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  فریبا: نام                                            کیانتاژ:   دانشجو خانوادگی نام 

    :نامهپایان عنوان

  یآل آالینده یک تخریب براي هاآن زوريیو بررسی خواص فتوکاتال ZnO/Ag3VO4 هايتینانو کامپوز هیته

   حبیبی ینگجه عزیز دکتر :راهنما استاد 

                          شیمی:  رشته     کارشناسی ارشد                                          ی:تحصیل مقطع 

     اردبیلی محقق :دانشگاه                                                             فیزیک -شیمی:  گرایش 

     118  ات:صفح تعداد                     4/6/94 دفاع: تاریخ                    علوم :انشکدهد 

   :چکیده

بـه   .ها اسـت نیاز به آب سالم بیشتر از منابع موجود در بسیاري از مکان صنایع، جمعیت جهان وسریع با افزایش 

ها بسیار مهـم  ها از فاضالبستند. لذا حذف این آالیندههاي حاصل از صنایع مختلف منابع آلودگی آب هعالوه آالینده

زا بـوده و بـراي زنـدگی    ها معموالً بسیار سـمی و سـرطان  ها و محصوالت تخریب آنکه این آالیندهاست. به خاطر این

از هـاي فعـال بـراي    ید گونـه لیندهاي اکسیداسیون پیشرفته، روشی مفید براي توآفرباشند. آبزیان بسیار خطرناك می

مختلفـی از  مـولی  بـا کسـرهاي     ZnO-Ag3VO4هـاي  نامـه نانوکامپوزیـت  ها است. در این پایـان بین بردن این آالینده

ساختار، مورفولوژي، خلـوص   روش رفالکس، امواج ریز موج و امواج فراصوت تهیه شدند. با استفاده از سهوانادات نقره 

میکروسکوپ الکترونـی روبشـی    ،X (XRD) پراش پرتوي هايکتکنیهاي تهیه شده توسط و خواص الکترونیکی نمونه

(SEM)میکروسکوپ الکترونی عبوري ،(TEM)،  ياسپکتروفتومتر کیتکن UV-Vis اسپکتروسکوپی ،FT-IR  و تکنیک

 RhB ينـده یآال بیـ تخر يبـرا هـا  مورد بررسی قرار گرفتند. فعالیت فتوکاتـالیزوري نانوکامپوزیـت   PLفتولومینسانس 

هـاي بـه دام   ، دمـاي کلسـینه، گـروه   تهیـه هـاي  . تأثیرعواملی مانند زمانمورد مطالعه قرار گرفت ینور مرئ تحت تابش

  هاي فعال بر روي سینتیک تخریب فتوکاتالیزوري نیز بررسی شدند.  ي گونهاندازنده

  تینانوکامپوز، فتوکاتالیزور، یرنگ ندهیآال، ZnO/Ag3VO4: هاواژه کلید
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      مقدمه - 1-1

حدود  میدانیهمان طور که م موجودات است. گریما و د یزندگ یاتیعناصرح نیتراز مهم یکیآب 

 نیریآمار گزارش شده را آب ش نیدرصد از ا 3شده و حدود  دهیما با آب پوش یدرصد کره خاک 70

 يدیها و مراکز تولکارخانه جادیجهان و ا تیجمع شی. با افزا)1383يو رضو ی(حاتمدهدیم لیتشک

 یسالمت و کندیخود و البته آب م رامونیپ ستیز طیرد محارا و ياندهیمواد آال تهسابشر خواسته و ناخو

سرطان را با مانند  ریناپذبرگشت یامراضو  اندازدیرا به خطر م نیموجودات ساکن در زم گرید و خود

 ستیزطیوارد شده به مح هايندهیآال نیبردن ا نیزند. از بیخود رقم م يبرا عتیمواد به طب نیورود ا

به حداقل رساندن  يجوامع برا نیدر ب هاییبشر بوده و هست. لذا چالش هايدغدغه نیتراز مهم یکی

 نیحل ا يبرا يادیز يشورهاک ت.اس شده جادای هوا و آب از هاحذف آن و هاندهیآال نیا هايبیآس

ادامه  رازی ،اندجسته هاهرهراستا ب نیخود در ا يکرده و از دانشمندان و مغزها يگذارهیمشکالت سرما

در نظم و  يکه بشر همواره خود را حاکم آن دانسته مستلزم عدم دستکار یکره خاک نیدر ا یزندگ

آب و حذف  هیتصف هاتیفعال نیاز ا یکیکند. یم تعطبی وارد را هااست که خود آن هاییندهیحذف آال

  دسترس و در مدت زمان کم است. رو د متیآن به طور کامل، توسط مواد ارزان ق هايندهیآال

  اتیآب سالم  الزمه ح - 1-2

کـه   جیبـه تـدر   .باشدیبشر م يرو شیمسائل پ نیاز مهم تر یکیدر دسترس بودن آب سالم و پاك 

ـ  هايروش به زین ندهیمواد آال ،شود می شتریمقدار مصرف آب ب -یمـ  یمختلف باعث آلوده شدن منابع آب

ـ بـه عنـوان   سالم از آب  يحق برخوردار رشیخواهد شد. پذ تریبحران ندهیله در آأمس نیگردند و ا  کی
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 یعنصر زنـدگ  نیتريادیبن نیا نیتأم يگام در برطرف کردن دشوار نتریبشر ممکن است مهم يحق برا

 فیضـع  يهـا سـاخت  ریـ جنگ و ز ،یعیطب يبالها لینفر به دال اردیلیم کی. امروزه در جهان مردم باشد

از نظر اقتصادي عالوه  .)1389 (طاهري و همکارانش،ندارند یدسترس یآب، به آب بهداشت سازيخالص

که آب تبدیل شده به فاضالب به خودي خود غیر قابل استفاده اسـت، باعـث آلـودگی منبـع آب      بر این

. بنابراین آب به عنوان منبع حیاتی محدود با کمبـود شـدیدي کـه در جهـان     شود میطحی و زیر زمینی س

دارد مورد تهدید قرار گرفته است. با توجه به مخاطرات بهداشتی و مالحظات اقتصادي توجه بـه تولیـد،   

  .)1393 مدرس،وجی یون (جمع آوري و بهسازي فاضالب امري ضروري و اجتناب ناپذیر است

  کننده آبمراکز مصرف نیبزرگتر - 1-3

پارچه  عیاست. صنا یو نساج يرزصنعت رنگ ،آب يمراکز مصرف کننده نیتراز بزرگ یکی

ها به نهیکه رنگ نیا لیبه دل کنند.یاستفاده م یآل يهانهیرنگ کردن محصوالتشان از رنگ يبرا یباف

 یو سم یمواد رنگ يحاو عیصنا نیاز احاصل  يهاپساب ،شوند میها جذب نبریطور کامل توسط ف

فاضالب  نیا است. نیخطرآفر انیآبز یزندگ يبرا عتیبه طب دیآب زا نیورود ا هستند. یفراوان

ها بررسی .(Lucas et al, 2013)ستا mg/lit 200-10 يمحدودهدر  نهیشامل رنگ یصنعت نساج

منبع  نیکه ا شود میرد فاضالب وارنگ کردن  ندیدر فرا نهیرنگ %10- 15دهد که حدود نشان می

 بوده داریپا زیستیو  ییایمیلحاظ ش زا هاي آلی معموالًنهینگ. راست ستیزطیمح یآلودگ يبرا یمهم

(Dutta et al, 2013) ها توسط آن بیتخر جهیدر نت د.نباشیم ییباال تهیسیدرجه آرومات يو دارا

  ).1389 ،هینگج (حبیبیردیگیصورت م يها به کندسمیکروارگانیم
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  ينانو فناور - 1-4

نانومتر باشد.  100تر از ها کوچکبعد آن یکتارها شامل ساختارهایی هستند که حداقل خنانوسا

هاي موجود در طبیعت که امکان کنار هم قرار گرفتن و نیز ساخته شدن بر اساس نانوفناوري از واحد

ها و اجسام جامد واحدهاي ها، مولکولن رو اتمکند. از ایرا دارند، استفاده می ذراتهاي متقابل واکنش

روند. با این وجود یک تفاوت اساسی با تعریف کالسیک ساختمانی اساسی در نانوفناوري به شمار می

گرفته وجود دارد. در تعریف کالسیک نیز مواد مورد استفاده قرار می عاديمواد سازنده که در شرایط 

در مواد جامد هستند اما کوچکترین واحد در تعریف ها و یون هامولکول ،هاسازنده متشکل از اتم

هاي کوچک در حالی که در نانوفناوري، مجموعه مشابه هست. ذراتشامل تعداد زیادي از کالسیک 

- می ).1956 ،(کولرگیردي مجزا به عنوان واحدهاي سازنده مورد استفاده قرار میذرات یا حتی یک ذره

هاست و به عبارتی توانمندي تولید مواد، ابزارها ها و مولکولفناوري در سطح اتم ،فناوريتوان گفت نانو

ها در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده از خواص هاي جدید با در دست گرفتن کنترل آنو سیستم

آن به تبع  ابدییمواد کاهش م اندازه یوقت). 1384 (نوري و خدایاري، ظاهر شده در این سطوح است

 يفناور نیا (Duncan, 2011).متفاوت است یبا خواص ماکروسکوپ زیها نآن ییایمیو ش یکیزیفخواص 

دهد. یکنترل و استفاده از مواد با بازده مناسب را م کار کردن در ابعاد نانو با هدف ساخت، ییبه ما توانا

کرده و  دایراه پ یمعل شاتیدانست که در تمام گرا یتوان موج چهارم انقالب صنعتینانو را م يفناور

 مواد است يایبه دن دینگرش جد کیو  اسیمق کینانو  .تر سوق داده استآسان یزندگ يبشر را به سو

   ).1389 زاده،(نجف
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  AOP(1( شرفتهیپ ونیداسیاکس ندیفرآ  -1-5

ه است ک شرفتهیپ ونیداسیاکس يندهایآلوده فرآ هاياز آب هاندهیحذف انواع آال هاياز روش یکی  

ـ مـانع توسـعه ا   نتریاز پژوهشگران را به خود جلب کرده است. مهم ياریتوجه بس ریاخ هايدر سال  نی

 ییایمیزوشـ یف ينـدها یفرآ يروش بر مبنا نی. ا)(Antonopoulou, 2014هاستآن يباال ينههزی هاروش

ـ  هايندهیآال جهیکرده و در نت دیدما و فشار مشخص تول کیرا در  ییایمیفعال ش هايکه گونه را بـه   یآل

است کـه   لیدروکسیه کالیفعال راد هاياز گونه یکیاستوار است.  کندیم لیو آب تبد دیاکس يکربن د

 KMNO4و  O3 ،H2O2 ماننـد  هـا گونـه  گـر یبا د سهی) را در مقاeV33/2 (ونیداسیاکس لیپتانس نیشتریب

از  لیدروکسـ یه کـال یاست. راد داریعمل کرده و ناپا ینشیگز ریرا دارد که به صورت غ تیمز نیدارد. ا

حملـه   یآل هايندهیبه آال یآل باتیباند دوگانه با ترک لیتشک ایانتقال الکترون و  ای دروژنیجذب ه قیطر

  .  کندیم

-یکه م شوندیم میهمگن و ناهمگن تقس يندهایفرآ يبه دو دسته شرفتهیپ ونیداسیاکس يندهایفرآ

استفاده شده تابش امواج  ي. انرژرندیصورت پذ يا استفاده از انرژب ای يبدون استفاده از انرژ توانند

اوزون و  ،دیدروژن پراکسیمانند ه یفعال هاياست. از گونه یکیالکتر يانرژ ایامواج فرابنفش  ،فراصوت

. در شودیاستفاده م د،نرویو فرابنفش به کار م فراصوتبا امواج  یقیکه به صورت تلف یتیآهن دوظرف

. مطالعات شودیم دیخالص به راکتور اوزون تول ژنیاکس ایهوا  قیستفاده از اوزون با تزرا يهاروش

. در دهدیم شیرا افزا لیدروکسیه کالیراد لیکتش يبرا  هیکه حضور اوزون سرعت تجز دهدینشان م

بلو  لنیمت يندهیبه آال یتیو همکاران مشاهده کردند که با افزودن آهن دوظرف 2نایماقار زین 2013سال 

 لیدروکسیه هايکالیراد شتریهرچه ب دیرا به تول شیافزا نیا لی. دلابدییم شیافزا بیسرعت تخر

                                                
1-Advanced Oxidation Process (AOP) 
2- Magureanu et al 
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و خطرناك  یسم هايندهیآال بیو تخر هاکروبیم سازيفعال ریغ ورمنظ به هاروش نینسبت دادند.  ا

 يامزای جمله از. اندکرده دایتوسعه پ ریاخ هايدر سال زین کیدرالیه هیتخل يندهای. فرآشودیاستفاده م

با  شتریب يرپذینوع دوم، سازش هايندهیو آال یخارج ییایمیمواد ش دیبه عدم تول توانمی هاروش نیا

 يدر به کار بردن آن در دما و فشار و بازده باال اشاره کرد. ضمناً ولتاژ باال تیعدم محدود ست،یز طیمح

 بیمعا نیاز بزرگتر یکیکند. اما  هیرا تجز نهیرنگ هايمولکول دتوانیدر آب م یکیالکتر هیتخل يپالسما

پساب  هیتصف يبزرگ برا هاياسیدر مق ژهیبه و يانرژ ادزی مصرف هاروش نیاستفاده از ا

- یروش م نیشامل چند شرفتهیپ ونیداسیاکس هاي. روش(Jemoh et al, 2014; Asghar, 2015)هست

 يادیز اریبس زانیرا به م یاست که مواد آل ییایمیش باتیفاده از ترکاست هانیا ي. وجه اشترك همهباشند

بوده  ییباال بیقدرت تخر ياراناهمگن د هايزوریفتوکاتال هايروش ، هاروش نیا نی. از بکندیم دیاکس

  ).1389نگجه،ی یبی(حبشود یضرر م یب باتیبه ترک یمواد آل لیو باعث تبد

  

  کاتالیزور - 1-6

از  یبه گروه زوری. فتوکاتالدهدیم شیرا افزا ییایمیاست که سرعت واکنش ش ياماده زوریکاتال

از  زورهای. فتوکاتالشوندیفعال م رند،گییدر معرض تابش نور قرار م یکه وقت شودیاطالق م زورهایکاتال

 یباق رییتغ دونو خود ب شوندیسرعت واکنش م شیواکنش، باعث افزا سازيفعال يکاهش انرژ قیطر

 لیتشک زورهایاست که در کاتال نیوجود دارد، ا زوریو فتوکاتال زوریکاتال نیکه ب یتفاوت. مانندیم

مناسب  يبا تابش نور با انرژ زورهایکه در فتوکاتال یدر حال شود،یواکنش م شرفتیحدواسط باعث پ

 کردمشابه عمل در اهانیموجود در گ لکلروفی. رودیم شیو واکنش پ شودیم دیزوج الکترون/ حفره تول

با جذب نور  اهانیموجود در گ لیفتوسنتز کلروف ندیصورت که در فرآ نیاست. به ا زورهافتوکاتالی

مواد  زین يزوریفتوکاتال يندهای. در فرآکندیم دیو گلوکز تول ژنیاکس د،اکسیيآب و کربن د د،یخورش
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به دو  زورهای) کاتالSoltaninezhad and Aminifar, 2011.(شوندیم لیدو آب تب دیاکسيبه کربن د یآل

-می فاز هم دهندهبا واکنش زوریهمگن، کاتال يزورهای. در کاتالشوندیم میهمگن و ناهمگن تقس يدسته

در مخلوط واکنش حل  توانندیم یهمگن به راحت زوریذرات کاتال گری. به عبارت دباشد

  ). 1392،یرهاشمیشوند(پ

  

  ناهمگن يزورهایفتوکاتال -1- 1-6

همگن،  يزورهای. برخالف کاتالشوندیواکنش حل نم طیدر مح یناهمگن به راحت زوریذرات کاتال  

-یمحصوالت نم یو منجر به ناخالص شوندیاز مخلوط واکنش جدا م یناهمگن به راحت يزورهایکاتال

  .Polshettiwar et al, 2010)هستند( زورهایکاتال نتریجیرا ی. فلزات واسطه جدول تناوبگردند

  

  فتوکاتالیزورهاي ناهمگن يکاربردها - 1-7

  

زمینه  در يادیز يکاربردها گذردیم هاکه از ظهور آن یمدت کوتاه یطناهمگن  يزورهایفتوکاتال     

ارتباطات، حمل و  هاي مواد غذایی، دارویی، تشخیص پزشکی، بیوتکنولوژي تا الکترونیک و کامپیوتر در

شود که به وضوح مشاهده می .اندیافته هوافضا و امنیت ملی ،زیستیطبهداشت و مح نقل، انرژي، ایمنی،

تر از دو انقالب تر و گستردهانقالبی که بسیار وسیع بشر با یک انقالب دیگري در تکنولوژي روبرو است.

توان به موارد زیر می ناهمگن يزورهایفتوکاتال کاربردهاي دیگراز  دیگر (کشاورزي و صنعتی) است.

  کرد:اشاره 

  تولید هیدروژن از طریق تجزیه آب برايفتوکاتالیزورهاي ناهمگن  استفاده از -1- 1-7

  

 .  
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