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مطالعه مقایسه ای روی سرعت تخریب فوتوکاتالیستی تتراسایکلین با استفاده از نانو
ذرات  ZnSو  Cu-loaded ZnSحساس شده به نور مرئی
ملیحه احدی ،پرویز آبرومند آذر* ،محمد صابر تهرانی ،سید واقف حسین
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات˛ دانشکده علوم پایه˓ گروه شیمی تجزیه ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت16/89/80 :

تاريخ تصحيح16/87/93 :
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چکيده
نانو ذرات  ZnSو  Cu-loaded ZnSحساس شده به نور مرئی با استفاده از روش ترسیب شیمیایی سنتز شد که در این سنتز از رنگ طبیعی
آنتوسیانین به عنوان حساس کننده و بازدارنده رشد استفاده شد .از تکنیکهای  XRDو  TEMو  UV-Visجهت شناسایی و بررسی ویژگی های
ساختاری نانو ذرات استفاده شد .سپس اثر فوتوکاتالیستی این نانو ذرات در تخریب تتراسایکلین مورد مقایسه و سنجش قرار گرفت و میزان تخریب
فوتوکاتالیستی تتراسایکلین توسط طیف سنجی  UV-Visتعیین شد .پارامتر های موثر در فرایند کاتالیزوری نوری از قبیل اثر  ˓pHغلظت
تتراسایکلین˓ مقدار کاتالیزوری نوری˓ درصد مولی مس˓ شدت منبع تابش و سینتیک فرایند تخریب مورد بررسی قرار گرفت .با انجام فرایند کاتالیزوری
نوری و اعمال شرایط بهینه شده˓ مشاهده شد که  Cu-loaded ZnSبدلیل کاهش سرعت ترکیب مجدد زوج الکترون -حفره فعالیت بیشتری تحت
نور مرئی از خود نشان داده و افزون بر % 09داروی تتراسایکلین را در مدت زمان کمتر از  09دقیقه تخریب میکند در حالیکه ZnSتقریبا  %09دارو را
در مدت زمان  5ساعت تخریب میکند..
کلمات کلیدی :حساس شده به نور مرئی ،تتراسایکلین ،فوتوکاتالسیت ،نانو ذرات و روی سولفید.

 -1مقدمه
وجود آنتي بيوتيکها در محيط آبي ميتواند باعث بروز آلرژي و در برخي موارد سبب مسموميت مستقيم شوند .عالوه بر اين
وجود اين مواد دارويي در محيط زيست منجر به توسعه پاتوژنهاي مقاوم به آنتي بيوتيک ميشود که به طور بالقوه عملکرد
اکوسيستم و سالمت انسان را تهديد مينمايند.
بر اين اساس ،نياز به يک سيستم کارامد براي حذف اين ترکيبات از محيط آبي احساس ميشود .فرايندهاي متعارف تصفيه آب
و فاضالب قادر به تجزيه و حذف اين ترکيبات نيستند ] [1و تاکنون روشهاي مختلفي همچون جذب با کربن فعال ،اسمز
معکوس و روشهاي بيولوژيک براي حذف اين ترکيبات دارويي استفاده گرديده است اما اين روشها آالينده را از بين نميبرند
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بلکه تنها آنرا از يک فاز به فاز ديگر منتقل ميکنند ] .[9از بين ديگر فرآيندها ،فرآيندهاي اکسيداسيون پيشرفته

(1)AOP

بويژه فرايندهاي فوتوکاتاليستي براي تصفيه فاضالبهاي حاوي ترکيبات دارويي و آلي و ميکروبي و رنگها کاربرديتر ميباشد
زيرا اين روش فقط آلودگي ها را از يک فاز به فاز ديگر انتقال نميدهند بلکه برخالف روشهاي ديگر آاليندهها را به ترکيبات بي
خطري نظير  CO2و H2Oو … تبديل ميکند ]3و . [4روي سولفيد بخاطر خواص فيزيکي و شيميايي منحصر به فرد خود
که وابسته به سايز ذرات ميباشد در سنسورها و سلهاي خورشيدي و داروها بکار ميرود  .از جمله مزيت هاي سولفيد روي˛
پتانسيل احياء منفي تر آن نسبت به  9 SHEو تحريک فوتوني سريع و ايجاد سريع جفت ( الکترون -حفره) و خاصيت آنتي
باکتريايي آن ميباشد .وليکن بدليل شکاف انرژي زياد˓ تحريک آن محدود به نور UVميشود که تنها  %5از نور خورشيدي را
شامل ميشود و عالوه بر اين ترکيب مجدد زوج (الکترون -حفره) سبب کاهش کارايي آن ميشود لذا جهت برطرف شدن اين
مشکالت تحقيقات و مطالعات زيادي صورت گرفته تا از نور مرئي جهت تحريک فوتوکاتاليستها استفاده شود و بعالوه از
ترکيب مجدد حاملهاي بار جلوگيري بعمل آيد از جمله اين روشها مي توان به دوپينگ فلزات ] ˛[8-5جفت شدن با نيمه
رساناهايي با گاف انرژي کمتر از قبيل  CdSو 2] CuSو [12و حساس کردن نيمه هادي به نور مرئي با استفاده از رنگها و
پليمرها و کمپلکسهاي فلزي] 11و [19اشاره کرد .در اين پروژه از نانو ذرات روي سولفيد براي حذف تتراسايکلين از آب
استفاده گرديد که اين ذرات توسط آنتوسيانين به نور مرئي حساس شده اند بعالوه با ورود مس به داخل شبکه روي سولفيد،
سرعت تخريب فوتوکاتاليستي تتراسايکلين توسط نانو ذرات مورد مقايسه و بررسي قرار گرفت.در پژوهش هاي پيشين
]13و [14فوتوکاتاليست مس دوپ شده در روي سولفيد با استفاده از بازدارنده هاي رشد شيميايي سنتز گرديده که خود سبب
آلودگي محيط زيست ميشوند .آنتوسيانين رنگ طبيعي سازگار با محيط زيست است بنابراين در مورد آلودگي اضافي و يا
مسموميت در هنگام استفاده از آن با  ZnSترسي وجود ندارد و با ساختار حلقوي و ممانعت فضايي زياد نقش عامل بازدارنده
رشد ذره را بخوبيو به طور همزمان ايفاء ميکند بعالوه داراي گاف انرژي کوچکي است ) )~ 9/3eVودر ناحيه مرئي جذب دارد
و با داشتن چند گروه کربونيل و هيدروکسيل به آساني ميتواند به سطح نيمه هادي متصل شود .همه اين داليل آنتوسيانين را
جايگزين مهمي براي رنگ هاي سنتزي ميسازد.

Advanced Oxidation Processes
Standard hydrogen electrode
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 -2بخش تجربی
 -9-1مواد شيميايي مورد استفاده
-9-9-1تتراسايکلين

تترا سايکلين مورد استفاده در اين تحقيق با درصد خلوص  %22از شرکت  Sigma–Aldrichتهيه شد  .محلول استوک
تتراسايکلين ( 1222ميلي گرم بر ليتر) به صورت هفتگي از حل کردن نمک تتراسايکلين هيدروکلرايد
)(C22H24N2O8·HClدر آب ديونايز تهيه شد و در يخچال نگهداري گرديد .محلولهاي با غلظتهاي مورد نظر به صورت
روزانه با استفاده از محلول استوک تهيه گرديد.
-1-9-1آنتوسيانين

3

رنگ طبيعي آنتوسيانين از گلبرگهاي گل سرخ با استفاده از حالل اتانول حاوي %2/1اسيد کلريدريک استخراج گرديد] [15و
به صورت هفتگي در يخچال نگهداري شد.
-3-9-1ساير ترکيبات شيميايي

ساير ترکيبات شيميايي مورد نياز در اين تحقيق از قبيل اتانول و  NaOH, HCl, Na2S, ZnSO4,Cu(SO4)2از شرکت
مرک  Merkتهيه گرديد.
-1-1وسايل و دستگاههاي مورد استفاده


 pHمتر مدل ) (Metrohm744براي تنظيم  pHمحلولهاي مورد اندازهگيري.



دستگاه سانتريفوژ مدل ) (Hettich, ROTOFIX 32Aبا ماکزيمم دور  0222 rpmکه براي ته نشيني و

جداسازي نانو ذرات از محلول مورد سنجش بکار برده شد.


طيف سنج  UV-Visجذبي مدل ) (Varian Cary 300که براي تعيين درصد تخريب تتراسايکلين بکار برده

شده.


طيف سنج  UV-Visانعکاسي مدل ) (color-eye 7000A-xriteکه مکمل اسپکتروفوتومتري  UV-Visجذبي

است و براي تعيين گاف انرژي نانو ذرات بکار برده شده.


ميکروسکوپ الکتروني عبوري ) (TEMمدل ) (cm30 Philipsکه براي تعيين مورفولوژي و سايز نانو ذرات مورد

استفاده قرار گرفت.

Anthocyanin
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پراش اشعه (XRD) Xمدل  SEIFERTبا ) (λ= 1/54 Åو  42 KVو 32MAو  9θ = 92-82براي تعيين

ساختارکريستالي و اندازه نسبي ذرات استفاده شد.


منبع تابش نور مرئي مورد استفاده در اين پروژه يک المپ  Visاز نوع هالوژن تنگستني 052وات بوده ((λ>420

که از شرکت آلماني  Osramتهيه شده است.
-3-1استخراج آنتوسيانين
 12gگلبرگ گل سرخ را پس از شستشو و خشک کردن با کاتر خرد کرده سپس 922ميلي ليتر اتانول حاوي  %2/1اسيد
کلريد ريک  %33را به آن اضافه نموده وبه مدت 32دقيقه روي حمام آب 42درجه سانتي گراد قرار ميدهيم پس از استخراج
آنتوسيانين توسط کاغذ صافي ذرات گل را جدا نموده و محلول حاوي آنتوسيانين را توسط سانتريفوژ به مدت 12دقيقه با دور
 0222 rpmسانتريفوژ کرده تا تمامي ذرات از آن جدا شود سپس محلول قرمز رنگ حاصل را در يخچال نگهداري نموديم.
-7-1سنتز فوتوکاتاليست  ZnSحساس شده به نور مرئي
ابتدا  5 mmolاز نمک روي سولفات را در 95ميلي ليترآب ديونايزحل کرده سپس  95ميلي ليتر ازمحلول قرمز رنگ
آنتوسيانين استخراج شده در اتانول را به آن اضافه نموديم و روي همزن مغناطيسي بشدت هم زديم و در حين همزدن 35
ميلي ليتر محلول سديم سولفيد2/9Mرا در مدت زمان دو ساعت قطره قطره اضافه کرديم .ابتدا رسوب سفيد رنگ روي
سولفيد حاصل گرديد وهنگاميکه  pHمحيط بدليل افزايش سولفيد قليايي شد ،آنتوسيانين با تغيير رزونانس آبي رنگ شده و
سريعا جذب سطح نانو ذرات ميگردد و رنگ رسوب آبي ميشود .در انتها سوسپانسيون آبي رنگ را توسط سانتريفوژ با
دور 0222 rpmو مدت زمان  5دقيقه سانتريفوژ کرده و چندين بار با آب ديونايز و اتانول شستشو داديم تا ناخالصيها و رنگ-
هاي اضافي جدا گردد .سپس در آون با دماي 82°Cبه مدت  0ساعت ذرات را خشک نموده تا نانو ذرات  ZnSحساس شده
به نور مرئي˓ با رنگ آبي حاصل گردد]. [10
 -0-1تهيه نانو ذرات  Cu-loaded ZnSحساس شده به نور مرئي
ابتدا  5mmolاز نمک روي سولفات را در  95ميلي ليتر آب ديونايزحل کرده سپس 95ميلي ليتر از محلول قرمز رنگ
آنتوسيانين استخراج شده در اتانول را به آن اضافه نموديم و روي همزن مغناطيسي بشدت هم زديم و در حين همزدن95
ميلي ليتر محلول سديم سولفيد2/9 Mرا در مدت زمان يک ساعت قطره قطره اضافه کرديم˓ رسوب سفيد رنگ روي سولفيد
حاصل گرديد که توسط سانتريفوژ با دور  0222rpmبه مدت  5دقيقه سانتريفوژ گرديد .سپس 95ميلي ليتر از محلول قرمز
رنگ آنتوسيانين را به رسوب سفيد رنگ اضافه کرده و روي همزن مغناطيسي قرار داديم تا همگن گردد سپس در حين
همزدن شديد  5ميلي ليترمحلول 2/1 Mمس سولفات را در مدت دو ساعت قطره قطره به آن اضافه نموده تا رسوب قهوه اي
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حاصل شود و با اضافه کردن قطره قطره سديم سولفيد  pHمحلول را قليايي کرده تا آنتوسيانين جذب سطح رسوب گردد و
رسوب آبي پر رنگ حاصل گردد .در آخر سوسپانسيون آبي تيره را توسط سانتريفوژ با دور  0222rpmو مدت زمان  5دقيقه
سانتريفوژ کرده و چندين بار با آب ديونايز و اتانول شستشو داديم تا ناخالصيها و رنگ-هاي اضافي جدا گردد .سپس در آون
با دماي  82 °Cبه مدت  0ساعت ذرات را خشک نموده تا نانو ذرات Cu-loaded ZnSحساس شده به نور مرئي˓ با رنگ
خاکستري حاصل گردد.
-6-1سيستم فوتوکاتاليستي
تمامي واکنشهاي فوتوکاتاليستي در بشر 152ميلي ليتري انجام گرفت که حاوي 122ميلي ليتر از آاليندها بوده و توسط
درپوش شيشه اي کامال پوشانده شده بود .در حين تابش فوتونهاي مرئي مرتبا نمونه حاوي نانو ذرات توسط هم زن مغناطيسي
هم زده شد( براي همگن کردن سيستم و جلوگيري از ته نشيني نانو ذرات) .منبع نور مرئي بصورت مستقيم در باالي بشر و در
فاصله  32سانتي متري از آن قرار گرفت.بدليل ايجاد گرما توسط المپ از هيچ گونه پوشش يا کاوري استفاده نشد .در هنگام
شروع تست نيز از لحظه اي که نمونه ها داخل محلول قرار مي گيرند ،به مدت 32دقيقه در تاريکي قرار داده مي شوند تا به
تعادل برسند .غلظت تتراسايکلين اوليه و باقيمانده در نمونه هاي برداشته شده در زمانهاي مختلف پس از جداسازي نانو ذرات
بوسيله سانتريفوژ˓ توسط دستگاه طيف سنج  UV-Visدر λ=356 nmاندازهگيري شد.و درصد حذف دارو مطابق فرمول ()1
محاسبه گرديد.
4

DR

( = (A0-At / A0) × 100

)1

که در آن  ˓ A0جذب نمونه بعد از  32دقيقه در تاريکي و  Atجذب نمونه در زمان  tميباشد.
 -3یافته های پژوهش
-9-3بررسي بصري نانو ذرات آماده شده
نانو ذرات  ZnSکامال يک دست و سفيد رنگ بوده وقتي رنگ آنتوسيانين جذب سطح نانو ذرات شد به رنگ آبي مشاهده شد.
در مورد  ZnSدوپ شده با مس ابتدا قهوهاي رنگ شد و پس از جذب سطحي آنتوسيانين به رنگ خاکستري مشاهده گرديد.
شکل( )1نماي ظاهري ذرات را نشان ميدهد.

Degradation Ratio
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شکل( .)1مشخصات ظاهری ذرات ( ZnS )aخالص ( ZnS )bحساس شده به نور مرئی ( Cu-loaded ZnS )cحساس شده به نور مرئی

-1-3نتايج حاصل از XRD
الگوي  XRDسولفيد روي حساس شده به نور مرئي (شکل ˛ )9سه پيک اصلي را در زواياي پراکندگي 98/8و  48و50/8
درجه نشان داد که به ترتيب مربوط به صفحات کريستالي ( )111و( )992و( )311بوده که همگي با پيکهاي استاندارد شبکه
مکعبي ( ZnS (JCPPS card NO. 05-0566مطابقت کامل دارد] .[10درالگوي  Cu-loaded ZnSنيز فقط پيکهاي
مربوط به  ZnSمکعبي ظاهرگرديده و پيکهاي مربوط به مس ظاهر نشده است (شکل .)9علت آن را اينگونه ميتوان توجيه
کرد که يونهاي Cuوارد شبکه مکعبي  ZnSشده و بصورت کامال يکنواخت و در مقادير کمتر از  %5مولي در شبکه پراکنده
شده بطوريکه رنگ ذرات را تغيير ميدهد(قهوهاي) ولي شبکه جديدي براي مس ايجاد نشده است .چون شعاع يون مس تقريبا
مساوي با يون روي ميباشد با ورود مس موقعيت پيکها نيز تغيير نميکند

شکل( .)2مقایسه الگوی  XRDبرای ZnSو Cu-loaded ZnSحساسشده با آنتوسیانین

-3-3نتايج حاصل از ميکروسکوپ الکتروني
تصاوير TEMاز نانو ذرات ZnSو  Cu-loaded ZnSحساس شده با ( )%5molيون  Cuدر شکل (3bو )3aنمايش داده
شده است .اين تصاوير نانو ذرات تقريبا بهم چسبيده با ابعاد 35تا 82نانو متر را براي  ZnSحساس شده نشان ميدهدکه
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افزايش يونهاي مس سبب کاهش سايز نانو ذرات در ابعاد  92تا  95نانومتر ميشود .وجود يونهاي  Cuو درصد آن در طيف
 EDXآن قابل مشاهده ميباشد )شکل.)3c

شکل ( .)3تصاویر  TEMاز (ZnS )aحساس شده ( Cu-loaded ZnS (bحساس شده ( )cنمودار  EDXبرای Cu-loaded ZnS

-4تجزیه و تحلیل داده ها
-9-7تعيين گاف انرژي نانو ذرات
شکاف انرژي نانو ذرات با مدل ( )Kubleka-Munkتعيين گرديد (واکنش  .)9بارسم نمودار( F(Rدر مقابل  hνو برونيابي
خط مستقيم نمودار با محور افقي( ˓)hνمقاديرشکاف انرژي براي  ZnSحساسشده  4/0eVتعيين گرديد] [13که اين افزايش
شکاف انرژي نسبت به نمونه  (3/0eV) Bulkميتواند ناشي از کاهش سايز نانو ذرات  ZnSحساس شده باشد .مقدار گاف
انرژي براي ذرات  Cu-loaded ZnSحساسشده˓ 4/4eVتعيين گرديد که اين کاهش ناچيز در گاف انرژي نسبت به ZnS
حساس شده نيز ميتواند ناشي از کاهش شکاف انرژي بواسطه وجود ترازهاي انرژي مس در شبکه روي سولفيد باشد(شکل .)4
()9
که در آن  Rمقدار انعکاس نور توسط نمونه ميباشد.
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 ZnSو  Cu-loaded ZnSحساس شده به نور مرئی
شکل ( .)4نمودار تعیین گاف انرژی برای

-1-7بررسي عوامل موثر در تخريب تتراسايکلين
-9-1-7بررسي تاثير شدت نور و فاصله منبع Vis

فاصله المپ از سطح محلول حاوي تتراسايکلين به اندازههاي  122 ، 52 ، 32 ، 92 ،12سانتيمتر تنظيم گرديد  .هر چقدر
فاصله المپ از سطح محلول کمتر شود بدليل افزايش شدت نور و ايجاد بيشتر راديکال هيدروکسيل راندمان تخريب افزايش
يافته است .بمنظور جلوگيري از تاثير گرماي المپ واثرات تخريب آن˓ بهترين فاصله از سطح محلول  32cmانتخاب شد.
-1-1-7اثر pH

 pHاز پارامترها ي موثر بر راندمان حذف آالينده ها در تصفيه فاضالب مي باشدکه بر ظرفيت جذب و تجزيه ترکيبات هدف،
توزيع بار الکتريکي بر سطح فتوکاتاليستها و پتانسيل اکسيداسيون نوار ظرفيت تاثير ميگذارد .همچنين مطالعات قبلي نشان
داده اند که  pHنقش مهمي را در تجزيه و حذف آنتي بيوتيکها ايفا مي کند].[18جهت بررسي تاثير pHبر راندمان حذف
تتراسيکلين ،محدوده  0تا الي 12در شرايط بهينه شده واکنش( غلظت42mgL-1از تتراسايکلين و مقدار  922mgاز نانو
ذرات) مورد بررسي قرار گرفت pH .محلول تتراسايکلين  0بوده و براي تنظيم pHهاي فوق از محلول 2/21 Mسود استفاده
شده است .همانطور که در شکل ( )5نمايش داده شده باالترين درصد تخريب در محيط خنثي حاصل گرديد .بخاطر ناپايدار
بودن و حل شدن سولفيد روي در محيط هاي اسيدي و بازي قوي˓محدوده هاي هاي باالتر از  12و کمتر از  0مورد بررسي
قرار نگرفت.
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شکل ( .)5اثر  pHروی راندمان تخریب تتراسایکلین
-3-1-7اثر غلظت تتراسايکلين

براي بررسي اين اثر˓ غلظتهاي متفاوتي در محدوده  92تا 02ميلي گرم در ليتر از تتراسايکلين انتخاب گرديد و مشاهده شد
که در غلظتهاي بيشتر از 42 mgL-1مقادير ثابت سرعت کاهش يافته است (شکل .)0علت آن مربوط به جذب سطحي بيشتر
مولکولهاي تتراسايکلين در غلظتهاي بيشتر ميباشد .که موجب کاهش توليد راديکال هيدروکسيل و حفره ميشود و راندمان
تخريب کاهش مييابد .نظر به اينکه در تمامي غلظتها مقدار نانو ذرات و مقدار  pHو زمان تماس و راديکالهاي توليدشده
يکسان ميباشد .بنابراين حذف تتراسايکلين در نمونههاي با غلظت کمتراز 42 mgL-1بيشتر خواهد بود.

)(a

)(b

شکل ( .)6تعیین ثابت سرعت در غلظتهای مختلف تتراسایکلین ( Cu-loaded ZnS (b( ZnS )aحساس شده به نور مرئی
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-7-1-7اثر غلظت کاتاليزور نوري

افزايش کدورت ناشي از مصرف باالي نانو ذرات سبب کاهش نفوذ پرتو مرئي در عمق محلول و کاهش توليد راديکال
هيدروکسيل بدليل تماس کمتر پرتوي مرئي با نانو ذرات ميشود .نانوذرات به دليل مساحت سطحي و انرژي سطحي باال ميل
به تجمع يافتن بويژه در مقادير زياد کاتاليست دارند]92و [12بنابراين به منظور جلوگيري از مصرف بيش از اندازه کاتاليست ˓
بهينه سازي غلظت کاتاليزور نوري ضروري است .بدين منظور مقادير متفاوتي از نانو ذرات در محدوده ( 9/5تا )522ميلي گرم
جهت تخريب تتراسايکلين در شرايط بهينه شده (غلظت 42 mgL-1از تتراسايکلين˓ )pH=3مورد بررسي قرار گرفت .لذا
مقادير  922 mgبه عنوان بهترين مقدار انتخاب گرديد.
-0-1-7اثر درصد ناخالصي مس

افزايش مقادير مس بخاطر ايجاد خواص فيزيکي و شيميايي قوي از قبيل سطح ويژه زياد و کاهش اندازه کريستال˛ سبب
افزايش عملکرد نانو ذرات ميشود عالوه بر اين ناخالصيها از طريق به دام انداختن الکترونهاي ايجاد شده در جريان جذب
تابش˓ از بازترکيب الکترون -حفره کاسته و بدين ترتيب بازده فرايند فوتوکاتاليستي را افزايش ميدهد همچنين در غلظتهاي
باال به عنوان مرکز ترکيب مجدد حاملهاي بار عمل ميکنند يعني بر خالف جداسازي الکترون و حفره عمل ميکند و از ايجاد
راديکال هيدروکسيل در واکنشهاي فوتوکاتاليستي جلوگيري ميکنند] .[91به منظور بهينه سازي درصد ناخالصي ،مقادير
متفاوتي ازيونهاي مس در محدوده ( )8-2درصد مولي جهت تهيه نانو ذرات استفاده شد و نانو ذرات حاصله را جهت تخريب
فوتوکاتاليستي تتراسايکلين در شرايط بهينه شده (غلظت  42 mgL-1از تتراسايکلين ومقدار  922mgاز نانو ذره و در)pH=3
مورد بررسي قرار داديم .نتيجه به روشني نشان ميدهد افزايش مقادير درصد مولي مس تا  %5مول سبب افزايش ثابت سرعت
فعاليت فوتوکاتاليستي ميشود .و در غلظتهاي بيشتر از %5مول بدليل ترکيب مجدد حاملهاي بار ما شاهد کاهش ثابت
سرعت فعاليت فوتوکاتاليستي هستيم.
-5بحث و نتیجه گیری
-9-0بررسي عملکرد فوتوکاتاليستي نانو ذرات
به منظور بررسي اثر فوتوکاتاليستي نانو ذرات و مقايسه نتايج ˓ پس از بهينه کردن فاکتورهايي نظير غلظت آالينده و غلظت
فوتوکاتاليست و  pHمحلول و مقدار مس˓ آزمايشات تخريب فوتوکاتاليستي را در شرايط بهينه شده (غلظت  42 mgL-1از
تتراسايکلين˓  pH=3و مقدار 922 mgاز نانو ذره) انجام داده و درصد تخريب تتراسايکلين مطابق فرمول ( )1محاسبه گرديد.
نانو ذرات  Cu-loaded ZnSحساس شده در مدت زمان کمتراز 22دقيقه کاهش  22درصدي تتراسايکلين و ZnSحساس
شده کاهش  82درصدي تتراسايکلين را در مدت زمان  5ساعت نشان داد ( شکل )3اين در حاليست که درصد تخريب
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محلول تتراسايکلين در حضور نور مرئي به تنهايي (فوتوليز) حدود  %3تعيين شد که قابل چشمپوشي است و در حضور نانو
ذرات و تاريکي مطلق حدود %12تعيين شد که مربوط به جذب سطحي نانو ذرات ميباشد لذا جهت حذف اثرات مربوط به
جذب سطحي قبل از انجام فرايندهاي فوتوکاتاليستي˓ به مدت 32دقيقه نمونه ها را در شرايط تاريکي مطلق قرار داده و غلظت
اوليه تتراسايکلين ،بعد از  32دقيقه در تاريکي در نظرگرفته شد.

شکل ( . )7طیف جذبی تتراسایکلین (غلظت  49mgL-1از تتراسایکلین و مقدار  299mgاز نانو ذره˓ )pH= 7

 -1-0تعيين معادله سرعت و ثابت سرعت واکنش در شرايط بهينه شده
واکنش تخريب تتراسايکلين با معادله سينتيک شبه مرتبه اول ( )3مورد بررسي قرار گرفت :
)3(ln(C0/C) = kt
در اين معادله  ، kثابت سرعت واکنش و Cغلظت تتراسايکلين در زمان (t(hو  C0غلظت اوليه تتراسايکلين (بعد از 32دقيقه
در تاريکي) ميباشد.در نمودار سينتيکي شبه مرتبه اول اين واکنش (شکل ln (C0/C( ˛)8با  tوابستگي خطي نشان ميدهد
که شيب آن ثابت سرعت واکنش( )kميباشد .ثابت سرعت محاسبه شده براي نمودار خطي  Cu-loaded ZnSحساس
شده ( ˛)R9= 2/228برابر با  1/1بوده که تقريبا  4برابر ثابت سرعت  ZnSحساسشده ( )2/390ميباشد.
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شکل( .)0مقایسه نمودار سینتیکی شبه مرتبه اول فرایند تخریب تتراسایکلین توسط  Cu-loaded ZnSو  ZnSحساسشده به نور مرئی

-3-0مدل سينتيکي النگمير هينشل

وود0

از آنجاييکه در غلظتهاي بيشتر از  42mgL-1مقادير ثابت سرعت کاهش يافته است که علت آن مربوط به جذب سطحي
بيشتر مولکولهاي تتراسايکلين ميباشد و موجب کاهش توليد راديکال هيدروکسيل و حفره ميشود و راندمان تخريب را کاهش
ميدهد˛ سرعت واکنشهاي سيستم هاي فوتوکاتاليستي با مدل هاي سينتيکي که با جذب نمونه روي فاز جامد آغاز ميشود
قابل بررسي است مانند مدل سينتيکي النگمير هينشل وود که در آن مواد ابتدا روي سطح ذرات جذب شده و سپس واکنش
شيميايي در سطح نانو ذرات اتفاق ميافتد (واکنش .)4در اين مدل دو ثابت سرعت وجود دارد  :ثابت جذب مواد روي سطح
کاتاليست ( )Kappaddو ثابت سرعت واکنش فوتوکاتاليستي( )KL-Hکه با ثابت سرعت شبه مرتبه اول مطابق معادله ()5
مرتبط ميباشند
][99

()4

][99

()5

در اين فرمول  rAسرعت واکنش فوتوکاتاليستي و  C0غلظت اوليه آلوده کننده ها و  kثابت سرعت مرتبه اول مي باشد .با
رسم عکس ثابت سرعت مرتبه اول 1/kدر مقابل C0مقادير ثابت جذب و ثابت واکنش تعيين ميگردد(شکل  .)2از مقايسه
ايندو ثابت ميتوان نتيجه گرفت که تخريب فوتوکاتاليستي عامل اصلي کاهش غلظت دارو بوده و مقدار جذب در مقابل تخريب
بسيار ناچيز ميباشد.

Langmuir-Hinshelwood
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شکل ( .)0مقایسه ثابتهای سرعت تخریب نوری و تعیین ثابتهای جذب النگمیور

 -6نتیجه گیری


روش ترسيب شيميايي جهت سنتز نانو ذرات ZnSو  Cu/ZnSروشي بسيار ساده و ارزان ميباشد.



آنتوسيانين رنگ طبيعي سازگار با محيط زيست است بنابراين در مورد آلودگي اضافي و يا مسموميت در هنگام

استفاده از آن بهمراه  ZnSترسي وجود ندارد


فعاليت فوتوکاتاليستي Cu-loaded ZnSحساس شده در حضور نور مرئي بخاطر بدام انداختن الکترون توسط

مس و ممانعت از ترکيب مجدد الکترون و حفره˓ بيشتر از  ZnSتعيين گرديد بطوريکه  %22از داروي تتراسايکلين را در
شرايط بهينه شده (غلظت  42mgL-1از تتراسايکلين ومقدار  922mgاز نانو ذره˓  )pH= 3در مدت زمان  22دقيقه تخريب
کرد.


نانو ذرات  ZnSو  Cu-loaded ZnSحساسشده توسط آنتوسيانين در حضور نور خورشيد به عنوان يک سيستم

ساده و بيخطر جهت تخريب فاضالبهاي کارخانجات نساجي و داروئي ميتواند مورد استفاده قرارگيرد.
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