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-رفته، تکنیک سودمندی برای از بین بردن آالیندههای اکسیداسیون پیشالزم و ضروری است. فرآیند
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-جایی به سمت طول موججابه Cd (OH)2شود. نانوذرات ی مرئی نسبت داده میی جذبی در ناحیهلبه

باشد. نانوذرات دهند که مربوط به اثرات حبس کوانتومی مینشان می )eV) 74/0تر حدود های کوتاه
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ی اول واکنش فتوکاتالیزوری با افزایش دمای کلسینه کاهش دارند. هچنین ثابت سرعت ظاهری مرتبه

ج را با دو ساعت رفالکس بهترین نتای O0.05Mn0.95Znیابد. فعالیت فتوکاتالیزوری برای نانوذرات می

در آب و در  ZnSنانوذرات  به منظورمقادیر نتایج، دهند.نسبت به ترکیب درصدهای دیگر نشان می

ی سرعت تخریب متیلن بلو ثیر پارامترهای مختلف بررؤ  تا نیز تهیه شده و محلول آبی مایع یونی
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 مقدمه -1-1

محیطی تر شدن مقررات زیستها و همچنین سختت به خطرات آالیندهبا افزایش آگاهی نسب      

های زیادی در جهت حذف یا ها و عدم دسترسی کافی به آب تمیز و بهداشتی، کوششمربوط به آن

ها در صنایع و ها صورت گرفته است. وجود آلودگی هوا که ناشی از به کار بردن سوختکاهش آن

 منشأهای سطحی و زیرزمینی که های سمی در آبهاست و نیز آالیندهزبالهها و سوزاندن موتور اتومبیل

کامل  یهای خانگی است نیاز ضروری به تحقیقات گسترده برای تجزیهها پساب صنایع و فاضالبآن

-از این. [9]کندها به موادی با سمیت کمتر را آشکار میکم کاهش مقدارشان و تبدیل آنها و یا دستآن

ها منبع که این پسابچرا .[10]رودصنایع مختلف به شمار می یها بزرگترین دغدغهل آالیندهرو کنتر

ها فاضالب یهای اخیر، یافتن روشی مفید برای تصفیهدر سالمهمی در آلودگی محیط زیست هستند. 

ی و تصفیهسازی هوا برای پاک 1مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. استفاده از روش فتوکاتالیز

-می )AOTs(2اکسیداسیون پیشرفته ایهرینام فناوهایی بهآب و فاضالب که تشکیل یک سری فرآیند

های 3هادیاتالیز ناهمگون، استفاده از نیمهدهند، بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفته است. در روش فتوک

ها، ترکیبات آزو و مچون فنلهایی هجهت تخریب آالینده و... 2TiO ،ZnO ،ZnS ،CdSپودری همچون 

دست آمده هایی در این زمینه بهبوده و موفقیت مفیدیها و... روش قابل قبول و کشدار، آفتهالوژن

[12و11]تاس
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 زيفتوكاتال -1-2

آن در حال رشد است. روش  یبر رو یو تئور یقات کاربردیتحقانجام است که  یانهیز زمیفتوکاتال      

 عمل متفاوت است: یوهیک با شیرنده دو تکنیگبرز دریفتوکاتال

 .شودیبا تابش فراهم م ی، که در آن انرژیمیفتوش -1

 .[13]گذاردیاثر م کردن که بر سرعت واکنشزیکاتال -2

را که از لحاظ  یزور( واکنشی)کاتال ک مادهیله آن یوسدارد که به یندیکردن اشاره به فرآزیکاتال      

 یخهان هر چریبخشد و در پایآهسته است، سرعت م یکینتیز لحاظ سمطلوب و ا یکینامیترمود

ند ین فرآیتون در اوکه فیهنگام .[14]شودیافت میب بازیطور کامل، بدون تخرزور بهی، کاتالیزیکاتال

کنش با ق برهمیرتواند از طیم یسم واکنش نوریزور بسته به مکانیکاتالند. یز گویوارد شود، آن را فتوکاتال

 ع واکنش گرددیه، باعث تسریاول یرا با محصول نوی خته ویا در حالت برانگیه یه در حالت پایب اولیکتر

شوند. وجه اشتراک یط هتروژن و هموژن انجام میدر دو مح یزوریفتوکاتال یهاندیفرآ یکل طوربه .[15]

 هاست.انجام واکنشسم یط عمل و مکانیها از نظر محزور و تفاوت آنیها در وجود نور و کاتالآن

ند متفاوت را یف مربوط به دو فرآی(، دو تعرIUPAC) یمحض و کاربرد یمیش یالمللنیب یهیاتحاد

 :[16]اندشنهاد کردهیپ

 ند.یز گوی، که به آن فتوکاتالزور استیا کاتالیه یب اولیازمند جذب نور توسط ترکیکه ن یواکنش -1

اد ی 1کردن به کمک نورزیزور است، که از آن، کاتالیلد کاتایتول یازمند جذب نور برایکه ن یواکنش -2

 شود.یم

 ایههینزمهمه  یندهگیردر بر  کلیطور به لیوباشد یها نمدانیمیشمورد قبول تمام  این پیشنهاد

 است. یعمل یهمراه با کاربردها یکیولوژیو ب ی، هتروژن2ت شدهیتثب ،ژنیهمو
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Abstract: 

Many industries have been widely used dyes and pigments for various purposes and their 

effluents can cause environmental pollution. Therefore, it is necessary to find an effective 

method in order to remove dyes. Advanced oxidation processes are interesting technique 

for treatment of the pollutions. In this thesis (ZnO)1-x[Cd(OH)2]x, Cd(OH)2 and Zn1-xMnxO 

nanoparticles were produced by the Hydrothermal method. The prepared samples were 

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

UV-Vis diffuse reflectance spectroscopy Ultra Violet Visible (UV-Vis) and Fourier 

transform infrared (FT-IR) techniques. Also, photocatalytic degradation of methylene blue 

was studied by these nanoparticles. Nanoparticles of (ZnO)0.8[Cd(OH)2]0.2 prepared by 

refluxing for 4 h have greatest exhibit highest photocatalytic activity among the prepared 

samples. Increasing photocatalytic activity was attributed to the trapping of charge carriers 

and existing absorption tail in visible region. The Cd(OH)2 nanoparticles show a blue shift 

(about 0.74 eV) which can be attributed to quantum confinement effect. The 

nanostructures prepared by 4 h refluxing have higher activity relative to the other 

refluxing times. Moreover, observed first-order rate constant of the reaction decreases 

with calcination temperature. Photocatalytic activity of Zn0.95Mn0.05O nanoparticles 

prepared by refluxing for 2 h demonstrates better results. In order to campare the results, 

Nanoparticles of ZnS were prepared in presence of the RTIL and water and Influence of various 

operational parameters on the photodegradation reaction was investigated.  
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