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چکيده
در این تحقیق ،تاثیر دو پارامتر زمان و مقدار نانوكاتالیزگر فریت وانادیوم ) (Fe2VO4در فرآیند فتوفنتون ،بر روی حذف رنگ نارنجی متی ل توس
 UVمورد مطالعه قرار گرفت .برای بهینه سازی راندمان حذف رنگ از روش سطح پاسخ بر اساس طراحی مركب مركزی چ رش

ن ور

پ ذیر اس تااده ش د.

شرای بهینه برای حذف رنگ نارنجی متیل با غلظت  ۵۲میلی گرم بر لیتر در زمان  ۰۳دقیقه و مقدار كاتالیزگر ۳/۳۰گرم بدست آمد .نتایج نشان داد كه
نانوكاتالیزگر فریت وانادیوم فعالیت كاتالیزوری شوبی را در تخریب رنگ نارنجی متیل تحت تاب
بی

 UVنشان میدهد و در شرای بهینه ،ح ذف رن گ ت ا

از  ۹۹درصد می تواند حاصل شود .بنابراین تخریب رنگ با استااده از نانوكاتالیزگر فریت وانادیوم در فرآیند اكسیداسیون فتوفنتون میتواند ب ه ط ور

موثری برای تصایه پسابهای صنعتی رنگی استااده شود.
کلمات کلیدی :فتوفنتون ،اكسیداسیون پیشرفته ،نارنجی متیل ،نانوكاتالیزگر ،بهینه سازی ،حذف رنگ.

-1مقدمه
امروزه نگرانی های بسیاری در مورد پساب های حاوی مواد رنگزای صنایع نساجی و دیگر صنایع تولید رنگ وجود دارد [.]3-1
نارنجی متیل ) (MOاز گروه رنگ های آزو است که به طور گسترده در صنایع نساجی ،کاغذ و مواد شیمیایی صنعتی به کاربرده
می شود .در شکل ( )1ساختار شیمیایی نارنجی متیل نمایش داده شده است [ .]4نارنجی متیل و رنگ های مشابه آن به دلیل
سمیت و سرطان زا بودن ،تهدیدی جدی برای سالمت بشر و زندگی آبزیان به حساب می آیند .این رنگ ها با روش های
فیزیکی مثل انعقاد و لخته سازی ،و جذب سطحی قابل حذف هستند ،اما در این روش ها فقط از فازی به فاز دیگر انتقال می
یابند .امروزه تکنیک های بسیاری برای حذف رنگ از پساب های صنعتی توسعه یافته است که از آن جمله می توان به روش
هایی مانند جذب سطحی ،تکنیک های فیزیکی-شیمیایی ،بیولوژیکی ،اکسیداسیون پیشرفته و تخریب الکتروشیمیایی اشاره
کرد [5و .]6فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته )(AOPدر طی سال های اخیر در تحقیقات و تصفیه فاضالب موردتوجه زیادی
قرارگرفته است[7و .]8انواع مختلف این فرایند شامل اکسیداسیون فتوکاتالیستی ،ازوناسیون ،فرایندهای فنتون و شبه فنتون و

* .نویسنده مسئوول :دانشیار دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیالن
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غیره میباشد .این فرایند متکی بر تولید رادیکال های آزاد بوده که مهمترین آنها رادیکال هیدروکسیل میباشد [8و .]9در میان
فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته فرایند فنتون به دلیل آسان بودن بهره برداری ،مؤثر بودن ،واکنش با ترکیبات آلی و عدم
تولید آالینده بیشتر مورداستفاده قرار میگیرد [ .]7این فرایند قادر به اکسیداسیون ترکیبات آلی مقاوم و تبدیل آنها به مواد غیر
مضر ،معدنی سازی آنها و تولید محصوالت نهایی نظیر دی اکسید کربن و آب میشوند [11و .]11طی فرایند اکسیداسیون
پیشرفته رادیکال هیدروکسیل تولید میگردد که پتانسیل بسیار باالیی در اکسیداسیون آالینده های آلی دارد [ .]14–12در
طول فرایند فنتون پراکسید هیدروژن به وسیله یون فرو تجزیه شده و در محیط اسیدی رادیکال هیدروکسیل تولید مینماید.
فرایند فنتون به خصوصیات نمونه ،pH ،غلظت آهن ،میزان پراکسید هیدروژن و زمان واکنش بستگی دارد [11و .]11در
فرایند فتوفنتون از ترکیب اشعه  UVو واکنشگر فنتون استفاده میگردد .به دلیل کاهش نوری  Fe3+به  Fe2+تولید رادیکال
هیدروکسیل افزایش می یابد[.]15
از آنجا که روش فنتون همگن دارای معایبی مانند حضور آهن در پساب تصفیه شده است ،امروزه استفاده از روش فنتون
ناهمگن با استفاده از فریت های مغناطیسی مورد توجه قرار گرفته است .هدف از این تحقیق بررسی کارآیی نانوکاتالیزور فریت
وانادیم در فرآیند فتوفنتون برای حذف رنگزای متیل اورانژ است .برای بهینه سازی فرآیند از روش پاسخ سطح که یک روش
آنالیز آماری و مدلسازی می باشد استفاده شده است .از مزایای این روش کاهش تعداد آزمایشات و بررسی اثر متقابل پارامترها
است.

شکل  -1ساشتار شیمیایی متیل اورانژ

-2بخش تجربی
 -6-2مواداوليه و دستگاه هاي مورد استفاده
طیف  FT-IRبا دستگاه طیف سنج مدل  Alpha-Brukerبهه دسهت آمهد .تصهاویر میکروسهکو الکترونهی روبشهی ) (SEMبها
استفاده از دستگاه  KYKY-EM3200تهیه شد .مطالعات طیف سنجی  UV-Visبا استفاده از دسهتگاه طیهف سهنج

SPEKOL

 1300-Analytikaljenانجام شد .رنگزای نارنجی متیل ،کلیه نمک ها ،مواد اولیه وحالل های آلی از شرکت مرک خریداری شده
و بدون خالص سازی مورد استفاده قرار گرفت.

2

ویژه نامه دومين سمينار شيمي کاربردي ایران ،شهریور 6931

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

 -2-2سنتز نانو کاتاليزگر
برای تهیهه نانوکاتهالیزگر فریهت وانهادیم ) (Fe2VO4ابتهدا  1/77گهرم را  NH4VO3در  25میلهی لیتهر آب مقطهر و  2/66گهرم
 Fe(NO3)3.9H2Oرا در  154میلی لیتر آب مقطهر حهل کهرده ،سهو

دو محلهول را بها ههم مخلهو کهرده و بهه آن  1گهرم

سورفکتانت اضافه شد و به مدت  31دقیقه هم زده شد .بعد از آن  pHمحلول روی  3تنظیم شد .سو

محلول حاصهل توسهط

چند قطره از محلول  65درصد (وزنی/وزنی)  NH3ته نشین شد 111 .میلی لیتر از محلول را داخل اتوکالو ریخته و بهه مهدت 8
ساعت در دمای  75درجه سانتی گراد قرار داده شد ،سو

محلول را صاف کرده و با آب دیهونیزه و اتهانول و اسهتون شستشهو

داده شد .در نهابت رسوب جهت خشک شدن به مدت  15ساعت در آون در دمهای  51درجهه سهانتی گهراد و جههت کلسهینه
شدن به مدت  4ساعت در دمای  511درجه سانتی گراد قرار داده شد.
 -9-2انجام فرایند فتوفنتون
تابش توسط یک المپ تجاری  UV-Aبا توان  411وات با شدت روشنایی در حدود  1351لومن فراهم شد .برای انجام آزمایش
 11میلی لیتر از محلول نارنجی متیل در یک بشر  25میلی لیتری ریخته شده و مقادیر متفاوتی از کاتالیزور طبق طراحی
آزمایشات به آن اضافه شد .شد .جذب محلول نارنجی متیل توسط دستگاه اسوکتروفتومتر در طول موج ماکزیمم اندازه گیری
شد .پ

از تابش دهی محلول سانتریفوژ شده و کاهش در حذف رنگ با استفاده از اسوکتروفتومتر اندازه گیری و درصد تخریب

رنگ محاسبه شد .با استفاده از معادله ( )1زیر درصد حذف رنگ محاسبه شد:

 A0  A  100

()1

A0

R% 

 A0جذب نمونه قبل از انجام آزمایش و  Aجذب نمونه بعد از انجام آزمایش میباشد .جذب هر نمونه در طول موج ماکزیمم
نارنجی متیل( 464نانومتر) اندازه گیری شد.
 -4-2مدلسازي و بهينه سازي حذف رنگ
برای مدل سازی و بهینه سازی حذف رنگ از روش سطح پاسخ با طراحی مرکب مرکزی چرخش پذیر ) (CCRDاسهتفاده شهد.
متغیرهای مستقل در این مطالعه شامل مقدار کاتالیزور و زمان تماس بودند که در پنج سطح در محدوده  1/111تها  1/11گهرم
برای کاتالیزور ،و  2تا  31دقیقه برای زمان ،آزمایش شدند .از داده های روش طراحی جهت تعیهین تناسهب معادلهه رگرسهیون
چند جملهای درجه دوم به صورت زیر استفاده شد:
k
k
 k 1 k

y  0   i xi   ii xi2     ij xi x j 
i 1
i 1
 i  j j i 1
i  j

()2

که در آن  yپاسخ (حذف رنگ) x ،متغیرهای مستقل ،و  βضرایب مدل می باشند.
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-3بحث و نتیجه گیری
 -6-9شناسایي کاتاليزگر
طیف  ،FT-IRنانوکاتالیزور سنتز شده در شکل ( )2نشان داده شده است .این طیف نشان دهنده گروه های عاملی موجود در
نمونه کاتالیزور سنتز شده است .نوار پهن موجود در  973cm−1مربو به ارتعاشات کششی  V-Oانتهایی است .نوارهای موجود
در  831cm−1و  771cm−1مربو به کشش پیوندی  ،V-O-Feدر 714cm−1و  617cm−1مربو به کشش  ، V-O-Feو پیک
موجود در  519cm−1مربو به تغییر شکل کششی  V-O-Vو  Fe-Oاست .پیک های قوی در ناحیه  ۶۱۴۳cm−1و cm−1
 ۴۳۶۱به ترتیب مربوط به ارتعاشات کششی و خمشی مولکول های آب جذب شده ( )O-Hبر روی سطح هستند[ .]۴۱مورفولوژی
سطح و اندازه نانو ذرات فریت وانادیم تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMمطالعه شد .شکل ( )۶نشان
می دهد که نانوذرات تهیه شده کروی شکل و با توزیع اندازه یکنواخت در حدود  ۶۳تا  ۳۱نانومتر میباشد.

شکل  -۵طیف  FT-IRنانوكاتالیزگر فریت وانادیم ()Fe2VO4

شکل  -۰تصویر  SEMنانوكاتالیزگر فریت وانادیم ()Fe2VO4
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 -2-9مدلسازي و آناليز آماري
تطبیق داده های تجربی بدست آمده به مدلهای مختلف و آنالیز واریان

آنها نشان میدهد که بهترین مدل برای توصیف حذف

رنگ مدل درجه دوم با معادله ( )3زیر می باشد:

 )%( = + ۲۷/۷۱ + ۳/۲۴ A + ۴۲/۲۳ B + ۷/۶۳ A۷ + ۰/۷۰ B۷ - ۴/۰۲ ABحذف رنگ

()3

که در آن  Aزمان و  Bمقدار کاتالیزور است.

ضریب تعیین R2مدل به دست آمده  1/9915بوده و مدل در سطح اطمینان  95درصد معنی دار می باشد ) p-valueکمتر از
 .)1/15نتایج حاصل از آنالیز واریان

نشان می دهد که هر دو متغیر انتخاب شده دارای اثر معنی دار برای حذف رنگ

می

باشند.
 -9-9تاثير پارامترهاي واکنش بر حذف رنگ
مقدار  pHمحلول واکنش و  H2O2معموال یکی از پارامترهای مهم بر حذف اکسایشی آلودگی های آلی محسوب می شود .در
این مطالعه تمام آزمایشات در  pHبرابر  5/5و میزان  H2O2برابر  1/2میلی لیتر انجام شد( .برای فرآیند فنتون همگن
بهترین شرایط در  pHبرابر  3میباشد به دلیل اینکه آهن به صورت محلول است و در  pHهای باالتر رسوب میکند [ ،]16اما
در این مطالعه فرآیند فنتون به صورت ناهمگن است و چون آهن در ساختار مگنتیت قرار دارد رسوب نکرده و در محدوده
وسیعی از pHمیتوان کار کرد که این مقدار بهینه قبال در آزمایشات اولیه قبل از طراحی به دست آمده بود ).به منظور درک
بیشتر در شکل ( )4نمودار سه بعدی تاثیر  pHو مقدار  H2O2در حذف رنگ به نمایش گذاشته شد.

شکل  -4تاثیر  pHو غلظت  H2O2در كارایی حذف رنگ نارنجی متیل
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شکل ( ،)4اثر  pHو غلظت  H2O2را در کارایی حذف رنگ نارنجی متیل در زمان  51دقیقه و مقدار کاتالیزور  1/12گرم نشان
می دهد .همانطور که در شکل مشاهده می شود ،با افزایش  pHتا  ،5/5درصد حذف رنگ افزایش می یابد و بعد از آن ثابت
می شود .فرآیند فنتون در  pHهای اسیدی عمل می کند . pHمحلول می تواند روی فعالیت کاتالیزور و ثبات  H2O2اثر
بگذارد ،در  pHهای پایین با افزایش غلظت ، H2O2حذف رنگ افزایش می یابد.
در  pHهای باال با افزایش غلظت  ،H2O2حذف رنگ به تدریج کاهش می یابد .در  pHهای پایین ثبات  H2O2بیشتر است و
به آرامی تجزیه می شود ،از این رو غلظت بیشتر  H2O2در  pHهای پایین ،فرآیند حذف رنگ را بهبود می بخشد .به عالوه در
 pHهای باال رادیکال های اکسید کننده به سرعت از بین میروند و نمی توانند با مولکول های رنگ واکنش دهند[1]17
 -4-9اثر زمان تماس و مقدار کاتاليزگر بر ميزان حذف رنگ
در شکل ( )5به صورت نمودار سه بعدی اثر دو متغیر زمان و مقدار کاتالیزور نمایش داده شده است .زمان تماس یکی از مهم
ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر فرآیند اکسیداسیون فنتون است .در این نمودار مشاهده می شود که بیشترین درصد حذف رنگ
مربو به زمان  31دقیقه است که به دلیل داشتن فرصت کافی برای تولید بیشتر رادیکال های آزاد و تماس آن ها با مولکول
های رنگ قابل توصیف است .بر اساس نتایج حاصل ،با افزایش کاتالیزور به دلیل افزایش سایت های فعال برای تولید رادیکال
های آزاد و انجام واکنش تخریب مولکول های رنگ ،میزان راندمان حذف رنگ افزایش می یابد [17و .]18بنابراین بیشترین
میزان حذف رنگ در باالترین زمان و مقدار کاتالیزور مشاهده می شود1

شکل  -۲تاثیر زمان تماس و مقدار كاتالیزگر بر حذف رنگ
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 -5-9بهينه سازي فرایند حذف رنگ
با استفاده از روش سطح پاسخ ،شرایط بهینه برای حصول باالترین راندمان حذف رنگ پیشگویی شد .این شرایط شامل زمان
 31دقیقه ،و مقدار کاتالیزگر  1/18گرم می باشد و راندمان حذف رنگ پیشگویی شده توسط مدل  97/6درصد است .راندمان
واقعی حذف رنگ در این شرایط  99/1درصد می باشد که انحراف کمی از مقدار پیشگویی شده دارد .به عالوه ،در روش ذکر
شده لجن حاوی نانوذرات تشکیل نمی شود.
-4نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان میدهد که فرآیند فتوفنتون ناهمگن با نانوکاتالیزگر فریت وانادیوم یک روش مناسب برای حذف رنگ
های آزو از محلولهای آبی است .راندمان حذف رنگ به عواملی از جمله غلظت هیدروژن پراکسید ،مقدار کاتالیزگر و مدت زمان
انجام فرایند بستگی دارد .در این مطالعه با استفاده از مدل درجه دوم حاصل از روش سطح پاسخ ،بیشترین مقدار حذف رنگ
نارنجی متیل در شرایط بهینه مقدار کاتالیزگر  1/18گرم ،زمان  31دقیقه حاصل شد  .راندمان حذف رنگ در این شرایط برابر
 99/1درصد بدست آمد .با توجه به نتایج حاصل ،این روش می تواند به عنوان یک روش کارآمد برای تصفیه پسابهای حاوی
رنگ بکار رود.
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