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سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت ناهمگن TiO2-Beta

و بررسی تأثیر سینیتیکی آن در فرایند تخریب فوتوکاتالیستی کنگو قرمز
رضا کیا کجوری* ،+فرشته جمال آباد
گروه شیمی ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکيده :در این پژوهش از زئولیت  Betaبرای تهیه کامپوزیت دوتایی  TiO2-Betaاستفاده شد .نسبتهای گوناگونی
از این نانوکامپوزیت دو جزئی تهیه شد و نسبت بهینه به ترتیب شامل  70درصد وزنی  TiO2و 30درصد وزنی  Betaمورد استفاده
قرار گرفت .نانوکامپوزیت تهیه شده با استفاده از روشهای  ،FT-IRمیکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMمیکروسکوپ
الکترونی عبوری ( )TEMو پراش پرتو ایکس ( )XRDشناسایی شد .سپس نانوکامپوزیت های تهیه شده به عنوان فوتوکاتالیست،
برای تخریب نوری رنگ آلی کنگو قرمز در شرایط نور  UVمورد ارزیابی قرار گرفتند .نتیجهها نشان داد که نانوکامپوزیت TiO2-Beta
تهیه شده با درصد وزنی  70 TiO2/Betaبه  30دارای قدرت تخریب فوتوکاتالیستی باالتری در مقایسه با نانوکامپوزیت
با نسبت وزنی  50درصد میباشد .همچنین نانوکامپوزیت تهیه شده کارایی فوتوکاتالیستی باالتری در مقایسه با نانو ذرههای
 TiO2به عنوان فوتوکاتالیست دارد .نتیجه بررسی تأثیر  pHو مقدار نانوکامپوزیت  TiO2/Betaبا درصد وزنی  70:30بر روی
تخریب رنگ کنگو قرمز نشان داد که بیشترین کارایی تخریب در بازهی  5/4-6/4 pHبوده و کارایی تخریب با افزایش میزان
نانوکامپوزیت به یک مقدار بیشینه غلظت  1/2 g/Lمیرسد همچنین تأثیر غلظت اولیه کنگو قرمز در محاسبه ثابتهای سینیتیکی
تخریب نوری آن توسط نانوکامپوزیت  TiO2/Betaبا درصد وزنی  70:30نشان داد که فرایند تخریب میتواند با استفاده از مدل
سینیتیکی النگمویر ـ هینشل وود ( )Langmuir-Hinshelwoodتوصیف شود و محاسبه ثابتهای سرعت ظاهری با توجه به
غلظتهای اولیه متفاوت کنگو قرمز بر اساس مدل سینیتیکی مرتبه اول نشان داد که سرعت ظاهری تخریب کنگو قرمز با افزایش
غلظت اولیه آن کاهش مییابد و سرانجام قابلیت بازیافت نانوکامپوزیت  TiO2/Betaبا درصد وزنی  70:30نشان داد که
پس از چهار بار استفاده متوالی از نانوفوتوکاتالیست کاهش کارایی تخریب تنها در حدود  %5می باشد.
واژههاي كليدي :نانوکامپوزیت ،TiO2-Beta ،مدل سینیتیکی ،تخریب فتوکاتالیستی ،کنگو قرمز.
KEYWORDS: Nanocomposite, TiO2-Beta, Kinetics model, Photocatalytic degradation, Congo-red
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رنگهای نساجی و دیگر مواد رنگی صنعتی از بزرگترین گروه های
ترکیبهای آلی را تشکیل می دهند که به طور فزایندهای در حال
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افزایش خطرهای زیست محیطی هستند .پسابهای این صنایع شامل
مقدارهای چشمگیر مواد رنگی به ویژه رنگ های آزو و مقدارهای زیادی
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به وسیله کروموفور ( )-N=N-آزو جز بزرگترین دسته رنگهای مورد استفاده
در صنایع نساجی و دیگر صنایع مربوطه میباشند .بهتقریب  50تا  70درصد
رنگها ،ترکیبهای آزوی آروماتیک هستند ( مولیناری و همکاران.)[1] 1
از آنجایی که بسیاری از رنگ های آزو و فراوردههای بهدستآمده از
تخریب آنها مانند آمینهای آروماتیک سرطانزا هستند ،بنابراین استفاده
از روشهای گوناگون برای تخریب این آالیندهها اجتناب ناپذیر میباشد
( کنستانتینو و همکاران .)[2] 2روشهای فیزیکی مانند جذب سطحی،
روش های زیستیی (تخریب زیستی) ،و روشهای شیمیایی مانند افزایش
کلر و همچنین اوزون به محیط آبی از جمله روش هایی هستند که بیشتر برای
حذف رنگ های نساجی از پسابهای آنها استفاده میشوند .روشهای
دیگر مورد استفاده شامل لخته سازی ،اسمز معکوس و جذب سطحی
بر روی کربن فعال شده میباشند .از آنجایی که این روشها تخریبی نیستند
و تنها آلودگی را از محلی به محل دیگر منتقل میکنند ،میتوانند خود
باعث ایجاد آلودگی نوین شده ،در نتیجه استفاده از روشهای دیگر مانند
فرایندهای اکسایش پیشرفته برای تخریب آالیندههای آلی به طور گستردهای
مورداستفاده قرار گرفته است ( گیالرد و همکاران ،3آگوگلیارو و
همکاران ،4قنادزاده گیالنی و همکاران ] .)[3-5در بین این روشها،
استفاده ازفوتوکاتالیستهای ناهمگن که میتواند منجر به تخریب
کامل شمار زیادی از آالیندههای آلی شود ،به عنوان یک روش پیشتاز
مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است.
واکنشهای فتوکاتالیستی با تابش نوری با انرژی کمینه بزرگتر
از انرژی حالت پایه  ℎ 𝑣 ≥ Egبه یک نیمه رسانا انجام میشود که
باعث برانگیخته شدن الکترونهای نوار ظرفیت و انتقال آن به نوار رسانش
میشود .الکترون برانگیخته میتواند مولکولهای آالینده را احیا کند
یا با الکترونگیرندههای مانند  O2جذب شده روی سطح کاتالیست
یا حل شده در آب واکنش داده و آنیون O2.-را تولیدکند که خود میتواند
هیدروژن پراکسید و رادیکال هیدروکسیل ( )OH .را ایجاد نماید .روزنه
ایجاد شده نیز میتواند به طور مستقیم مولکولهای آالینده را اکسید کرده
یا با  H2Oو یا یون هیدروکسید ( )OH-واکنش داده و رادیکال اکسنده
1 Mollinari R. et al.
2 Konstantinou
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هیدروکسیل  OH.را تولید نماید ( نی و همکاران ،5سنیک و همکاران
ایبهادون و همکاران ،7گایا و همکاران TiO2 .)[6-9] 8با سه ساختار،
آناتاز ،روتیل و بروکیت با باند گپ  3/ 2 evدر آناتاز و  3/02evدر روتیل
میتواند به دو صورت معلق در محیط واکنش و یا بهصورت کامپوزیت
بر روی موادی هم چونکربن فعال ،نانولولههای کربنی و زئولیتها،
از پرکاربردترین نیمهرساناها در واکنشهای فتوکاتالیستی باشد .زئولیت
ها به دلیل ویژگیها و توانایی باال در اتصال به  ،TiO2در تهیه
کامپوزیت بر پایه  TiO2برای افزایش فعالیت فتوکاتالیستی بسیار مناسب
میباشند (ماهاالکشمی و همکاران ،9ما و همکاران.)[10،11] 10
بتا
زئولیت
یک زئولیت سنتزی با نسبت سیلیکای باال ،روزنههای بزرگ ،و چهارچوب
ساختاری منظم با حلقههای 12ضلعی بوده و به عنوان یک کاتالیست
مطرح میباشد (کرما و همکاران ،11گو و همکاران.)[12،13] 12
کنگو قرمز یک ماده سمی و سرطانزا میباشد که در صنعت
نساجی ،کاغذ ،صنایع پالستیک ،تولید دستگاههای صفحه نمایش فیلم
نوری و در برنامههای کاربردی زیستی بهطور گسترده برای رنگآمیزی
استفاده میشود (کایرنان و همکاران ،13چاتوپادیای و همکاران.)[14،15] 14
همچنین این ترکیب یکی از معروفترین رنگهای آزو بوده که دارای
دو پیوند آزو یعنی کروموفور ( )-N=N-میباشد .پایداری ساختار کنگو قرمز
و مقاومت در برابر تخریب زیستی سبب افزایش بسیار زیاد سمیت آن
میشود ( آسس و همکاران .)[16 ] 15در سال  2005میالدی واهی و
همکاران تخریب نوری کنگو قرمز را به وسیله نانوذرههای TiO2
مورد بررسی قرار دادند (واهی و همکاران .)[17] 16در سال  2011میالدی،
ناجیا و همکاران مطالعه تخریب نوری کنگو قرمز به وسیله کاتالیست
 ZnOزیر تابش نور  UV-Aرا بررسی نموده و تأثیر  pHو باندگپ
نیمه هادیهای دیگر را نیز مورد ارزیابی قرار دادند ( ناجیا و همکاران.)[18] 17
عالیی و همکاران در سال  2012میالدی نانوساختارهای گوناگون
تنگستن تری اکسید ( )WO3را سنتز نموده و توانایی آنها را برای تخریب
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سنتز و شناسايي نانوکامپوزيت ناهمگن  TiO2-Betaو . . .

کنگو قرمز مورد بررسی و مقایسه قرار دادند (عالیی و همکاران ].)[19
در مطالعه انجام شده توسط جوباس و همکاران در سال  2015میالدی،
آنها تخریب متیل اورانژ و کنگو قرمز را با استفاده از نانوذرههای TiO2
فعال شده به وسیله نورخورشید و تابش شبیه آن مورد بررسی قرار دادند
(جوباس و همکاران .)[20] 1الهاربی و همکاران نیز در سال  2015میالدی
فعالیت فوتوکاتالیستی کامپوزیت  -TiO2زئولیت را در تخریب رنگ قرمز
متیل با استفاده از نور  UVو همچنین نور خورشید در جده عربستان
مورد بررسی قرار دادند .آنها در این پژوهش از زئولیت  Aو فوجاسیت
(زئولیت  )Yاستفاده نمودند ( الحاربی و همکاران .)[21] 2در سال 2017میالدی،
ال مرسی و همکاران تخریب فوتوکاتالیستی کنگو قرمز را با استفاده از
نانو ذرههای  ZnOدوپ شده با  Naدر حضور نور خورشید انجام دادند
( ال مرسی و همکاران .)[22] 3در سال  2018میالدی الشبانات و همکار
مطالعه تجربی تخریب نوری کنگو قرمز با استفاده از فیلمهای نانوکامپوزیت
پلیمری را بررسی نموده و در این مطالعه تخریب در شرایط نور مرئی،
تأثیر  ،pHغلظت رنگ ،زمان تماس و شدت نور مورد ارزیابی قرار گرفت
( الشبانات و همکاران .)[23] 4همچنین در سال  2018میالدی باگوات
و همکاران تخریب فوتوکاتالیستی کنگو قرمز با استفاده از نانومیلههای
 PbTiO2سنتز شده به روش سونوشیمی را مورد بررسی قرار دادند
(باگوات و همکاران .)[24] 5در سال  1397پازوکی و همکاران عملکرد
نانوذرههای  TiO2دوپ شده با نقره ( )Ag-TiO2را در تخریب
فوتوکاتالیستی اریترومایسین مورد بررسی قرار دادند (پازوکی و همکاران ].)[25
هارون و همکاران در سال  2018میالدی تخریب فوتوکاتالیستی رنگ
کنگو قرمز را با استفاده از  TiO2در حضور نور خورشید و المپ UV
مورد بررسی و مقایسه قرار دادند (هارون و همکاران .)[26] 6در سال
 2019میالدی گدام و همکاران حذف رنگ کنگو قرمز را با استفاده از
پودر فعال شده برگ درخت ساج مورد بررسی قرار داده و مطالعههای
سینیتیکی و ترمودینامیکی مربوط به جذب را نیز انجام دادند (گدام و
همکاران .)[27] 7و سرانجام در پژوهشی دیگر در سال  2019میالدی،
فتوکاتالیست  ZnOدوپ شده با  %1از فلزها شامل خاک های نادر مانند
 Er ،Smو  Laسنتز شده و برای تخریب کنگو قرمز استفاده گردیدهمچنین،
مطالعههای سینیتیکی مربوطه نیز انجام شد (پاسکاریو و همکاران.)[28] 8
در این پژوهش از نانوکامپوزیت  TiO2-Betaبه عنوان یک
فوتوکاتالیست متفاوت در تخریب نوری کنگو قرمز استفاده شد .بدین ترتیب،
1 Ljubas D. et al.
2 Al-Harbi L.M. et al.
3 Elmorsi T.M. et al.
4 Alshabanat M.N. et al.
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نخست  TiO2به روش سل ـ ژل و زئولیت  Betaبه روش هیدروترمال
سنتز شد و در ادامه نانوکامپوزیتی با نسبت بهینه از  TiO2-Betaبه روش
سل ـ ژل تهیه شد و تخریب کنگو قرمز توسط فرآیند فتوکاتالیستی
با استفاده از المپ UVبه عنوان منبع تابش و کاتالیست نانوکامپوزیت
 TiO2-Betaبررسی شد .با توجه به ویژگیهای ساختاری زئولیت ،Beta
بهکارگیری آن در ساختار کامپوزیت به عنوان جاذب و بستر کاتالیست
سبب افزایش جذب و تخریب فوتوکاتالیستی شده و این ویژگی برتری
این فوتوکاتالیست را در تخریب کنگو قرمز در مقایسه با  TiO2نشان میدهد،
نتیجهای که در این زمینه تاکنون گزارش نشده است.
بخش تجربی
مواد و دستگاه ها

مواد به کار برده شده در این پژوهش از نوع آزمایشگاهی و با درجه خلوص
باال بودند .این مواد شامل استیک اسید گالسیال (( )%100شرکت مرک)..،
پودر آلومینیوم (( )%99/5شرکت مرک)..،تترا اتیل آمونیم هیدروکسید
(محلول  %20وزنی)(شرکت مرک)..،تترا..بوتیل.ارتوتیتانات (()%99شرکت مرک)،
فیوم سیلیکا (()%99سیگما آلدریچ) و سدیم هیدروکسید (()%98شرکت مرک)
بودند .همچنین از دستگاههای زیر برای شناسایی نانوکامپوزیت سنتزی
استفاده شد:
 دستگاه طیف سنجی فرابنفش ـ مرئی)  )UV-Visمدل
Shimadzu Model UV-1800

 پراش پرتو ایکس مدل

 Philips XPERT-PW1800 Diffractometer Using Nickel
Filtered Cu( Ka) Radiation λ = 1.5406 Å.
 طیف سنج مادو  FT_IRمدل Bruker Corporation,TENSOR 27

 میکروسکوپ الکترونی روبشی ( (SEMمدلKYKY-EM3200, 26 kV

 میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMبا بزرگنمایی 180000
مدل Philips CM300-100 kV
 دستگاه فراصوت مدل
) Hielscher Ultrasonicator UP400S (24 kHz, 400W


)at 100% (Maximum Amplitude 210μm
محفظه دارای المپ  UVبا مشخصه Teamtop IC Store

UV-1911096-8W
سنتز زئولیت Beta
5 Bhagwat U.O. et al.
6 Harun N.H. et al.
7 Gedam V.V. et al.
8 Pascariu P. et al.
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برای تهیه زئولیت  Betaبا نسبتهای مولی
50SiO2:Al2O3:1.5Na2O:12.5(TEA)2O:835H2O

نخست محلولهای  Aو  Bبه صورت زیر تهیه شد:
)2( Al-Harbi L.M. et al.
M.N.اتیلنی 33/56
بشر پلی
تهیه محلول  :Aنخست در درون یک
گرم)
4( Alshabanat
et al.
سیلیکا)
6( Harun
محلول تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید و et al.5/480
N.H.فیوم
گرم پودر
)8( Pascariu P. et al.

افزوده شد و مخلوط به خوبی همزده شد تا یکنواخت شود.
تهیه محلول  :Bدر یک بشر پلی اتیلنی  0/588گرم آب
یونزداییشده 0/367 ،گرم سدیم هیدروکسید و  0/098گرم
پودرآلومینیوم ریخته شد .محلول به مدت  15دقیقه همزده شد
تا پودر آلومینیوم به طور کامل حل شود .سپس محلول  Aبه محلول B
افزوده شد و مخلوط به خوبی بر روی همزن مغناطیسی
همزده شد تا ژل تشکیل شود .ژل بهدست آمده ( )pH=12به راکتور استیل
با الیه داخلی تفلون منتقل شد و در دمای  140 oCقرار داده شد.
پس از  48ساعت محتوی راکتور که شامل یک فاز مایع سفید بود،
به وسیله سانتریفیوژ جدا شد .فاز جامد با آب مقطر شستشو داده شد
و در دمای  110 oCبه مدت 14ساعت خشک شد و در پایان برای
عمل تکلیس به مدت  5ساعت در دمای  550oCقرارداده شد
(سو و همکاران.)[29] 1
سنتز TiO2

برای تهیه  TiO2از روش سل ـ ژل استفاده شده است .نخست
 2/35گرم تترا بوتیل ارتو تیتانات با  4/5میلی لیتر استیک اسید گالسیال
در دمای  0 oCمخلوط شد ،سپس  49/4میلی لیتر آب مقطر قطره قطره
و در طی مدت  1ساعت افزوده شد .سپس محلول به دست آمده
به مدت  15دقیقه در دمای  0oCتحت موج فراصوت قرارگرفت.
پس از  15دقیقه محلول از دستگاه فراصوت خارج و به مدت  4/5ساعت
بر روی همزن مغناطیسی همزده شد و به دنبال آن دوباره به مدت
 15دقیقه در دستگاه فراصوت قرار داده شد .سل ایجاد شده  24ساعت در تاریکی
قرار گرفت و به منظور تشکیل سامانه ژل دو فازی به مدت  12ساعت
در دمای  70 oCقرارگرفت .در پایان رسوب تشکیل شده صاف شده و
در درون آون در دمای  100oCخشک شد .فراورده بهدست آمده
برای تکلیس به مدت  2ساعت در دمای  500 oCقرار داده شد
(ویجیایاالکشمی و همکاران ،2ژو و همکاران.)[30-31] 3
سنتز نانو کامپوزیت TiO2-Beta

38

دوره  ،40شماره 1400 ،2

در سنتز  TiO2-Betaبا نسبت وزنی 50: 50نیز از روش سل ـ ژل
استفاده شد .بدین ترتیب ،نخست  2/35گرم تترا بوتیل ارتو تیتانات
در دمای  0oCبا  4/50میلی لیتر استیک اسید گالسیال مخلوط شد
)1( Ljubas D. et al.
و به آن  0/5510گرم زئولیت سنتز شده  Betaافزوده شد .سپس
)3( Elmorsi T.M. et al.
ساعت به
طی 1
محلول)
5( Bhagwat
U.O.
 49/4میلی لیتر آب مقطر قطره قطره و درet al.
o
)07( CGedam
et al.
 V.V.دمای
دقیقه در
افزوده شد .مخلوط تهیه شده به مدت 15
در دستگاه فراصوت قرار گرفت و سپس مخلوط حاصل به مدت  4/5ساعت
بر روی همزن مغناطیسی هم زده شد و دوباره به مدت  15دقیقه
در دستگاه فراصوت قرار داده شد و درپایان سل ایجاد شده به مدت
 24ساعت در تاریکی و پس از آن به مدت  12ساعت در درون آون
در دمای  70oCقرار گرفت تا رسوب تشکیل شد .رسوب تشکیل شده
صاف شد و در درون آون در دمای  100oCخشک شد .فراورده به دست آمده
برای تکلیس به مدت  2ساعت در کوره در دمای  500oCقرارگرفت.
به روش همانند TiO2-Beta ،با نسبت وزنی TiO2 /Beta = 70:30نیز
تهیه شد ( لیائو و همکاران.)[32] 4
بررسی میزان فعالیت فتوکاتالیستی

به منظور بررسی میزان فعالیت فتوکاتالیستی نمونههای سنتزی
محلولهای با غلظت متفاوت از کنگو قرمز تهیه شد .برای انجام این کار
و همچنین مقایسه میزان فعالیت فتوکاتالیستی نمونههای سنتزی
 TiO2-Betaو  TiO2به محلولهای با حجم معین ()150cc
و غلظتهای متفاوت ( 20،10و  )30ppmاز کنگو قرمز0/1 ،گرم
از کاتالیستهای سنتزی افزوده شد .سپس محلول های کنگو قرمز
زیر تابش نور فرابنفش با استفاده از یک المپ  8وات قرار داده شدند و
در فاصله زمانی  15تا  30دقیقه از مخلوطهای تحت تابش نمونه برداری
انجام گرفت .نمونهها.صاف و سرانجام میزان جذب آنها در بیشترین
طول موج جذبی ) (λ𝑚𝑎𝑥 = 497nmموردبررسی قرار گرفت.
برای تهیه نمودار استاندارد غلظت ـ جذب ،محلولهای کنگو قرمز
با استفاده از آب مقطر و با غلظتهای گوناگون تهیه شد و جذب آنها
با استفاده از دستگاه طیف سنج فرابنفش ـ مرئی در طول موج تعیین شده
) ( λ𝑚𝑎𝑥 = 497nmاندازه گیری شد .سپس نمودار غلظت ـ جذب با توجه
به میزان جذب هر یک از محلولها رسم شد( .شکل  .)1از این نمودار و معادله
خط به دست آمده برای به دست آوردن غلظت کنگو قرمز باقیمانده
پس از تخریب استفاده شد .برای این منظور نخست چندین نمونه از محلول
کنگو قرمز با غلظتهای گوناگون از  1-30 ppmبه عنوان نمونههای

1 Xu H. et al.
2 Vijayalakshmi R. et al.

3 Zhou C.-h. et al.
4 Liao G. et al.

)2( Vijayalakshmi R. et al.
)4( Liao G. et al.

)1( Xu H. et al.
پژوهشي
 et al.علمي
 C.-h.ـ)3( Zhou
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استاندارد تهیه شد .سپس با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
و در  λmax= 497 nmشدت جذب نمونههای استاندارد اندازهگیری شده
UV-Vis
1/2
1
0/8
0/6
0/4
0/2
0
35

30

25

20

15

10

5

0

شکل  -3طیف

شکل  -1نمودار استاندارد غلظت ـ جذب کنگو قرمز

 FT-IRنمونه سنتزی TiO2

جذب

و به دنبال آن نمودار شدت جذب ـ غلظت رسم شد که به آن منحنی
استاندارد غلظت گفته می شود (شکل  .)1در مرحله آخر ،شدت جذب
به دست آمده از تخریب کنگو قرمز در زمان های گوناگون که با استفاده
از همان دستگاه اسپکتروفتومتر  UV-Visدر زمان های گوناگون به دست آمده،
در معادله خط نمودار استاندارد قرار داده شده و مقدار  xیعنی غلظت
کنگو قرمز باقیمانده در محلول به دست آورده میشود .بنابراین،
نمودار استاندارد برای محاسبه غلظت کنگو قرمز باقیمانده
در محلول در اثر تخریب فوتوکاتالیستی در زمانهای گوناگون
پس از تابش نور فرابنفش ،استفاده شد.
نتیجهها و بحث
شناسایی نانوفوتوکاتالیست

شکل  -2طیف

 FT-IRنمونه سنتزی زئولیت Beta

در طیف  FT-IRنمونه  Betaشکل  ،2پیک دیده شده
در 800cm-1میتواند به گروههای  Si-O-Alمربوط باشد .پیک پهن
در ناحیه  1072 -1232 cm-1مربوط به ارتعاش کششی نامتقارن
 Si-O-Alاست .پیک پهن در  3200–3600cm-1مربوط به گروه OH
سیالنول متصل از طریق پیوند هیدروژنی با سیالنول همسایه است
که مربوط به گروههای  Si-OHداخلی میشود .پیک در 470 cm-1
نیز به به شکاف روزنههای ساختار بلوری زئولیت مربوط میشود
(کامبلر و همکاران.)[33] 1
در طیف  FT-IRتیتانیوم دی اکسید (شکل  ،)3پیک پهنی در ناحیه
 3370/03 cm-1دیده میشود که میتوان آن را به ارتعاشهای کششی
گروههای هیدروکسیل سطحی و مولکولهای آب جذب شده نسبت داد.

1 Camblor M. A. et al.

علمي ـ پژوهشي
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پیک در ناحیه  2338 cm-1نیز مربوط به ارتعاشهای کششی  OHاست.
پیکی که در ناحیه  1621/78 cm-1دیده میشود مربوط به ارتعاشهای
خمشی مولکول های آب جذب شده میباشد و جذب بسیار قوی
در نخستین پیک در ناحیه  500 cm-1مربوط به ارتعاشهای
پیوندهای  Ti-O-Tiاست (راجاکومار و همکاران.)[34] 1
در طیف  FT-IRنمونه  TiO2-Betaبا نسبت وزنی 70:30شکل ،4
پیک جذبی در ناحیه  572/27تا 1225 /64 cm-1مربوط به زئولیت

دوره  ،40شماره 1400 ،2

و  1632/54تا  3421/32 cm-1مربوط به  TiO2میباشد .پیک
در ناحیه  572/27 cm-1مربوط به ارتعاشهای خمشی  Si-O-Siو
پیک در ناحیه  797/20cm-1مربوط به.گروههای  Si-O-Alاست .پیک
در ناحیه 1086/41-1225/64 cm-1مربوط به ارتعاش کششی نامتقارن
در  Si-O-Siمی باشد .پیک در ناحیه  1632/54 cm-1را می توان

100
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 %عبور
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40
20
)2( Rajakumar G. et al.
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)1( Camblor M. A. et al.
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عدد موجی ()cm-1
شکل  -4طیف  FT-IRنمونه سنتزی TiO2-Beta
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 XRDزئولیت  Betaبا نسبت مولیSi/Al = 50

800
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)2( Lohse U. et al.
0 Y. et al.
)4( Wang

14

24
34
44
(درجه) 2
شکل  -6طیف  XRDنمونه TiO2

4

به ارتعاشهای خمشی مولکولهای آب جذب شده و پیک پهن در ناحیه
 3421/4cm-1را میتوان به گروههای هیدروکسیل سطحی و مولکول
آب جذب شده نسبت داد ( کامبلر و همکاران ،راجاکومار و همکاران،
پنگ و همکاران.)[33-35] 2
در طیف  XRDمیزان شدت بازتاب بر ثانیه ( )C/Sبر حسب زاویه 2θ
)XRD
1( Peng
al.شوetدL..طیف
( θزاویه تابش پرتو  Xبه صفحههای بلوری) ترسیم می
)3( Mohd Hasmizam R. et al .
 Si/Alبازتاب
های)
5( Lafjah
نمونه  Betaسنتز شده (شکل  )5با نسبت مولیM. et=al.50

1 Rajakumar G. et al.
2 Peng L. et al.
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علمي ـ پژوهشي

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

سنتز و شناسايي نانوکامپوزيت ناهمگن . . . TiO2-Beta

دوره  ،40شماره 1400 ،2

مهمی را در 22/4و 2θ = 7/6نشان میدهد که با JCPDS Card no. 48-

 0038مطابقت دارد ( لوهس و همکاران .)[36] 1در طیف  XRDنمونه
( TiO2شکل )6یک بازتاب قوی در ناحیه  2θ = 25/31و هم چنین چندین
بازتاب در ناحیه  48/78 ،38/67و  2θ = 54/74دیده میشود که با نمونه
استاندارد در فاز آناتاز مطابقت دارد و شامل JCPDS Card no. 21-1272
میباشد (موهد هاسمیزام و همکاران ، 2وانگ و همکاران .)[37،38] 3طیف
 XRDنمونه  TiO2-Betaبا نسبت وزنی 70:30در شکل ( )7دو بازتاب مهم
در 25/32و  2θ = 22/43دارد که به ترتیب مربوط به ساختارهای  TiO2و
 Betaدر کامپوزیت ساخته شده میباشد و همچنین دارای چندین بازتاب
ضعیف در ناحیههای 2θ = 7/88 ،32/36 ،37/91 ،44/7 ،48/03 ، 53/52
میباشد ( الفجاه و همکاران .)[39] 4تصویرهای  SEMتهیه شده از TiO2-Beta
با نسبت وزنی( 70:30شکل )8نشان میدهد که نانوکامپوزیت TiO2-Beta
به صورت تجمعهایی همراه با بلورهای کوچک است و اندازه ذرهها در بازه
 40نانومتر و یا کمتر میباشند .ذرههای تشکیل شده به نسبت کروی بوده و
توزیع پراکندگی به تقر یب یکنواختی را شامل می شوند به نظر میرسد
به دلیل استفاده از موج فراصوت در سنتز مواد ،این عامل موجب پراکندگی
گسترده ذرهها و همچنین کوچک شدن آنها میشود .بنابراین به دلیل کوچک شدن
ذرهها ،به طور طبیعی تمایل آنها به کروی شدن میباشد به طوریکه در این حالت
کمترین نسبت سطح به حجم ایجاد شده و در نتیجه میزان تماس و برهم کنش
ذرههای بیشتر شده و به واسطه آن پایداری بیشتری بهدستآید.

شکل  -8تصویرهای SEMاز نمونه نانوکامپوزیت TiO2-Beta
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شکل  -9تصویرهای  TEMنمونه TiO2-Beta

تصویرهای  TEMنمونه  TiO2-Betaبا نسبت وزنی 70:30سنتز شده
در شکل  9نشان داده شده است .به طوریکه در این تصویر دیده میشود،
دو نوع ذرههای کامپوزیت دو جزئی  TiO2-Betaبه شکل بهتقریب
کروی و به صورت نقطههای تیره همراه با سایههای روشنتر
مربوط به دو جز  TiO2و زئولیت  Betaمشخص بوده ،به طوریکه
این ذرههای پراکندگی توزیع بهنسبت یکنواختی داشته و با اندازه
تقریبی در بازه  30تا  40نانومتر ایجاد شدهاند.
بررسی ویژگیهای فتوکاتالیستی

1 Lohse U. et al.
2 Mohd Hasmizam R. et al.
علمي ـ پژوهشي

3 Wang Y. et al.
4 Lafjah M. et al.
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برای بررسی غلظت کنگو قرمز پس از تخریب فتوکاتالیستی
به وسیله  TiO2و نانوکامپوزیت  TiO2-Betaسنتزی ،با قراردادن مقدار
جذب تعیین شده توسط دستگاه طیفسنج فرابنفش ـ مرئی در معادله
خط نمودار غلظت ـ جذب استاندارد ،غلظت هر یک از محلولها
بر حسب  ppmتعیین شد .با داشتن غلظت اولیه و ثانویه درصد
تخریب فتوکاتالیستی کنگو قرمز جذب شده بر سطح نمونههای
سنتزی مطابق فرمول ( )1تعیین گردید که در آن  C0و  Ctبه ترتیب
غلظت های اولیه و ثانویه کنگو قرمز در زمان  tمیباشند و به دنبال
آن نمودار زمان ـ درصد تخریب فتوکاتالیستی رسم شد.

و سرانجام ماده رنگی گنگور قرمز با حمله مستقیم روزنه و گونههای
هیدروکسیل تخریب میشود (واکنشهای  10تا ( )11هو و همکاران.)[41] 2

]%Degradation=100×[(C0-Ct)/C0

()10

اکسایش رنگ → TiO2/Beta (h+VB )+ Congo-red → Congo-red.+

()11

→ OHad + Congo-red

()1

با گذشت زمان درصد تخریب کنگو قرمز در حضور  TiO2-Betaبا
دو ترکیب درصد 70:30و TiO2 /Beta = 50: 50و  TiO2افزایش یافته
و غلظت کنگو قرمز کاهش می یابد.
اگرچه ابهامهایی در مسیر مکانیسم اکسایش وجود دارد ولی
با توجه به مکانیسم پیشنهادی پیرکانیمی در سال 2000میالدی
میتوان نشان داد که مکانیسم فوتوکاتالیست هتروژن شامل پنج مرحله
زیر می باشد (پیرکانیمی و همکاران)[40] 1
این مرحلهها شامل (الف) نفوذ واکنشگر به سطح کاتالیست (ب)
جذب واکنشگر بر روی سطح کاتالیست (پ) واکنش و تخریب بر روی
سطح کاتالیست (ت) واجذب فراورده از روی سطح کاتالیست و (ث)
انتشار فراورده از سطح کاتالیست به درون محلول میباشد .حداقل دو مسیر
برای تشکیل رادیکالهای هیدروکسیل ( ).OHوجود دارد .این دو شامل
واکنش روزنههای باند ظرفیت ( )h+vbبا مولکولهای آب جذب شده
بر روی سطح کاتالیست و یا با گروههای هیدروکسیل روی سطح
نانوذرههای  TiO2قرار گرفته بر روی سطح زئولیت بتا ( )TiO2/Beta
میباشد (واکنش های  2تا .)9
TiO2/Beta + hυ → TiO2/Beta (hvb+ ) + e¯CB
TiO2/Beta (h+VB )+ H2Oads → TiO2/Beta+ H+ + .OHad
TiO2/Beta (h+VB )+ ¯OHads → TiO2/Beta+ .OHad
¯TiO2/Beta (e¯CB) + O2ads → TiO2/Beta+ O2.
O2.¯ + H+ → .OOH
TiO2/Beta (e¯CB) + .OOH+ H+ → TiO2/Beta + H2O2

1 Pirkanniemi K. et al.
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شکستن  H2O2به وسیله یکی از سه واکنش زیر میتواند منجر
به تولید رادیکال هیدروکسیل (  ).OHشود.
()7

H2O2 + hυ →2.OH

()8

H2O2 + O2.¯ → .OH + O2 + ¯OH

()9

H2O2 +TiO2/Beta (e¯CB) → TiO2/Beta + .OH +¯OH

 → CO2 + H2Oتخریب رنگ

.

مقایسه فعالیت فتوکاتالیستی

با مقایسه درصد تخریب کنگو قرمز با سه غلظت متفاوت در حضور
نمونههای سنتزی مشخص گردید که در غلظتهای  20 ،10و ،30ppm
درصد تخریب نانوکامپوزیت  TiO2-Betaبا درصد وزنی50 : 50
در مقایسه با  TiO2تفاوت محسوسی نشان نمیدهد ولی نانوکامپوزیت
با درصد وزنی TiO2/Beta = 70:30دارای درصد تخریب به مراتب بیشتری
است .با توجه به نتیجهها ،به نظر میرسد حضور زئولیت  Betaبه عنوان
بستر و جاذب فوتوکاتالیست  TiO2سبب افزایش جذب کنگو قرمز بر روی
سطح آن شده و در نتیجه باعث افزایش قدرت تخریب به وسیله
 TiO2میشود .البته تعیین نسبت وزنی مناسب بین این دو جز
نانوکامپوزیت به طوری که در درصد وزنی  TiO2/Beta= 70:30دیده میشود،
سبب میشود که میزان جذب و تخریب آن به بیشترین مقدار برسد.
به طور نمونه تخریب کنگو قرمز در غلظت  10ppmبا استفاده از این
نانوکامپوزیت در طی  30دقیقه اول در حدود  80درصد می باشد در حالیکه
درصد تخریب توسط دو کاتالیست دیگر در حدود  65درصد میباشد
)1( Pirkanniemi K. et al.
(شکلهای  11 ،10و  .)12بررسیهای به عمل آمده بر روی تخریب
فوتوکاتالیستی کنگو قرمز توسط پژوهشگران دیگر نشان میدهد که
استفاده از نانوکامپوزیت  ،TiO2-Betaبررسی عاملهای مؤثر بر روی
میزان تخریب کنگو قرمز و همچنین بررسی سینیتیکی تخریب توسط
این فوتوکاتالیست ،پژوهشی است که تاکنون گزارش نشده است.
نتیجههای بهدست آمده از این نانوکامپوزیت به ویژه درصد وزنی
 TiO2/Beta = 70:30برتری قابل توجه آن را در مقایسه با TiO2
به عنوان فوتوکاتالیست نشان میدهد .بهطور نمونه ،در پژوهشی
2 Hu C. et al.
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 %تخريب

100
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90
8080
70
60
60
4050
40
2030
20
010
00

)TiO2/Beta (70/30
TiO2
)TiO2/Beta (50/50
250
250

200
200

100
150
100
150
زمان (دقيقه)

50
50

شکل  -10مقایسه درصد تخریب کنگو قرمز با غلظت  10ppmدر حضور
 TiO2و  TiO2-Betaبا درصدهای وزنی 50 : 50وTiO2/Beta = 70 : 30
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

 %تخريب

که در سال 2018میالدی در زمینه تخریب کنگو قرمز با استفاده از
 TiO2زیر نور خورشید و المپ  UVانجام شد ،میزان تخریب کنگو
قرمز به ویژه با استفاده از المپ  UVو در حضور  0/1گرم
نانوکامپوزیت پس از  30دقیقه  %31/72گزارش شده در حالیکه
در پژوهش انجام شده میزان تخریب کنگو قرمز توسط
نانوکامپوزیت ساخته شده و مقدار همانند استفاده شده در شرایط
استفاده از المپ  %80 UVمی باشد (هارون و همکاران ].)[26
به نظر میرسد حضور زئولیت  Betaدر مجاورت  TiO2در ساختار
کامپوزیت  TiO2/Betaاثر سینرژی متقابل داشته باشد .زئولیت Beta
با توجه به ساختار منظم با روزنههای بزرگ و نسبت سیلیکای باال
میتواند برهم کنش هیدروفوبی چشمگیری با حلقه های بنزن کنگو قرمز
ایجاد نموده و سبب جذب سریع آن شود .از سویی ،نقش زئولیت
 100جذب
به عنوان عامل دهنده و گیرنده الکترون به ویژه در محلهایی که
90
مجاورت TiO2
صورت میگیرد ،می تواندباعث تغلیظ کنگو قرمز در
80
شود و در نتیجه به واسطه نقش دوگانه آن به عنوان جاذب و 70توانایی
60
وتوکاتالیستی
دهندگی و گیرندگی الکترون سبب تسریع فرایند تخریب ف
50
 40ساختار
شود (لیائو و همکاران .)[42] 1همچنین ،حضور زئولیت  Betaدر
کاتالیست را
نانوفوتوکاتالیست تهیه شده امکان جداسازی و بازیابی 30
در مقایسه با  TiO2راحت تر میسازد .با اینحال یافتن نسبت 20
بهینه بین
10
در افزایش
 TiO2و زئولیت  Betaدر نانوکامپوزیت ،عامل کلیدی و مهم
0
فعالیت و کارایی فوتوکاتالیستی آن نسبت به  TiO2میشود و این نسبت
در این پژوهش نسبت وزنی TiO2/Beta = 70:30تعیین شد.

دوره  ،40شماره 1400 ،2

)TiO2/Beta (70/30
TiO2
)TiO2/Beta (50/50
250
250

200
200

100
150
100
150
زمان (دقيقه)

5050

00

شکل  -11مقایسه درصد تخریب کنگو قرمز با غلظت  20ppmدر
حضور  TiO2و

 TiO2-Betaبا درصد وزنی  50: 50وTiO2/Beta =70: 30

تأثیر  pHو مقدار نانوکامپوزیت  TiO2/Betaبا درصد وزنی 70:30
بر روی تخریب رنگ کنگو قرمز

 %تخريب

با توجه به کارایی باالی نانوکامپوزیت  TiO2/Betaبا درصد وزنی
 70:30در تخریب کنگو قرمز ،برای بررسی مقدار مصرفی نانوکاتالیست

100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
)1( Hu40
40C. et al.
30
30
20
20
10
10
00
00

)2( Liao G. et al.
)TiO2/Beta (70/30
TiO2
)TiO2/Beta (50/50
250
250

200
200

150
150

100
100
زمان ( دقيقه)

50
50

شکل  -12مقایسه درصد تخریب کنگو قرمز با غلظت 30ppm
در حضور  TiO2و

 TiO2-Betaبا درصد وزنی  50: 50وTiO2/Beta =70: 30

1 Liao G. et al.
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100
100
80
80
TiO2/Beta-70:30

40
40

سولفونات (شکل  )14در محیط آبی یونیده شده و به صورت آنیون قرمز
رنگ خواهد شد .بنابراین در شرایط اسیدی و خنثی آنیونهای کنگو قرمز
120
120
تاثير ميزان نانوکامپوزيت

 %تخريب

60
60
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44
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4040
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شکل -13تأثیر  pHدر تخریب کنگو قرمز با نانوکامپوزیت TiO2/Beta

با درصد وزنی 70:30

 %تخريب

6060

2020
00
33

22
1
( )g/Lمقدار نانوکامپوزيت

00

شکل -15تأثیر مقدار نانوکامپوزیت  TiO2/Betaبا درصد وزنی 70:30
در تخریب نوری کنگو قرمز در طی مدت زمان  100دقیقه

شکل -14فرمول ساختاری کنگو قرمز

و نقش  pHاز این نانوکامپوزیت خاص برای این بررسیها استفاده شد.
بررسی  pHبا استفاده از  0/1گرم نانوکامپوزیت (  )0/67 g/Lدر بازه  pHهای
 3/5تا  10/5و برای 150 ccمحلول کنگو قرمز با غلظت  10 ppmو
در طی  180دقیقه انجام شد (شکل  .)13تنظیم  pHمحیط با استفاده از
محلولهای  HClو  NaOHبا غلظتهای  0/008انجام شد .مطابق
شکل  13بیشترین کارایی تخریب در بازه  5/4-6/4 pHمیباشد
به طوریکه با افزایش  pHبه سمت  pHهای قلیایی میزان تخریب
کاهش مییابد .مطالعههای پتانسیل زتا نقطه ایزوالکتریک ذرههای
 TiO2یعنی جاییکه پتانسیل زتا ( )ZPصفر میباشد را در حدود 5/6 pH
نشان میدهد ( آزوری و همکاران .)[43] 1بنابراین با توجه به پتانسیل
زتا میتوان نتیجه گیری کرد که سطح فوتوکاتالیست در محیط اسیدی
مثبت و در محیط قلیایی منفی خواهد بود .مولکول کنگو قرمز با دو گروه

آسانتر جذب سطح نانوکامپوزیت که مثبت می باشد ،میشوند
در حالیکه در مقدارهای  pHقلیایی به علت بار منفی سطح نانوکامپوزیت،
آنیون های کنگو قرمز از سطح منفی نانوکامپوزیت دور شده و در نتیجه
میزان تخریب کاهش خواهد یافت ( آزوری و همکاران ].)[43
شکل  15تأثیر میزان گوناگون نانوکامپوزیت TiO2/Beta
با درصد وزنی  70:30در تخریب فوتوکاتالیستی محلول کنگو قرمز
با غلظت 10 ppmدر طی مدت زمان  100دقیقه را نشان میدهد.
به طوریکه از شکل دیدهمیشود ،کارایی تخریب با افزایش میزان
نانوکامپوزیت به یک مقدار بیشینه در غلظت  1/20 g/Lمیرسد که
میتواند در نتیجه افزایش سایتهای فعال نانو کامپوزیت در اثر
تابش نور  UVباشد .افزایش در میزان تخریب در اثر افزایش میزان
نانوکامپوزیت در یک غلظت معین از کنگو قرمز می تواند به افزایش
سطح ویژه جاذب و در نتیجه دسترس بودن بیشتر سایت های جذبی
مربوط باشد (حامید و همکاران ،2رددی و همکاران.)[4، 45] 3
همچنین پس از افزایش حداکثری روند کاهش میزان تخریب با
شیب مالیم دیده میشود که میتواند به فرایند غیر فعال سازی
مولکولهای فعال شده در اثر برخورد با مولکولها و ذرههای پراکنده
در محیط در حالت پایه باشد .همچنین افزایش غلظت فوتوکاتالیست
بیش از یک مقدار حدی میتواند در مسیر عبور نور اختالل ایجاد

1 Azouri A. et al.
2 Hameed B.H. et al.
AzouriM.C.
A. etetal.
3)1(Reddy
al.
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دوره  ،40شماره 1400 ،2

نموده و سطح موثر فوتوکاتالیست یعنی میزان جذب نور به ازای
واحد سطح نانوکامپوزیت را کاهش دهد و در نتیجه سبب کاهش
کارایی تخریب شود (گوزمنا و همکاران.)[46] 1

𝑝𝑝𝑎𝐾 ثابت سرعت ظاهری ( )min-1بوده و برابر با حاصل ضرب
ثابت سرعت ( )min-1واکنش ( )krدر ثابت تعادلی جذب ( )Kسطحی
کنگو قرمز بر روی نانوکامپوزیت میباشد و از روی منحنی محاسبه
میشود ( االکابی و همکاران ].)[47

نوری آن توسط نانوکامپوزیت  TiO2/Betaبا درصد وزنی 70:30

جدول  .1ثابتهای سرعت ظاهری ،Kapp (min ) ،تخریب کنگو قرمز در غلظتهای
اولیه گوناگون در حضور نانوکامپوزیت  TiO2/Betaبا درصد وزنی 70:30

تأثیر غلظت اولیه کنگو قرمز در محاسبه ثابتهای سینیتیکی تخریب

-1

تخریب فوتوکاتالیستی کنگو قرمز در حضور نانوکامپوزیت می
تواند با استفاده از مدل سینیتیکی النگمویر ـ هینشل وود
( )Langmuir-Hinshelwoodتوصیف شود ( االکابی و همکاران.)[47] 2
𝐶𝐾 𝑟𝑘
𝐶𝐾1+

=

𝐶𝑑
𝑡𝑑

)Kapp (min-1

R2

𝑟= −

𝑘𝑟 𝐾𝐶0
1+𝐾𝐶0

1

+

1

=

1
𝑟0

𝐶
𝑡 𝑝𝑝𝑎𝐾 = 𝑡𝐾 𝑟𝑘 = ) 𝐶ln ( 0⁄
𝑡
𝐾 𝑟𝑘 = 𝑝𝑝𝑎𝐾

200
200

300
300

00

100
100
زمان (دقيقه)

شکل -16تغییر خطی ) ln (C0/Ctنسبت به زمان در تخریب فوتوکاتالیستی
کنگو قرمز در غلظت های اولیه گوناگون به وسیله نانوکامپوزیت TiO2/Beta
با درصد وزنی 70:30
تعداد دفعات بازيابي کاتاليست
…TiO2/Bet

9898
9696
9494

 %تخريب

بنابراین ،نمودار  1/r0در مقابل  1/C0باید خط راستی با شیب
و عرض از مبدا  1/kباشد .در واقع ،این معادله میتواند برای بررسی
کمی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیتهای ساخته شده از طریق
ثابت سرعت  krمورد استفاده قرار گیرد به طوری که مقدارهای بزرگتر
 krنشان دهنده فعالیت فوتوکاتالیستی باالتر خواهد بود .ثابت تعادلی
جذب ( )Kهم نشان دهنده توانایی جذب نانوکامپوزیت ساخته شده
میباشد .برای غلظتهای پایین کنگو قرمز یعنی  KC0 >>1میتوان
در مخرج معادله ( )13از  KC0در مقابل  1چشمپوشی نمود و معادله ()13
به صورت زیر خواهد شد که با انتگرالگیری نسبت به زمان  tمی تواند
به صورت معادله سینیتیکی مرتبه اول ( )15ساده شود.
1/kK

علمي ـ پژوهشي

10 ppm
30 ppm
20 ppm

= 𝑟0

که در آن پارامترهای ( krثابت سرعت واکنش) و  ( Kثابت تعادلی
جذب) به عنوان تابعی از  C0می توانند با خطی کردن معادله ()13
به صورت زیر محاسبه شوند (معادله :)14
𝑟𝑘

55
4/5
4.5
44
3/5
3.5
33
2/5
2.5
22
1.5
1/5
11
0.5
0/5
00

)ln (C0/Ct

که در آن  rسرعت واکنش یا همان سرعت تخریب کنگو قرمز
(  )mg/L.minرا بیان میکند که با زمان تغییر می کند .مقدارهای
 rدر معادله ( )12بر حسب سرعت اولیه واکنش یعنی  r0به عنوان
تابعی از غلظت اولیه رنگ یعنی  C0می باشد .سرعت اولیه واکنش
به عنوان تابعی از  C0با معادله ( )13نشان داده شده است:

𝑘𝑟 𝐾𝐶0

)C0 (mg/L

9292
4

4

3 3

2 2

1 1

9090

شکل -17کارایی نانوکامپوزیت بازیابی شده در تخریب فوتوکاتالیستی
کنگو قرمز در شرایط آزمایش یکسان

1 Gözmena, B. et al.

2 Al-Ekabi H. et al.

)2( Reddy M.C. et al.
)4( Al-Ekabi H. et al.
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ثابتهای سرعت ظاهری با توجه به غلظت های اولیه گوناگون کنگو
قرمز ،با استفاده از شیب بهدست آمده در نمودار شکل  16و بر اساس
مدل سینیتیکی پیشنهادی مرتبه اول بهدست آمده و نتیجههای
بهدستآمده از ثابتهای سرعت ظاهری در جدول  1آورده شده است.
مطابق جدول ثابتهای سرعت ظاهری تخریب کنگو قرمز با افزایش
غلظت اولیه آن کاهش می یابد .با توجه به افزایش غلظت اولیه رنگ،
انتظار میرود میزان جذب آن نیز بر روی سطح نانو کامپوزیت
افزایش یافته در حالی که مقدار نانو کامپوزیت ثابت بوده و همچنین
تعدادی از محلهای فعال بر روی فتوکاتالیست با توجه به افزایش
غلظت رنگ به وسیله مولکولهای کنگو قرمز اشغال میشود .در نتیجه،
تولید رادیکالهای هیدروکسیل بر روی سطح کاتالیست کاهش یافته
و این عامل سبب کاهش ثابت سرعت تخریب میشود .همچنین با افزایش
غلظت رنگ جذب نور توسط مولکولهای کنگو قرمز بیشتر شده و
در نتیجه فوتونهای کمتری میتوانند به سطح فتوکاتالیست برسند
یا فوتونهای کمتری میتوانند سطح فتوکاتالیست را فعال کنند.
بررسی قابلیت بازیافت نانوکامپوزیت در تخریب فوتوکاتالیستی کنگو
قرمز تحت شرایط یکسان

قابلیت بازیافت نانوکامپوزیت  TiO2/Betaبا درصد وزنی  70:30طی
چهار بار آزمایش متوالی به طوری که هر بار کاتالیست با صاف کردن و شستشو
با آب و الکل جدا شده و پس از خشک شدن برای آزمایش بعدی استفاده
شده ،مورد بررسی قرار گرفت .کاتالیست خشک شده در هر بار برای تخریب
کنگو قرمز در شرایط همانند قرارداده شد .میزان کاهش کارایی تخریب
محلول  10 ppmکنگو قرمز پس از چهار بار استفاده از نانوفوتوکاتالیست
تنها حدود  5درصد بود که نتیجه خوبی به حساب میآید (شکل .)17
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در مقایسه با  TiO2بررسی شد نتیجهها نشان داد که با باال رفتن
غلظت  TiO2-Betaدر محلول کنگو قرمز میزان تخریب رنگدانه افزایش مییابد
و با افزایش غلظت رنگدانه درصد تخریب کمی کاهش مییابد .نتیجهها
نشان داد نانوکامپوزیت با درصد وزنی 70: 30از  TiO2/Betaدارای درصد
تخریب به مراتب بیشتری نسبت به درصد وزنی 50: 50و همچنین TiO2
میباشد .بررسی تأثیر  pHدر تخریب محلول کنگو قرمز با غلظت 10 ppm
با استفاده از نانوکامپوزیت  TiO2-Betaبا درصد وزنی  70:30و غلظت 0/67 g/L
نشان داد که بیشترین تخریب در طی مدت زمان  180دقیقه در حدود
 pH = 6می باشد .در بررسی تأثیر میزان نانوکامپوزیت  TiO2-Betaبا درصد
وزنی  70:30در تخریب نوری کنگو قرمز در طی مدت زمان  100دقیقه
مشخص شد که با افزایش مقدار نانوکامپوزیت تا غلظت ،1/20 g/L
بیشترین میزان تخریب کنگو قرمز دیده میشود به طوریکه با افزایش
بیشتر نانوکامپوزیت میزان تخریب با شیب مالیمی کاهش مییابد .همچنین
در بررسی ثابتهای سینیتیکی تخریب کنگو قرمز با استفاده از نانوکامپوزیت
 TiO2-Betaبا درصد وزنی  ،70:30نشان داده شد که با افزایش غلظت اولیه
کنگو قرمز میزان ثابت سرعت ظاهری ) Kapp (min-1کاهشمی یابد؛
به طوریکه میزان ثابت سرعت ظاهری تخریب در غلظت  10 ppmنسبت
به غلظت های  20و  30 ppmبه ترتیب  1/31و  1/73برابر می باشد .بررسی
کارایی نانوکامپوزیت بازیابی شده  TiO2-Betaبا درصد وزنی  70:30در تخریب
نوری کنگو قرمز نشان داد که طی چهار بار آزمایش میزان کارایی تخریب
تنها در حدود  %5کاهش می یابد که نتیجه خوبی محسوب میشود .در نتیجه،
میتوان عنوان کرد که نانوکامپوزیت تهیه شده  TiO2-Betaبا درصد وزنی
 70:30در مقایسه با  TiO2برای تخریب نوری با استفاده از نور فرابنفش
کارامدتر بوده و کارایی کاتالیستی دلخواهتری را در تخریب کنگو قرمز
نشان می دهد.

نتیجه گیری

در این پژوهش تخریب رنگدانه کنگو قرمز با فرایند فتوکاتالیستی
به وسیله نانوکامپوزیت  TiO2-Betaبا دو ترکیب درصد متفاوت
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