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نبنا وتاتب ب يساا  ،غلظ هيدروژن پراتساايد و اسااتدبد ي همزمبن از وتاتب ب يساا و هيدروژن پراتساايد لر روي درصااد ف
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لاه نهابيي لراي فا -2نيتروونال مارد اساااتدابد قرار گيرناد ،لاه ر ياب  1000ميليگرم لر يتر و  200ميليمالر اسا ا همچنين
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ترکيبهاي فنولي بهصورت گستردهاي در صنعت مورد استفاده
قرار ميگيرند و از آنجايي که به شدت سمي و سرطانزا ميباشند،
وجود آن ها در پسابهاي خروجي از کارخانهها ،يک تهديد جدي
براي منابع آبي موجود و سالمت انسانها به شمار ميآيد ].[1
-2نيتروفنول يکي از ترکيبهاي فنولي است که به عنوان معرف
در تولي د سموم ارگانوفسفات ،علف کش ها و مواد منفجره و
همچنين به عنوان مادهي واسطه در سنتز رنگ ها مورد استفاده
قرار ميگيرد ] .[2اين ماده توسط مرکز حفاظت از محيطزيست
آمريکا( ،)1در زمره آليندههاي درجه اول طبقهبندي ميشود و
به صورت معمول در آبهاي سطحي و پساب کارخانه ها وجود دارد ].[3
اثرهاي کوتاه مدت اين مادهي سرطانزا در آب باعث سوزش و
اختاللهاي شديد پوستي و اثرهاي بلند مدت آن باعث سردرد،
سرگيجه و سرطان ميشود [ .]2اين ترکيب در آب انحاللپذير بوده
و به دليل پايداري شيميايي بالي آن ] [4روش تصفيهي ميکروبي،
قادر به تصفيهي آن نخواهد بود و يا تصفيهي آن به سختي صورت
خواهد پذيرفت ] .[5به همين دليل ،بايد از روشهاي تازهتري
بهمنظور تصفيهي اين آلينده بهره گرفت که در ميان اين روشها،
فرايندهاي اکسايش پيشرفته ميتواند گزينهي مناسبي باشد [.]6
روشهاي اکسايش پيشرفته انواع گوناگوني دارد که در ميان
آنها ،روش فتوکاتاليستي ناهمگن ،در حضور اکسيد فلزهاي
نيمهرسانا ،مانند تيتانيوم دياکسيد ،تحت تابشهاي مصنوعي و يا
تابش طبيعي نور خورشيد ،روش پرکاربردي ميباشد ].[7 ،8
روشهاي اکسايش پيشرفته اغلب با توليد گونههاي اکسيژن
واکنشپذير( )2به خصوص  O 2− ، OHو  ، HO2قادر به حذف بيشتر
آليندههاي آلي آب ميباشند [ .]10, 9يکي از مزيتهاي روش
فتوکاتاليستي خورشيدي ،استفاده از انرژي تجديدپذير خورشيد ميباشد
که در مقايسه با روشهاي مصنوعي توليد تابش فرابنفش ،روشي
اقتصاديتر بوده و نياز به منبع الکتريکي را از بين ميبرد ].[11 ،12
طيف نور خورشيد داراي  %5نور  UVميباشد و به همين دليل
پيشبيني ميشود که نور خورشيد توانايي فعال کردن فتوکاتاليست

و در نتيجه حذف فتوکاتاليستي آليندهها را داشته باشد؛ اين نکته
نيز چشمگير است که در صورتي که شدت تابش نور خورشيد و نور
فرابنفش برابر باشد ،مقدار حذف تحت نور فرابنفش بيشتر است ].[13
ولي يکي از مشکلهاي اساسي روش فتوکاتاليستي ناهمگن ،پايين بودن
بازدهي واکنش ،به دليل بازترکيب الکترون-حفره ميباشد ].[14
به همين منظور ،مطالعههاي زيادي براي کاهش اين اثر ،توسط
روشهاي بسياري از جمله روش الکتروشيميايي ،اصالح سطحي
کاتاليست و افزودن اکسيدانتهاي( )3بيروني مانند هيدروژن پراکسيد(،)4
صورت گرفته است ].[15
در چندين پژوهش ،استفاده از هيدروژن پراکسيد ،به عنوان
گيرندهي الکترون ] ،[16روشي موثر در بهبود بازدهي حذف
فتوکاتاليستي آليندههايي همچون رنگها ] 20ـ  ،[17آليندههاي
دارويي ] ،[21حشره کشها ] [22و علف کشها [ ]23معرفي شده
است .ژنگ( )5و همکاران با استفاده از فتوکاتاليست ،هيدروژن پراکسيد و
نور  UVغلظت آليندهي متيلن بلو( )6را  %98کاهش دادند ].[15
سواو( )7و همکاران با استفاده از فتوکاتاليست ،هيدروژن پراکسيد و
نور  UVغلظت آلينده ي دارويي پليونيلپيروليدون( )8را  %80کم
کردند ] .[21ناندان( )9و همکاران با استفاده از فتوکاتاليست،
هيدروژن پراکسيد و نور  UVغلظت حشره کش ارگانوفسفروس()10
را  %91کم کردند ] .[22با استفاده از اين ماده ،هم ميتوان
از بازترکيب الکترون-حفره جلوگيري نمود و هم غلظت راديکال
هيدروکسيل( )11توليد شده از تجزيهي هيدروژن پراکسيد را افزايش
داد ] .[17 ،24هيدروژن پراکسيد در اثر واکنش با الکترون توليد شده
توسط کاتاليست منجر به توليد راديکال هيدروکسيل ميشود .از سويي
اثر برخورد فتونهاي فرابنفش موجود در نور خورشيد ،هيدروژن پراکسيد
به طور مستقيم تجزيه شده و به ازاي هر فتون جذبشده دو راديکال
هيدروکسيل توليد ميشود ] .[24پتانسيل احياي راديکال
هيدروکسيل  2/8الکترونولت بوده و پس از فلوئور داراي بيشترين
پتانسيل ميباشد و از واکنشپذيري باليي برخوردار است؛ به همين
خاطر مي تواند بيشتر آليندههاي آلي و غيرآلي را بهطور کامل
تجزيه نمايد ] .[25انجام فرايندهاي اکسايش پيشرفته در حضور

)7( Suave

)1( EPA

)8( Polyvinylpyrrolidone

))2( Reactive Oxygen Species )ROS

)9( Nandan

)3( Oxidant

)10( Organophosphorous

)4( H2O2

)11( OH°

)5( Zhang

مقدمه

)6( Ethylene blue
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بررسي اثر غلظت دی اکسيد تيتانيوم و هيدروژن پراکسيد ...

هيدروژن پراکسيد ،داراي برتريهاي ديگري از جمله قابليت انجام
عمليات در دماي محيط ،در دسترس بودن هيدروژن پراکسيد از نظر
تجاري و همچنين پايداري و حالليت بالي آن در آب ميباشد ].[26
از عيبهاي استفاده از هيدروژن پراکسيد در حذف فوتوکاتاليستي
کاهش بازده در صورت استفاده بيش از حد و همچنين کنترل هيدروژن پراکسيد
باقيمانده در آب است ] .[27به همين دليل افزايش ميزان مصرف
هيدروژن پراکسيد به معناي بيشتر بودن بازدهي حذف نمي باشد و
در برخي از مقالهها ديده شده که بالترين بازده در غلظتهاي يايين
ميباشد ] .[28همچنين براي برخي از آليندهها با غلظت مشخص،
استفاده از هيدروژن پراکسيد ،ميتواند به عنوان راديکال خوار عمل کند
و با مصرف راديکال هيدروکسيد باعث کاهش بازدهي حذف شود ].[29
پلوپلوس( )1و همکاران ،با استفاده از هيدروژن پراکسيد و در تابش نور
فرابنفش ،فنول را تجزيه کردند ] .[30بنابراين اين ماده ميتواند
گزينهي مناسبي براي حذف ترکيبهاي فنولي به حساب بيايد.
پيرو( )2و همکاران با بهرهگيري از  P25و در تابش نور فرابنفش،
محلولهاي داراي ترکيبهاي فنولي را تصفيه نمودند ] .[31کيم( )3و
همکاران با انجام آزمايشهاي بسيار بر روي چند نمونهي تجاري
تيتانيوم دياکسيد (از جمله  ،)P25موفق به حذف ترکيبهاي فنولي
شدند ] .[32برکت( )4و همکاران ،به منظور تجزيهي ترکيبهاي فنولي،
از ترکيب  P25و هيدروژن پراکسيد ،در تابش فرابنفش استفاده نمودند
و توانستند به مقدارهاي باليي از حذف ،دست يابند ] .[33فيلي زاده()5
و همکاران به وسيلهي کاتاليست  TiO2به همراه نقره و گوگرد قادر به
حذف  %99آليندهي -2نيتروفنول در مدت  150دقيقه توسط نور
خورشيد شدند ] .[13با اين وجود پژوهشي يافت نشد که در آن ،اثر
متقابل فتوکاتاليست معروف  P25و هيدروژن پراکسيد ،تحت نور خورشيد،
در حذف دسته آليندههاي مهم نيتروفنولي بررسي شود.
در اين پژوهش ،براي اولينبار ،اثر متقابل فتوکاتاليست و
هيدروژن پراکسيد ،زير نور خورشيد ،در تجزيه آلينده صنعتي
-2نيتروفنول بررسي شد .همچنين تأثير وجود و نبود هيدروژن پراکسيد
در فرايند فتوکاتاليستي با استفاده از کاتاليست  P25مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفت .در اين پژوهش سعي شد که با استفاده از نور طبيعي خورشيد،
کاتاليست صنعتي ( )P25و آليندهي موجود در پسابهاي صنعتي
(-2نيتروفنول) محيط انجام آزمايش را به محيط صنعتي نزديکتر کرد

با حجم  500ميليليتر
(که داراي  200ميليليتر محلول  50ميليگرم بر ليتر -2نيتروفنول بوده)
استفاده شده است .سپس کاتاليست داراي تيتانيوم دياکسيد ( )P25را
به آن افزوده و به مدت  10دقيقه در مقابل امواج مافوق صوت توسط
دستگاه اولتراسونيک(  )Soltec 2200 MH-SDبا توان  130وات و فرکانس
 40کيلوهرتز قرار گرفت .اين کار موجب پراکنده شدن کامل کاتاليست
مي شود و از توده شدن آن جلوگيري ميکند .براي اينکه جذب سطحي
-2نيتروفنول بر روي سطح فتوکاتاليست تغييري در نتيجههاي نهايي
ايجاد نکند؛ پيش از قرار دادن محلول موردنظر تحت نور خورشيد ،محلول
داراي تيتانيوم دياکسيد ( )P25به مدت  30دقيقه به همراه
-2نيتروفنول بر روي استيرر مغناطيسي( )8درتاريکي قرار داده شد و
پس از قرار دادن پارافيلم بر روي دهانهي ارلن ماير ،به منظور جلوگيري از

)5( Feilizadeh

)1( Poulopoulos

)6( PerkinElmer Lambda2S

)2( Peiro

)7( Pyrex® glass Erlenmeyer

)3( Kim

)8( Magnetic stirrer

)4( Barakat
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جدول 1ـ ويژگيهاي  21[ Evonik TiO2-P25و .]22

نسبت آناتاز به روتايل

متوسط اندازه ذرهها ()nm

اندازه بلور ()nm

80:20

30 5

25 5

و همچنين هزينههاي حذف فتوکاتاليستي آلينده هاي صنعتي را
کاهش داد.
بخش تجربي
مواد

در اين پژوهش از کاتاليست ( )Evonik Degussa TiO2-P25استفاده شد
که ويژگيهاي آن در جدول  1آمده است .اين کاتاليست در کارهاي گذشته
اين گروه پژوهشي نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است [ .]34,35براي انجام
آزمايشها ،از -2نيتروفنول با مشخصهي ()2-NF, 98%, Sigma-Aldrich
استفاده شد .هيدروژن پراکسيد استفاده شده )  )Sigma-Aldrichبه صورت
 30 w/w%ميباشد و آب مورد استفاده در محلول واکنش ،از نوع Milli-Q
بود pH .نمونه هاي گرفته شده ،به وسيلهي  HClو Merck, ( NaOH
 )Germanyپيش از تعيين ميزان جذب آن در دستگاه اسپکتروفتومتر(،)6
تنظيم ميشد.
روش انجام آزمايش
بهمنظور انجام آزمايشها ،از تعدادي ارلن ماير()7
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غلظت ( P25ميلي گرم بر ليتر)

شکل 1ـ تغيير درصد حذف -2نيتروفنول بر حسب زمان تابش خورشيد،
در مقدارهای .P25

شکل 2ـ تغيير درصد حذف -2نيتروفنول بر حسب غلظت  ،P25پس از
يک ساعت تابش نور خورشيد.

تبخير ،در معرض نور خورشيد قرار ميگيرد و در صورت نياز ،به مقدار لزم
هيدروژن پراکسيد به آن افزوده شد .در طول فرايند حذف تحت نور خورشيد نيز،
به منظور اختالط کامل ،محلول موردنظر روي همزن مغناظيسي قرار گرفت.
 pHمحلول پيش از انجام واکنش به صورت خنثي و برابر با  7بوده است و پس
از پايان آزمايش در زير نور خورشيد ،مقدار  pHثابت باقي ميماند .آزمايشها
در محيط طبيعي و در بازهي زماني  12تا  13بعد از ظهر انجام شد.
براي حذف اثر تغييرهاي تابش خورشيد ،همهي آزمايشهاي همانند،
در يک روز انجام گرفت و همه آزمايشها در روزهاي به طور کامل آفتابي
(آسمان صاف) از تاريخ  20تا  25مرداد ماه  1394در شهر شيراز انجام شد.
پس از هر آزمايش 5 ،ميليليتر نمونه از محلول آزمايش گرفته شد و
به وسيلهي دستگاه سانتريفيوژ( )1ذرههاي جامد آن جدا ميشد .سپس pH
محلول موردنظر در  12/1که بيشترين جذب نمونه در دستگاه
اسپکتروفتومتر در اين  pHرخ ميدهد [ ،]36تنظيم ميشد .سرانجام ميزان
حذف -2نيتروفنول در نمونهي نهايي ،با اندازهگيري ميزان جذب آن
در طول موج  414نانومتر (که در اين طول موج بيشترين جذب نور اتفاق
مي افتد ] )[37توسط دستگاه اسپکتروفتومتر( ،)2مورد ارزيابي قرار ميگرفت.
درصد حذف از فرمول  D = ( A − A A )  100محاسبه شده است
که در آن A ،نشان دهندهي مقدار جذب نوري نمونه پيش از قرارگرفتن
زير نور خورشيد و  Aنشان دهندهي مقدار جذب نوري نمونه پس از قرار گرفتن
نمونه ،به مدت يک ساعت ،زير نور خورشيد مي باشد.

تغييرهاي درصد حذف آلينده بر حسب زمان ،در غلظتهاي گوناگون
 ،P25در شکل  1رسم شده است.
همانگونه که از اين شکل مشخص است ،افزايش  P25تاثير قابل
ديدني در افزايش ميزان حذف آلينده دارد و نسبت به حالتي که
فتوکاتاليستي در محلول واکنش وجود ندارد ،درصد حذف رشد چشمگيري
داشته است .طبق شکل  1با افزايش غلظت  P25تا يک غلظت بهينه،
بازدهي حذف افزايش مييابد و در غلظتهاي بالتر از مقدار بهينهي کاتاليست،
ميزان حذف تغيير چشمگيري نداشته و حتي تا حدي افت ميکند که اين اثر
در شکل  2بهصورت روشنتر نشان داده شده است.
طبق شکل  ،2با افزايـش غلـظت  P25تا  1000ميـليگـرم بـر ليـتر،
درصد حذف -2نيتروفنول ،پس از يک ساعت از زمان واکنش ،از  40درصد به
 65درصد افزايش مييابد و با افزايـش بيشتر غلظت  ،P25تا  1500ميليگرم
بر ليتر ،درصد حذف به  59درصد افت ميکند .تاثير مثبت کاتاليست
در غلظتهاي ابتدايي ،به دليل افزايش تعداد جايگاههاي فعال بر روي کاتاليست
و توليد راديکال هيدروکسيل ،در اثر بـرخورد فتـونهاي تابشي ميباشد .تأثير
منفي کاتاليست بعد از غلظت بهينه ( 1000ميليگرم بر ليتر) ،به دليل کدري
محلول و پراکندگي نور تابشي ميباشد [ .]39, 38درحالي که تا قبل از نقطهي
بهينه ،فرض بر اين است که يکي از دو فاکتور سطح کاتاليست و ميزان جذب
پرتوهاي نور تابشي ،در نقش محدودکننده ظاهر ميشوند [ .]23از سوي ديـــگر
در غلظتهاي بالي  ،P25بهدليل تجمع ذرههاي کاتاليست ،تعداد نقاط فعال
روي سطح کاتاليست کاهش يافته و در نتيجه ميزان حذف آلينده نيز کاهش
خواهديافت ] .[40واکنش راديکالهاي هيدروکسيل با -2نيتروفنول ،سرانجام
منجر به حذف آن خواهد شد .واکنشهاي منتجشده به توليد راديکال
هيدروکسيل در زير آورده شده است.

))2( UV-vis spectrometer (PerkinElmer Lambda2S

)1( Laboratory centrifuge

نتيجهها و بحث
بررسي اثر غلظت فتوکاتاليست

به منظور بررسي تاثير غلظت  P25در ميزان حذف -2نيتروفنول،
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غلظت هيدروژن پراکسيد (ميلي موالر)

زمان (دقيقه)

شکل 3ـ تغييرهای درصد حذف -2نيتروفنول بر حسب زمان تابش
خورشيد ،در مقدارهای گوناگون هيدروژن پراکسيد..

()1

TiO 2 − P25 ⎯⎯→ TiO 2 − P25 + e − + h +

()2

H 2 O + h + → OH  + H +

()3

O 2 + e − → O 2−

hv

شکل 4ـ تغييرهای درصد حذف -2نيتروفنول بر حسب غلظت هيدروژن
پراکسيد ،پس از يک ساعت تابش نور خورشيد.

بررسي اثر غلظت هيدروژن پراکسيد

طبق اين واکنشها ،از برخورد پرتوهاي فرابنفش موجود در نور خورشيد
با  ،P25جفتهاي الکترون و حفره طبق واکنش ( )1توليد ميشوند که
اين جفتهاي توليد شده ،ميتوانند بازترکيب شده و انرژي جذب شده
را به صورت گرما آزاد کنند و يا به سطح کاتاليست مهاجرت کرده و
در اثر واکنش با اکسيژن و آب موجود در محلول واکنش ،طبق
واکنشهاي ( )2و ( )3به توليد راديکالهاي هيدروکسيل و سوپراکسيد()1
بيانجامند ].[41
وجود آب و اکسيژن براي پيشبرد واکنشهاي فتوکاتاليستي
ضروري ميباشد .در غياب اکسيژن ،بازترکيب الکترون-حفره نقش
زيادي در کاهش بازدهي واکنش دارد ،ولي اکسيژن ،بوسيلهي واکنش
با الکترون توليد شده توسط کاتاليست و توليد راديکال سوپراکسيد،
نهتنها بازترکيب الکترون-حفره را کاهش ميدهد ] ،[42بلکه ميتواند
منجر به توليد راديکالهاي هيدروکسيل و هيدروپروکسيل( ،)2در اثر
واکنش سوپراکسيد با گونههاي موجود در محـلول واکنش شود ].[9
البته قدرت راديکال هيدروپروکسيل در تجزيهي آليندهها ،به اندازهي
راديکال هيدروکسيل نميباشد ،ولي هيدروپـروکسيـل نيـز ماننـد
اکسيژن خاصيت الکترون پذيرندگي دارد و حضور همزمان اين دو گونه
در محلول واکنش ،جلوگيري از بازترکيب الکترون-حفره را افزايش
خواهد داد ].[43

تاثير غلظت هيدروژن پراکسيد در حذف -2نيتروفنول ،در غياب
کاتاليست ،در شکل  3بررسي شده است .اين شکل روند تغييرهاي درصد
حذف آلينده را ،بر حسب زمان ،در غلظتهاي گوناگون هيدروژن پراکسيد،
نشان ميدهد.
در اين شکل نيز مانند شکل  ،1رشد قابل ديدني ،در ميزان حذف
آلينده ،ديده ميشود .با دقت در شکل  3و همچنين شکل  4که در آن
درصد حذف آلينده بر حسب غلظت هيدروژن پراکسيد ،رسم شده است؛
ديده ميشود که ميزان حذف آلينده با افزايش غلظت هيدروژن پراکسيد
تا  200ميليمولر ،پس از يک ساعت از زمان واکنش ،از  47درصد
به  80درصد افزايش مييابد؛ ولي با افزايش بيشتر غلظت هيدروژن پراکسيد
تا  400ميليمولر ،درصد حذف به  72درصد افت پيدا ميکند.
نخست با افزايش غلظت هيدروژن پراکسيد ،به دليل تجزيهي
آن به وسيلهي پرتوهاي فرابنفش موجود در نور خورشيد (طبق
واکنش (  ،))4غلظت راديکالهاي هيدروکسيل موجود در محلول
واکنش افزايش ي افته و به تبع آن درصد حذف افزايش خواهد
يافت ] .[43ولي افزايش بيش از حد هيدروژن پراکسيد موجب
پي شرفت واکنش (  )5شده که بر اثر آن راديکال هاي قدرتمند
هيدروکسيل به راديکال ضعيف تر هيدرو پروکسيل تبديل خواهند
شد ] ،[15 ،44در نتيجه بازدهي حذف کاهش خواهد يافت.
هيدروپروکسيل توليد شده نيـز مي تواند طبق واکنش ( )6
با راديکال هيدروکسي ل واکنش دهــد و اثر آنرا خنثي کند و
به عنوان رادي کال خوار عمل کند .از سويي وجود مقدار زياد

)2( HO 2

)1( O 2−

علمي ـ پژوهشي

179

مهرزاد فيليزاده و همکاران

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

105
95

75
65
55

بازدهی حذف ()%

85

45
400

200

غلظت هيدروژن پراکسيد (ميلي موالر)

0

35

شکل  5ـ بررسي اثر غلظت هيدروژن پراکسيد بر روی درصد حذف
- 2نيتروفنول تحت تابش يک ساعته خورشيد ،در سه حالت :الف) بدون
حضور ( P25صفر ميليگرم بر ليتر  ،)P25ب) در حضور  750ميليگرم
بر ليتر  P25و ج) در حضور  1000ميليگرم بر ليتر .P25

راديکالهاي هيدروکسيل و هيدروپروکسي ل در محلول واکنش،
مي تواند موجب پيشرفت واکنشهاي (  )7و (  )8شده که بر اثر
مصرف راديـکـال ها در اي ـن دو واکنـش ،درصـد حذف کمتر
از مقدار پيشبيني شده مي شود ].[45 ،44
()4

H 2 O 2 ⎯⎯→ 2OH 

()5

H 2 O 2 + OH  → HO 2 + H 2 O

()6

HO 2 + OH  → H 2 O + O 2

()7

OH  + OH  → H 2 O 2

()8

HO 2 + HO 2 → H 2 O 2 + O 2

hv

بررسي اثر متقابل هيدروژنپراکسيد و P25

بهمنظور بررسي اثر متقابل هيدروژن پراکسيد و  ،P25در حذف
آليندهي -2نيتروفنول ،تغييرهاي درصد حذف آلينده بر حسب
غلظت هيدروژن پراکسيد در غلظتهاي ثابت  ،P25در شکل  5رسم
شده است .در اين شکل (شکل  ،)5با ثابت نگهداشتن مقدار P25
در غلظتهاي  750 ،0و  1000ميليگرم بر ليتر و تغيير غلظت
هيدروژن پراکسيد در بازهي  400-10ميليمولر ،گرافهايي
به دست آمده است که با مقايسهي اين گرافها ،رفتار کلي هيدروژن
پراکسيد و  ،P25هنگامي که بهصورت همزمان در محلول واکنش
موجود باشند ،قابل پيشبيني خواهد بود.
با توجه به شکل  5مشخص ميشود که افزودن P25
به محلول محتوي هيدروژن پراکسيد ،موجب بهبود در ميزان حذف
180

دوره  ،40شماره 1400 ،1

آلينده خواهد شد .با افزايش غلظت هيدروژن پراکسيد ،در مقدار ثابت
کاتاليست ،بازده حذف تا رسيدن به مقدار بهينه هيدروژن پراکسيد
افرايش و سپس کاهش مييابد و همچنين در حالت بهينه نهايي،
غلظت  P25و هيدروژن پراکسيد ،به ترتيب  750ميليگرم بر ليتر و
 150ميليمولر به دست آمد و در اين نقطه ،درصد حذف -2نيتروفنول،
تحت يک ساعت تابش نور خورشيد ،به  95درصد ميرسد.
بهمنظور توجيه اين نتيجهها ،به بررسي حضور همزمان
هيدروژن پراکسيد و کاتاليست  P25و مکانيزمهاي قابل پيشبيني
آن پرداخته ميشود .به طور کلي نقش هيدروژن پراکسيد در حضور
کاتاليست را ميتوان در دو عبارت زير خالصه نمود:
جلوگيري از بازترکيب الکترون-حفره ،با پذيرش الکترونتوليدشده توسط فتوکاتاليست
توليد راديکال هيدروکسيل ،طبق واکنش ([24] )9بنابراين عالوه بر واکنشهايي که در حضور کاتاليست تنها رخ
ميدهند ،واکنش ( )9نيز در افزايش بازدهي حذف آلينده ،نقش
به سزايي دارد.
()9

TiO 2 + H 2 O 2 + e − → TiO 2 + OH  + OH −

در اين واکنش (واکنش ( ،))9هيدروژن پراکسيد ،نقشي همانند
اکسيژن را بازي ميکند ،ولي با اين تفاوت که هيدروژن پراکسيد
مؤثرتر از اکسيژن عمل کرده و نهتنها از بازترکيب الکترون-حفره
جلوگيري ميکند ،بلکه مي تواند به وسيلهي واکنش با الکترون،
به طور مستقيم راديکال هيدروکسيل را توليد نموده و باعث افزايش
حذف آلينده شود .همچنين تجزيهي مستقيم هيدروژن پراکسيد
طبق واکنش ( )4نيز در افزايش غلظت راديکال هيدروکسيل مؤثر
ميباشد ] .[43وقتي غلظت هيدروژن پراکسيد از مقدار بهينهي آن
در هر حالت بيشتر شود؛ احتمال وقوع واکنشهاي ( )5و ( )6و
کاهش مقدار راديکال هيدروکسيل در محلول واکنش افزايش
مييابد ] [14و به تبع آن درصد حذف آلينده افت پيدا ميکند.
از سويي ديگر در غلظتهاي بالي هيدروژن پراکسيد ،ممکن است،
به دليل واکنش آن با حفرهي توليد شده بر روي سطح کاتاليست
طبق واکنش ( ،)10اثر حفره خنثي شده و موجب کاهش درصد
حذف واکنش شود ].[21
()9

H 2 O 2 + 2h + → O 2 + H +

بنابراين با استفاده از مکانيسمهاي بيانشده ،دليل افزايش و
سپس کاهش بازدهي حذف آلينده ،در مقدارهاي گوناگون هيدروژن
پراکسيد ،به خوبي مشخص ميشود .همچنين بيشتر بودن بازدهي حذف،
علمي ـ پژوهشي
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در نمودار ب و ج نسبت به گراف الف در شکل  ،5به دليل توليد
بيشتر راديکال هيدروکسيل در مقدارهاي بيشتر کاتاليست،
براحتي قابل توجيه ميباشد.
نتيجهي ديگري که مي توان از شکل  5استخراج نمود کاهش
مقدار بهينهي هيدروژن پراکسيد ،با افزايش مقدار کاتاليست ميباشد.
طبق اين شکل ،وقتي کاتاليستي در محلول واکنش موجود نيست،
غلظت بهينهي هيدروژن پراکسيد  200ميليمولر و وقتي مقدار
کاتاليست  750و  1000ميليگرم بر ليتر ميباشد ،غلظت بهينهي
هيدروژن پراکسيد به ترتيب به  150و  100ميليمولر کاهش
خواهد يافت .اين نتيجه ،تأييدکنندهي اين نکته است که افزايش
 ،P25موجب توليد هر چه بيشتر راديکال هيدروکسيل شده که
باعث ميشود در غلظتهاي بهينهي کمتر هيدروژن پراکسيد،
به غلظت مناسب راديکال هيدروکسيل دست يابيم و پس از آن
درصد حذف شروع به افت ميکند.
نموداري همانند شکل  ،5در غلظتهاي ثابت هيدروژن پراکسيد
نيز ،در شکل  6رسم شده است .در اين شکل (شکل  )6غلظت
هيدروژن پراکسيد ،در مقدارهاي  200 ،0و  400ميليمولر ،ثابت
نگهداشته شده و غلظت  ،P25در بازهي  1500 - 100ميليگرم بر ليتر،
تغيير داده شد .در اين شکل (شکل  )6نيز ميتوان نتيجههاي همانند
نتيجههاي بهدست آمده از شکل  5را استخراج نمود.
در هـر سه نمودار شکل  ،6با افزايش غلظت  P25تا مقدار
بهينهي آن در هر حالت ،درصد حذف افزايش يافته و پس از آن
کاهش پيدا ميکند .بهمنظور بررسي علت افت درصد حذف آلينده،
در مقدارهاي بالي کاتاليست نيز ،ميتوان به همان دليلي که
در حضور کاتاليست تنها به آنها اشاره شد ،يعني افزايش کدري
محلول و تجمع ذرههاي کاتاليست در مقدارهاي بالي آن ،اشاره
کرد .همچنين غلظتهاي بهينه نيز با افزايش غلظت هيدروژن
پراکسيد (نمودار الف و ب شکل  ،)6به دليل توليد بيش از حد
راديکال هيدروکسيل ،کاهش خواهد يافت .مقايسهي نمودارهاي ب
و ج در شکل  6نيز نشان ميدهد ،افزايش بيش از حد هيدروژن پراکسيد
به محلول واکنش ،ممـکن اسـت بـر روي بازدهي حـذف تا حدي
تأثير منفي بگذارد.
شکلهاي  5و  6دو تفاوت عمده دارند .با مقايسهي نمودارهاي
الف و ب در اين دو شکل ،ميبينيم که در نمودار  ،6درصد حذف،
در نمودار ب نسبت به نمودار الف رشد قابل ديدني داشته است،
در حاليکه در شکل  5اين تفاوت خيلي چشمگير نميباشد که
نشان دهندهي تأثير بالي هيدروژن پراکسيد در افزايش بازدهي
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شکل  6ـ بررسي اثر غلظت  P25بر روی درصد حذف -2نيتروفنول تحت
تابش يک ساعته خورشيد در سه حالت :الف) بدون حضور هيدروژن پروکسيد
(صفر ميليموالر هيدروژن پروکسيد) ،ب) در حضور  200ميليموالر هيدروژن
پروکسيد و ج) در حضور  400ميليموالر هيدروژن پروکسيد.

حذف آلينده ميباشد .از سويي ديگر ،در شکل  6و در نمودارهاي
ب و ج ،ديده ميشود که در حضور هيدروژن پراکسيد ،درصد حذف
آلينده با تغيير غلظت  P25به تقريب ثابت مانده و تغيير چشمگيري
نکرده است ،ولي در شکل  ،5شدت تغييرهاي بيشتر بوده و دور
يک مقدار ثابت نميباشد که اين نتيجه نيز ،تأييدکنندهي تأثير بالي
هيدروژن پراکسيد و غلبهي آن بر تاثير  P25ميباشد؛
به اين معني که وقتي هيدروژن پراکسيد در محلول واکنش موجود
باشد ،بر روي ميزان حذف آلينده نقش کنترلکننده داشته و اجازه
تغيير شديد درصد حذف آلينده را با تغيير غلظت کاتاليست
نميدهد .همچنين با مقايسهي شکلهاي  2و  ،4و دقت
در مقدار بيشينهي حذف آلينده در حضور هيدروژن پراکسيد و
فتوکاتاليست نيز ،بيشتر بودن تأثير هيدروژن پراکسيد بر بازدهي
حذف -2نيتروفنول تاييد ميشود .همچنين با توجه به نتيجهها
ميتوان اين نتيجهگيري را انجام داد که در صورتي که عمق راکتور
استفاده شده ثابت نگه داشته شود ،ميتوان اين نتيجهها را از مقياسي
بزرگتر از مقياس آزمايشگاهي به دست آورد.
نتيجهگيري

در اين پژوهش براي اولينبار ،اثر متقابل فتوکاتاليست و هيدروژن
پراکسيد بر روي حذف -2نيتروفنول تحت نور خورشيد ،مورد بررسي
قرار گرفت .نتيجهها نشان داد ،در صورت استفاده مجزاي دو مادهي
هيدروژن پراکسيد و  ،P25غلظتهاي بهينهي آنها بهترتيب
 200ميليموالر و  1000ميليگرم بر ليتر ميباشند .از سوي ديگر،
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 هيدروژن،نيتروفنول-2 در واکنشهاي حذف خورشيدي آالينده
 در صورت وجود تأثير بيشتري در بازدهي حذف آالينده،پراکسيد
. ميگذاردP25 نسبت به
قدرداني

نويسندگان لزم ميدانند از شرکت مديريت منابع آب ايران به
.دليل حمايت مالي از اين پژوهش تشکر و قدرداني نمايند
1398/5/14 :  ؛ بريخ پ يرش1398/2/23 : بريخ دريبو

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 موجب کاهش اين مقدارهاي،استفادهي همزمان از اين دو ماده
 توليد بيش از، يکي از داليل افت مقدارهاي بهينه.بهينه ميشود
حد راديکال هيدروکسيل در مقدارهاي باالي اين دو ماده ميباشد
که باعث ميشود غلظت راديکالهاي هيدروکسيل موجود در محلول
 در مقدارهاي کمتري از اين دو ماده به مقدار کافي خود،واکنش
 اثر متقابل اين دو ماده، بررسيهاي صورت گرفته نشان داد.برسد
 درصد،نيتروفنول مؤثر بوده و موجب ميشود-2 در بهبود بازدهي حذف
حذف آن تحت يک ساعت تابش نور خورشيد در شرايط بهينه
 ميليموالر150  وP25  ميليگرم بر ليتر750( از آن دو ماده
، همچنين مشخص شد. درصد برسد95  به،)هيدروژن پراکسيد
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