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چكيده :در سالهاي اخير و با پيشرفت فناوري در زمينه شناسايي آاليندهها با غلظت ناچيز ،آنتي بيوتيک اريترومايسين
با غلظتهايي در مقياس  ng/Lتا  μg/Lدر ماتريسهاي زيست محيطي آبي شناسايي شده است .حضور اريترومايسين
در چنين غلظتهاي ناچيزي منشاء بروز مخاطرات بسياري براي محيط زيست ميباشد که از جمله مهمترين آنها ميتوان
به توسعه و گسترش مقاومت آنتيبيوتيکي اشاره کرد .در اين پژوهش با رويکرد رفع محدوديتهاي استفاده از
کاتاليست نوري نيمه رساناي  ،TiO2براي نخستين بار نانوذرههاي تيتانيوم دي اکسيد نقره دوپ ( )Ag/TiO2از
نانوذرههاي تجاري تيتانيوم دي کسيد دگوسا ( )P25-TiO2با هدف افزايش راندمان فتوکاتاليست نسبت به نمونه تجاري
در تخريب آالينده آنتيبيوتيکي اريترومايسين از روش رسوب نوري سنتز شد .نانوذرههاي سنتز شده با استفاده از
آناليزهاي  FE-SEM ،XRDو  DRSپس از شناسايي مورد پژوهش قرار گرفته است .سپس عملکرد فتوکاتاليست سنتز شده
با هدف بررسي تأثير دوپ کردن نقره در ساختار تيتانيا و با رويکرد بهينهسازي پارامترهاي عملياتي ،تحت تابشهاي
فرابنفش مورد ارزيابي قرار گرفت .ميزان تخريب اريترومايسين در شرايط عملياتي بهينه ،تحت پرتوهاي فرابنفش
براي نمونه  % 67/8 ،Ag/TiO2و براي نمونه تجاري برابر با  % 04/7بهدست آمد که اين امر افزايش راندمان عملکرد
نانوذرههاي سنتز شده را به نسبت نمونه تجاري به خوبي نشان ميدهد .افزون بر اين ،اثر افزودن اکسيدکننده قوي  H2O2نيز
به محيط واکنش مورد بررسي قرار گرفت که بر طبق نتيجههاي بهدست آمده ،در غلظت بهينه  ،H2O2فتوکاتاليست سنتز شده
ميزان تخريبي % 88/3را براي اريترومايسين نتيجه داد .بنابراين ،با توجه به راندمان مناسب تخريب اريترومايسين ناشي از نانوذرههاي
سنتز شده در اين پژوهش از يک سو و ناچيز بودن فعاليت آنتي بيوتيکي فراوردههاي به دست آمده از تخريب
اکسيداتيو اريترومايسين از سوي ديگر ،استفاده از نانوذرههاي  Ag/TiO2در تصفيه پساب داراي آاليندهي آنتي بيوتيکي
اريترومايسين ،به عنوان يک رويکرد نوين مطرح ميباشد.
واژههاي كليدي :تخريب فوتوکاتاليستي؛ آالينده آنتيبيوتيکي؛ اريترومايسين؛ فتوکاتاليست؛ پرتو اشعه فرابنفش.
KEYWORDS: Photocatalytic degradation; Antibiotic pollutants; Erythromycin; UV irradiation.
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استفاده از اين نانوذرهها در تصفيه پساب ،بدون بهبود ساختار آنها
چندان منطقي نباشد .بدين منظور با استفاده از فلزها و يا نافلزهای
ساختار تيتانيا را بهبود ميبخشند .ناکارآمدی روش های موجود
در تصفيه پسابهای دارای آاليندههای آنتي بيوتيکي و نيز پتانسيل
باالی روشهای اکسايش پيشرفته و به ويژه فتوکاتاليستهای
ناهمگن بر پايه  TiO2به عنوان يک فناوری نوين تصفيه آاليندههای
نوظهور ،اساس هدفگذاری اين پروژه را تشکيل داده است.
هدف اصلي در اين پروژه ،سنتز موفقيتآميز وتعيين ويژگيهای
نانوفتوکاتاليست تيتانيا نقره دوپ( )1با هدف برطرف کردن برخي
محدوديتهای فتوکاتاليست تيتانيا مانند فعاليت کم تحت تابشهای
فرابنفش و نيز نرخ باالی بازترکيبي برای الکترونها و حفرهها
در آن بوده و در ادامه کاربرد نمونه سنتز شده در تخريب فتوکاتاليستي
آالينده آنتيبيوتيکي اريترومايسين(( )2يکي از ده داروی پرفروش
ايران بر اساس گزارش سازمان غذا و داروی ايران) مورد بررسي
قرار ميگيرد .افزون بر اين ،بهينهسازی پارامترهای عملياتي مهم
در فرايند مزبور شامل دوز کاتاليست ،pH ،دما ،غلظت اوليه
آالينده اريترومايسين و نيز بررسي اثر استفاده از يک اکسيدکننده
قوی ( )H2O2در فرايند ،تحت تابش های فرابنفش مورد بررسي
قرار گرفته است ].[9

مواد دارويي بخش بزرگي از مواد با خاصيت درماني را
تشکيل ميدهند که طي قرنها در بحثهای پزشکي و دامپزشکي
در سرتاسر دنيا مورد استفاده قرار ميگرفتهاند ] .[1مواد دارويي
پرمصرفي مانند داروهای ضدالتهاب ،ضدبارداری ،بتابالکرها،
تنظيمکنندههای چربي خون ،آرامبخشها ،ضدتشنجها و داروهای
آنتي بيوتيکي نمونهای از اين موارد ميباشند .در زمان و پس از
طي فرايند درمان انسان و دام با استفاده از مواد دارويي ،ترکيبي
از اين مواد به صورت شکل اصلي و يا متابوليزه شده دارو ،از انسان و دام
دفع شده و بدون توجه به مخاطرههای احتمالي برای سالمت انسان،
ساير موجودات زنده و محيط زيست وارد محيطهای آبي ميشوند.
طيف گسترده مصرف اين مواد سبب شده است که تاکنون بيش از
 0333نوع دارو در جريانهای آبي در سرتاسر دنيا شناسايي شود.
اين مواد ميتوانند اثرهای جبرانناپذيری بر محيطهای آبي وارد نمايند
و در زمره آاليندههای نوظهور به شمار ميروند ] 0ـ .[1
حضور مواد دارويي در محيطزيست ميتواند بر باکتریها،
قارچها و ديگر ارگانيسمهای طبيعي اثر بگذارد .به صورت کلي
ميتوان سه سرنوشت را برای مواد دارويي که به محيطزيست
راه پيدا ميکنند شامل؛ ماده دارويي به صورت کامل به آب و
کربندیاکسيد معدنيسازی شود ،ترکيب دارويي به دليل خاصيت
چربيدوستي خود ،به آساني تخريب نشود و در لجن تهنشيني
تصفيهخانه پساب باقي بماند و در پايان ماده دارويي به يک
ترکيب با خاصيت آبدوست تبديل شود و همراه با پساب
به دست آمده از تصفيهخانه پساب به آبهای سطحي و داخل
رودخانهها سرازير شود ] 6ـ .[0
يکي از مواد دارويي که در محيطزيست ميتوان يافت و
مشکلهای بسياری نيز به وجود ميآورند ،آنتيبيوتيکها ميباشند.
آنتيبيوتيکها به ترکيبهای شيميايي گفته ميشود که ساير
ميکروارگانيسمها را از بين برده و يا از رشد آنها جلوگيری ميکند ].[7
زماني که اين گروه از مواد دارويي به شکل اوليه خود وارد محيط
ميشوند ،به دليل قرار گرفتن طوالنيمدت باکتریهای زيانآور و
بيماریزا در معرض غلظتهای کم آنتيبيوتيک ،احتمال اينکه
مقاومت در برابر آنتيبيوتيکها افزايش يابد نيز ميباشد ].[8
با وجود محاسن بسياری که نانوذرههای تيتانيومدیاکسيد
به تنهايي در تصفيه پسابهای دارای مواد آلي دارا ميباشند،
وجود برخي اشکاالت مانند بازده کوانتومي کم سبب ميشود که

بهمنظور ايجاد پساب سنتزی مورد نظر در اين پژوهش ،به گونهای
که غلظت اريترومايسين در پساب توسط روش آناليزی مورد استفاده
با دقت مناسبي قابل شناسايي باشد ،نخست ميزان معيني
اريترومايسين ( 13 ،5و  21ميليگرم) در  2ميليليتر اتانول خالص
حل شده و در دمای محيط به مدت  13دقيقه آلتراسونيک شد
تا آنتيبيوتيک به طور کامل يکنواخت در اتانول پراکنده شود.
سپس محلول بهدست آمده در  63 mLهيدروکلريک اسيد  1/1نرمال
حل شده و برای مدت زمان  03دقيقه در يخچال قرار داده شد.
سپس ،محلول به مدت  23دقيقه در دمای محيط توسط همزن
مغناطيسي همزده شد .در زمان همزدن محلول مورد نظر،
با استفاده از محلول سديم هيدروکسيد pH ،محلول بين  6تا 7
تنظيم شد .سپس محلول بهدست آمده با استفاده از آب
يونزدايي شده به حجم  1ليتر رسانده شده و پس از اختالط کامل،
تا زمان انجام آزمايش در يخچال و در دمای حدود 4 °C

)2( Erythromycin

)1( Silver-doped titania
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روش انجام فرايند تخريب فتوکاتاليستي اريترومايسين تحت تابش
پرتو فرابنفش

در اين پژوهش ،تخريب فتوکاتاليستي اريترومايسين با استفاده
از  TiO2-P25تجاری و  Ag/TiO2سنتز شده ،تحت تابش
پرتوهای فرابنفش انجام شده است .روش انجام طبق پژوهش
پازکي( )5و همکاران ميباشد ].[6

فتوکاتاليست تيتانيوم دياکسيد دگوسا P25

در اين پژوهش از فتوکاتاليست تجاری تيتانيوم دیاکسيد
دگوسا( )P25-TiO2( P25 )1به عنوان پايه کاتاليست برای سنتز
نانوذرهای  Ag/TiO2استفاده شد .در اين پروژه ،فلز نقره
به منظور اصالحکننده( )2ساختار تيتانيومدیاکسيد انتخاب شده است.
دليل اين انتخاب ،غيرسمي بودن ،فعاليت کاتاليستي و ويژگيهای
آنتيباکتريالي چشمگير اين فلز ميباشد .نقره در مقايسه با
فلزهای ديگر ،آسانتر در ساختار تيتانيوم دیاکسيد قرار گرفته و
برای دستيابي به اهداف تصفيهای در صنعت بسيار مناسب ميباشد.
نقره همچنين با قرارگيری در ساختار تيتانيا ،ميتواند مانند
يک تله الکترون عمل کرده و فرايندهای انتقال بار سطحي را در ترکيب
افزايش دهد و بدينترتيب سبب کاهش نوترکيبي جفتهای
الکترون ـ حفره (که در اثر تابش ايجاد ميشود) شود و سرانجام
فعاليت فتوکاليستي  TiO2را افزايش دهد .همچنين گزارش شده
است که نقره ميتواند با گسترش طيف جذبي  ،TiO2امکان
فعاليت فتوکاتاليستي آن در نور مرئي را نيز فراهم سازد .افزون بر اينها،
ديده شده است که  Agنقش بسيار مهمي را در افزايش پايداری
فتوکاتاليستي  TiO2بازی ميکند ] 12ـ .[9

آناليزها و اندازهگيريها
در اين پژوهش از اسپکتروفتومتر  UV/Visمدل Photonix 2015

ساخت چين استفاده شد .همچنين به دليل نياز به دقت باال
در اندازهگيری غلظت آنتيبيوتيک اريترومايسين ،در اين پژوهش
از کاوت با جنس کوارتز ساخت شرکت ايزولب( )6آلمان
استفاده شد .همچنين از دستگاه مﯿکروسکوپ الکتروني روبشي
گسﯿل مﯿداني ( HITACHI )7()FE-SEMمدل  SU3500با قدرت
تفکﯿک  13نانومتر در  15 kVاستفاده شد .بزرگنماﯾي
مورد استفاده برای نمونه ها 15333 ،برابر در نظر گرفته شد.
دستگاه طيفسنجي پراش پرتو ايکس( )8استفاده شده
در اين پژوهش ،مدل  Shimadzu XRD-6000با تابش پرتو Cu Kα
با طول موج  λبرابر با  3/15418نانومتر در بازه  2θبين  23تا  83درجه
به منظور شناسايي پيکهای مورد نظر بوده است .طيفسنجي
بازتاب پخشي( )9توسط دستگاه اندازهگيری اسپکترومتر Avantes
مدل  Avaspec-2048-TECاندازهگيری شد.
نتيجه و بحث
ويژگيهاي فتوکاتاليست سنتز شده

روش سنتز نانوذرههاي Ag/TiO2

روش سنتز مورد استفاده در اين پژوهش ،روش رسوب نوری
است که توسط ايليو و همکاران( )0انجام شده است .در اين روش
فتوکاتاليست  Ag/TiO2در اثر احيای نقره نيترات ()AgNO0
در حضور اکساليک اسيد( )4به عنوان الکتروندهنده در محلولي از
فتوکاتاليست تجاری  TiO2P25توليد شده و نقره به فرم فلزی ()Ag0
بر روی سطح  TiO2-P25مينشيند ].[10

شکل  1تصويرهای ثبت شده توسط ميکروسکوپ الکتروني
روبشي گسيل ميداني از دو نمونه  TiO2-P25و  Ag/TiO2را
نشان ميدهد .همانگونه که ديده ميشود ،نانوذرههای موجود
در هر دو نمونه به تقريب به شکل کروی ميباشند و در اندازه ذرهها
تغيير محسوسي پس از دوپ شدن نقره در ساختار تيتانيومدیاکسيد
ديده نميشود .توزيع اندازه ذرهها نيز در هر دو نمونه به نسبت

)7( IzoLab

)1( Dioxide Degussa

)6( Field Emission Scanning Electron Microscope

)2( Modifier

)8( X-ray diffraction crystallography

)3( Iliev et al.

)8( Diffuse Reflectance Spectroscopy

)0( Oxalic Acid
)5( Pazoki
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شکل 1ـ تصويرهاي  SEMاز ( TiO2–P25الف) و ( Ag-TiO2ب) در يزرگنمايي  16111برابر.
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درجه ()2

شکل 2ـ طيف  XRDنانوذرات( :الف) ( ،Ag/TiO2ب) .TiO2-P25

يکنواخت بوده همچنين با توجه به شکل  1ديده ميشود
که نانوذرههای نقره طي فرايند رسوب نوری بر روی نانوذرههای
کروی تيتانيوم دیاکسيد قرار گرفتهاند .با توجه به اينکه نقره
دارای عدد اتمي بيشتری به نسبت تيتانيوم و اکسيژن ميباشد،
نانوذرههای نقره از نانوذرههای تيانيوم دیاکسيد روشنتر به نظر رسيده
و قابل شناسايي ميباشند.
شکل  2الگوی پراش اشعه ايکس را برای نمونه دوپ شده
با نقره و نمونه تجاری را نشان ميدهد .در اين شکل که خروجي
نرمافزار ) xpert high score plus_philips (2/2ميباشد ،ميتوان
ترکيب فازها در  Ag-TiO2را ديد .همانگونه که در شکل
نشان داده شده است ،اين کاتاليست پس از نشاندن نقره

بر روی آن  23درصد در فاز روتايل و  83درصد در فاز آناتاز ميباشد.
نمونه تيتانيم دیاکسيد تجاری اوليه شامل  12درصد فاز روتايل و
 88درصد فاز آناتاز بوده است .نسبت فاز آناتاز به روتاﯾل در هر دو نمونه
بﯿش از چهار برابر ميباشد که اﯾن امر برای کاربرد اﯾن نانو ذرهها
بهعنوان فتوکاتالﯿست بسﯿار دلخواه ميباشد .با توجه به شکل الف،
ميتوان وجود پﯿک ضعﯿفي در  θ=44/4oکه مربوط به نقره فلزی
( )04-783-JCPDSهست را از يکسو و نبود پيکهای مربوط
 Ag2Oو  AgOدر الگوی پراش پرتو اﯾکس نمونه سنتز شده را،
نشان دهنده دوپ شدن موفقيتآميز نقره به شکل  Ag°در ساختار
کاتاليست دانست.
شکل  0طيف جذبي و بازتابشي را برای دو نمونه سنتز شده و
تجاری تيتانيم دیاکسيد در بازه طول موج  033تا 833نانومتر
نشان ميدهد .همانگونه که ديده ميشود ،نمونه تجاری
تيتانيم دیاکسيد در طول موجهای کمتر از 433نانومتر دارای
جذب نور ميباشد که اين امر به طور معمول به انتقال بار از تراز انرژی
ظرفيت به تراز انرژی هدايت در آن نسبت داده ميشود.
بنابراين نمونه تجاری در بازهی طيف مرئي (طول موج بزرگتر
از  433نانومتر) جذب نور چشمگيری را از خود نشان نداده و
آستانه جذب( )1برای آن در ابتدای طول موجهای مربوط به طيف مرئي
ميباشد .اين در حالي است که با دوپ شدن نقره در ساختار آن
جذب رزونانسي پالسمون چشمگيری در طول موجهای
باالتر از  433نانومتر ،تا انتهای بازهی طيف مرئي ( 833نانومتر) و
به ويژه در بازه  433تا  633نانومتر ،برای نمونه سنتر شده،
ديده ميشود .جذب نور توسط فلز نقره دوپ شده در ساختار
)1( Absorption edge
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1

طول موج (نانومتر)

شکل 7ـ طيف جذبي و بازتابشي مربوط به نمونههاي  Ag-TiO2و .TiO2-P25

تيتانيوم دیاکسيد ،باعث برانگيخته شدن نوری الکترونهای آزاد
موجود در اليه ظرفيت نانوذرههای نقره شده و درنتيجه سبب
القای نوسان جمعي در اين الکترونها ميشود .اين پديده بيشتر
زماني اتفاق ميافتد که طول موج اشعه تابيده شده به نانوذرههای
نقره به مراتب بيشتر از قطر نانوذرههای نقره باشد .بنابراين،
جذب نور در طيف مرئي توسط نانوذرههای  Ag-TiO2ميتواند
ناشي از برانگيخته شدن الکترونهای موجود در باند ظرفيت
تيتانيوم دیاکسيدی باشد که انرژی مورد نياز خود را از سطوح
محلي انرژی توليد شده توسط نانوذرههای نقره در شکاف انرژی
تيتانيوم دیاکسيد دريافت کردهاند.
عملکرد فتوکاتاليست  Ag/TiO2تحت تابش نور UVC

با توجه به تأثير چشمگير شرايط عملياتي بر روی عملکرد
نانوفتوکاتاليست  Ag/TiO2در تخريب آنتيبيوتيک اريترومايسين،
بررسي عملکرد نانوفتوکاتاليست سنتز شده  Ag/TiO2تحت
تابش نور فرابنفش با هدف بهينهسازی پارامترهای عملياتي
دارای اهميت برای آن و نيز مقايسه راندمان عملکرد آن
با  TiO2-P25تجاری در شرايط عملياتي بهينه ،تحت تابش نور
 UVانجام شده است .راندمان تخريب اريترومايسين و سينتيک
مربوطه با استفاده از تغييرهای ايجاد شده در چگالي نوری (جذب)
اريترومايسين در پيک مشخصه ای  505 nmمحاسبه و ثبت
شده است.
مقايسه عملکرد فتوکاتاليست  Ag/TiO2با  TiO2-P25تحت
تابش نور UVC

ميزان کاتاليست پارامتر بسيار مهمي است که تعيين دقيق ميزان
علمي ـ پژوهشي

بهينه آن در هر واکنش فتوکاتاليستي ضروری ميباشد .ميزان
بهينه کاتاليست به طبيعت آالينده و ژئومتری راکتور وابسته مي باشد.
شکل  4روند تخريب فتوکاتاليستي اريترومايسين را در شرايط
عملياتي باال و در مدت زمان  243دقيقه نشان ميدهد .همانگونه
که در شکل  4ديده ميشود ،زماني که ميزان  Ag/TiO2از 3/75
به  1/5 g/Lافزايش مييابد ،راندمان تخريب فتوکاتاليستي
اريترومايسين از  % 49/8به  % 65/7افزايش مييابد .با اين حال
افزايش بيشتر ميزان  Ag/TiO2به  2/5 g/Lباعث کاهش راندمان
تخريب تا  %59/4ميشود.
ميزان بيشتر نانوذرههای  Ag/TiO2سبب افزايش کلي سطح
ويژه کاتاليست و بهبود جذب نور توسط آن شده و در نتيجه باعث
ايجاد سايتهای فعال بيشتر و نيز توليد جفت الکترون ـ حفرههای
بيشتری ميشود که در مجموع سبب افزايش راندمان تخريب
کاتاليستي نوری اريترومايسين ميشوند .با اين وجود ،استفاده از
مقدارهای بيشتر نانوذرههای  Ag/TiO2سبب افزايش پراکندگي
نور و در نتيجه کاهش نفوذ نور در کاتاليست و آگلومره شدن
(برهمکنش نانوذرهها با يکديگر) و تهنشين شدن ذرههای
کاتاليست ميشود که مجموع اين عاملها منجر به کاهش
راندمان تخريب کاتاليستي نوری ميشود .ميزان بهينه برای
کاتاليست  Ag/TiO2در تخريب کاتاليستي نوری آنتيبيوتيک
اريترومايسين برابر با  3/9 g( 1/5 g/Lدر  )633 mLبهدست آمد
که از اين مقدار در ادامه برای تعيين مقدار بهينه ساير پارامترها
استفاده شده است.
شکل  5تأثير پارامتر  pHرا در تخريب اريترومايسين با غلظت
اوليه  ،15 mg/Lتوسط  Ag/TiO2با ميزان کاتاليست بهينه شده
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شکل 6ـ تخريب اريترومايسين در دوزهاي گوناگون کاتاليست Ag/TiO2
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شکل  6ـ تخريب اريترومايسين در pHهاي مختلف با استفاده از Ag/TiO2
تحت تابش .UVC
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شکل  3ـ تخريب اريترومايسين در دماهاي مختلف با استفاده از
 Ag/TiO2تحت تابش .UVC
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 1/5 g/Lتحت تابش نور  ،UVدر دمای  03 °Cو مدت زمان  243دقيقه
نشان ميدهد .با توجه به نتيجههای بهدست آمده در آزمايشها،
ديده ميشود که راندمان تخريب کاتاليستي نوری در  pHخنثي
( )pH=7/4مقدار بيشينه برابر  % 64/59را بهدست داده است.
همچنين ميزان تخريب در محيط اسيدی ( )pH=4برابر با % 62/85
و در محيط بازی ( )pH=11/0برابر  % 55/20بهدست آمده است.
در بازه  ،6/2>pH>8/85اريترومايسين دارای بار مثبت و
 Ag/TiO2دارای بار منفي ميباشند .بنابراين با توجه به نيروی
جاذبه الکترواستاتيک ناشي از حالتهای يونيزاسيون کاتاليست و
آالينده ،آالينده بيشتری بر روی کاتاليست جذب شده و راندمان
تخريب کاتاليستي نوری بيشينه ميباشد .در  pHهای کمتر از ،6/2
 Ag/TiO2و اريترومايسين هر دو دارای بار مثبت و در pHهای
بيشتر از  Ag/TiO2 ،8/85و اريترومايسين هر دو دارای بار منفي
بوده و بنابراين نيروی دافعه ايجاد شده سبب کاهش راندمان
واکنش کاتاليستي نوری ميشود.
در شکل  6ديده ميشود ،ميزان تخريب اريترومايسين که
در حجم عملياتي  ،633 mLمقدار کاتاليست بهينه ،1/5 g/L
 pHبهينه  7/4و غلظت اوليه اريترومايسين برابر با ،15 mg/L
با افزايش دما از  08 °Cبه  41 °Cاز  % 60/35به % 65/4
افزايش يافته و در ادامه با افزايش بيشتر دما تا  ، 82 °Cبا حصول
درصد تخريب  % 64/9کاهش اندکي را نشان ميدهد.
يکي از برتریهای اصلي واکنشهای کاتاليستي نوری،
عملکرد مناسب آنها در شرايط محيطي ميباشد .از سوی ديگر،
با توجه به اينکه دمای بهينه بهدست آمده برای اين واکنش ،تحت
تابش نور مرئي (نور خورشيد) قابل دستيابي بوده و مصرف انرژی
بيش از اندازهای را طلب نمي کند ،دمای  41 °Cبه عنوان دمای
بهينه انجام واکنش انتخاب شده و در ادامه به منظور بهينهسازی
اثر غلظت اوليه آنتي بيوتيک و محاسبههای مربوط به سينتيک
واکنش ،مورد استفاده قرار گرفت.
اثر غلظت اوليه آنتي بيوتيک و بررسي سينتيک واکنش

تأثير غلظت اريترومايسين بر روی فرايند تخريب کاتاليستي نوری
با استفاده از  ،Ag/TiO2با تغيير غلظت اريترومايسين از  13تا
 23 mg/Lدر شراي ط عملياتي بهي نه ب ه دست آمده
( pH=7/4 ،1/5 g/L Ag/TiO2و دما  ،)41 °Cبررسي شد .همانگونه
که در شکل  7ديده ميشود ،راندمان تخريب برای غلظتهای
اريترومايسين  15 ،13و  23 mg/Lبه ترتيب برابر با ،% 70/6
علمي ـ پژوهشي
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شکل 3ـ تخريب اريترومايسين در غلظتهاي گوناگون آالينده
آنتي يبوتيکي با استفاده از  Ag/TiO2تحت تابش .UVC

شکل  0ـ تخريب اريترومايسين در غلظت هاي مختلف  H2O2با
استفاده از  Ag/TiO2تحت تابش .UVC

 % 66/4و  % 54/5بهدست آمد .بنابراين به طور کلي ميتوان گفت
که با افزايش غلظت اريترومايسين راندمان تخريب کاهش مييابد.
با افزايش غلظت اريترومايسين در محلول ،بخشي از نور
تابيده شده توسط مولکولهای اريترومايسين جذب شده و راندمان
عملکرد تخريب کاتاليستي نوری کاهش مييابد .اريترومايسين
به دليل آنکه گروههای کروموفری در حلقه اشباع آليفاتيک ندارد،
تنها ميتواند طول موجهای زير  293 nmجذب کند که با توجه
به اينکه در اين پژوهش از المپ  UV-Cاستفاده ميشود،
اين مکانيسم محتمل ميباشد .همچنين با کدرتر شدن پساب
سنتتيک ،ميزان نفوذ فوتونها به درون محلول کاهش يافته و
با کاهش شار فوتوني ،ميزان راديکالهای هيدروکسيل توليد شده
نيز کاهش مييابند .از سوی ديگر ،در غلظتهای باالتر،
با پيشرفت واکنش و پيدايش فراوردههای به دست آمده از تخريب
اريترومايسين در محيط واکنش ،فراوردههای تخريبي بيشتری
با اريترومايسين در جذب سطحي بر روی سطح کاتاليسيت رقابت کرده،
از ميزان جذب سطحي اريترومايسين بر روی سطح کاتاليست
کاسته و سرانجام موجب کاهش راندمان عملکرد تخريب
اريترومايسين ميشوند .همچنين وجود آالينده با غلظت بيشتر
در محيط واکنش سبب اشغال سايتهای فعال بيشتری از
کاتاليست توسط آالينده شده و اين امر سبب کاهش توليد گونههای
فعال واکنش دهنده توسط کاتاليست ميشود.

 Ag/TiO2برابر با  pH ،1/5 g/Lبرابر با  ،7/4دما  41 °Cو غلظت
اوليه اريترومايسين  13 mg/Lدر حجم عملياتي  )633 mLبرای
سه غلظت  H2O2برابر با  13 ،5و  15 mg/Lانجام شده است.
شکل  8نتيجههای به دست آمده از افزودن  H2O2در شرايط
عملياتي بهينه برای کاتاليست سنتز شده  Ag/TiO2تحت تابش
نور  UVرا نشان ميدهد.
همانگونه که در شکل  8ديده ميشود ،با افزايش غلظت
 H2O2از  5به  ،13 mg/Lميزان تخريب از  %78/6به %81/9
افزايش مييابد .همچنين ،افزايش بيشتر غلظت  H2O2تا
 15 mg/Lسبب کاهش راندمان تخريب تا  % 83/9ميشود .علت
کاهش راندمان ميتواند ناشي از واکنش  H2O2اضافي موجود
در محيط با  •OHو نيز حفرههای تشکيل شده در سطح کاتاليست باشد.

اثر افزودن H2O2

در اين پژوهش به منظور بررسي اثر افزودن  ، H2O2آزمايشها
در شرايط عملياتي بهينه بهدست آمده در بخشهای پيش (مقدار
علمي ـ پژوهشي

مقايسه عملکرد کاتاليست نوري  Ag/TiO2با TiO2-P25
تحت تابش نور UVC

شکل  9روند تخريب کاتاليستي نوری با استفاده از
 Ag/TiO2 ،TiO2–P25تجاری و حالت بي کاتاليست را در شرايط
عملياتي بهينه بهدست آمده در بخش پيش (مقدار کاتاليست ،1/5 g/L
 ،pH= 7/4دمای  41 °Cو غلظت اوليه آنتي بيوتيک )13 mg/L
با استفاده از نور فرابنفش را نشان ميدهد.
همانگونه که در شکل  9ديده ميشود ،راندمان تخريب نوری
(فتوليز) اريترومايسين تحت تابش  UV-Cبا طول موج بيشينه
 ،254 nmپس از  243دقيقه در حدود  % 7/7ميباشد که
اي ن مي زان تخر يب ديده شده م ي تواند ناشي از جذب
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شکل 9ـ تخريب اريترومايسين توسط فتوليز  TiO2–P25و Ag/TiO2
تحت تابش .UV-C
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بر روی تخريب اريترومايسين پساب به وسيله روش فنتون کار
کردند و به اين نتيجه رسيدند که مولکول به يک به هم ريختگي
خاصي رسيدهاند و به خصوص مولکولهای بزرگتر که هر کدام
به هشت مولکول کوچکتر تبديل شدهاند ولي باز هم پساب دارای
اريترومايسين دارای  CODباال و در عين حال خاصيت تجزيهپذيری
ضعيف بود .همچنني در سال  2314ميالدی نيز ويگنش( )2و همکاران
تخريب کاتاليستي نوری اريترومايسين را تحت نور مرئي به وسيله
نانو مواد تيتانييوم اصالح شده توسط رویفتالوسيانين( )0را مورد بررسي
قرار دادند و در نتيجه به اين مهم رسيدند که فعاليت کاتاليسيتي
نوری  % 74/21 ،Znpc-TiO2و خيلي زيادتر از  TiO2به ميزان
 % 01/57بوده است و در کنار اينها ،کاتاليست نوری Znpc-TiO2
پايدار بوده و ميتواند چندبن بار مورد استفاده قرار گيرد.

طول موجهای تابيده شده در بازهی  UV-Cتوسط اريتروماسين و
تخريب جزئي آن باشد .انرژی فوتونهای تابيده شده توسط
پرتو  UV-Cبه تنهايي برابر با  473 kJ/molبوده و اين ميزان انرژی
توانايي شکستن جزئي برخي پيوندهای موجود در درشت مولکول
اريترومايسين را دارد .با افزودن  TiO2–P25تجاری و تکرار
آزمايش در شرايط بهينه بهدست آمده برای  ،Ag/TiO2درصد
تخريب به  % 43/6ميرسد .اين در حالي است که استفاده از
کاتاليست نوری سنتز شده در اين پژوهش در شرايط عملياتي
بهينه ،درصد تخريبي معادل  % 76/8را بهدست ميدهد .بنابراين
راندمان تخريب کاتاليستي نوری اريترومايسين تحت تابش نور
 ،UV-Cبا دوپ کردن نقره در ساختار  TiO2–P25تجاری به ميزان
چشمگيری ( )% 89افزايش يافته است.
افزايش چشمگير ميزان تخريب کاتاليستي نوری اريترومايسين
توسط  Ag/TiO2تحت تابش نور  ،UV-Cبه اثرهای برآمده از
عملکرد نقره به عنوان تله الکترون مربوط ميشود که باعث بهبود
جدايش الکترونها و حفرههای ايجاد شده در سطح کاتاليست
و در نتيجه انتقال الکترونهای به دام افتاده به اکسيژن (پذيرنده الکترون)
جذب سطحي شده بر روی کاتاليست ميشود .شايان ذکر است
که تحت تابش نور  ،UV-Cپالسمون رزونانس سطحي محلي
برای ذرههای نقره برانگيخته نشده و تأثيری در واکنش
کاتاليستي نوری ندارد.
پيش از اين نيز تعدادی پژوهش در رابطه با تخريب آنتيبيوتيک
اريترومايسين انجام شده است .برای نمونه چن( )1و همکاران

در اين مطالعه ،نانوذرههای  Ag/TiO2با اسفاده از روش رسوب
نوری سنتز شدهاند .در ادامه با استفاده از آناليزهای ،XRD
 FE-SEMو  DRSويژگيهای ذرههای سنتز شده و موفقيتآميز بودن
سنتز نانوذرههای به اثبات رسيده است .در ادامه عملکرد
نانوذرههای سنتز شده تحت تابش نور  UVCبا هدف ارزيابي تأثير
دوپ کردن نقره بر روی راندمان عملکرد  TiO2–P25تجاری
و با رويکرد بهينهسازی پارامترهای عملياتي مورد بررسي قرار گرفت.
با  243دقيقه تابش نور  UVCشرايط عملياتي بهينه با راندمان
تخريب  ،% 65/4در دوز کاتاليست  ،pH=7/4 ،1/5 g/Lدمای 41 °C
و غلظت اريترومايسين برابر با  13 mg/Lبهدست آمد .همچنين
با افزودن ميزان دوز بهينه ( )13 mg/Lاکسيدکننده قوی H2O2
در شرايط عملياتي بهينه واکنش ،ميزان تخريب تحت تابش نور
 UVCبه  % 89/0رسيد .بررسي سينتيک واکنش انجام شده
در غلظتهای گوناگون آنتيبيوتيک نيز شبه درجه اول بودن واکنش
انجام شده را نشان داد .پس از بهينهسازی پارامترهای مهم
عملياتي ،به منظور ارزيابي تأثير دوپ کردن نقره بر روی راندمان
کاتاليست نوری سنتز شده ،عملکرد  Ag/TiO2در شرايط عملياتي
بهينه بهدست آمده با نمونه تجاری  TiO2–P25و نيز حالت بدون
کاتاليست تحت تابش نور ( UVCفتوليز) مقايسه شد .به دست آمدن
درصد تخريب  % 7/7و  % 76/8به ترتيب برای حالت بدون
کاتاليست و نيز استفاده از  TiO2–P25در شرايط عملياتي بهينه

)3( Zinc Phthalocyanine

)1( Chen

نتيجه گيري

)2( Vignesh
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از گسترش مقاومت آنتيبيوتيکي نسبت به اريترومايسين
.در ماتريسهای زيست محيطي نتيجهگيری کرد
1387/ 5/8 :  ؛ تاريخ پذيرش1386/2/14 : تاريخ دريافت

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 درصدی راندمان%89  نشاندهنده افزايش بيش ازAg/TiO2 برای
. نسبت به نمونه تجاری ميباشدAg/TiO2 عملکرد نانوذرههای
با توجه به راندمان چشمگير تخريب بهدست آمده ميتوان مؤثر بودن
روش به کار رفته در تخريب اريترومايسين را در پيشگيری
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