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 :چکیده

ها کنند که خروجي آنها استفاده ميدانهاغلب صنايع به طور گسترده و برای اهداف مختلف از رنگ

، چاپ و غذا مورد ای در صنايع نساجيها به طور گستردهتوانند آلودگي محیطي را سبب شوند. رنگمي

آورد، ها در آب، مشکل جدی به بار ميدانهگیرند. رنگ تولید شده در مقادير کم از رنگاستفاده قرار مي

زيرا اثرات نامطلوبي بر روی منابع آبي دارد. لذا به روشي برای از بین بردن اين مواد رنگي و يا تبديل 

یزيکي، شیمیايي و بیولوژيکي تصفیه فاضالب، های فخطر نیاز است. در میان روشآن به مواد بي

 دیتول روشمورد توجه قرار گرفته است. اساس اين  مؤثرفتوکاتالیزورهای ناهمگن به عنوان يک روش 

گردد. فرآيندهای اکسیداسیون ها ميباشد، که باعث تجزيه اين آاليندههای هیدروکسیل ميراديکال

فتوکاتالیزوری يک نوع  روند. فرآيندمواد رنگي به شمار ميها برای تخريب پیشرفته از بهترين روش

نانوکامپوزيت اکسیدروی  نامهانيپادر اين  باشد.ها ميفرآيند اکسیداسیون پیشرفته بر پايه نیمه هادی

بنتونیت با استفاده از روش تبادل يوني فاز جامد تهیه شده و به عنوان فتوکاتالیزور برای تخريب  /

های . کاتالیزورها با استفاده از تکنیکاستفاده شد ماوراءبنفشی رنگي متیل اورانژ تحت تابش نور ماده

بازتاب  يسنجفیط(، SEMتروني روبشي )(، میکروسکوپ الکXRDبه روش پودری ) Xپراش پرتو 

 DRSبا استفاده از آنالیز ( مورد مطالعه قرار گرفتند. EDX) کسيپرتواپراش انرژی و  (DRSنفوذی )

های سنتز شده کمتر دست آمد، که در مقايسه با ساير نانوکامپوزيتبه eV72/2باندگپ نمونه بهینه 

 ریتأثشود. ی بهینه ميخاصیت فتوکاتالیستي نمونهباشد. پايین بودن عدد باندگپ سبب بهبود مي

محلول بر روی تخريب  pH پارامترهای مختلفي نظیر غلظت اولیه متیل اورانژ، وزن کاتالیزور و

به دست  pH=4گرم بر لیتر مقدار کاتالیزور و  5/3مقادير بهینه  .فتوکاتالیزوری متیل اورانژ بررسي شد

دهد که تخريب فتوکاتالیزوری نتايج نشان مي .تواند برسدمي %96حدود تخريب متیل اورانژ به آمد و 

 نمايد.متیل اورانژ از سینتیک درجه اول پیروی مي

 .متیل اورانژ، نانوکامپوزيت، اکسیدروی، بنتونیت، فتوکاتالیست: هاواژه کلید
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 مقدمه -1-1

 خیرا نقر یكدر . (Raghuvanshi et.al, 2017) انسان است بقایترین منبع معیشت و ب اصلیآ

آب  نهاسر فمصر ،مختلف یهابخشدر  یننساا هایفعالیت منهدا عهتوسو  جمعیت شدر یشافزا لیلدبه

 كه ستا هشد سبب آب منابعاز  یهروبی دهستفاا نیزو  نهاسر فمصر یشافزا. ستا یافته یشافزا تشدبه

آب  منابع یتودمحدو  نامناسب قلیما با طبیعی طوربه كه نقاطی صخصوبه نجها مناطقاز  ریبسیادر 

  .(1387زاده، ید )دانش و علینما وزبرآب  منابع كیفیو  كمی نیابحر یطاشر هستند وبررو

از فاضالب  در این زمینه استفاده مجدد. تنش آب در بسیاری از مناطق جهان روبه افزایش است 

 (.Fuentes et.al, 2017شود )آب میكمی از منابع  تبدیل به یك روش موثر برای بازگرداندن درصد

های موجود در فاضالب در بسیاری از كشورها از اهمیت های آلی از جمله رنگحضور آالینده

 .(Fatimah et.al, 2011) ای توسعه یافته استطور گستردهبرخوردار است زیرا صنعت نساجی بهسیاری ب

ها آمیزی محصوالت خود از رنگپارچه، كاغذ و پالستیك، برای رنگرزی، بسیاری از صنایع مانند رنگ

الب رنگی تولید نتیجه، مقدار زیادی فاض كنند. دركنند و حجم زیادی آب نیز مصرف میاستفاده می

است. همچنین رنگ اولین آلودگی  آلی شدت تحت تاثیر رنگشود. تصور عمومی از كیفیت آب بهمی

برای برخی  ppm 1 شود. حضور مقدار بسیار كمی رنگ در آب )كمتر ازاضالب شناخته میاست كه در ف

 (.Crini, 2006) از رنگ ها( قابل مشاهده و نامطلوب است

ها و زیست تركیبات آلی در مقادیر زیادی از فاضالب، پایداری شیمیایی آنمسئله اصلی مربوط به 

 (.Fatimah et.al, 2011آور است )زیست زیانبرای محیطهای آب است كه پذیری كم در سیستمتخریب

 ضرورت و اهمیت پژوهش -2-1

رنگ هزار تن در سال  700 نه بیش ازو ساال باشدمیموجود  های تجاریتنوع بسیار زیادی در رنگ

و اغلب در  باشندمیهای شایع آب های مصنوعی حاللیت خوبی دارند و از آالیندهشود. رنگتولید می

زا هستند و ها سمی و حتی سرطانبسیاری از این رنگ (.Crini, 2006های صنعتی وجود دارند )فاضالب
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. دارد. تصفیه فاضالب حاوی رنگ بسیار دشوار استاین امر خطرات جدی برای موجودات زنده آبزی 

اند های آلی پیچیده هستند كه در برابر هضم هوازی و عوامل نور، گرما و اكسیدكننده مقاومها آالیندهرنگ

(Crini, 2006.) 

باشند و اغلب در صنایع نساجی مورد استفاده های آزوئیدی مهم میهای مختلف، رنگاز میان رنگ

های آروماتیك آمین ،در كبد (−N=N−)دهد كه تجزیه واكنش باند آزو رند. مطالعات نشان میگیقرار می

ها در پساب به مواد تواند منجر به سرطان روده شود. بنابراین تبدیل این رنگكند كه حتی میتولید می

، شیمیایی های فیزیکیدر حال حاضر روشمعدنی قبل از آزاد شدن در محیط آبی و زمین ضروری است. 

حال، با این های آزو از صنایع مختلف در دسترس است.زدایی پساب رنگو بیولوژیکی زیادی برای رنگ

دهند های فیزیکی و بیولوژیکی سودمند نیستند، زیرا صرفا آلودگی را از یك فاز به فاز دیگر انتقال میروش

(Panda et.al, 2011.)  ها قبل از انتشار فاضالب به این آالیندهدر نتیجه، به منظور كاهش میزان غلظت

 (.Fatimah et.al, 2011محیط آبزی، یك تکنیك مؤثر و اقتصادی باید توسعه یابد )

های به طور كامل آالینده تقریباً (AOPs) 1"فرآیندهای اكسیداسیون پیشرفته"شیمیایی مانند  هایروش

با توجه  شود.ای از مواد آلی استفاده میف گستردهطی برای تصفیه كند و آلی را به مواد معدنی تبدیل می

عنوان های آلی، این روش بهای از آالیندهآوری ساده و پایداری برای تصفیه طیف گستردهبه راندمان باال، فن

 ,Panda et.alهای آلی خطرناک پیشنهاد شده است )یك جایگزین مناسب برای نابودی بسیاری از آالینده

2011.) 

 هدف پژوهشا -3-1

نامه، سنتز نانوكامپوزیت اكسیدروی بر پایه بنتونیت به روش ساده تبادل یونی هدف از انجام این پایان

سازی و در نهایت بهینه یبه روش فتوكاتالیست 2اورانژ منظور تخریب رنگ متیلو استفاده از آن به فاز جامد

سیدروی / بنتونیت سنتز شد، سپس برای بررسی باشد. ابتدا نانوكامپوزیت اكشرایط حاكم بر فرآیند می

های ارائه و ...استفاده گردید. براساس روش SEM ،XRDخواص ساختاری و شیمیایی آن از آنالیزهای 

                                                 
1 Advanced oxidation processes 
2 Methyl Orange dye (MO) 
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مورد نظر طراحی گردید و پس از انتخاب كاتالیست بهینه از نظر  دستگاه شده در مقاالت و مراجع علمی

 .سازی گردیدنسبت، دما و زمان آزمایشات موردنظر انجام گرفت و عوامل موثر در فرآیند بهینه
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 1(POPs) پایدارهاي آلي آالینده -2-1

-یمیایی كه به مدت طوالنی در محیطشهای نشمندان گروهی از آالیندهپس از جنگ جهانی دوم، دا

وحش توانند به حیاتكنند و همچنین میزیست پایدارند و در داخل هوا، آب، خاک و رسوبات نفوذ می

های آلی پایدار شیمیایی را آالیندههای د را شناسایی كردند. این آالیندهو سالمت انسان آسیب برسانن

های انسانی و باشد و یا اینکه از فعالیتاند. منشا آلودگی این تركیبات آلی یا به صورت طبیعی مینامیده

-ها در محیطتوانند مدتآیند، دارای خواص فیزیکی و شیمیایی خاصی هستند كه میصنعتی به وجود می

 (.El-Shahawi et.al, 2010بیولوژیکی و شیمیایی پایدارند ) زیست باقی بمانند و در برابر تخریب

های آلی به نگرانی تبدیل شده و از كشورها خطرات ناشی از آالیندههای اخیر، در بسیاری در دهه

المللی موجب اقداماتی شده ای و بینزیست در سطح ملی، منطقهرای حفاظت از سالمت انسان و محیطب

های آلی بر روی زمین و آب باعث دفع گسترده فاضالب صنعتی حاوی رنگ (.Buccini, 2003است )

درصد كل تولید جهانی  20تا  1آلودگی جدی در بسیاری از كشورها در سراسر جهان شده است. حدود 

  (.Han et.al, 2009شود )زیست میرزی وارد محیطها در طول فرآیند رنگرنگ

 تعریف فیزیکي رنگ -2-2

 نازک، فیلم صورتبه آن اجرای از پس كه دانهرنگ مایع مخلوط از است عبارت رنگ تعریف، به بنا

 یپرده كهیهنگام رسدمی چشم به كه است عالیمی از تعبیری رنگ .شودمی یشفاف یرغ سطح به تبدیل

 .شود ( تحریكnm380-760) موجطولی محدوده در تشعشعات الکترومغناطیس یلهوسبه چشم یشبکیه

شده است  گسترده (nm400-800ی )محدوده در یکنواخت طوربه تقریباً كه تشعشعاتی یعنی سفید نور

 .(1364 مرادیان)

                                                 
1 Persistent organic pollutants  
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 هابندي رنگطبقه -1-2-2

-در محلول عاملی، رنگ و نیز بار یونی در صورت تفکیك ایههاختار، گروس ساا عموماً بر اسهرنگ

یر قرار ثتأ را شدیداً تحت ها، بازده جذب رنگی یونی رنگندبهكه طبق جاییشوند. از آنبندی میها، دسته

 .است شده بندی استفادهدسته نوعرزیابی نیز از این ا دهد، در اینمی

 یونی و غیریونی هایها به دو دسته كلی رنگاست، رنگ شده نشان داده 1-2ل گونه كه در شکهمان 

ای و خمره هایشونده و رنگپخش هایهای غیریونی خود به دو دسته رنگرنگ. شوندبندی میتقسیم

اسیدی(  های آنیونی )واكنشگر، مسقیم وو رنگ های كاتیونی )بازی(یونی نیز به دو دسته رنگ هایرنگ

 شوند.تقسیم می

 
 

 (.1395)دویران و اصغري،  ها براساس بارالکتریکيبندي رنگ: طبقه1-2شکل 

تر است. بیش بیان شده 1-2 ها در جدولكاربرد و سمیت هر یك از این رنگ های خاص،ویژگی

-های رنگی در كارخانهتصفیه مؤثر فاضالب اهمیتتند كه این امر، نمایانگر زا هسسرطان های مذكور،رنگ

 (.1395)دویران و اصغری،  تولید رنگ است های
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 (.1395)دویران و اصغري،  هاي مختلفهاي خاص، کاربردها و سمیت رنگ: ویژگي1-2جدول

 سمیت كاربرد هانمونه رنگ

، 10، نارنجی اسیدی 183قرمز اسیدی  1اسیدی

، 8اسیدی ، نارنجی 12نارنجی اسیدی 

، زرد 18، قرمز اسیدی 73قرمز اسیدی 

اورانژ، آمیدو ، متیل27نارنجی، سبز اسیدی 

 بی، ایندیگو كرمین  10بلك 

نایلون، پشم، 

ابریشم،كاغذ، چرم، 

 چاپ جوهرافشان

زا )تومورهای سرطان

 خیم و بدخیم(خوش

، بنفش 5بلو، سبز ژانوس، سبز بازی متیلن 2كاتیونی

 جی 6 ، رودامین10بازی 

-یكاغذ، پل

-نایلون تریل،یاكریلون

شده، در  حیتصح یها

عنوان به یپزشک

كننده  یضدعفون

 شود.یاستفاده م

زا )تومورهای سرطان

 خیم و بدخیم(خوش

-پخش

 3شونده

نده، شوپخش ، قرمز3شونده پخش یرنجنا

 1شونده ، زرد پخش1شونده قرمز پخش

استر، نایلون، یپل

سلولز، سلولز استات، 

 كیاكریل افیال

زا )پوست(، حساسیت

 زاسرطان

، نارنجی 23قرمز كنگو، قرمز مستقیم  4مستقیم

 86، آبی مستقیم 39مستقیم 

شده،  اینخ، سلولز اح

 كاغذ، چرم

 سرطان مثانه

 یآب، 19 گر، سبز واكنش5گر واكنش اهیس 5گرواكنش

، آبی 195گر ، قرمز واكنش4گرواكنش

 120گر، قرمز واكنش19گرواكنش

نخ، پشم، نایلون، 

چاپ جوهرافشان 

 منسوجات

درماتیت، ورم ملتحمه 

حساسیتی چشم، آسم 

 شغلی

، نارنجی 11ای ، سبز خمره4ای آبی خمره 6ایخمره 

 20ای ، زرد خمره28ای خمره

 - الیاف سلولزی

 

 (MO)رنگ متیل اورانژ  -1-1-2-2

 غذایی، لوازم آرایشی و دارویی وجود دارد ، كاغذ، موادصنایع نساجیرنگ آزو در  3000حداقل 

(Chung et.al, 1992)لی . متیل اورانژ رنگ آزو با فرمول مولکوC14H14N3SO3Na و جرم مولکولی 

                                                 
1 Acidic 
2 Cationic 
3 Disperse 
4 Direct 
5 Reactive 
6 Vat 
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باشد كه آزو آنیونی می اورانژ یك رنگمتیل (.Mehra and Sharma, 2012) باشدمی)گرم/ مول(  34/327

 . متیل(Leodopoulos et.al, 2012شود )آرامی تخریب میخاک بهدلیل بار منفی توسط اكثر تركیبات به

باز  –اسید شناساگر  كیشود. تنفسی، استفراغ، اسهال و تهوع میاورانژ منجر به خطراتی مانند مشکالت 

 ,Mokhtari et.al) بنابراین، حذف آن از آب ضروری است .باشدیزا مو سرطان یسماست كه  فیضع

 دهد.را نشان میمتیل اورانژ ساختار مولکولی  2-2شکل . (2016

 
 .(Casbeer, Sharma et al. 2012) ساختار مولکولي متیل اورانژ: 2-2شکل 

 محیطي فاضالب رنگيمشکالت زیست -3-2

ها یك گروه بزرگ و مهم از مواد شیمیایی های آبی، رنگهای مختلف اكوسیستمدر میان آالینده

آرایشی و غیره استفاده ای در صنایع نساجی، كاغذ، الستیك، پالستیك، لوازم طور گستردهآنها بههستند. 

مانند و در نتیجه اكثر آنها به منابع آب سطحی های صنعتی باقی میها همیشه در زبالهشوند. این رنگمی

حال شوند و در عینی تشخیص داده میهای پایین، به صورت چشمها، حتی در غلظتشوند. رنگتخلیه می

ها مضر های آلی برای انسانجایی كه بسیاری از رنگآن گذارند. ازبر زندگی آبزیان و بافت غذا تأثیر می

مصرف رنگ  (.Aksu et.al, 2010شود )محیطی مهم میهستند، حذف رنگ از فرآیند یا پسماندهای زیست

 1000این میزان مصرف، سالیانه  شود كه باتن درسال تخمین زده می در صنایع نساجی دنیا بیش از ده هزار

 ی هستندیهاهای مصنوعی آالیندهنگر .(Ince, 1997) وارد پساب این صنایع می گرددتن از رنگ مصرفی 

ی انسانی هستند كه باعث یهاشوند. آنها آالیندهی رایج به سختی از پساب خارج میاز طریق تصفیه كه

شوند های آبی میكاهش كیفیت آب، اختالل در فتوسنتز، كاهش اكسیژن محلول و آشفتگی شدید اكوسیستم

(Mendes et.al, 2015رنگ .) زا زا و جهشاند و سرطانحرارت و واكنش شیمیایی مقاومها نسبت به

 Mokhtariكند )های مختلف آبزی ایجاد میها در آب، خطرات جدی برای ارگانیسم. حضور رنگباشندمی

et.al, 2016زیست موجب نگرانی عموم مردم، مشکالت های مصنوعی به محیط(. انتشار مقادیر زیادی رنگ
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باشد. به علت اهمیت تجاری آنها، خطرات و زیست میبرای دانشمندان محیطقانونی و یك چالش جدی 

 (.Forgacs et.al, 2004اند )شوند، مورد بررسی قرار گرفتهزیست منتشر میهایی كه در محیطسمیت رنگ

 هاي مختلف حذف رنگروش -4-2

 كرد:توان در چند گروه تقسیم های سنتزی را میهای مختلف برای حذف رنگروش

 های غشاییشناورسازی، تکنولوژی ،فیلتراسیون ،سطحی جذبفیزیکی:  (1

 تعویض یون شیمیایی، فرآیند الکتروشیمیایی، ترسیب هایروش احیا و ،شیمیایی: اكسیداسیون (2

 هوازی بی و زیستی: تخمیرهوازی (3

 معرفی مختصرطور به ذیل در كه هستند هافاضالب یتصفیه پیشرفته فرآیندهای جزء فرآیندها این

 .شوندمی

 1فرآیند جذب سطحي -2-4-1

ی باشد. نحوهمتصل شدن آالینده محلول به یك ماده جامد آلی یا معدنی می ،منظور از پدیده جذب

های معدنی باشد. جاذباتصال آالینده به جاذب، به تركیب و ساختار آالینده و ماهیت جاذب وابسته می

های آلی پایداری شیمیایی و سطح ویژه باال در مقابل تجزیه میکروبی از جاذبلحاظ مقاومت مکانیکی،  از

باشد. های رنگی میهای مورد استفاده در حذف آالیندهبهترند. جذب سطحی با كربن فعال نیز یکی از روش

محیط، نوع و غلظت رنگ جز عوامل تاثیرگذار محسوب  pHدر فرآیند جذب عواملی نظیر میزان حاللیت، 

 .(Manshouri et.al, 2012) شوندیم

 ندهاي غشایي آیفر -2-4-2

 است. نموده پیدا توسعه فاضالب و آب یتصفیه در وسیعی طوربه غشایی فرآیندهای از استفاده امروزه

 به آن در كه است طبیعی یپدیده یك اسمز .معکوس اسمز و اسمز از عبارتند غشایی ترین فرآیندهایمهم

 در رقیق موجود محلول در حالل به محلول غلیظ، نسبت رقیق محلول در حالل پتانسیل بودن بزرگ علت

                                                 
1 Adsorption 
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 تا عمل این و رودمی غشا دیگر موجود در طرف غلیظ محلول به و كرده عبور غشا درون از غشا طرفیك

 .(Churchley, 1994)یابد می ادامه تعادل به رسیدن

در  است. معروف اسمزی فشار به كه شودمی ایجاد بین دو محلول سطحی اختالف تعادل، هنگام در

 محلول به محلول غلیظ از حالل و یابدرقیق افزایش می محول به نسبت غلیظ محلول در حاللنتیجه آن 

 نوع به توجه بدون را رنگ تواندمی است. اسمز معکوس معروف معکوس اسمز به پدیده این رود،می رقیق

 اسمز كاربرد تریناست. مهم یابیدستقابل درصد 100حدود  تا و 5 بین زداییرنگ و سازد جدا رنگینه

 صنایع در مثالً های صنعتی،فاضالب یتصفیه در دیگر است. كاربرد هاآب سازی شیرین در معکوس

 .(Routenbach, 1989)است  نساجی و فلزكاری پتروشیمی، و نفت شیمیایی

 1تعویض یون  -2-4-3

 باشد.می جامد فازهای یون و مایع فاز داخلهای یون بین شیمیایی واكنش یونی، تعویض فرآیند

 حالت باید كهنیا خاطر به و شودمی جذب جامد یونی مبدل توسط مایع ترجیحاً داخل در خاصیهای یون

 هاییون جایگزین كهه كرد آزاد مایعل داخ را به هایییون ،جامد ادله كنندهمبدد، گرر برقرا الکتریکی خنثای

 حذفو  زدایینمك مواد معدنی، آب، حذف یسازنرمدر  عمدهور طبه یونی تبادل فرآیند .گردد شدهجذب

و  تفکیك باعث الکترولیت محلول و جامد بین هایون ریپذبرگشت تعویض .رودمی كاربه نیتروژن

 اثر ولی است شیمیایی واكنش یك اصل در حالت این. شودمی الکترولیت هایشونده حل جداسازی

 .(Kermer, 1995) دارد وجود جامد فاز در هایونذ نفو و همچنین و جامد هایون بین ل،متقاب

های هیدروكربنی باشد. در تبادل یونی اغلب از رزینشبیه به جذب می یندی كامالًآتبادل یونی، فر

شود. در حذف كل ها از آب استفاده میها و آنیونشود. تبادل یونی برای حذف تمام كاتیوناستفاده می

-های آنیونی یوننمایند و رزینها مبادله میهای هیدروژن را با كاتیونكاتیونی یونهای مواد معدنی، رزین

 یخوببه روش این با مستقیم و بازیك اسیدی، های. رنگنمایندها مبادله میرا با آنیون لیكسدرویههای 

 .(Shoushtari, 2006)نیست  ممکن طریق از این دیسپرس هایرنگ حذف ولی شوندمی جذب

                                                 
1 Ion exchange 
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 اکسیداسیون پیشرفته -4-4-2

 مناسب كارایی با قبول قابل آوریفن عنوان پیشرفته به اكسیداسیون فرآیندهای كاربرد اخیر دهه در

های حاوی مواد آلی ویژه پساب، بهدست آورده استصنعتی به هایاهمیت زیادی در زمینه تصفیه پساب

 از :ها عبارتند آوریفن اینهای متداول تصفیه قادر به حذف این تركیبات نیستند مزایای مقاوم كه روش

 كند.اكسید كربن و اسیدهای معدنی تجزیه میاكثر تركیبات آلی را به مواد معدنی مانند آب، دی (1

 ریختنی )پسماند( ندارند.مشکل ضایعات دور  (2

 گردد.در درجه حرارت محیط و فشار اتمسفر انجام می (3

های ها با روشهایی هستند كه در آنهای اكسایش پیشرفته در برگیرنده كلیه فرآیندطور كلی فرآیندبه

های رادیکالگردد. به خاطر ظرفیت اكسایش باالی تولید می (OH) های فعال هیدروكسیلمختلف، رادیکال

اغلب فرآیندهای اكسایش پیشرفته بر پایه تولید این رادیکال فعال استوار هستند. ( V8/2)هیدروكسیل

های هیدروكسیل از طریق جذب هیدروژن یا انتقال الکترون و یا تشکیل باند دوگانه با تركیبات رادیکال

، اشعه فرابنفش، ازن و غیره از جمله این كند. استفاده از امواج فراصوتهای آلی حمله میآلی به آالینده

 .(Masschelein and Rice, 2016) باشندفرآیندها می

 فتوکاتالیزور -5-2

دهد. فتوكاتالیزور به گروهی از ای است كه سرعت واكنش شیمیایی را افزایش میكاتالیزور ماده

ها از شوند. فتوكاتالیزورگیرند، فعال میشود كه وقتی در معرض تابش نور قرار میها اطالق میكاتالیزور

 مانند.شوند و خود بدون تغییر میسازی واكنش، باعث افزایش سرعت واكنش میطریق كاهش انرژی فعال

تالیزور تشکیل حدواسط باعث كاتالیزور وجود دارد، این است كه در كاتفاوتی كه بین كاتالیزور و فتو

ها با تابش نور با انرژی مناسب زوج الکترون/حفره كاتالیزورشود، در حالی كه در فتوپیشرفت واكنش می

 . (Soltaninezhad and Aminifar, 2011) رودشود و واكنش پیش میتولید می
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ی فرابنفش(، اشعه اتالیزورهای نوری بدین طریق است كه پس از جذب نور )معموالًعملکرد ك

ماند كه خاصیت می ای برجاشوند و در نتیجه حفرهها برانگیخته شده و از مدار خود جدا میهای آنالکترون

جفت الکترون اكسیدكنندگی بسیار باالیی دارد، در عین حال الکترون نیز خاصیت احیا كنندگی قوی دارد. 

 .شوندها میدهند و سبب تخریب آنهای موجود در سطح ذرات واكنش میی ایجاد شده با مولکولحفره

كه كاتالیست و وقتی "كاتالیست همگن"صورت محلول در محیط واكنشی است كه كاتالیست بههنگامی

دانان، تولید . هدف شیمیشودنامیده می "كاتالیست ناهمگن"دهد فازی مجزا از فاز واكنش تشکیل می

پذیری كامل، قابلیت جداسازی و بازیابی از مخلوط واكنش، كاتالیستی با فعالیت و بازده باال، گزینش

 (.Lachheb et.al, 2002مصرف انرژی كم و عمر باال است )

 فتوکاتالیزورهاي ناهمگن -1-5-2

بر خالف كاتالیزورهای همگن،  شوند.راحتی در محیط واكنش حل نمیرات كاتالیزور ناهمگن بهذ

شود. شوند و منجر به ناخالصی محصوالت نمیراحتی از مخلوط واكنش جدا میهای ناهمگن بهكاتالیزور

 .(Polshettiwar and Varma, 2010)ترین كاتالیزورها هستند فلزات واسطه جدول تناوبی رایج

 عنوان فتوکاتالیستها بههادياکسیدهاي فلزي و نیمه -1-1-5-2

 هاهادینیمه كه هستند توسعه روبه و باال هایقابلیت با مواد از مهمی دسته فلزی اكسیدهای نانو ذرات

 عنوانبه 2TiO ،ZnO ،MgO ،3O2Fe ،3WO ،CdS نظیر مختلفی هادینیمه مواد. باشندمی هاآن از جزئی

 در كاربرد قابل مهم هاینیمه هادی ها،آن بین در. اندشدهمعرفی فتوكاتالیستی فرایندهای كاتالیست

 های اخیردر سال .(Oppenländer, 2003) باشندمی اكسیدروی و تیتانیوماكسیددی محیطی هایفعالیت

فرد و نانواكسیدروی در مقایسه با بخش عمده اكسیدروی با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی منحصربه

گیرد. سطح خاص بزرگ، حجم باالی منافذ، های مختلف مورد استفاده قرار میاش در زمینهالعادهفوق

ویژه در تخاب مطمئن بهعنوان یك انرا بهنانواكسیدروی آن پایینخواص نانو ساختار، هزینه كم و سمیت 

های پلیمری، مواد افزودنی ضدسایش در روغن ها، افزودنیهای شیمیایی، پركنندهها، جاذبكاتالیست

 .(Ghaffarian et.al, 2011) های پیشرفته شناسانده استگریس و سرامیك
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، هافتوكاتالیستساخت نانوذرات اكسیدروی فعالیت نوری، الکتریکی و فتوشیمیایی دارند كه در 

ی شیمیایی حساس به مواد شیمیایی مانند الکل و بنزن و های تبدیل خورشیدی فرابنفش، حسگرهاسلول

. برخی كاربرد دارندمواد حسگر گازی برای انواع بسیاری از گازها ازجمله آمونیاک، هیدروژن و ازن 

های اثر ضدباكتری و كشتن سلول ،تخریب برخی از تركیبات آلی دررا  ZnOتحقیقات عملکرد نانوذرات 

عنوان یك ماده تخریب استفاده از اكسیدروی به .(Ghaffarian et.al, 2011)اند سرطانی انسان نشان داده

 گریو واكنش بودن هزینهدلیل ماهیت غیرسمی، كممحیطی بههای زیستفتوكاتالیستی برای آالینده

 ;Elamin and Elsanousi, 2013; Meena et.al, 2010) فتوشیمیایی باال مورد مطالعه قرار گرفته است

Soltaninezhad and Aminifar, 2011). 

 باشد: زیر خصوصیات دارای باید خوب فتوكاتالیست كی

 باشد ارزان و داشته نوری فعالیت. 

 باشد خنثی شیمیایی و بیولوژیکی ازنظر. 

 باشد پایدار پرتوها از ناشی خوردگی مقابل در . 

 باشد داشته فرابنفش نوری پرتوهای یا مرئی نور موجطول در استفاده قابلیت . 

 سمی باشد غیر و بوده هزینهكم (Fang et.al, 2013). 

 باند شامل جداگانه انرژی باند دو دارای هانیمه هادی. باشندمی فوق خواص دارای فلزی اكسیدهای

 از مقادیری محتوی كه است گپ باند یا ممنوعه باند هاآن بین حدفاصل و هستند هدایت باند و ظرفیت

 با تواندمی كه است انرژی منبع یك نور. باقی بمانند باند این در توانندنمی هاالکترون كه است انرژی

 دارای نور با نیمه هادی ماده یك وقتی. نماید منتقل هدایت باند به ظرفیت باند از را الکترون یك تحریك،

 جدا با. افتدمی اتفاق الکترون جداسازی گیرد قرار تابش مورد خودش، باند گپ انرژی از بیشتر انرژی

 واكنش یك درواقع كار این با فتوكاتالیست. شودمی ایجاد آن در ایحفره ظرفیت باند از الکترون شدن

 رادیکال مثبت، بار افزایش و الکترون كاهش با ظرفیت باند در. دهدمی انجام را احیاء و اكسیداسیون

 احیاء را مولکولی اكسیژن و شده منفی الکتریکی بار بالقوه هم هدایت باند در و شودمی تولید هیدروكسیل

 جذب با كندمی جذب را فوتون یك ظرفیت، باند در الکترون یك وقتی. نمایدمی تبدیل اكسید سوپر به و
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 سطح كهاین به دلیل. شودمی هدایت باند به الکترون حركت و الکترون انرژی سریع افزایش سبب فوتون

 این. است ظرفیت باند به برگشت به مندعالقه الکترون است، هدایت باند از كمتر ظرفیت باند در انرژی

 عنوانبه هم لهیدروكسی رادیکال. نمایدمی نشت حرارت یا فوتون صورتبه سطوح بین انرژی اختالف

میکرو  نابودی و آب و CO2 به هاآن تبدیل و آلی هایآالینده در تجزیه قوی و اصلی اكسیدكننده عامل یك

 الی 3 انرژی گپ باند یك با اكسیدروی اكسیدتیتانیوم ودلیل دی همین به. نمایدمی ایفاء نقش هاارگانیزم

 فرابنفش پرتو حضور با را قوی احیاء اكسیداسیون واكنش یك توانندمی ، (3-2شکل ) ولتالکترون 2/3

 .(Shang et.al, 2011) دهند انجام محیط در

 
 .(Shang et.al, 2011) هاهاديساختار انرژي انواع اکسیدهاي فلزي و نیمه: 3-2 شکل

 مکانیسم عمل فتوکاتالیست -2-1-5-2

 تربزرگچنانچه انرژی تابش فرودی مساوی یا  .شودیمتابانده  رسانامهینمناسب بر  موجطولنور با 

از  هاالکترونباشد،  رسانامهینی مادهفاصله انرژی بین نوار ظرفیت و نوار هدایت( )از انرژی نوار جدایش 

این  .مانندیمدر نوار ظرفیت باقی  هاحفرهو  شوندیمبه نوار هدایت آن گسیل  رسانامهیننوار ظرفیت 

 رسانامهینی سطح بر رویی كه هاگونهی اكسایشی و كاهشی با هاواكنشدر  توانندیم هاالکترونو  هاحفره

 نیترعمدهی واكنشی همگن، هادستگاهدر شركت كرده و محصوالت را تولید نمایند.  اندشدهبرجذب 

 .شودیمحفره است كه سبب هدر رفتن انرژی  - عیب تركیب مجدد الکترون
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اکسایش  (b حفره، -تولید الکترون (a افتديماتفاق  رسانامهیني سطح ذرات بر رو: فرآیندهاي اصلي که 4-2شکل 

 ,Mills and Hunte) حفره در سطح و در توده -ترکیب مجدد الکترون  (e و A، d کاهش پذیرنده (D، c دهنده

1997.) 

ندهای آییی باال در فركارآموانع برای  نیترمهمحفره یکی از  -یند تركیب مجدد الکترون آفر

حفره یکی از  -ی مؤثر برای جلوگیری از تركیب مجدد الکترون هاحلراهفتوكاتالیتیکی است. یافتن 

كه الکترون و . برای اینباشدیمیندهای تبدیل شیمیایی آفر ییكار آنیازها برای افزایش  نیتریاساس

 اندعبارتی شیمیایی شركت كنند باید شرایطی داشته باشند كه هاواكنشبتوانند در  شده دیتولی هاحفره

 از: 

  واكنش  ازیموردناز انرژی  تربزرگنوار جدایش( باید )حفره  -انرژی جدایی بین الکترون

 شیمیایی مورد انتظار باشد.

 موقعیت نوار هدایت و ظرفیت( باید برای القای )حفره  -كاهش الکترون -پتانسیل اكسایش

 ی اكسایشی و كاهشی مناسب باشد.ندهایآفر

 ی اكسایش و كاهش باید از سرعت كافی برخوردار باشد تا بتواند با تركیب مجددهاواكنش 

 حفره رقابت كنند. -الکترون 

های اكسایشی و كاهشی مؤثر كه توانایی تولید محصوالت را در رقابت با ی كاتالیستتوسعهبنابراین 

ی مهم هامقولهاز  رساناهامهینی فتوكاتالیتیکی ندهایآفری نهیدرزمته باشند یندهای تركیب مجدد داشآفر

 (.Han et.al, 2009; Chatterjee and Dasgupta, 2005)باشد یم
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 Mondal) نشان داده شده است 5-2در شکل  هادینیمه ستیفتوكاتال واكنش اصلی یك سمیمکان

and Sharma, 2014.) 

 
 ZnO  𝐓𝐢𝐎𝟐(Mondal and Sharma, 2014.) / هايمکانیسم فتوکاتالیستي، فتوکاتالیست: شماتیک 5-2شکل 

 (:1391 ،مکانیسم مرحله به مرحله به صورت زیر است ) پورسیف اللهی انزابی

(2-1)                                                                        )++ h -SC(e  SC+hv (Eg) 

(2-2)                                           (ads) +(ads) + HoHSC + O  O (ads)2) + H+SC(h 

(2-3)                                                          (ads)oSC + OH (ads)  -) + OH+SC(h 

(2-4)                                                                                (ads)2
-Oo  2) + O-SC(e 

(2-5)                                                                     (ads) 2
oHO   +(ads) + H 2

-Oo 

(2-6)                                                                   2(ads) + O 2O2H (ads)  2
oHO2 

(2-7)                                               (ads) -(ads) + OH oOH (ads)  2O2) + H-Sc (e 

(2-8)                                   2(ads) + O -(ads) + OH oOH  (ads) 2
- Oo(ads) +  2O2H 
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Abstract: 

 Many industries have been widely used dyes and various purposes and their effluents 

can cause environmental pollution. dyes are widely used in textiles, printing, dyeing, and 

food industries. The Color produced by small amounts of dyes in the water is considered 

to pose a very serious problem because they have a considerable effect on water 

environment and are visually unpleasant. Therefore, they require a way to destroy these 

dyes and or converting them into safe materials. Among various physical, chemical and 

biological techniques for treatment of wastewater, heterogeneous photocatalysis has been  

considered as a cost-effective alternative. This method is based on generation of OH 

radicals which interact with organic pollutants leading to degradation and subsequently 

mineralization Advanced oxidation processes are of the best methods for degradation of 

dyes. Photocatalysis is a type of advanced oxidation process based on semiconductors. In 

thesis, Nano-composites ZnO / bentonite was prepared by alkaline ion exchange method 

and used for degradation of methyl orange presence of ultraviolet light. Catalysts were 

characterized by powder X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), 

diffuse reflection spectroscopy (DRS) and Energy Dispersive X-Ray (EDX). the 

calculated Band gap energy (Eg) value for optimal nanocomposite is 2.7 eV of using DRS 

analysis, Which is less than that of other synthesized nanocomposites. Low number of 

Bandgap Energy cause improvement in Photocatalytic property of optimal sample. The 

effect of various parameters such as initial concentration of methyl orange, catalyst weight 

and pH on the photocatalytic degradation of methyl orange were investigated where in the 

optimal values 3.5 g/L of catalyst and pH=4 and degradation of methyl orange could reach 

about 96%. The results indicate that photocatalytic degradation of methyl orange follows 

first order kinetic.  

Keywords: Methyl orange, Nano-composites, Zinc Oxide, bentonite, photocatalyst  
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