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تثبیت نانوذرههای کاتالیستی نوری TiO2
بر روی جاذب متخلخل مزوحفره MCM-41
به منظور پاالیش آب آلوده به آنتیبیوتیک تتراسایکلین
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چکیده :هدف از این تحقیق ،سنتز نانو چندسازه  TiO2(10)/MCM-41به روش هیدروترمال-تلقیح و مقایسه عملکرد
آن با نانوذرههای  TiO2خالص برای بررسی نقش پایه سیلیکایی در حذف آنتیبیوتیک تتراسایکلین میباشد.
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی کاتالیستهای نوری سنتز شده با استفاده از آنالیزهای ،EDX ،FESEM ،XRD
 DRS ،PLو جذب-واجذب نیتروژن مورد بررسی قرار گرفت .نتیجههای آنالیزهای  XRDو  EDXبیانگر سنتز موفقیت
آمیز نانو چندسازه  TiO2/MCM-41بود .تصویرهای  FESEMو  EDXوجود ذرههای کوچک سطحی در مقیاس
نانومتری با توزیع اندازه و پراکندگی یکنواخت در نمونه  TiO2/MCM-41را نشان دادند .به عالوه ،تصویرهای
 FESEMنشان دادند که با تثبیت نانوذرهها ،اندازه آنها کاهش مییابد و از تشکیل کلوخهها جلوگیری میشود.
آنالیزهای  PLو  DRSتأیید کردند که تثبیت نانوذرههای  TiO2بر روی  MCM-41به ترتیب باعث کاهش باز ترکیب
حاملهای بار و اندازه نانوذرههای سطحی میشود .آنالیز جذب-واجذب نیتروژن نیز نشان داد که نانو چندسازه سنتز
شده دارای سطح ویژه باال ( )972 m2/gمیباشد .بر اساس نتیجههای عملکرد راکتوری ،درصد تخریب تتراسایکلین
توسط نمونه  67%/7 ،TiO2(10)/MCM-41بیشتر از نانوذرههای  TiO2میباشد .این افزایش راندمان به دلیل ساختار
بلوری مناسب  ،TiO2اندازه کوچکتر و توزیع یکنواخت نانوذرههای  ،TiO2سطح ویژه زیاد ،کاهش بازترکیب
حاملهای بار و جلوگیری از تودهای شدن کاتالیست نوری در اثر حضور  MCM-41میباشد .مطالعههای سینتیکی نیز
بیانگر سرعت تخریب بیشتر آالینده توسط نانوذرههای تثبیت شده و تبعیت نتیجهها از واکنش درجه دوم بود .همچنین،
در شرایط عملیاتی غلظت تتراسایکلین برابر با  ،20 mg/Lمقدار کاتالیست برابر با 1/5 g/Lو زمان دو ساعت میزان
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مرتضي خان محمدی و همکاران

تخریب  %68به دست آمد .فعالیت نسبتا باال و بدون تغییر پس از چرخه اول استفاده مجدد به جداسازی مطلوب و در
نتیجه ،قابلیت استفاده مجدد مناسب  TiO2(10)/MCM-41اشاره دارد .به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که تثبیت
 TiO2روی پایه  MCM-41عالوه بر جداسازی راحتتر و بهتر ،منجر به بهبود ویژگیهای نوری و ساختاری و سرانجام،
افزایش کارآیی کاتالیست نوری سنتز شده میشود.
واژگان كلیدی :نانوذرههای  ،TiO2نانوجاذب مزومتخلخل  ،MCM-41پاالیش آب ،تتراسایکلین
KEYWORDS: TiO2 nanoparticles, MCM-41 mesoporous nano-adsorbent, Water treatment,
Tetracycline

مقدمه

در دهههای گذشته در بحث آلودگی منابع آب ،تمرکز اصلی بر
روی آالیندههای فلزهای سنگین و آالیندههای آلی پایدار 1بوده است،
اما در سالهای اخیر با ایجاد تنوع و پیچیدگی در ترکیبهای آالیندهها،
انتشار آالیندههای نوظهور 2تبدیل به یک مشکل کلی محیطزیستی
شده است [ .]1یک دسته از آالیندههای نوظهور پسماند داروها میباشد
که به دلیل پتانسیل باالی فعالیت بیوشیمیایی و افزایش روزافزون مقاوم
شدن میکروارگانیسمها (ویروسها ،باکتریها و قارچها) نگرانیهای
زیادی را ایجاد کرده است [ .]3 ,2داروها به طور مداوم به وسیله
پسابهای بیمارستانی ،شهری و حیوانی ،بدون تغییر و در غلظتهای
کم به محیط وارد میشوند [ .]4 ,2تتراسایکلین یکی از داروهای دسته
آنتیبیوتیک میباشد که در انسان و دام برای جلوگیری از عفونتهای
باکتریایی استفاده میشود .این دارو یکی از ارزانترین آنتیبیوتیکهای
موجود در بازار است ،به همین دلیل استفاده از آن در کشورهای در حال
توسعه با بودجه محدود مراقبتهای بهداشتی ،بسیار زیاد است [.]5
متاسفانه ،تتراسایکلین زیست تخریبپذیر نبوده و توسط میکروارگانیسمها
در طبیعت تجزیه نمیشود و بنابراین ،مقدار حذف آن در واحدهای
تصفیه پساب با لجن فعال بسیار کم است [ .]7 ,6از طرفی ،سایر
روشهای تصفیه مانند جذب ،انعقاد ،3تصفیه و غشا یا صرفا باعث انتقال
آالینده به یک فاز دیگر میشوند (منجر به تخریب کامل تتراسایکلین
نمیگردند) و یا دارای هزینههای باالی عملیاتی میباشند .بنابراین،
توسعه روشهای اقتصادی و سازگار با محیطزیست که آالیندههای
دارویی را به طور کامل تخریب کند ،الزامی میباشد [ .]4در میان
))2( Emerging pollutants (EPs
)4( Advanced Oxidation Process
)6( Aggregation

پیشرفته،4

فرایند کاتالیستی نوری با به کارگیری
روشهای اکسایش
نیمهرساناهایی همچون  CdS ،Fe3O4 ،ZnO ،TiO2و  ZnSبه عنوان
ابزاری کارآمد و امیدوارکننده برای حذف آالیندههای آبی و اتمسفری
شناخته شده است [ .]9 ,8در این فرایند ،در اثر تابش نور با انرژی
مناسب به سطح نیمهرسانا منجر به ایجاد گروههای اکسیدکننده قوی
میشود که قادر به معدنیسازی 5کامل ترکیبهای مقاوم دارویی
میباشند [ .]11 ,10تیتانیوم دی اکسید ( )TiO2یکی از رایجترین
نیمهرساناهایی است که به دلیل برتریهایی همچون پایداری شیمیایی
و نوری ،غیرسمی و ارزان بودن بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است .با
این وجود ،بسیاری از مطالعهها نشان دادهاند که نانوذرههای TiO2
خالص به دالیلی از قبیل سرعت زیاد بازترکیب الکترون-حفره،
گستردگی توزیع اندازه ذرهها ،تمایل به تودهای 6شدن و جداسازی و
بازیابی دشوار از کارآیی چندان مطلوبی برخوردار نمیباشند [.]13 ,12
بنابراین ،پژوهشهای گوناگونی [ ]20-14تثبیت نانوذرههای  TiO2بر
روی یک نانوجاذب متخلخل را به عنوان راهکاری مناسب برای غلبه
بر چالشهای ذکر شده پیشنهاد کردهاند .جاذبهای گوناگونی مانند
شیشه ،سیلیکا [ ،]21کربن فعال [ ،]15گرافن [ ،]16خاک رس [,14
 ،]17زئولیت [ ]22و  ...به عنوان پایهی  TiO2برای تخریب کاتالیستی
نوری آالیندهها مورد بررسی قرار گرفتهاند .این میانMCM-41 ،
گروهی از مواد سیلیکایی مزومتخلخل 7هستند که به دلیل ویژگیهای
منحصر بفردی چون حفرههایی با توزیع اندازه یکنواخت و شکل منظم
(استوانهای با آرایش  6وجهی) ،قابلیت تنظیم قطر حفره ،حجم زیاد
Organic
Pollutants
)(POPs) (POPs
)11(Persistent
Persistent
Organic
Pollutants
)2 Emerging pollutants (EPs
)33(Coagulation
Coagulation
Oxidation Process
)45(Advanced
Mineralization
5 Mineralization
)67(Aggregation
Mesoporous
7 Mesoporous
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تثبيت نانوذرههای کاتاليستي نوری  TiO2بر روی ...

حفره (بزرگتر از  ،)0/6 cm3/gظرفیت جذب و سطح ویژه بسیار زیاد
( ،)700-1500 m2/gتعداد باالی گروههای  OHداخل حفرهها،
واکنشپذیری سطحی زیاد ،سهولت تغییر در ویژگیهای سطحی و
سرانجام ،پایداری گرمایی ،شیمیایی و مکانیکی میتوانند به عنوان
گزینه مناسبی برای جاذبهای سطحی و نگهدارنده کاتالیستهای
گوناگون مورد استفاده قرار گیرند [ .]24 ,23پژوهشهای هسین 1و
همکاران [ ]25نشان میدهد که بارگذاری  10درصد وزنی  TiO2بر
روی  MCM-41بهترین عملکرد را در تخریب آالیندههای حلقوی
مانند فنول و بنزن داشته است .در تحقیق دیگر ،شارما 2و همکاران
[ 10 ،7/5 ،5 ،3 ]26و  15درصد وزنی  TiO2را بر روی
 Al-MCM-41بارگذاری کردند و به این نتیجه رسیدند که نانو
چندسازه  TiO2(10 wt. %)/Al-MCM-41بهترین عملکرد را در
تخریب ایزوپروترون دارد .آنها همچنین نتیجه گرفتند که کاهش
فعالیت کاتالیستی نوری با افزایش بیش از حد بارگذاری TiO2
میتواند به علت مسدود شدن حفرههای پایه باشد ،که باعث کاهش
ظرفیت جذب میشود .از طرف دیگر پراکندگی مقدارهای باالی فاز
فعال  TiO2به دلیل این که ممکن است منجر به کاهش عمق نفوذ
نور در محلول شود و در نتیجه تشکیل رادیکالهای  OHکاهش
یابد ،برای فعالیت کاتالیستی نوری مناسب نیست.
بررسی پژوهشهای گذشته نشان میدهد که تاکنون تثبیت
نانوذرههای تیتانیوم دی اکسید به عنوان کاتالیست به روش ساده
تلقیح بر روی پایه سیلیکایی  MCM-41در فرایند حذف آنتی
بیوتیک تتراسایکلین (جذب سطحی و تخریب کاتالیستی نوری)
مورد ارزیابی و مطالعه قرار نگرفته است .از این رو ،در این پژوهش
ابتدا نانوجاذب  MCM-41و کاتالیستهای نوری  TiO2خالص و
 TiO2/MCM-41به ترتیب توسط روشهای هیدروترمال،
ترموشیمیایی و هیدروترمال-تلقیح سنتز شدند .ویژگیهای
فیزیکی-شیمیایی و نوری نمونههای تهیه شده با استفاده از
آنالیزهای  DRS ،PL ،EDX ،FESEM ،XRDو آنالیز جذب-
واجذب نیتروژن تعیین شد .سپس ظرفیت جذب سطحی و نیز
فعالیت کاتالیستی نوری نمونهها در تخریب آنتیبیوتیک
تتراسایکلین تحت تابش نور فرابنفش ،مقایسه شد و اثر تثبیت
نانوذرههای  TiO2بر روی پایه  MCM-41مورد مطالعه قرار گرفت.
سرانجام به منظور بهینه سازی شرایط عملیاتی ،پارامترهای عملیاتی
نظیر زمان ،غلظت آالینده و مقدار کاتالیست مورد بررسی قرار گرفت.
)21( Hsien
Sharma
2 Sharma
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بخش تجربی
مواد و دستگاهها

در این مقاله برای سنتز پایه  MCM-41از سدیم متاسیلیکات
( ،)Na2O3Si; Sigma-Aldrich, %99/9ستیل تری متیل آمونیوم
برماید (فوق العاده خالص  ،)C19H42BrN; Merck,اسید سولفوریک
( )H2SO4; Merck, %96و آب بدون یون استفاده شد .در
سنتز کاتالیستهای نوری ،از تتراتیتانیوم ایزوپروپوکسید
( )C12H28O4Ti; Daejung, %98به عنوان منبع فاز فعال  TiO2و نیز
محلول ایزوپروپانول ( )C3H8O; Merck, %99/8به عنوان حالل
استفاده شدند .همچنین ،داروی تتراسایکلین (Sigma-<% 98
 )Aldrich,نیز به عنوان آالینده مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین برای بررسی و تعیین مشخصههای کاتالیستهای
نوری سنتز شده ،از آنالیز  XRDتوسط دستگاه پراشسنج PW1730
( )Netherlands, Cu Kα radiationدر دو بازه  2θ=0/8-10°و
 2θ=10-80°استفاده شد تا فازهای بلوری تشکیل شده در
نمونههای سنتزی مطالعه شود .برای بررسی ریخت شناسی سطح
نمونهها از آنالیز  FESEMتوسط دستگاه MIRA3 FEG-SEM
( )Czech Republic, TESCANبهره گرفته شد .همچنین ،از یک
آنالیزگر )Czech Republic, TESCAN( VEGA II Detector
برای انجام آنالیز  EDX-Dot mappingاستفاده شد تا ترکیب
سطحی نانوکاتالیستهای نوری تهیه شده مشخص شود .آنالیز
تعیین سطح ویژه توسط دستگاه ژاپنی BELSORP-mini II
( )MicrotracBELبا استفاده از روش آنالیز جذب-واجذب نیتروژن
که مبتنی بر جذب و دفع گاز نیتروژن است ،انجام شد .طیفهای
جذب  UV-visکاتالیستهای نوری با استفاده از اسپکتروفتومتر
آمریکایی  )SHIMADZU( UV-1800به دست آمد .این نکته باید
ذکر شود که با استفاده از معادله کوبال-مانک ،3شکاف انرژی
نیمهرساناهای سنتز شده محاسبه شد .طیف  PLنمونهها توسط
اسپکتروفتومتر فلئورسانس  )USA, PerkinElmer( LS 45مجهز
به المپ زنون در طول موج برانگیختگی  320 nmاندازهگیری شد.
همچنین ،تغییرات غلظت توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
) (Jenway 6700-UKاندازهگیری شد.
روش سنتز نانو چندسازه TiO2/MCM-41

همان گونه که در شکل  1مشاهده می شود ،مرحله های سنتز
)31(Kubelka-Munk
Hsien
)3( Kubelka-Munk
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شکل  -1سنتز نانو چندسازه  TiO2/MCM-41به روش هيدروترمال-تلقيح

نمونه  TiO2(10)/MCM-41شامل دو مرحله میباشد .در مرحله
اول پایه  MCM-41به روش هیدروترمال گزارش شده در منابع
[ ]28 ,27سنتز شد .شماتیک سنتز  MCM-41در شکل -1الف ارایه
شده است .به این منظور ،ابتدا  21/2 gسدیم متاسیلیکات در مقدار
مشخصی آب مقطر تا حصول محلول شفاف در دمای محیط توسط
همزن مغناطیسی همزده شد .به طور مشابه 8/9 g ،ستیل تری متیل
آمونیوم برماید به عنوان قالب در  60 mLآب مقطر حل شده و به
محلول اولیه اضافه شد و به مدت  2 hهمزده شد pH .مخلوط به
دست آمده با اضافه کردن قطره قطرهایِ محلول اسید سولفوریک
 4 Nدر  pH≈10/5تنظیم شد .پس از  3 hهمزده شدن ،ژل سفید
رنگ به دست آمده برای سنتز هیدروترمال داخل تفلون اتوکالو
ریخته شد و سپس به آون با دمای  140 °Cبه مدت  12 hمنتقل
شد .پس از اتمام زمان هیدروترمال ،فرآوردههای جامد با روش
شستشو و عبوردهی از قیف بوخنر ،جداسازی شدند .در مرحله بعدی،

نمونه به دست آمده به مدت  8 hدر آون با دمای  80°Cخشک شد
و سرانجام برای کلسینه و حذف قالب به مدت  6ساعت به داخل
کوره با دمای  550°Cمنتقل شد .مطابق شکل -1ب ،در مرحله دوم
 TiO2به روش تلقیح روی پایه سنتز شده ،بارگذاری شد .به این
ترتیب به ازای  1 gنانو چندسازه 0/36 g ،از تتراتیتانیوم
ایزوپروپوکسید به عنوان منبع تیتانیوم همراه با مقدار مناسبی حالل
ایزوپروپانول مخلوط و به مدت  30 minدر دمای اتاق همزده شد.
سپس 0/8 g ،پودر  MCM-41به محلول اضافه شد .سوسپانسیون
به دست آمده در دمای  70 °Cگرما داده شد تا حالل آن تبخیر
شود .سپس ژل غلیظ به دست آمده به آون با دما  80°Cمنتقل شده
و خشک کردن به مدت  8 hکامل شد .در مرحله آخر ،پودر به دست
آمده به مدت  3 hدر دمای  550°Cکلسینه شد .همچنین برای
مقایسه ،یک نمونه نانوذره  TiO2به روش ترموشیمیایی طبق
مرحلههای ذکر شده اما بدون افزودن پودر  MCM-41تهیه شد.
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شرایط بهینه به دست آمد .در هر مرحله با تغییر دادن یک پارامتر و
ثابت نگه داشتن سایر پارامترها میزان تخریب کاتالیستی نوری توسط
دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین شد .در بازههای زمانی معین 3 mL ،از
محلول داخل راکتور نوری را برداشته و پس از جداسازی کاتالیست
نوری توسط کاغذ صافی و دستگاه سانتریفوژ ،غلظت تتراسایکلین
در طول موج بیشینه  361 nmبه وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر
اندازهگیری شد و از معادله ( ،)1درصد تخریب به دست آمد.
()1
شکل  -2سامانه آزمايشگاهي برای انجام فرايند تصفيه آب آلوده
روش ارزیابی عملکرد

مطابق شکل  ،2برای انجام واکنش تخریب کاتالیست نوری از یک
راکتور کوارتز به حجم  300 mLبا یک سامانه گردشی آب که در
داخل راکتور برای جلوگیری از تبخیر محلول و افزایش دما تعبیه
شده است ،استفاده شد .سه المپ جیوهای ( )125 Wفشار متوسط
(شرکت نور ،ایران) به عنوان منبع نور فرابنفش و نیز یک همزن
مغناطیسی برای همزدن مخلوط واکنش مورد استفاده قرار گرفت.
بایستی به این نکته اشاره کرد که برای جلوگیری از اتالف نور،
راکتور نوری داخل یک جعبه چوبی قرار گرفت که سطح داخلی آن
توسط ورقه فویل آلومینیومی پوشانده شده است .تمامی
آزمایشهای کاتالیستی نوری نمونههای سنتزی در شرایط عملیاتی
یکسان انجام شد .بدین منظور 200 mg ،از کاتالیست نوری سنتزی
به  200 mLمحلول دارای  20 ppmتتراسایکلین در  pHخنثی
اضافه شد .در ابتدا برای بررسی ظرفیت جذب نمونهها ،محلول تهیه
شده دارای کاتالیست به مدت  120 minدر محیط تاریک قرار داده
شد تا به تعادل جذب و دفع برسند .پس از تعیین ظرفیت جذب هر
یک از نمونهها و به منظور شروع انجام تستهای کاتالیستی نوری،
غلظت اولیه محلول آالینده برای هر یک از آنها طوری انتخاب
شد که پس از طی فرایند جذب سطحی و رسیدن به تعادل ،غلظت
محلول آالینده در دسترس برای انجام تست تخریب کاتالیستی
نوری هر دو نمونه یکسان و برابر باشد .پس از برقراری تعادل جذب،
راکتور از سه جهت به مدت  2ساعت تحت تابش نور قرار گرفت.
به منظور بررسی تاثیر شرایط عملیاتی بر کارآیی کاتالیست نوری
 TiO2تثبیت شده ،پارامترهای زمان ( 90 ،60 ،30و ،)120 min
مقدار کاتالیست نوری (  1 ،0/5و  )1/5 g/Lو نیز غلظت محلول
آالینده ( 30 ،20و  )40 ppmمورد مطالعه و آزمایش قرار گرفتند و

Degradation (%) =[(C0-C)/C0]×100

که در این معادله  C0غلظت محلول آالینده در ابتدای تابش نور و
 Cغلظت محلول آالینده در بازههای زمانی تعیین شده بر حسب
میلیگرم بر لیتر است.
نتیجهها و بحث
تعیین ویژگیهای نانو چندسازه سنتزی
آنالیز XRD

با توجه به اینکه پیکهای شاخص پایهی سیلیکایی MCM-41

در بازه  2θ=0/8-10°و پیکهای شاخص فاز بلوری  TiO2در بازه
 2θ=10-80°قرار دارند ،برای دستیابی به اطالعات فاز بلوری نانو
چندسازه سنتز شده از آنالیز پراش اشعه ایکس ( )XRDدر دو بازه
 2θذکر شده استفاده شد .آنالیز  XRDمربوط به پایه مزوحفره
سیلیکایی استفاده شده در سنتز نانو چندسازه  TiO2بنیان در بازه
 θ2، 8/0تا  10°در شکل  3ارایه شده است .پیکهای موجود در
زوایای  2θ=2/1°, 3/7°, 4/2°, 5/6°مربوط به فاز بلوری
) MCM-41 (JCPDS: 00-049-1711میباشند که تشکیل فاز پایه
را تأیید میکنند .بعالوه ،شناسایی  MCM-41به عنوان تنها فاز
بلوری تشکیل شده در پایه سیلیکایی سنتزی مورد استفاده
نشاندهنده خلوص باالی پایه  MCM-41سنتز شده میباشد .شکل 4
الگوهای  XRDکاتالیستهای نوری  TiO2خالص و کامپوزیتی
 TiO2(10)/MCM-41در بازه  2θ=10-90°را نشان میدهد .نگاه
اجمالی به الگوهای XRDنشان میدهد که فازهای بلوری آناتاز و
روتایل مربوط به  TiO2در ساختار بلوری نمونههای سنتزی وجود
دارند .پیکهای شاخص رؤیت شده در زوایای ،70/17° ،75/37°
،36/96° ،37/93° ،48/10° ،53/88° ،55/29° ،64/18° ،69°
 2θ=25/35°مربوط به فاز آناتاز  TiO2بوده و با الگوی استاندارد
آناتاز ( )JCPDS No. 00-002-0387همخوانی دارند .حالت تیزی و
کشیده پیک های مشاهده شده بیانگر بلورینگی باالی فاز بلوری
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شکل  -4نتيجههای آناليز  XRDنمونههای سنتز شده

شکل  -3آناليز  XRDپايه سيليکايي  MCM-41سنتز شده

آناتاز که کارآیی کاتالیستی نوری به مراتب بهتری دارد ،میباشد.
پیکهای شناسایی شده در زوایای 54/63°, 57°, 63/01°
 θ2=27/6°, 36/24°, 41/44°, 44/32°,مؤید حضور فاز روتایل
 )JCPDS No. 01-088-1172( TiO2میباشند که این پیکها در
نمونه کامپوزیتی به سختی قابل تشخیص میباشند .مقایسه
الگوهای  XRDنمونههای سنتزی نشان میدهد که با تثبیت
نانوذرههای  TiO2بر روی پایه سیلیکایی بلورینگی فازهای بلوری
بویژه فاز بلوری روتایل کاهش مییابد که با توجه به مقدار کمتر
 TiO2مورد استفاده امری به طور کامل طبیعی است .سوای مقدار
کمتر نانوذرههای  TiO2مورد استفاده در نمونه چندسازهای ،به نظر
میرسد که توزیع مناسب نانوذرههای  TiO2تثبیت شده روی پایه
سیلیکایی نیز در کاهش شدت پیکهای فازهای بلوری بویژه فاز
روتایل مؤثر بوده است .در این راستا ،اندازه بلورکهای فاز بلوری
آناتاز کاتالیستهای نوری طبق معادله دبای شرر قابل محاسبه
است:
Kλ

() 2

D cosθ

=B

که در این معادله  Dاندازه بلورک بلور B ،پهنای بلندترین پیک در
نیمه ارتفاع آن (رادیان) و  θزاویه بر حسب درجه میباشد .اندازه
بلورک فاز بلوری آناتاز نمونههای  TiO2و  TiO2(10)/MCM-41به
ترتیب برابر با  45/98و  18/39نانومتر میباشد .کاهش اندازه بلورک
مشاهده شده در کاتالیست نوری سنتزی ،موید ادعای مطرح شده در
خصوص اثر تثبیت  TiO2بر روی بلورینگی فازهای بلوری میباشد.
آنالیز FESEM

شکل  5نشاندهنده تصویرهای  FESEMبرای نمونههای سنتز شده

شکل  -5تصويرهای آناليز ( FESEMالف)  TiO2خالص و (ب) نانو
چندسازه  TiO2/MCM-41سنتز شده

میباشد .نگاه کلی به تصویرها بیانگر این موضوع است که تمامی
نمونهها دارای ذرههای سطحی در مقیاس نانومتری میباشند .توزیع
مناسب و اندازه کوچکتر این نانوذرهها ،سایتهای فعال بیشتری را
فراهم میکنند و منجر به افزایش عملکرد کاتالیستی نوری نمونه
سنتزی میشوند .با دقت در تصویرهای  ،FESEMمیتوان دریافت
که در نمونه کامپوزیتی ( )TiO2(10%)/MCM-41ذرههای سطحی
بهم چسبیده و کلوخهای کمتری مشاهده میشود که نشان از توزیع
مناسب نانوذرههای  TiO2دارد .در این نمونه ،توزیع اندازه ذرههای
 TiO2نسبت به نمونه  TiO2خالص باریکتر و اندازه ذرههای آنها
نیز کوچکتر میباشد .وجود کلوخههای سطحی و خوشههایی از
نانوذرههای  TiO2در نمونه  TiO2خالص قابل مشاهده میباشد.
آنالیز EDX

به منظور آگاهی از ماهیت و کمیت عناصر مورد استفاده و نیز
میزان پخش شدگی ذره های  TiO2به عنوان فازهای فعال در
کاتالیست نوری  TiO2(10)/MCM-41سنتز شده از آنالیز EDX
استفاده شد که نتیجههای به دست آمده از آن در شکل  6ارایه شده
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شکل  -آناليز ( EDXالف) پايه سيليکايي  MCM-41و (ب) نانو چندسازه  TiO2(10)/MCM-41سنتز شده

است .نتیجههای آنالیز عنصری پایه سیلیکایی مورد استفاده و نانو
چندسازه سنتزی حضور تمامی عنصرهای ادعا شده و مورد استفاده
در سنتز و همچنین عدم وجود ناخالصی در ساختار نمونهها را نشان
میدهد .این مشاهدهها در کنار نتیجههای آنالیز  XRDو تطابق
قابل قبول بین مقدار اسمی ( 6%وزنی) اکسید فلزی بارگذاری شده
و مقدارهای به دست آمده در نانو چندسازه سنتزی به نحوی صحت
سنتز را تأیید میکند .نزدیکی ترکیب درصد وزنی  Tiبه دست آمده
در نمونه کامپوزیتی سنتز شده به مقدار اسمی  Tiدر نظر گرفته شده
در سنتز بیانگر توانایی پایه سیلیکایی  MCM-41در توزیع هر چه
بهتر ذرههای  TiO2میباشد که در تصویر نقاط رنگی  TiO2نیز به
طور کامل پیداست .بر این اساس میتوان انتظار داشت که به
کارگیری پایه سیلیکایی کارآیی کاتالیستی نوری مناسبی را سبب
شود .سطح ویژه پایه در کنار قطر و حجم حفرههای پایه از مهمترین
فاکتورهای تأثیرگذار بر توزیع ذرههای  TiO2بر روی سطح و
درنهایت ،فعالیت کاتالیستی نوری میباشند.
آنالیز جذب-واجذب نیتروژن

نتیجههای به دست آمده از تعیین سطح ویژه پایه  MCM-41و
کاتالیستهای نوری تهیه شده در جدول ( )1ارایه شده است.
همانگونه که انتظار میرفت ،پایه سیلیکایی  MCM-41مساحت
سطح ویژه باالیی ( )972 m2/gرا از خود نشان میدهد که با
مقدارهای گزارش شده برای این نوع پایه در مرجعها []30 ,29
همخوانی دارد .از سوی دیگر ،نمونههای  TiO2و TiO2(10)/MCM-41
به ترتیب دارای سطح ویژه  56و  891 m2/gمیباشند .همانگونه که
دیده میشود ،سطح ویژه کاتالیست نوری  TiO2بنیان در مقایسه با

پایه مربوطه کمتر میباشد که با در نظر گرفتن بسته شدن منافذ و
حفرههای پایه در نتیجه نشاندن ذرههای  TiO2به روش تلقیح بر روی
آنها این کاهش سطح قابل توجیه میشود .عالوه بر این ،با توجه به
میانگین قطر حفرهها مشخص است که نمونهها بر اساس دستهبندی
آیوپاک جزء مواد مزوحفره هستند .این حفرهها نقش مهمی را در
انتقال جرم مولکولهای آالینده تتراسایکلین و واسطههای تولید شده
ایفا میکنند ،زیرا باعث افزایش دسترسی واکنش دهندهها به
سایتهای داخلی نانو چندسازه میشوند .به عبارت دیگر ،میتوان
گفت که این حفرهها سبب کاهش مقاومتهای انتقال جرم و گرمای
میشوند و به افزایش بازدهی فرایند کمک میکنند.
آنالیزهای نوری

طیفهای نشر فتولومینسانس ( ،)PLبه منظور ارزیابی میزان
بازترکیب جفتهای الکترون-حفره تولیدشده در مواد نیمه رسانا به
طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند .شدت کمتر در آنالیز PL
نشاندهنده کاهش بازترکیب الکترون-حفره و در نتیجه افزایش
بازده جدایش جفتهای الکترون-حفره تولید شده ،میباشد [.]31
شکل  7طیفهای  PLکاتالیستهای نوری سنتزی را که تحت
شرایط یکسان در طول موج برانگیختگی  310 nmنشان میدهد.
با توجه به شکل ،میتوان دریافت که در تمامی نمونهها ،سیگنال
 ،PLدر حدود  380 nmظاهر میشود .همانگونه که مشاهده
میشود سیگنال  PLدر نمونه  TiO2بسیار شدیدتر از سیگنال
مشاهده شده در نمونه  TiO2(10)/MCM-41میباشد .شدت بیشتر
سیگنال  PLدر نمونه  ،TiO2میتواند نشاندهنده سرعت باالی
بازترکیب جفت های الکترون-حفره باشد .در حالی که با بارگذاری
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دول  -1سطح ويژه و مشخصههای ساختاری نانومواد سنتز شده

متوسط قطر

حجم حفرهها

سطح ویژه

7/5
2/02
1/98

0/250
0/585
0/408

56
972
895

TiO2
MCM-41

شد

)(cm /g

)(m /g

3

نانومواد

(الف)

ذب

حفرهها )(nm

2

شکاف انرژی ()eV
3/20
3/50
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TiO2(10)/MCM-41

(ب)
00

شد
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پيک فتولومينسانس

(ب)

350

400

شکل  -نتيجههای آناليز ( DRSالف)  TiO2خالص و (ب) نانو چندسازه
 TiO2/MCM-41سنتزی
100

TiO₂
TiO₂(10)/MCM-41
MCM-41

0

320

شکل  -نمودار شد پيک  PLبر حسب طول موج (الف)  TiO2خالص
و (ب) نانو چندسازه  TiO2/MCM-41سنتزی

0

 = 0mg/Lغلظت اوليه تتراسايکلين

40

 = 1g/Lمقدار کاتاليست نوری

20

 TiO2بر روی پایه  ،MCM-41کاهش چشمگیری در سیگنال
مشاهده میشود که میتواند به دلیل انتقال الکترونها از اکسید
فلزی برانگیختهشده به پایه سیلیکایی باشد .به عالوه ،MCM-41
شرایط تشکیل فاز آناتاز را فراهم کرده و انتقال از فاز آناتاز به فاز
روتایل را محدود می سازد و به این ترتیب جای خالی اکسیژن و
عیوب ذاتی  TiO2را کاهش میدهد.
فاکتور بسیار مهم دیگر برای ارزیابی فعالیت کاتالیستهای
نوری ،شکاف انرژی نیمهرسانا میباشد .نمودار طیف UV-vis
نمونهها در نمودار  8ارایه شده است .مطابق معادله  ،3با استفاده از
معادله کوبال-مانک شکاف انرژی نیمهرسانای باند مستقیم به
صورت زیر محاسبه شد:
PL

()3

Αhν=A(hν-Eg)0.5

که  A ،ν ، h ،αو  Egبه ترتیب ضریب جذب ،ثابت پالنک ،فرکانس
نوری ،ثابت معادله و شکاف انرژی میباشند .با رسم  (Αhν)2در
مقابل  hνو رسم خط مماس بر منحنی و تقاطع آن با محور افقی
شکاف انرژی به دست میآید .مشاهده میشود که نمونه TiO2
طیف جذبی با شکاف انرژی  3 /20 eVدارد در حالی که در اثر
بارگذاری  TiO2بر روی  ،MCM-41شکاف انرژی تا 3/50 eV
افزایش می یابد .این افزایش را می توان به اثر اندازه کوانتوم ی

ذب تتراسايکلين ()%
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شکل  -نمودار ميزان ذب سطحي تتراسايکلين بر حسب زمان

نانوذرههای  TiO2(10)/MCM-41نسبت داد که نشان دهنده اندازه
ذرههای سطحی کوچکتر  TiO2(10)/MCM-41نسبت به TiO2
خالص است همانگونه که در تصویرهای  FESEMنیز مشهود است.
ارزیابی عملکرد نانو چندسازه  TiO2/MCM-41در حذف تتراسایکلین
بررسی اثر تثبیت نانوذرههای TiO2

همانگونه که در قسمت روش ارزیابی عملکرد گفته شد ،پیش
از تابش نور تمامی نمونهها در محیط تاریک قرار داده شدند تا به
تعادل جذب و دفع برسند .نتیجههای آزمایشهای جذب در شکل
 9ارایه شده است .با توجه به نمودار ،مشخص شد که پس از گذشت
مدت زمان  60 minتعادل جذب و دفع برقرار میشود و در بازه
زمانی  100 minمورد آزمایش ،مقدار جذب برای نمونههای TiO2
خالص MCM-41 ،و  TiO2(10)/MCM-41به ترتیب برابر 70 ،28
و  86%میباشد .ظرفیت جذب بسیار زیاد نمونههای  MCM-41و
 TiO2(10)/MCM-41در مقایسه با  TiO2به علت سطح بسیار
باالی این نمونهها است که توسط آنالیز  BETنیز تایید شد.
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تثبيت نانوذرههای کاتاليستي نوری  TiO2بر روی ...
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همانگونه که مشاهده میشود با بارگذاری تیتانیوم دی اکسید بر
روی جاذب ،ظرفیت جذب افزایش پیدا کرده است .این پدیده
میتواند به علت تشکیل پیوند  TiO2با گروههای  OHجاذب باشد
که سبب تقویت نیروهای برهمکنش بین نانو چندسازه و آالینده
میشود .بر این اساس ،برای اطمینان از تعادل جذب-دفع مدت
زمان تاریکی برای ارزیابی و بررسی قابلیت کاتالیستی نوری نمونهها
 120 minدر نظر گرفته شد.
عملکرد کاتالیستهای نوری سنتز شده در شرایط یکسان
عملیاتی تحت تابش نور فرابنفش در شکل  10نشان داده شده است.
شایان ذکر است که با توجه به تفاوت چشمگیر ظرفیت جذب سطحی
نمونهها و به منظور ارزیابی دقیق فعالیت کاتالیستی نوری آنها،
غلظت اولیه محلول آالینده برای هر یک از نمونهها با توجه به مقدار
جذب آنها طوری انتخاب شد که پس از طی فرایند جذب سطحی و
رسیدن به تعادل ،غلظت محلول آالینده در دسترس برای انجام تست
تخریب کاتالیستی نوری هر دو نمونه یکسان و برابر با  20 ppmباشد.
طبق نمودار ،بازدهی تخریب در شرایط عملیاتی یکسان در مدت زمان
دو ساعت توسط تخریب نوری و کاتالیستهای نوری  TiO2و
 TiO2(10)/MCM-41به ترتیب برابر  31، 14و  52 %میباشد .بدین
ترتیب ،فعالیت کاتالیستی نوری نمونه 67 ،TiO2(10)/MCM-41
درصد بیشتر از نمونه  TiO2خالص میباشد .افزایش بازدهی تخریب
در نمونه دارای پودر  MCM-41میتواند به دلیل اندازه کوچکتر
ذرههای  TiO2تشکیل شده ،عدم تشکیل فاز روتایل ،توزیع مناسب و
یکنواخت فاز فعال بر روی پایه باشد .همچنین ،سطح ویژه بسیار زیاد
 MCM-41نقش کلیدی را تخریب کاتالیستی نوری ایفا میکند ،زیرا
منجر به جذب بیشتر مولکولهای تتراسایکلین شده و به این وسیله
باعث افزایش احتمال واکنش بین آالیندههای جذب شده با گونههای
اکسیدکننده تولید شده در سطح نیمهرسانا میشود .از نتیجههای آنالیز
 PLنیز میتوان نتیجه گرفت هنگامی که نور به سطح کاتالیست
نوری نانو چندسازه تابیده میشود ،الکترونها برانگیخته میشوند و
باعث ایجاد یک جفت الکترون-حفره به ترتیب در نوار هدایت و
ظرفیت نیمهرسانا میگردند .در حضور  ،MCM-41جاذب میتواند به
عنوان یک گیرنده الکترون عمل کند ،بنابراین الکترونهای تولید شده
به  MCM-41منتقل میشوند و از باز ترکیب حامل جلوگیری میشود.
همانگونه که در بخش پیش مشاهده شد ،شدت پیکهای  PLدر
نمونه  TiO2(10)/MCM-41از سایر نمونهها کمتر میباشد ،که گواه
این مدعاست .عالوه بر این ،پودر  TiO2تمایل به تودهای شدن در
محلول دارد که منجر به از دست رفتن سطح موثر در معرض نور

دوره  ،41شماره 1401 ،1

0
120

0

0
زمان ()min

30

0

شکل  -10نمودار تخريب کاتاليستي نوری تتراسايکلين بر حسب زمان

می شود و به این وسیله فعالیت کاتالیستی نوری را کاهش میدهد.
بنابر دالیل گفته شده میتوان نتیجه گرفت که حضور پایه باعث
افزایش بازدهی تخریب تتراسایکلین میشود .به منظور اطمینان از
قابلیت معدنیسازی  TiO2تثبیت شده که یکی از معیارهای مهم
ارزیابی کاتالیست نوری و کاربرد صنعتی آن میباشد ،مقدار COD
در شرایط مشابه با آزمایشهای تخریب نوری با استفاده از روش
استاندارد متد بخش  5220اندازهگیری و راندمان معدنی سازی آن
تقریبا  %40به دست آمد .این امر بیانگر توانایی نمونه سنتزی در
تبدیل آالینده دارویی به ترکیبهای سادهتر و بی ضرر میباشد.
مطالعههای سینتیکی

با رسم نمودار ) –Ln(C/C0در مقابل زمان میتوان ثابت سرعت
ظاهری ( )kappواکنش درجه اول را محاسبه نمود .مطابق شکل -11
الف و ضریبهای همبستگی محاسبه شده ،سینتیک درجه اول به
خوبی نتوانسته بر روی نقاط تجربی برازش شود .از طرفی با بررسی
واکنش درجه دوم یعنی رسم نمودار )) ((1/C)-(1/C0در مقابل زمان
و محاسبه ضریبهای همبستگی ،میتوان پی برد که واکنش درجه
دوم به خوبی بر روی نقاط برازش شده است .نتیجههای سینتیک
درجه دوم و ثابت درجه دوم ( )k2در شکل -11ب ارا شده است.
این نوع رفتار در سایر مطالعههای کاتالیستی نوری نیز مشاهده شده
است [ .]33 ,32بنابراین سرعت تخریب آالینده در نمونه
 TiO2(10)/MCM-41بیشتر از سایر نمونهها میباشد که با دالیل
ذکر شده در قسمت پیش توجیه میشود.
بررسی اثر شرایط عملیاتی

همان گونه که م شاهده می شود با افزایش زمان واکنش ،نرخ
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شکل  -12نمودار تخريب تتراسايکلين توسط کاتاليست نانو چندسازه
 TiO2(10)/MCM-41در سه مقدار گوناگون

شکل  -13نمودار تخريب تتراسايکلين در سه غلظت اوليه گوناگون
توسط کاتاليست نانو چندسازه TiO 2(10)/MCM-41

تخریب کاتالیستی نوری افزایش می یابد .این افزایش راندمان در
ابتدای زمان واکنش زیاد است و به مرور به دلیل اشباع شدن
سایتهای فعال نوری ،نرخ تخریب کم میشود .تاثیر مقدار
کاتالیست نوری بر تخریب تتراسایکلین در بازه  1 ،0/5و 1/5 g/L
با نمونه بهینه  TiO2(10)/MCM-41بررسی شد .طبق شکل ،12
مشاهده میشود که ،افزایش مقدار کاتالیست از  0/5به 1/5 g/L
منجر به افزایش تخریب تتراسایکلین میشود .این مسئله به این
دلیل است که با افزایش مقدار کاتالیست ،سایتهای فعال تخریب
نوری افزایش یافته و در نتیجه منجر به افزایش تولید رادیکالهای
اکسیدکننده هیدروکسیل میشود.
تاثیر غلظ ت اولیه تتراسایکلین بر میزان حذف در بازه  30 ،20و
 40 ppmدر نمودار شکل  13نشان داده شده است .مشاهده شد
که با کاهش غلظت از  40به  ،20 ppmمیزان تخریب افزایش
می یابد .این مشاهده می تواند به دالیل زیر باشد :در غلظت های

کم آالینده ،سایت های جذب فعال و رادیکال های بیشتری در
سطح کاتالیست نوری در دسترس مولکول های تتراسایکلین
وجود دارد .اما با افزایش غلظت آالینده تولید رادیکال و
سایت های فعال در شرایط یکسان ،ثابت باقی می ماند و تنها
تعداد کمی از مولکول ها می توانند جذب سایت فعال شوند و
مابقی به صورت مازاد در محلول باقی می مانند .همچنین طبق
قانون بیر-المبرت 1با افزایش غلظت اولیه تتراسایکلین ،طول
مسیر فوتون های ورودی به محلول کاهش یافته و در نتیجه جذب
ضعیف فوتونها بر روی ذرههای کاتالیست نوری باعث کاهش
تولید رادیکال های هیدروکسیل میشود .بنابراین در نتیجه افزایش
غلظت تتراسایکلین کارایی کاتالیستی نوری به تدریج کاهش
می یابد .عالوه بر این افزایش غلظت آالینده باعث افزایش تولید
واسطه ها شده و این واسطهها می توانند جذب سطح نانو چندسازه
شده و منجر به غیر فعال شدن سایتهای فعال شوند.

1 Beer-Lambert law

)1( Beer-Lambert law
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شکل  -14نمودار قابليت بازيابي و استفادد مجدد کاتاليست نوری پس
از چهار دوره متوالي

در نوار ظرفیت  TiO2با مهاجرت به سطح  ،MCM-41منجر به
تشکیل حفرههایی با بار مثبت شده که آنیونهای هیدروکسید را به
رادیکالهای هیدروکسیل ،اکسید خواهند کرد .سرانجام ،مولکولهای
تتراسایکلین توسط این رادیکالها تجزیه و تخریب میشوند.
()4

−
TiO2 − MCM − 41 + hυ(≥ Eg ) → eCB
+ h+
VB

()5

−
eCB
+O2 → •O−
2

()6

H2 O → OH − + H +

()7

قابلیت استفاده مجدد

سازوکار محتمل تخریب کاتالیستی نوری تتراسایکلین

در ابتدا مولکولهای تتراسایکلین روی سطح  MCM-41که
دارای مساحت سطح ویژه و قدرت جذب سطحی باالیی است ،جذب
میشوند .در ادامه فرایند حذف کاتالیستی نوری تتراسایکلین با جذب
نور فرابنفش توسط نانو چندسازه  TiO2-MCM-41آغاز میشود که
منجر به تشکیل الکترونهای برانگیخته و متعاقباً انتقال آنها به
نوار هدایت  TiO2میشود .نفوذ جفتهای الکترون-حفره به سطح
کاتالیست نوری بسیار بیشتر از بازترکیب آنها میباشد .الکترون
برانگیخته شده در سطح  TiO2منجر به کاهش اکسیژن مولکولی و
تشکیل رادیکال سوپراکسید میشود .بعالوه ،الکترونهای موجود

+

•

→ OH+H

−
h+
VB +OH
• −
O2

()8
امکان بازیابی کاتالیست نوری تا حد زیادی به کاربرد عملی این
فرایند و کاهش هزینه عملیاتی تصفیه پساب کمک میکند.
بنابراین ،پایداری و قابلیت استفاده مجدد نانو چندسازه
 TiO2(10)/MCM-41مورد بررسی قرار گرفت .راندمان تجزیه
نوری تتراسایکلین توسط نانو چندسازه  TiO2(10)/MCM-41پس
از چهار چرخه متوالی در شکل  14نشان داده شده است .همانگونه
که در شکل  14دیده میشود ،بازده کاتالیستی نوری نمونه پس از
چهار چرخه تکرار کاهش یافته است .بیشترین مقدار کاهش بازده
در چرخه دوم مشاهده میشود که این امر میتواند به علت دست
رفتن و خارج شدن مقداری از ذرهها از مخلوط واکنش طی فرآیند
شستشوی اولیه و نیز کنده شدن نانوذرههای سطحی با برهمکنش
ضعیف با پایه باشد اما در ادامه در سایر چرخهها کاهش چندانی در
بازده حذف دیده نمیشود .این مشاهدهها نشان از قابلیت استفاده
مجدد مناسب و مطلوب کاتالیست نوری مذکور دارد.

دوره  ،41شماره 1401 ،1

→ + •OH + TC
intermediates production + CO2 + H2 O

به منظور ارزیابی بهتر کاتالیست نوری سنتزی و اطمینان از عملکرد
آن ،میزان حذف کاتالیست نوری پژوهش حاضر با مقدارهای
گزارش شده در مراجع مقایسه شد .همانگونه که از جدول 2
مشخص است ،کاتالیستهای نوری  TiO2بنیان گوناگونی در
فرایند حذف آنتیبیوتیک تتراسایکلین مورد بررسی قرار گرفتهاند .با
توجه به جدول میتوان دریافت که میزان حذف توسط کاتالیست
نوری پژوهش حاضر ،بیشتر و یا قابل مقایسه با مقدارهای به دست
آمده در سایر پژوهشها است .عالوه بر اثر مثبت حضور پایه
 MCM-41که منجر به افزایش بازده کاتالیستی نوری و همچنین
تسهیل فرایند جداسازی میشود ،توانایی عملکرد در غلظت پایین و

در  pHخنثی و بدون نیاز به تنظیم آن توسط محلولهای اسیدی
یا بازی ،از برتریهای مهم دیگر کاتالیست نوری پژوهش حاضر در
مقایسه با کارهای مشابه است.
نتیجهگیری

در این تحقیق ،تخریب کاتالیستی نوری تتراسایکلین با استفاده
از نانو چندسازه  TiO2(10)/MCM-41سنتز شده با روش
هیدروترمال-تلقیح و نانوذرههای  TiO2تهیه شده به روش
ترموشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت .آنالیزهای  XRDو FESEM
درستی تشکیل و نانوساختار بودن نانو چندسازه را نشان داد.
همچنین ،آنالیز  PLتأیید کرد که  MCM-41باعث کاهش بازترکیب
حاملهای بار میشود .عملکرد کاتالیستهای نوری سنتز شده در
شرایط یکسان مورد بررسی قرار گرفت .نتیجهها نشان داد که نانو
چندسازه  TiO2(10)/MCM-41با حذف  ،%52نسبت به TiO2
خالص با  %31راندمان ،عملکرد بهتری در حذف تتراسایکلین دارد.
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دول  – 2مقايسه عملکرد کاتاليستهای نوری  TiO2بنيان گوناگون برای حذف کاتاليستي نوری تتراسايکلين تحت تابش نور فرابنفش

کاتالیست نوری
TiO2/MCM-41
TiO2/WO3
TiO2
Bi4Ti3O12
P25+hydrodynamic cavitation
Au/nanopillars-TiO2
)TiO2 film-poly (ethylene glycol

غلظت تتراسایکلین
()ppm
20
35
40
5
30
5
5

از این مشاهده میتوان نتیجه گرفت که سطح ویژه باال ،توزیع
مناسب فاز فعال و جلوگیری از تودهای شدن ذرههای عامل افزایش
بازدهی نانو چندسازه  TiO2(10)/MCM-41بوده است .در همین
راستا ،مطالعه های سینتیکی نیز بیانگر سرعت تخریب بیشتر آالینده
توسط نمونه تثبیت شده و تبعیت نتیجهها از واکنش درجه دوم بود.
با بررسی اثر پارامترهای عملیاتی مشخص شد که با افزایش زمان
و مقدار کاتالیست بازدهی تخریب افزایش و با افزایش غلظت اولیه
تتراسایکلین راندمان حذف کاهش مییابد .در غلظت تتراسایکلین
برابر با  ،20 ppmمقدار کاتالیست برابر با  1/5 g/Lو زمان دو

شرایط واکنش
مقدار کاتالیست
()g/L
1/5
0/5
0/5
0/1
0/1
فیلم نازک
فیلم نازک

مدت زمان
تابش ()min
120

7

-

-

60
114
150
120
120

7
11/8
10
10
6

pH

درصد حذف
تتراسایکلین

مرجع

%68
%35
%50
%63/85
%75
%68
%65

پژوهش حاضر
[]18
[]19
[]20
[]34
[]35
[]36

ساعت ،باالترین میزان تخریب یعنی  % 68به دست آمد .تثبیت
نانوذرههای  TiO2بر روی بستر سیلیکایی در کنار کارآیی بسیار
مناسب در فرایند تخریب نوری ،قابلیت استفاده مجدد نسبتاً باالی
کاتالیست نوری را نیز در پی دارد که قابلیت و پتانسیل باالی صنعتی
شدن این نانوذرههای تثبیت شده را نشان میدهد.
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