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چكيده :با توجه به آلودگي محيط زيست توسط پسابهاي رنگي نياز به مواد نانوساختاري بيشتر نمايان ميشود
درنتيجه در اين پژوهش ،خاصيت رنگبري نانوکامپوزيت  ZnO/SnO2مورد بررسي قرار گرفت .براي توليد
نانوکامپوزيت موردنظر از روش هم رسوبي استفاده شده است .ويژگيهاي نانوکامپوزيت مورد نظر با آناليزهاي
 DLS ،XRD ،FT-IRو  SEMبررسي شده که اندازه نانوکامپوزيت حدود  51نانومتر به دست آمد.
اثر پارامترهاي گوناگون مانند غلظت اوليه پساب ،مقدار کاتاليست و زمان بررسي شد .کاهش در اندازه ذرههاي
نانوکامپوزيت به دليل افزايش آن در مساحت سطح ،سبب افزايش ميزان رنگبري شد .درصد حذف رنگ
براي کليه آزمايشهاي انجام شده  511%بوده ولي تفاوت در زمان حذف کامل رنگ بود .شايان ذکر است که کاهش
در غلظت رنگ متيلن بلو در محدوده غلظتهاي مورد آزمايش ،سبب کاهش زمان رنگبري شده و با افزايش مقدار
نانوکامپوزيت در بازهي مقدارهاي مورد آزمايش ،کاهش در زمان رنگبري ديده شد.
واژههاي كليدي :رنگبري؛ پساب؛ نانوکامپوزيت؛  ZnO/SnO2؛ هم رسوبي.
KEYWORDS: Decolorization; Wastewater; Nanocomposite; ZnO/SnO2; Co-precipitation.

مقدمه

مشکل پساب يک چالش مهم در آغاز سده  12ميالدی است ].[2
روشهای گوناگوني برای تصفيه پسابهای صنعتي وجود دارد.
با اين حال ،هر روش کاستيهای خود را دارد ] .[1يکي از فناوریهای
تصفيه که در سالهای اخير از لحاظ اقتصادی و فني توسعه پيدا کرده،
بهعنوان فرايندهای اکسايش پيشرفته ) )2((AOPsمعروف است ].[2
فرايندهای فتوکاتاليستي دستهای از فرايندهای اکسايش پيشرفته
ميباشند ] .[3در دو دهه گذشته ،اکسيد روی بهعنوان يکي از
فتوکاتاليستهای مهم برای تجزيه ترکيبهای آلي در سامانههای آبي
مطرح شده است ] .[4بر اساس مکانيسم فتوکاتاليستي ،در محيط آبي
الکترونها (¯ )eو حفرهها ( )h+ميتوانند با اکسيژن مولکولي حل شده،
*عهده دار مکاتبات
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گروههای هيدروکسيل سطحي و مولکولهای آب جذب شده واکنش دهند
تا راديکالهای هيدروکسيل (● )OHو سوپر اکسيد ( )O¯1تشکيل شود
که توسط معادلههای ( )2و ( )1نشان داده شده است ].[5
()2

O2  e 
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H2 O  h  
 OH  H 

راديکالهای هيدروکسيل توليد شده با آاليندههای آلي
واکنش داده و بيشتر آنها را به ترکيبهايي مانند آب،
کربن دی اکسيد و اسيدهای معدني تبديل ميکنند ] .[6مطالعههای
بسياری به منظور بهبود بازده فتوکاتاليستي فتوکاتاليستهای
+E-mail: sabbaghi@shirazu.ac.ir
)5( Advanced Oxidation Process
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نيمه هادی با کاهش نرخ نوترکيبي جفت الکترون ـ حفرهها
)  ( e / h و افزايش جدايش بار انجام شده است ].[7
خوشبختانه ،اتصال دو نيمه رسانا با پهنای باند گپ گوناگون
ميتواند جدايش بار را افزايش دهد و گستره انرژی برانگيختگي
نوری را گسترش دهد .بنابراين فتوکاتاليستهای نيمه رسانا
زوج شده مانند ،[21 ،22] SnO1/TiO1 ،[8 ،9] ZnO/Fe1O3
 [23] ZnOTiO1/SnO1 ،[21] CdS/Fe1O4و غيره فعاليت
فتوکاتاليستي باالتری را برای واکنشهای هر دو فاز مايع و گاز
نسبت به فتوکاتاليستهای نيمه هادی تک نشان ميدهند.
پژوهشهای گذشته بر روی فعاليت فتوکاتاليستي سامانه
 ZnO/SnO3تحت نور ( UVبا نسبتهای مولي  2: 1/5و
 )Zn/Sn: 2:2بهوسيله روش ترسيب شيميايي توسط شن و همکاران
انجام شد ] .[1بههرحال ،مشخص است که در مقايسه با  ZnOخالص
و  ZnO/SnO1زوج شده ،فعاليت فتوکاتاليستي  SnO1خالص بسيار
کم است ] .[24از طرف ديگر ،پوشش فتوکاتاليستي تحت نور خورشيد
نيز عاملي مهم بوده که اين پژوهش با اين هدف انجام شده است.
در اين پژوهش ،نانوکامپوزيت فتوکاتاليستي ZnO/SnO1
بهوسيله روش ترسيب شيميايي سنتز شده است ] .[1اين روش
به واسطه سادگي و هزينه کم نسبت به ساير روشهای تهيه نانوکامپوزيت
 ZnO/SnO1برتری دارد .نانوکامپوزيت فتوکاتاليستي ZnO/SnO1
توسط  FT-IR ،XRD ،DLSو  SEMمورد بررسي قرار گرفت.
فعاليت فتوکاتاليستي نمونه بهوسيله تجزيه رنگ متيلن بلو( )2تحت
نور طبيعي خورشيد بررسي شد .متيلن بلو يک رنگ شيميايي آروماتيک
پرکاربرد و مهم در صنايع نساجي است .اين رنگ به دليل آروماتيک بودن
سمي ،مقاوم به تجزيه زيستي ،سرطانزا و جهش زا است ].[25-27
بخش تجربي

به  7تحت همزدن شديد به محلول افزوده شده است .در طول
واکنش ،رنگ محلول سفيد شيری شده و رسوب سفيد به آرامي
تشکيل ميشود .پس از تنظيم  pHنمونه بهدست آمده به مدت
 31دقيقه بر روی همزن مغناطيسي قرار داده شده است .سپس رسوب
بهدست آمده سانتريفيوژ و سه مرتبه با آب ديونيزه شسته شد
تا هيچ  SO24و ¯ Clدر مايع تصفيه شده نباشد .حذف يونهای
 SO24و ¯ Clتوسط مقايسه رسانندگي مايع تصفيه شده با آب
خالص تازه برای شستشو تأييد شده است ] .[1سپس رسوب تر
به مدت  21ساعت در دمای  211 °Cبرای تشکيل پيش مادههای
فتوکاتاليست زوج شده  ZnO/SnO1در آون خشک شده و
سرانجام در دمای  611°Cبا نرخ  5 °C/minبه مدت  1ساعت
در اتمسفر برای تشکيل فتوکاتاليست نانو اندازه بازپخت شد.
افزون بر  ،ZnO/SnO1بهعنوان مرجع ZnO ،و SnO1
نانواندازه با پيش مادههای يکسان همانگونه که بيان شد
تهيه شدند.
شناسايي فتوکاتاليست

از تحليل کننده اندازه ذره  (PSA) Horiba LB-551با استفاده از
پراکندگي نور ديناميک ) (DLSبرای اندازهگيری اندازه ذرهها
در محدوده  1/112-6  mاستفاده شده است .برای تعيين نسبت
اجزا سازنده فاز بلوری آناليز پراش  (XRD) X-rayدر دمای اتاق
با استفاده از  Bruker D8-Advance diffractometerبا تابش
 )λ= 2/54nm( Cu Kαبا ولتاژ شتاب دهنده  ،41 kVجريان
صدوری  41 mAبا زاويههای پراش بين  21 و  71 در افزايش
 1/15 انجام شده است .اندازه متوسط بافت فتوکاتاليست
با استفاده از معادلهی دبای ـ شرر تخمين زده شده است:
()3

تهيه فتوکاتاليست ZnO/SnO2
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نانوذرههای فتوکاتاليستي  ZnO/SnO1توسط روش ترسيب
شيميايي( )1توليد شده است( ZnSO4.7H1O .فراوردهی شرکت
سيگما آلدريچ آمريکا) و ( SnCl4.5H1Oفراورده شرکت مرک
آلمان) بهعنوان مواد اوليه و محلول آمونيوم هيدروکسيد (فراورده
شرکت مرک آلمان) ( )NH4OH ،%15بهعنوان عامل رسوب
استفاده شدهاند ZnSO4.7H1O .و  SnCl4.5H1Oبا نسبت مولي معيّن
در يک ليتر آب ديونيزه حل شدهاند .سپس ()NH4OH ،%15
به صورت قطره و به آرامي با نرخ زماني  31ثانيه برای تنظيم pH

که در آن  τاندازه متوسط بافت ) λ ،(nmطول موج )،(nm
 βپهنای پيک در نصف ارتفاع بيشينه ) FWHMبه راديان(،
 زاويه پراش (بر حسب درجه) ميباشند.
طيف  UV-Visنمونهها در دمای اتاق با استفاده از
اسپکتروفتومتر  SHIMADZU UV-2811با دقت  2 nmبه دست آمد.
طيف فروسرخ ) (IRبر روی اسپکتروفتومتر ،FT-IR
 Perkin Elmer RX Iانجام شده و ميکروسکوپ الکتروني روبشي
) (SEMبا استفاده از  Perkin Elmer EM3111انجام شد.

)2( Coprecipitation

)5( Methylene blue
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شکل 3ـ توزيع اندازه ذرههای نانوکامپوزيت فتوکاتاليستي
.ZnO/SnO 2

شکل 2ـ طيف  XRDنانوکامپوزيت ( ZnO/SnO2خطها
نشان دهندهی  ZnOو نقاط نشان دهندهی  SnO2هستند).

آزمون فتوکاتاليستي

 ZnO/SnO1توسط اندازهگيری  DLSرا نشان ميدهد .اندازه
متوسط نانوکامپوزيت فتوکاتاليستي  ZnO/SnO1حدود 25 nm
است .طيف  XRDفتوکاتاليست زوج شده (ZnSn) ZnO/SnO1
در شکل  1نشان داده شده است .اين نمودار مطابق طيف XRD
نانوکامپوزيت  ZnO/SnO1سنتز شده توسط همرويني و همکاران ][1
ميباشد .ساختار  ZnOو  SnO1در نمونه بهترتيب  wurtziteشش ضلعي
] [JCPDS No. 89-22397و چهار ضلعي ][JCPDS No. 42-2445
ديده شده است .سطح بلوری بهترتيب ( )2 1 2و ( )2 2 1برای
 ZnOو  SnO1انتخاب شده است .اندازه متوسط  ZnOهميشه
بزرگتر از  SnO1است ولي افزودن  SnO1و  ZnOبه يکديگر
باعث کاهش چشمگيری در اندازه بافتشان ميشود و ذرههای
 SnO1و  ZnOاز رشد يکديگر جلوگيری ميکنند ].[1
شکل  3شناسايي تعيين شکل نانوکامپوزيت ZnO/SnO 1
توسط دستگاه  SEMرا نشان ميدهد .نانوکامپوزيت ZnO/SnO1
به تقريب صفحهای شکل است .طيف  FT-IRنانوکامپوزيت
 ZnO/SnO1در شکل  4نشان داده شده است .پيک  615مربوط
به ارتعاش کششي پيوند  Sn-Oدر  SnO1ميباشد .پيک 464
نشان دهندهی ارتعاش کششي  ZnOميباشد ].[29 ،11

آزمايشهای تخريب نوری متيلن بلو در محلول آبي در حضور
مقدارهای  1/66 ،1/5 ،1/33و  1/83 gفتوکاتاليست ZnO/SnO1
انجام شد .در اين طرح از پساب ساختگي با آب مقطر و
آلوده به رنگ متيلن بلو در غلظتهای  11 ،25 ،21و 31 mg/L
استفاده شد .کليه آزمايشها در يک راکتور فتوکاتاليستي
بهصورت ناپيوسته( )2انجام شده و در هر آزمايش نخست 511 mL
از پساب درون راکتور قرار گرفته و سپس فتوکاتاليست ZnO/SnO1
با دقت توزين و به محلول افزوده شد و در مرحله بعد به مدت  25دقيقه
در معرض انرژی صوتي قرار گرفت .برای برقراری تعادل جذب
و دفع ،محلول دارای فتوکاتاليست به مدت  91 minدر محيط تاريک
بر روی همزن مغناطيسي قرار داده شد ] .[1واکنش با قرار گرفتن
راکتور در نور خورشيد و روشن شدن همزن مغناطيسي آغاز
و در زمانهای مشخص نمونه گيری انجام شد .برای جدا شدن
ذرههای جامد معلق از محلول ،نمونههای گرفته شده به مدت
 21 minدرون سانتريفيوژ با دور  9111 rpmقرار گرفته و سپس
از يک صافي ريز با روزنه  1/1  mبرای جدا کردن ذرهها
رد شدند ] .[28غلظت متيلن بلو نمونهها توسط طيف سنجي
 UV-Visمورد بررسي قرار گرفت.

فرايند تخريب نوري

نتيجهها و بحث
شناسايي نانوکامپوزيت ZnO/SnO2

شکل  2توزيع اندازه ذرههای نانوکامپوزيت فتوکاتاليستي

بازده فتوکاتاليست  ZnO/SnO1در نور خورشيد در روز آفتابي از
ساعت  22صبح به مدت  151دقيقه مورد آزمايش قرار گرفت و
بازدهي رنگبری ) (Eبا استفاده از معادلهی ( )4محاسبه شده است.
)5( Batch
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شکل 6ـ شناسايي نانوکامپوزيت  ZnO/SnO2توسط دستگاه .SEM
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که در آن  C0غلظت اوليه رنگ و  Cغلظت رنگ پس از تابش دهي
است .با توجه به مطالعههای پيشين ] ،[12رنگبری فتوکاتاليستي
متيلن بلو از الگوی شبه مرتبه اول پيروی ميکند.
طيف  UV-Visوابسته به زمان برای  11 mg/Lمحلول متيلن بلو
در حضور  1/5 gنانوکامپوزيت  ZnO/SnO1در طول تابش دهي
در شکل  5نشان داده شده است .ميتوان ديد که بيشترين
جذب  663 nmپس از تابش دهي کاهش و سرانجام در طول
واکنش به طور کامل ناپديد ميشود که نشانگر تجزيه
رنگ ميباشد.
اثر غلظت اوليه رنگ

در شکلهای  6تا  ،9غلظتهای ياد شده متيلن بلو با استفاده از
مقدارهای معين از نانوکامپوزيت  ZnO/SnO1مورد بررسي
قرار گرفته است.
نتيجههای آزمايشگاهي نشان داد که در کليه غلظتهای
متيلن بلو درصد حذف رنگ  211%بوده است .اما با کاهش غلظت
متيلن بلو ،رنگ در مدت زمان کمتری حذف شده است .دليل
کاهش رنگ در فرايند فتوکاتاليستي واکنشهای ( )5تا ()23
ميباشد که مکانيزم رنگبری فتوکاتاليستي متيلن بلو را با توجه به
پژوهشهای پيشين نشان ميدهد ].[7
()5

ZnO SnO 2(s)  hv  ZnO hv VB   SnO 2 e CB  

()6

ZnO  hv VB  S  H2 O aq   ZnOS  Haq   OH aq 
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شکل 4ـ طيف  FTIRنانوکامپوزيت .ZnO/SnO2

()7

ZnO  hvVB  S  OHaq   ZnOS  OH aq 
 

()8

SnO2  eCB  S  O2 aq   SnO2S  O2 aq 
 

()9

 HO2 aq 

O2 aq 

 Haq 

()21

فراوردههای تجزيه شده  OH aq  آالينده

()22

فراوردههای تجزيه شده  HO2 aq  آالينده

()21

فراوردههای اکسيد شده   ZnO  hvVB S آالينده

()23

فراوردههای کاهش يافته  SnO2  eCB  آالينده

به طور عمومي اين نکته مورد توجه است که با افزايش
غلظت رنگ تا سطح مشخصي ،ميزان تجزيهی رنگ نيز افزايش
مييابد و با افزايش بيشتر در غلظت رنگ منجر به کاهش ميزان
تجزيه رنگ ميشود .ميزان تجزيه با احتمال تشکيل راديکالهای
 OHروی سطح کاتاليست و احتمال واکنش اين راديکالها
با مولکولهای رنگ ،مرتبط است .بنابراين افزايش غلظت اوليه رنگ،
احتمال واکنش بين مولکولهای رنگ و انواع اکسيد کنندهها را
زياد ميکند که منجر به افزايش ميزان رنگبری ميشود.
در برابر با افزايش بيشتر غلظت رنگ ،کارايي تجزيه رنگ کاهش
مييابد ] .[11دليل احتمالي اين است که در غلظتهای باالی
رنگ ،مکانهای فعال کاتاليست با يونهای رنگ پوشيده ميشود
و در نتيجه توليد راديکالهای  OHروی سطح کاتاليست
کاهش مييابد .علت محتمل ديگر برای اين چنين نتيجههايي
اثر  UV-Screeningخود رنگ است ] .[11همچنين با افزايش غلظت
رنگ و ثابت ماندن غلظت کاتاليست و تابش ،تعداد راديکالهای
علمي ـ پژوهشي
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تخريب فتوکاتاليستي متيلن بلو به کمک نانوکامپوزيت ZnO/SnO2
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شکل  0ـ تغييرهای طيف جذب محلول  26 mg/Lمتيلن بلو در حضور
 6/0 gنانوکامپوزيت  ZnO/SnO2و تابش دهي.
3/0

دوره  ،63شماره 3693 ،2

هيدروکسيل توليد شده نيز ثابت باقي ميماند ،در نتيجه سرعت
رنگبری کم ميشود .همچنين با افزايش غلظت اوليه رنگزا،
فراوردههای واسطه تشکيل شده در اثر تجزيه رنگزا نيز افزايش يافته
و در نتيجه احتمال رقابت اين مواد واسطه توليد شده با
مولکولهای رنگزای مادر برای تجزيه شدن وجود دارد ].[13-15
ديده ميشود که کمترين مدت زمان ميزان حذف رنگ در کمترين
ميزان غلظت آن يعني  21 mg/Lمتيلنبلو ميباشد.
نتيجهی ديگر محسوس بودن کاهش متيلن بلو در غلظتهای
 11 ،25و  31mg/Lتا زمان  211دقيقه ميباشد .به عبارت ديگر
درصد افزايش حذف آالينده از پساب بعد از زمان  211دقيقه کم و
قابل چشم پوشي ميباشد .علت افزايش تند ميزان حذف در زمانهای
اوليه و سپس تغيير نيافتن آن برای مدت طوالني اين است که
در ابتدای کار مقدار آالينده زياد است اما با پيشرفت واکنش
مقدار آن کم ميشود .به دليلهای ياد شده ،زمان  211دقيقه
به عنوان زمان بهينهی اين آزمايشها استفاده ميشود.
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شکل  3ـ تأثير غلظت های گوناگون متيلن بلو در حضور مقدار 6/66g
نانوکامپوزيت .ZnO/SnO2
3/0

اثر مقدار کاتاليست ZnO/SnO2

در شکلهای  21تا  ،23مقدارهای بيان شده نانوکامپوزيت
 ZnO/SnO1با استفاده از غلظت معين از متيلن بلو مورد بررسي
قرار گرفته است.
ديده ميشود که کمترين مدت زمان ميزان حذف رنگ
در بيشترين مقدار نانوکامپوزيت يعني  1/83 gنانوکامپوزيت
 ZnO/SnO1ميباشد.
يعني با افزايش سطح فعال کاتاليست ،مقدار رنگبری نيز
افزايش مييابد ] .[16با توجه به نتيجههای آزمايشگاهي
در غلظتهای  11 ،25و  31mg/Lميزان  1/66 gاز نانوکامپوزيت
 ZnO/SnO1به عنوان مقدار بهينه نانوکامپوزيت انتخاب شد.
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شکل 0ـ تأثير غلظتهای گوناگون متيلن بلو در حضور مقدار 6/06g
نانوکامپوزيت .ZnO/SnO2

علمي ـ پژوهشي

نتيجهگيري

در اين پژوهش ،فرايند حذف آالينده رنگي به وسيلهی حذف
فتوکاتاليستي با استفاده از نانوکامپوزيت  ZnO/SnO1مورد بررسي
قرار گرفت .اثر پارامترهای گوناگوني مانند مقدار فتوکاتاليست،
زمان واکنش ،غلظت آالينده در پساب مورد آزمايش قرار گرفت.
نتيجههای به دست آمده از پژوهش نشان ميدهد کاهش
در اندازهی ذرههای نانوکامپوزيت به دليل اثر آن در افزايش
مساحت سطح ،سبب افزايش ميزان رنگبری شده است .کاهش
در غلظت رنگ متيلن بلو در محدوده غلظتهای مورد آزمايش،
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شکل  0ـ تأثير غلظتهای گوناگون متيلن بلو در حضور مقدار 6/33g
نانوکامپوزيت .ZnO/SnO2
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شکل  9ـ تأثير غلظتهای گوناگون متيلن بلو در حضور مقدار 6/06g
نانوکامپوزيت ..ZnO/SnO2

شکل  32ـ تأثير مقدارهای گوناگون نانوکامپوزيت ZnO/SnO2
در حضور غلظت  26 mg/Lمتيلن بلو.
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شکل 36ـ تأثير مقدارهای گوناگون نانوکامپوزيت ZnO/SnO2
در حضور غلظت  36 mg/Lمتيلن بلو.
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شکل  33ـ تأثير مقدارهای گوناگون نانوکامپوزيت ZnO/SnO2
در حضور غلظت  30 mg/Lمتيلن بلو.
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شکل 36ـ تأثير مقدارهای گوناگون نانوکامپوزيت ZnO/SnO2
در حضور غلظت  66 mg/Lمتيلن بلو.
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 زمان بهينه آزمايشها. ميباشد1/66g ،ZnO/SnO1 نانوکامپوزيت
. دقيقه ميباشد211،  متيلن بلو31 mg/L  و11 ،25 در غلظتهای
5311/52/51 :  ؛ تاريخ پذيرش5314/51/51 : تاريخ دريافت

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 افزايش در مقدار.سبب کاهش زمان رنگبری شده است
، در محدوده مقدارهای مورد آزمايشZnO/SnO1 نانوکامپوزيت
 در آزمايشهای انجام شده.سبب افزايش زمان رنگبری شده است
 مقدار بهينه، متيلن بلو31 mg/L  و11 ،25 در غلظتهای
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