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  :چکيده
 

نانو ذرات دی اکسيد تيتانيوم به عنوان فوتوکاتاليست روی بسياری از آالينده های محيط زيست موثر بوده وعالوه بر حذف ، آنها را به محصوالت 
وژی صنعتي جهت اين ترکيب ارزان قيمت بوده، بازده بااليي داشته و به دليل وجود امکان باز يافت آن در تکنول. سازگار با محيط زيست تبديل می کند
بنابراين از دی اکسيد تيتانيوم به عنوان يک ماده مناسب جهت حذف آالينده های محيطی نظير مواد آلي سمي و غير .حذف آالينده ها بسيار کاربرد دارد

همچنين دی اکسيد تيتانيوم .شودقابل تجزيه،انواع فلزات سنگين از فاضالب،تصفيه آبهای آشاميدنی،تخريب باکتريها و ويروسها،تصفيه هوا استفاده می 
 .عالوه بر حذف آالينده ها از آب،در حذف رنگ،طعم،مزه و ترکيبات بودار و مزاحم آب نيز کاربرد دارد

 .دی اکسيد تيتانيوم ، فوتوکاتاليست ، نانو ذرات : واژه های کليدی 
 

Titanium dioxide nanoparticles and applications in remediation of environmental pollutants. 
 

 ABSTRACT : 
 

 Titanium dioxide nanoparticles as a photocatalyst breakdown and remove a variety of environmental pollutants.Tio2 not only 
removes the pollutants , but also breaks them down into environmentally acceptable products.The photocatalyst is inexpensive and 
has a high turnover.The process offers great potential as an industrial technology to detoxify pollutants.Therefore Tio2 is desired as 
an agent for the removal of environmental pollutants such as toxic organics and heavy metals species from wastewaters, purification 
of potable water, destroy bacteria and viruses and teatment of polluted air streams.Photocatalyst has not only been proven to remove 
pollutants from water ,but also color ,taste and odor compounds. 
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  :مقدمه

 
فوتوآاتاليست ها مي توانند آلودگي هاي محيطي متعددي را در دماي اطاق از طريق اآسيداسيون با استفاده از نور خورشيد 

.يا نور مصنوعي به عنوان يك منبع انرژي نابود آرده و حذف نمايند 
يك ماده آاتاليتيك در يک . ست  در حضور يك آاتالي photoreactionفوتوآاتاليز عبارتست از تسريع يك واآنش نوري

واآنش شرآت آرده و ترانس فورميشن شيميايي سوسبترا را تسريع مي آند و نهايتًا خودش در پايان يك سيکل آاتاليتيك 
  )Desrosiers 2004. (بدون تغيير باقي مي ماند 

ل می يز تبديست نيط زيامحست ها تنها آلودگی ها راحذف نمی کنند بلکه آنها رابه محصوالت سازگاربيفوتوکاتال
مار يک سطح واکنش گر بزرگ برای تيست ها ي کاتال از مزايای ديگر فوتو کاتاليست ها اين است که ذرات نانو.کنند

امکان -ی بااليل کارايهمچنين بدل.  کننديی از آب را فراهم ميهای باال مار کارآمد حجميآب ايجاد کرده وت
اين ابداع با راندمان  . .ابد يار کاهش می ينه ها بسيوسته هزينها در پروسه های پافت آنها واستفاده مجدد از آيباز

 تصفيه هوا و پاکسازی فاضالب فايق می  - باال و آاربرد اقتصادي و آم هزينه فوتوآاتاليستها، بر مشكل اصلي تصفيه آب
 Roczniok2004).(آيد
ف بخوبي عمل مي آنند ، اما در مطالعات علمي ثابت شده است آه اآسيدهاي فلزي به عنوان فوتوآاتاليست در موارد مختل. 

 مزاياي بيشتري نسبت به سايرين دارد و از آن به عنوان يك ماده مناسب جهت حذف آلودگي هايي TIO2دي اآسيد تيتانيوم 
. فاده مي شود است... مانند مواد آلي سمي و انواع فلزات سنگين از فاضالب ، تصفيه آبهاي آشاميدني، تصفيه هوا 

)Desrosiers 2004(  
 

  :TIO2مکانيسم عمل 
 



 
يک فوتوکاتاليست نيمه هادی مانند دی اکسيد تيتانيوم تماس می ي ابد زمانيکه نور با انرژی باال ي با UV ا پرتو

ي،سبب تهه الکترون ها روی سطح فوتوکاتال. می شود جی ست پخش شده و با مواد خاريج الکترون در اتم های تيتانيوم
 می گردند OHل يدهند که اغلب اين الکترون ها سبب تشکيل راديکالها و يون هيدروکسياطراف خود واکنش م

روسها می يداسيون مواد شيميايی آلی در اطراف خود،احيای فلزات،تخريب باکتری ها وويکه قادر به اکس
 .باشند

 
  :TIO2ساخت و طراحی فوتو کاتاليست ها با 

 
اضافه مي آنند...  را به جريان فاضالب يا آب لکرد فوتوکاتالبرای استفاده از عم TIO2ستی پودر TIO2ي در يک متد

.  از نور خورشيد يا المپ ها تامين مي گردد   uv پرتو .  قرار مي دهند  uvو در معرض پرتو
TIO2قرار مي ... ا آب و  را روي سطح يك ماده پايه پوشش مي دهند و اين ترآيبات را در جريان فاضالب يدر متد ديگر

هدف هر دو تکنيک .   برای فعال کردن اين ذرات اکسيد فلزی و نيمه هادی مورد استفاده قرار می گيردuvپرتو . دهند 
يط اطراف خود می باشد  ) Brag 2004.(ايجاد سطح تماس باالی پودر  TIO2بامح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIO2  شمايي از مکانيسم عمل
 

آاربردها TIO2 ی :
 

تيمارفوتوآاتاليتيك آب،تيمارفوتوآاتاليتيك فاضالب،تيمارفوتوآاتاليتيك هوا .ميباشد... و شامل TIO2کاربردهای متعدد
 

  :تيمار فوتوآاتاليتيك آب
 

TIO2ثابت شده است آه تعداد زيادي از مواد شيميايي متفاوت سميت در تصفيه آب صنعتي با استفاده از فوتوآاتاليست 
 -Organic families toxic compounds شاملاين مواد شيميايي. از آب زدوده و پاآسازي مي شوند زدايي شده و 

alkenes PCB- alkenes PAHS-- alkenes dioxins ethers furans - aldehydes pestiside- ketones 
herbicides - alchols phenols-- amine compounds cyanide estersثابت شده است آه فوتوآاتاليست  . مي باشد

بررسي ها . عالوه بر حذف آالينده ها از آب، در حذف رنگ، طعم، مزه و ترآيبات بودار و مزاحم آب نيز آاربرد دارد 
Desrosiers 2004( TIO2. ( بطور موثر باآتري ها و ويروس ها را از آب حذف مي نمايند  در ثابت آرده است آه 



 
Irelandو همكارانش انجام گرفت، نشان داده شده آه اآسيداسيون توسط TIO2 بطورموثر 

E.Coli را از آب آشاميدني حذف مينمايد.Ireland 1993)(يكي ازآاربردهاي رايجTIO2 مينراليزاسيون تري آلرومتان
ماًالماده آارسينوژن مي مي باشد آه در جريان روشهاي سنتي آلرزني آب از مواد آلي نا محلول ايجاد مي گرددو احت

  )Desrosiers) 2004 .دسبب حذف اين ترکيب ميگرد TIO2حضورهمزمان نوروباشد
 

 :تيمار فوتوآاتاليتيك فاضالب 
 

TIO2 داليلي آه. به عنوان يك عامل موثر در پاآسازي فاضالب مورد استفاده قرار مي گيردTIO2 را به عنوان يك 
.  مي سازد به فاآتورهاي متعددي بستگي دارد عامل مهم در پاآسازي فاضالب مطلوب

 .  در شرايط جو موجود امكان پذير است TIO2 پروسه پاآسازي فاضالب با استفاده از– ١
 .  بطور آامل انجام مي گيرد CO2ا به  اآسيداسيون سوسبتر– ٢
 . ارزان قيمت بوده و بازده بااليي دارد TIO2 فوتوآاتاليست–٣
 .ل باال انجام مي گيرد و در تكنولوژي صنعتي جهت سميت زدايي فاضالب مناسب مي باشد  پروسه با پتانسي– ٤
)Desrosiers 2004 . ( ازTIO2ت جهت اآسيداسيون ترآيبات آلي و احيا فلزات س در آبهاي آلوده به عنوان فوتوآاتالي

 باشند آه با ورود آنها به محيط ، پساب صنايع مختلف واجد مقادير باال از فلزات مختلف مي.سمي استفاده شده است 
 با احيا فوتوآاتاليتيكي قادر به حذف موثر فلزات سنگين از TIO2فوتوآاتاليست. خطرات زيست محيطي به بار خواهد آمد

 سبب احيا فلزات با بار مثبت به شكل متاليك و فلزي مي گردد آه در اين حالت فلزات مي TIO2.آب وپساب مي باشد 
  )Brag 2004.(حذف گردند توانند از آب 

 
  :تيمار فوتوآاتاليتيك هوا

 
نسبت به هيدروآربن هاي ها  olefin.فوتوآاتاليست سبب اآسيداسيون ترآيبات آلي فرار و هزاران آالينده هوا مي گردد

مي  اآسيد CO2بسيار سريع تر تجزيه شده وآلدئيدهايي تشكيل مي دهند آه سپس بطور آامل بهTIO2اشباع شده، روي 
سرعت واآنش با .  اآسيد مي گرددCO2ت به سرعت بهس نيز بعد از تماس با فوتوآاتاليTCEترآيب آلي فرار .گردد

امروزه سعی دارند تا از اين . افزايش رطوبت هوا آاهش يافته اما واآنش از طريق افزايش شدت نور تابشي تقويت گردند
ن در ژاپن در يمحقق.ند که بتوانند با آلودگی هوا مبارزه کنداده روها را طوری بسازيابان هاوپيپس ساختمان ها،خ

ن ماده يا. وم پوشيده شده استيتانيد تيد هستند که سطح آنها با دی اکسيق روی مصالح ساختمانی جديحال تحق
جاد کند که هم به يل ايدروکسيکالهای هيه کند و رادي می تواندبخارات آب موجود در هوا را تجزUVدراثر پرتو 

له باران شسته ينده ها به موادی که به آسانی بوسيل آاليواد آلی و هم به مواد معدنی حمله کرده و سبب حذف آنها وتبدم
 ی که بادیيابان هاياده روهاوخيدر هنگ کنگ  سطح پ. انی هم درپی ندارنديچ گونه ضرر و زيمی شودوه

تروژن موجود در هوا را حذف يد های نيس درصد اک٩٠وم پوشانده شده است می تواند حدودا يتانيد تياکس
 .دينما
ک ماه يزان يقه به ميوم می تواند در طی چند دقيتانيد تيده بادی اکسيدهد که سطوح پوشيج نشان ماينت

 .عی آلودگی را برطرف کنديروش های طب
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