سال نهم ،شماره  33زمستان 9313

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

بررسي حذف رنگ متيل اورانژ توسط نانوکامپوزیت هيدروکسي آپاتيت/تيتانيا
سهام شریفات  ، ،9حسين ذوالقرنين 2و عبدالقادر حميدي فالحي

3

 3دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد امیدیه  ،گروه شیمی  ،امیدیه  ،ایران
 2دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر ،دانشکده شیمی دریا ،خرمشهر ،ایران
 1پتروشیمی فنآوران ،خوزستان،ایران

تاريخ دريافت30/21/30 :
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چکيده:
این مطالعه با هدف کلی بررسی امکان سنجی استفاده از این کاتالیست به عنوان یک فوتوکاتالیست در حذف رنگ متیل اورانژ ()Methyl Orange
از آب انجام شد .اهداف جزیی مطالعه شامل مقدار جاذب ،زمان تماس و  pHدر جذب متیل اورانژ توسط نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا بود .در
این مطالعه نانوکامپوزیت هیدروکسی اپاتیت /تیتانیا در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از تترا هیدروکسید تیتانیم و هیدروکسی آپاتیت در دمای  044و
زمان  2ساعت تهیه شد .جهت تعیین مشخصات ساختاری این نانوکامپوزیت از تکنیک های پراش پرتوایکس ( ،)XRDآنالیز فوریه فروسرخ)،(FTIR
میکروسکوپ الکترونی عبوری) ،(TEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی همراه با طیف سنجی تفکیک انرژی ) (SEM-EDSاستفاده شد .سپس رفتار
فوتوکاتالیستی این نانوکامپوزیت جهت حذف رنگ متیل اورانژ مورد ارزیابی قرار گرفت .غلظت رنگ در نمونه های مختلف با استفاده از اسپکتروفتومتر
در طول موج  060نانومتر اندازهگیری شد .اثر  ،pHزمان تماس ،مقدار کاتالیست و مقدار درصد تیتانیای موجود در نانوکامپوزیت بر حذف رنگ متیل
اورانژ بررسی شد.نتایج مطالعات جذب نشان داد که میزان جذب /حذف رنگ متیل اورانژ با کاهش غلظت اولیه رنگ ،افزایش دز جاذب و با کاهش pH
( 3تا  )11افزایش می یابد .جذب رنگ متیل اورانژ بعد از مدت  34دقیقه به تعادل رسیده و  pHبهینه در جذب متیل اورانژ توسط این نانوکامپوزیت3 ،
است.
واژگان کليدي  :نانوکامپوزیت ،هیدروکسی آپاتیت ،تیتانیا ،فوتوکاتالیست ،متیل اورانژ

 -1مقدمه:
یکی از عمده ترین آالیندههای محیط زیست ،پسابهای رنگی حاوی مواد شیمیایی صنایع نساجی است که برای انسان و
محیط زیست آلودگی ایجاد می کند ،این رنگها عالوه بر اینکه با نفوذ به آب های سطحی و زیرزمینی باعث رنگی شدن منابع
آبی میشود سبب سرطانزایی و جهشزایی برای انسان میباشند .ساالنه در جهان بیش از ده هزار نوع مختلف از رنگهای
سنتزی تولید میگردد که کارکرد گستردهای را در صنایع مختلف به خود اختصاص میدهند .صنایع نساجی و رنگرزی یکی از
عمدهترین صنایع آالینده محیط زیست پسابهای صنعتی میباشد که یکی از شاخصههای توسعه هر کشوری محسوب می-
شود .عالوه بر صنایع نساجی و رنگرزی ،سایر صنایع از قبیل صنایع تولید مواد آرایشی ،چرمسازی ،داروسازی ،کاغذسازی و
کارخانههای تولید رنگ نیز پساب رنگی تولید میکنند [ .]4-1برای مثال تقریبا نیمی از محصوالت رنگهای نساجی ترکیبات
آزوی هستند که ساختار مولکولی آنها دارای گروه کروموفور  -N=N-میباشد .در حدود  %11از کل رنگ تولید شده در هنگام
رنگرزی در صنایع نساجی از بین میرود و به عنوان پساب منتشر میشود [ .]1-7این ترکیبات رنگی در پسابهای رنگ به
آسانی قابل شناسایی هستند و به دلیل آنکه رنگهای آزو به راحتی تخریب نمیشوند باید قبل از تخلیه به درون آب حذف

 .نویسنده مسوول :کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه

sharifat.saham@yahoo.com
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شوند ،در واقع زمان تخریب طوالنی آنها در محیط زیست و تاثیرات سوئی که بر آن خواهند گذاشت بسیار نگرانکننده است
[ .]4برای مثال حضور این رنگها به کاهش نفوذ نور در آب می انجامد و از این طریق زندگی آبزیان را با تهدیدی جدی مواجه
میسازد .از سوی دیگر عدم تخریب این رنگها و جذب آنها در گیاهان میتواند زمینهساز جهشهای ژنتیکی در نسلهای
بعدی شود .بنابر آنچه گفته شد؛ تصفیه پساب های رنگی قبل از تخلیه آنها به محیط زیست کامال ضروری است [ .]1و لزوم
حذف این آالیندهها ضروری به نظر میرسد.
حذف رنگ از فاضالبهای صنعتی با روشهای گوناگون نظیر روشهای مختلف فیزیکی-شیمیایی نظیر اولترافیلتراسیون
[ ،]7،8اسمز معکوس [ ،]1،،1تبادل یونی [ ]11و جذب روی مواد مختلف نظیر کربن فعال [ ،]21زغال [ ،]11تعیین مقدار
 ،]14[ CODتراشه های چوب [ ،]11و سیلیکاژل [ ،]11به منظور حذف رنگ و پساب به کارگرفته شده که در حوضه
کاربردی بودن ،از موفقیت نسبی برخوردار بوده است .ولی از آنجا که روشهای مذکور ،تنها آلودگی را از فاز آبی به شبکه جامد
منتقل میکنند و فرایندهای تخریبی نیست ،تکنیكهای فراگیر به حساب نمیآیند .امروزه فرایندهای بیولوژیکی به دلیل
سهولت بهرهبرداری و دوستدار محیط زیست بودن پرکاربردترین روشهای مورد استفاده در تصفیه فاضالبهای شهری و
صنعتی ،قابل تجزیه بیولوژیکی میباشند .اما این فرایندها برای حذف رنگ به دلیل خاصیت مقاوم به تجزیه بودن آنها کارایی
زیادی ندارند [ .]17،1به تازگی پژوهشهای گستردهای در زمینهی حذف این دست از آالیندهها با استفاده از مواد
فوتوکاتالیست صورت گرفته است .تحقیقات انجام گرفته در این زمینه نشان میدهن د که تخریب فوتوکاتالیستی یك روش
زیستدوست یا به اصطالح سبز و بدون هیچ آلودگی ثانویه است [.]11،11
برخی از موادی که تا به امروز در جهت حذف آالیندههای مختلف به عنوان فوتوکاتالیست به کار برده شده اند عبارتند از:
دی اکسید تیتانیم) ،]0،[ (TiO2اکسید روی) ،]01[ (ZnOاکسید آهن ) ،]00[ (Fe2O3کربن فعال [ ]10و اکسید تنگستن
) ]01[ (WO3است .در میان این ترکیبات ،دی اکسید تیتانیم به علت قیمت پایین ،عدم نیاز به انرژی باال ،بازدهی باال و عدم
ایجاد آلودگی ،کاربردیتر و یا به اصطالح صنعتیتر شناخته شده است .دی اکسید تیتانیم ماده ای سفید رنگ ،سازگار با
محیط زیست ،غیر سمی و دارای خاصیت فوتوکاتالیستی میباشد .این ماده فوتونهایی با طول موج کمتر از  11،،آنگستروم را
جذب کرده و الکترون و حفره تولید میکند که میتواند گونههای فعال اکسیژن (مثل رادیکالهای اکسیژن و هیدروکسیل و
یون  )O-2را از راه واکنش  H2Oو  O2جذب شده روی سطح تیتانیا ،تولید نماید .پتانسیل اکسایشی باالی گونههای اکسیژن
فعال ،می تواند برای مواردی همچون پاکسازی هوا ،دفع عفونت ،پوشش ضدباکتریایی ،صفحات فوتوکاتالیستی و غیره بکار
رود[ .]01،04اخیرا تحقیقاتی درباره اینکه  TiO2باعث تقویت خواص فوتوکاتالیستی میشود انجام گرفته است که از آن جمله
میتوان به کاهش اندازه ذرات [ ،]01افزایش سطح ویژه [ ،]07جفت کردن دی اکسید تیتانیم با سایر نیمه هادی ها [،]01
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اصالح تیتانیم دی اکسید با فلزات و غیرفلزات [ ]01و حساس سازی تیتانیم دی اکسید تیتانیم [ ]1،،11اشاره نمود .از میان
کاتالیست های کامپوزیت شده با نانوذرات تیتانیا ،هیدروکسی آپاتیت توجه زیادی را به خود جلب کرده است و پژوهشهای
زیادی در این زمینه انجام شده است [.]10،11
هی دروکسی آپاتیت یك ماده معدنی است ،که در اجزای غیر آلی استخوان و مینای دندان یافت میشود و فرمول شیمیایی
آن به صورت  Ca10(PO4)6(OH)2نمایش داده میشود .هیدروکسی آپاتیت در بسیاری از واکنشهای شیمیایی ،نظیر واکنش-
های دیهیدروژنه شدن ،آبزدایی الکلها ،سنتز فنل ،به عنوان کاتالیست حرارتی عمل میکند [ .]14،11زیستسازگاری باالی
این ماده ،سبب شده تا هیچ گونه آالیندگی و یا سمیتی برای محیط زیست نداشته باشد .مجموعهی این پارامترها ،از
هیدروکسیآپاتیت گزینهی مناسب برای کاربردهای کاتالیستی ساخته است .گسترش صنایع ،بهبود قوانین و استانداردهای دفع
فاضالب صنعتی و توسعه کاربرد کاتالیستها ،سبب شده تا کاتالیستهایی با هزینه های پایین فرآوری ،کارآمد و ارزان برای
تصفیه/حذف آالینده ها و رنگها مورد توجه قرار گیرند.
بنابراین جهت بهبود خواص فوتوکاتالیستی هیدروکسی آپاتیت و تیتانیا ب رای کاربردهای کاتالیستی در این پژوهش نانوذره
هیدروکسی آپاتیت و تیتانیا در کنار هم کامپوزیت میشوند .به دلیل اینکه تولید و گسترش هر کاتالیست جدید باید با
مطالعات مختلف امکان سنجی و آزمایشهای ویژهای مورد تایید قرار گیرد ،این مطالعه با هدف بررسی امکان سنجی استفاده از
این کاتالیست سنتز شده به روش رسوبگذاری درجا در حذف رنگ متیل اورانژ صورت گرفت .بر این اساس اهداف این مطالعه
شامل اثر  ، pHزمان تماس ،مقدار کاتالیست و مقدار درصد تیتانیای موجود در نانوکامپوزیتهای سنتز شده در حذف رنگ
متیل اورانژ میباشد.
 -2روش تجربي:
 -2-1مواد شيميايي مورد استفاده:
برای سنتز نانوکامپوزیت هیدروکسیآپاتیت/تیتانیا با استفاده از روش رسوبگذاری درجا ،هیدروکسید کلسیم  Ca(OH)2و
اسید فسفریك  H3PO4به عنوان منابع تامین کنندهی هیدروکسی آپاتیت در سیستم و هیدروکسید تیتانیوم  Ti(OH)4به عنوان
منبع تامینکنندهی  TiO2مورد استفاده قرار میگیرند .همه مواد از محصوالت شرکت مرک آلمان استفاده شدند.
این مطالعه به صورت ناپیوسته و با استفاده از رنگ متیل اورانژ با وزن مولکولی  107/00گرم بر مول و فرمول
 ،C14H14N3NaO3Sمحصول شرکت مرک آلمان استفاده شد .جهت انجام مطالعه محلول ذخیره  1،،،میلی گرم در لیتر رنگ
متیل اورانژ تهیه گردید.
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 -1-1دستگاهها:
سنجش غلظت رنگ در نمونه های استاندارد و مجهول با استفاده از اسپکتروفتومتر دوپرتویی پرکین المر UV/visibleمدل
Lambda25و رسم منحنی کالیبراسیون در طول موج  414نانومتر انجام شد .به منظور تشخیص  pHمحلولهای مورد نظر و
همچنین تنظیم  pHهای دلخواه از  pHمتر مدل  inolap pH 720استفاده شد .کالیبراسیون دستگاه با محلولهای استاندارد با
 pHهای مشخص  4و  7انجام گردید .جهت هم زدن محلول های تهیه شده از دستگاه همزن مغناطیسی مدل Heidolph MR

 Hei-standardاستفاده شد .فازشناسی و بررسی ساختار فازی نانوذرات تیتانیا و هیدروکسی آپاتیت توسط دستگاه آزمون پراش
پرتو ایکس ساخت شرکت فیلیپس انجام شد .الگوهای پراش پرتو ایکس با استفاده از المپ  CuKαبا طول موج برابر با 1/140
آنگستروم ،در محدوده  0θ=)1،-1،(ºبا اندازه گامهای برابر  ،/،0بررسی شد .طیف فوریه فرو سرخ نمونههای 11 ،1،و 0،
درصد وزنی در محدودهی جذبی( )41،-4،،،( Cm-1در حالت عبوری) به منظور تکمیل و تایید نتایج به دست آمده از آنالیز
 XRDبا استفاده از دستگاه  Perkin Elmer spectrum 65در مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا انجام شد.
از میکروسکوپ الکترونی عبوری ) (TEMمدل ،EM 900ساخت شرکت  Zeissدر مجتمع آزمایشگاهی کفا جهت مطالعه و
تخمین اندازه ذرات پودر تولیدی استفاده شد.
 -0-1سنتز نانوکامپوزيت هيدروکسيآپاتيت/تيتاتيا به روش رسوبگذاری درجا
برای تولید نانوکامپوزیت در ابتدا محلول  1موالر تترا هیدروکسید تیتانیم  Ti(OH)4ساخته شد .برای این منظور ،مقداری
مشخص از ) NH4(OHرا روی همزن مغناطیسی گذاشته ،سپس جهت تشکیل تترا هیدروکسید تیتانیم ،با توجه به درصد
تیتانیای مورد نظر تترا کلرید تیتانیم را به محلول) NH4(OHاضافه میشود.
سپس محلول تتراهیدروکسید تیتانیم به همراه محلول اسید فسفریك به محلول هیدروکسید کلسیم به صورت قطره قطره
افزوده شد( .نسبت های موالر محلول اسید فسفریك به محلول هیدروکسید کلسیم برابر است با  .)1617با توجه به اینکه قابلیت
انحالل ذرات هیدروکسیآپاتیت در محیطهای اسیدی ،امکان جداسازی این ذرات را در محیط با مشکل روبرو میکند .برای
این منظور محلول  0موالر از هیدروکسید سدیم به صورت قطره قطره به این سوسپانسیون افزوده شد .فرایند همزدن به مدت
 10ساعت با استفاده از همزن مغناطیسی ادامه یافت .سپس محلول درون خشك کن در دمای  1،،درجه سانتیگراد و در
نهایت در کوره در دمای  4،،درجه سانتیگراد به مدت  0ساعت با سرعت گرم کردن  1،درجه سانتیگراد بر دقیقه کلسینه
شد.
رابطه شماره ()1
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سپس م حلول رنگ را داخل راکتور ریخته و یك مگنت را نیز داخل راکتور قرار میدهیم و با رعایت نکات ایمنی کار با
دستگاه ،همزن مگنت تا دور آخر روشن شود .و تابش دهی المپ  UVو در تاریکی به مدت  1،دقیقه هم زده شود .سپس 4
میلی لیتر از آن را برداشته و از کاغذ صافی عبور داده و سپس میزان جذب محلول روی آن با دستگاه اسپکتروفتومتر و در
طول موج  414نانومتر خوانده شود .در ادامه المپ  UVرا روشن کرده و در بازههای زمانی  1،دقیقهای نمونهگیری شد .سپس
نمونه های به دست آمده به کمك این روش با توجه به درصد تیتانیا نامگذاری شدند و پس از سانتریفیوژ کردن ،جذب آنها
خوانده شد .این روند تا بیرنگ کردن کامل محلول ادامه یافت.
 -4-1آزمايشات جذب
مقدار راندمان از رابطه ( )0بدست آمد که در این رابطه  Ctغلظت ثانویه و  C0مقدار غلظت اولیه محلول رنگ میباشد.
رابطه شماره ()0
 -3نتايج و بحث:
 -2-0نتايج تصوير برداری توسط ميکروسکوپ الکتروني عبوری:
شکل 1نتایج حاصل از آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMرا برای نمونههای مربوط به نانوکامپوزیت 11 ،1،و 0،
درصد وزنی تیتانیا را نشان میدهد .در هر سه تصویر مربوط به این نانوکامپوزیتها نانوذرات در کنار نانولولهها تشکیل شدهاند.
 -1-0آناليز توزيع انرژی الکتروني اشعه ايکس):(EDX

آنالیز توزیع انرژی الکترونی اشعه ایکس ) (EDXجهت شناسایی عناصر تشکیل دهنده نانوکامپوزیت هیدروکسی
آپاتیت/تیتانیا استفاده شد .نتایج این آنالیز در شکل شماره  0ارائه شده است .در این آنالیز هیچ عنصر اضافی دیگری غیر از
عناصر تشکیل دهنده نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا مشاهده نشد .مقایسه این طیفها با هم ،نشان میدهد که با
افزایش ترکیب تیتانیا و کاهش ترکیب هیدروکسی آپاتیت بر شدت پیك عنصر تیتانیم افزوده و به موازات آن از شدت پیك
عناصر کلسیم و فسفر کاسته میشود .حضور پیكهای تیتانیم ،فسفر ،کلسیم و اکسیژن در ناحیه کوچکی از آنالیزهای ،EDX
تشکیل نانوکامپوزیتهای هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا را نشان میدهد .جدول عناصر نیز نانوکامپوزیتهایی با توزیع هموژن از
عناصر  O ،P ،Ca ،Tiرا نشان میدهد.
این طیفها ضمن تایید نتایج به دست آمده از آنالیز پراش پرتو ایکس با تحقیقات قبلی نیز همخوانی دارد [.]11-01
 -0-0نتايج آناليز پراش پرتو :X
جهت شناسایی ترکیبات فازی نانوکامپوزیت های سنتز شده ،از پراش پرتو ایکس در طول موج  0θ=)1،-1،(ºاستفاده شد.
شکل  1الگوهای پراش پرتو ایکس به دست آمده از سه نمونهی نانوکامپوزیت  11 ،1،و  0،درصد وزنی تیتانیا را در دمای
 4،،درجه سانتیگراد نشان میدهد .نتایج بدست امده از الگوهای پراش پرتو ایکس نشان داد که هر سه الگوی نانوکامپوزیتی
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تهیه شده در دمای  4،،درجه سانتیگراد ،با الگوی استاندارد هیدروکسی آپاتیت ،با شماره کارت )(JCPDS.NO.09-0432

همخوانی دارد و پیك های هیدروکسی آپاتیت به ترتیب در زوایای  4،/،،11/1 ،10/1 ،10/1 ،01/1و  41/0شناسایی شد.
همچنین این الگوها با الگوی کارت استاندارد ) (JCPDS.NO.21-1272متعلق به ساختار آناتاز مطابقت میکند .در این نمونهها
ساختار آناتاز به ترتیب در زوایای  11/1 ،41/1 ،11/1 ،01/1و  11/01شناسایی شد.

شکل  . 1تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نانوکامپوزیتهای هیدروکسیآپاتیت/تیتانیا.
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شکل  .0آنالیز عنصری نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا.

در تمامی نمونههای نانوکامپوزیتی فازهای غالب ،هیدروکسیآپاتیت و آناتاز از تیتانیا است .در هیچ یك از الگوهای پراش
پرتو ایکس نمونههای  11 ،1،و  0،شاهدی مبنی بر حضور فازهای دیگر در این سیستم وجود ندارد .عالوه بر این هیچ فار
اضافه دیگری که مبنی بر واکنش بین آناتاز و هیدروکسی آپاتیت باشد ،مشاهده نشد .با استناد به این دالیل میتوان چنین
ادعا کرد که؛ در حین واکنشهای رسوب گذاری درجا ،هیچ واکنش فازی مابین فازهای کریستالی آپاتیت و تیتانیا رخ نداده
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است .همخوانی باالی میان الگوهای پراش پرتو ایکس این نمونهها با نمونهی آپاتیتی خالص بر این مهم داللت میکند که؛
تشکیل نانوذرات تیتانیا در کنار هیدروکسی آپاتیت ،تغییری را در ساختار و یا فازهای کریستالی آن به وجود نمیآورد
[.]11،17،11

شکل  .1عکس پراش پرتو ایکس مربوط به سه نمونه نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا.

 -4-0نتايج آناليزفوريه فروسرخ ):(FT-IR
شکل  4ترسیمی از طیفهای بدست آمده از آنالیز فوریه فروسرخ برای نمونههای  11 ،1،و  0،درصد وزنی تیتانیا است.
نوارهای جذب مربوط به گروههای فسفات در عددهای موجی حدود 1،1،-1،1،Cm-1 ،171Cm-1 ،1،1Cm-1 ،111Cm-1
ظاهر شده است و نوار جذبی در  1411Cm-1نشاندهندهی گروههای هیدروکسیلی مربوط به ساختار هیدروکسیآپاتیت ،در هر
سه نمونهی نانوکامپوزیتی است [ .]17عدد موجی مربوط به ارتعاش کششی کربنات به صورت یك نوار جذبی در 1401Cm-1و
یك نوار جذبی دیگر در  1471 Cm-1دیده شد .پیك های جذبی مربوط به گروه هیدروکسی به صورت یك پیك پهن در
محدودهی  )1،،،-11،،( Cm-1و یك پیك تیز در  1111 Cm-1در هر سه نمونه نانوکامپوزیتی مربوط به آب هیدروکسی
آپاتیت دیده شد [ .]11باندهای ارتعاشی در منحنی فوریه فروسرخ ،نمونههای نانوکامپوزیتی در محدودهی ) 1،،-1،،( Cm-1
حضور گروههای  Ti-Oدر فرم کریستالی آناتاز در این نانوکامپوزیتها را نشان میدهند که حاصل ارتعاشات کششی گروه Ti-O

می باشد [ .]11مقایسهی طیفهای بدست آمده از این آنالیزنشان می دهد؛ با افزایش ترکیب تیتانیا ،بر شدت باندهای جذبی
تیتانیا در محدودهی  )1،،-1،،( Cm-1افزوده خواهد گشت و به موازات آن از شدت باندهای ارتعاشی مربوط به گروههای
فسفاتی و گروههای هیدروکسیلی از ساختار هیدروکسیآپاتیت کاسته خواهد شد .در هیچ یك از این طیفهای سه نمونهی
کامپوزیتی نیز دلیلی مبنی بر واکنش مابین دو فاز هیدروکسیآپاتیت و تیتانیا وجود ندارد .این طیفها ضمن تایید نتایج به
دست آمده از آنالیز پراش پرتو ایکس و  EDXبا کارهای تحقیقاتی قبلی نیز همخوانی دارند.
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شکل  .4الگوی آنالیز فوریه فروسرخ از نمونههای نانوکامپوزیتهای هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا.

 -5-0اثر  pHمحلول بر بازده حذف رنگ متيل اورانژ:
مقدار  pHمحلول یکی از پارامترهای مهم فرایند برای کنترل جذب سطحی میباشد .شکل الف و ب ساختار بازی و اسیدی
متیل اورانژ را در محلولهای آبی ،نشان میدهد .با افزایش م قدار اسیدی محلول رنگ متیل اورانژ از زرد به نارنجی و سرانجام با
تغییر  pHاز  4به  1رنگ متیل اورانژ به قرمز تبدیل میشود [.]4،،41
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شکل الف :متیل اورانژ در محیط بازی.
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شکل ب :متیل اورانژ در محیط اسیدی.
شکل  :1ساختار متیل اورانژ در محیط اسیدی و بازی.

در بحثهای مربوط به تاثیر  pHبر جذب ،پارامتر  pHzpcمطرح میشود pHzpc .مقداری است که در آن سطح ماده خنثی می-
باشد و برای هر ماده مقدار مشخصی دارد .در  pHZPC pHسطح جاذب مثبت است .بار سطح تیتانیا در  zpcمتفاوت است.
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مقدار  zpcبرای تیتانیا برابر با  1/1میباشد .در  pHبرابر با  1/1سطح تیتانیا مثبت است و باعث جذب رنگ متیل اورانژ که بار
آن منفی است به وسیله جذب الکتروستاتیکی ،میشود [ .]40تخریب فوتوکاتالیستی رنگ متیل ارانژ در محدوده  pHبرابر با 1
تا 11و با غلظت اولیه برابر با  1میلی گرم بر لیتر ،مقدار کاتالیست  1گرم بر لیتر و درصد تیتانیای  %1،انجام شد .نتایج در
شکل  1نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده می کنید حذف رنگ بشدت به  pHمحلول رنگ وابسته است .در مقدار کاتالیست برابر با  1گرم بر لیتر،
غلظت  1میلی گرم بر لیتر و در  1،دقیقه ،راندمان حذف رنگ به ترتیب برابر با  pHهای برابر با  1 ،7 ،1 ،1و  11برابر با
 11/1 ،11/1 ،40/4 ،11/4و  %10/4است.این نتایج به وسیله رفتار آمفوتریك تیتانیا قابل توضیح است pH .باعث تغییر سطح
تیتانیا و به وسیله معادالت زیر قابل توضیح میباشد.

شکل  .1اثر  pHمحلول بر مقدار حذف رنگ.

 -1-0اثر مقدار کاتاليست بر بازده حذف رنگ متيل اورانژ:
تعیین جرم مناسب کاتالیست یك پارامتر مهم در مطالعات حذف رنگ میباشد زیرا ظرفیت جاذب را برای غلظتهای اولیه
محلولهای رنگ تعیین میکند [ .]41،44در این پژوهش ،اثر مقدار کاتالیست در گستره  1-1گرم برای  1،،،میلی لیتر از
محلول متیل اورانژ بررسی شد .در شکل  7اثر مقدار کاتالیست را بر حذف رنگ متیل اورانژ نشان میدهد .با افزایش مقدار
کاتالیست از  1گرم به  1گرم  ،در مدت  1،دقیقه مقدار تخریب رنگ متیل اورانژ از  11/4به  %10/1تغییر میکند .که این
می تواند به دلیل افزایش مقدار نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا باشد که باعث افزایش جذب مولکولهای رنگ و در
نتیجه تخریب فوتوکاتالیستی رنگ میشود.
مقدار درصد تیتانیا نیز در سه درصد متفاوت از تیت انیا جهت بررسی تخریب فوتوکاتالیستی مورد بررسی قرار گرفت .بیشترین
درصد تخریب مربوط به نانوکامپوزیت  %11تیتانیا است .برای مقدار  %0،وزنی تیتانیا ،تجمع نانوذرات تیتانیا سبب کاهش
شدت نور و در نتیجه کاهش جذب رنگ متیل اورانژ و کاهش فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت میشود.
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و مقدار  %1،تیتانیا ،توانایی تولید تشکیل مقدار کافی از رادیکالهای هیدروکسی را ندارد .و باعث کاهش فعالیت
فوتوکاتالیستی میشود .بنابراین مقدار  %11تیتانیا برای فعالیت فوتوکاتالیستی مورد استفاده قرار گرفت.

شکل  .7اثر مقدار جاذب بر مقدار حذف رنگ.

 -7-0اثر غلظت اوليه بر حذف رنگ:
اثر غلظتهای مختلف رنگ از  1میلی گرم بر لیتر تا  01میلی گرم بر لیتر بر تخریب فوتوکاتالیستی رنگ متیل اورانژ مورد
بررسی قرار گرفت .همانطور که در شکل  1مشاهده می کنید تخریب فوتوکاتالیستی رنگ متیل اورانژ به شدت وابسته به غلظت
اولیه رنگ میباشد .برای تمام غلظت ها مقدار کاتالیست و شدت تابش نور یکسان است .برای غلظتهای  0، ،11 ،1، ،1و 01
میلی گرم بر لیتر مقدار درصد حذف رنگ برابر با  11/0 ،11/4 ،11/1 ،11/0و  %11مشاهده شد .این میتواند به این دلیل
باشد که تولید رادیکالهای هیدروکس یل ثابت است و با افزایش غلظت رنگ ،واکنش بین رنگ و رادیکال هیدروکسیل کاهش
مییابد[.]41

شکل  .1تغییرات حذف رنگ در مقدار غلظتهای مختلف رنگ.
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 -4نتيجهگيري:
در این پژوهش نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت /تیتانیا با درصدهای گوناگون از تیتانیا سنتز شد و سپس میزان حذف/جذب
رنگ متیل اورانژ توسط این نانوکامپوزیت مورد ارزیابی قرار گرفت .الگوهای پراش پرتو  Xمربوط به نانوکامپوزیتهای بدست
آمده با استفاده از این روش ،حضور هیدروکسی آپاتیت هگزاگونالی و  TiO2در فرم کریستالی آناتاس را تایید میکند .تصاویر
میکروسکوپ الکترونی عبوری همراه با طیف سنجی تفکیك انرژی از هر سه نمونه توزیعی هموژن و یکنواخت از نانوذرات
تیتانیا را در کنار نانوذرات  HApبه نمایش میگذارد .نتایج مطالعات جذب نشان داد که حذف رنگ متیل اورانژ با افزایش
غلظت کاهش مییابد pH .بهینه در جذب متیل اورانژ  1است .بر این اساس می توان گفت که پودر نانوکامپوزیتی بدست آمده
می تواند به عنوان یك فوتوکاتالیست کارآمد در حذف رنگ از فاضالب صنایع به کار رود.
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