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Abstract
Background and purpose: Sonocatalytic process as an advanced oxidation process is
considered for degradation of pollutants in aqueous solution. The aim of this study was to increase the
removal of dye by doping of TiO2 with non-metal element such as nitrogen.
Materials and methods: Un-doped and N-doped TiO2 nano-particles with different nitrogen
contents were synthesized by a simple sol–gel method in laboratory. X-ray diffraction (XRD), Field
emission scanning electron microscopy (FE-SEM), Energy dispersive X-ray analysis (EDX), and UV–
visible diffuse reflectance spectra (UV-vis DRS) were used for characterization of the synthesized
nanoparticles. The sonocatalytic activity of synthesized nanoparticles was evaluated by investigating
degradation of reactive blue 29 under ultrasonic radiation and the effects of nitrogen doping content,
different initial pH of solution, and dye concentration.
Results: The study showed that both un-doped and doped nano-particles were in nano-sized that
tend to agglomerate. By using different nano-particles, the highest sonocatalytic activity was achieved by
0.6 N-doped TiO2 with 58 % after 90 min of ultrasonic irradiation. Effect of initial pH of aqueous
solution showed that the sonocatalytic activity decreased by increase in initial pH.
Conclusion: Sonocatalysis using N-doped TiO2 was found to be an effective method for
degradation of textile dyes. The high sonocatalytic activity could be attributed to the band gap narrowing
and anatase phase in TiO2 nanoparticles. Sonocatalytic degradation followed the Langmuir–Hinshelwood
kinetic model (R2 = 0.98) with a rate constant of 0.01 mg L−1 min−1.
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چكیده
سابقه و هدف :فرایند سونوکاتالیستی به عنووا یکوی از روشهوا اکسیداسویو پیشورفته بورا تجزیوه آالینود ها در
محیطها آبی مورد توجه قرار گرفته است .بنابراین ،هدف از این مطالعه افزایش راندما فراینود سونوکاتالیسوتی بوه روش
دابد کرد د اکسید تیتانیوم با یک عنصر غیر فلز مانند نیتروژ است.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی TiO2 ،دابد شد با مقادیر مختلو نیتوروژ بوه روش سو  -ژل در آزمایشواا
سونتز شود و آنوالیز هوا )،ﬁeld emission scanning electron microscopy (FE-SEM) ،X-ray diffraction (XRD
) Energy dispersive X-ray analysis (EDXو ) UV–visible diffuse reflectance spectra (UV-visDRSجهوت
تعیین خصوصیات نانوذرات سنتز شد استفاد گردید .فعالیت سونوکاتالیستی نانوذرات سنتز شد بوا بررسوی تجزیوه رنو
راکتیو بلو  92تحت شرایط تابش امواج اولتراسونیک در حضور  TiO2دابد شود بوا مقوادیر مختلو نیتوروژ و هو چنوین
تغیییرات  pHو غلظت ها مختل رن مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشا داد که نانوذرات ساخته شد دارا انداز ا در مقیاس نانومتر است که تمای به آگلومر شود
دارد .باالترین فعالیت سونوکاتالیستی برا نانوکاتالیست  0.6 N-doped TiO2به مقدار  85درصد بعد از  29دقیقوه حاصو
شد .اثر  pHاولیه محلول نشا داد که فعالیت سونوکاتالیستی با افزایش  pHکاهش پیدا میکند.
استنتاج :چنین فرایند می تواند به عنوا یک روش موثر جهت تجزیه رن ها نساجی مورد استفاد قورار گیورد .فعالیوت
باال سونوکاتالیستی را میتوا به کاهش شکاف انرژ نسبت داد .این مطالعه از مدل النامویر-هینشولوود ( )R2 = 9/25بوا ثابوت
سرعت واکنش  9/90 mg L−1 min−1در تجزیه سونوکاتالیتیکی رن پیرو گردید.
واژه های کلیدی :رن

راکتیو بلو  ،92د اکسید تیتانیوم دابد شد با نیتروژ  ،فرایند سونوکاتالیستی

مقدمه
استفاد مجدد از پسوا ،،مویتوانود بوه عنووا یوک
راهکار مناسب جهت تامین منابع آ ،در نظر گرفته شود

ولی هموار خطورات بوالقو بهداشوتی و اثورات زیسوت
محیطی ناشی از استفاد مجدد از پسا،ها باید استانداردها

مولف مسئول :امیر حسین محوی -تهرا  :دانشاا علوم پزشکی تهرا  ،پژوهشکد محیط زیست ،مرکز تحقیقات کیفیت آ،
 .0استادیار ،دانشکد بهداشت ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت ،دانشاا علوم پزشکی زاهدا  ،زاهدا  ،ایرا
 .9مرکز تحقیقات کیفیت آ ،،پژوهشکد محیط زیست ،دانشاا علوم پزشکی تهرا  ،تهرا  ،ایرا
 .3استاد ،گرو مهندسی بهداشت محیط ،دانشکد بهداشت ،دانشاا علوم پزشکی تهرا  ،تهرا  ،ایرا
 .4استادیار ،دانشکد بهداشت ،دانشاا علوم پزشکی گیال  ،رشت ،ایرا
 .8استاد ،گرو بهداشت محیط ،دانشکد بهداشت ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشاا علوم پزشکی تربت حیدریه ،تربت حیدریه ،ایرا
تاریخ تصویب 0321/9/2 :
تاریخ ارجاع جهت اصالحات 0321/09/1:
 تاریخ دریافت 0321/09/9 :
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اکسيداسيون سونوکاتاليستی رنگ راکتيو بلو  92توسط نانو ذرات
 N-doped TiO2از محيط آبی

پژوهشی

حسین کمانی و همکاران

سودمند که دارا رانودما بواالیی باشود همووار موورد

گرفتوووه اسوووت( .)3،9مهووو تووورین مرحلوووه در فراینووود

توجه بود است .یکی از آالیند هوا وارد بوه محویط،

فوتو/سونوکاتالیستی تشکی جفتها الکترو  -حفور

فاضال ،رنای ناشی از صنایع پر مصرف آ ،مانند صنایع

میباشود .تشوکی جفوتهوا الکتورو  -حفور نیازمنود

نساجی و رنارز موی باشود .فاضوال ،خروجوی چنوین

تأمین گاف انرژ  0بوین الیوه ظرفیوت 9و

الیوه رسوانش3

صنایعی یکی از عمد ترین منابع آلوودگی محویط اسوت

است .گاف انرژ بین الیوه ظرفیوت و الیوه رسوانش در

که الزم است قب از تخلیه و ورود به محویط زیسوت بوه

( TiO2فرم آناتاز) برابر با  3/9الکتورو ولوت مویباشود.

نحو مطلوبی تصفیه شود( .)0در چنین صونایعی  99توا 39

زمانی که مقدار انرژ توأمین شود (فوتوو ) بویشتور از

هوا

گاف انرژ باشد ،جفتهوا الکتورو  -حفور در نیموه

درصد از رن

ها استفاد شد مربوط بوه رنو

راکتیو میباشد که به دلی داشتن ساختما آنتراکوئینو

هاد تولید میشود .در  ،TiO2طول موجی که قوادر بوه

مقوواوم بووه تجزیووه بیولوووژیکی ،رهاسوواز آ بووه مح ویط

تامین اختالف انرژ بین الیهها ظرفیت و رسوانش باشود،

اثرات مخربی بور اکوسیسوت دارد .برخوی از روشهوا

 355نانومتر است ،بنابراین طول موجها کو تور از 355

مرسوم مانند جذ ،سوطحی و لختوهسواز  ،آلوودگی را

نانومتر (عمدتاً ناحیه فورابنفش اموواج الکترومغناطیسوی)

تنها از یک فاز به فاز دیار منتقو مویکنود و از طرفوی،

برا تولید جفوتهوا الکتورو  -حفور در  TiO2مووثر

روشها دیار هو چوو توهنشوینسواز  ،فیلتراسویو ،

میباشد .الکترو و حفور بوه ترتیوب بوه عنووا عوامو

روشها شیمیایی و روشها غشایی عالو بر داشوتن

احیاء کنند و اکسیدکنند قو عم نموود و بوا تولیود

هزینهها بهر بردار باال ،در بسیار از مووارد آالینود

رادیکالها هیدروکسی ( )OHآالیند ها آلی را تخریوب

به صورت کام حذف نمیگردد .اموروز  ،فرآینودها

مینمایند .امروز تکنیکهایی برا حساسسواز نیموه

اکسیداسیو پیشرفته به عنوا یکی از مووثرترین روشهوا

رساناهایی نظیر  TiO2به نور مرئی (طول موجهوا بواال)

تصفیه پیشنهاد شد است که قدرت تخریب آالیند ها

استفاد میشووند کوه یکوی از مرسوومتورین آ هوا دابود

مقاوم را دارا میباشود .در بوین فراینودها اکسیداسویو

کرد با فلزات و غیر فلزات است که سوبب کو کورد

پیشرفته ،روشها اکسیداسیو کاتالیستی بر پایه اسوتفاد

گاف انرژ میگردد .استفاد از امواج اولترا صوت نیوز

از نانوکاتالیستها مورد توجه قرارگرفته است .در فرایند

روش دیار است که مویتوانود باعو

تحریوک نیموه

فوتو/سونوکاتالیسووتی ،از اکسوویدها و سووولفیدها فلووز

رساناها در فرایند کاتالیستی شود( .)4بسیار از محققوین

نیمه هاد ها به صورت خالص یا دابد شد با فلوزات بوه

بوور ایوون باورنوود کووه مکانیس و سونوکاتالیسووتی شووبیه بووه

عنوا کاتالیست اسوتفاد مویشوود .چنوین کاتالیسوتهوایی

مکانیس فتوکاتالیستی است با این تفاوت کوه در فراینود

ماننوووود ،ZrO2 ،CeO2 ،CdS ،ZnS ،ZrO2 ،ZnO ،TiO2

سونوکاتالیستی پدید سونولومینسانس و نقاط داغ که به

 WO3 ،SnO2به صورت نانوذر خالص و یا نانوذر دابد

وسیله کاویتاسیو صوتی بوجود میآید ،منجر به تولیود

شد با یک فلز و یا غیر فلوز مویباشوند .تواکنو فعالیوت

نور با طول موج گسترد میشود کوه منبوع انورژ بورا

فوتوکاتالیستی برخی از این کاتالیستها (از قبی ،WO3

فعالیت کاتالیستی است .بنابراین دابد کرد یو فلوز و

 ZnSو ،) ...مورد بررسی قرار گرفت که فعالیت فتوکاتالیستی

غیوور فلووز در سوواختار  TiO2موویتوانوود فعالیووت فراینوود

اغلب آ ها ک تر از  TiO2بود است و هو چنوین ذرات

سونوکاتالیستی آ را افزایش دهد( .)1،8از مزایا دیاور

 TiO2به علت دارا بود خواص منحصر به فورد از قبیو
سازگار با محیط زیست ،پایدار شیمیایی ،غیر سومی

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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3. Conduction band
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مربوطه رعایت گردد .بنابراین ،توسعه یک روش موثر و

بووووود و قیمووووت ارزا اخیوووورا مووووورد توجووووه قوووورار

اکسيداسيون سونوکاتاليستي رنگ راکتيو بلو 93

برا فاضال،هایی که توانایی نفووذ نوور در آ هوا کو

پیشساز تیتانیوم ،و ماد تر اتی آمین (شرکت مرک)

است (مانند فاضال ،صونایع رناورز ) اشوار کورد .در

به عنوا عام دابد شوند در ساختار د اکسید تیتانیوم

چنین فاضال،هایی ،نفوذ امواج فرا صوت تا عمو 98- 39

استفاد گردید .ذرات د اکسید تیتوانیوم دابود شود بوا

سانتیمتر قاب مالحظه است ،بنابراین اموواج فورا صووت

مقادیر مختل

نیتوروژ دابود شووند  1 ،3و  09درصود

میتوانود بوهعنووا یوک گزینوه جهوت تولیود رادیکوال

مولی نیتروژ به تیتانیوم ( 9/09 ،9/91 ،9/93بوه ترتیبوب

هیدروکسی استفاد شود( .)1اگور چوه اسوتفاد از روش

 TN2 ،TN1و  TN3ناماذار شدند) سونتز شود .بورا

اولترا صوت نیاز به انورژ زیواد دارد ولوی اسوتفاد از

سونتز ،مقودار مشخصوی از مواد تتورا ایوزو پروپوکسواید

نانوکاتالیستها دابد شد و دابد نشد میتوانود زموا

تیتانیوم و مواد تور اتیو آموین در حوالل الکو اتانو

واکنش را کاهش و راندما حذف را افزایش دهود کوه

(شرکت مرک) درو بالو توه صواف ،بور رو هموز

در نتیجه ،سبب کاهش هزینههوا در ایون روش شوود(.)1

مغناطیسی ح گردید .پس از  39دقیقه اختالط بور رو

هدف از ایون مطالعوه تولیود نوانوذرات  TiO2دابود شود

همز و تشکی س شفاف ،بالو حاو س شوفاف بوه

عنصر نیتروژ است

مدت  8ساعت در آزمایشاا در دما محویط قورار داد

که بتواند رانودما فراینود سونوکاتالیسوتی  TiO2را بوا روش

شد و ژل نیمه شفافی حاص گردید کوه دارا مقاوموت

دابد کرد ارتقاء بخشد و با به کارگیر فراینود حوذف

و چسبندگی خوبی بود .ژل حاصله به مودت  94سواعت

سونوکاتالیستی ،کارآیی این روش را برا پسوا،هوایی

در دما  59درجه سانتیگراد در فور خشک شد .پوودر

که پتانسی جذ ،نور بواالیی دارنود ،بررسوی نمایود .در

خشک حاصله پس از چندین بار شستشو با آ ،دیوونیز

) (N-doped TiO2با مقادیر مختل

این مطالعه رن
از گرو رنو

راکتیو بلو  ،92به عنوا یوک شواخص
هوا آنتراکوئینوو کوه دارا سواختار

در دمووا  899درجووه سووانتیگووراد بووه موودت یووک سوواعت
کلسینه گردید .برا سنتز د اکسید تیتانیوم خالص تمام

مقاوم ،سمی و غیر قابو تجزیوه بیولوژیوک و مقواوم در

مراح سنتز مشابه روش سونتز د اکسوید تیتوانیوم دابود

برابر روشها متداول فیزیکی و شیمیایی است با روش

شد انجام شد ولی در مرحله سنتز از عوام دابد شوند

اکسیداسیو پیشرفته سونوکاتالیستی درحضور نانوذرات

استفاد ناردید .پس از ساخت نوانوذرات ،خصوصویات

 TiO2و  N-doped TiO2مورد مطالعه قرار گرفت و امید

کیفی آ ها ،با آنالیز پراش اشعه ایکس ) ،(XRD0آنوالیز

اسووت کووه نتووایج حاصو از ایوون مطالعووه جهووت کوواهش

میکروسووکو الکترونووی روبشووی ،FE-SEM 9آنووالیز

آلوووودگیهوووا مشوووابه و رسووواند غلظوووت آ هوووا بوووه

 EDX3و آنالیز  DRS4مورد بررسی قرار گرفت.

اسوتانداردها زیسوت محیطووی تخلیوه پسوا ،در صوونایع
کشور مفید واقع شود.

فعالیت سونوکاتالیستی نانوذرات تهیه شد
در این مطالعه از رن

مواد و روش ها

راکتیو بلو  92بورا بررسوی

فعالیت سونوکاتالیستی نانوذرات سنتز شد استفاد شود.

ساخت نانو ذر د اکسید تیتانیوم دابد شد بوا نیتوروژ

ایون رنو

) (N- doped TiO2و تعیین مشخصات آ ها

انتراکوئینووو اسووت و براسوواس خاصوویت یونیزاسوویو

در این مطالعه تجربی ،از روش س  -ژل برا سونتز
نووانو ذرات د اکسووید تیتووانیوم دابوود شوود و خووالص
اسووتفاد شوود( .)9بوورا سوونتز ذرات دابوود شوود از تتوورا
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جزء رنو

براسواس سواختار شویمیایی جوزء رنو

هووا

هوا آنیوونی و راکتیوو مویباشود .در مرحلوه
1. X-Ray Diffraction
2. Field Emission- Scanning Electrons Microscope
3. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy
4. Diffuse Reflectance Spectra
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فرایند سونوکاتالیستی میتوا به اسوتفاد از ایون فراینود

ایزوپروپوکساید تیتانیوم (شرکت مرک) به عنووا مواد

پژوهشی

حسین کمانی و همکاران

سونوکاتالیستی تاثیر متغیرها مختل

عنصر دابد شد نیتروژ  ،زما انجوام واکونش و

در مقایسه با ذرات خالص استفاد گردید .تصوویر شومار 0

 pHاولیه محلول در فرایند سونوکاتالیستی موورد مطالعوه

تصویر  FE- SEMمربوط به نوانوذرات N-doped TiO2

مختل

قرار گرفت .آزمایشها در یک راکتور شیشها ناپیوسته

را همرا با  EDXاز نقاط مختل

نشا میدهد.

(ارلن) انجام شد ،مقادیر مشخصی از نانوکاتالیسوتهوا
سنتز شد (غلظت  099میلیگرم در لیتر) و مقدار مشخصوی
رن

راکتیو بلو  099( 92میلویگورم در لیتور) در داخو

راکتور ریخته شد و بوه مودت  39دقیقوه در تواریکی بور
رو همووز قوورار داد  ،تووا فراینوود جووذ ،بووه تعووادل
برسوود .راکتووور مووورد نظوور در دسووتاا اولتراسووونیک
( )Elma model: TI-H5که در فرکانس  039 KHzو با
توا خروجی  099 Wامواج اولترا صوت تابش میکورد
قرار داد شد تا فراینود اکسیداسویو انجوام شوود .بورا
جلوووگیر از افووزایش دمووا و توواثیر آ بوور رو فراینوود،
دما راکتور آزمایش با استفاد از سیسوت گوردش آ،
درو مخز دستاا اولتراسونیک در محدود  98درجه

تصوور شووره  :1تصووویر  FE-SEMهموورا بووا  EDXنووانوذرات
N-doped TiO2

سانتیگراد کنترل شد .بعد از تابش امواج در زما هوا
18 ،19 ،48 ،39 ،08و  29دقیقه از سوسپانسیو در حوال

به منظور تعیوین سواختار کریسوتالی و تعیوین انوداز

باقی مانود بور حسوب

کریسووتالهووا تشووکی شوود و فوواز ذرات از دسووتاا

تابش نمونهبردار شد و مقدار رن

مقدار اکسیژ مورد نیاز شیمیایی درو محلول انداز گیور

طی

گردید .برا هر کدام از متغیرها مورد مطالعه ،مراح

نمودار شمار  0طی

فوق با سه بار تکرار مورد بررسی قرار گرفت.

 N-doped TiO2با مقادیر مختل

یافته ها

سنجی پراش اشعه ایکس ) (XRDاستفاد گردید.
 XRDمربوط به نانوذرات  TiO2و
نیتروژ دابود شود را

در فاصله  09تا  19درجه ( )9 θنشا میدهد .با توجه به
نتایج  XRDانداز کریستال در نانوذرات مختلو

تعیین مشخصات نانوکاتالیست ها سنتز شد
از آ جاییکه میزا فعالیوت ذرات فتوکاتالیسوت و
سونوکاتالیست وابسته به خوواص و ویژگویهوا آ هوا

سونتز

شد با استفاد از رابطوه دبوا  -شورر 9محاسوبه شود کوه
نتایج مربووط بوه انوداز آ هوا بوه صوورت جداگانوه در
جدول شمار  0ارائه شد است.

میباشد ،مشخصه یابی ذرات سونوکاتالیست سونتز شود

آنالیز  DRSبهمنظور بررسوی میوزا کواهش انوداز

به منظور بررسی خواص فیزیکی و شویمیایی آ هوا اهمیوت

شکاف انرژ ذرات پس از عملیات دابد کرد نیتروژ

بهسزایی دارد ،بنابراین از آنالیز  EDX0بوه منظوور تعیوین

در مقایسه بوا ذرات خوالص در سواختار نوانوذرات سونتز

 ،آنوالیز FE-SEM

جوذبی را

عناصر موجود درساختار ذرات سنتز شد

شد به کار گرفته شد .نمودار شمار  9طیو

برا تعیین ریختشناسی و انوداز ذرات ،آنوالیز  XRDبوه

برا چهار نمونه سنتز شود در بواز طوول مووج  399توا

منظور بررسی ساختار کریسوتالی ذرات ،آنوالیز  DRSبوا

 199نانومتر را نشا می دهد.

5. Energy dispersive X-ray Spectroscopy
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1. Debye-Scherrer
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از قبیو تواثیر مقوادیر

هدف تعیین میزا کاهش شکاف انرژ ذرات دابد شد

اکسيداسيون سونوکاتاليستي رنگ راکتيو بلو 93

جذبی ،مقودار گواف انورژ

عالو بر تعیین طی

0

(شکاف انرژ ) نانوذرات با استفاد از داد هوا آنوالیز
محاسبه شد که نتایج آ در نمودار شمار  3و

ولت

مقدار عدد آ در جدول شمار  9ارائه شد

است.

نرردا شره  :3نمودار تاوک جهت محاسبه شکاف انرژ نانو
ذرات سنتز شد

فرایند سونوکاتالیستی رن

راکتیو بلو 92

پس از سنتز نوانوذرات  TiO2و  N-doped TiO2بوا
مقوادیر مختلو
 XRDنانو ذرات  TiO2و N-doped TiO2

نرردا شره  :1طی

نیتووروژ دابوود شوود و هو چنوین تعیووین

مشخصات آ هوا ،فراینود اکسیداسویو سوونولیز (بودو
حضور نانوذرات) و فرایند اکسیداسیو سونوکاتالیسوتی

جدول شره  :1انداز کریسوتالت نوانو ذرات سونتز شود (محاصوبه

(در حضوور نووانوذرات سونتز شوود ) بورا حووذف رنو

شد بر اساس رابطه شرر)

راکتیو  92موورد مطالعوه قورار گرفوت کوه نتوایج آ در

انداز کریستالیت (نانومتر )

نمونه

92/1

un-doped TiO2

39

)0.03 N-doped TiO2 (TN1

91/9

)0.06 N-doped TiO2 (TN2

33/5

)0.12 N-doped TiO2 (TN3

نمودار شمار  4نشوا داد شود اسوت .هموا طوور کوه
نمودار شمار  4نشا میدهد میوزا جوذ ،آالینود بور
سطح کاتالیست کمتر از  8درصد است و در این مطالعوه
چووو هوودف بررس وی فراینوود سونوکاتالیسووتی بووود  ،از
مقادیر مربوط به جذ ،رن

بور نوانوذرات صورف نظور

شد است .در این مطالعه فرایند سونوکاتالیستی (استفاد
از نووانوذرات در محلووول ) حووداک ر دارا رانوودما 85
درصوود بووود کووه نسووبت بووه فراینوود سووونولیز ( 09درصوود
رانوودما حووذف) کووارآیی بهتوور را از خووود نشووا داد
نرردا شره  :2طی

فورابنفش ) (DRSذرات

جذ ،نور مرئی -طی

 TiO2خالصN-doped TiO2 ،

جدول شره  :2نتایج حاص

(تفاوت معنیدار  .)p-< 9/98نتایج مربوط به دابد عنصور
نیتروژ نشا داد زمانی که از مقدار  9/91مولی نیتروژ
به عنوا ماد دابد شد استفاد می شود راندما باالتر
را از خود نشا میدهود ( )p- < 9/98و اثور سینرژیسوتی

از آنالیز DRS

)λ (nm

)Eg(eV

نمونه

490

3/92

un-doped TiO2

409

3/99

)0.03 N-doped TiO2 (TN1

498

9/29

)0.06 N-doped TiO2 (TN2

491

9/20

)0.12 N-doped TiO2 (TN3

 9/34را دارا می باشد.
در این مطالعه پس از مشخص شد مقدار نیتوروژ
با نسبت  9/91به عنوا غلظت بهینه عنصر دابد شد  ،اثور
 pHاولیه محلول بر راندما حذف رنو

در زموا هوا

1. Band gap
2. Kubelka–Munk function

619

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 611آبان 6931

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 8:16 +0330 on Thursday November 15th 2018

 DRSو به کارگیر تابع کوبلکا-مانک 9بر حسب الکتورو

پژوهشی

مختل

حسین کمانی و همکاران

است .در این مطالعه تغییرات pH

رن

داشته است بهطور کوه بوا افوزایش غلظوت اولیوه

داشووته اسووت

رن

 ،راندما حذف کاهش یافت .حداق رانودما 41

شمار  8نشا داد شد

اثوور معنویدار بوور رانوودما حووذف رنو

( )p- < 9/98بووه طووور کووه بهتوورین  pHبوورا حووذف
رن

 ،مقدار  pHبرابر  3بود است که پس از  29دقیقوه

درصد در غلظت اولیوه رنو

حداک ر راندما  18درصد در غلظوت  89میلویگورم در

تابش امواج اولترا صوت راندما  15درصد را نشا داد.

لیتر بهدست آمد.

نروووردا شوووره  :4اثووور مقوووادیر نیتوووروژ  9/09 ،9/91 ،9/93در

نرردا شره  :6اثر غلظت اولیه رنو

 N-doped TiO2بور میواناین رانودما حوذف رنو

( ،pH = 1

)Cdye 0 = 099 mg/L ،Ccat 0 = 099 mg/L

 999میلویگورم در لیتور و

رن
مختل

بور میواناین رانودما حوذف

در فرآیند سونوکاتالیستی  0.06 N-doped TiO2در زما ها
() Ccat 0 = 099 mg/L ،pH = 3

بحث
مشخصات نانوکاتالیست ها سنتز شد
در این مطالعه ،ریختشناسی سطح و انوداز ذرات
سنتز شد بوا اسوتفاد از آنوالیز  FE-SEMموورد بررسوی
قرار گرفت .تصویر شمار  0نشا دهند تصویر مربووط
به ذرات کاتالیست  N-doped TiO2میباشد .در تصویر
نرردا شره  :5اثر  pHاولیه بور میواناین رانودما حوذف رنو

در

شمار  0مشاهد میشود ،ذرات سنتز شد خیلوی ریوز و

فرآینود سونوکاتالیسوتی ،Ccat 0 = 099 mg/L( 0.06 N-doped TiO2

در حد سایز نانومتر است ،عالو بر این ذرات سنتز شود

)Cdye 0 = 099 mg/L

در تصواویر تقریبواً یوک دسوت و دارا سوطحی تقریبواً
صاف بود که کلوخای قاب مالحظها در آ ها مشواهد

پس از مشخص شد مقدار نیتروژ دابد شد بهینه

نمیشود .قطر ذرات سنتز شد در حدود  39 -49نانومتر

و ه چنین مقدار  pHاولیه بهینه محلول بر راندما حذف

بود است که با سایز کریستالی محاسبه شود مربووط بوه

رن  ،تاثیر غلظت اولیه رن (  89 -999میلیگرم در لیتر)

ذرات از آنالیز  XRDمطابقت دارد .در تصویر شومار 0

موورد

مربوط به  ،N-dopedTiO2عالو بور تصوویر مربووط بوه

تحت شرایط ثابتی از متغیرها ،در زما ها مختل

بررسی قرارگرفت که نتایج آ در نمودار شمار  1نشا
داد شد است .در این مطالعه تغییرات غلظت اولیوه رنو ،

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

ریخت شناسی ،طیو
مختل

مربووط بوه آنوالیز  EDXاز نقواط

پودر نانو ذر نشا داد شد اسوت .هموا طوور

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 611آبان 6931

619

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 8:16 +0330 on Thursday November 15th 2018

مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج آ در نمودار

دارا اثوور معن ویدار ( )p < 9/98بوور رانوودما حووذف

اکسيداسيون سونوکاتاليستي رنگ راکتيو بلو 93

در  ،N-doped TiO2از یکنوواختی و پراکنودگی خووبی

که سنتز میشود تاثیر گذار است بنابرین انداز کریستال

مزبور نشا دهنود وجوود

در همه نمونهها سنتز شد بوا اسوتفاد از رابطوه دبوا -

N-doped TiO2

شرر 9محاسبه گردید کوه نتوایج آ در جودول شومار 0

برخوردار است و از طرفی طی

عنصوور نیتووروژ در سوواختار شووبکها

میباشد .بهمنظور تعیین ساختار کریستالی ،تعیوین انوداز

ارائه شد است .مطاب جدول شمار  ،0ذرات سنتز شد

کریسووتالهووا تشووکی شوود و فوواز ذرات از دسووتاا

دارا کریستالهایی با انداز ها متفاوت میباشوند کوه

سنجی پراش اشعه ایکس ) (XRDدر محدود 9θ

این خود میتواند بر رو فرایندها کاتالیستی کوه نیواز

از  99تا  19درجه اسوتفاد شود .هموا طوور کوه نموودار

بووه تحریووکپووذیر دارنوود تاثیرگووذار باشوود .مطالعووه

طی

شمار  0نشا میدهد ،طی

مربوط به  XRDنمونهها

 N-doped TiO2سنتز شود دارا پیوکهوا بوزر

 Shaozhengنشا داد کوچک تر شود انوداز ذرات و
و

در نتیجه بیشتر شد سوطح مووثر آ هوا باعو

تسوهی

نوک تیز میباشد که نشا دهند ساختار کریستالی خوو،

جذ ،گرو ها هیدروکسی بر سطح نانوذرات میشود

در نوانوذرات سوونتز شوود اسووت .نمووودار شوومار  0نشووا

که در نهایت منجر به تولید رادیکوالهوا هیدروکسوی

میدهد که پیک موجود در  9 θ = 98/35مربوط به فواز

بیشتر و فعالیت کاتالیستی بیشتر خواهد شد( .)2آنوالیز

آناتاز بود است .بنوابراین ذرات کلسوینه شود در دموا

 DRSبهمنظور بررسی میزا کاهش انداز شکاف انرژ

 899درجه سانتیگراد 099 ،درصد آناتاز بود و اثر از

پس از عملیات دابود کورد نیتوروژ در سواختار ،TiO2

فاز روتای دید نمیشود .پیوکهوا مجوزا و مشخصوی

بهکار گرفته شد .نمودار شمار  9طیو

که در نمودار شمار  0مشاهد میشود ،سواختار کریسوتالی

چهار نمونه سنتز شود در بواز طوول مووج  399توا 199

فاز آناتاز را تایید مویکننود ).(JCPDS File No. 21-1276

نانومتر نشا میدهد .مطاب نمودار شمار  ،9نمونه سونتز

نشووا داد اسووت کووه فعالیووت

شد  TiO2در طول موجها فرابنفش ،دارا جذ ،نور

نتووایج مطالعووات مختل و

جوذبی را بورا

کاتالیستی نانو ذرات د اکسید تیتانیوم با افزایش دموا از

میباشد که این امر معموالً به انتقوال بوار از توراز انورژ

 399تووا  199درجووه سووانتیگووراد افووزایش مووییابوود و

ظرفیت )کوه عمومواً متشوک از اوربیتوال  2pمربووط بوه

نووانوذرات کاتالیسووتی تهیووه شوود در دمووا  899درجووه

آنیو ها اکسید میباشد( به توراز انورژ هودایت )کوه

سانتیگراد دارا بیشترین فعالیت کاتالیستی است چورا

عموماً متشک از اوربیتال  3 dt2gمربوط به کواتیو هوا

که در این دما کریستاله شد نانوذرات به فاز آناتاز 0بوه

 Ti+4میباشد) در آ نسبت داد میشود .بنابراین نمونوه

طووور کامو انجووام مویشووود( .)5نمووودار شوومار  0نشووا
میدهد که طیو

 XRDمربووط بوه نمونوههوا  TiO2و

 ،TiO2در محدود طیو

مرئوی ( )λ > 499جوذ ،نوور

قاب مالحظها را از خود نشا نوداد و

آسوتانه جوذ3،

مرئوی

 099 N-doped TiO2درصد آناتواز بوود و هویچ گونوه

برا آ در ابتدا طول موجها مربوط به طی

پیک مربوط به فازها دیار مشاهد نمیشوود کوه ایون

( 490نانومتر) میباشد .این در حوالی اسوت کوه بوا دابود

خود میتواند ناشی از مقدار ک عناصر دابود شود نیتوروژ

شد نیتروژ در ساختار  ،TiO2باع

در ساختار  ،TiO2و از طرفی ،ناشی از جایازینی عناصر

موج جذبی به سمت طول موجها بواالتر و نزدیوکتور

نیتروژ در موقعیتها درو شبکها و یا بین شبکها

شد به ناحیه مرئی گردید است .عنصور نیتوروژ غنوی

ساختار کریستالی  TiO2باشد .با توجه به اینکوه شورایط

شوود در سوواختار تیتووانیوم د اکسوید ،ماننوود یووک تووراز

ساخت نظیر حرارت کلسیناسیو  ،میزا نرخ حورارتدهوی
1. Anatase

611
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جابوهجوایی طوول

کواهش شوکاف انورژ
2. Debye-Scherrer
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که طی ها مربوطه نشا میدهند عناصر شرکتکنند

و سایر پارامترها دیاور در انوداز کریسوتال نوانوذراتی

پژوهشی

حسین کمانی و همکاران

موویشووود .همووا طووور کووه در نمووودار شوومار  3مشوواهد
میشود ،پس از دابد کرد مقوادیر مختلو

نیتوروژ بوه

نانوذرات ) و همین طور نسبت به فرایند سونوکاتالیسوتی
 TiO2که در آ عنصر دابد نشد

است بیشتر می باشد.

ولووت بووه  9/29 ،3/99و  9/20بووه ترتیووب در نمونووههووا

افزایش مقدار عنصر دابد شوند در سواختار د اکسوید

 TN2 ،TN1و TN3کاهش یافته است .کواهش شوکاف

تیتانیوم رانودما حوذف افوزایش یافتوه و پوس از مقودار

انرژ در  N-doped TiO2میتواند به دلیو دابود شود

مشخصی عنصر دابد شد  ،مجددا راندما حوذف رنو

نیتروژ در ساختار تیتانیوم د اکسید باشد .قرار گورفتن

کاهش می یابد .نتایج مربوط به اثور عنصور دابود شووند

نیتروژ در ساختار  TiO2به صورت جایازین شود  0بوا

نشا داد که افزود مقدار نیتوروژ بوه صوورت دابود

اتو هووا  TiO2سووبب کوواهش شووکاف انوورژ بووه دلیو

شود در سواختار  ،TiO2موویتوانود سووبب افوزایش ثابووت

اختالط اوربیتالهوا نیتوروژ ) (N 2pبوا اوربیتوالهوا

سووورعت تجزیوووه نسوووبی 9فراینووودها سونوکاتالیسوووتی
 9/91N-doped-TiO2 ،9/93 N-dopedو

اکسیژ ) (O 2pتراز ظرفیوت تیتانیوا اسوت .مقایسوه نوانو

TiO2

ذرات د اکسید تیتانیوم سنتز شد بدو دابود شود بوا

 9/09 doped-TiO2 Nشود .نتایج آنالیز واریانس مربوط به

د اکسید تیتانیوم تجار که دارا شکاف انورژ 3/9

رانوودما حووذف رنو

بوسویله فراینوودها سونوکاتالیسووتی

الکترو  -ولت است نشا میدهد کوه نوانو ذرات سونتز

،9/93 N-doped TiO2

شد به روش س  -ژل دارا شکاف انورژ پوایینتور

 9/09N-doped -TiO2پووس از  29دقیقووه نشووا داد کووه

است که این تفاوت میتواند به دلی پارامترهوا تاثیرگوذار

تفاوت معنیدار ( )p <9/98بین فرایند سونوکاتالیسوتی

در حین سنتز ذرات باشد .بنابراین نوانوذرات سونتز شود

 TiO2و فراینود سونوکاتالیسوتی  ،N-doped TiO2یعنوی

 9/91 N-doped-TiO2و

دارا خاصیت کاتالیستی باالتر نسوبت بوه د اکسوید

زمانی که از مقادیر مختل

تیتانیوم تجار است( .)09با توجه به نتایج بهدست آمود

استفاد می شود ،وجود دارد.

و جابهجایی شکاف انرژ از محدود طی

عنصر دابود شووند نیتوروژ

فرابنفش به

محدود نور مرئی ،انورژ الزم جهوت برانایختوه شود

اثر  pHاولیه محلول بر راندما حذف سونوکاتالیستی

الکترو از باند ظرفیت به باند هودایت و انجوام واکونش

در ایوون مطالعووه بوورا بررس وی اثوور  pHهووا اولیووه

سونو /فتوکاتالیستی ،کاهش مییابد و انتظار میرود کوه

محلول بر راندما حذف رن

 ،اثر  pHاولیه محلوول در

نانوکاتالیسووتهووا سوونتز شوود در ایوون مطالعووه ،دارا

سه سطح اسید  ،خن ی و باز بر راندما حذف رنو

فعالیووت بوویشتوور در برابوور اشووعه فوورابنفش ،امووواج فوورا

بررسی شود .نموودار شومار  ،8مقایسوه رانودما حوذف
رن

صوت و نور مرئی باشد.

در pHها مختل

را برا فرایند سونوکاتالیستی

 N-doped TiO2نشا میدهود .مقایسوه نتوایج بوهدسوت

اثر مقادیر نیتروژ بر فرایند اکسیداسیو سونوکاتالیستی
مطاب نمودار نمودار شومار  ،4بررسوی اثور مقوادیر
مختل

آمد نشا داد که راندما حذف رنو

در  pHاسوید

بیشتر از  pHباز و خن ی است .حذف رن

در محلول

نیتروژ در  N-doped TiO2بر رانودما حوذف

با  pHاسید را می توا به این صورت توجیه کورد کوه

عنصور

 TiO2در pHهووا پووایین ( pHکو توور از  ،pHzpcدر ایوون

در فرایند سونوکاتالیسوتی

مطالعه  )pHzpc = 1/9بوه دلیو وجوود بارهوا م بوت بوه

 N-doped TiO2نسبت به فرایند سونولیز (عودم حضوور

عنوووا یووک اسووید لوووئیس عموو کوورد و از طرفووی،

1. Substitutional

2. Relative increase of kapp

رن

 ،نشا داد که با دابد شد مقوادیر مختلو

نیتروژ  ،راندما حذف رن
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سوواختار  ،TiO2شووکاف انوورژ آ از  3/92الکتوورو -

ه چنین نمودار نمودار شومار  4نشوا مویدهود کوه بوا

اکسيداسيون سونوکاتاليستي رنگ راکتيو بلو 93

ها آنیونی به عنوا یک باز لوئیس عم میکنند

کووه موواد رناووی بووه دلیو پروتووو دار شوود و افووزایش

رن

و میتوانند به راحتی در pHها باالتر از ضریب تجزیوه

خاصیت هیدروفوبی آ موی توانود بوه راحتوی وارد فواز

یافته اند بور رو سوطح کاتالیسوت بوا بوار م بوت جوذ،

هیدروکسی تشکی شد وجود دارد ،شد و راحوت تور

شوووند .بنووابراین درpHهووا اس وید بوواالتر از  ،9جووذ،

هوا در  pHهوا بواالتر از

رن

آنیونی بر سوطح کاتالیسوت بوه راحتوی انجوام موی

شود .چنین شرایطی در شورایط قلیوایی بوه علوت جوذ،
رقووابتی بوین گوورو هووا هیدروکسووی و مولکووول هووا
رن

تجزیه گردد .در موورد رنو
ضریب تجزیه رن

( ،)pKaاز دست داد پروتو گرو

کربوکسی به راحتی اتفاق افتاد و بوه شوک یوونی موی
شود .در  pHها ک تر از ضریب تجزیه رنو

(،)pKa

 ،نیرو دافعه کولنی 0بین سوطح کاتالیسوت بوا بوار

موواد رناووی بووه صووورت پروتونووه اسووت و خاصوویت

 ،اتفواق نموی

هیدروفوبی بهتر دارد( .)01عالو بر عوام گفتوه شود

منفی در  pHقلیایی و مولکول هوا رنو

افتد( .)00نتیجه مربوط به افزایش راندما در  pHاسوید

فوووق ،یکووی از دالی و افووزایش فراینوود فتوکاتالیس وتی و

در این مطالعه مطاب بوا نتوایج مطالعوات  Peternelاسوت

سونوکاتالیستی در  pHپوایین موی توانود بوه دلیو پوایین

راکتیوو قرموز  948در فراینود

بود میزا ترکیوب الکتورو و حفور در  TiO2در ایون

که نشا داد تجزیوه رنو

فوتوکاتالیسووتی د اکسووید تیتووانیوم در  pHاسووید 3

 pHها

پایین باشد(.)01

دارا باالترین راندما است(.)09
مطالعه دیار بر رو تجزیوه رنو

اثر غلظت اولیه رن

آبوی مسوتقی

و بررسی سینتیک واکنش

 5B3بووا اسووتفاد از فراینوود اولتراسووونیک نشووا داد کووه

در ایوون مطالعووه ،کوواهش رانوودما تجزیووه بووه دنبووال

بهترین  pHبرا تجزیه pH ،معادل  3می باشد .این نکته

افزایش غلظت آالیند را میتوا این گونه بیا کرد که

که بهترین  pHبرا فرایند اولتراسونیک و تجزیوه موواد

در فرایندها فوتوکاتالیستی /سونوکاتالیستی ،با افزایش

آلی  pHحدود  3تا  3/8میباشد در بسویار از مقواالت

غلظت رن

تاکید شد اسوت ،چورا کوه در  pHهوا اسوید سوطح

به سطح کاتالیست میچسبد و در نتیجه سایتها فعوال

 TiO2دارا بار م بت میشود و مولکول رن

با ساختار

در محلول ،مولکولها آالیند بیشتور

کاتالیست کاهش مییابد ،بنابراین به دنبوال سوایتهوا

راکتیو 4به دلی داشتن گرو هوا سوولفونات 8بوه شوک

اشغال شد سطحی کاتالیسوت ،میوزا تشوکی رادیکوالهوا

آنیووو منف وی بووه راحت وی بوور رو آ جووذ ،و اکس وید

هیدروکسی کاهش یافته و به دنبال آ رانودما حوذف

مویشووند( .)03از طرفوی  pHهوا خیلوی اسوید سوبب

کواهش موییابود .طبو مسوتندات منتشور شود  ،افووزایش

و

غلظت آالیند نیز میتواند منجر به جذ ،بیشتر نور در

فوتو ها انرژ را بر رو نوانوذر کواهش موی دهود.

محلول و در نتیجه کاهش تعداد فوتوو هوا رسوید بوه

بنابراین انتظوار مویرود در  pHبواال  9رانودما حوذف

سوطح کاتالیسوت شوود کوه بوه دنبوال آ کواهش تولیود

بیشتر شود(.)08،04

رادیکووالهووا هیدروکسووی اتفوواق م ویافتوود .مطوواب بووا

آگلووومر شوود ذرات  TiO2شوود و جووذ ،رنوو

مطالعووه بوور رو اثوور  pHبوور فراینوود اکسیداسوویو
ها نشا مویدهود

فوتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی رن

گزارش بسیار از محققین ،مدل الناموویر -هینشولوود
یکی از رایجترین و کاربرد ترین مدلها برا توصی
وابستای سرعت اولیه واکنش بوه غلظوت اولیوه آالینود

1. Coulombic repulsion
2. Reactive red 45
3. dye direct sky blue 5B
4. Reactive
5. Sulfonate
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رن

( ) pKa=9که رن

به صورت آنیوو منفوی تغییور

میانی مایع -حبا ،یعنی جاییکه بیشترین رادیکالها

پژوهشی

حسین کمانی و همکاران

النامویر -هینشولوود نوشوته شود (معادلوه شومار  .)0بوا

مولکووول آ ،و در نتیجووه تولیوود رادیکووال هیدروکسووی

ترسووی محورهووا مختصوووات و قوورار داد معکووووس

) (OHو رادیکال هیدروژ ) (Hشود.

ثابتها واکنش در برابر غلظتها اولیوه رنو  ،بهتورین
خط مربوط به آ ترسی گردید (نمودار شمار .)1
معادله شمار : 0

H O + US  OH + H

فرمول : 0

2

عووالو بوور ایوون ،پدیوود سونولومینسووانس موویتوانوود
مطاب فرمول شمار  9سبب تولید نور /انورژ شوود کوه
مقدار انرژ آ برابر و یا بیشتر از مقدار شکاف انرژ
د اکسوید تیتوانیوم اسوت .ایوون نوور /انورژ بوه راحتوی
میتواند الکترو را از الیه ظرفیت به الیه هدایت منتقو
کند .در نتیجه تحریک الکترو از الیه ظرفیوت بوه الیوه
هوودایت ،مطوواب فرمووول شوومار  3حفوور هووایی در الیووه
ظرفیت و الکترو هایی در الیه هدایت بوجود میآید .از

نرردا شره  :7تغییرات معکوس ثابت ها واکنش دربرابر غلظت هوا
اولیه رن

در فرایند سونوکاتالیستی  0.06 N-dopedTiO2مختلو

() Ccat 0 = 099 mg/L ،pH = 3

بووه دلیو ایوون کووه خووط ترسووی شوود بوورا حووذف
رن

در فراینود سونوکاتالیسوتی  N-doped TiO2دار

پیوستای باالیی ( R2معادل  )9/25بوود اسوت مویتووا
نتیجه گرفت که فرایند سونوکاتالیستی فوق به خووبی از

طرفووی مطوواب فرمووول شوومار  4مولکووولهووا رنوو
) (Organic Matterبوس ویله فوتووو تولیوود تحریووک
میشوند و تولید حالت ناپایدار از رن

US  light or energy

فرمول : 9
فرمول : 3

میکنند(.)04

-

+

N-doped TiO + US  oh + e
2

فرمول : 4

مدل النامویر -هینشلوود تبعیت مویکنود .بوا توجوه بوه

مطوواب فرمووول شوومار  8الکتوورو رس وید بووه الیووه

مدل النامویر -هینشلوود ،مقادیر ثابت سرعت واکونش

هدایت ،نانو ذر بوهوسویله یوو  Ti4+بوه دام موی افتود و

النامویر -هینشلوود ) (krو ثابوت جوذ ،الناموویر ) (Kاز

سبب تبدی  Ti4+به حالوت  Ti3+مویشوود کوه در نتیجوه

رو نمودار خطی تصویر شمار  5محاسبه شدند که مقودار

آ  ،اربیتووالهووا یووو  3d Ti3+ب وهوجووود آموود حوودود

 krو  Kبه ترتیب 9/94 mg L-1 min-1و 9/90 L mg-1بوه

 9/18 - 0/05الکترو  -ولت پایینتر از الیه هدایت قرار

دست آمد.

موویگیوورد .ثابووت شوود اسووت کووه  Ti3+بهتوورین محوو
واکنشها اکسیداسیو است به این دلی که بیشترین

مکانیس فرایند سونوکاتالیستی
بوووهطوووور کلوووی مکانیسووو فراینووود اکسیداسووویو

فضا اکسیژ خالی را جهت اکسیداسیو ایجواد کورد
و اکسیژ راحتتر به سطح نانو ذر د اکسوید تیتوانیوم

فوتوکاتالیستی و سونوکاتالیسوتی مویتوانود بوه دو روش

جذ ،میشود .الکترو جهش یافته به الیه هدایت ،طب

مستقی و غیور مسوتقی انجوام شوود .در فراینود سوونولیز،

فرمول  1و  1با اکسیژ ها جذ ،شد بر سطح نانو ذر

پدیوود سونولومینسووانس و نقوواط داغ ( 098-091درجووه

واکنش داد و آنیو رادیکال پروکسید طبو واکونشهوا

سانتیگراد) ناشی از پدید کاویتاسویو در محویط آبوی

سوور  ،مطوواب فرمووولهووا  09 ،00 ،09 ،2 ،5و  03بووه
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سونوکاتالیسووتی  ،N-doped TiO2معادلووه خطووی موودل

میتواند طبو فرموول شومار  0سوبب پیرولیوز و تجزیوه

اکسيداسيون سونوکاتاليستي رنگ راکتيو بلو 93

رادیکووال هیدروکسووی تبوودی میگووردد( .)05افووزایش

حفر هوا بوه وجوود آمود در الیوه ظرفیوت ،طبو

تولید رادیکال هیدروکسی در حین فرایند است چرا که

سطح نانو ذرات و هو چنوین طبو فرموول شومار  08بوا

طبو فرموول  ،2شورایط اسوید بورا تولیود رادیکوال

یو ها منفی هیدروکسیلی که به صورت شیمیایی جوذ،

HO2که پیشسواز تشوکی  H2O2و  OHاسوت مناسوب

شد اند ،واکنش مویدهنود و رادیکوال هیدروکسوی را

میباشد( .)02از طرفی آالیند آلی که تحت تاثیر اموواج
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