي دو و سه ظرفيتي ميباشد که شکل
دو ظرفيتي آن در محيط حرکت ميکند و بسيار سمي ،سرطان زا
و جهش زا مي باشد .تجمع کادميوم در بافتهاي حيواني و گياهي
ميتواند سبب بروز مخاطرههاي جدي شود ][3 ،4
همچنين  WHOسرطان زا بودن کادمي وم را در انسان ت أييد
کرده است[ .]6بيشترين ميزان مجاز براي کادميوم در آب
 0/000ميلي گرم در ليتر ميباشد [ .]3پژوهشهاي زيادي بر روي
حذف کادميوم انجام يافته و بسياري از فرايندهاي تصفيه
مورد بررسي قرار گرفته است .مهمترين روشهاي حذف کادميوم
شامل جذب ،تبادل يوني ،اسمز معکوس و ترسيب ميباشد [.]2
اما هر کدام از اين روش ها داراي عيبهايي مي باشند.
روش جذب بر روي کربن فعال داراي کارايي مناسبي است
اما ني ازمند صرف هزينه بااليي مي باشد[ .]4فرا يندهاي
غشايي مانند اسمز معکوس و الکترودياليز نيز از روشهاي
بسيار پرهزينه به حساب ميآيند  .حذف و کاهش زيستي
به وسيله برخي گونه هاي باکتري براي حذف کادمي وم ،روشي
م ؤ ثر و اقتصادي مي باشد اما وجود مواد سمي باکتري کش
در جايگاه هاي دفع مواد زائد و در بسياري از پساب ها ،باعث
محدود شدن رشد و عملکرد اين فرايند مي شود []4 ,0
همچنين به طور کلي فلزها در  pHهاي قليايي رسوب کرده
و ته نشين مي شوند اما اين روش ني ز سبب توليد لجن
اضافي ميشود.
فنل با فرمول شيميايي  C6H5OHنيز يکي از مشتقهاي
هيدروکسي بنزن بوده که در پسابهاي خانگي و صنعتي ،آبهاي
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طبيعي و آب شرب به صورت هستة متراکم يافت ميشود.
به طور کلي فنل در پساب صنايع شامل پااليشگاهها ،صنايع
پتروشيمي ،شيمياي  ،دارويي و نيز توليد رزين و پالستيک
يافت ميشود [ .]6تاکنون روشهاي گوناگوني همچون تجزيه ميکروبي،
جذب بر روي کربن فعال ،اکسايش شيميايي (توسط ازن،
هيدروژن پراکسيد ،کلر دي اکسيد) ،استخراج با حالل و ساير
روشها براي حذف فنل استفاده شده است[ .]7هر يک
از اين روشها داراي عيبهايي بوده که استفاده از آنها را محدود
کرده است .به عنوان نمونه روش تجزيه ميکروبي حساس به دما بوده،
و استفاده از کربن فعال داراي هزينه بااليي است ،همچنين اينکه
جذب فنل بر روي برخي از انواع کربن فعالها برگشت ناپذير
ميباشد .افزون بر آن استفاده از روشهاي اکسايش شيميايي
مانند کلريناسيون و اکسيد منگنز باعث آلودگي محيطهاي آبي
به ديگر آاليندههاي سمي ميشود [.]7 , 8
گفتني است که پساب صنايع پتروشيمي ،آبکاري ،و نيز
شهرکهاي صنعتي ميتوانند به طور همزمان داراي فنل و
کادميوم باشند [ .]0 ,9يکي از راهحلهاي اساسي براي رفع
اين چالشها استفاده از فناوريهايي است که داراي هزينههاي
سرمايه گذاري و بهره برداري کم و اندازه بسيار کوچک بوده،
اما داراي ظرفيت بسيار بااليي باشد .نانوفناوري فرايندي است
که در جلوگيري از آلودگي ،شناسايي ،اندازه گيري و تصفيه
آاليندهها نقش کليدي بازي ميکند.
واژه فتوکاتاليست در اصل به معني شتاب بخشيدن به يک
واکنش فوتوني توسط کاتاليست است .در اين فرايند يونهاي
فلزي و مواد آلي طي واکنش با جفتهاي الکترون ـ حفره
به ترتيب احيا و اکسيد ميشوند [ ZnO .]10 ,11به خاطرانرژي
مستقيم و انرژي تحريک شده پيوندي در دماي اتاق و طول زياد
پيوند آن ،به عنوان يک ماده نيمه هادي مهم مطرح است ].[12
وقتي نيمه رسانا در برابر تابش قرار ميگيرد ،الکترونهاي تهييج شده
با ترک حفرههاي باند ظرفيت وارد باند هدايت ميشوند.
به اين ترتيب جفتهاي الکترون ـ حفره به وجود ميآيد که به ترتيب
براي احيا و اکسايش آاليندهاي محيطي استفاده ميشود[.]13
راکتورهاي فتوکاتاليستي مورد استفاده بسته به حالت کاتاليست
مورد استفاده به دو شکل اصلي شامل بهرهبرداري به شکل
دوغابي و راکتورهايي ميباشند که کاتاليست بر روي يک سطح
خنثي تثبيت شده است .راکتورهايي که به شکل دوغابي بهرهبرداري
ميشوند به علت دارا بودن مساحت سطح باال به ازاي واحد حجم،
علمي ـ پژوهشي
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حذف فتوکاتاليستي کادميوم با استفاده از نانوذرههای روی اکسيد

جدول 1ـ ويژگيهای نانو ذره روی اکسيد.

نوع نانو ذره

اندازه نانو ذره

سطح ويژه

درصد خلوص

شکل ظاهري

چگالي ظاهري

ZnO

20 nm

90m2/g

%99

پودر سفيد رنگ

0/60 g/m3

داراي راندمان باال در توليد گونههاي اکسيژن فعال ميباشند.
اما تثبيت کاتاليست بر روي يک سطح بزرگ سبب کاهش مقدار
محلهاي فعال کاتاليست و نيز سبب افزايش محدوديتهاي
انتقال جرم ميشود .بنابراين کاربرد نوع دوغابي کاتاليست بيشتر
ترجيح داده ميشود [ .]14يکي از مشکلهاي فرايندهاي
فتوکاتاليستي ،احتمال ترکيب دوباره الکترون ـ حفره( )1ميباشد.
درنتيجه يکي از راهکارهاي جلوگيري از اين امر وجود همزمان
ترکيبهاي احيا و اکسيد براي واکنش با حفرهها و الکترونها
براي جلوگيري از ترکيب دوباره آنها ميباشد .واکنش کلي حفرهها
و الکترونهاي توليدي با مواد احيا و اکسيد محيط آبي
به شرح زير ميباشد []10
()1

H+ surface + reduced reactant  oxidized reactant

()2

e- surface + oxidized reactant  reduced reactant

بخش تجربي
تهيه مواد و وسايل مورد نياز

نانوذره  ZnOاز شرکت نانو پارس ليما و ساير مواد شيمايي
مورد نياز از شرکت  Merckآلمان تهيه شد .در جدول  1مشخصهها
و در شکل  1تصوير  )3(SEMو  )4(XRDنانو ذره ZnO
نشان داده شده است.
اندازه گيري کادميوم دو ظرفيتي

طبق روش  3111 Bاز کتاب استاندارد ،روش ابتدا محلول
استوک  100 mg/Lکادميوم با استفاده از حل کردن  0/1گرم فلز
کادميوم دو ظرفيتي در  12 mLنيتريک اسيد داغ در دماي
 60-70درجه سلسيوس ،سپس به حجم رساندن با آب مقطر
تهيه ميشود .اين محلول در يخچال در 4درجه سلسيوس در شرايط
اسيدي ( )pH=2تا  6ماه قابل نگهداري ميباشد .سپس محلولهاي
استاندارد از محلول استوک تهيه شده و غلظت کادميوم
دو ظرفيتي بر طبق روش استاندارد پيشنهادي  3130 Bبا استفاده
از دستگاه جذب اتمي خوانده شد [. ]17

در واقع ترکيبهاي احيا در حفرههاي به دست آمده از
فرايندهاي فتوکاتاليستي اکسيد شده (معادله ( ))1و از سوي ديگر
ترکيبهاي اکسيد توسط الکترونهاي به دست آمده از واکنشهاي
فتوکاتاليستي احيا ميشوند (معادله  .)2مقالههاي اندکي به بررسي
امکان حذف فلزهاي سنگين در حضور ماده آلي پرداختهاند.
در پژوهشي که توسط نگوين( )2و همکاران در سال  2003ميالدي
بر روي تأثير حضور متانول بر روي تجزيه فتوکاتاليستي کادميوم
توسط  TiO2انجام شد اين نتيجه به دست آمد که در نبود متانول
راندمان حذف کادميوم حدود  7%و در حضور  300 ppmمتانول
راندمان حذف به  30%افزايش پيدا ميکند [ .]16درنتيجه
هدف اصلي از انجام اين پژوهش بررسي کارايي فرايند فتوکاتاليستي
 UV/ZnOدر حذف کادميوم دو ظرفيتي از محيطهاي آبي
در حضور و نبود فنل و فرمات ميباشد .همچنين پارامترهاي
اساسي مؤثر در انجام اين فرايند مانند تغيير غلظت ورودي کادميوم،
تغيير  ،pHتغيير غلظت اوليه نانوذرههاي روي اکسيد و زمان
مواجهه مورد مطالعه قرار گرفت.

همانگونه که در شکل  2نشان داده شده است ،راکتور
مورد استفاده از سه بخش تشکيل شده است.
1ـ قسمت محفظه خنک کننده( :)0حجم آن  10 Lبوده
و نقش آن حفظ دماي محلول در  20 o cميباشد.
2ـ قسمت بيروني راکتور :به حجم  2ليتر ميباشد که واکنشهاي
شيمايي در آن رخ ميدهد.
3ـ قسمت دروني راکتور :محفظهاي که درون بخش بيروني
راکتور قرار گرفته و نقش آن نگه داشتن المپ  UVميباشد .براي
جلوگيري از ورود نور ،راکتور به طور کامل با فويل آلومينيوم
پوشيده شده و براي هم زدن محلول از همزن استفاده شد.

)4( X-ray diffration

)1( Electron hole recombination

)5( Cooling jacket

)2( Nguyen

ساخت راکتور

راکتور مورد نظر مطابق شکل  2طراحي و ساخته شد.

)0( Scan electron microscopy
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Zinc oxide, ZnO
Stock number: 3052CD

122

122

02

02

شدت )(a.u.

JCPDS card number: 50-1431
Radiation: CuKa
Crystallographic system: hexagonal
(Space grou;: P0, mc )100

42

22

( 2درجه)

شکل 1ـ تصوير  ( SEMالف) و  ( XRDب) نانو ذرههای روی اکسيد.
راکتور

المپ UV
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( )0 ،10 ،20 mg/Lدر حضور غلظت ثابت  0 mg/Lفنل بود .براي
آغاز آزمايشهاي فتوکاتاليستي ابتدا محلول داراي نانوذرهها،
کادميوم و فنل در تاريکي بدون تأثير  UVبعد از  30دقيقه به تعادل رسيد.
بعد از به تعادل رسيدن ،المپ  UVروشن و محلول به طور پيوسته
توسط همزن مغناطيسي ( )H1-190 M, Singaporeهم زده شد.
ابتدا  pHبهينه ،در شرايط ثابت (ميزان  ،1 g/Lزمان واکنش
برابر با  0-120دقيقه ،غلظت اوليه کادميوم  10 mg/Lو حضور
فنل با غلظت  )0 mg/Lبهدست آمد .سپس آزمايشها
با ثابت نگه داشتن سه متغير و تغيير دادن يک متغير تا رسيدن
به حالت تعادل انجام شد( .براي نمونه در  ،pH=7و غلظت اوليه
نانوذرهها  ،1 g/Lغلظتهاي گوناگون کادميوم به راکتور
افزوده شده و در زمانهاي تماس مشخص 10 mL ،از محلول
برداشته شد) .حالت تعادل زماني در نظر گرفته شد که اختالف
راندمانها بيشتر از  3%نباشد .در ادامه کارايي حذف کادميوم در نبود فنل
و نيز حضور فرمات بررسي شد .به اين ترتيب تعداد نمونههاي
آزمايش  141نمونه به دست آمد .براي حذف نانوذرهها  ZnOنمونه
با دور  3000 rpmبه مدت 20دقيقه سانتريفوژ شده (سانتريفوژ ساخت
 )Sigma-301, Japanو غلظت باقيمانده کادميوم توسط دستگاه
جذب اتمي با شناساگر برانگيزش شعلهاي ) (FIDبر اساس کتاب
روشهاي استاندارد براي آزمايشهاي آب و پساب اندازه گيري شد[.]6
براي اطمينان از درستي آزمايشها تمام آزمايشها با دو بار تکرار
انجام پذيرفت و نتيجهها با نرمافزار  Excelآناليز شد.

شير ورودي
پوشش آلومينيومي
شير خروجي

نتيجهها
بررسي تأثير  pHو زمان تماس در حذف فتوکاتاليستي کادميوم
توسط UV/ZnO

آهنربا

همزن مغناطيسي

شکل 2ـ شمای راکتور مورد استفاده در اين مطالعه.

منبع نور در اين مطالعه المپ  UVپرفشار ،با طول موج  247/3نانومتر،
 120وات فشار و شدت ( 1020w/cm2شرکت شوکوفان توسعه)
بوده است.
آزمايشهاي ستون ناپيوسته

متغيرهاي مورد بررسي در اين بخش شامل ،)3،0،7،9،11( pH
ميزان نانو ذرهها ( )0/20 ،0/0 ،0/70 ،1 ،2 ،3 g/Lو غلظت کادميوم
4

در شکل  3نتيجههاي به دست آمده از تاثير  pHبروي کارايي
حذف کادميوم توسط نانو ذرههاي  ZnOنشان داده شده است.
همانگونه که ديده ميشود ،با افزايش  pHراندمان حذف
کادميوم افزايش مييابد ،اما به منظور کاهش نقش رسوب گذاري
فلزها و بررسي نقش فرايند فتوکاتاليستي در احياي کادميوم
دو ظرفيتي  pHدلخواه در آزمايشها برابر با  7در نظر گرفته شد.
در واقع در  pH=7فلز کادميوم همچنان به شکل محلول بوده
و امکان بررسي نقش فرايند فتوکاتاليستي وجود خواهد داشت[.]18
همانگونه که در شکل  3ديده ميشود راندمان حذف کلي
کادميوم (حاصل از جذب بر روي نانو ذرهها و احياي فتوکاتاليستي)
توسط فرايند  UV/ZnOبا افزايش  pHاز  3به  7از %38
علمي ـ پژوهشي
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pH = 9

pH = 5

1 g/L

2/23 g/L

pH = 11

pH = 3

2 g/L

2/3 g/L

pH = 7

5 g/L

2/73 g/L

122

122

02

02

راندمان حذف ()%

42

42

22

122

123

92

73

02

52

43

13

2

22

2

123

122

92

زمان مواجهه (دقيقه)

73

43

02

52

13

2

2
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شکل 5ـ تأثير بر روی کارايي حذف کادميوم توسط UV/ZnO
( Phenol=3mg/L ،Cd=13mg/Lميزان  ZnO=1g/Lو زمان
تماس .)2-122min
122
02

02

ميزان جذب ()%

02
42
)red (Cd

22

22

2
5

2/3

2

1/3

2/3

2

ميزان کاتاليست (گرم بر ليتر)

ميزان احيا ()%

42
)ads (Cd

شکل 4ـ تأثير ميزان نانو ذرهها برروی کارايي حذف کادميوم توسط
 pH=7 ،Phenol=3mg/L ،Cd=13 mg/L( UV/ZnOو زمان
تماس .)2-122min
122

02

1

راندمان حذف ()%

02

02

2
5

2/3

2

1/3

1

2/3

2

ميزان کاتاليست (گرم بر ليتر)

شکل  3ـ تأثير ميزان نانو ذرات بر روی کارايي جذب کادميوم توسط  pH=7 ، Phenol=3mg/L ،Cd=13mg/L( ZnOو زمان تماس
( )52minالف) .تأثير ميزان نانو ذرات بروی کارايي احيای کادميوم توسط  pH=7 ، Phenol=3mg/L ،Cd=13 mg/L( UV/ZnOو زمان
مواجهه ( .)122minب)

به  %71/33افزايش مييابد .همچنين ديده ميشود که با افزايش
زمان مواجهه راندمان حذف فتوکاتايستي کادميوم افزايش مييابد.
بررسي تأثير ميزان نانو ذره در حذف فتوکاتاليستي کادميوم توسط
UV/ZnO
پس از تعيين  pHبهينه در حذف کادميوم توسط نانو ذره ،ZnO

ميزان بهينه نانو ذره روي اکسيد نيز بررسي شد (در مقدارهاي
گوناگون  ،0/0 ،0/70 ،1 ،2 ،3 g/Lو  .)0/20به طور کلي راندمان
حذف کلي نانو ذرهها (به دست آمده از مجموع فرايندهاي جذب و
علمي ـ پژوهشي

احياي فتوکاتاليستي) و نيز راندمان ميزان جذب کادميوم توسط
نانو ذرههاي با افزايش ميزان نانو ذره افزايش يافت ،اما با افزايش
ميزان نانو ذره به بيشتر از  2 g/Lراندمان احياي فتوکاتاليستي
کاهش يافت .در شکلهاي ( 0 ،4الف و ب) به ترتيب راندمان
حذف کلي (به دست آمده از جذب و احياي طي فرايند ،)UV/ZnO
جذب (به دست آمده از  )ZnOو احياي کادميوم (به دست آمده از فرايند
 )UV/ZnOنشان داده شده است .همانگونه که در شکلهاي  4و 0
نيز نشان داده شده است ،راندمان حذف کلي کادميوم توسط فرايند
فتوکاتاليستي  UV/ZnOبا افزايش ميزان نانو ذرهها از  0/20به 3g/L
3
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02
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شکل  0ـ تأثير غلظت اوليه کادميوم برروی کارايي حذف کادميوم
توسط  ،pH=7 ،phenol=3mg/L( UV/ZnOدوز  ZnO=2g/Lو
زمان مواجهه .)2-122min

شکل 7ـ مقايسه راندمان حذف کادميوم با استفاده از فرآيند
 UV/ZnOدر حضور و عدم حضور فنل.

(در شرايط ثابت غلظتهاي  =0mg/L ،Cd=10mg/Lفنل و
زمان مواجهه  120دقيقه) از  42به  %84افزايش يافت ،همچنين ميزان
جذب کادميوم در زمان تعادل  30دقيقه توسط  ZnOاز  12به %68
افزايش يافت ،اما ميزان احياي فتوکاتاليستي کادميوم (در زمان مواجهه
 120دقيقه) با افزايش ميزان نانو ذرهها از  2به  3g/Lاز  %70/2به %00
کاهش يافت .بنابراين ميزان بهينه نانو ذرهها براي احياي فتوکاتاليستي
کادميوم برابر  2 g/Lانتخاب شد .همچنين آناليز نقطه بهينه نشان ميدهد
که ضريب همبستگي ( ،)R2=0/969واريانس برابر با  0/98و ضريب
تغيير دادهها برابر با  1/14ميباشد.

در حضور و نبود فنل در شکل  7نشان داده شده است.
همانگونه که در شکل مشخص است راندمان حذف کادمي وم
در صورت وجود فنل و در شرايط ثابت ( ،Cd=10mg/L
 =0mg/Lفنل =2g/L ،pH=7 ،ميزان نانوذره ،و زمان مواجهه
 120دقيقه) براي فرايندهاي  UV/ZnOبرابر با 80/3%
مي باشد ،در حالي که در صورت نبود فنل در محلول راندمان
حذف کادمي وم به  %40کاهش ميي ابد .بنابراين حضور فنل
سبب افزاي ش راندمان حذف فتوکاتالي ستي کادميوم مي شود.
مقايسه راندمان حذف فتوکاتاليستي کادميوم توسط UV/ZnO

بررسي تأثير غلظت اوليه کادميوم در حذف فتوکاتاليستي کادميوم

در شرايط بهينه ،در حضور و عدم حضور فرمات

توسط UV/ZnO

مقاي سه راندمان حذف کادمي وم در شرايط بهينه با حالتي که
در محلول ،غلظتهاي گوناگوني از فرمات (به عنوان
راديکالخوار حفرهها ) وجود داشته باشد ()10 ،30 ،40 mg/L
انجام شد .نتيجههاي به دست آمده از حذف فتوکاتاليستي
کادميوم در حضور و نبود فرمات در شکل  8نشان داده شده است.
همانگونه که در شکل ني ز مشخص است راندمان حذف
کادميوم در نبود فرمات و در شراي ط ثابت ( Cd=10mg/L
 =0mg/Lفنل =2g/L ،pH=7 ،ميزان نانوذره ،و زمان مواجهه
 120دقيقه) برابر با  %80مي باشد ،در حالي که در صورت
حضور غلظت  40 ppmاز فرمات در محلول راندمان حذف
به  %98/6افزايش ميي ابد .بنابراي ن حضور فرمات سبب افزايش
راندمان حذف فتوکاتاليستي کادميوم ميشود.

در شکل  6نتيجههاي به دست آمده از تأثير غلظت اوليه
کادميوم بروي کارايي حذف کادميوم نشان داده شده است.
همانگونه که ديده ميشود با افزايش غلظت اوليه کادميوم
راندمان حذف کاهش مييابد ،به طوري که با افزايش غلظت اوليه
کادميوم از  0mg/Lبه ( 20mg/Lدر زمان مواجهه  120دقيقه،
 pH=7و دوز نانوذره  )2 g/Lراندمان حذف کادميوم توسط
 UV/ZnOاز  %99به  %80کاهش يافت.
مقايسه راندمان حذف فتوکاتاليستي کادميوم توسط UV/ZnO
در شرايط بهينه در حضور و عدم حضور فنل

نتيجههاي به دست آمده از حذف فتوکاتاليستي کادميوم
0
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02

Withot format

122

فلزها توسط نيمهرسانا در فرايندهاي فتوکاتاليستي پتانسيل
نوار هدايت ني مه رسانا باي د منفي تر از پتانسيل احياي فلز
مورد نظر باشد [ .]10افزايش کارايي حذف کادميوم با گذشت زمان
به اين دليل است که با گذشت زمان ايجاد حفره ( )h+در سطح
نانو ذره بيشتر شده و در نتيجه سطح مقطع جذب و کارايي حذف
نيز افزايش مييابد [.]23 ,24

32
42

123
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شکل  0ـ مقايسه راندمان حذف کادميوم در شرايط بهينه با استفاده
از فرآيند  UV/ZnOدر حضور و عدم حضور فرمات.

بررسي تأثير  pHو زمان تماس در حذف فتوکاتاليستي کادميوم
توسط UV/ZnO

()3

)Ecb(V) = 0/00 – 0/009 pH ( at 20oC

بهگونهاي که در پژوهشي که توسط نگوين( )1و همکاران
در سال  2003ميالدي بر روي تأثير حضور فرمات و متانول
بر روي تجزيه فتوکاتاليستي کادميوم توسط  TiO2انجام دادند
به اين نتيجه رسيدند که  pHبهينه براي احياي فتوکاتاليستي
کادميوم توسط  TiO2برابر  7ميباشد[.]16
بررسي تأثير دوز نانو ذره در حذف فتوکاتاليستي کادميوم توسط
UV/ZnO

همانگونه که در بخش بررسي اثر  pHاشاره شد ،راندمان
حذف کادميوم با افزايش  ،pHافزايش مييابد .که به اين دليل است
که در  pHهاي قل يا يي بار سطحي نانوذره منفي م يشود
(زيرا  pHzpcنانو ذره  ZnOبرابر با  9ميباشد) و ميزان جذب
کادميوم (که داراي بار مثبت است) افزايش مييابد .از سوي ديگر
به طور کلي فلزها در  pHهاي قليايي رسوب کرده و ته نشين
ميشوند .با توجه به اين نکته ،در اين پژوهش نيز به منظور
بررسي هرچه بهتر نقش فرايند فتوکاتاليست در حذف کادميوم و
حفظ کادميوم در حالت محلول از )Ksp=7/2 ×10-6( pH=7
به عنوان  pHبهينه استفاده شد ] .[16 ،19اما به طور کلي هم
راندمان فرايند فتوکاتاليستي براي احياي انواع گوناگون ترکيبها
با افزايش  ،pHافزايش مييابد .علت اين امر آن است که پتانسيل
نوار هدايت در نيمهرساناها وابسته به  pHمحلول ميباشد .گزارش
شده است که ترکيب دوبار الکترون ـ حفراهها در سطح نانوذرهها
ميتواند در  10-9ثانيه اتفاق افتد .به اين ترتيب جذب آالينده
بر سطح نانو ذره عامل مهمي در کارايي فرايند فتوکاتاليستي
ميباشد که توسط  pHواکنش کنترل ميشود [ .]20 ,21طبق
معادله ( )3با افزايش  ،pHپتانسيل کاهش باند هدايت ( )Ecb
منفيتر شده و به اين ترتيب امکان احياي ترکيبهاي بيشتري
وجود خواهد داشت [ .]22اين امر به علت آن است که براي احياي

همانگونه که در بخش تأثير ميزان نانو ذره به آن اشاره شد،
راندمان حذف کلي نانو ذرهها (به دست آمده از مجوع فرايندهاي
جذب و احياي فتوکاتاليستي) و نيز راندمان ميزان جذب کادميوم
توسط نانو ذرهها با افزايش ميزان نانو ذره افزايش يافت اما
راندمان احياي فتوکاتاليتيکي با افزايش ميزان نانو ذره به بيشتر
از  2 g/Lکاهش يافت .علت افزايش راندمان حذف کادميوم
با افزايش ميزان کاتاليست (تا  )2g/Lبه اين خاطر است که
با افزايش ميزان کاتاليست تعداد محلهاي فعال جذب افزايش و
امکان برخورد بيشتر نانو ذره و فنل افزايش مييابد [.]23 ,24
از سوي ديگر ،افزايش ميزان کاتاليست سبب افزايش تعداد فوتونهاي
جذبي شده و در نتيجه سبب افزايش تعداد مولکولهاي کادميوم
جذب شده ميشود [ .]10 ,20اما علت کاهش راندمان حذف
با افزايش ميزان به بيش از  2g/Lاين است که افزايش بيش از حد
ميزان کاتاليست سبب افزايش کدورت محلول و درنتيجه کاهش
ميزان نفوذ نور  UVميشود [ .]10 ,20 ,26همچنين با افزايش
بيش از حد ميزان کاتاليست امکان کلوخه شدن نانوذرهها و
دستيابي به يک محلول همگن مشکلتر ميشود [. ]20 ,27
طي مطالعهاي که ميشرا( )2و همکاران بر روي تأثير نور  UVو
مرئي بر روي احياي فتوکاتاليستي سرب و کادميوم با استفاده از
 TiO2در سال  2007ميالدي انجام دادند به اين نتيجه رسيدند

)2( Mishra

)1( Nguyen

علمي ـ پژوهشي
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که راندمان حذف فتوکاتاليستي کادميوم با افزايش ميزان نانوذره
از  0/0g/Lبه  2g/Lاز  %78به  %90افزايش يافته ،در حالي که
با افزايش ميزان نانوذره از  2g/Lبه  3g/Lراندمان حذف از %90
به  %80کاهش مييابد ].[10
بررسي تأثير غلظت اوليه کادميوم در حذف فتوکاتاليستي کادميوم
توسط  UV/TiO2و UV/ZnO

با افزايش غلظت اوليه کادميوم راندمان حذف کاهش يافت.
علت اينکه با افزايش غلظت کادميوم راندمان حذف کاهش مييابد،
اين است که با افزايش غلظت کادميوم ،تعداد مولکولهاي
کادميوم جذب شده بر سطح نانو ذره افزايش يافته و به اين ترتيب
تعداد مولکولهاي کادميومي که تحت تأثير الکترونهاي
نوار هدايت قرار ميگيرند کاهش پيدا ميکند ،از طرف ديگر با افزايش
غلظت اوليه کادميوم ،ميزان جذب نور  UVتوسط کادميوم نسبت
به  ZnOکاهش مييابد [ .]18 ,20 ,28در مطالعهاي که لي( )1و همکاران
در سال  2003بر روي تجزيه فتوکاتاليستي کروم و فنل با استفاده
از  TiO2انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که با افزايش غلظت کروم
از  10 mg/Lبه  00 mg/Lراندمان حذف کروم (پس از  120دقيقه)
از  %100به  %40کاهش مييابد[.]18
مقايسه راندمان حذف فتوکاتاليستي کادميوم توسط UV/ZnO
در شرايط بهينه در حضور و نبود فنل

همانگونه که در بخش بررسي تأثير حضور فنل نشان داده شد،
حضور فنل سبب افزايش راندمان حذف فتوکاتاليستي کادميوم ميشود.
نکته جالب توجه اينکه ،در صورت نبود فنل از کل  %40احياي
کادميوم در فرايندهاي فتوکاتاليستي ،توسط  %24 ،ZnOآن
به دست آمده از جذب کادميوم به وسيله نانو ذره بوده و به طور کلي
نقش فرايند احيا در حذف کادميوم در صورت نبود فنل بسيار پايين
است ( حدود  .)%10به بيان ديگر در مورد فلزاتي با پتانسيل احياي
منفي ،الکترونهاي نوار روي اکسيد نميتوانند بهطور مستقيم
سبب احياي کاتيونها شوند ،درنتيجه در مورد فلزهايي
مانند  ،Ni ،Pb ،Cdنقش راديکالخوارهاي حفره بسيار مهم است ].[10
از سوي ديگر حضور فنل سبب افزايش ميزان احياي کادميوم ميشود.
)0( Electrostatic attraction force
)6( Selli
)7( Sensitizer

0
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اين امر به علت نقش فنل به عنوان راديکالخوار حفرهها بوده کـه
از ترکيب دوباره الکترون ـ حفـره جلـوگي ري کـرده و سـبب
افــزايش مي ـزان احي ـاي کــادميوم مــيشــود .در مطالعــهاي کــه
يانگ( )2و همکاران در سال  2000بـر روي تجزيـه فتوکاتاليسـتي
کــروم و هيوميــک اســيد بــا اســتفاده از  TiO2انجــام دادنــد
به اين نتيجه رسي دند که رانـدمان حـذف فتوکاتاليسـتي کـروم
در نبود و حضور غلظت  10mg/Lاز هيوميک اسيد بـه ترتيـب
 %40و  %70ميباشد [.]24
مقايسه راندمان حذف فتوکاتاليستي کادميوم توسط UV/ZnO
در شرايط بهينه در حضور و نبود فرمات

همانگونه که در بخش بررسي حضور فرمات بيان شد حضور
فرمات سبب افزايش ميزان جذب و نيز احياي فتوکاتاليستي
کادميوم ميشود .علت افزايش اين است که حضور فرمات
به عنوان يک تکيه گاه( ، )3سبب افزايش مي زان جذب کادمي وم
بر سطح نانوذره مي شود .ضمن اي نکه پژوهشها نشان
داده است که در حضور فرمات  ،پتانسي ل زتاي( )4محلول ZnO
منفي تر خواهد بود ،اي ن امر سبب افزايش ني روي جذب
الکترواستاتيکي( )0بي ن ذرههاي داراي بار منفي و کادمي وم
مثبت مي شود .از سوي ديگر ف رمات با احياي حفرهها،
از ترکيب دوباره الکترون ـ حفره جلوگي ري مي کنند و
به اين ترتيب سبب افزايش ميزان احياي کادميوم ميشود[.]16
در مطالعهاي که سلي( )6و همکاران در سال  1996ميالدي
با عنوان نقش هيوميک اسيد در احياي فتوکاتالي ستي کروم
توسط  ZnOانجام دادند به اي ن نتيجه رسي دند که حضور
هيوميک اسيد به عنوان ي ک عامل حساس کننده( )7سبب
افزايش مي زان احياي کروم  6به کروم  3ميشود[.]29
نتيجهگيري

راندمان حذف کادميوم با افزايش  pHافزايش مييابد.
اين افزايش به اين دليل است که در pHهاي قليايي بار سطحي
نانوذره منفي ميشود.
)1( Lee
)2( Yang
)3( Anchor
)4( Zeta Potential
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ترکيبهاي آلي در واکنش با حفرههاي باند ظرفيت نيمه رسانا و
.کاهش احتمال ترکيب دوباره الکترون ـ حفره ميباشد
در مجموع نتيجههاي به دست آمده از انجام آزمايشها
 درحضور ترکيبهاي آليUV/ZnO مشخص ساخت که ميتوان از فرايند
به عنوان يک روش مؤثر براي حذف کادميوم از محلولهاي آبي
.استفاده کرد
قدرداني

نويسندگان بر خود الزم ميدانند که از حمايتهاي علمي و
مادي دانشگاه علوم پزشکي همدان و مرکز تحقيقات علوم بهداشتي
.دانشکده بهداشت اين دانشگاه تشکر و قدرداني را داشته باشند

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 راندمان احياي فتوکاتاليستي،با افزايش ميزان نانو ذره
2 g/L  اما با افزايش ميزان به بيش از،کادميوم افزايش مييابد
 اين امر به علت افزايش.راندمان احياي کادميوم کاهش مييابد
. ميباشدUV کدورت محلول و کاهش ميزان نفوذ نور
با افزايش غلظت کادميوم راندمان حذف فتوکاتاليستي کادميوم
 زيرا تعداد مولکولهاي کادميوم جذب شده،کاهش مييابد
بر سطح نانو ذره افزايش يافته و به اين ترتيب تعداد مولکولهاي
کادميومي که تحت تأثير الکترونهاي نوار هدايت قرار ميگيرند
.کاهش پيدا ميکند
حضور فنل و فرمات سبب افزايش ميزان جذب و احياي
 اين امر به علت نقش راديکالخوار.فتوکاتاليستي کادميوم ميشود

1094/13/22 :  ؛ تاريخ پذيرش1092/9/22: تاريخ دريافت

مراجع
[1] Hachem C., Bocquillon F., Zahraa O., Bouchy M., Decolourization of Textile Industry
Wastewater by the Photocatalytic Degradation Process, Dyes and Pigments, 49(2): 117-125
(2001).
[2] Gupta V.K., Jain C.K., Ali I., Sharma M., Saini V.K., Removal of Cadmium and Nickel from
Wastewater Using Bagasse Fly Ash- a Sugar Industry Waste, Water Research, 37 (16): 40384044 (2003).
[3] Clares M.E., Guerrero M. G., García-González M., Cadmium Removal by Anabaena sp. ATCC
33047 Immobilized in Polyurethane Foam, International Journal of Environmental Science
and Technology, 12 (5): 1793-1798 (2015).
[4] Taty-Costodes V. C., Fauduet H., Porte C., Delacroix A., Removal of Cd(II) and Pb(II) Ions,
from Aqueous Solutions, by Adsorption onto Sawdust of Pinus Sylvestris, Journal of
Hazardous Materials, 105 (1-3): 121-142 (2003).
[5] Vaxevanidou K., Papassiopi N., Paspaliaris I., Removal of Heavy Metals and Arsenic from
Contaminated Soils using Bioremediation and Chelant Extraction Techniques, Chemosphere,
70 (8): 1329-1337 (2008).
[6] Xie B., Zhang H., Cai P., Qiu R., Xiong Y., Simultaneous Photocatalytic Reduction of Cr(VI)
and Oxidation of Phenol Over Monoclinic BiVO4 under Visible Light Irradiation,
Chemosphere, 63 (6): 956-963 (2006).
[7] Rengaraj S., Moon S.-H., Sivabalan R., Arabindoo B., Murugesan V., Removal of Phenol from
Aqueous Solution and Resin Manufacturing Industry Wastewater Using an Agricultural Waste:
Rubber Seed Coat, Journal of Hazardous Materials, 89 (2-3): 185-196 (2002).

9

علمي ـ پژوهشي

1593 ،1  شماره،53 دوره

محمدرضا سمرقندی و همگاران

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[8] Wei T.-Y., Wang Y.-Y., Wan C.-C., Photocatalytic Oxidation of Phenol in the Presence of
Hydrogen Peroxide and Titanium Dioxide Powders, Journal of Photochemistry and
Photobiology A: Chemistry, 55 (1): 115-126 (1990).
[9] Yu B., Zhang Y., Shukla A., Shukla S. S., Dorris K. L., The Removal of Heavy Metals from
Aqueous Solutions by Sawdust Adsorption- Removal of Lead and Comparison of Its
Adsorption with Copper, Journal of Hazardous Materials, 84 (1): 83-94 (2001).
[10] Mishra T., Hait J., Aman N., Jana R. K., Chakravarty S., Effect of UV and Visible Light
on Photocatalytic Reduction of Lead and Cadmium Over Titania Based Binary Oxide Materials,
Journal of Colloid and Interface Science, 316 (1): 80-84 (2007).
[11] Prairie M. R., Evans L. R., Stange B. M., Martinez S. L., An Investigation of Titanium Dioxide
Photocatalysis for the Treatment of Water Contaminated with Metals and Organic Chemicals,
Environmental Science & Technology, 27 (9): 1776-1782 (1993).
[12] Modirshahla N., Behnajady M. A., Jangi Oskui M. R., Investigation of the Efficiency of ZnO
Photocatalyst in the Removal of p-Nitrophenol from Contaminated Water, Iranian Journal of
Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 28 (1): 49-55 (2009).
[13] Khatamian M., Daneshvar N., Sabaee S., Heterogeneos Photocatalytic Decolorization of
Brown NG by TiO2-UV Process, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
(IJCCE), 29 (3): 19-25 (2010).
[14] Junbo Z., Di M., Hong Z., An L., Jiao L. M., Shengtian H., Jianzhang L., Photocatalytic
Decolorization of Methyl Orange Solution with Potassium Peroxydisulfate, Central European
Journal of Chemistry, 6 (2): 245-252 (2008).
[15] Ohashi T., Sugimoto T., Sako K., Hayakawa S., Katagiri K., Inumaru K., Enhanced
Photocatalytic Activity of Pt/WO3 Photocatalyst Combined with TiO2 Nanoparticles by
Polyelectrolyte-Mediated Electrostatic Adsorption, Catalysis Science and Technology, 5 (2):
1163-1168 (2015).
[16] Nguyen V.N.H., Amal R., Beydoun D., Effect of Formate and Methanol on
Photoreduction/Removal of Toxic Cadmium Ions Using TiO2 Semiconductor as Photocatalyst,
Chemical Engineering Science, 58 (19): 4429-4439 (2003).
[17] American Public Health A., American Water Works, A. "Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater: Selected Analytical Methods Approved and Cited by
the United States Environmental Protection Agency", American Public Health Association
(1981).
[18] Lee S. M., Lee T. V., Choi B. J., Yang J. K., Treatment of Cr(VI) and Phenol by Illuminated
TiO2, Journal of Environmental Science and Health, Part A, 28 (10): 2219-2228 (2003).
[19] Lee S.-M., Lee T.-W., Choi B.-J., Yang J.-K., Treatment of Cr(VI) and Phenol by
Illuminated TiO2, Journal of Environmental Science and Health, Part A, 38 (10): 2219-2228
(2003).

علمي ـ پژوهشي

12

1593 ،1  شماره،53 دوره

حذف فتوکاتاليستي کادميوم با استفاده از نانوذرههای روی اکسيد

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[20] Bedja I., Kamat P. V., Capped Semiconductor Colloids. Synthesis and Photoelectrochemical
Behavior of TiO2 Capped SnO2 Nanocrystallites, The Journal of Physical Chemistry, 99 (22):
9182-9188 (1995).
[21] Chen T., Zhou Z., Han R., Meng R., Wang H., Lu W., Adsorption of Cadmium by Biochar
Derived from Municipal Sewage Sludge: Impact Factors and Adsorption Mechanism,
Chemosphere, 134 286-293 (2015).
[22] Chen D., K. Ray A., Removal of Toxic Metal ions from Wastewater by Semiconductor
Photocatalysis, Chemical Engineering Science, 56 (4): 1561-1570 (2001).
[23] Shao D., Wang X., Fan Q., Photocatalytic Reduction of Cr(VI) to Cr(III) in Solution
Containing ZnO or ZSM-5 Zeolite Using Oxalate as Model Organic Compound in
Environment, Microporous and Mesoporous Materials, 117 (1-2): 243-248 (2009).
[24] Yang J.-K., Lee S.-M., Removal of Cr(VI) and Humic Acid by Using TiO2 Photocatalysis,
Chemosphere, 63 (10): 1677-1684 (2006).
[25] Kashif N., Ouyang F., Parameters Effect on Heterogeneous Photocatalysed Degradation of
Phenol in Aqueous Dispersion of TiO2, Journal of Environmental Sciences, 21 (4): 527-533
(2009).
[26] Suja P. D., Suguna Y., Photocatalytic Degradation of Phenol in Water Using Tio2 and ZnO,
Environmental Biology, 31 247-249 (2010).
[27] Daneshvar N., Salari D., Behnasuady M. A., Decomposition of Anionic Sodium
Dodecylnemzene Sulfonate by UV/TiO2 and UV/H2O2 Processes a-Comparison of Reaction
Rates, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 21 (1): 55-62 (2002).
[28] Pardeshi S. K., Patil A. B., A Simple Route for Photocatalytic Degradation of Phenol
in Aqueous Zinc Oxide Suspension Using Solar Energy, Solar Energy, 82 (8): 700-705 (2008).
[29] Selli E., De Giorgi A., Bidoglio G., Humic Acid-Sensitized Photoreduction of Cr(VI) on ZnO
Particles, Environmental Science & Technology, 30 (2): 598-604 (1996).

11

علمي ـ پژوهشي

