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 از آن برای حذف کاتالیزوری نوری ماده رنگزای،گرافن به روش پلیمریزاسیون در محل/در این تحقیق پس از ساخت نانوکامپوزیت پلیآنیلین
، در طی آزمایشات. برای بررسی ساختار نانوکامپوزیت انجام شدXRD  وSEM  آزمایشهای. تحت تابش نور مرئی استفاده شد14 اسید قرمز
 تحت شرایط بهینـه غلظـت نانوکامپوزیـت. و دما جهت رسیدن به شرایط بهینه بررسی شدpH ، مقدار نانوکامپوزیت،غلظت اولیه ماده رنگزا
 دقیقه150  درصد ماده رنگزا پس از98 ، درجه سانتیگراد25  و دمای واکنش7  حدودpH ،80 mg/l  غلظت اولیه ماده رنگزا،0.6 gr/l برابر
. دقیقه حذف شد300  نیز پس ازCOD  درصد95  بالغ بر.حذف و پیوندهای اصلی ماده رنگزا شکسته شدند
.14  اسیدقرمز، حذف رنگزا،گرافن/ نانوکامپوزیت پلیآنیلین، کاتالیزور نوری، تصفیه فاضالب:واژههای کلیدی
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In this research polyaniline/Graphene nano-compoite has been prepared through in situ polymerization and was used as a
photocatalist to degrade acid red 14 dye under visible light irradiation. SEM and XRD tests were used to characterize the
morphological properties of nano-composite. The effect of different parameters such as initial dye concentration, nanocomposite dosage, pH and temperature on the activity of the nano-composite towards the degradation process was investigated.
The optimum efficiency of 98 percent and breaking of the main bonds of dye molecule was happened under dye concentration of
80 mg/L, PANI/Gr dosage of 0.6 gr/L, pH=7 and T= 25 oC after 150 min irradiation time. Over 95 percent of COD was also
removed after 300 minutes. J. Color Sci. Tech. 10(2016), 31-42©. Institute for Color Science and Technology.
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1ـ مقدمه
مواد رنگزا بخش قابل توجهی از آالیندههای آلی موجود در فاضالبهای
رنگی هستند که عالوه بر ایجاد مشـکالت زیاـایی شـناختی ،بـه دلیـل
احتمال سمیت و سرطانزا و نیز سخت تجزیهپذیر بـودن نگرانـیهـای
زیادی از نظر زیستمحیطی نیز ایجاد کردهاند ] .[1لذا حتی اگـر تمـام
آالیندههای فاضـالب حـذف شـوند ،مـاده رنگـزای بـاقیمانـده از نظـر
زیستمحیطی بسیار مهم است که به نوع و غلظت آن بستگی دارد ].[2
حذف ماده رنگزا از فاضالبها به روشهای مختلف فیزیکی ،شـیمیایی،
زیستی و یا تلفیقی از آنها امکانپذیر است که هـر یـم میایـا خـا
خود را دارند ] .[3لذا استفاده از فرآیند کاتالیزوری نوری کـه منجـر بـه
حذف یا اکسایش آالیندههای رنگـی بـه اشـکال بـیخطـر مـیگـردد،
میتواند به عنوان یم گزینه مناسا مورد استفاده قرار گیرد ].[4
روش کاتــالیزوری نــوری بــر پایــه اســتفاده از نــور بــرای تهیــی
الکترونها و تولید رادیکالهای اکسیدکننده و تجزیـه و اکسـیدکردن
آالیندهها توسط این رادیکالها اسـتوار مـیباشـد ] .[5کاتالیزورهـای
نوری میتوانند آلودگیهـای محیطـی متیـددی را در دمـای اتـاق از
طریق اکسایش با استفاده از نور خورشید یا نور مصـنوعی بـه عنـوان
یم مناع انرژی از بین بارند .کاتالیزورهـای نـوری عـالوه بـر حـذف
آلودگیها میتوانند آنها را به محصـوالت سـازگار بـا محـیط زیسـت
تادیل کنند .نانو ذرات کاتالیزورها ،یم سطح واکنشگر بزرگ ایجـاد
کرده و تصفیه حجم باالیی را امکانپذیر میکنند ].[6
اگرچه کاربرد نانوذرات در فرآیندهای کاتالیزوری نوری در حذف
آالیندهها باعث بهاود فناوریهای زیست محیطـی شـده امـا بـا ایـن
حال ،اندازه کوچم ذرات نگرانیهایی از جملـه انتقـال تـوده و افـت
فشار بیش از اندازه بخصو هنگام استفاده آنهـا بـر روی بسـترهای
ثابت را ایجاد کرده است .مشکالتی نظیر جداکردن و استفاده مجـدد
این مواد و حتی خطر احتمالی باقی ماندن آنها را نیز نااید از نظر دور
داشت ] .[7همچنین بازترکیا سـریع حامـلهـای بـار بـه شـدت از
عملکرد کاتالیزوری نوری میکاهد و نیز به دلیل شکاف باند بـزرگ و
نیاز به انرژی باال برای تحریم الکترونها ،اینگونه کاتالیزورهای نوری
نیمه رسانا تنها قادر بـه جـذب نـور در محـدوده نـور 387 nm( UV
 ) λ هستند ].[8
یکی از روشهای موثر برای غلاه بر ایـن محـدودیتهـا ،سـاخت
نانوکامپوزیتها با استفاده از پوشاندن یا پر کردن ایـن ذرات بـر روی
ذرات جامد با اندازه بزرگتر اسـت .بـرای سـاختن نانوکامپوزیـتهـا
میتوان از مواد مختلفی به عنوان میزبان استفاده کرد که از میان آنها
پلیمرها بـه دلیـل فیـای متخلخـل قابـل کنتـرل ،شـیمی سـطح و
همینطور قدرت مکانیکی بـرای اسـتفاده طـوالنی مـدت از جـذابیت
ویژهای برخوردار هستند .نانوکامپوزیتهای تولید شده با پایه پلیمری
عالوه بر داشتن خصوصیات ذاتـی نـانوذره ،دارای پایـداری و کـارایی
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بیشتری هستند ] .[8پلیآنیلین یکی از پلیمرهـای هـادی اسـت کـه
تهیه کامپوزیت آن با مواد نیمه رسانا برای بهاود خاصیت کاتالیزوری
نوری توجه زیادی را به خود جلا کرده اسـت .پلـیآنیلـین کـه بـه
عاارتی فلز آلی است به راحتی از مونومر ارزان قیمتی مانند آنیلین بـا
روشهای ساده شیمیایی یا الکتروشیمیایی قابل تهیه است .برای تولید
اناوه آن ،روش شیمیایی ترجیح داده میشود و پرسولفات آمونیم یم
اکسیدان بسیار مناسا برای اکسایش شیمیایی آنیلین و تادیل آن به
پلیمر هادی است .از نانوذرات گونـاگونی مـیتـوان بـرای ترکیـا بـا
پلــیآنیلــین بــه عنــوان کاتــالیزور نــوری اســتفاده نمــود ] .[9اوالد و
همکارانش فیالیت کاتالیزوری نوری نانوکامپوزیت پلیآنیلین TiO2/را
در حذف رنگزای متیل نارنجی تحت تابش نور مرئی و  UVبا یکدیگر
مقایسه کردند و نتای نشان داد که این نانوکامپوزیت تحت تابش نور
مرئی بازده قابل توجهی دارد (بازه  60درصد در حدود دوساعت تابش
نور مرئی) ].[10
گرافن نوعی نانوذره کربنی جدید است که میتواند برای ساختن
نانوکامپوزیتهای پلیمری مورد استفاده قرار گیـرد .گـرافن در واقـع
کربن خالص با فرم ورقهای بسار نازک یا ضخامت یم اتـم اسـت کـه
برای وزن بسیار کم خود بسیار مقـاوم مـیباشـد (تقریاـا  100برابـر
مقاومتر از فوالد) ] .[11گـرافن دارای شـاکه دوبیـدی بـا پیونـدهای
کوواالنسی است که به دلیل سطح ویژه باال ،انتقال و پراکنش مناسا
و ویژگی های مکانیکی و الکتریکی منحصر به فرد ،توجه بسیاری را به
سوی خود جلا کـرده اسـت ] .[12همچنـین بـه دلیـل سـاختار دو
بیدی ،به صورت شگفتانگیزی با نور و مـواد دیگـر وارد بـرهمکـنش
میگردد ] .[11ورقههای تراشیده شده 1گرافن دارای سطح مخصو
نظری  2600 m2/gمیباشند که آنها را بـه یـم بسـتر کاتـالیزوری
نوری مطلوب تادیل میکند .عالوه بر این ،ورقههای گرافن با کیفیـت
باال ،منجر به انتقال پرتابی 2میشوند به ایـن مینـی کـه الکتـرونهـا
میتوانند بدون پخششدن در موبیلیتـه بـیش از 15000 m2/V-1.s-1
در دمای اتاق حرکت کنند که آنها را به عنـوان گیرنـده الکتـرون و
پلهای انتقال الکترونی ایدهآل میسازد ] .[13ضخامت یم اتمی آنها
موجا شفافیت باال مـی شـود و بـا توجـه بـه داشـتن قابلیـت ت ییـر
ویژگیهای سطح توسط اصالح شیمیایی میتـوان از آنهـا بـه عنـوان
مواد کامپوزیت استفاده کرد ].[14
استفاده از گرافن به عنوان عامل ترکیای با شـاهرسـانا (از جملـه
پلیمــر) باعــث پوشــش هــمزمــان ســه ســازوکار افزاینــده خاصــیت
کاتالیزوری نوری شامل جذب آالینده ،انتقال و جدایی بـار بـه دلیـل
تحرکپذیری باالی حاملهای بار بر روی گرافن و نیز محدوده جذب
نور میشود ].[15
بهاود خاصیت کاتالیزوری نوری در شاه رساناها با پایه گـرافن را
1- Exfoliated
2- Ballistic transport
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در وهله اول باید به جذب باالی مولکولهای آالینـده نسـات داد کـه
یکی از ضرورتها برای فیالیت کاتالیزوری نوری اسـت ] .[16از مـواد
کربندار به دلیل خوا جذبی قابل توجهی که دارند ،در کاربردهـای
زیستمحیطی بسیاری استفاده شده است .اکثر آالینـدههـا بـه طـور
طاییی آروماتیم هستند و قابلیت برهمکنش با دامنههای آروماتیـم
واقع بر روی گرافن دارند .غلظت مولکولهای آلی در نزدیکـی سـطح
کاتالیزور در اثر جذب افزایش مییابد که این فاکتور نقش مهمـی در
افزایش آهنگ تخریا کاتالیزوری نوری دارد ] .[17گـرافن بـه دلیـل
دارا بودن ساختار دو بیدی  π  conjugationکاندیدای خـوبی بـرای
ماده پذیرنده الکترون مـیباشـد .در سیسـتم فوتوکاتـالیزوری کـه از
نیمههادی با پایه گرافن استفاده میشود ،الکترونهای تهیی شده در
نیمه هادی میتوانند از طریق سازوکار نفوذ ،از نوار هدایت بـه سـطح
گرافن منتقل شـوند .در سـطح مشـترک یـم سـد شـوتکی 1ایجـاد
میشود که همان ناحیه جدا کننده حاملهای بار است .برای تنظیم و
همگامسازی حدود انرژی فرمی ،2الکترونهـا تمایـل دارنـد از سـطح
انرژی فرمی باالتر به سطح انرژی فرمی پایینتر جریـان پیـدا کننـد.
ساختار دوبیدی و  π  conjugationگرافن بـه هـدایت الکتـرونهـا
کمم کرده و منجر به انتقال سریع حاملهای بار و همینطور جـدایی
موثر جفتهای الکترون-حفره میگردد .طول عمـر جفـت الکتـرون-
حفره بر روی سطح کاتالیزور نوری افزایش مییابد که منجر به تولید
گونههای رادیکالی با قدرت اکسـیدکنندگی بـاال بـرای از بـین بـردن
آالیندهها میگردد ] .[18لو و همکارانش فیالیـت کاتـالیزوری نـوری
نانوکامپوزیت گرافن CdS/و نانوذرات  CdSخـالص را در حـذف مـاده
رنگزای  RhBتحت تابش نور مرئی مورد بررسـی قـرار دادنـد .در هـر
آزمایش میزان  20 mgاز کاتالیزور نوری به  20 mlمحلول شامل ماده
رنگزا با غلظت اولیه  0.01 mg/mlاضافه شد و تحت تابش نـور مرئـی
قرار گرفت .نتای نشان داد که پس از گذشت مدت زمان  270دقیقه
میزان حذف رنگزا توسط نانوکامپوزیت گرافن CdS/و نانوذرات خالص
 CdSبه ترتیا  96.6و  83.8اندازهگیری شد ].[12
با توجه به مزایای ذکر شده ،در این تحقیق نـانوذرات گـرافن بـا
پلیآنیلین ترکیا و نانوکامپوزیت پلیآنیلین/گرافن با هـدف افـزایش
خاصیت کاتالیزوری نوری و قابلیت جذب در محدوده نور مرئی سنتز
و از آن برای حذف ماده رنگزای اسید قرمز  14و تییـین محصـوالت
حاصل جهت اطمینان به منظور تخلیه در محیط زیست استفاده شد.

2ـ بخش تجربی
2ـ1ـ مواد
مــاده رنگــزای اســید قرمــز  14مونــو آزو بــا فرمــول مولکــولی
1- Schottky Barrier
2- Fermi Energy
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 C20H12N2Na2S2O7با طول موج بیشینه  ،514 nmبه عنوان آالینده
اصلی استفاده شد که سـاختار شـیمیایی آن در شـکل  1ارائـه شـده
است .بـرای سـاخت نانوکامپوزیـت از آنیلـین ،آمـونیم پراکسـی دی
سولفات و اسید کلریدریم محصول شرکت  Merckو نانوذرات گرافن
محصول شرکت  XG-Siencceاستفاده شد .اندازهگیری غلظـت مـاده
رنگزا با استفاده از طیف سـن  ،Hach/DR4000تـوزین مـواد توسـط
تــرازوی دیجیتــالی  Kernمــدل  pls360-3بــا دقــت  0.001گــرم،
جداسازی نانو ذرات کلوخه شده با حمـام فراصـوت  Fungilabمـدل
 UE-6SFDو همگنشدن محلول رنگی به کمم هـمزن م ناطیسـی
 Ikaمــدل  RH-B2صــورت گرفــت .جهــت جــدا کــردن نــانوذرات از
سانتریفوژ مدل  CE145ساخت شرکت شـیمی فـن و جهـت تنظـیم
 ،pHاز pHمتر دیجیتالی مدل  PLS360-3ساخت شـرکت Metrohm
استفاده شد .از دو عدد المپ هالوژنی  36وات محصول شرکت پارس
شهاب به عنوان مناع نور مرئی و از دسـتگاه سـوالرمتر مـدل 1333
محصول شرکت  TESبرای اندازهگیری شدت تابش نور استفاده شـد.
همچنین برای رسم الگوی پراش پرتو ایکس نانوکامپوزیت از دستگاه
 XRDمـدل  X'Pert MPDمحصـول شـرکت  Philipsاسـتفاده شـد.
عکسهای  SEMنیز با دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشـی مـدل
 VEGA\\TESCAN-XMUگرفته شد.

شکل  :1ساختار شیمیایی اسید قرمز .[19]14
2ـ2ـ روش کار
2ـ2ـ1ـ تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین/گرافن
نانوکامپوزیت پلی آنیلین/گرافن بـا اسـتفاده از روش پلیمراسـیون در
محل انجام شـد .در ابتـدا پـودر گـرافن در محلـول  0.2مـول اسـید
کلریدریم و  0.19مول مونومر آنیلین ،به مـدت یـم سـاعت تحـت
فراصوت قرار گرفت .سپس محلول آبی  0.2مول آمونیوم پراکسی دی
سولفات آماده شده در  0.2مـول اسـیدهیدروکلریم بـه سـرعت بـه
مخلوط واکنش اضافه و پس از آن به مدت  5ساعت در حمام یخ نگه
داشته شد .رنگ مخلوط پس از  5دقیقه به ساز تیره ت ییر پیدا کـرد
که نشاندهنده پلیمرشدن آنیلین بود .مخلوط واکنش در طول شـا
در دمای اتاق نگه داشـته شـد تـا پلیمـریشـدن آن تکمیـل گـردد.
نانوکامپوزیت حاصل با  100میلیلیتـر آب غیریـونی شسـته شـد تـا
ناخالصیهای آن از بین برود .سپس در آون خال در دمای  60  Cبه
مدت  12ساعت خشم شد ].[20 ،21
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2ـ2ـ2ـ انجام آزمایشها

3ـ بحث و نتایج

راکتور آزمایش شامل ظرف شیشـهای بـا مقطـع دایـره بـه قطـر 15
سانتیمتر با گنجایش  500 ccبـود کـه در هـر بـار آزمـایش میـزان
 250 ccاز محلول رنگزا در شرایط مورد بررسی تهیه شـده و پـس از
انتقال به ظرف مورد نظر بر روی همزن م ناطیسی تحت تـابش نـور
مرئی با شدت  60 W/m2قرار میگرفت .به منظـور اطمینـان از عـدم
عاور نور با طول موج کمتـر از  400 nmاز فیلتـر  UVاسـتفاده شـد.
برای دستیابی به تیادل جذب/واجذب محلول واکـنش بـه مـدت 30
دقیقه قال از روشنکردن مناع نور و در تاریکی تحت چـرخش قـرار
گرفت .در این تحقیق آزمایشات در دمـای آزمایشـگاه  25±2درجـه
سانتیگراد سه بار تکرار شدند و میزان ماده رنگزای باقیمانده ،بـرای
مطالیه و مقایسه میزان حذف به روش طیـفسـنجی در طـول مـوج
بیشــینه اســید قرمــز  )514 nm( 14انــدازهگیــری گردیــد .بــرای
بهینهکردن عوامل از روش تم فاکتوریل استفاده شد بدین صورت که
پس از بهینهشدن هر کمیت با توجـه بـه میـزان مصـرف انـرژی ،آن
پارامتر در آزمایشهای بیدی به صورت ثابت در نظر گرفته شد.
جهت تییـین غلظـت آالینـده در هـر نمونـه ،جـذب آن توسـط
دســتگاه طیــفســن انــدازهگیــری شــد و بــا قــرار دادن در رابطــه
 Y=0.0199 Xحاصل از نمودار استاندارد ،غلظت مجهول بـه دسـت
آمد .در هر آزمایش نرخ حذف ماده رنگزا بـه عنـوان شـاخص اصـلی
میزان پیشرفت واکنشها و تییین بازده حذف آالینده در نظر گرفتـه
شد و نسات غلظت ماده رنگزای هر نمونه در طول آزمایش به غلظت
ماده رنگزای نمونه اولیه ( )C/C0به عنوان شـاخص نـرخ مـاده رنگـزا
مورد استفاده قرار گرفت .بازده حـذف مـاده رنگـزا ( )R%بـه وسـیله
واکنش کاتالیزوری نوری نیز از رابطه  1به دسـت آمـد .در جـدول 1
کمیتهای مورد بررسی و میزان آنها ارائه شده است.

3ـ1ـ بررسی کیفیت ساختار و ریختشناسی نانوکامپوزیت
پس از سـاخت نانوکامپوزیـت جهـت بررسـی و اطمینـان از کیفیـت
مناسا ساختار و ریختشناسی آن اقدام بـه انجـام آزمـایش  SEMو
 XRDشد که نتای آن در شکل  2ارائه شـده اسـت .همـانطـور کـه
مشاهده مـیشـود ،نانوکامپوزیـت دارای سـاختار الیـهای میمـول بـا
ضخامت الیهها در ابیاد حدود  100نانو متر میباشد که با توجـه بـه
آزمایشات سایر محققان که ضخامت الیهها در آنها حـدود چنـد صـد
نانومتر اعالم شده ] ،[20، 23ابیاد نانوکامپوزیـت در ایـن تحقیـق در
محدوده مناسا قرار دارد.

()1

جدول  :1عوامل مورد بررسی در آزمایشات.
کمیت

مقادیر

غلظت اولیه آالینده ()mg/l
غلطت نانوذرات ()gr/l

50 ،80 ،100 ،120 ،150
0.1 ، 0.2 ، 0.6 ، 1، 1.5
3 ،5 ،7 ،9 ،11
10 ،25 ،50

pH

دما (درجه سانتیگراد)

آزمایشات شاهد نیز با هـدف مقایسـه بـازده سیسـتمهـای تکـی
نسات به سیستم کلی صورت گرفت .پس از پیدا کردن شرایط بهینـه
و بازده حذف سیستم ،آزمایشات تکمیلـی شـامل ت ییـرات  CODبـا
روش  [22] Method 5220 D. Closed Reflux ،Colorimetricو LC-
 MSجهت تییین محصوالت تولیدی تحت شرایط بهینه انجام شد.
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شکل  :2تصاویر  SEMاز نمونه نانوکامپوزیت پلیآنیلین /گرافن ساخته شده
(بزرگنمایی .)1:50000

همچنــین نتــای ازمــایش  XRDبــرای نــانوذرات گـــرافن و
نانوکامپوزیت پلیآنیلین/گرافن به ترتیا در شکل  3ارائه شده اسـت.
همانطور که در شکل  -3الف مشاهده میشود ،وجود پیم بزرگ در
 2 θ =30مربوط به ساختار شاکهای شش وجهـی و طاییـت بلـوری
گرافن میباشد ] .[24اما با توجه به شـکل -3ب عـالوه بـر پیـم در
 ،2 θ =30پیمهای واضـحی در  2 θبرابـر  25.5 ،6.9و  38درجـه
مشاهده میشود که آنها را میتوان به بلوریشدن پلیآنیلـین نسـات
داد .در تحقیق گریس و همکارانش نیز الگوی پراش پرتو ایکـس سـه
پیم در زوایای مشابه گزارش شده است ].[23
3ـ2ـ تعیین مقدارهای بهینه
3ـ2ـ1ـ غلظت بهینه ماده رنگزا
به منظور بررسی اثر غلظت اولیه ماده رنگـزا در حـذف مـاده رنگـزا بـا
استفاده از نانوکامپوزیت پلیآنیلین/گرافن ،محلولهایی بـا غلظـتهـای
مختلف تهیه شد و آزمایشات کاتالیزوری نوری در  pHطاییی ماده رنگزا
انجام شد .همانطور که در شکل  4مشاهده میشود ،در غلظتهای 50
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شکل  5مقایسه شده است .همانطور که مشـاهده مـیشـود ،کمتـرین
میزان مصرف انرژی به ازای میلـیگـرم حـذف آالینـده در غلظـت 80
میلیگرم در لیتر به دست آمده که مقـدار آن برابـر  0.0027کیلـووات
ساعت میباشد .بنابراین غلظت  80میلیگرم در لیتر بـه عنـوان مقـدار
بهینه انتخاب شد و در ادامه تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.

 120 ،100 ،80 ،و  150میلیگرم بر لیتر برای ماده رنگزا پـس از یـم
ساعت به ترتیا  54.4 ،68.4 ،83.6 ،94.4و  38.7درصد و پس از 150
دقیقه به ترتیا  67.9 ،83.3 ،98.6 ،99و  50درصد ماده رنگزا حـذف
شد .همانطور که انتظار میرفت ،بازده حذف در محلولهـای رقیـقتـر
بدلیل افزایش اتفاقی شار فوتونی به سطح کاتالیزور و افزایش نرخ تولید
رادیکالهای هیدروکسیل یا اکسیژن بیشتر میباشد ] .[25همچنین در
تمامی غلظتها میزان نرخ حذف ماده رنگزا در ابتدا زیاد بـوده کـه بـه
تدری کاهش یافته است .این امر به دلیل انجام واکنشهای کاتالیزوری
نوری جهت شکستن و حذف محصوالت میانی میباشد که ساا کاهش
نرخ حذف ماده رنگزا با گذشت زمان شده است ] .[26از آنجایی که نیاز
به زمان کمتر در حذف رنگزا به تنهایی نمیتواند دلیل انتخـاب غلظـت
بهینه باشد و همچنین به دلیل اهمیت میزان مصرف انرژی ،در هریم از
غلظت های ذکر شده میزان انرژی مصرفی به ازای میلیگرم حذف ماده
رنگزا در زمان حذف کامل ماده رنگزا برای غلظتهای مختلف با هم در

3ـ2ـ2ـ غلظت بهینه نانوکامپوزیت
برای تییین غلظت بهینه نانوکامپوزیت از غلظتهای مختلف کاتالیزور
نوری پلیآنیلین/گـرافن بـرای حـذف مـاده رنگـزا بـا غلظـت بهینـه
 80 ppmاستفاده شد .همانطور که در شکل  6مشاهده میشـود ،بـا
افزایش مقدار نانوکامپوزیت بازده حذف ماده رنگزا نیز افـزایش یافـت
به طوری که پس از گذشت مدت زمان  90دقیقه میزان حذف مـاده
رنگزا در غلظتهای  0.6 ،0.2 ،0.1و  1و  1.5گرم در لیتر به ترتیـا
 82.6 ،83.7 ،62.4 ،59و  94.8درصد اندازهگیری شد.

(ب)

(الف)

شکل  :3الگوی پراش پرتو ایکس (الف) نانوذرات گرافن (ب) نمونه نانوکامپوزیت پلیآنیلین /گرافن ساخته

210

150

180

120

90

60

30

C/C0

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

شده.

0

)t (min
80 ppm
120 ppm

50 ppm
100 ppm
150 ppm

شکل  :4بررسی اثر غلظت اولیه آالینده بر بازده حذف ماده رنگزا ( ، pH=7مقدار نانوکامپوزیت=  0.5گرم در لیتر).
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0.0031

0.0029
0.0028
0.0027

Energy Consumption/C
)(KWh/mg/l

0.003

0.0026
0.0025
150
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120
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)Concentration (mg/l

شکل  :5انرژی مصرفی برای حذف کامل ماده رنگزا در غلظتهای مختلف برای نانوکامپوزیت پلیآنیلین/گرافن ( ، pH=7مقدار نانوکامپوزیت = 0.5گرم در لیتر).

300

270

1.5 gr/l

240
1 gr/l

210

150 180
)t (min
0.6 gr/l

120

90

0.2 gr/l

60

30

C/C0

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.1 gr/l

شکل  :6تییین غلظت بهینه نانوکامپوزیت پلیآنیلین/گرافن (غلظت رنگزا=  80میلیگرم بر لیتر ، pH=7 ،مقدار نانوکامپوزیت=  60گرم در لیتر).

این امر را میتوان به افزایش تیداد فوتونهای جذب شده و نیـز تیـداد
مولکولهای ماده رنگزای جذب شده بر سطح کاتـالیزور نـوری نسـات
داد .اما با افزایش مقدار نانوکامپوزیت به  ،1.5 gr/lاز سرعت این افزایش
کاسته شد که به دلیل کاهش مکانهای قابل دسـترس بـر روی سـطح
کاتالیزور نوری و پراکنده کردن نور میباشد ] .[27بنابراین بـرای ادامـه
تحقیق ،غلظت  0.6گرم بر لیتر به عنـوان مقـدار بهینـه نانوکامپوزیـت
انتخاب شد زیرا با وجود بیشتر بودن سرعت حذف با اسـتفاده از مقـدار
 1.5گرم در لیتر نانوکامپوزیت ،بـازده نهـایی تفـاوت چنـدانی نداشـت
ضمن اینکه گران بودن نانوذرات گرافن نیز نقش موثری در این انتخاب
داشت.
3ـ2ـ3ـ  pHبهینه
در کاربردهای واقیی pH ،پساب به دلیل نوع ماده رنگزای مصـرفی و
نیز انواع ترکیاات آلی و غیرآلی موجود مت یر است ،بنابراین  pHاولیه
محلول به عنوان یکی از عاملهای مـوثر در واکنـشهای کاتـالیزوری
نوری باید مورد بررسی قرار گیرد ] .[28با توجه به این امر ،آزمایشات
کاتــالیزوری نــوری در غلظــت بهینــه مــاده رنگــزا و کاتــالیزور بــرای
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نانوکامپوزیت پلـیآنیلین/گـرافن در pHهـای اولیـه  9 ،7 ،5 ،3و 10
انجام شد .همانطور که در شکل  7مشـاهده مـیشـود ،در pHهـای
اسیدی  3و  5بازده حذف از سرعت بیشتری برخوردار است ولـی بـا
افزایش  pHسرعت حذف اندکی کاهش یافته و سپس در  pHبرابر 9
افزایش پیدا میکند  .باال بودن سـرعت حـذف در شـرایط اسـیدی را
میتوان به این امر نسات داد که در این شرایط سـطح نانوکامپوزیـت
به دلیل افزایش غلظت یون دارای بار مثات میباشد ،بنابراین جـذب
الکترواستاتیم بین سطح نانوکامپوزیت و ماده رنگزای آنیـونی باعـث
افزایش بازده میگردد ].[29، 30
دلیل باال بودن بازده حـذف در  pHاولیـه  9تشـکیل سـادهتـر و
بیشتر رادیکال هیدروکسیل در این محدوده میباشد .همچنین بـازده
حذف در  pHاولیه  10کاهش یافته که به ساا رانش احتمـالی بـین
ماده رنگزای آنیونی و یونهای هیدروکسید فراوانی که در اثر شـرایط
قلیایی بر روی سطح کاتالیزور نوریوجود دارند ،میباشد ] .[31با توجه
به اینکه بازده حذف در pHهای  9 ،7 ،5 ،3نزدیم بهـم و بـاالی 85
درصد است pH ،اولیه  7که همـان  pHطاییـی مـاده رنگـزا (بـدون
تنظیم) بود ،به عنوان مقدار بهینه انتخاب شد.

)Journal of Color Science and Technology(2016

37

تعیین شرایط بهینه حذف ماده رنگزا توسط نانوکامپوزیت پليآنیلین/گرافن...

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210

C/C0

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

)time (min
pH=10

pH=9

pH=7

pH=5

pH=3

شکل  :7میزان حذف رنگزا در pHهای مختلف (غلظت رنگزا=  80میلی گرم بر لیتر ،مقدار نانوکامپوزیت=  0.6گرم در لیتر).

3ـ2ـ4ـ دمای بهینه
به منظور بررسی اثر دما بر بازده حذف ماده رنگزا ،نرخ کاهش میـزان
ماده رنگزا طی زمان در دماهای  25 ،10و  50درجه سانتیگراد برای
غلظت اولیه بهینه ماده رنگزا  80 ppmاندازهگیری شد .همانطور که
در شکل  8مشاهده میشود ،حذف ماده رنگزا در دمای  50درجه در
دقایق اولیه از سرعت باالتری برخوردار است که با گذشت زمان نـرخ
آن کاهش یافته و به مقدارش در دمای طاییی نزدیمتر شده اسـت.
به طوری که پس از گذشت مدت زمان  30دقیقه از شـروع آزمـایش
بازده حذف ماده رنگزا در سه دمای مذکور بـه ترتیـا  64.6 ،29.3و
 46.2درصد اندازهگیری شد.
همچنین مشاهده میشود که اثر دما بر بازده حـذف در دماهـای
پایینتر بیشتر است .به طوری که در دماهای 50و  25درجه ،پـس از
گذشت  90دقیقه بازده حذف به باالی  90درصد رسید ،در حالی که
در دمای  10درجه ،پس از گذشـت  300دقیقـه ایـن بـازده حاصـل
میشود .با توجه به نزدیم بودن بازده حذف بـین دماهـای  25و 50
درجــه ســانتیگــراد ،دمــای  25درجــه ســانتیگــراد بــه عنــوان
دمای بهینه انتخاب شد .اگرچه فرآیند کاتالیزوری نوری شاهرسـاناها
چندان به دما بستگی ندارد ] ،[32، 33اما افزایش دما باعث میشـود
که واکنش به طور موثرتری با بازترکیا حاملهای بار رقابت کرده که
این امر موجـا افـزایش سـرعت واکـنش مـیشـود ] .[34همچنـین
ت ییرات دما میتواند بر خصوصیات سطحی و جرمی تاثیرگذار باشـد
که از مهمترین آنها که بر فیالیت کاتالیزوری نوری نیز اثر میگـذارد،
تجمع مولکولهای مواد رنگزاست .کاهش دما میتواند باعـث تجمـع
مولکولها و در نتیجه کاهش فیالیت کاتالیزوری نوری شود ].[35
3ـ3ـ آزمایشات شاهد
آزمایشات شاهد به منظور تییین عوامل موثر بر حـذف مـواد رنگـزا و
نیز با هدف مقایسه بازده سیستمهای تکی نسـات بـه سیسـتم کلـی
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صورت گرفت که شامل بررسی اثر نور مرئی تنها و بررسی اثـر جـذب
ماده رنگزا توسط نانوکامپوزیت بود .به منظور بررسی اثـر تـابش نـور
مرئی به تنهایی در حذف مـاده رنگـزای اسـید قرمـز  ،14آزمایشـات
تحت شرایط بهینه انجام شد .پس از گذشت مـدت زمـان  90دقیقـه
نسات  C/C0برای سه غلظـت مـذکور بـه ترتیـا  0.9 ،0.94و 0.92
اندازهگیری شد که نشان داد تابش نور مرئی به تنهایی تاثیر چنـدانی
در حذف ماده رنگزا ندارد .هوانگ و همکارانش تاثیر تابش نـور مرئـی
به تنهایی در حذف ماده رنگزای آزوی متیل نارنجی را ناچیز گـزارش
کردنـــد ] .[36بـــه منظـــور بررســـی تـــاثیر جـــذب مـــاده رنگـــزا
توسط نانوکامپوزیت پلیآنیلین /گرافن بدون قرار گرفتن تحت تـابش
نور ،آزمایشات در شرایط بهینه درتاریکی انجام گرفت .همانطور کـه
از شکل  9مالحظه می شـود ،هنگـام عـدم تـابش نـور مرئـی مقـدار
اندکی از ماده رنگزا جذب سطح کاتالیزور شده و بید از گذشت مدت
زمان سه ساعت میزان حذف ماده رنگزا بیشینه به  17درصد میرسد.
مقایسه این نتای با حالتی که آزمایش تحت تابش نـور مرئـی انجـام
میشود ،نشان میدهد که با دخالت خاصیت کاتالیزوری نوری سرعت
و مقدار حذف ماده رنگزا به میزان قابل توجهی افزایش مییابد.
3ـ4ـ بررسی حضور همزمان آنیونها بر خواص کاتالیزوری نوری
از آنجــا کــه در فاضــالب واقیــی صــنایع نســاجی ،مقــادیر زیــادی
آنیون از جمله  SO32- ،Cl-و  NO3-وجود دارد ،نمیتوان تـاثیر آنهـا را
بر روی حذف کاتالیزوری نوری مواد رنگزا نادیـده گرفـت .بـه همـین
منظــور مقــادیر  0.01و  0.02مــول از نمــمهــای متفــاوت ســدیم
( NaNO3 ،NaClو  )Na2SO3به صورت جداگانه بـه محلـول 80 ppm
ماده رنگزا اضافه شده و آزمایشهـا صـورت گرفـت کـه نتـای آن در

شکل  10ارائه شده است.
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شکل  :8تییین دمای بهینه انجام واکنش برای نانوکامپوزیت پلیآنیلین/گرافن (غلظت رنگزا=  80میلیگرم بر لیتر ، pH=7 ،مقدار نانوکامپوزیت=  0.6گرم در
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شکل  :9مقایسه میزان حذف رنگزا در تاریکی و تحت تابش نور مرئی (غلظت رنگزا=  80میلیگرم بر لیتر ، pH=7 ،مقدار نانوکامپوزیت=  0.6گرم در لیتر).
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شکل  :10تاثیر وجود آنیونها بر حذف رنگزا با استفاده از نانوکامپوزیت پلیآنیلین/گرافن (غلظت رنگزا=  80میلیگرم بر لیتر ، pH=7 ،مقدار نانوکامپوزیت= 0.6
گرم در لیتر ،دما= 25±2درجه سانتیگراد).
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حیور  NO3-سرعت حذف مـاده رنگـزا را افـزایش مـیدهـد ،در
حالیکه یونهای  Cl-و  SO32-بـر روی فیالیـت کاتـالیزوری نـوری و
حذف ماده رنگزا تاثیر منفی داشتند .افزایش آهنگ تجزیه ماده رنگزا
در حیور یـون  NO3-را مـیتـوان بـه تشـکیل شـیمیایی مسـتقیم و
غیرمستقیم رادیکال هیدروکسیل نسات داد که در رابطههای  2تـا 4
نشان داده شده است ].[27
()2
NO3 h
NO2 O
()3







 





()4



()8

خاصیت کاتالیزوری نوری نانوذرات گرافن تنها تحت تابش نور مرئـی
در حذف ماده رنگزای اسید قرمز  14با غلظت محلول برابـر 80 ppm
مورد بررسی قرار گرفت ،همانطور که از شکل  11مشاهده میشـود،
پس از مدت زمان  90دقیقه بازده حذف به  12درصد رسید و بیـد از
آن ثابــت مانــد .در حــالی کــه در صــورت اســتفاده از نانوکامپوزیــت
پلیآنیلین/گرافن پس از گذشت  90دقیقه بازده حـذف  85.7درصـد
اندازهگیری شد.
دلیــل فیالیــت کاتــالیزوری نــوری چشــمگیر نانوکامپوزیــت
پلیآنیلین/گرافن را میتوان به این صورت شرح داد که در ابتدا بیشتر
ماده رنگزا به دلیل سطح ویژه باالی نانوکامپوزیت بـر روی سـطح آن
جذب میشود .این میزان جـذب بـاالی مـواد رنگـزا را مـیتـوان بـه

حذف کاتالیزوری نوری ماده رنگـزا در حیـور یـون  Cl-کـاهش
یافت .این آنیون به دلیل به تلـه انـداختن  h+و  OHتحـت هـر دو
شرایط اسیدی و بازی ،فیالیت کاتالیزوری نوری را محدود میکند که
اثر آن در روابط  5تا  9تا ارائه شـده اسـت ] Cl2 .[37تولیـد شـده
قابلیت اکسید کردن ترکیاات آلی را دارد امـا سـرعت آن از رادیکـال
هیدروکسیل کمتر میباشد ].[38
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تشکیل پیوند  π  π بین مولکولهای رنگـزا و نـواحی آروماتیـم
گرافن در نانوکامپوزیت نسات داد .تحـت تـابش نـور الکتـرونهـا در
پلیآنیلین بهدلیل برهمکنش الکتریکی بین گرافن و پلیآنیلین تهیی
میشوند .این پدیده با افزودن گرافن به پلـیآنیلـین ،باعـث افـزایش
جدایی حاملهای بار و در نتیجه بهاـود خاصـیت کاتـالیزوری نـوری
میگردد ].[20











3ـ5ـ بررسی حذف ماده رنگزا با نانوذرات خالص
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شکل  :11حذف رنگزا با استفاده از نانوذرات  TiO2خالص (غلظت رنگزا=  80میلیگرم بر لیتر ، pH=7 ،مقدار نانوکامپوزیت=  0.6گرم در لیتر ،دما= 25±2درجه
سانتیگراد).
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نسات داد .عالوه بر این ،کاهش جذب در دو پیم مذکور شاهدی بـر
تجزیه بخشهای آروماتیم در مولکول ماده رنگزا و محصوالت میانی
آن میباشد ].[28

3ـ6ـ تغییرات COD

از آنجا که رنگاری ماده رنگزا به مفهوم تجزیه کامل آالینده نمیباشد
و در این حالت تنها پیوندهای ماده رنگزا شکسته شدهانـد و احتمـال
وجود ترکیاات حلقوی و خطر زیست محیطی آن وجود دارد ،جهـت
بررسی میزان تجزیه آالیندهها و نیز حیور مواد بـاقیمانـده ناشـی از
تخریا کاهشی ،آزمایش تییین  CODدر شرایط بهینه برای فاضالب
سنتزی انجام شد کـه نتـای آن در شـکل  12قابـل مشـاهده اسـت.
همانطور که مالحظه میشود COD ،محلول در حین واکنش کاهش
مــییابــد ب ـه طــوری کــه نســات  COD/COD0بــرای نانوکامپوزیــت
پلیآنیلین/گـرافن پـس از  300دقیقـه از شـروع آزمـایش  4درصـد
اندازهگیری شد و پس از آن ثابت ماند .رادیکـال هیدروکسـیل تولیـد
شده ناشـی از در اثـر فرآینـد کاتـالیزوری نـوری بـه عنـوان یکـی از
قویترین اکسندهها ،در اثر واکنش بـا مـاده رنگـزای اسـید قرمـز 14
موجا شکستهشدن پیوندهای آن شده و تولید آب و دی اکسید کربن
و کاهش بار آلی میشود.
همانطور که مشاهده میشود طیف جذب محلـول اصـلی مـاده
رنگزا با غلظت  ،80 ppmدارای یم باند اصلی در محـدوده مرئـی بـا
بیشینه جذب  514نانومتر و یم باند در محدوده فرابنفش با بیشـینه
جذب  310نانومتر میباشد .باند با پایینترین حد انرژی را مـیتـوان

3ـ7ـ بررسی طیف جذبی در حذف ماده رنگزا
به منظور بررسی ت ییرات مولکولی و ساختاری در ویژگیهـای مـاده
رنگزای اسید قرمز  ،14ت ییرات طیف  UV-VISدر محلول ماده رنگزا
بر حسا تابیی از زمان واکنش در شکل  13نشان داده شده است.
3ـ8ـ تعیین محصوالت نهایی فرآیند
به منظور تییین محصوالت تولیدی در این واکنش ،آزمـایش LC-MS

برای نمونههایی از رنگزا در ابتدا و همچنین پـس از رنگاـری توسـط
نانوکامپوزیت پلیآنیلین/گرافن ،انجام گرفت کـه نتـای آن در شـکل
 14نشان داده شده است.
همانطور که مالحظه میگردد ،نمونه اولیه دارای پیـم بـا جـرم
مولکولی  333میباشد که در اثر یونیزاسیون ابتدایی توسط دسـتگاه
شناسایی شده است .پس از گذشت مدت زمان  150دقیقه ،در نمونه
حذف شده توسط نانوکامپوزیت پلیآنیلین/گرافن ،اثری از پیم اولیـه
مشاهده نمیشـود و مـاده بـا جـرم مولکـولی  174.5دارای ترکیـا
احتمالی  1،2بنزن دی کربوکسیلیم اسید دی متیل اسـتر ،2تشـکیل
شــده اســت .تشــکیل ترکیــا مــذکور در اثــر حملــه رادیکــالهــای
هیدروکسیل به مولکول ماده رنگزا و شکستن پیوندهای آن میباشـد
] .[39پس میتوان به این نتیجه رسید که روش مورد استفاده در این
تحقیق ،روشی موثر در حذف مـاده رنگـزای آزویـی اسـیدقرمز  14و
احتماالً سایر ترکیاات مشابه میباشد.

به گذار n  π  1گروه  -N=N-در ساختار مـاده رنگـزا نسـات داد.

پیم مشاهده شده در  310نانومتر مربوط به جـذب گـذار π  π 
مرتاط با حلقههای نفتالینی که در پیوند با گـروه  -N=N-موجـود در
ساختار اسید قرمز  14هستند ،میباشد ].[19
همانطور که مالحظه مـیشـود ،مقـادیر جـذب در طـول تجزیـه
کاتالیزوری نوری کاهش مییابد و پس از گذشت زمـان  180دقیقـه
برای نانوکامپوزیت پلیآنیلین/گرافن ،دیگر پیـم مشخصـی مشـاهده
نشد که دلیل آن را میتوان به فروپاشی پیوندهای آزو در اثر اکسایش
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2- 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester
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شکل  :12نسات  COD/COD0در فاضالب سنتزی نسات به زمان در شرایط بهینه (غلظت رنگزا=  80میلیگرم بر لیتر ، pH=7 ،مقدار نانوکامپوزیت=  0.6گرم در
لیتر ،دما= 25±2درجه سانتیگراد).
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شکل  :13بررسی ت ییرات طیف جذب در زمانهای مختلف در شرایط بهینه (غلظت رنگزا=  80میلیگرم بر لیتر ، pH=7 ،دوز نانوکامپوزیت=  0.6گرم در لیتر،
دما= 25±2درجه

سلسیوس).

شکل  :14بررسی محصوالت نهایی فرآیند بر اساس آزمون  LC-MSالف) اولیه ،ب) پس از  150دقیقه حذف توسط نانوکامپوزیت پلیآنیلین/گرافن.

4ـ نتیجهگیری

و قابلیت بازیـابی آن را نشـان داد .بنـابراین مـیتـوان از نانوکامپوزیـت
پلیآنیلین/گرافن به عنوان یم کاتالیزور نوری کارآمد برای حذف مـواد
رنگزایی مانند اسید قرمز  14از محلولهای آبی نـام بـرد .بـا توجـه بـه
میزان کم نانوکامپوزیت مصرف شده و پتانسیل استفاده از نـور طاییـی
به عنوان مناع انرژی میتوان این روش را برای مقیاسهای بزرگتر نیز
مقرون به صرفه و کارامد دانست.

در این تحقیق عملکـرد کاتـالیزوری نـوری نانوکامپوزیـت پلـیآنیلـین/
گرافن برای حذف ماده رنگزای اسید قرمز  14از محلولهای آبی مـورد
بررسی قرار گرفت .با توجه به نتای در شرایط بهینه غلظت اولیـه مـاده
رنگـزا  ،80 mg/lغلظـت نانوکامپوزیـت برابـر  pH ،0.6 gr/lنزدیـم بـه
خنثی و دمای  25درجه سانتیگراد به بازده باالی حذف ماده رنگـزا در
مدت زمان قابل قاول ( 150دقیقـه) رسـید .همچنـین بررسـی وجـود
آنیونها نشان داد که فیالیت کاتـالیزوری نـوری در حیـور یـون NO3-
افزایش یافته اما یونهای  Cl-و  SO32-منجر بـه کنـدتر شـدن واکـنش
میگردند .عالوه بر این بررسی استفاده مجدد از نانوکامپوزیت پایـداری
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