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باشند، نیاز ضروری به های خانگی میآن پساب صنایع مختلف و فاضالب های سطحی و زیرزمینی که منشأهای سمی در آبوجود آالینده :هچكید

-توان تبدیالت شیمیایی گونهگیری از تابش نور خورشید و با استفاده از فتوکاتالیزورهای مناسب میثابت شده است که با بهره دارد.تحقیقات گسترده 

های آب و هوا می باشد که تشکیل یک سری فرآیندهایی را آالینده خریبهای موجود برای تهای مختلف را انجام داد و این روش یکی از بهترین روش

هایی مثل فعالیت باال، پایداری زیاد و دوستدار محیط زیست بودن روی به خاطر ویژگی اکسید ه به نام فناوری اکسیداسیون پیشرفته معروفند.دهند کمی

 و ZnO/Ag3VO4/AgI های نامه نانوکامپوزیتر این پایاندبه همین جهت گیرد. طور گسترده به عنوان فتوکاتالیزور مورد استفاده قرار میبه

ZnO/AgI/Ag2CO3با استفاده از روش تابش امواج فراصوت تهیه گردید. ساختار، مورفولوژی، خلوص، مساحت سطح ویژه و خواص الکترونیکی نمونه-

پراکندگی ،(TEM)میکروسکوپ الکترونی عبوری ، (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی ، X (XRD)های پراش پرتوی های تهیه شده توسط تکنیک

و تکنیک  (BET) تکنیک تعیین مساحت سطح ویژه، (FT-IR)مادون قرمز ، (DRS)طیف سنجی بازتاب نفوذی  ،X (EDX) هایوانرژی پرت

مورد مطالعه  یتحت تابش نور مرئ RhB یندهیآال بیتخر یبراها مورد بررسی قرار گرفتند. فعالیت فتوکاتالیزوری نانوکامپوزیت (PL) فتولومینسانس

های فعال بر روی سینتیک تخریب ی گونههای به دام اندازنده، دمای کلسینه، گروهنانوکامپوزیت های تهیهتأثیرعواملی مانند زمانقرار گرفت. 

-ونهای الکترهای بار بلکه محدودیت بیشتر باز ترکیبی جفتنتایج نشان داد که نه تنها تولید بیشتر حامل .قرار گرفتندبررسی  مورد فتوکاتالیزوری نیز

    باشد، باعث افزایش فعالیت فتوکاتالیزوری شده است.متوالی می n-nحفره که ناشی از تشکیل اتصال ناهمگون 

 ZnO/Ag3VO4/AgI، ZnO/AgI/Ag2CO3 ، ، سینتیکنانوکامپوزیت ،تابش امواج فراصوت :هاواژه کلید
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نیز افزایش های اخیر، میزان آلودگی محیط زیست های صنعتی در دههبا افزایش جمعیت و فعالیت      

های موجود در محیط های آلودگیک انسان در مورد مضرات و آسیبدر پیدا کرده است. امروزه با تکامل

-ی روشهای فسیلی و توسعهدید نظر در مورد استفاده از سوختبشر بیش از پیش به فکر تج ،پیرامون

-بهتوان محیطی را نمی هایبسیاری از آالینده زیرا تاده است،هایی برای حذف آلودگی محیط زیست اف

. به همین خاطر محققان در ، فیزیکی و شیمیایی حذف کردهای بیولوژیکیتفاده از روشبا اسراحتی 

های گوناگون از بین روشبهترین روش  را نیمه رسانا یفتوکاتالیزورذرات ز استفاده ا، ی اخیرههد

روی بر ین امروزه مطالعه ا. بنابراندتشخیص دادهها تخریب آالینده اکسیداسیون شیمیایی برای

 .)2151، لی و همکارانش) مورد توجه محققان قرار گرفته استبسیار فتوکاتالیزورها و افزایش کارایی آنها 

ی حیاتآب سالم الزمه-1-2  

، صنعتی شدن و کشاورزی به سرعت در حاال گساترش اسات، امکاان     در دنیایی که شهرنشینی     

ی آلاودگی آب  لهئمسا  ی اخیار به همین خاطر در چناد دهاه   .باشدمی دشوارهای طبیعی محافظت از آب

پاذیر  را نه تخریب پذیر است و نه تجزیهبسیار حاد شده است. آب در منابع طبیعی جایگاه ویژه ای دارد، زی

ی ر حیاا  بایاد در چرخاه   آب به عنوان منباع و مظها  ی زمین ثابت است. است. میزان آب موجود در کره

بارندگی ممکن است حااوی ماواد شایمیایی چاون اکساید      آب حاصل از طبیعی بدون اختالل عمل کند. 

هاا و  کشبارش باران، آب ممکن است آفت های انسانی است. هنگامبه خاطر فعالیتکه  باشدگوگرد و ازت 

زمینای نفاوذ و در   ی زیرهاا دیگر مواد آلی شیمیایی را با خود جابه جا کند. این مواد ممکن اسات باه آب  

 د.نجریان یاب هاخانهنتیجه در رود

 فناوری نانو یپیشینه-1-3
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، در نطق 5، ریچارد فایمنی نوبلیزهجای برندهم و پرداز کوانتو، نظریهسال قبل یش از پنجاهب     

به  های رویکرداولین جرقه "آن پایین فضای بسیاری وجود دارد  "تحت عنوان  5313مشهورش در سال 

ی ساخت نهکه با افزایش فراگیری دانشمندان در زمی نمودوی عنوان . سمت نانو فناوری را روشن کرد

به محدوده  اًتر بسازیم تا نهایتآن را کوچک و کوچک توانست مرتباً ، خواهیمهای مقیاس کوچکاندازه

به  بود که توجهات 31 یدهه از اوایل اطمینانی کوانتوم نزدیک شوند.های بیطبیعی خودشان در لبه

 نامیم شتاب زیادی گرفت.سمت آنچه که امروز به عنوان فناوری نانو می

  فناوری هدف نانو-1-4

-جدید با خصوصیات منحصر به فرد میکنترل ذرات برای رسیدن به یک ساختار  فناوریهدف اصلی      

زیست  کشاورزی و محیط کامپیوتر،، صنعت، پزشکیمختلف های حوزهتحول عظیمی را در  باشد که

را مرتب کنند و بگوید که چطور خودشان  هاهدف از فناوری نانو این است که بشر به اتم. خواهد داشت

نیز در سطح اتمی قابل ، بسیاری از خواص یک ماده مانند رنگ، استحکام و شکنندگی چگونه رفتار کنند

 تعیین خواهد بود.

 

 فتوکاتالیزورها-1-5

کاتالیزورها ار بردن نور و کاری فتوشیمی و کاتالیزورها است. به کزمینه تلفیقحاصل ها فتوکاتالیزور    

های شیمیایی در فرآیندهای فتوکاتالیزوری ضروری است. تفاوتی که بین کاتالیزور و برای تبدیل

گرها و سطح اکنشفتوکاتالیزور وجود دارد، در این است که در کاتالیزورها تشکیل یک حدواسط بین و

 هایگردد، در حالی که در فتوکاتالیزورها در اثر تابش نور زوجکاتالیزور باعث پیشرفت واکنش می

گردد. در سال های مورد نظر میشود که با شرکت در واکنش باعث انجام واکنشحفره ایجاد می –الکترون

                                                
-4  Richard Feynman 
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)یو  کشف کردند TiO2تجزیه آب را به طریق فتوکاتالیزوری بر روی الکترود  2و هوندا 5فوجی شیما 5372

. این کشف سبب آغاز تحول جدیدی در زمینه فتوکاتالیزورهای ناهمگن گردید. )2150، و همکارانش

انجام  انتحقیقات وسیعی برای فهم بهتر فرآیندهای اساسی و افزایش کارایی فتوکاتالیزورها توسط محقق

های اخیر با افزایش های ذخیره سازی و تبدیل انرژی مرتبط است. در سالگرفت که بیشتر با فرآیند

ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است ها در صنایع، استفاده از فتوکاتالیزورها برای کاهش آلودگیآالینده

کند در مقایسه با فتوسنتز که در آن  ها عمل می کاتالیزورفتوکلروفیل در گیاهان مشابه  .(5983)حبیبی، 

کند، در  کلروفیل نور خورشید را جذب کرده و توسط آب و کربن دی اکسید، اکسیژن و گلوکز تولید می

 شودمواد آلی در حضور نور، آب و کاتالیزور به کربن دی اکسید و آب تبدیل می کاتالیزوریفتویند آفر

 .)2151، سلطانی نژاد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضرورت فتوکاتالیزورها اهمیت و-1-6

                                                
4- Fujishima  

4- Honda 

 

ی عملکرد یک فتوکاتالیزور و کلروفیلشماتیک مقایسه -5-5شکل  
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ها به مقدار قابل توجهی ها و رنگدانهتقاضا برای استفاده از رنگ فناوریبا پیشرفت روز افزون علم و      

نساجی به صورت پساب وارد بستر های مورد استفاده در صنایع افزایش یافته است. مقادیر زیادی از رنگ

های رنگی مشکالت آلودگی محیطی زیادی را با آزادسازی مواد سمی و شوند. این پسابخانه میرود

های صنعتی که از صنایعی مانند نساجی، رنگ د. بسیاری از آبنکنزا در بستر آبی ایجاد میسرطان

های صنعتی رنگاز هستند. اگر چه بسیاری شود به شدت رنگی غذایی و آرایشی حاصل میسازی، مواد

های زایی مانند آمین، باعث بوجود آمدن ترکیبات سرطاننیستند اما در حین تجزیهمستقیما سمی 

معموال های خود را ، پسابوسعههای در حال تشوند. بیشتر کارخانجات خصوصا در کشورآروماتیک می

های بیولوژیکی، فیزیکی و کنند. انواع روشوارد آب میمؤثری ای بدون انجام هیچ گونه عملیات تصفیه

ی کربن ها از قبیل لخته کردن، حذف بوسیلهگیری شیمیایی و جداسازی آلودگیقبیل رسوب شیمیایی از

ها سرعت شود که این روشفعال، کلریناسیون و ازوناسیون برای تصفیه فاضالب صنعتی استفاده می

دی مقرون به صرفه نیستند و همچنین بازده مناسبی هم ندارند و فقط باعث پایینی دارد و از لحاظ اقتصا

عنوان  به 5های اکسیداسیون پیشرفتههای اخیر فرآیندها می شوند. از این رو در دههتغییر فاز آالینده

-ها نشان میای در تخریب آالیندهکنندهرح شده و بهبود چشمگیر و امیدوارمط های قبلیجانشین روش

باشد، در می های اکسیداسیون پیشرفتهی فرآیندی اصلی همهمشخصه که های آزاد. تولید رادیکالدهد

 کنند. های آلی نقش موثری ایفا میتخریب آالینده

 های تهیه نانو موادروش -1-7

4مواد در مقیاس نانو به دو روش کلی باال به پایین تهیههای ترین روشصلیا
و روش پایین به  

4باال
ذرات در ابعاد  تهیهشوند. روش باال به پایین اولین بار توسط فیمن به عنوان روشی برای خالصه می 

های مکانیکی مانند: تراشیدن، آسیاب ها و روشدر این روش با استفاده از دستگاهنانومتری مطرح شد. 

 شود.ه مواد با ابعاد بزرگتر تولید میغیره نانوذرات از تود کردن و

                                                
4- Advanced oxidation processes 

4- Bottom-Up 

4- Top-Down 
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ن به باال درست در جهت مخالف روش قبلی است که در این روش مواد نانو با استفاده از روش پایی

شوند. این روش اولین بار قرار دادن آنها کنار هم ایجاد میبه هم پیوستن واحدهای بنیادی سازنده و 

ر روش باال به ارائه گردید. این روش با روش تولید باال به پایین بسیار متفاوت است زیرا د 5توسط درکسلر

شود ولی روش پایین به باال ضایعات زاید حاصل از تراش دور ریخته می پایین حجم بسیار زیادی از مواد

کمتری دارد و زمان و انرژی الزم در آن نیز کمتر است. عالوه بر این استحکام ماده تولیدی نیز به علت 

های تولید در قسمت بعدی به برخی از روش .رودتر بین ذرات تشکیل دهنده باال میایجاد پیوندهای قوی

 شود.نانو ذرات اشاره می

 2فراصوت امواج تابش روش -1-7-1

تواند به آن پاسخ دهد، تعریف صوت به صورت صدایی با فرکانسی بیش از آن که گوش انسان میفرا     

مغناطیس طیف الکترو متر بوده که درسانتی 51 - 15/1شده است. امواج ما فوق صوت دارای طول موج 

متوجه  5889در سال  9وتک گالتنگیرند. نخستین بار مگا هرتز قرار می 51کیلو هرتز تا  21در محدوده 

امواج فراصوت شد. امروزه استفاده از فراصوت در صنعت برق، صنایع شیمیایی، پزشکی، داروسازی و 

مواد آلی، معدنی و آلی  تهیههای ویژه فراصوت در کاربرد .بسیاری از علوم دیگر روند رو به رشدی دارد

باشد که می ، رشد حفرات و فروپاشی آنهاسازیصوت نتیجه پدیده حفرهفلزی است. اثرات شیمیایی فرا

استفاده  مواد ای از نانوهای اخیر از این روش در تهیه طیف گستردهسال رد .باشدروش بسیار سریعی می

 .)2150، ششوبها و همکاران) شده است

 4موجروش تابش ریز – 1-7-2

در شیمی ترکیبات شیمایی  تهیهموج به عنوان یک روش برای روش حرارتی ریز 5386در سال         

موج روش بسیار سریعی است. این افزایش سرعت به روش ریز تهیه نانو موادتوسط مینگوس معرفی شد. 
                                                
4- Kessler  

4- Ultrasonic irradiation 

4- Wetg Galton  

4- Microwave irradiation 
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گردد. اثرات گرمایی کنش منجر به ایجاد اثرات گرمایی میهمموج است. این بر-کنش مادههمبه دلیل بر

های ها باعث چرخش مولکولکنشهمگردد. این برها ایجاد میموج در اثر قطبش دو قطبیتابش ریز

شدن تفاوت اصلی که بین گرم  کنند.ممان دوقطبی شده و تولید گرما می قطبی حول محور عمود بر

موج عمل گرم های حرارتی وجود دارد این است که در شرایط تابش ریزموج با سایر روشتحت تابش ریز

ها گرم شدن به وسیله جریان باشد. در صورتی که در سایر روششدن به صورت همگن و متمرکز می

گردد و انتقال انرژی خارجی است. این اند انجام میهایی که از پیش گرم شدههمرفت توسط مولکول

های دیگر دارای سرعت واکنش باال، حجم گرمایشی زیاد، پخش همگن ذرات، شروش در مقایسه با رو

های معدنی، ها مانند سنتز کمپلکسریز شدن همگن ذرات، خلوص باال، افزایش راندمان و در اکثر فرایند

ایروانی و ) کاربرد وسیعی دارد تهیه کاتالیزورهای شیمی آلی، شیمی تجزیه و ها، در واکنشاکسید

 .)2150، انشهمکار

 1احیای شیمیاییروش  -1-7-3

ی یک واکنش ساده برای بدست آوردن نانو ذرات است. به ی کاتیون فلزی مربوطه نشان دهندهاحیا

ها در داخل محلول انجام می شود و محصول بدست آمده دارای خواص کلوییدی واکنشطور کلی این 

 است.

 2روش هیدروترمال -1-7-4

پودرهای کریستالی ریز  تولید فرایند برای هاترین روشمهم از یکی عنوان به هیدروترمال تکنیک        

مواد هیبرید و توان نانوکه با استفاده از آن می است گرفته توجه قرار مورد با شکل و ترکیب کنترل شده

و دمای  آب های غیرهمگن در حضور حاللنانوکامپوزیت را تهیه کرد. روش هیدروترمال تمام واکنش

و  2159لیو وهمکارش، شود )بسته را شامل می باالتر از دمای اتاق و فشار باالی یک اتمسفر در سیستم

                                                
4- Chemical reduction 

4- Hydrothermal                                                                                                                                                  



  

14 

 

-توان طیف وسیعی از نانوبا استفاده از هر حالل می 5گرماییکلی حالل البته در روش. )2117، کومارننی

 .توان با این روش تهیه کردمواد را می

 2ژل-روش سل-1-7-5

 -ژل روش موثری برای تولید مواد اکسیدی بوده است. در فرآیند سل -ی اخیر روش سلدو دههدر 

، آلیهای پلیمریزاسیون غیرواکنش یک مولکول حاوی عنصر اصلی است که در اثرژل پیش ماده معموال 

ژل  -سلد آینشوند، فرها در محلول انجام می. از آنجا که این واکنشدهدمولکولی تشکیل مییک شبکه 

ژل توانایی کنترل زیادی -تر است. فرآیند سلهای معدنی به روش شیمیمعموال شامل تشکیل اکسید

های آن خلوص، همگنی زیاد محصول، دمای گیکه ویژ ه محصول نهایی را داردبرای تبدیل پیش ماده ب

 رف و کریستالی است. های آمول ذرات و قابلیت آماده سازی جامدپایین آماده سازی، کنترل اندازه و شک

 

 

                                                
1- Solvothermal  

4- Sol-gel 

ژل-ی نانوذرات به روش سلشماتیک تهیه -2-5شکل   
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 های شناسایی نانوذراتروش-1-8

ها بوده و ساختار داخلی مواد به نحوه قرار گرفتن به طور کلی خواص مواد تابع ساختار داخلی آن

 ذرات سازندهقرار گرفتن  ینحوهاز جمله خواصی که به شدت به وابسته است.  هایو یون هااتم ها،مولکول

در  باشد. یدر ساختار مواد وابسته است شامل: رسانایی، خواص الکتریکی، استحکام و حتی رنگ ماده م

 کند.ذرات نانومتری کمک شایانی می هایکاربردنتیجه، آنالیز این خواص به توسعه 

 توان بهی آنها میود که از جملهشهای مختلفی استفاده میی شناخت خواص نانو ذرات از تکنیکبرا

 مساحت سطح ویژه تعیین تکنیک و ایکساشعه پراش های الکترونی، دستگاه های میکروسکوپروش

 اشاره کرد.

 های الكترونیمیكروسكوپ -1-8-1

های الکترونی با انرژی باال برای مطالعه تفضیلی ی هستند که از پرتویهاهای الکترونی ابزارمیکروسوپ   

میالدی  5393اولین میکروسکوپ الکترونی در سال . برندبهره میهای خیلی کوچک مواد در مقیاس

توان تصویر  که به نام پیکو در آلمان ساخته شده دنیا ترین میکروسکوپ الکترونییامروزه قو. ساخته شد

اطالعاتی که  .داردها را  و حرکت اتم و تصاویری از اجزای اتمپیکومتر  11برداری ذراتی به اندازه 

بلور و  ت شناسی(ریخمورفولوژی ) (،توپوگرافی )نقشه برداری شامل دهد کروسکوپ الکترونی ارائه مییم

 است. شناسی

 بر اساسهای نوری اند که میکروسکوپهای الکترونی به این علت بسط و توسعه داده شدهمیکروسکوپ    

های میکروسکوپ. اندمیکرومتر محدود شده 2/1قدرت جداسازی  با برابر بزرگنمایی و 5111فیزیک نور تا 

 .باشند یم 2عبوری یالکترون و میکروسکوپ 5شیبروی شامل میکروسکوپ الکترونعمدتاً  الکترونی

در سطح یا نزدیکی سطح به کار  های حجیممیکروسکوپ الکترونی روبشی، برای مطالعه ساختار نمونه

                                                
4- Scanning electron microscopy (SEM) 

- Transmision electron microscopy (TEM) 
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شود و توسط عکس میمن شود وی الکترونی به سطح تابیده میباریکه. در این میکروسکوپ، رودمی

ایجاد شود. این میکروسکوپ  یئتا تصویر مر شودشود و به فوتون نوری تبدیل میآوری میها جمعدتکتور

اکثر ولتاژی که توسط این نوع میکروسکوپ مورد استفاده قرار حد دهد.فقط از ساختار سطح تصویر می

هایی شود. سطح نمونهها استفاده میاست. از این ولتاژ برای شتاب دادن الکترون kV91 گیرد حدود می

صورت شود باید دارای هدایت الکتریکی باشند در غیر اینبررسی می های الکترونیکه با میکروسکوپ

های بعدی الکترون و ماندمی گردد و روی سطح باقیشود، دفع نمیالکترونی که به سطح نمونه تابیده می

 شود.و در نتیجه تصویر حاصله ناپایدار می شوندکنند و دفع یا منحرف میبا بار همنام برخورد می

ها شوند با این تفاوت که آنهای نوری استفاده میمیکروسکوپ همانندعبوری های الکترونی میکروسکوپ

و  پرتو الکترون استفاده کرده و امکان بزرگنمایی بیشتر ازنور پرتو تصویر، به جای  برای بزرگنمایی

ش ینوعی پروژکتور نما TEM در واقع. کندهای نوری فراهم میوضوحی باالتر نسبت به میکروسکوپ

شود. تئوری ساخت ر عبور داده مییها از تصوی از الکترونیباشد که در آن پرتواس نانو میید در مقیاسال

یک لوله پرتاب الکترون و  از مطرح شد. میکروسکوپ الکترونی عبوری 5392سال ها از میکروسکوپ این

تصویر برداری الکترومغناطیسی، یک محفظه  ، یک کندانسور الکترومغناطیسی، یک سیستمءاتاق خال

اند. با کمک تشکیل شده ءهای عکس برداری و خالو سیستم نمونه، یک محفظه دید، صفحه فلورسانت

وب خالء یها از تشوند. الکترونل و منتشر مییها گسالکترون، کروسکوپیدر باالی مک منبع نور ی

 ای برای متمرکز کردن نورشهیهای شهای نوری از عدسیکروسکوپیکنند. در ممی کروسکوپ عبوریم

سی استفاده یهای الکترومغناطاز عدسی کروسکوپ الکترونی عبورییم که درشود در حالیاستفاده می

ن ید. اینمایل گسو کوچک  کیک پرتوی باریرا جمع و متمرکز ساخته به صورت  اهشود تا الکترونمی

 کند. بسته به چگالی مواد،بخشی ازآن از درون نمونه عبور می کند وپرتوی الکترونی به نمونه برخورد می

ه یر سایند و تصویماند ی از جسم بگذرند و به صفحه فلورسانس برخوریهاها ممکن است از بخشالکترون

ها ن بخشآمختلف جسم به چگالی مواد در  هایرگی بخشیزان تیجاد کنند که مایمانندی از نمونه 

ن قسمت جسم یهای کمتری از ان امر هستند که الکترونیانگر ایب تر تصویر,نواحی تیرهوابسته است. 
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ی هستند که یهاتر مکاننواحی روشن شتری دارد( ویا چگالی بیتر میهایی که ضخ)قسمت اندعبور کرده

کروسکوپ یم ا چگالی کمتری دارند(.یتر ی که نازکیها)قسمت شتری از آنها عبور کرده استیالکترون ب

 نشان دهد. 5111111الی 5111ی یهای نازک را با بزرگ نمار نمونهیالکترونی عبوری قادر است تصاو

ن امکان یحتی اکه در حد اتم است. این روش  نیز برسد نانومتر 2/1 ها توانسته بهوضوح این میکروسکوپ

ها در نحوه قرار گرفتن اتم م ویر برداری کنیا ستون اتمی را تصویآورد که صفحه را برای ما به وجود می

 . میبررسی کنرا ک ماده ی

(XRD)ایكس  تكنیك پراش پرتو -1-8-2
5 

پارامترهایی نظیر اندازه ذرات و تعیین فاز کریستالی و ... توان در تحلیل می  Xاز تکنیک پراش پرتو

توان می 2شرر -ی دبایمعادلهبا کمک با استفاده از پهنای پیک بیشینه در نصف ارتفاع و  استفاده کرد.

 را به دست آورد. ذراتاندازه میانگین 

((BET تعیین مساحت سطح ویژهتكنیك  -5-8-3
9  

mبر حسب  معموالترکیب ی سطح یک مساحت ویژه
2
/gr روش  باکه می توان  شودنشان داده می

BET  اثر که اغلب در یک جو بی کاتالیزورتعیین کرد. در این روشN2 از روی شود و است قرار داده می

 شود.گیری میحجم گاز جذب شده و با کمک معادالت ریاضی مربوطه اندازه

 رساناهانگی تشكیل نوارهای انرژی در نیمهچگو -1-9

 .دهندی بلورین را تشکیل مییک شبکه های مشابه از یک ماده در کنار هم قرار بگیرند وکه اتمزمانی     

ای انرژی باعث شکافته شدن تراز ه ،همسایه که همانند میدان خارجی عمل می کند هایثیر اتمأدر اثر ت

ایت باعث شود و در نهها میزیر الیهها باعث گسترش این منفرد می شود. افزایش تعداد اتم هایاتم

                                                
4- X-Ray diffraction 

4- Debbie sherrer  

4- Brunauer-Emmett-Teller 
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ها به دو این نوار ی بین اتمی حالت تعادلصلهها به فابا نزدیک شدن اتم .شودتشکیل یک نوار منفرد می

که توسط شود نامیده می 2وار پایینی نوار ظرفیتن و 5شوند که نوار باالیی نوار هدایتبخش تقسیم می

 ی رسانا وبه سه دستهاین شکاف انرژی  یاساس اندازهبر مواد جامد .شوندهم جدا می شکاف انرژی از

هم ها و حالت خالی انرژی در درون نوارها به ها الکترون. در رسانادنشورسانا و عایق تقسیم مینیمه

حرکت کنند. یر یک میدان الکتریکی ثتوانند تحت تأها به راحتی میکه الکتروناند به طوریآمیخته

در صفر کلوین کامال توسط الکترون پر  ای است که نوار ظرفیتنا به گونهساختمان مواد عایق و نیمه رسا

از آنجایی که در نوار ظرفیت هیچ گونه حالت خالی قابل شده و نوار هدایت کامال خالی از الکترون است 

از آنجایی که در  گیرد وانتقال بار هم صورت نمی دسترس برای الکترون وجود ندارد پس هیچ گونه نقل و

رساناها  گیرد. تفاوت نیمهقل و انتقال الکترون هم صورت نمیگونه نهدایت الکترون وجود ندارد هیچ رنوا

. شکاف تر از مواد عایق استها خیلی کوچکرسانای شکاف انرژی است که در نیمهبا مواد عایق در اندازه

را با ها از نوار پایینی )ظرفیت( را به نوار باالیی )هدایت( رساناها امکان تحریک الکترونمهیانژی پایین در ن

 مقدار کافی از انرژی گرمایی یا نورانی فراهم می کند.

 هاهای بار در نیمه رساناحامل-1-10

در نتیجه در  رود وی هدایت میی الکترون از الیه ظرفیت به الیهرسانا تعدادبا تابش نور در یک نیمه

-در الیه شود ونامیده میاشغال نشده از الکترون به وجود می آید که حفره  تحال یی ظرفیت تعدادالیه

باز ترکیب شوند اما  توانندهای بار تولید شده میاین حامل .ون قرار می گیردی هدایت تعدادی الکتر

سرعت  .کنندفتوکاتالیزوری را شروع می هایطح نیمه رسانا منتقل شده و واکنشدرصد کمی از آنها به س

حفره از عوامل -های الکترونها و نیز سرعت بازترکیبی زوجرساناهای ایجاد شده به سطح نیمهانتقال بار

 باشد.بسیار مؤثر بر روی فعالیت یک فتوکاتالیزور می

                                                
4- Conduction band  

4- Valence band  
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. 

 همگنناهای لیزورکاربرد فتوکاتا-1-11

مورد که در زیر به چند  گیردمورد استفاده قرار میهای مختلفی ها در زمینهزورامروزه فتوکاتالی    

  .اشاره شده است

 تولید هیدروژن از طریق تجزیه آب -1-11-1

مین انرژی پاک و پایدار استفاده از هیدروژن است. استفاده از أبخش برای تهای نویدیکی از راه

انرژی باالتری را  های تبدیلدهبه صورت سلول سوختی می تواند بازهیدروژن چه به صورت احتراق و چه 

های احتراق داخلی با سوخت فسیلی به همراه داشته باشد. عالوه بر این استفاده از نسبت به موتور

 های هوا نمی شود. دریا دیگر آالینده ای مانند کربن دی اکسیدانتشار گازهای گلخانهباعث هیدروژن 

-که سبب آلودگی محیط زیست می های فسیلی تولید می شودروژن معموال از سوختدحال حاضر هی

نورخورشید یک روش  برای تولید ارزان و پاک هیدروژن از آب و فتوکاتالیزورها . امروزه استفاده ازشود

 .)2156، ریوربری و همکارانش) آلودگی محیط زیست است مناسب برای جلوگیری از

 هاتخریب آالینده -1-11-2

هازورعملکرد فتوکاتالیچگونگی شماتیک  -9-5شکل   
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و  های طبیعی مهمبرای حفاظت از آب یرنگ هایتصفیه آالیندههای مناسب برای توسعه روش

و کاهش پیامدهای  هافاضالبهای صنعتی و پساب ی موجود دردانهاست. برای از بین بردن رنگ ضروری

، هوازی-هوازیتخریب بی پیشنهاد شده است: بیولوژیکی و شیمیاییتکنیک  ، چندهاآنزیست محیطی 

-فرآیندهای شیمیایی و فتو کاهش-سیونجداسازی غشایی و همچنین اکسیدا ،سازیلخته ،انعقاد

-به کار برده می نیز H2O2 بااز جمله تابش و دپالریزاسیون با ازن در ترکیب  های دیگرتکنیک .شیمیایی

فرآیندهای سنتی موجود برای تصفیه  .)2111، کداسی و همکارانش 2116ماسو و همکارش، ) شود

ها بدست آمده از صنعت نساجی در طی عملیات ها برای از بین بردن مقدار مهمی از فاضالبفاضالب

ها قادر به از بین بردن قطعی رنگدانهها باشد. از سوی دیگر، این تکنیکرنگرزی و شستشو ناکافی می

های گیرد. همچنین تخریب آالیندهها صورت مینیستند و تنها علمیات مبنی بر جداسازی و تغلیظ آن

-بنابراین فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته، میتغلیظ شده نیاز به عملیات اضافی مانند سوزاندن دارد. 

 . فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفتهباشد های نساجیو از بین بردن رنگ تصفیهبرای  مناسبی تواند گزینه

OH) های هیدروکسیلاکسیدان غیر اختصاصی یعنی رادیکالدارا بودن  ، ی زیادواکنش پذیربه دلیل 
•)، 

های اکسیداسیون فرآیند .باشدمی های آلی در آب و فاضالبآالینده از بین بردن طیف وسیعی از به قادر

های تهییج شده با نور از قبیل فتولیز همگن از واکنش یا H2O2 های حرارتی باپیشرفته شامل فرآیند

فنتون و فتوکاتالیزوری ناهمگن است ، /UVفتولیز اوزون، UV/H2O2 فتولیز(، خالء UV) مستقیم

 .(5983)پورمحمدی، 

 هاغیر فعال سازی میكروارگانیسم -1-12-3

و  شکل، عمل .زیاد است بسیار در مقایسه با سایر موجودات هامیکروارگانیسمتنوع بیولوژیکی       

توسعه  .است های مولکولی بنا شدهمکانیزم ژنتیکی آنها، بر اساس محدودیت وشیمیایی وخصوصیات بی

. بنابراین در مقاومت جدید باکتری ها به آنتی بیوتیک ها یک مشکل اساسی در حوزه سالمت می باشد

ها های جدید برای غیرفعال سازی میکروارگانیسماند تا از روشمحققین تالش کرده اخیر هایسال
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ابعاد مواد به سایز  تغییرتواند با های موثر، استفاده از نانوفناوری است که مییکی از روشاستفاده کنند. 

نانوذرات در مقایسه با  میکروبیها شود. افزایش فعالیت ضد میکروبی آن ، موجب افزایش خاصیت ضدنانو

شود ها، به خواص منحصر به فرد نانوذرات از جمله مساحت سطح موثر بیشتر مربو  میآن یحالت توده

، ضد قارچیباکتریایی،  ضد خواص دارای برخی از فتوکاتالیزورهااز آنجا که  .)2150، کانهد و همکارانش)

بیمارستان ها، ادارات، اماکن  سطوحاز این مواد در پوشش  توان می دنباشمی پروتوزوئرها و ضد ویروسی

 .استفاده کردعمومی و حتی در منازل مسکونی 

 هارنگدانه -1-12

 1بلو نمتیل -1-12-1

زا است که در حالت اکسید و احیا ی رنگیک ماده C16H18N3SClمتیلن بلو با فرمول شیمیایی 

ی آن به درمان کاربرد های زیادی است که از جملهدارای رنگ های متفاوتی است. متیلن بلو دارای 

های موجود در ین کیفیت شیر که با تعداد باکتریهای مربو  به تعیزایمر اشاره کرد و همچنین آزمایشآل

گیرد. ساختار این رنگینه در حیای متیلن بلو انجام میهای ایق آزمایششیر تخمین زده می شود از طر

شود و به طور عمده در های آب محسوب میمتیلن بلو یکی از آالینده ( نشان داده شده است.0-5شکل )

 گیرد.مورد استفاده قرار می رنگصنایع 

 

 

                                                
4- Methylen blue  

 

 

ساختار رنگینه متیلن بلو -0-5شکل   
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1بیرودامین  -1-13-2
 

های گزانتن ترین رنگینهیکی از مهماست و  C28H31N2O3Clدارای فرمول شیمیایی  بیرودامین 

سیاالت خروجی حاوی چنین ترکیبی ی باشد که به خاطر پایدار بودنش مشهور است. بنابرین تصفیهمی

شود و به های آب محسوب میبی یکی از آالیندهفظت از محیط زیست ضروری است. رودامیناجهت مح

( نشان 1-5ساختار این رنگینه در شکل ) گیرد.در صنایع رنگ و نساجی مورد استفاده قرار می طور عمده

 .داده شده است

 

 

 

 

 2فوشین -1-13-3

های اشتعال زا می باشد. بوده و از جمله رنگ C20H19N3HClرنگ فوشین دارای ساختار شیمیایی 

 رود.ن برای رنگ کردن کالژن به کار میماده به عنوان رنگ کننده در نساجی و چرم و همچنیاین 

 .دهدساختار فوشین را نشان می( 6-5شکل)

 

 

                                                
4- Rhodamine B  

4- Fuchsin  

بیساختار مولکولی رنگینه رودامین-1-5شکل    
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 1متیل اورانژ -1-13-4

های آزو محسوب جمله رنگاز  . ومی باشد C14H14N3NaO3Sمتیل اورانژ دارای ساختار شیمیایی 

 دهد.( ساختار متیل اورانژ را نشان می7-5شکل ) شود.می

 

 

 

 

 

 

 فتوکاتالیزوری هایاساس فرایند-1-14

                                                
4 - Methyl orange 

 
ساختار مولکولی رنگینه ی فوشین-6-5شکل   

متیل اورانژی ساختار مولکولی رنگینه-7-5شکل    
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آن برخورد  به سطح رسانانیمه شکاف انرژیبیشتر از نوار هنگامی که یک فوتون با انرژی برابر یا 

 هاحفرهی ظرفیت و در الیه .دنار هدایت منتقل می شوی ظرفیت جدا شده و به نواز الیه هاکند، الکترون

موجود در نوار هدایت  هایالکترون هادینیمه  . در سطحدنایجاد می شو هاالکترونی هدایت یهدر ال و

 هایمقابل حفره دیگر ر طرفا (5)مسیر دنموجب احیای مولکول اکسیژن به آنیون سوپر اکسید می شو

 -باز ترکیب اجزای الکترون .(2)مسیر شودکسایش آب به رادیکال هیدروکسیل میایجاد شده موجب ا

( به همراه آزاد شدن حرارت 0رسانا )مسیریا در سطح نیمه ( و9داخل نیمه رسانا )مسیرتواند در حفره می

، انرژی ذخیره شده در مدت چند نانو ثانیه توسط فرآیند الکترون و حفره هایبه دام اندازهر اتفاق بیفتد. د

های احیا و م ترکیب نشوند باعث انجام فرآیندباز ترکیب پراکنده می شود. اگر الکترون و حفره با ه

 شوند.می اکسایش

 

 

 

 

 

 بررسی سینتیك فرآیند فتوکاتالیزوری -1-15

 هینشلوود –مدل سینتیكی النگمیور-1-15-1

 
همگنالیزوری بر روی سطح فتوکاتالیزور ناکاتمکانیسم اکسایش و کاهش فتو -8-5ل شک  
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ناهمگن است.  زوریهای کاتالینشلوود یک روش برای توضیح فرآیندهی –مدل سینتیکی النگمیور

مایع هم  –جامد توضیح داده شده ولی برای واکنش های جامد  –این مدل اگر چه برای واکنش های گاز 

 به عنوان کسر پوشش سطح به صورت زیر تعریف می شود: θ. شوداستفاده می

(5-9               )                               

به فشار یا  شش سطح کسر پو (. 5983جذب سطحی است )حبیبی ،  ثابت تعادل Kدر این معادله 

واجذب عت دارد. با پیشرفت واکنش، سرعت جذب کاهش و سربستگی جذب شونده غلظت جسم  

)حبیبی ینگجه و پور محمدی  یابد. در لحظه ی تعادل سرعت جذب و واجذب برابر استافزایش می

 : تعریف می شودهینشلوود به صورت زیر  –سرعت واکنش النگمیور .(5939آهندانی ، 

(5-0                                                              ) 

kr باشدواکنش میسرعت  ثابت. 

 

 

 

 سینتیك مرحله ی اول -1-15-2

مجموع معادله سرعت درجه آید که ( بدست می1-5ی )( معادله0-5گیری از معادله )با انتگرال 

بستگی دارد. C0باشد و سهم آنها برای واکنش کلی به غلظت اولیه صفر و درجه یک می
 
 

(5-1)                          

:آیدی فوق به صورت زیر در میخیلی کوچک باشد، معادله C0زمانی که 
  

(5-6                                                                                          )
 

Ln C0/C + K(C0-C) =  kr Kt  

1
r r

dC KC
R k k

dt KC
   



1

KC

KC
 



Ln C0/C = kobs t 
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0Cبنابراین رسم نمودار 
ln

C
دهنده  نسبت به زمان تابش باید یک خط مستقیم باشد که شیب آن نشان 

 .(5939ینگجه؛ پورمحمدی آهندانی، )حبیبی،  ثابت سرعت شبه درجه اول مشاهده شده واکنش است

 

 هاورزها توسط فتوکاتالیوامل موثر در سرعت تخریب آالیندهع -1-16

1-16- 1-  pHمحلول 

pH  اثر ها دارد. روی تخریب رنگبر تاثیر بسیار زیادی محلولpH   محلول برروی سرعت واکنش به

بار  pHدارد. همچنین  های مختلف وابستگیpHنیز پایداری آن در  بار آالینده و ماهیت فتوکاتالیزور و

باشد زیرا برروی میزان جذب نقطه صفر فتوکاتالیزور از عوامل بسیار مؤثر برروی سرعت واکنش می

 گذارند.آالینده بر روی سطح فتوکاتالیزور تأثیر می

 

 غلظت اولیه آالینده ها -1-16-2

یابد. توجیه ها به میزان قابل توجهی کاهش میزورکارایی فتوکاتالیها با افزایش غلظت اولیه آالینده

 کاتالیزورسطح در  های فعالگونهتشکیل  که سرعت تخریب به میزان تمناسب برای این موضوع این اس

اشغال شدن سطح و رسیدن آن به سطح آالینده بستگی دارد و افزایش غلظت اولیه آالینده ها باعث 

  شود.فعال میهای کاتالیزور و میزان تشکیل گونه

 شدت نور -1-16-3

زایش ها دارد. با افزورها توسط فتوکاتالیسرعت تخریب آالینده بر رویثیر بسیار زیادی أشدت نور ت

باعث انتقال  هافوتون تعداد زیادیابد. افزایش میتا حد معینی ها نیز شدت نور سرعت تخریب آالینده

 در  ی ظرفیت حفره وشود و در نتیجه در الیهی هدایت میالیهبه ی ظرفیت الیهالکترون از تعداد زیادی 
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