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سنتز ،مشخصه یابی و بررسی خواص سونوفوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت ZnO/GO
جهت تخریب ماده رنگزای رودامین B
رضا مهدوی ،1سيد سيامک اشرف طالش
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چکیده

در تحقیق حاضر ،تکنیک سونوفوتوکاتالیستی ( )SPCبه عنوان یکی از روشهای
اکسیداسیون پیشرفته ( )AOPsبرای تخریب و تصفیه آالینده سمی ،مقاوم و غیر قابل
تجزیه رودامین  )RhB( Bدر فاز آبی بررسی شد .بدین منظور تاثیر استفاده همزمان
و همچنین جداگانه پرتوهای فرابنفش ( )UVو فراصوت ( )USبه منظور تخریب
شیمیایی آالینده رنگی بررسی شدهاست .ابتدا نانوکامپوزیت  ZnO/GOبا خاصیت
تخریبی به روش سل-ژل سنتز و مشخصهیابی شدند .مورفولوژی ،ساختار و اندازه ذرات سنتزشده
با استفاده از پراش پرتو ایکس ( )XRDو میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمشخص شد.
بررسی طیف جذب کاتالیست و آالینده رنگی با استفاده از اسپکتروفوتومتر  UV-Visانجام شد.
فرایند سونوفوتوکاتالیستی در مقایسه با حالت های جداگانه فوتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی
تخریب و کیفیت باالتری از خود نشان داد .کاتالیست  ZnO/GOبعد ازتابش همزمان امواج
فرابنفش و فراصوت  98درصد تخریب را به وجود آورد ،در حالی که روش های فوتوکاتالیستی
و سونوکاتالیستی به طور جداگانه طی همین مدت به ترتیب  68و  85درصد تخریب را نشان
دادند .همچنین با توجه به نتایج تجربی ،بررسی سینتیکی تخریب سونوفوتوکاتالیستی توسط
نانوکامپوریت  ZnO/GOبررسی گردید و مشاهده شد تخریب به خوبی از معادله سنتیک مرتبه
اول پیروی می کند.
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In this research, the sonophotocatalytic (SPC) technique was investigated as one of the advanced oxidation processes (AOPs) methods for
the degradation and purification of toxic, resistant, and non-degradable rhodamine B
(RhB) pollutant in the aqueous phase. For this purpose, the effect of simultaneous, and
separate use of ultraviolet (UV) and ultrasonic (US) radiation for the chemical degradation of dye pollutant, has been investigated. First, ZnO/GO nanocomposite was synthesized and characterized via the sol-gel method. The morphology, structure, and size of
the synthesized particles were determined using X-ray diffraction (XRD) and scanning
electron microscopy (SEM). Absorption spectra of catalyst and dye contamination were
investigated using a UV-Vis spectrophotometer. The sonophotocatalytic process showed
higher degradation and quality compared to the separate photocatalytic and sonocatalytic methods. The ZnO/GO catalyst showed 98% degradation after UV and US radiation simultaneously, while photocatalytic and sonocatalytic methods showed 68 and
85% degradation, respectively, during the same period. According to the experimental
results, the kinetics degradation of ZnO/GO nanocomposite was investigated and it well
followed the first-order kinetic equation.
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 -1مقدمه
پساب خروجی از صنایع شیمیایی یکی از عمده ترین منابع آلودگی
محیط زیست می باشد که الزم است قبل از تخلیه و ورود به محیط
زیست به نحو مطلوبی تصفیه شود [ .]1روشهاي مختلفي براي
تصفیه پساب خروجي صنايع به کار مي روند که شامل روشهاي
بيولوژيکي ،لخته سازي ،فیلتراسیون ،جذب سطحي و غيره مي باشند
[ .]2در اين روشها ،انتقال رنگ از فازي به فاز ديگر به سختي صورت
مي پذيرد و بهدليل توليد آاليندههاي ثانويه نيازمند تصفيه بعدي نيز
هستند [ .]3امروزه ،فرایند اکسیداسیون پیشرفته بر پایه نانوکاتالیست
ها به عنوان یکی از موثرترین روش های تصفیه پیشنهاد شده
است که قدرت تخریب آالینده های مقاوم و ناپایدار را دارا است.
اکسیداسیون در لغت به معنای انتقال الکترون از یک ماده به ماده
ی دیگر می باشد .امروزه ثابت شده است که فرآیندهای اکسایش
پیشرفته می توانند به طور موفقیت آمیزی مشکالت مربوط به آالینده
های غیرقابل تخریب بیولوژیکی را در آب حل کنند و عالوه بر آن
آالیندهها را در دمای اتاق و فشار اتمسفر به صورت اقتصادی تر
ی پیشرفته اکسیداسیون رادیکالهای
حذف نمود [ .]4از طریق تکنولوژ 
هیدروکسیل تولید میشود ،که قدرت اکسیدکنندگی باالیی نسبت به
اکسنده های معمولی استفاده شده در فرآیندهای اکسیداسیون آب
دارند و با تخریب ترکیبات آلی آن ،این مواد را به ترکیبات کم ضررتر
تبدیل میکنند [ .]5رادیکالهای هیدروکسیل از راه های متفاوت
و زیادی می توانند تولید شوند که یک امتیاز مثبت محسوب می
شود .از مهمترین روش ها تجزیه مستقیم آب با استفاده از یک منبع
انرژی بیرونی مانند امواج فرابنفش و فراصوت برای تولید رادیکال
های هیدروکسیل می باشد [ .]6فرآیند فوتوکاتالیزوری یک نوع فرآیند
اکسایش پیشرفته با کاربرد بسیار وسیع است که در آن از یک کاتالیزور
به همراه یک منبع تابش نوری برای تجزیه آالینده استفاده می شود.
به طور خالصه فوتوکاتالیست به کاتالیستی اطالق می شود که به
واکنش های فوتوشیمیایی سرعت می بخشد .در واقع کاتالیست ها در
اثر تابش نور از طریق کاهش انرژی فعال سازی واکنش ،منجر به بروز
یا سرعت بخشیدن واکنشهای فوتوشیمیایی میشوند در حالی که
خود مستقیما در واکنش مصرف نمی شوند و بدون تغییر باقی میمانند
[ .]7بهرهگیری از مواد فوتوکاتالیست بر پایه نانوکاتالیستها راهکار
بسیار نویدبخشی برای حذف کامل آلودگیها از آب است .این راهکار
شامل دو روش مجزا است .فوتوکاتالیست خورشیدی و سامانههای
فوتوکاتالیستی مجهز به اشعه ماورای بنفش دو سامانهای هستند که
میتوانند در دمای محیط بهکار بروند و آلودگیهای شیمیایی و زیستی
را در آب و هوا کاهش دهند .فرایند فوتوکاتالیستی میتواند در حذف
گستره وسیعی از مواد ازجمله مواد آلی ،اسیدهای آلی ،استروژنها،
رنگدانهها ،میکروبها (شامل ویروسها و ارگانیسمهای مقاوم) و
همچنین فلزاتی مانند جیوه ،کادمیم و غیره استفاده شود [.]8-9
سونوشیمی شاخهای از علم شیمی است که به مطالعه اثر امواج

فراصوت بر روی واکنشهای شیمیایی می پردازد .در سالهای اخیر
کاربرد فرآیند سونوشیمیایی با استفاده از امواج فراصوت به عنوان یک
روش اکسایش پیشرفته در تصفیه آب و آالینده ها به شدت مورد توجه
قرار گرفته است [ .]10مکانیسم امواج فراصوت را می توان بر اساس
مکانیسم حفره زایی در مایع توجیه کرد که تحت تاثیر امواج فراصوت،
واکنش های شیمیایی در دما و فشار بسیار باال منجر به شکل گیری
چرخه ای از هسته زایی ،رشد و پس از آن فروپاشی میکرو حباب ها
یا حفره ها می شوند [ .]11در صورتی که تغییرات فشار حاصل از
امواج صوتی کمتر از فشار بخار (فشار بحرانی) مایع باشد ،حفره زایی
صوتی یعنی تشکیل میکروحباب ها صورت گرفته و در نهایت در مایع
حفره به وجود می آید [ .]12در حالت کلی ،تخریب ترکیبات آلی با
استفاده از امواج فراصوت به انرژی باالیی نیاز داشته و به صورت کامل
رخ نمی دهد [ .]13به همین علت تابش فراصوت به تنهایی برای
تصفیه پساب های صنعتی به کار نمی رود .با این حال این روش
مورد توجه می باشد ،زیرا با پیاده سازی شرایط مناسب عملیاتی که
منجر به افزایش سرعت تخریب ،کاهش زمان واکنش و عدم نیاز به
افزودنیهای شیمیایی می شود ،میتوان هزینههای عملیاتی را کاهش
داد [ .]14در سال های اخیر ،جهت برطرف کردن محدودیت ها و
بهبود کارایی فرآیند سونوشیمی اقداماتی انجام گرفته است .استفاده
از یک نیمه رسانا به عنوان کاتالیست ،یک روش موثر برای کاهش
آالینده های آلی موجود در فاضالب تحت تابش فراصوت می باشد
[ .]15زمانی که تابش فراصوت در حضور کاتالیست مناسب به کار
می رود ،فرآیند مورد استفاده فرآیند سونوکاتالیستی و کاتالیست مورد
استفاده در این فرآیند نیز سونوکاتالیست نامیده می شود [ .]16در
فرآیند سونوکاتالیستی ناهمگن تخریب مولکولهای ترکیبات آلی به
دلیل افزایش تولید رادیکالهای هیدروکسیل افزایش مییابد ،که به
دلیل اثر تشدیدکنندگی تابش فراصوت و نیم رسانا است [ .]17از
طرفی تابش فراصوت در سیستم های مایع-جامد منجر به حفره زایی
متقارن و نامتقارن میشود .در اثر فروپاشی حباب های حفره زایی به
صورت متقارن شوک موجی در توده محلول ایجاد میشود که از تجمع
ذرات جلوگیری کرده و موجب پخش شدن ذرات و نیز حذف مواد
جذب شده روی سطح کاتالیست شده ،که در نهایت منجر به افزایش
سطح فعال می شود .همچنین افزایش تالطم توده محلول در اثر
تابش فراصوت ،انتقال جرم مولکولهای آالینده و حد واسطها را بین
سطح کاتالیست و توده محلول بهبود می بخشد [.]18-19
در سالهای اخیر ،نانوذرات  ZnOبه عنوان یک فوتوکاتالیست ویژه
در تخریب طیف وسیعی از رنگ های آلی در نظر گرفت ه شده است
و در مقایسه با سایر اکسیدهای فلزی اثرات قابل توجه ای داشته
است [ .]20حتی در برخی موارد ،به دلیل افزایش بازده تولید ،تحرک
و جدایی حامل های بار ZnO ،کارایی فتوکاتالیستی باالتری نسبت
به  TiO2دارد [ .]21گرافن با داشتن خواص الکتریکی ،فیزیکی و
شیمیایی منحصر به فرد به عنوان یکی از مواد پیشرو در زمینه علم نانو

مهدوی و اشرفطالش

 -2بخش تجربی
 -1-2مواد آزمايش
از استات روی ( )Zn (CH3CO2)2. 2H2Oو گرافن اکساید ()GO
برای ساخت نانوکامپوزیت  ،ZnO/GOاز متانول ( )CH3OHو آب
( )H2Oبه عنوان حالل های سنتز ،از سدیم هیدروکسید ( )NaOHبه
عنوان محرک در تشکیل ژل و از اتانول ( )C2H6Oبرای شستشوی
ذرات و از رودامین  )C28H31ClN2O3( Bبه عنوان منبع آالینده رنگی
استفاده شد .تمام مواد از شرکت شیمیایی مرك آلمان تهیه شده است.
شکل  1ساختار و مشخصات شیمیایی رنگ  RhBرا نشان می دهد.
و

 -2-2سنتز نانوکامپوزیت
نانوکامپوزیت ZnO/GOبا غلظت  1درصد از گرافن اکساید به روش
سل ژل آماده گردید .سل اکسیدروی با اضافه کردن مقدار مشخصی
از استات روی به متانول آماده شد .در مرحله بعدی محلول حاوی
ذرات گرافن اکساید به سل اضافه و به مدت  60دقیقه توسط همزن
مغناطیسی همزده شد تا یک محلول بسیار تیره رنگ بدست آید .در
حین همزدن ،سود  1موالر به تدریج اضافه گردید تا زمانی که pH
محلول به  10برسد .محلول به مدت  15دقیقه تحت امواج فراصوت
با قدرت  300وات و فرکانس  20کیلوهرتز قرار گرفت .در مرحله
بعدی به منظور کامل شدن فرآیند سل ژل ،سوسپانسیون آماده شده
سانتریفیوژ و با مخلوط اتانول و آب شستشو داده شد تا مواد آلی روی

شکل  :1ساختار شیمیایی رنگ رودامینB
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مطرح میباشد .مطالعات انجام شده بر روی گرافن نشان میدهد که
این ماده ویژگیهای انتقال الکترون بسیار خوبی دارد و قابلیت حرکت
الکترون در این ماده باال می باشد [ .]22از اکسایش گرافن ساختار
جدیدی به وجود میآید که بسته به شرایط و روش اکسایش می تواند
مقادیر متفاوتی از اکسیژن را در ساختار خود داشته باشد [.]23
 Zhangو همکاران [ ]24از نانوکامپوزیت های  TiO2/CNTبه
منظور تخریب فوتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی رنگ متیلن بلو استفاده
کردند و نتایج حاصله را با ذرات خالص  TiO2مقایسه نمودند .در این
تحقیق از کامپوزیت  TiO2با درصدهای مختلف  CNTاستفاده شده
است و نتایج بدست آمده نشان داد که نرخ تخریب با افزایش درصد
 CNTبهبود می یابد .در این مطالعه فرآیند سونوکاتالیستی عملکرد
بهتری نسبت به روش فوتوکاتالیستی به منظور تخریب رنگ میتلن
بلو داشته است Agarwal .و همکاران [ ]25آالینده مورفین را با
استفاده از نانوذرات  MoS3/MoS2تخریب کردند .در این پژوهش
از حالت ترکیبی فرآیند های فوتوشیمیایی و سونوشیمیایی استفاده
شده است و تحت شرایط مختلف ،فرآیند را مورد ارزیابی قرار دادند.
نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد استفاده همزمان امواج فراصوت
و فرابنفش نسبت به حالت های مجزا از راندمان باالتری برخوردار
خواهد بود Taufik .و همکاران [ ]26با استفاده از نانوکامپوزیتهای
 Fe3O4/ZnO/CuOفعالیت فوتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی را
بررسی نمودند .در این تحقیق که به منظور تخریب متیلن بلو با
درصد های مختلف  CuOانجام گرفته است ،امواج فراصوت کارایی
باالتری نسبت به امواج فرابنفش در شرایط مشابه داشته استShah .
و همکاران [ ]27از نانوذرات هسته پوسته  ZnO/CeO2به عنوان
کاتالیست جدید برای تخریب رنگ رودامین تحت امواج فراصوت و
فرابنفش استفاده نمودند .نتایج نشان داد که راندمان رنگ زدایی در
روش فوتوشیمیایی از عملکرد باالتری نسبت به روش سونوشیمیایی
برخوردار می باشد .به طور کلی واکنش های فوتوکاتالیستی و
سونوکاتالیستی به این دلیل که در شرایط مالیم و غیرسمی انجام می
شوند جذابیت باالی دارند ،در حالی که فرآیندهای صنعتی مرسوم در
حالل های آلی و در شرایط دما و فشارهای باال انجام شده و پسماند
های خطرناک را تولید نیز می کنند.
در پژوهش حاضر ،نانوکامپوزیتهای  ZnO/GOبه عنوان

نانوکاتالیست جهت تخریب ماده رنگزای  RhBبه روش سل ژل
سنتز شد .تخریب  RhBدر سه حالت فوتوکاتالیستی ،سونوکاتالیستی
و سونوفوتوکاتالیستی مورد بررسی قرار گرفت .در واقع در این پژوهش
اثرات امواج فرابنفش و فراصوت به طور جداگانه و همچنین بصورت
ترکیبی بررسی شد .نکته برجسته در این تحقیق توسعه روش و سنتز
کاتالیست مناسب برای دستیابی به باالترین نرخ تخریب  RhBدر
محلولهای آبی است .بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده ،تاکنون
کارایی کاتالیست  ZnO/GOبرروی تخریب سونوفوتوکاتالیستی
 RhBمورد مطالعه قرار نگرفته است .در انتها مکانیسم واکنشهای
تخریب با استفاده از فرایند های فوتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی مورد
مطالعه و بحث قرار گرفت.
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سطح به طور کامل از بین برود .در انتها ،رسوب حاصله به مدت 3
ساعت در دمای  80درجه سانتی گراد خشک گردید.
 -3-2مشخصه يابی
نمونه های سنتز شده برای شناسایی و مشخصه یابی تحت آنالیز های
گوناگون قرار گرفت .به منظور تعیین میزان بلورینگی ،فازهای تشکیل
شده و اندازه کریستالی نمونه ها از آزمون پراش پرتو ایکس ()XRD
استفاده شد .از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMبرای تحلیل
مورفولوژی ،ساختار و اندازه ذرات استفاده شد .بررسی طیف جذب و
خاصیت سونوفوتوکاتالیستی نانوکاتالیست ها با دستگاه اسپکتروفوتومتر
 UV-Visانجام شد.
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 -4-2روش آزمايش
آزمایش های عملکرد سونوکاتالیستی و فوتوکاتاليستي به ترتیب در
هموژنایزر اولتراسونیک و اتاقک حاوي المپ فرابنفش انجام شد.
همچنین برای محافظت از واکنش در برابر هرگونه تابش نور ،از کاور
سیاه رنگ در آزمایش ها استفاده شد .فعالیت سونوفوتوکاتالیستی
نانوذرات  ZnO/GOبا استفاده از تخریب رنگ  RhBبه عنوان
آالینده مورد بررسی قرار گرفت .شرایط آزمایشگاهی شامل حجم
محلول آبی  100میلی لیتر ،غلظت اولیه محلول رنگ  10میلی گرم
در لیتر ،مقدار مصرفی کاتالیست  0/03میلی گرم ،قدرت تابش 200
وات و فرکانس  20کیلوهرتز در نظر گرفته شد .قبل از قرارگيري در
برابر پرتوهای فرابنفش و فراصوت براي اطمينان از تعادل جذب و دفع،
محلول در يک محيط تاريک به مدت  30دقيقه همزده شد .با خروج
 4ميليليتر از نمونه در فواصل زماني مختلف و سانتريفيوژ بالفاصله،
مقدار تخريب رنگ با بررسی تغییرات جذب  UV-VISاندازه گيري
شد .شدت جذب  RhBدر ماکزیمم طول موج جذب ( 520نانومتر) به
وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر مشخص و نرخ تخریب با استفاده از
معادله  1محاسبه شد [.]28

()1
در معادله  C0 ،1و  A0غلظت و جذب اولیه متیلاورانژ C ،و  Aغلظت
و جذب اولیه متیلاورانژ در زمان  tمی باشد.
Degradation rate % = (C0-C)/(C0)×100=(A0-A)/(A0)×100

 -3بحث و نتايج
 -1-3مشخصه يابی کاتاليست
-1-1-3کريستال گرافی و مورفولوژی
میزان بلورینگی و فازهای تشکیل شده نانوذرات سنتزشده با آزمون
پراش پرتو ایکس ( )XRDبررسی شد .الگوهای پراش X-Ray
 GO ،ZnOو  ZnO/GOدر شکل  2نشان داده شده است .الگوی
 XRDنانو صفحات گرافن یک پیک پراش را در  12درجه نشان
می دهد .تقریبا تمام پیک های پراش  ZnO/GOمشابه پیک های
خالص  ZnOهستند و با الگوی استاندارد اکسیدروی (JCPDS 36-
 )1425مطابقت می کنند .این آنالیز نشان داد حضور  GOتاثیری در
رشد و جابه جایی پیک های پراش  ZnOندارد .هیچ نوع از پیک های
پراش گونه های کربنی در الگوهای  XRDمشاهده نشد ،که این امر
از درصد پایین  GOو ساختار آمورف آن ناشی می شود [ .]29متوسط
اندازه کریستال های ذرات سنتز شده با استفاده از الگوهای  XRDبر
مبنای معادله شرر (معادله )2بدست آمد [.]30
(D= (K λ) / (B Cosθ
()2
در معادله  D ،2متوسط اندازه کريستال B ،پهناي نوار ماکزيمم در
نصف ارتفاع  K ،ثابت معادله شرر ( λ ،)0.89و  θبه ترتيب طول
موج و زاويه اشعه  Xمي باشند .با استفاده از این معادله اندازه کریستال
های ذرات خالص  ZnOو  ZnO/GOبه ترتیب  22و  18نانومتر
محاسبه بدست آمد .نتایج پراش  X-Rayنشان داد متوسط اندازه
کریستال ذرات در حضور  GOبه مقدار کمی کاهش می یابد که دلیل
این امر شکل گیری پیوندهای  C-O-Znبرروی نمونه کامپوزیت می
باشد که مانع از رشد کریستال و افزایش اندازه ذرات می شود [ .]31با
توجه به ماهیت آمورف گرافن اکساید اندازه کریستالی برای این دست
و

شکل  :2الگوهای پراش  X-Rayنانوذرات  GO ،ZnOو ZnO/GO
و
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مهدوی و اشرفطالش
از ترکیبات کاربرد ندارد و به همین دلیل فقط اندازه کریستالی ZnO

و  ZnO/GOمحاسبه شده است .در واقع اندازه کریستالی در حالت
کامپوزیت  ZnO/GOعمدتا مربوط به کریستال های اکسیدروی می
باشد و گونه های کربنی گرافن تنها موجب تغییر در اندازه کریستالی
شده است.
به منظور بررسی مورفولوژی ،ساختار و اندازه ذرات از میکروسکوپ
الکترونی روبشی ( )SEMاستفاده شد .شکل  3تصاویر  SEMنانوذرات
سنتز شده را نشان می دهد .شکل ( 3الف) نانوذرات خالص ZnO
چندوجهی هگزاگونال و اندازه میانگین  50نانومتر را نشان
با ساختار
ِ
می دهد .با توجه به دانه های چند وجهی ،کریستالی شدن ذرات قابل
مشاهده است و این مسئله بیانگر درجه کریستالی باالی ذرات تولید
شده می باشد .شکل ( 3ب) اثر  GOبر مورفولوژی ذرات را نشان می
دهد .با توجه به تصاویر ،ساختار صفحه ای  GOکامال مشخص می
باشد .گروه های اکسیژن دار گرافن از طریق نیروهای الکترواستاتیک
به عنوان لنگرهای جذب  Zn2+هنگام پراکندگی  GOو ZnAc
عمل می کنند و پس از خشک شدن با حرارت دادن ،نانوبلورهای
 ZnOبر روی سطح تشکیل و تثبیت می شود [ ،]32به طوری که
ساختار صفحه ای  ، GOساختار چند وجهی  ZnOرا کامال احاطه و
پوشش داده است .جابه جایی ها و تغییرات مشاهده شده در ساختار و
مورفولوژی به علت شکل گیری تقابل های اکسیدی  GO-O-Znو
ایجاد خواص کوانتومی بر روی سطح می باشد [.]33
 -2-1-3طيف جذب UV-VIS

و

و

شکل  :3تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوذرات الف)  ZnOو ب) ZnO/GO
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مطالعات  UV-Visibleبرای بررسی رفتار نوری ذرات سنتز شده
انجام شد .طیف جذب  UV-Visکاتالیست های  GO ،ZnOو ZnO/
 GOدر شکل 4نشان داده شده است .مشاهده شد که ZnO ،GO
وکامپوزیت  ZnO/GOبه ترتیب یک پیک جذب قوی در  365 ، 250و
 380نانومتر دارند .کامپوزیتهای  ZnO/GOدر مقایسه با  ZnOخالص
جذب بهتری از نور در هر دو ناحیه فرابنفش و مرئی از خود نشان دادند.
حضور  GOشدت جذب نور را افزایش می دهد که ممکن است ناشی

از افزایش بار الکتریکی سطح ذرات و واکنش های مربوط به تشکیل
الکترون حفره در طول فرآیند باشد [ .]34همچنین خاصیت پالسمون
سطحی  GOدر افزایش شدت جذب نور می تواند نقش اصلی را ایفا
کند .پالسمون نقش مهمی در خواص نوری ذرات دارد .پالسمون
های سطح توسط فوتون های نورمرئی یا فرابنفش برانگیخته می
شوند كه به این پدیده رزونانس پالسمون سطح گفته می شود .با
افزودن ترکیبات گرافنی ،شدت جذب نور به علت تشدید پالسمون
سطحی افزایش پیدا می کند و یک جابجایی در قله جذب مشاهده می
شود [ .]35جابه جایی اندک لبه جذب  ZnO/GOدر مقایسه با ZnO
خالص به دلیل پیوند های قوی شیمیایی مابین  ZnOو  GOمی باشد
[ .]36این نتایج نشان میدهد که نانوکامپوزیتهای  ZnO/GOدارای
پتانسیل باالیی برای فعالیت فوتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی در ناحیه
فرابنفش و مرئی هستند.
با توجه به طیف جذب نانوذرات ،مقدارباند گپ ذرات با استفاده از معادله
 3اندازه گیری شد [.]37
2
()αhυ) = B (hυ-Eg
()3
در معادله  α ،3ضریب جذب نوری hν ،انرژی فوتون  Eg ،مقدار
باندگپ و  Bثابت معادله می باشد .مقدار باندگپ نانوذرات سنتز شده
با رسم تابع  )αhν(2در مقابل ( )hνتخمین زده شد .همانطور که از
شکل  5مشاهده می شود ،مقدار باند گپ با برونیابی از بخش خطی
طیف به محور انرژی محاسبه شد .عالوه بر این ،مطالعات تئوری
نشان دادند که حضور گونه های کربنی در ساختار  ZnOبه میزان
چشمگیری مقدار باندگپ را کاهش داده است [ .]38در شکل  5با
افزودن  GOمقادیر باندگپ از  3به  2/5کاهش یافته است .گونه
های کربنی به عنوان تراز فرعی یک سطح انرژی اضافی بین دو نوار
رسانش و ظرفیت ایجاد می کند که منجر به کاهش باند گپ می
شود [ .]39بنابراین نانوکامپوزیت های  ZnO/GOمی توانند فعالیت
فوتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی باالتری در مقایسه با نانوذرات خالص
داشته باشند.
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 -2-3فرآیند تخريب
شکل 6تخریب رنگ  RhBتحت تابش امواج فرابنفش و
فراصوت را در سه حالت فوتوکاتالیستی ،سونوکاتالیستی و
سونوفوتوکاتالیستی نشان می دهد .همانطور که از این شکل به
خوبی می توان دریافت ،کاتالیست  ZnO/GOتخريب باالتري
نسبت به  ZnOدر هر سه حالت داشته است به طوري که بعد از
 180دقيقه تابش حدود  85 ،68و  98درصد تخريب را به ترتیب
برای حالت فوتوکاتالیستی ،سونوکاتالیستی و سونوفوتوکاتالیستی به
وجود آورده است ،در حالي که کاتالیست  ZnOطي همين مدت
به ترتیب  53 ،39و  66درصد تخريب را داشته است .الکترون
های برانگیخته شده و حفره های ایجاد شده در کاتالیست ZnO
طی فرایند تجزیه نوری تمایل به ترکیب دوباره با یکدیگر دارند
که منجر به کاهش عملکرد می شوند [ .]40با این حال زمانی
که  ZnOو  GOتشکیل کامپوزیت می دهند الکترون های تولید
شده مربوط به  ZnOبدلیل هدایت الکتریکی باالی  GOتمایل
به انتقال به صفحات  GOدارند و از ترکیب الکترون -حفره های
برانگیخته شده جلوگیری می شود [ .]41همچنین امواج فراصوت
تاثیر قابل توجهی در میزان حذف ملکول های  RhBدارد و گونه
های رادیکالی را از طریق پدیده کاویتاسیون افزایش می دهد
[ .]42انرژی ناشی از امواج ضربه ای حاصل از فرایند سونوشیمیایی
موجب شکستن پیوندهای کوواالنسی  RhBو انجام واکنش های
شیمیایی میشود [ .]43بنابراین فرایند سونوفوتوکاتالیستی به دلیل
شکل گیری بیشتر رادیکال های واکنشی و همچنین افزایش
سطح فعال فوتوکاتالیست عملکرد بهتری نسبت به فرایند های
جداگانه فوتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی دارد .اثرات مثبت ترکیب
فوتوکاتالیست و سونوکاتالیست به دالیل مختلفی از جمله افزایش

 -3-3مکانيسم تخریب
فرآیند فتوکاتالیستی در حد واسط گاف انرژی در بین دو تراز ظرفیت
و هدایت رخ می دهد .بدین ترتیب ابتدا با جذب فوتونهای انرژی
برابر یا بزرگتر از گاف انرژی ،باعث تهییج الکترون از تراز ظرفیت

شکل  :4طیف جذب  UV-Visنانوذرات  GO ،ZnOو ZnO/GO

شکل  :5محاسبه مقدار باندگپ نانوذرات  ZnOو ZnO/GO

و
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تولید رادیکال های هیدروکسیل در مخلوط واکنش ،افزایش
انتقال جرم بین فاز مایع و سطح کاتالیست ،تحریک کاتالیست
توسط امواج التراسونیک و افزایش تالطم در مایع از طریق رشد
و فروپاشی میکروحباب ها صورت می پذیرد [ .]44تخریب رنگ
 RhBبر روي سطح مي تواند توسط يک معادله سینتيکي مرتبه
اول (معادله  )4بيان شود [.]45
ln(C0/C) = Kt
()4
در معادله  C0 ،4غلظت اوليه ماده رنگي  C ،غلظت نهايي ماده
رنگي در يک زمان تابش معين و  Kنرخ ثابت واکنش ()min-1
مي باشد .شکل  7رابطه بین ( Ln)C0/Cو زمان تابش را برای
کاتالیست  ZnO/GOنشان می دهد .همان طور که مشاهده می
شود ،با توجه مقادير ضریب همبستگی ( ،)R2رابطه خطی با تطابق
خوب بین معادله سینتیکی مرتبه اول و نتایج تجربی تخریب وجود
دارد که بیانگر پیروی فرایند تخریب از معادله سینتیکی مرتبه اول
می باشد .شيب بدست آمده از نمودار بيانگر نرخ ثابت واکنش ()K
و معيار خاصیت تخریبی کاتالیست ها ميباشد .اين پارامتر برای
حالت های سونوفوتوکاتالیست ،سونوکاتالیست و فوتوکاتالیست به
ترتيب  0/0105 ،0/0022و  0/0053بدست آمد .بنابراین روش
سونوفوتوکاتالیست در مقایسه با دو حالت دیگر دارای باالترین
شیب می باشد و از کارایی باالتری در فرایند تخریب برخوردار
می باشد.
و

مهدوی و اشرفطالش

شکل  :6تخریب رنگ  RhBدر سه حالت فوتوکاتالیستی ،سونوکاتالیستی و
سونوفوتوکاتالیستی

.

شکل  :7مدل سنتيکي تخريب ماده رنگي  RhBبا استفاده کاتالیست ZnO/GO
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به تراز هدایت شده و زوج الکترون حفره را ایجاد می کند [.]46
تعدادی از الکترون و حفرهها به سطح کاتالیزور نوری می رسند
و سبب کاهش یا اکسایش گونههای آلی و غیرآلی جذب شده
روی سطح کاتالیزور می شوند .تحت اتمسفر محیط ،اکسیژن به
عنوان گیرنده الکترون ها عمل کرده و رادیکال فوقالعاده اکسنده
هیدروکسیل تولید میکند .به همین ترتیب ،حفره نیز ضمن
مهاجرت به سطح کاتالیزور از گونه دهنده ،الکترون جذب کرده و
آن را اکسید میکند .اگر محیط اطراف یعنی آب یا حالل ،دارای
گروه هیدروکسی باشد ،حفره ،آب یا گروه هیدروکسی موجود در
سطح کاتالیزور را به رادیکال هیدروکسیل تبدیل میکند [.]47
عالوه بر شکاف انرژی و سطوح نوارهای ظرفیت و رسانش ،عوامل
سینتیکی بسیاری در دستیابی به بازده مناسب از ماده فوتوکاتالیست
نقش دارند که از جمله آنها میتوان به مواردی چون میزان جذب
نور ،بازده جدایش/انتقال بار ،سینتیک جذب/نفوذ واکنش دهنده
ها و دینامیک واکنش سطحی اشاره کرد .بهطور معمول واکنش
های فوتوکاتالیستی در فوتوکاتالیستهای ناهمگن را می توان به
شش مرحله شامل ( )1جذب نور )2( ،برانگیختگی بار )3( ،جدایش
و انتقال بار )4( ،واکنش های احیا سطحی )5( ،واکنش های
اکسیداسیون سطحی )6( ،بازترکیبی حامل های بار  ،تقسیم بندی
کرد .این شش مرحله را نیز میتوان به سه مرحله اساسی تقسیم
بندی کرد( :الف) جذب فوتون های تابیده شده (مراحل  1و ،)2
(ب) جدایش و انتقال بار (مراحل  3و )6و (ج) شرکت کردن بارهای
سطحی در واکنش های فوتوکاتالیستی (مراحل  4و .]48[ )5
ی دهد که بیشتر زوج الکترون حفرههای به وجود
مطالعات نشان م 
آمده پس از تشکیل ،به سرعت بازترکیب و خنثی می شوند .این
موضوع علت پایین بودن بازده فوتوکاتالیستی بیشتر واکنشهای
فوتوکاتالیستی بر پایه نیمه رسانا است .به منظور ممانعت از باز

ترکیبی حامل های بار بایستی سه نکته کلیدی مورد توجه قرار
گیرد )1( :مهندسی شکاف انرژی و کاهش آن ( )2پتانسیل مناسب
نوارهای رسانش و ظرفیت و ( )3تحرک باالی حاملهای بار درون
نوارهای ظرفیت و رسانش [ .]49از جمله روشهایی که برای حل
این مشکل به کار می رود عبارت اند از :آالییدن با عناصر فلزی و
غیر فلزی ،اصالح شیمیایی سطح ،کوپل کردن با نیم ه رسانا های
دارای شکاف انرژی کوچکتر و حساسسازی سطوح [.]50
پایه و اساس فرآیند های سونوشیمیایی پدیده حفره زایی است
که شامل تکرار سه مرحله شکل گیری (هسته زایی) ،رشد سریع
طی چرخه های انبساط-تراکم و در نهایت مرحله فروپاشی سریع
(آزاد سازی انرژی) می باشد [ .]51فروپاشی ناگهانی حباب ها به
طور موضعی منجر به دماهای باال حدود  5000 Kو فشارهای
زیاد حدود  1000 atmمی شوند .این دما و فشار باال سبب فرآیند
سونوشیمیایی آب و در نتیجه تولید گونه های فعال رادیکالی
( )H,.OH,.OOHمی شود [ .]52در فرایند سونوشیمیایی حبابها
در طی چندین چرخه تراکم و انبساط ،با به تله انداختن بخارات
محیط رشد می کنند .این میکروحباب ها می توانند تا اندازه
مشخصی طی چندین چرخه انبساط و تراکم پایدار باقی مانده و
زمانی که به اندازه کافی رشد کردند ،در اثر فشار امواج صوتی فرو
ریخته و منفجر شوند [ .]53بررسیها نشان داده است که تخریب
آالیندهها در فرآیند سونوکاتالیستی ناهمگن ( تابش فراصوت در
حضور کاتالیست ناهمگن) تسهیل میشود که توسط دو مکانیسم
شناخته شده تئوری نقاط داغ و سونولومینسانس قابل توجیه می
باشد:
در تئوری نقاط داغ میکروحباب های ایجاد شده در محیط
ناهمگن در اثر تمایل به شکسته شدن به حباب های ریزتر افزایش
پیدا می کند .هنگام وقوع پدیده حفرهزایی نزدیک سطح جامد،
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فروپاشی حبابهای ایجاد شده با سرعت بسیار باال و مانند فواره
انجام شده و مایع را از سطح پراکنده میکند [ .]54در واقع تعداد
حباب های کوچک تر در محیط ناهمگن افزایش یافته و در
نتیجه تعداد سایت های واکنش با درجه حرارت و فشار باال (نقاط
داغ) افزایش می یابد ،که منجر به افزایش تولید رادیکال های
هیدروکسیل می شود [ .]55عالوه بر این H2O2 ،ایجاد شده از
ترکیب رادیکال های  .OHمی تواند تعداد بیشتری از عوامل اکسید
کننده به واسطه کاتالیست تولید کند و درصد حذف آالینده ها را
افزایش دهد [.]56
پدیده سونولومینسانس انتشار نور در اثر حفره زایی امواج
فراصوت می باشد که برای اولین بار توسط فرنزل و اسکاتلز
مشاهده شد .این پدیده عمدت ًا با دو تئوری قابل توجیه است .در
تئوری اول منشا تولید سونولومینسانس بازترکیبی رادیکالهای
آزاد تولید شده در طول فروپاشی حباب های حفره زایی معرفی
میشود .اما بر اساس تئوری دوم ،سونولومینسانس به صورت
حرارتی در نتیجه انتشار نور اتفاق می افتد .سونولومینسانس دارای
طیفی نسبتا گسترده ای از طول موج از جمله بخشی از اشعه
ماورای بنفش است [ .]57نور  UVساطع شده از سونولومینسانس
میتواند نانوذرات نیمه رسانا را تحت تابش فراصوت فعال کند .به
عبارتی برخورد این طول موج ها با انرژی مختلف به الکترون های
موجود در نوار ظرفیت نیمه رساناها باعث برانگیختگی الکترون
ها به نوار رسانش می شود ،که در نتیجه تعداد زیادی الکترون-
حفره در سطح نیم رسانا تولید می شود .الکترون ها با گونه های
پذیرنده الکترون مانند  O2جذب شده بر روی سطح کاتالیست،
واکنش داده و رادیکال های آنیون سوپراکسید را تشکیل میدهند.
همچنین ،واکنش حفرههای ایجاد شده با مولکولهای آب و آنیون
های هیدروکسیل جذب سطحی شده ،رادیکال های هیدروکسیل
را تولید میکند [.]58
تابشی
بنابراین روش تجزیه اکسیداسیون پیشرفته از نوع
ِ

.
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فوتوکاتالیزوری و سونوکاتالیزوری به عنوان روش های موثر
در فرآیند های تصفیه آالینده ها پیشنهاد می شود .بسیاری از
محققین بر این باورند مکانیسم سونوکاتالیستی همانند مکانیسم
فوتوکاتالیستی است با این تفاوت که در فرایند سونوکاتالیستی،
پدیده کاویتاسیون صوتی منجر به تولید نور با طول موج گسترده می
شود که منبع انرژی برای فعالیت کاتالیستی است .فرآیند تخریب
آالینده با استفاده از مکانیسم های فوتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی
به صورت شماتیک در شکل  8و به صورت واکنشی در معادالت
( )5تا ( )13نشان داده شده است [.]59
Catalyst + UV or US → h+ + e()5
e- + Dye → Reduction
()6
+
h + Dye → Oxidation
()7
+
+
h + H2O → ●OH + H
()8
-2
()9
e + O2 → O
H+ + O-2 → HO●2
()10
●
+
2H2O + 2e + 2H → H2O2 +2H2
()11
●
H2O2 + e → OH + OH
()12
●
Dye + OH → Degradation
()13
 -4نتيجه گيری
در این مطالعه ،تمرکز بر بهبود فرآیند تخریب آالینده  RhBبا
تکنیک های فوتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی میباشد .استفاده از
روش سونوشیمیایی در کنار فرایند فوتوکاتالیست نه تنها تشکیل
رادیکالهای هیدروکسیل را از طریق پدیده حفره زایی در مایع
افزایش میدهد ،بلکه مولکولهای آالینده را در سطح کاتالیست
برای تخریب دوباره بوسیله رادیکالهای آزاد تولید شده تهیج میکند.
به منظور تخریب شیمیایی ماده رنگزای  RhBنانوکاتالیستهای
 ZnO/GOبه روش سل ژل سنتز و مشخصهیابی شدند .ساختار
ذرات ،چند وجهي و به صورت هگزاگونال مشاهده شد و اندازه

شکل  :8شماتیک فرآیند تخریب سونوفوتوکاتالیستی
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