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بررسی سینتیکی حذف فتوکاتالیستی متیل اورانژ از آب با استفاده از نانوذرات
تیتانیومدیاکساید نشانده شده بر روی سیلیکونکاربید
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فتوکاتالیست تیتانیومدیاکساید نشانده شده بر روی فومهای متخلخل سیلیکون کاربید برای بررسی حذف فتوکاتالیستی آالیندهی متیل اورانژ از
آب استفاده شده است .در این پژوهش نانوذرات تیتانیومدیاکساید از روش سل -ژل ساخته شده و با روش غوطهوری بر روی پایه با تخلخل
 10ppiقرار گرفتهاند .اثرات متغیرهای عملیاتی  ،PHغلظت آالینده و میزان هوای ورودی در حذف این آالینده مورد بررسی قرار گرفت .بر اسا
نتایج به دست آمده ،این واکنش از نظر سینتیکی درجه اول بوده و از مدل النگمویر -هینشلوود پیروی میکند .مدل سینتیکی به دست آمده جهت
توضیح رفتار واکنش فتوکاتالیستی نسبت به تغییر پارامترهای عملیاتی ذکر شده از درجه سوم بوده و مطابقت مناسبی با نتایج تجربی دارد.
واژگان کلیدی :تیتانیومدیاکساید ،سیلیکون کاربید ،سل -ژل ،فتوکاتالیست ،متیل اورانژ ،مدل سینتیکی

مقدمه:
تکنولوژی فتوکاتالیست از سال  1791به صورت گسترده ای مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت [1].اکسایش فتوکاتالیستی نیز از
سال  1791به عنوان یک روش موثر برای تصفیه و بهبود آب آلوده و سمی پیشنهاد شد ]2[.توجهات بسیار جلب شده نسبت به این
تکنولوژی به خاطر تخریب یا معدنیسازی کامل ترکیبات غیرزیستتخریبپذیر و تبدیل آنها به کربندیاکسید و اجزاء معدنی در هر
دو فاز گاز و مایع میباشد ]3[.در سالهای اخیر توجهات بر استفاده از مواد نیمهرسانا به عنوان فتوکاتالیست برای حذف گونههای آلی
و معدنی از محلول های آبی یا گازی متمرکز شده است .این روش به دلیل توانایی آن در اکسیداسیون اجزاء آلی و معدنی در مباحث
زیستمحیطی پیشنهاد شده است ]4[.فتوکاتالیستهای هتروژنی که از مواد نیمهرسانا مانند تیتانیوم دیاکسید استفاده میکنند می-
توانند نسبت به روشهای مرسوم حذف گونه های آلی از محیط بیشتر مورد توجه باشند چرا که این فرآیند به تدریج مولکول آالینده را
میشکند و چیزی از ماده اولیه باقی نمیماند و بدین ترتیب زبالهای که نیاز به دفع و از بین بردن داشته باشد به وجود نمیآید.
کاتالیست در طول فرآیند بدون تغییر باقی میماند و هیچ ماده شیمیایی دیگری نیز جهت مصرف نیاز نمیباشد .این موارد صرفه-
جوییهای چشمگیر و قابل توجهی را در پی داشته و عملیات سادهتر دستگاهها را موجب میشود .عالوه بر این از آنجا که آالینده با
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قدرت ،جذب سطح کاتالیست میشود ،فرآیند در غلظتهای بسیار پایین نیز انجام خواهد شد و نتایجی با غلظت زیر  ppmرا موجب
می شود .با توجه به تمام موارد گفته شده ،این فواید باعث میشود تا این فرآیند صرفهجویی های قابل توجهی را در حوزه هزینه تولید
آب و پاک نگاه داشتن محیطزیست سبب میشود [5].همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،وقتی که یک کاتالیست نیمه-
رسانا از نوع کلکوژناید(اکسیدها(… )TiO2,ZnO,ZrO2,CeO2,و سولفیدها(… ()CdS,ZnS,با فتونهایی که انرژی آنها معادل
یا بیشتر از انرژی باند نواری آنهاست پرتودهی میشود( ،)hEGاین فتونها جذب شده و جفتهای الکترون -حفره پدید میآید که
به صورت یک الکترون در نوار ظرفیت(رسانش) و یک حفره نوری درنوار واالنس جدا میشوند.

شکل  -1نمودار شماتیک واکنشهای فتوکاتالیستی

همزمان ،در حضور یک فاز سیال(گاز یا مایع) ،جذب خودبخودی شکل میگیرد و به دلیل پتانسیل کاهش(یا سطح انرژی) هر
کدام از جذبشوندهها ،الکترون به سمت مولکولهای گیرنده حرکت میکند در حالیکه حفره نوری مثبت نیز سهم مولکولهای دهنده
میشود(.در واقع انتقال حفره متناظر است با انتقال یک الکترون از مولکول دهنده به سمت جامد)

()1
()2
()3
یونهای ایجاد شده سپس واکنش داده و محصوالت واسطه و نهایی تولید میشوند.
بازده نوری میتواند با ترکیب دوباره الکترون -حفره کاهش یابد که این امر متناظر با تبدیل انرژی فتوالکتریک به گرما باشد.

()4
که  Nمرکز خنثی و  Eانرژی آزاد شده به صورت نور( )hhیا گرما میباشد]6[.
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در چند سال اخیر ،سیستمهای سوسپانسیونی  TiO2به صورت گستردهای در فرآیندهای فتوکاتالیستی به کار گرفته شدهاند.
این سیستمها فعالیت نوری نسبتا خوبی را نشان دادهاند اما جداسازی پودرهای ریز تیتانیوم دیاکسید از این سیستمها بسیار مشکل
بود .از اینرو تثبیت  TiO2بر روی پایه هایی جهت افزایش بازده جداسازی،توجهات بسیاری به خود جلب کرده است هر چند که
تثبیت ،معموال فعالیت نوری کلی  TiO2را کاهش میدهد ]9[.تکنیکهای بسیاری برای تثبیت کاتالیستهای  TiO2بر روی یک
زیرالیه جامد پیشنهاد شده است .برای مثال پوششدهی غوطهوری با استفاده از غوطهور کردن در سوسپانسیون ،پوششدهی پاششی
با استفاده از اسپری کردن محلول ،روشهای مرتبط با سل -ژل و همچنین روش تهنشینی الکتروفورتیک را میتوان نام برد .در
تحقیقات گذشته ،پایههای گوناگونی مانند گلولههای شیشهای ،فایبرگال  ،کربن فعال ،پرلیت و  ...جهت انجام واکنشهای
فتوکاتالیستی آزمایش شدهاند]9[.
نتایج تجربی متفاوتی این حقیقت را نشان دادهاند که سرعتهای تجزیه اکسیداسیون فتوکاتالیستی توسط  TiO2پرتودهی
شده با مدل سینتیکی درجه اول منطبق میباشند]7[.
بسیاری از محققان سینتیک واکنش فتوکاتالیستی را تحت شرایط متفاوتی مورد مطالعه قرار دادهاند .از برخی متغیرهای مورد
بررسی قرار گرفته میتوان به غلظت کاتالیست ،PH ،غلظت آلودگی ،اشکال مختلف  ،TiO2طول موج نور ،شدت نور ،دما ،حضور یک
الکترونگیرنده مانند  KBrO3 ،H2O2و یا  (NH4)2S2O8و نوع فتوراکتور اشاره کرد]11[.
مدل های سینتیکی اندکی وجود دارند که اکسیداسیون فتوکاتالیستی بر روی فتوکاتالیستهای پرتودهی شده را توضیح می-
دهند ]11[.از آنجایی که هنوز اختالف نظرهایی در مورد جنبه های اساسی و بنیادی مربوط به مکانیسم واکنشهای فتوکاتالیستی
وجود دارد ،مدلهایی که سینتیک واکنشها را تشریح میکنند محل بحث و تبادل نظر میباشند .اولین و وسیعترین مدل سینتیکی به
کار برده شده ،مدل النگمویر -هینشلوود میباشد ]12[.وجود حتمی رادیکال هیدروکسیل در واکنش فتوکاتالیستی هنوز در حال
بررسی است .اگر رادیکالهای هیدروکسیل اکسندههای اصلی نباشند ،آنگاه اکسیداسیون میبایست از طریق حفرههای نوار واالنس
انجام شود .مکانیسم واکنش سطح ی فتوکاتالیست بر واکنش بین یک مولکول از نیمه رسانا و یک اتم از مولکول جذب شده بر روی
سطح نیمه رسانا استوار است.

مواد و روشها:
برای تهیه نانوذرات به روش سل -ژل نیاز به انتخاب یک پیشساز است که در این پژوهش از تتراانبوتیلارتوتیتانات به عنوان
پیشساز اس تفاده شده است .همچنین برای رقیق کردن آلکوکسید از -2پروپانول و برای پپتایز کردن محلول به دست آمده پس از
شستوشو از اسید نیتریک رقیق شده استفاده شده است.
برای سنتز نانوذرات تیتانیومدیاکساید در این روش ،ابتدا  11میلیلیتر از آلکوکسید فلزی با  01میلیلیتر -2پروپانول مخلوط
شده و بر روی همزن قرار گرفت .سپس  111میلیلیتر آب مقطر با سرعت  2میلیلیتر بر دقیقه در حین هم خوردن محلول ،به محلول
اضافه گردید .محلول حاصل به مدت  9دقیقه در سانتریفیوژ قرار گرفت .پس از اتمام زمان سانتریفیوژ ،محلول باقیمانده در لولهها دور
ریخته شد و رسوب سفید رنگ حاصل با آب مقطر شسته شد .این عمل سه بار تکرار گردید .پس از شسته شدن رسوب در مرحلهی
سوم ،ب ا اضافه کردن آب مقطر حجم محلول به مقدار مشخصی رسید .با اضافه کردن اسید PH ،محلول را به مقدار  2رساندیم .محلول
اسیدی به دست آمده در دمای  91درجه سانتیگراد رفالکس گردید و سل حاوی نانوذرات تیتانیومدیاکساید به دست آمد.
الیهنشانی در این پژوهش به روش غوطهوری انجام شد .در این روش پایه به مدت  11دقیقه در سل تهیه شده قرار گرفت و
سپس به مدت  1ساعت در آون خشک شد .با توجه به تحقیقات پیشین و بهبود فعالیت فتوکاتالیستی با افزایش دفعات غوطهوری ،این
عمل سه بار تکرار گردید و در نهایت پایه روکششده در کوره الکتریکی گذاشته شد تا در دمای  611درجه سانتیگراد حرارت ببیند.
برای بررسی میزان تأثیر سه پارامتر  ،PHهوای ورودی و غلظت آالینده در فعالیت فتوکاتالیستی کاتالیستها ،از طراحی
آزمایش به کمک روش سطح پاسخ( )RSMکمک گرفته شد .در این روش با استفاده از نرمافزار  Minitabو وارد کردن پارامترهای
مورد نظر 21 ،عدد آزمایش از طرف این نرم افزار برای بررسی تأثیر این پارامترها پیشنهاد گردید .مقادیر در نظر گرفته شده برای
بررسی تأثیر غلظت آالینده 21 ،11 ،و  30ppmبود .همچنین دامنه تغییر  PHاز  2تا  14و تغییرات هوای ورودی از  1تا  9لیتر بر
دقیقه در نظر گرفته شد.
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آزمایش ها توسط راکتور فتوکاتالیستی ساخته شده در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت(.شکل  )2این راکتور به
صورت استوانهای بوده و دارای یک محفظهی عایق حرارتی میباشد .در دیوارهی این راکتور  6عدد المپ  UVکه توان هر کدام برابر
با  6وات میباشد قرار گرفته است .توان کلی راکتور  36وات میباشد .شمایی از این دستگاه در شکل زیر آورده شده است:

شکل -2راکتور فتوکاتالیستی استفاده شده

در هر مرحله از آزمایش 201 ،میلی لیتر از محلول آالینده در ظرف کوارتز ریخته شده و کاتالیست به صورت عمودی در ظرف
قرار میگرفت و نور  UVاز دیوارهها به نمونه تابیده میشد .هر کدام از آزمایشها به مدت  71دقیقه انجام گرفت و نمونهگیری هر 11
دقیقه انجام شد .برای تعیین غلظت متیل اورانژ در نمونههای گرفته شده ،از دستگاه اسپکتروفتومتر نوری(UV-Vis
 )spectrophotometrاستفاده گردید.

بحث و نتیجهگیری:
با بررسی نتایج به دست آمده از آزمایشهای انجام گرفته به وضوح مشاهده گردید که  PHمحلول آالینده ،بیشترین تأثیر را در
فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیومدیاکساید داشته است به طوریکه در  PHهای اسیدی فعالیت فتوکاتالیستی و در نتیجه سرعت
حذف آالینده به مراتب بیش از حالتهای خنثی و بازی می باشد .همچنین فعالیت در محلول بازی نیز بیش از حالت خنثی میباشد.
این نتایج در شکل  3قابل مشاهده میباشد.
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ب

شکل  -3حذف فتوکاتالیستی متیل اورانژ بر حسب زمان در محیط الف)اسیدی ،ب)بازی و ج)خنثی

روش سطح پاسخ ،مدل سینتیکی درجه سوم زیر به دست آمد:

با بررسی سایر پارامترها و انجام آزمایشات طراحی شده بر اسا

R-3113 = 1.75157 - 0.18673  PH + 0.17728  Air -0.070618  C + 0.045075  t - 3.18240E-3  PH
 Air + 0.015690  PH  C - 5.41620E-3  PH  t - 7.67671E-4  Air  t - 9.71415E-4  C  t +
0.012623  PH2 - 0.026536  Air2 + 7.56521E-4  C2 - 1.98249E-4  t2- 9.49184E-4  PH2  C +
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2.35859E-4  PH2  t + 6.47555E-4  PH  Air2 + 1.05990E-5  PH  t2 + 9.53847E-5  Air2 t +
1.16314E-5  C2 t + 4.64968E-6  C  t2
. بیانگر زمان میباشدt  بیانگر غلظت آالینده وC ، بیانگر مقدار هوای ورودیAir ، واکنشPH  بیانگرPH ، بیانگر سرعت واکنشR که
 برای.این مدل می تواند سرعت واکنش در هر لحظه را بر حسب متغیرهای عملیاتی بررسی شده در این تحقیق ارائه میکند
) و ضریب تعیینAdjusted R-squared( ضریب تعیین تعدیل شده،)R-squared(اعتبارسنجی این مدل پارامترهای ضریب تعیین
:) مورد بررسی قرار گرفتند که به شرح زیر میباشندPredicted R-squared(پیشبینی شده
R-squared=0.9212 Adjusted R-squared=0.9090 Predicted R-squared=0.8927
. اعتبار مدل به دست آمده را تأیید میکنند،مقادیر به دست آمده برای این متغیرهای آماری
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