Photocatalytic Removal of Metronidazole Using Magnetic TiO2
Nanocatalyst (Fe3O4@SiO2@TiO2): Synthesis,
Characterization, and Operational Parameters
Ali Esrafili1,
Saeedeh Khosravi2,
Mitra Gholami3,
Mahdi Farzadkia3,
Ghadir Abdorahimi2
1 Associate Professor,
2

Research Center for Environmental Health Technology, School of Public Health, Iran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran
MSc Student in Environmental Health Engineering, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Research Center for Environmental Health Technology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
(Received June 20, 2017; Accepted October 16, 2017)

Abstract
Background and purpose: Photocatalysis process with TiO2 is a well-known method for
removal of pollutants from water. However, the small particle size of TiO 2, and therefore difficulty in its
separation after treatment impede its commercialization. The aim of this study was to synthetize the
Fe3O4@SiO2@TiO2 magnetic nanoparticles (NPs) and evaluation of its efficiency in removal of
metronidazole (MNZ) from aqueous solutions.
Materials and methods: The NPs were synthetized via sol-gel method, and characterized using
SEM, XRD, VSM, and BET analysis. Then, the effect of operational parameters, including catalyst
dosage, pH, and initial concentration of MNZ on removal efficiency were examined. The order of
reaction and kinetic model, as well as the reusability potential of the catalyst were all investigated in the
optimum run. Finally, comparison was made between the adsorption, direct photolysis, application of
commercial Degussa P25 TiO2 (p25), and Fe3O4@SiO2@TiO2 NPs.
Results: The so-synthesized catalyst showed good superparamagnetic properties. The optimum
conditions for the MNZ removal were pH=8, the catalyst dosage=1.5 g/L, and initial concentration of
MNZ=40 mg/L under 180 min UV irradiation time. The kinetic study revealed that the photocatalytic
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degradation of MNZ followed the pseudo- first order (R2= 0.9912) and the Langmuir-Hinshelwood model
(R2= 0.9976).
Conclusion: According to the results, the Fe3O4@SiO2@TiO2 NPs were almost as effective as
commercial catalyst Degussa P25 TiO2 in removal of MNZ (P> 0.05). Due to the simple separation with
external magnetic field and reusability potential, Fe3O4@SiO2@TiO2 NPs can be considered as a suitable
alternative for Degussa P25 TiO2.
Keywords: photocatalysis, titanium dioxide, magnetic nanoparticles, Metronidazole
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حذف فوتوکاتالیستی آنتی بیوتیک مترونیدازول ،با استفاده از
نانوکاتالیست مغناطیسی ): TiO2 (Fe3O4@SiO2@TiO2
سنتز ،تعیین مشخصات ،و پارامتر های بهره برداری
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چكیده
سابقه و هدف :فرایند فوتوکاتالیستی با استفاده از  ،TiO2یک روش شناخته شده برای حذف لاینذدههذای لب اسذ  .امذا
اندازه کوچک ذرات  TiO2و در نتیجه مشکل جداسازی لن بعد از تصفیه ،مانع تجاری سازی لن میگذردد .هذد از ایذن
مطالعه سنتز نانوذرات مغناطیسی  Fe3O4@SiO2@TiO2و بررسی کارایی لن در حف لنتیبیوتیک مترونیذدازول )(MNZ
از محلول های لبی میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه کاربردی ،پس از سنتز نانو ذرات به روش سل -ژل ،ویژگیهای لن از طریق لنالیزهای
 VSM ،XRD ،SEMو  BETتعیذذین گردی ذد .ت ذ یر پارامترهذذای بهذذره بذذرداری شذذامل دوز کاتالیسذ  pH ،و غلظذ اولی ذه
مترونیدازول بر راندمان حف ،لزمایش و درجه واکنش و سینتیک حف  ،به همراه قابلی بازیابی کاتالیس در فذاز بهینذه
مورد بررسی قرار گرف  .در انتها ،مقایسه بین روشهذای جذفب ،فوتذولیز مسذتقیم ،کذاربرد کاتالیسذ تجذاری Degussa
 P25TiO2و کاتالیس  Fe3O4@SiO2@TiO2انجام گرف و نتایج مورد مقایسه قرار گرف .
یافتهها :نتایج لنالیزها نشان داد کاتالیس سنتز شده ویژگی های سوپر پارامغناطیسذی خذوبی از خذود نشذان مذیدهذد.
شرایط بهینه برای حف مترونیدازول در دوز کاتالیس برابر با  pH=8 ،1/5 g/Lو غلظ اولیه  MNZبرابر بذا  04 mg/Lدر
زمان  184دقیقه تابش  ،UVبه دس لمد .مطالعات سینتیکی نشان داد حف فوتوکاتالیسذتی  MNZاز واکذنش شذ ه درجذه
اول ( ) R2=4/1119و مدل انگمویر -هینشلوود ( ) R2 =4/1119پیروی میکند.
استتتتجتا  :بذذذا توجذذذه بذذذه نتذذذایج بهدسذذذ لمده ،نذذذانوذرات  Fe3O4@SiO2@TiO2بذذذه انذذذدازه کاتالیسذذذ تجذذذاری
 Degussa P25 TiO2در حف لنتیبیوتیک مترونیدازول مؤ ر میباشد ( )p > 4/45و با درنظر گرفتن سذادگی جداسذازی
لن در یک میدان مغناطیسی خارجی و قابلی استفاده مجدد از لن ،نذانوذرات  Fe3O4@SiO2@TiO2مذیتوانذد بذه ننذوان
جایگزین مناس ی برای  Degussa P25 TiO2مورد توجه قرار گیرد.
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معطو

علی اسرافیلی و همکاران

شده اسذ ( .)1بذر اسذاگ گذزارش منتشذر شذده

توسط سازمان جهانی بهداشذ

پرکاربردترین لنتیبیوتیکهای جهان اس  .و در لیس

در سذال  9411و ،9419

داروهای اساسی سازمان جهانی بهداشذ قذرار دارد(.)13،19

لاینده های نو ظهور در فاضذالب ،لبهذای سذطحی و

ط ق گزارش منتشر شده توسط سازمان غفا و دارو ایران

زیرزمینی و در حد کذمتذری در لب لشذامیدنی حضذور

در سال  ،1314مترونیدازول جزء ده داروی پذر مصذر

دارند( .)9از لنجاکه سیستمهذای متذدوال تصذفیه لب و
فاضالب برای حف

کشور بوده اس

و در این میان رده ی چهارم را به خود

این دسته از ترکی ات طراحی نشده

اختصاص داده اس ( .)10نالوه بر کاربردهذای گسذترده

اند ،بنابراین این ترکی ات بهطور پیوسته و نمدتاً از طریق

انسانی ،نیترو ایمیدازولهذا بذه ننذوان مکمذل غذفایی در

تخلیه فاضالب و پسابهای شهری و صذنعتی در محذیط

صنایع مرغداری ،و ضد انگل در پرورش مذاهی کذاربرد

رها میشوند( .)0،3حضور این ترکی ات در اجزاء

دارند که منجر به تجمذع لن در حیوانذات و همچنذین در

زیس

مختلف محیطزیس  ،حتذی در غلظذ هذای پذایین ،بانذ
ایجذذاد سذذمی

مذذزمن ،اخذذتالل در سیسذذتم انذذدوکرین و

فاضذذالب ناشذذی از پذذرورش مذذاهی و صذذنایع گوشذذ
میشود( .)15غلظ

لنتی بیوتیذک مترونیذدازول در لب

بذه پذاتوژنهذا مذیشذود( .)6،5داروهذذا و

حدود  4/1-14/9 μg/Lشناسایی شده اس  .با توجذه بذه

لنتیبیوتیکها یکی از مهمترین گروههای لاینده هذای

ویژگیهای مترونیدازول انتظار نمیرود که این ترکیذب

نو ظهور می باشند .این ترکی ات للی نذه تنهذا از طریذق

در طول فرلیندهای متداول تصفیه به طذور مذؤ ر حذف

توسذعه مقاومذ

پساب خروجی از صنایع داروسازی ،بلکه به دلیل ناقص

شذذذود .بذذذه ننذذذوان مثذذذال در حذذذف

بذذودن متابولیسذذم داروهذذا در ط ذی درمذذان ،بخذذش قابذذل

کذذارایی فراینذذد لجذذن فعذذال متعذذار  ،تنهذذا  93درصذذد

توجهای از لنها به شکل فعال دارویی دفع مذیگذردد و

میباشد .بنابراین فرلیندهای تصفیه پیشرفته برای حذف

بذذه محذیطهذذای لبذی راه مذییابذذد( .)9،0تمذذاگ مذذزمن بذذا

بیشتر این ترکیب ازم اس  .جذدول شذماره  1سذاختار

دوزهای پایین لنتیبیوتیذکهذا منجذر بذه تکثیذر انتخذابی

مترونیدازول به همراه ویژگیهای فیزیکوشذیمیایی لن را

باکتریهای مقاوم میشود ،که میتوانذد ژنهذای مقذاوم

نشان میدهد.

شده را به باکتریهای نسل بعد و یا سایر باکتریهای غیر
مرت ط از طریق پدیده ایی به نام انتقال افقذی ژن ،1منتقذل
کند .حضور لنتیبیوتیکها در محیط از جن ذههذای سذم
شناسی اکولوژیک نیز اهمی

دارد .به دلیل قابلیذ

ایذن

ترکی ات در تغییر اکوسیستم ،به طوریکه حضور لنهذا

مترونیذذذدازول

جدول شماره  :1مشخصات مترونیدازول()15
ترکیب

فرمول
مولکولی

وزن
مولکولی
)(g/mol

191/15 C6H9N3O3 Metronidazole
)(MNZ

حاللی در
لب)(g/L

1/5

pKa

ساختار ملکولی

Pka1=9/5
Pka2=10/0

زیستی باشد ،حذف
دارای اهمی

ایذن ترکی ذات از محذیطهذای لبذی

میباشد(.) 8-11

مترونیدازول ،به همراه سایر دارو های لنتیباکتریال
و لنتذی کوکسذیدیال کذذه دارای سذذاختار حلقذذهای نیتذذرو

مترونیدازول یکی از لنتی بیوتیکهای گروه نیتذرو

ایمیدازول هستند مشکوک به سرطانزایی و جهشزایی

که ویژگیهذای لنتذی باکتریذال و ضذد

میباشند .به دلیل ندم تجزیهپفیری بیولوژیکی ،سمی ،

التهابی دارد و بهطور گسترده برای درمذان نفونذ هذای

پتانسیل جهشزایی و سرطانزایی مترونیدازول ،فاضالب

ناشی از باکتری های بیهوازی ،پروتوزولها ،و باکتروئیدها

حاوی لن منجر به بروز ا رات زیان بار بر انسان و محیط

بذذه کذذار م ذیرود .لنت ذیبیوتی ذک مترونی ذدازول یک ذی از

مترونیذدازول دارای

ایمیدازول اس

1. Horizontal gene transfer

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

اکولوژیکی میشود .بنابراین حف

اهمی زیس محیطی ،تکنیکی و اقتصادی میباشد(.)16،3
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میتواند دلیلی بر رونذد مشذاهده شذده در کذاهش تنذوع

حذف فوتوکاتاليستي آنتي بيوتيک مترونيدازول

تذذذذاکنون روشهذذذذای متعذذذذددی بذذذذرای حذذذذف

یک راکتور دوغذابی مذیتذوان بذه نتذایج مذؤ ری دسذ

لنتیبیوتیک مترونیذدازول از محذیطهذای لبذی پیشذنهاد

یاف  .مطالعذه  Giraldoو همکذاران نشذان مذیدهذد کذه

شده اس  ،که میتذوان از روشهذای ،جذفب سذطحی،

فوتوکاتالیز با استفاده از  TiO2یک روش سذریع و مذؤ ر

بذا نذانوذرات لهذن صذفر

لنتیبیوتیک اکسولونیک اسید میباشد ،بذه

روشهای بیولوژیکی ،حذف

ظرفیت ذی ،ازناس ذیون ،فنتذذون و فوتوفنتذذون ،فراینذذد تذذو م

برای حف

طوری که لاینذده اولیذه بذه محصذوات جذان ی ت ذدیل

فراصوت/ازن/پرسذذولفات ،و فراینذذد سونوکاتالیسذذتی بذذا

میشود که فعالی

 TiO2نام برد( .)19،13،0هر کدام از این روش ها نالوه بر

پایینتری نیذز مذیباشذند .بنذابراین مذیتواننذد در مراحذل

مزایذا ،معذذای ی نیذز دارنذذد کذذه در حذذف

لنتذذیبیذذوتیکی

بعدی تح

مترونیدازول از محیط لبی مشکالتی را به وجود میلورنذد.
به ننوان مثال فرایند ازن زنی با وجود این کذه مذیتوانذد
رانذذدمان حذذف

ضد میکروبی نداشته و دارای سمی

تصفیه بیولوژیکی تجزیه شوند(.)91

در هر حال ،ایذن تکنولذوژی دارای موانذع تکنیکذی
اس

که مانع تجاریسازی لن میشذود و مهذمتذرین لن

بذذاای  14درصذذد را نشذذان دهذذد ،امذذا،

بازیابی ذرات  TiO2بعد از تصفیه و در خروجی راکتذور

محصوات جذان ی بذه شذدت سذمی تولیذد مذیکنذد(.)5

اس ( .)99،94برای حل این مشکل مذیتذوان از دو رویکذرد

 Carrales-Alvaradoو همکذذاران در سذذال  ،9410بیذذان

اسذتفاده

کردند که تابش  ،UVدر حف

جداسازی به وسیله ته نشینی و تث ی

کاتالیس

نیتذرو ایمیذدازول هذا از

کرد( .)93یکی از روشهای متداول بذرای جداسذازی بذه

محلول های لبی مذؤ ر نیسذ  ،زیذرا نیازمنذد دوز بذاای

وسذذذیله تذذذه نشذذذینی ذرات  ،TiO2تنظذذذیم  pHو فراینذذذد

تابش یا مدت زمان مواجه زیذاد ،مذیباشذد( .)15در چنذد

کواگواسیون -فلوکواسذیون مذی باشذد .در ایذن روش

سال اخیر فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته ،(AOPs) 1بذه

معمواً بخشی از ذرات  TiO2در لب تصذفیه شذده بذاقی

منظور حف ترکی اتللی بهخصوص ترکی ات للی مقاوم،

میماند .بنابراین برای پاکسازی نهایی ،یک مرحله اضافه

مورد استفاده قرار گرفتذه اسذ ( .)19در بذین فراینذدهای

تر میکرو فیلتراسیون ازم اس ( .)90جداسازی به وسذیله

مختلف اکسیداسیون پیشذرفته ،فراینذد فوتوکاتالیسذتی بذا

تث ی ذرات  TiO2بر روی حامل هایی مانند کوارتز ،ژل

استفاده از  TiO2توجذه زیذادی را بذه ننذوان یذک روش

سیلیکا ،للومینا ،زئولی

و کربن فعذال مذیباشذد .بذا ایذن

کارلمد و غیرسمی برای تصفیه لب به خود جلب نموده

روش نالوه بر مشکالت ناشذی از انتقذال جذرم ،کذاهش

فوتوکاتذالیتیکی بذاایی در

فوتوکاتذذالیتیکی نیذذز مشذذاهده

فعالیذ

اس  .این کاتالیس

قابذذل مالحظذذه فعالیذذ

پایداری خوبی داشته و نس تاً ارزان میباشد( .)11،18قذرار

جداسازی ذرات  TiO2از طریق سنتز نانوذرات ( )NPsبا

تابش فوتون هایی با تراز انرژی

هسته مغناطیسی ( )Fe3O4و پوسته  TiO2مورد توجه قرار

انذذرژی لن (حذذدود  ،)3/9evم ذی توانذذد

کذه ایذن نذانو ذرات دارای سذاختار هسذته-

دادن ذرات  TiO2تح
بذذااتر از گذذا

گرفته اسذ

الکتذذرون-حفذذره ) (e-/h+شذذود .کذذه

پوسذذته بذذوده و بذذهطذذور همزمذذان دارای ویژگذذیهذذای

متعاقب لن رادیکذالهذای لزادی تولیذد مذی گذردد کذه

مغناطیسی و فوتوکاتالیستی میباشند .بنابراین بذه راحتذی

اکسیدکنندههای قوی بذرای لاینذده هذای جذفب شذده

می توان لن را بذا بذه کذار بذردن یذک میذدان مغناطیسذی

بانذ

تولیذد جفذ

میباشند .به دلیل گا

انذرژی بذاای  ،TiO2تذابش UV

خارجی از لب تصفیه شده جدا نمود(.)96،95،99

( )λ < 315 nmبه ننوان من ع نوری ضذروری اسذ (.)94

تاکنون ،بیشتر فوتوکاتالیس های مغناطیسی سذنتز

مطالعات نشان میدهند بذا کذاربرد سذاده پذودر  TiO2در

شده دارای هسته مگنتیذ ( ،)Fe3O4مگامایذ ()ϒ-Fe2O3

)1. Asvanced Oxidation processes (AOPs

911
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شرایط لزاد (دما و فشار) از خود نشان میدهد ،به نالوه

میگردد .در سالهای اخیر ،یک رویکرد متفاوت بذرای

پژوهشی

و یا فری

علی اسرافیلی و همکاران

(مانند  )CoFe2O4 ،NiFe2O4و پوسذتهایذی از

لب دیونیزه ،ترکی ذات شذیمیایی بذدون خذالصسذازی و

 TiO2بودهاند( .)96از بین این ترکی ات Fe3O4 ،بذه دلیذل

تصفیه اضافی استفاده گردید .جدول شماره  9خصوصذیات

ویژگیهای مغناطیسی قابل توجه و سذمی

پذایین توجذه

بیشتری را به خود جلب نمذوده اسذ ( .)94از لنجاکذه
گا

انرژی در  Fe3O4باریکتر از  TiO2اس  ،بنابراین

با تابش  ،UVحاملهای بار تولید شده در  TiO2بذه ایذه
 Fe3O4منتقل میشوند که این امر بان

افزایش بازیذابی

الکترون -حفره ،و درنتیجه کاهش فعالیذ فوتوکاتذالیتیکی
میشود .قرار دادن یذک ایذه میذانی از  SiO2بذین هسذته
مغناطیسی و پوسذته  ،TiO2بانذ
لهن تح

جلذوگیری از انحذالل

تابش  ،UVپوششدهی بهتر  TiO2و مذانعای

برای لن که هسته مغناطیسی به ننوان یک مرکز بازیذابی
الکتذذرون -حفذذره نمذذل نمایذد ،مذیگذذردد( .)99،96،99در
مطالعه  Xuو همکاران ،قرار دادن ایه  SiO2بذین Fe3O4

و  TiO2بان
لب نس

به ود قابل توجه در راندمان حف

فنل از

مواد مورد استفاده در این مطالعه را نشان میدهد.
جدول شماره  :2خصوصیات مواد مورد استفاده در مطالعه
فرمول مولکولی Abbr.

نام ماده

کاربرد

ت مین کننده

Darmesdat, Merk MNZ C6H9N3O3
مترونیدازول
Germany
Sigma-Aldrich
کلرید لهن  Шشش لبه FeCl3.6H2O
کلرید لهن  Пچهار لبه FeCl2.4H2O

-

تهیه محلول استوک
سنتز هسته مگنتی

Sigma-Aldrich

سنتز هسته مگنتی

تترا اتیل اورتوسیلیکات

TEOS Si(OC2HS)4

Sigma-Aldrich

سنتز کاتالیس (پیش ماده)

تترا بوتوکسی تیتانیوم

C16H36O4Ti

Sigma-Aldrich

سنتز کاتالیس (پیش ماده)

Ethanol

C2H6O

Merk

سنتز کاتالیس (حالل)

Merk

سنتز کاتالیس (کاتالیزور)

لمونیاک
کپسول گاز نیتروژن

N2

سنتز کاتالیس

Hydrochloric acid

HCl

Merk

 pHتنظیم

سود

NaOH

Merk

pHتنظیم

Degussa P25 TiO2

TiO2

P 25

Degussa Corp

نمک طعام

NaCl

-

-

کاتالیس
pHzpcاندازه گیری

سنتز نانوذرات مغناطیسی
بعذذذد از یذذذک سذذذری مطالعذذذات مقذذذدماتی ،روش

به ندم حضور ایه  SiO2گردید(.)11

سذذذاده سذذذل -ژل بذذذرای سذذذنتز نذذذانوذرات مغناطیسذذذی

براسذذاگ بررسذذیهذذای صذذورت گرفتذذه ،تذذاکنون

دی اکسذذید تیتذذانیوم کذذه دارای سذذاختار هسذذته-پوسذذته

مطالعذذه ایذذی در خصذذوص کذذاربرد نذذانوذرات مغناطیسذی

میباشد انتخاب گردید( .)33-98،11برای سنتز نذانوذرات

لنتذیبیوتیذک

 ،Fe3O4@SiO2@TiO2سه مرحله متذوالی شذامل ،سذنتز

مترونیدازول انجذام نگرفتذه اسذ  .بنذابراین بذا توجذه بذه

هسته مگنتی  ،پوششگفاری سیلیکا بر روی هسته و در

 Fe3O4@SiO2@TiO2به منظذور حذف
ضرورت توسعه روشهایی برای حف

لنتیبوتیکها و

نیذذاز بذذه مطالعذذات ب ذیشتذذر در زمینذذه کذذاربرد نذذانوذرات

لخر پوستهگفاری مستقیم  TiO2انجام شد.
در مرحله اول ،هسته مگنتی

به روش هم رسوبی و

مغناطیسی دیاکسید تیتانیوم به روش سل-ژل و کذاربرد

شذذد .بذذرای ایذن کذذار ،ابتذذدا  11/68 gاز  FeCl3.6H2Oو

لنتیبیوتیک مترونیذدازول از محلذولهذای

 0/31گرم  FeCl2.4H2Oدر  944 mLلب دیونیزه حذل

لن در حف

لبی پرداخته اس .

مواد و روش ها

کرده و به مدت  1سان

در دمای  85درجذه سلسذیوگ

بذذه شذذدت هذذمزده ( 644دور در دقیقذذه) شذذد و بذذرای
جلوگیری از اکسیداسیون بذا گذاز نیتذروژن ح ذابدهذی

در این مطالعهی کاربردی ،برای تهیه مواد شیمیایی

شد .از لنجاکه رسوب یونهای  Fe2+و Fe3+در حضذور

مذذذورد نیذذذاز ،از محلذذذول اسذذذتوک مترونیذذذدازول بذذذا

–  OHانجام میشود ضمن هم زدن 94 ،میلیلیتر محلول

 1444میلیگذرم در لیتذر ،ازطریذق انحذالل 4/1 g

لمونی ذاک  34درصذذد ( )W/Vبذذه صذذورت قطذذرهای بذذه

پذذودر خذذالص مترونی ذدازول در  100ccمتذذانول (مذذرک،

راکتور اضافه شد .همان طور که انتظار میرفذ

در ایذن

 ) HPLC gradاسذذتفاده گردیذذد و در دمذذای  0درجذذه

مرحله رنگ محلول از نارنجی به قهوهایی تغییر کرد کذه

سلسیوگ نگهذداری شذد .در کلیذه مراحذل لزمذایش ،از

()Fe3O4

غلظ

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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مغناطیسذذی ،ایذذن مطالعذذه بذذه بررسذذی سذذنتز نذذانوذرات

با استفاده از ماده اولیه  Fe2+و  Fe3+در محیط بازی سذنتز

حذف فوتوکاتاليستي آنتي بيوتيک مترونيدازول

بذذه طذذور

م ذیباشذذد .در انتهذذای ای ذن مرحلذذه سذذوپرناتان

دادههذذذا در اسذذذکن مرحلذذذهایذذذی  4/49و زمذذذان  3 sدر
محذذدوده  9 θ = 94-84بدسذ

مغناطیسی و با کمک لهن ربا ( 1تسال) جدا شد.

لمذذد .مسذذاح

سذذطحی

در مرحله دوم به منظور پوشذشدهذی ایذه  SiO2از

نذذذانوذرات از طریذذذق ایزوتذذذرمهذذذای جذذذفب نیتذذذروژن

روش سل-ژل استفاده شذد .بذدین ترتیذب کذه محصذول

) (Brunauer-Emmett-Tellerمحاسذذذذذذذ ه

مگنتی ذ

)(BET

مرحلذذه اول در  94میل ذیلیتذذر لب دی ذونیزه84 ،

گردیذذذد .بذذذرای تعیذذذین ویژگذذذیهذذذای مغناطیسذذذی از

میلی لیتر اتانل ( 65درصد ) به ننوان حالل و  6میلیلیتذر

دسذذذذذذتگاه مغنذذذذذذاطیس سذذذذذذنج لرزشذذذذذذی ()VSM

لمونیاک ( 98درصد) بهننوان کاتالیزور پراکنذده شذد و

(Research,155/magnet:Varian,V-7300

)Prinston-Applied

سپس  18میلیلیتر تترا اتیل ارتذو سذیلیکات ( )TEOSبذه

در دمای اتاق استفاده شد.

ننوان پیشساز ،قطره قطره و بذهلرامی اضذافه گردیذد و

بذذرای تعیذذین  ،pHzpcاز روش  ،pH-driftاز محلذذول

با استفاده از یک همزن،

نمذذک طعذذام  4/41مذذوار بذذه ننذذوان الکترولیذذ  ،و از

بذه کمذک

محلولهای سود و اسید کلریدریک  4/1موار به ننوان

لهذن ربذذا جذذدا گردیذذد و سذه بذذار بذذا اتانذذل و لب مقطذذر

نوامذذل کنتذذرلکننذذده  pHاسذذتفاده گردی ذد( .)30در ایذذن

شستشذذو داده شذذد و در یذذک لون در دمذذای  64درجذذه

لزمذذایش  54میلذیلیتذذر از محلذذول الکترولیذ

در یذک

سلسیوگ خشک گردید.

فالسک ارلن مایر ریخته شذد .سذپس  pHفالکذسهذای

سپس محلول به مدت  5سان

 644دور در دقیقه هم زده شذد .سذوپرناتان

در مرحله بعذد Fe3O4@SiO2 ،بذه ننذوان هسذته ،و

ارلن مایر در بازه بین  9تا  19از طریق اضافه کردن اسذید

دی اکسید تیتانیوم برای پوشش دهی استفاده شذد .بذرای

کلریدریک  4/1موار و محلولهای سود تنظیم گردیذد

این کار 4/3 g ،از این نانوذرات در  64میلی لیتذر اتذانول

و بعد  4/15گرم نمونه کاتالیس  ،بذه هذر فالکذس ارلذن

بدون لب  11درصذد ( )V/Vپراکنذده شذد و سذپس 10

مایر اضافه گردید .درب لن بسته شد و  pHنهایی بعد از

میلی لیتر تیتانیوم تترا بوتوکساید به لرامذی بذه لن اضذافه

 90سان

چرخش مداوم بر روی شیکر بذا  944دور در

شد .این مخلوط با شذدت زیذاد ( 644دور در دقیقذه) بذه

دقیقذذه در دمذذای اتذذاق سذذنجش گردیذذد(.)19،14،8،6،0،9

بذهطذور

نقطهای که  pHمنحنی خط  pHfinal=pHinitialرا قطع

مدت  3سان

هم زده شد .سذپس سذوپرناتان

مغناطیسی جدا شده و سه بار با لب و اتانل شسذته شذد و
به این نل

میکند به ننوان  pHنقطه بار صفر

گردید.

که فاز لناتاز دی اکسید تیتانیوم که بااترین

فعالی فوتوکاتالیتیکی را دارد با حذرارت ذرات  TiO2بذین

لزمایشات فوتوکاتالیستی

 044-644 ₒ Cتولید می شود ،در لخر به مدت  1سذان

در ایذذن مطالعذذه کذذاربردی ،لزمایشذذات در راکتذذور

در دمای  054درجه سلسیوگ کلسینه گردید(.)98

انجذذام گردی ذد .من ذذع تذذابش از طری ذق ی ذک ام ذ
تعیین مشخصات نانو ذرات سنتز شده
مورفولذذوژی کاتالیس ذ

UV

مستغرق در محلول که دارای ایذه ایذی از کذوارتز ،کذه

سذذنتز شذذده بذذا اسذذتفاده از

بهطور نمودی در مرکز راکتور قرار داشته اس  ،تذ مین

میکروسکوپ الکترونی روبشذی )(S360,MV2300) (SEM

 ،54444 μw/s/cm2و طول موج تابشی

تعیین گردید .جه

و

در محذدوده  UV-Cبذذوده اسذ  .اخذذتالط در راکتذذور از

ساختار کریستالی لن ،لنالیز الگوی انکسار اشعه ایکذس

طریق قرار دادن لن بر روی شیکر ت مین گردیذد .تمذامی

) X’pert pro MPD-PANalytical (XRDدر  04 kvو

لزمایشات به مدت  184دقیقذه و در دمذای  99±3درجذه

 34 mAبذا تذابش  ) λ = 4/150nm( Cu Kαانجذام شذد.

نگه داشتن دمذا ،راکتذور

911

تعیین کیفی ترکی ذات کاتالیسذ

شد .شدت ام
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ناپیوسته و با حجم کاری  1لیتر در مقیاگ لزمایشذگاهی

پژوهشی

علی اسرافیلی و همکاران

درون محفظه لب خنککننده بذا چذرخش مذدوام قذرار
گرف  .جه

تنظذیم  pHاز سذود و اسذید کلریذک 4/1

نرمال اسذتفاده گردیذد .در شذروع هذر لزمذایش ،ق ذل از
روشن کردن امذ
کاتالیس

فراینذذذدهای فوتوکاتالیسذذذ

بذذذا اسذذذتفاده از نذذذانوذرات

 Fe3O4@SiO2@TiO2و کاتالیسذذذذذ

تجذذذذذاری P25

انجذذذام شذذذد و نتذذذایج از نظذذذر رانذذذدمان حذذذف

مذذذورد

 ،UVابتذدا سوسپانسذیون نذانوذرات

مقایسه قرار گرفتند .یافتههای حاصذل از مقایسذه توسذط

و لاینده به مدت  34دقیقه در تذاریکی قذرار

نذذذرمافذذذزار  Excellو بذذذا اسذذذتفاده از لنذذذالیز لمذذذاری

داده شد تا نمل جفب و وا جفب لنتیبیوتیک به تعادل

 Independent sample t-Testتجزیه و تحلیل شد.

برسد سپس ام  UVروشن شده و جفب قرائ گردیذد.
غلظ

پس از دوره تاریکی ،بذه ننذوان غلظذ

در نقطذه

صفر در محاس ات استفاده شد .بعد از لن ،برای برداش

یافته ها
ویژگی فوتوکاتالیس سنتز شده ،بیشترین مغناطیس

نمونه در فواصذل زمذانی مشذخص مقذدار  3میلذیلیتذر از

اش اع ( ،)Msوادارندگی ( )Hcو مغناطیس پسذماند ()Mr

به صورت مغناطیسذی

به ترتیب برابر بذا  34 Oe ،00/94 emu/gو 0/94 emu/g

و با لهنربای  1تسال جدا شد .باقیمانده غلظ مترونیدازول

میباشد .مقادیر پایین  Hcو  Mrنشان میدهذد کذه نمونذه

با اسپکتروفتومتر مرئی -فرابنفش ) ( DR6000, HACH

سنتز شده رفتار سوپر پارامغناطیسی خوبی در دمای اتذاق

در ماکزیمم پیک جفبی  394نانو متر انذدازهگیری شذد.

نشان مذی دهذد .همچنذین مقذادیر بسذیار پذایین  Mrنشذان

باقیمانذذده مترونیذذدازول،

میدهد که ذرات کاتالیس

بعد از جداسازی مغناطیسی

در نمونههای پایینتذر از حذد تشذخیص اسذپکتروفتومتر،

کلوخه و متراکم نشده اس

اسذتفاده مجذدد از

از کرومذذذذذاتوگرافی مذذذذذایع بذذذذذا نملکذذذذذرد بذذذذذاا

کاتالیسذ  ،بذذه راحتذی در محلذذول پراکنذذده مذی شذذوند.

) (HPLC,CECIL,4100اسذذتفاده گردی ذد .ایذن دسذذتگاه

مقادیر باای  Msنیز نشان میدهد فرایند ایه گفاری در

مجهز به دتکتذور UV/VISمذدل  0944و سذتون C18ec

مراحل سنتز ،ویژگیهای مغناطیسذی نذانوذرات را خیلذی

محلول برداشته و ذرات کاتالیس

جهذذ

انذذدازهگیذذری غلظذذ

( ) 5 μm 954 ˟ 0/6بوده اس

و قرائ

ها در طول موج

و جهذ

تح ت یر قرار نداده اس و کاتالیس سنتز شذده از خاصذی

 318 nmانجام گردید .فاز متحذرک ترکی ذی بذا درصذد

مغناطیسی بسیار خذوبی بذه منظذور جداسذازی برخذوردار

حجمی  94به  84از استونیتریل ،لب با دبذی  1میلذیمتذر

اسذذ  .تصذذویر شذذماره (1الذذف) لنذذالیز  VSMرا بذذرای

در دقیقه و حجم تزریق  94میکرو لیتر بوده اسذ  .تذ یر

کاتالیس سنتز شده در دمای اتاق ( )95ₒ Cنشان میدهد.

پارامترهذذای بهذذرهبذذرداری شذذامل دوز کاتالیس ذ

اولیذه لاینذده 04-95

 Fe3O4@TiO2@SiO2در محذذدوده زاویذذه 9θ=94-84ₒ

one factor at the

در تصویر شماره ( 1ب) نشان داده شده اس  .پیکهای

لزمایش شد ،و سذینتیک تجزیذه

حاصل از این لنالیز با الگو های استاندارد موجذود بذرای

مورد مطالعه قرار گرف  .همچنین میزان اسذتفاده مجذدد

 )JCPDS File no.19-0629( Fe3O4و JCPDS TiO2

بذدین نحذو کذه

کذذه

گرم در لیتر ،pH =9-14 ،غلظذ
میلیگرم در لیتر بوده اس
 timeبر راندمان حف
از کاتالیس

که با متد

مورد لزمایش قرار گرفذ

) )File no.21-1272مذذورد مقایسذذه قذذرار گرفذذ

بعد از هر لزمایش ،اختالط راکتذور متوقذف شذده و بذه

نتذذذایج حضذذذور ایذذذن دو ترکیذذذب را نشذذذان مذذذیدهذذذد.

نانوذرات اجازه داده شد تا بذه صذورت مغناطیسذی جذدا

همچنذذین نذذدم مشذذاهده پیذذکهذذای مربذذوط بذذه SiO2

شوند ،سذپس محلذول لبذی از راکتذور خذارج شذده و بذا

) (JCPDS File no.20-1050نشان دهنده تشذکیل یذک

محلذذول جدیذذد مترونیذذدازول جذذایگزین شذذد .در نهایذ

ایه لمور

مقایسذذذه بذذذین روشهذذذای جذذذفب ،فوتذذذولیز مسذذذتقیم و

نکته قابل توجه دیگر لن اس

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 SiO2بذر روی هسذته مغناطیسذی مذیباشذد.
که پیک های مربذوط بذه
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الگذذوی پذذراش اشذذعه ایکذذس ( ) XRDنذذانوذرات

حذف فوتوکاتاليستي آنتي بيوتيک مترونيدازول

هماتی

سنتز شده برابر با  99 m2/gبدس

( )JCPDS File no.33-0664در طیف به دس

لمده رؤی

نشده اس

که ندم تغییر رنگ از قهذوهایذی

افزایش کلی اندازه ذرات ناشی از فرایند ایهگفاری ،از
مقدار  SBETمربوط به  )54m2/g) P25کوچک تر اسذ

به نارنجی در طول مرحله کلسینه کذردن نیذز تاییدکننذده
ندم تشکیل هماتی

( )αFe2O3اس  .انذدازه نذانوذرات

با استفاده از رابطه شرر در مورد هسته مگنتی

لمده اس

که به دلیل

و مقدار  pHzpcبرای کاتالیسذ
بدس

بر اسذاگ

سذنتز شذده برابذر بذا 6/9

لمده اس  .در دیگر مطالعات نیز  pHpzcکاتالیس

پهنای پیک ( )3 1 1و کریستالهای دی اکسذید تیتذانیوم

 TiO2در محذذذدوده  0/5-9قذذذرار دارد( .)18در جذذذدول

بر اساگ پهنای پیک ( )1 4 1به ترتیب برابر بذا  19/13و

شماره  3خالصهای از ویژگیهای کاتالیس هذای مذورد

لمده اس  .همذانطذور کذه در تصذویر

اسذذتفاده در ایذذن مطالعذذه شذذامل نذذانوذرات سذذنتز شذذده و

 1نانو متر بدس

شماره ( 1ج) ،در دو بزرگنمایی  944و  544نانومتر نشان
داده شذده اسذ

کاتالیس

نذانوذرات دارای سذاختار نسذ تاً کذروی

تجاری  P25لمده اس .

در این مطالعه ،به منظور بررسی ت یر دوز کاتالیس

هستند که ماتریکس  TiO2به صورت ایهی سفید رنگ

بر راندمان حف

در تصویر مشخص اسذ  .مقذدار  SBETبذرای نذانوذرات

غلظ های مختلفی از کاتالیس

الف

مترونیدازول و تعیین مقذدار بهینذه لن،
سنتز شده ( 4/5-3گرم

ب
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علی اسرافیلی و همکاران

جدول شماره  :3مشخصات نانوذرات مورد استفاده در این مطالعه
NP sample

)Composition (wt.%

)Crystallite size (nm

)SBET (m2/g

)Ms (emu/g

)MR (emu/g

)Hc (Oe

Degussa P25 TiO2

84 anatase

91

54

-

-

-

)Fe3O4 (56/86

)M(19/13

99

00/94

0/94

34

)SiO2 (91/09

)A(1

94 rutile
Fe3O4@SiO2@TiO2

)TiO2 (91/65

در لیتر) در شرایط ابتی از سایر متغیرها ( ،pH=9غلظ

لنتذی بیوتیذک

به منظور بررسی ت یر  pHبر حذف

اولیه مترونیدازول برابر با  ) 64 mg/Lمورد لزمایش قرار

مترونیذذدازول ،غلظ ذ

گرف  .نتایج حاصل از این بررسی در نمذودار شذماره 1

 pHهذذای  8 ،6 ،0 ،9و  ،14در دوز بهینذذه کاتالیسذذ

لمده اس  .همانگونه که مالحظه مذیشذود بذا افذزایش

مدت زمان تابش  184دقیقه مذورد بررسذی قذرار گرفذ

دوز کاتالیس

 64 mg/ Lاز محلذذول مذذفکور در
و

از  4/5به  9گرم در لیتر ،رانذدمان تجزیذه

همذذان طذذور کذذه در نمذذودار شذذماره  9مشذذخص گردیذذد

فوتوکاتالیسذذتی مترونیذذدازول از  81/15درصذذد بذذه 19/0

مترونیدازول با افزایش  ،pHافزایش یافته

درصذذد افذذزایش یافتذذه اس ذ  ،امذذا افذذزایش بیشتذذر دوز
کاتالیسذ

منجذذر بذذه کذذاهش رانذذدمان حذذف

تذذا 10/18

درصد میشذود .رانذدمان تجزیذه در دوز کاتالیسذ

1/5

راندمان حف
اس

و در  pH = 8به باا ترین راندمان حف  ،برابذر بذا

 19/85درصد می رسد .به طور کلی رانذدمان حذف
محدوده قلیایی و خنثی بهتر از حال

در

اسیدی بوده اسذ

گرم در لیتر به مقدار تقری اً ابتی میرسد ( 19/1درصد)

و  pHبهینه در حال

که تفاوت قابل توجه ای با حداکثر راندمان نذدارد و بذه

در قلیایی ترین حال  ،بیشتر از حال

منظور مدیری مصر مواد مورد اسذتفاده در مطالعذه ،دوز

بنابراین  pHبرابر با  8به ننوان  pHبهینذه در نظذر گرفتذه

 1/5 g/Lبه ننوان دوز بهینه کاتالیس در نظر گرفتذه شذد و

و سایر لزمایشات در ایذن مقذدار نذددی pH

سایر لزمایشات با این مقدار از کاتالیس

انجام گردید.

مترونیدازول ( ،pH= 8غلظ مترونیدازول= ) 64mg/L

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

اسیدی مذی باشذد.

انجام گردید.

نمودار شمماره  :2تذ یر  pHاولیذه بذر رانذدمان حذف

فوتوکاتالیسذتی

مترونیدازول (دوز کاتالیس  ،1/5 g/Lغلظ مترونیدازول= ) 64mg/L

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 951فروردین 9911
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نمودار شماره  :1ت یر دوز کاتالیسذ بذر رانذدمان حذف فوتوکاتالیسذتی

شده اس

قلیایی قرار دارد و رانذدمان حذف

حذف فوتوکاتاليستي آنتي بيوتيک مترونيدازول

ت یر غلظ

اولیه مترونیدازول ( 04-95میلیگرم در

انتخاب ،ضریب رگرسیون خطی قرار گرف  .این فرایند

شرایط ابتی

با ضریب رگرسیون  4/11از واکنش درجذه اول پیذروی

فوتوکاتالیستی تح

لیتر ) در فرایند حف

از سایر متغیرها مورد بررسی قرار گرف

میکند .نتایج این بررسی در جدول شماره  0لمده اس .

که نتایج لن در

نمودار شماره  3لمده اس  .همانطورکه مشخص اسذ
با افزایش غلظ

اولیه لاینده ،رانذدمان حذف

بررسی سینتیک فرایند

کذاهش

مذذییابذذد ،بهطوریکذذه حذذداقل رانذذدمان برابذذر بذذا 88/65

سذذینتیک اکسیداسذذیون فوتوکاتالیسذذتی بسذذیاری از

 95میلیگرم در لیتر و حداکثر راندمان

ترکی ات للی با استفاده از معادلذه انگمذویر -هینشذلوود

درصد در غلظ

 18/45درصد در غلظ

 04میلیگرم در لیتر میباشد.

نمودار شماره  :3ت یر غلظذ

اولیذه مترونیذدازول بذر رانذدمان حذف

لنالیز میشود( .)36،35فرم اصذال شذده معذادات بذرای
واکنشهای انجام شده در سطح ت ادلی جامد -مذایع ،بذه
ترتیب معادله  9 ،1و  3میباشد.

معادلذذه  0فذذرم خط ذی معادلذذه  1بذذه منظذذور محاس ذ ه
( ،=pH 8دوز کاتالیس

ضرایب  kcو  KLHمیباشد.

)g/L 5/ 1

بذذذه منظذذذور بررسذذذی درجذذذه واکذذذنش ،دادههذذذای
لزمایشذذگاهی ب ذهدس ذ

در ایذذذن معذذذادات [ MNZ0 ،غلظذذذ

لمذذده در غلظ ذ هذذای مختلذذف

مترونیدازول ) Kobs ،(mg/Lاب

مترونیدازول ،در معادات واکذنش درجذه صذفر ،درجذه

درجه اول اس

اول و درجه دوم قرار گرفتذه و نتذایج لن مذورد بررسذی

که متذ ر از غلظذ

میباشد KLH ،اب

قرار گرف  .در مورد واکنش درجه صذفر ،درجذه اول و
درجه دوم به ترتیب فرمهذای خطذی  lnCt ،Ctو  1/Ctدر

واکذنش شذ ه

اولیذه مترونیذدازول

جفب اکسیداسذیون فوتوکاتالیسذتی

جذذفب انگمذذویر ( )L/mgو  kcابذ
-1

سذذرن

-1

واکنش در سطح )  (mg L minمیباشد.

برابر زمان برای هر یک از غلظ ها ترسیم شد و مذالک
جدول شماره  :3مشخصات نانوذرات مورد استفاده در این مطالعه
درجه واکنش

911

فرمول

فرم خطی

04

)R2 C (mg/L
64
54

95

درجه صفر

4/9013

4/9013

4/8916

4/8399

درجه اول

4/1119

4/1839

4/1893

4/1848

درجه دوم

4/938

4/1131

4/1418

4/1655

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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یذذا اب ذ

سذرن

اولیذذذه

پژوهشی

علی اسرافیلی و همکاران

در این مطالعه ابتدا با توجه به معادلذه  3مقذدار Kobs
محاس ه گردید .برای این منظور ،تغییذرات خطذی (ln(C0/C

در  tبرای دادههای لزمایشگاهی بهدس

ترتیب برابر با  1/499 mg L-1 min-1و  4/416 L mg-1به
دس

لمده اس .

لمده برای هذر

یک از غلظ های مختلف مترونیدازول ،ترسیم شد کذه
نتایج لن در نمذودار شذماره  0مشذخص گردیذده اسذ .
مقادیر  Kobsبه طور مستقیم از لنالیز رگرسیون فرم خطی
این نمودارها به دس
غلظ

میلید که مقذادیر مربذوط بذه هذر

در جدول شماره  5لمده اس  .همانگونه کذه از

نتذایج اسذتن اط مذیشذود ،غلظ های پایینتذر مترونیذدازول
مطابق

بیشتری با واکنش ش ه درجه اول (ضذریب R2

بااتر) دارند.
نمودار شماره  :5تغییرات نکذس ابذ

سذرن

واکذنش در غلظذ

های مختلف مترونیدازول

استفاده مجدد از کاتالیس
یکی از فاکتورهای مهم کاربرد یک کاتالیسذ
صذذنع  ،حفذذب قابلیذذ

در

کاتالیسذذتی بعذذد از اسذذتفاده در

چرخههای پی در پی اس  .بدینمنظور ،لزمایش بازیابی
و استفاده مجدد از کاتالیس
گردید و کاتالیس
نمودار شماره  :4تغییرات خطی ) ln(C0/Cدر برابذر زمذان در تجزیذه
فوتوکاتالیستی مترونیدازول در غلظ
جدول شماره  :5اب

سرن

های مختلف

در شرایط فاز بهینذه انجذام

در طول  6دوره بهذرهبذرداری مذورد

استفاده قرارگرف  .نتایج این لزمذایش در نمذودار شذماره 6
مشذذخص شذذده اسذ  .رانذذدمان تجزیذذه بعذذد از  6چرخذذه
اسذذتفاده تنهذذا  8/05درصذذد کذذاهش نشذذان داده اس ذ

ش ه درجه اول برای غلظ

های

و

راندمان در چرخه ی  6همچنان باای  14درصد اس .

مختلف مترونیدازول
R2

)Kobs * 100 (min-1

4/1119

9

04

4/1839

1/ 9

54

4/1893

1/ 0

64

4/1848

1/ 9

95

C0

نمودار  1/Kobsدر غلظ  c0ترسیم شذد (نمذودار شذماره .)5
فرم خطی نمودار نشان مذیدهذد کذه سذرن

تجزیذه ،از

مدل انگمویر -هینشلوود پیذروی مذیکنذد (.)R2=4/1196
مقادیر  kcو  KLHاز نقطذه تالقذی و شذیب خذط فذوق بذه

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

نمممودار شممماره  :6تذذ یر بازیذذابی کاتالیسذذ بذذر رانذذدمان حذذف
مترونی ذدازول ( ،pH= 8غلظ ذ مترونی ذدازول=  ،04mg/Lدوز کاتالیس ذ
 ،1/5 g/Lزمان= 184دقیقه )
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به منظور محاس ه مقادیر  kcو  KLHبا توجه به معادلذه ،0

حذف فوتوکاتاليستي آنتي بيوتيک مترونيدازول

لزمایشذات جذفب و مقایسذذه فراینذد فوتذذولیز مسذتقیم بذذا
فرایند فوتوکاتالیس

توسط کاتالیس

این لزمایشات به منظور تعیین میزان جفب لاینذده
بر روی کاتالیس

فهم بیشتر رانذدمان تجزیذه فوتوکاتالیسذتی مترونیذدازول

و تذ یر جذفب بذر رانذدمان حذف

و

دی اکسید تیتانیوم مغناطیسی شذده ،بذه

ت یر برخی از متغیرهای اصلی شامل دوز کاتالیس
و غلظ

همچنین برای تعیین ت یر تابش  UVبذر تجزیذه مولکذول

pH ،

اولیه لاینده پرداخته ایم.
اس

از پارامترهای مهم و ضروری ،دوز کاتالیس

مترونیدازول انجام گردید .همچنین در لزمایشات دیگر،

که مقدار بهینه لن بهترین نملکذرد را بذه همذراه خواهذد

تجاری  P25مورد

و نیز منجر به پاییننگه داشتن هزینهها مذیگذردد.

نانو کامپوزی

سنتز شده با کاتالیس

مقایسه قرار گرف ( .)39از لنجا که دی اکسذید تیتذانیوم
تنها جزء فعال نذوری در نانوکامپوزیذ

سذنتز شذده مذی

داش

نمودار شماره  1نشان می دهد با افزایش دوز کاتالیس ،
افذذزایش مذذییابذذد .افذذزایش فعالیذذ

رانذذدمان حذذف

باشد ،بنابراین به منظور مقایسه  Fe3O4@SiO2@TiO2با

فوتوکاتالیتیکی با افذزایش میذزان بارگذفاری کاتالیسذ

پودر  p25از میزان بارگفاری یکسان  TiO2استفاده شذد

نشاندهنده رژیم کاتالیستی هتروژن میباشد ،بهگونذهای

( .)4/5 g/Lنمودار شماره  9نتایج این لزمایشات را نشان

افذزایش

میدهد .بر اساگ نتایج راندمان حذف
استفاده از نانوکاتالیس

مترونیذدازول بذا

مییابد تا زمانی که به نقطذه خاصذی برسذد و بعذد از لن

سذنتز شذده Fe3O4@SiO2@TiO2

نمل میکنذد( .)18،3در ایذن

(میانگین=  16/90و انحرا
کاتالیسذذ

که سرن

واکنش با افزایش غلظ

کاتالیسذ

معیذار=  )1/1در مقایسذه بذا

تجذذاری ( P25میذذانگین=  18/36و انحذذرا

کاتالیس

مستقل از غلظ

مطالعه با افزایش دوز کاتالیس
راندمان حف

از  4/5به  9گرم در لیتر،

افزایش یافته و از  81/15به  19/0درصذد
کاتالیسذ

رانذدمان تذا

معیار =  )1/3از لحاظ لمذاری تفذاوت معنذا داری وجذود

میرسد اما با بااتر بردن غلظذ

ندارد (.)p=4/18

 10/18درصذذد کذذاهش مذذییابذذد .در هذذر حذذال ،فعالیذذ
کاتذذذالیتیکی در دوز  1/5 g/Lتقری ذذذاً بذذذه مقذذذدار ذذذابتی
میرسد .در توضیح این پدیده میتوان گف که راندمان
تجزیذذه فوتوکاتالیسذذتی لاینذذدههذذای للذذی بذذه تعذذداد
سای های فعذال و قابلیذ

جذفب فوتذون در کاتالیسذ

مورد نظر بستگی دارد .با افذزایش دوز نذانوذرات ،TiO2
مساح

سطح کلذی کاتالیسذ

افذزایش یافتذه و جذفب

نوری افزایش می یابد ،در نتیجه تعداد سای های فعال و

فراینذذد هذذای جذذفب ،فوتذذولیز مسذذتقیم و فوتوکاتالیسذذتی (،pH =9
غلظذذ
غلظ

مترونیذذدازول=  ،04mg/Lغلظذذ

 p 25برابذذر بذذا ،4/5 g/L

 Fe3O4@SiO2@TiO2برابر با ) 9/3 g/L

کذذه نتیجذذه لن افذذزایش رانذذدمان تجزی ذه فوتوکاتالیسذذتی
اس  .وقتی غلظ

 TiO2به بااتر از سذطح اشذ اع برسذد

کدورت باایی در راکتور ایجاد شذده و بانذ

افذزایش

پراکنش نور و در نتیجه کاهش نفذوذ نذور مذیشذود کذه

بحث

نتیجذه لن کذاهش رانذدمان تجزیذه اسذ  .ذرات اضذافی

بعذذد از افذذزودن کاتالیسذذ

بذذه راکتذذور ،سذذرن

اکسیداسیون و راندمان بذه تعذدادی از فاکتورهذای بهذره
برداری بستگی دارد ،بنابراین در ایذن مطالعذه بذه منظذور

919
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 TiO2مانند یک غربال نوری نمذل مذیکنذد و مسذاح
سطحی  TiO2را که با من ع تابش مواجه اس
میدهد و بان

را کذاهش

کاهش نفوذ نور می شود .به نذالوه ،در
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نمودار شماره  :7راندمان حف

مترونیدازول از محلول های لبذی در

جف های الکترون -حفره تولید شده ،افذزایش مذییابذد

پژوهشی

علی اسرافیلی و همکاران

غلظ ذ هذذای بذذاای کاتالیس ذ  ،تذذراکم و تجمذذع ذرات
کاتالیس (به دلیل بر همکذنش ذره-ذره) مذیتوانذد بانذ
کاهش سطح در دسترگ برای جذفب نذور شذود(.)31،38،18
مطالعات زیادی ت یر میذزان بارگذفاری کاتالیسذ

را در

تجزیه نوری لایندههذای للذی بررسذی کذردهانذد ،ولذی
نتایج به گونهای اس

که نمیتذوان مسذتقیماً لنهذا را بذا

هم مقایسه کرد ،زیرا میزان بارگذفاری کاتالیسذ

مترونیذذذدازول نیذذذز دارای دو گذذذروه نملکذذذردی
قابل یونیزه شذدن 1اسذ
داده شده اس

اب

کذه در جذدول شذماره  1نشذان

تفکیک اسید و باز لن در دو نقطذه

و ا ذر

 pKa1 = 9/55و  pKa2 = 10/00قذذذذذرار دارد .بنذذذذذابراین

پراکندگی نذور تذابعی از طذول مسذیر نذوری در راکتذور

مترونیدازول در مقادیر  pHپذایینتر از  pKa1بذار مث ذ ،

و به ابعاد فتو راکتور بسذتگی دارد( .)18امذا در ایذن

در  pHبااتر از  pKa2بذار منفذی و در بذین ایذن دو نقطذه

اس

مطالعات روند یکسانی مشذاهده شذده اسذ  .در مطالعذه

خنثی میباشد.

شکوهی و همکاران دربارهی حف بیسفنول  ،Aبا افذزایش
دوز کاتالیسذ

از  4/5تذذا  5گذذرم در لیتذذر ،بذذازده فراینذذد
از  5بذه

افزایش مییابد .سپس با افزایش میزان کاتالیس

 94گذذرم در لیتذذر ،افزایش ذی در کذذارایی فراین ذد مشذذاهده

با توجه به موارد ذکر شده مذی تذوان گفذ

کذه در

نم ذیشذذود( Xekoukoulotakis .)04و همکذذاران نی ذز بذذه

 pH = 9برهم کذنشهذای الکترواسذتاتیک بانذ

ایجذاد

نتایج مشابهای در مطالعه خود دس

یافتند( .)3در مطالعه

دافعذذه ب ذین مترونی ذدازول و سذذطح کاتالیس ذ

مذذیشذذود

سذذذذمرقندی و همکذذذذاران بذذذذر روی کذذذذارایی فراینذذذذد

بنابراین کمترین راندمان برابر با  98/05درصذد مشذاهده

رنذذگ

شد .در محدوده  0تا  ،14سطح مترونیذدازول خنثذی اسذ ،

 ،Reactive Black 5بذا افذزایش مقذدار اولیذه نذانوذرات

بنابراین دافعه ای وجذود نذدارد و بذا افذزایش  ،pHرونذد

از حذدود

مشاهده گردید ،به طوری که

فوتوکاتالیسذذتی دی اکسذذید تیتذذانیوم در حذذف
 TiO2از  4/95تا  1گرم در لیتر ،راندمان حف

افزایشی در راندمان حف

 53درصد به حدود  81درصد افزایش یاف  ،و سپس بذا

حذذداکثر رانذذدمان در  pH = 8برابذذر بذذا  19/85درصذذد

افزایش تا  3گرم در لیتر ،راندمان تذا  89درصذد کذاهش

بهدس

لمد .باید به این نکته نیز اشذاره کذرد کذه تولیذد

نشان داده اس (.)01

رادیکالهای هیدروکسیل نیز در شرایط قلیایی بهتر صورت

فوتوکاتالیستی لایندههای للی دارد pH .بر ویژگیهای

تقری اً کوچکتر یا برابر بذا  84درصذد اسذ (.)09،38،18

(از طریق  ،) pHpzcو ویژگیهذای لاینذده (از

بنابراین به دلیل وجود یذونهذای هیدروکسذید در سذطح

نقطه نظر  )pKaت یر میگفارد( .)09،31همچنین میتواند

 ،TiO2این یونها به راحتی مذیتواننذد بذه رادیکذالهذای

بر تعادل لب (و در نتیجه تولید رادیکذال هیدروکسذیل)

هیدروکسیل ،اکسید شوند و اساگ کار فرایند اکسیداسذیون

نیز مؤ ر باشد( .)3بسیاری از مطالعذات از نقطذه صذفر بذار

پیشذذرفته نیذذز بذذر م نذذای تولیذذد رادیکذذال هیدروکسذذیل

الکترونذذذی ( ) pHpzcبذذذرای مطالعذذذه تذذذ یر  pHاسذذذتفاده

میباشد( .)09در  pH=6راندمان حذف

انذدکی کذاهش

کردهانذد( .)18در مطالعذه کنذونی ،ایذن مقذدار بذرای دی

یاف  .کاهش راندمان در این نقطه به دلیل تذ یر متقابذل

لمذد.

و لاینده ،بذرهم کذنش بذین ذرات

کاتالیس

اکسید تیتذانیوم مغناطیسذی برابذر بذا  6/9بذه دسذ
بنابراین سطح کاتالیس

در  pH< 6/9دارای بار مث ذ

در  pH> 6/9دارای بار منفی اس .

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

و

بین ذرات کاتالیس
کاتالیس

که به  pHبهره برداری بستگی دارد می باشذد.
1. Ionizable functional group
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 pHاولیه محلذول نقذش مهمذی در رانذدمان حذف

میپفیرد بذه طذوری کذه توزیذع  TiOHدر 3< pH< 14

حذف فوتوکاتاليستي آنتي بيوتيک مترونيدازول

در  pH = PZCبار سطحی خنثذی در ذرات کاتالیسذ

و

ماننذذد فیلتراسذیون داخلذی نمذذل کذذرده و بانذ

تجمذذع ذرات کاتالیسذذ

و

فوتونهای نوری میشود که به ذرات  TiO2میرسذد .از

بزرگتر شدن لنها میشود کذه تذه نشذینی لنهذا را بذه

در

ن ذذود نیذذروی دافعذذه بانذذ

همراه خواهد داش به گونهایی که از این ویژگذی فیزیکذی
بذذرای بازیذابی ذرات کاتالیس ذ

در راکتورهذذای غشذذایی

کذذاهش

طرفی ،تشکیل گونههذای فعذال در سذطح کاتالیسذ
یک مقدار اب

از شدت نور ،میزان کاتالیسذ

تابش ،مقداری اب

و زمذان

میباشد ،بنابراین با افزایش غلظذ

فوتوکاتالیستی (PMR) 1اسذتفاده مذیشذود( .)18کذاهش

لاینذذده مقذذدار گونذذههذذای فعذذال کذذافی نخواهذذد بذذود و

تقری ی راندمان در محدوده  pH = 14میتوانذد بذه دلیذل

راندمان حف

کاهش مییابد که در سایر مطالعذات نیذز

تشکیل ترکی ات واسطهای باشد که  pHمحلول را تح

گزارش شده اس ( .)05،00در مطالعه کرمانی و همکاران

ت یر قرار میدهد .بذا ایذن حذال ،کمذانی و همکذاران در
مطالعه حف

سونوکاتالیستی مترونیدازول به ایذن نتیجذه

رس ذیدند کذذه کذذاهش  pHس ذ ب افذذزایش می ذزان حذذف
مترونیدازول میشود( .)19به طور کلی توضیح تذ
بر رانذدمان حذف

یر pH

فوتوکاتالیسذتی پیچیذده اسذ ( .)3در

بر روی حف

کتکول با روش ازن زنی کاتذالیزوری بذا
نذانوذرات مغناطیسذی اکسذید لهذن

استفاده از کاتالیس

دوپ شده با سیلیس و تیتانیوم ،راندمان حف
غلظ

با افزایش

کتکول کاهش یاف ( .)06در مطالعه فرزاد کیذا و

همکاران بذر روی حذف

فوتوکاتالیسذتی مترونیذدازول،

مطالعه  Elmollaوهمکاران بر روی تجزیه لنتیبیوتیکهای

غلظ

لموکسیسیلین ،لمپیسیلین ،و کلوکساسیلین بذا اسذتفاده

در لیتر انتخاب شد و نتایج نشان داد که با افزایش غلظ

از  ،UV/TiO2در ت یر  pHبر راندمان تجزیذه بذا در نظذر
گرفتن ویژگیهای کاتالیس

اولیه مترونیدازول در دامنه  04تذا  194میلذیگذرم

اولیه لنتیبیوتیک ،راندمان حف

کذاهش مذییابذد(.)09

و همچنین لنتذیبیوتیذک،

ازم اس به این نکته اشاره شود کذه از دیذدگاه مهندسذی،

افذذزایش رانذذدمان در  pHهذذای  ،3 ،8 ،5و  11را نشذذان

بذه صذرفاً

دادنذذد( .)09در مطالعذذه لقذذاجریی و همکذذاران بذذر روی
حف

فوتوکاتالیستی رنگ راکتیو قرمز  ،118و توضیح

مقدار لاینذدهای کذه تجزیذه مذیشذود نسذ
راندمان تجزیه اهمی

بیشتری دارد .به ننوان مثال بعذد

از  184دقیقه تابش ،مقدار مترونیدازول حذف

شذده بذه

 pHبر اساگ پتانسذیل نقطذه صذفر ) (pzcانجذام گرفذ ،

ترتیذب در غلظذ هذذای  54 ،64 ،95و  04میلذیگذذرم در

 pHpzcبذذرای ذرات  TiO2در محذذدوده  6/8قذذرار داشذذته

لیتر برابر با  09 ،56 ،66و  31میلیگرم در لیتر مذیباشذد.

اس  ،بنابراین رنگ راکتیو قرمز  118کذه از رنذگهذای

بر اسذاگ ایذن دیذدگاه بذا افذزایش غلظذ  ،کذل مقذدار

در  pHاسذیدی بهتذر جذفب سذطح ذرات

مترونیدازولی که تجزیه شذده افذزایش مذییابذد بنذابراین

لنیونی اسذ
فوتوکاتالیس

در  pHاسیدی بااتر بوده اس (.)03
همان طور که در نمودار شماره  3مشذخص گردیذد

با افزایش غلظ

باای ضریب رگرسیون مؤید این مطلب اس

که حف

کاهش مییابذد.

لنتذیبیوتیذک مترونیذدازول توسذذط دی اکسذید تیتذذانیوم

دلیل این روند را به ماهی فوتونی واکنشهای فوتوکاتذالیز

مغناطیسی شده از واکنش ش ه درجه اول پیروی میکند.

نس

لاینده ،رانمان حف

پارامترهای ذکر شده در جذدول شذماره  0و مقذدار

میدهند( .)00،18در غلظ های بذاای سوبسذترای

و واکنش حف

مترونیذدازول بذا اسذتفاده از کاتالیسذ

للی ،به طور همزمان هم سذطح  TiO2اشذ اع مذیشذود و

دی اکسذذذید تیتذذذانیوم مغناطیسذذذی شذذذده یذذذک فرلینذذذد

هم راندمان فوتونی کاهش مییابد .بذه ن ذارت دیگذر بذا

هتروژن اسذ  ،بایذد ضذرایب مربذوط بذه

افزایش غلظ

مترونیدازول ،مولکولهذای مترونیذدازول

فوتوکاتالیس

جفب سوبسترای للی بر سطح  TiO2و همچنین ضرای ی

1. Photocatalytic Membrane Reactor
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حف

با بار مث

شده اس

و در نتیجه راندمان

نملکرد سیستم با افزایش غلظ  ،افزایش داشته اس .

پژوهشی

علی اسرافیلی و همکاران

واکنش سوبسترای للی بذا سذطح

که نشان دهنده سرن

فعال شده نوری می باشد نیز محاسذ ه شذوند .بذه ن ذارت
دیگر اب

سذرن

 Fe3O4@SiO2@TiO2میتواند به ننوان یک جایگزین
مناسب برای  Degussa P25 TiO2مورد توجه قرار گیرد.

واکذنش شذ ه درجذه اول ( )Kobsدر

فرایند فوتوکاتالیز هتروژن دو ن ارت اب
بذر حسذب  )L mg-1و ابذ

سذرن

جفب (KLH

واکذنش در سذطح

کاتالیس ( kcبر حسب  )mg L-1 min-1را در بذر مذیگیذرد
(معادله  .)9بنابراین به منظور پیدا کردن ایذن ضذرایب از
مدل انگمویر -هینشلوود استفاده شد .مطالعذات زیذادی
نشان میدهند که سرن

تجزیه فوتوکاتالیسذتی بسذیاری

از ترکی ذذات للذی از ایذن مذذدل پیذروی مذیکنذذد(.)38،35
مقدار اب
بدس

واکنش در شرایط بهینه 4/49 min-1

سرن

لمده اس .

نمودار شماره  :7راندمان حف

مترونیدازل از محلولهای لبی در

فرایندهای جفب ،فوتولیز مستقیم و فوتوکاتالیستی (غلظ

همانطورکه در نمودار شماره  9مشذاهده مذیشذود
جفب  MNZبر روی کاتالیس

سذنتز شذده قابذل توجذه

غلظ

مترونیدازل=  ،04mg/Lغلظ

=،pH

 p 25برابر با  ،/5 g/Lغلظ

 Fe3O4@SiO2@TiO2برابر با )9/3 g/L

نم ذیباشذذد ،بذذهطذذوری کذذه بعذذد از  184دقیقذذه لزمذذایش
راندمان حف

حذدود  9درصذد بذه دسذ

لمذده اسذ .

همچن ذین تذذابش  UVت ذ یر قابذذل مالحظذذهای در حذذف
مترونیدازول ندارد و راندمان حذف

در پایان میتوان بیان نمود  Degussa P25 TiO2پر
کذذاربردترین کاتالیسذذ

مذذورد اسذذتفاده در تصذذفیه لب

بعذد از  184دقیقذه

اس  ،اما مشکل جداسازی لن به دلیذل انذدازه کوچذک

کذه ایذن نتیجذه توسذط

ذرات زمینه ساز پژوهش برای یافتن مواد جایگزین شده

محققان دیگر نیز مشاهده شد( Shemer .)15و همکذاران

هذذای مغناطیسذی

برابر با  5/63درصذد شذده اسذ
نیز راندمان حف

اسذ  .در ایذن مطالعذه نذذانو کامپوزیذ

 6-19درصذد مشذاهده کردنذذد( .)08همچنذین در نمذذودار

و کذذاربرد لن در تجزی ذه فوتوکاتالیسذذتی لنت ذی بیوتی ذک

سذنتز

مترونیدازول مذورد بررسذی قذرار گرفذ  .نتذایج حاصذل

تجاری  ،P25میزان بارگفاری یکسذان

نشذان داد کذه روش سذذل-ژل روش مناسذ ی بذرای سذذنتز

 TiO2استفاده شد ،بذه ایذن صذورت کذه دوز پذودر P25

کامپوزی

 Fe3O4@SiO2@TiO2می باشد ،بذه طذوری

برابذر بذا  4/5 g/Lو  Fe3O4@SiO2@TiO2برابذر بذا g/L

که کاتالیس

 9/34در نظذذر گرفتذذه شذذد (جذذدول شذذماره  .)3رانذذدمان

خود نشان داده اس  .همچنین نملکذرد فوتوکاتذالیتیکی

حف

توسط  P25بااتر امذا بسذیار نزدیذک بذه رانذدمان

بسیار خوبی داشته اس و در شذرایط بهینذه ( pHبرابذر بذا ،8

حذذف

سذذنتز شذذده م ذی باشذذد ( )p<4/45بذذه

دوز کاتالیس  ،1/5g/Lغلظ لاینده برابر بذا  04 mg/Lو

شماره  ،9نتذایج لزمذایش مقایسذه نذانو کامپوزیذ
شده با کاتالیس

کاتالیس ذ

طذذوری کذذه مذذی تذذوان گفذذ

کاتالیسذذ

 Fe3O4@SiO2@TiO2از نظر فعالی

سذذنتز شذذده

کاتالیسذتی مشذابه

 Degussa P25 TiO2می باشد .با در نظر گرفتن بازیذابی
مگن

شده در یک میدان مغناطیسی و

راح

کاتالیس

قابلی

استفاده مجذدد از ایذن کاتالیسذ  ،نانوکاتالیسذ

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

سنتز شده ویژگیهای مغناطیسی خذوبی از

زمان تابش  184دقیقه) راندمان حف
لمده اس
حف

 18درصد بدس

بنابراین میتواند به انذدازه  Degussa P25در

لنتی بیوتیک مترونیدازول مؤ ر باشد و با توجه به

سذذادگی جداسذذازی لن توسذذط ی ذک می ذدان مغناطیس ذی
خارجی و ویژگذیهذای خذوب بازیذابی (حفذب رانذدمان

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 951فروردین 9911
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مترونیدازول را بذا تذابش  UVحذدود

 Fe3O4@SiO2@TiO2به روش ساده سل-ژل سنتز شذد

حذف فوتوکاتاليستي آنتي بيوتيک مترونيدازول

"بررسی کارایی فرلیند حف فوتوکاتالیستی مترونیذدازول

 می توانذد جذایگزین،) ران متوالی6  درصد در14 باای

به وسیله اکسید تیتانیوم مغناطیسذی شذده از محلذولهذای

 مطالعه درجه واکنش و. محسوب شودp25 مناس ی برای

 اس15 لبی" در مقطع کارشناسی ارشد در سال

-سینتیک فرایند نشان داد کذه فراینذد از مذدل انگمذویر

حمای دانشگاه نلوم پزشکی و خدمات بهداشذتی درمذانی

) و مقذدار ابذR2 =4/1196( هینشلوود پیروی کرده اس

کذه بذا

 بدین منظور از کلیه کسانی که در. ایران اجرا شده اس

.لمد

 بدس4/49 min-1 در شرایط بهینه برابر با

سرن

دانشگاه نلوم پزشذکی و خذدمات بهداشذتی درمذانی در

سپاسگزاری

اجرا این مطالعذه همکذاری داشذتهانذد صذمیمانه تقذدیر و
.تشکر میگردد

ایذذن مقالذذه حاصذذل بخشذذی از پایذذان نامذذه بذذا ننذذوان
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