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چکيده
در این مقاله نانوکامپوزیت Fe3O4اصالح شده با CuV2O6برای اولین بار سنتز شد و کارایی آن بعنوان فوتوکاتالیست مورد ارزیابی قرار گرفت.
نانوکامپوزیت جدید با تکنیکهای ماورا بنفش-مرئی ،پراش اشعه  ، Xطیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی
شناسایی شد و سپس به عنوان فوتوکاتالیست در تخریب متیلن بلو در حضور نور مرئی مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج نشان داد نانوذرات Fe3O4

اصالح شده با  CuV2O6قابلیت تخریب بیشتری نسبت به  Fe3O4اصالح نشده دارند .این کارایی باال به دلیل قابلیت جذب باالی نور مرئی توسط
نانوکامپوزیت ساخته شده می باشد .همچنین شرایط آزمایش شامل مقدار فوتوکاتالیست ،غلظت رنگ و  pHمحلول بهینه سازی شد .با استفاده از این
فوتوکاتالیست جدبد ،متیلن بلو در حضور نور مرئی با راندمان باالیی تخریب شد.
کلمات کلیدی  :نانوکامپوزیت Fe3O4اصالح شده با ، CuV2O6فوتوکاتالیست ،متیلن بلو ،تخریب نوری.

 -1مقدمه
امروزه با توجه به رشد سریع صنایع مختلـف مانند صنایع نسـاجي ،رنـگ سـازي ،کاغـذ و پسابهایي که بدون تصفیه وارد
سیستم آبهاي محیط زیست مي شوند ،آلودگي ها و خطرات بسیار جدي براي ارگانیسمهایي که در معرض آنها قـرار مـي
گیرنـد ایجاد مي شود .همچنین آالینده هاي رنگي روي شفافیت آب اثر گذاشته و باعث غیرعادي شدن رنگ آب مي شوند .از
سوي دیگر این رنگها باعث کاهش ورود نور خورشید به داخل آب مي شوند و روي رشد باکتري ها و سایر فرایندهاي طبیعي
داخل آب تاثیر سوئي مي گذارند .لذا تصفیه پسابهاي صنعتي امري بسیار ضروري است .تاکنون روش هاي مختلف و متنوعي
از جمله جذب سطحي ،انعقاد و ...براي حذف مواد آلي بکار رفته است .این روشها منجر به حذف ناقص آالینده مي شوند و
فقط آالینده را از فاز آبي به فاز استخراج کننده منتقل مي کنند .لیکن قادر به حذف دائمي عامل آالینده نیستند .یک روش
کارامد در حذف آالینده ها استفاده از فوتو کاتالیزورها در تخریب آالینده هاي آلي مي باشد].[1-۶
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امروزه نانوتکنولوژي در زمینه هاي مختلف علمي وارد شده و به طور مؤثر نقش خود را نشان داده است] .[۷-11باتوجه به
گسترش صنایع مختلف و ازدیاد آلودگي آبهاي محیط زیست ،استفاده از روشهاي سبز به منظور تخریب آالینده هاي آلي بسیار
مورد توجه قرار گرفته است.کاربرد نانو فوتوکاتالیستها اخیرا در این زمینه به طور قابل مالحظه اي گسترش یافته است.[11 ].
نانو فوتوکاتالیستها موادي مؤثر براي تخریب آالینده هاي سمي که اثرات ناخواسته در زندگي دارند مي توانند مورد استفاده
قرار گیرند].[1۱-1۶
از آنجا که امروزه محققان در پي این هستند که از نور مرئي به جاي ماوراء بنفش استفاده کنند ،تحقیق در این زمینه اهمیت
زیادي دارد .اکثر فوتوکاتالیستها مانند روي اکسید و تیتانیم دي اکسید عليرغم اینکه بطور متداول استفاده مي شوند ،لیکن
عیب آنها این است که تمایل به جذب نور فرابنفش دارند] [1۷و شکاف باند زیاد ]،[1۸کاربرد این مواد در نور مرئي را محدود
مي کند ..فعالیت فوتوکاتالیستي نانوذره در حضور نور مرئي به شدت به خواص سطحي فوتوکاتالیست ] [1۹-۰۲بستگي دارد.
نانوکامپوزیتهاي دوپه شده که بطور همزمان از خواص چندین نانوذره بهره مي گیرند ،امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.
با این کار واکنش انتقال بار سطحي تسهیل شده و منجر به افزایش بهرهوري فوتوکاتالیستي نانوذره ميشود .معموال در
فوتوکاتالیستها جذب تابشي که انرژي بیشتر یا برابر با شکاف نواري نانوذره داشته باشد ،منجر به انتقال الکترونها از نوار ظرفیت
به نوار رسانش شده و ایجاد حفره هایي در نوار ظرفیت مي نماید .بعد از برانگیختگي ،الکترون و حفره جدا شده ممکن است
وارد چندین مسیر متفاوت شوند و منجر به تخریب ترکیب مورد نظر گردند.
متیلن بلو  ،کاربرد هاي زیادي در شیمي و صنایع شیمیایي دارد و یک ترکیب شیمیایي آروماتیک هتروسیکل با فرمول
شیمیایي  C16H18N3SClمي باشد . .باتوجه به خطراتي که این ماده میتواند روي سالمتي انسان داشته باشد بکارگیري روشهاي
کارا به منظور حذف آن بسیار ضروري بهنظر ميرسد.
در این کار تحقیقاتي قابلیت نانو مگنتیت و نانو مگنتیت اصالح شده با مس وانادات براي تخریب فوتوکاتالیستي متیلن بلو مورد
مطالعه قرار گرفت .همچنین تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت عملکرد فوتوکاتالیست و تخریب متیلن بلو مورد بحث و بررسي قرار
گرفت.
-2بخش تجربی
 -9-2مواد و دستگاه هاي مورد استفاده
نانوذرات (Fe3O4خلوص  ٪۹۹و قطر 1۲-۰۲نانومتر) از کمپاني ) USNANO Co. (USAخریداري شد .آمونیوم متا
وانادات( )H4NO3Vو مس نیترات ( )Cu(NO3)2از شرکت  Merckخریداري شد .رنگ مورد استفاده براي مطالعه
فوتوکاتالیستي ،متیلن بلو ،از شرکت  Sigmaخریداري گردید  .آب مقطر دو بار تقطیر در تمام آزمایش ها استفاده شد.
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الگوهاي پراش اشعه  Xتوسط پراش اشعه ایکس( )Rigaku D-MAX C IIIبا استفاده از نیکل فیلتر تابش  Cu Kثبت شد.
طیف مادون قرمز تبدیل فوریه با استفاده از طیف سنج )مدل  Shimadzuواریان (4300ثبت شد .میکروسکوپ الکتروني
روبشي میداني ) (HITACHI S-416براي به دست آوردن تصاویر مورد استفاده قرار گرفت .طیف هاي ماوراء بنفش-مرئي
از نانوذرات با استفاده از طیف سنج  UV-VISمدل Photonix Arثبت گردید.
 -2-2روش هاي آزمايشگاهي
 -9-2-2روش سنتز

 1میلي مول مس نیترات در 1۲میلي لیتر آب مقطر حل شده و به ویال داراي ۱۲میلي گرم  Fe3O4منتقل شد و به مدت
 ۰1ساعت هم زده شد .سپس محتویات ویال به یک بشر در حمام آب  ۷۲درجه سانتیگراد منتقل شد .در یک بشر دیگر 1
میلي مول آمونیوم وانادات در  1۲میلي لیتر آب حل شده و به آن اضافه گردید و تا  ۰ساعت داخل حمام هم زده شد .سپس
بشر از حمام خارج شد تا به دماي اتاق برسد .بعد از جداسازي با آب مقطر شستشو داده شد و در آون با دماي  ۶۲درجه
خشک گردید .سپس نمونه به صورت کامال پودر شده در کوره با دماي  ۱۲۲درجه سانتیگراد به مدت  ۰ساعت قرار گرفت.
 -2-2-2روش انجام آزمايشهاي فوتوکاتاليستي

مقدار معیني از فوتوکاتالیست به  1۲میلي لیتر محلول متیلن بلو اضافه شد و روي استیرر به مدت  1۲دقیقه در تاریکي هم
زده شد تا تعادالت جذب و واجذب حاصل گردید .سپس محلول زیر نور المپ کم مصرف  ۶۲وات قرار گرفت و واکنش تخریب
متیلن بلو در حضور نور مرئي انجام شد .نمونه برداري در زمان هاي  ۶۲ ،1۲ ،1۱و ۹۲دقیقه انجام گرفت .بعد از هر بار نمونه
برداري فوتوکاتالیست جداسازي شده و از نمونه هاي زمان هاي مختلف با استفاده از اسپکتروفوتومتر  UV-Visطیف گرفته
شد.
 -۳نتایج و بحث
به منظو ر شناسایي نانوکامپوزیت سنتز شده ،تکنیک هاي تجزیه اي مختلف شامل طیف سنجي ماورا بنفش -مرئي ،طیف
سنجي مادون قرمز تبدیل فوریه ،پراش اشعه  Xو میکروسکوپ الکتروني روبشي میداني انجام شد.
 1-۳آنالیز UV-Vis
به منظور تحقیق روي خواص نوري نانوکامپوزیت سنتز شده و بررسي پتانسیل آن بهعنوان یک ماده نوري طیف  UV-Visآن
در دماي اتاق ثبت گردید .همانطور که در شکل  1دیده مي شود در حدود  11۲نانومتر یک پیک جذبي براي آن دیده مي
شود که در مقایسه با نانومگنتیت اصالح نشده (۰۹۲نانومتر) جابجایي طیف آن به سمت ناحیه مرئي جابجا گردیده است.
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 )A( UV-Visنانو مگنتیت اصالح نشده و ( )Bنانوکامپوزیت Fe3O4-CuV2O6

 2-9آناليز FTIR
طیف  FTIRمربوط به نانوکامپوزیت سنتز شده در شکل  ۰مشاهده مي شود .همانطور که در این شکل مشخص است ،نوارهاي
طیفي در۷۲۰ cm-1و  ۸1۲بطور واضح دیده مي شود که دلیل آن ارتعاشات  VO43-در شبکه مي باشد]۰۰و .[۰1پیکهاي
نواحي  ۰۹۲۲و  1۷۲۲بدلیل مدهاي ارتعاشي آبهاي جذب سطحي شده مي باشد .همچنین یک باند جذبي در ناحیه ۰1۷۰
نانومتر مشخص شده است که به دلیل گاز  CO2جذب سطحي شده کاتالیست مي باشد].[۰1

شکل -۲طیف  FTIRنانو کامپوزیت Fe3O4/CuV2O6
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 9-9آناليز FESEM

اطالعاتي از قبیل اندازه دانه و شکل را مي توان با استفاده ازآنالیز  FESEMبه دست آورد .مورفولوژي سطح نانو مگنتیت اصالح
شده با  CuV2O6در شکل 1نشان داده شده است .اندازه متوسط نانوذرات حدود  ۰۱نانومتر هست و مي توان مشاهده کرد
که ذرات شبه کروي هستند .

شکل -۳مورفولوژی نانوکامپوزیت سنتز شده Fe3O4/CuV2O6

 9-9آناليز پراش اشعه ايکس

به منظور بررسي کریستال سنتز شده ،آنالیز پراش پرتو  (XRD) Xانجام شد .شکل  1الگوي  XRDرا نشان مي دهد.
همانطور که در این شکل دیده مي شود ،وجود اجزا سازنده نانوکامپوزیت یعني) Fe3O4 (JCPDS. 75-0033و مس
وانادات با فرمول) CuV2O6 (JCPDS. 45-1054بخوبي تایید مي شود.
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شکل -۴طیف  XRDنانوکامپوزیت Fe3O4/CuV2O6

 4-9مطالعه فعاليت فوتوکاتاليستي نانومگنتيت اصالح شده با  CuV2O6در تخريب متيلن بلو
طیفهاي  UV-Visمربوط به تخریب متیلن بلو با استفاده از نانومگنتیت و نانومگنیت اصالح شده در شکل  ۱مشاهده مي شود.
همانطور که دیده مي شود میزان تخریب نوري با اصالح سطح نانومگنیت افزایش مي یابد .درصد تخریب با نانو مگنتیت ۰۹
درصد و با نانو مگنتیت اصالح شده حدود  ۷۱درصد بعد از مدت زمان  ۹۲دقیقه مي باشد .با اضافه شدن مس وانادات به نانوذره
مگنیت با توجه به اینکه قابلیت جذب نور مریي افزایش مي یابد ،راندمان تخریب در حد قابل توجهي افزایش مي یابد.

شکل  -۵کاهش طیف های  UV-Visضمن تخریب متیلن بلو  5ppmبا  0.02گرم نانومگنتیت ( )Aاصالح شده ( )Bاصالح نشده
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 9-4-9اثر غلظت رنگ

در این آزمایش ،اثر غلظت رنگ مورد بررسي قرار گرفت .اثر غلظت متیلن بلو روي راندمان تخریب آن در شکل  ۶نشان داده
شده است .نتایج نشان مي دهد با افزایش غلظت متیلن بلو فعالیت فوتوکاتالیستي کاهش مي یابد .رنگبري مربوط به تولید
رادیکال روي سطح کاتالیست و واکنش احتمالي رادیکالي با مولکولهاي رنگ][۰1مي باشد .هنگامي که غلظت متیلن بلو افزایش
مي یابد ،احتمال واکنش رنگ با فوتوکاتالیست افزایش مي یابد که باید منجر به ازدیاد راندمان تخریب شود ،با این حال ،تعادل
جذب رنگ در سایت هاي فعال در سطح کاتالیست نیز با افزایش غلظت رنگ افزایش مي یابد و این باعث کاهش سرعت تشکیل
گونه هاي ضروري در تخریب رنگ مانند رادیکالهاي  O2و  OH-مي شود] .[۰۱عالوه بر این ،افزایش مقدار رنگ باعث کاهش
جذب فوتونها روي ذرات کاتالیزور شده و راندمان فوتوکاتالیستي کاهش مي یابد.

شکل -۶بررسی اثر غلظت متیلن بلو بر درصد تخریب
 2-4-9اثر مقدار فوتوکاتاليست

مقدار کاتالیزور یکي دیگر از عوامل مؤثر در تخریب متیلن بلو مي باشد .بنابراین ،آزمایش با مقادیر مختلف از فوتوکاتالیست
انجام شد .نتیجه مربوطه در شکل ۷ارائه شده است .این نشان مي دهد که راندمان تخریب با افزایش مقدار کاتالیست از ۲/۲1
تا  ۲/۲۰گرم افزایش یافته و پس از آن کاهش یافته است .باالترین راندمان تخریب متیلن بلو با استفاده از  ۲/۲۰گرم از کاتالیست
بدست آمد .این به دلیل در دسترس بودن جایگاههاي هاي فعال در سطح کاتالیست و نفوذ نور به داخل محلول مي باشد ،زیرا
کل مساحت سطح فعال با افزایش مقدار کاتالیزور افزایش یافته است] .[۰۶با این حال ،افزایش بیشتر کاتالیزور ممکن است
منجر به افزایش پراکندگي نور و در نتیجه کاهش نفوذ نور شود].[۰۷
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شکل -۷بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیست بر راندمان تخریب رنگ متیلن بلو
 9-5-9اثر pH

یکي از مهم ترین پارامترهایي که تخریب فوتوکاتالیستي رنگ را تحت تاثیر قرار مي دهد  PHاست .این به دلیل این است که
 pHروي خواص بار سطحي فوتوکاتالیست و گونه هاي یوني محلول اثر مي گذارد .بنابراین ،تاثیر  pHبر فعالیت فوتوکاتالیستي
نانوکامپوزیت مورد نظر مورد بررسي قرار گرفت.
به منظور مطالعه اثر مقدار  pHبر میزان تخریب ،تنظیم  pHمحلول با  NaOHو  HClانجام شد .نتایج مربوطه در شکل ۸
نشان داده شده است .این شکل نشان مي دهد میزان راندمان تخریب در  pHخنثي حداکثر است .راندمان پایین فوتوکاتالیستي
در  pHاسیدي به دلیل رقابت  H+با متیلن بلو در جذب مي باشد .در محیطهاي بازي ممکن است کاتالیست مورد نظر حل
شود و راندمان تخریب کاهش مي یابد] .[۰۸
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شکل -۸بررسی اثر  pHبر درصد تخریب رنگ متیلن بلو
 5-5-9اثر افزايش آب اکسيژنه

آزمایش فوتوکاتالیستي متیلن بلو با غلظت  ۱ ppmبه همراه ۲/۱سي سي آب اکسیژنه و مقدار  ۲/۲1گرم کاتالیست تکرار شد.
نتایج نشان داد که درصد تخریب متیلن بلو افزایش یافته و درصد آن برابر با  ۹1/1۸درصد مي باشد .با توجه به اینکه مکانیسم
تخریب توسط فوتوکاتالیست یک فرآیند اکسایشي است ،بنابراین افزودن آب اکسیژنه بعنوان یک اکسنده مي تواند سرعت
فرآیند را افزایش دهد.
 4-4-9مکانيسم فعاليت فوتوکاتاليستي

دوپه کردن نانوذرات با یکدیگر یک راه مؤثر براي افزایش خاصیت فوتوکاتالیستي است .اصالح کننده ها به طور غیر مستقیم
مي توانند روي فرآیندهاي انتقال بار سطحي تاثیر بگذارند .در طول فرآیند کاتالیزوري ،در مرحله اول ،الکترون از نوار ظرفیت
)(VBدر نانوکامپوزیت به نوار رسانش ) (CBانتقال مي یابد و به همان تعداد حفره ایجاد مي شود .این امر باعث تجمع الکترون
ها در یک ناحیه و مهاجرت حفره هاي ایجاد شده به سطح نانوکاتالیست مي شود که تا حد زیادي باعث جدایي الکترونها و
حفرات در فرآیند فوتوکاتالیستي و جلوگیري از نوترکیبي این حامل هاي بار مي شود.
پس از آن فوتوالکترون ایجاد شده  O2را جذب کرده و آن را تبدیل به آنیون سوپر اکسید (·O2-).مي کند ·O2- .به دست آمده
و حفره هاي ایجاد شده در نهایت به یک عامل اکسید کننده قوي ) (·OHتبدیل خواهند شد و به طور مؤثر مي توانند رنگ
آلي را به  CO2و ،H2Oتخریب کرده و باعث افزایش خاصیت فوتوکاتالیستي شوند.
واکنش فوتوکاتالیستي ممکن را مي توان به شرح زیر بیان کرد:
1۰1

سنتز نانوکامپوزيت جديد  Fe3O4اصالح شده با  CuV2O6و کاربرد آن بعنوان ...

محمدزاده کاخکي و همکاران

)(1)Fe3O4/Cu2O7 + hν (vis) → Fe3O4/Cu2O7 (e –CB +h+VB
(2) e−CB + O → ·O2(3) h+VB + OH− → ·OH
(4) ·O2- + 2H+ → 2 ·OH
(5) ·OH + MB → Degradation products

 -۴نتیجه گیری
 -1در این کار نانوکامپوزیت  Fe3O4/CuV2O6به عنوان فوتوکاتالیست نور مرئي با استفاده از یک روش جدید ساخته شد.
این روش با توجه به مزیتهاي آن همچون سادگي ،کم هزینه بودن ،قابلیت تولید باال و عملکرد عالي ،مي تواند براي
ساخت فوتوکاتالیست با اهمیت و قابل کاربرد باشد .خواص ساختاري و اپتیکي نانوساختار سنتز شده با روش هايUV-

FTIR ،Vis, XRDو  FESEMمشخص شدند.
 -۰نانوکامپوزیت سنتز شده به لحاظ خواص فوتوکاتالیستي مورد بررسي قرار گرفت .به این منظور فعالیت فوتوکاتالیستي
نانوکامپوزیت در تخریب متیلن بلو بررسي شد .نتایج نشان داد که نانوکامپوزیت سنتز شده بدون حضور آب اکسیژنه
 ٪۷1و در حضور آب اکسیزنه  ٪۹1از رنگ را تخریب مي کند .همچنین اثر غلظت اولیه متیلن بلو ،مقدار کاتالیزور و
pHمحلول بر روي تخریب متیلن بلو مورد بررسي قرار گرفت .نتایج کار نشان داد که این نانوکامپوزیت مي تواند به
عنوان یک فوتوکاتالیست با کارایي باال در منطقه مرئي قابل مورد استفاده قرار گیرد.
 -3نتایج بدست آمده نشان داد فعالیت فوتوکاتالیستي نانوکامپوزیت بصورت اکسایشي است و بر این اساس مکانیسمي
براي آن پیشنهاد شد.
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