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 با فرآیند ترکیبی سونوالکتروشیمی در حضور13 تخریب ماده رنگزاي بازیک قرمز
TiO2 نانوذرات
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 با سيستم ترکيبی سونوالکتروشيمی با کمک نانوذرات دیاکسيد تيتانيم بـا اسـتداده از رویـه13 شرایط رنگبری از محلولهای حاوی ماده رنگزا بازیک قرمز
 محلـول و مقـدار ولتـاژpH ، مقدار نانوذرات دیاکسيد تيتانيم، شامل مدت زمان اعمال فرآیند، اثر عوامل مختلف مؤثر بر فرآیند.سطح پاسخ بهينهسازی شد
 و بيشترین مقدار رنگبری در شرایط محيطی قليـایی مالیـمpH=5  کمترین مقدار حذف ماده رنگزا در، براساس نتایج حاصل.اعمالی مورد بررسی قرار گرفت
 با افزایش مقدار ولتـاژ، روند رنگبری افزایشی بوده و سپس اندکی کاهش مییابد،0.68 g/l  با افزایش مقدار نانوذرات دیاکسيد تيتانيم تا.)حاصل شدpH=8(
 مـدت زمـان فرآینـد فراصـوت ـ. افزایش یافته و بعد از آن تقریباً ثابت شده است%57  ميزان حذف ماده رنگزا نيز با شيب مالیم به ميزان،0.85 V اعمالی تا
 عامل تاثيرگذار اصلی بـوده و زمـان و مقـدار ولتـاژ اعمـالی وpH  آناليز واریانس دادهها مشخص کرد که.الکتروشيمی تاثير مستقيمی بر رنگبری داشته است
، دقيقـه91  زمـان، pH=8  بهترین شرایط جهت انجام فرآیند رنگبری شـامل.مقدار نانوذرات دیاکسيد تيتانيم به ترتيب در رده بعدی تاثيرگذاری قرار دارند
الکتروشـيمی بـا کمـک نـانوذرات دیاکسـيد- نتایج نشان داد که روش ترکيبی فراصوت. نانوذرات دیاکسيد تيتانيم بهدست آمد0.685 g/l  و0.85 V ولتاژ
.تيتانيم قابليت حذف ماده رنگزا را داشته و میتواند همواره در کاهش و حذف ماده رنگزا مورد توجه قرار گيرد
. نانوذرات دياکسید تیتانیم، سونوالکتروشیمی، تخریب ماده رنگزا، ماده رنگزاي بازیک قرمز:واژههاي کلیدي

Discoloration of Basic Red 13 with Hybrid Process of Sonoelectrochemistry in
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The decolorization conditions of aqueous solutions containing basic red 13 with sonoelectrochemistry system by titanium dioxide
nanoparticles using central composite design was optimized. The effect of different parameters affecting on decolorization process,
including time, the amount of TiO2 nanoparticles, initial pH and the applied potential was investigated. Based on the results, lowest
amount of color removal at pH = 5.0 and the highest amount of decolorization in moderate alkaline environment (pH=8) has been
achieved. Decolorization was increased by increment the amount of titanium dioxide nanoparticles to 0.68 g/l and then slightly
decreases. By increasing the applied potential up to 0.85 V, the Decolorization increases with mild slope and then remains constant.
The time of sonoelectrochemistry process has a direct effect on decolorization.The analysis of variance (ANOVA) showed that the
main influencing factor was the pH and amount of TiO2 nanoparticles, the time and amount of applied potential followed in order to
be effective. The optimum conditions for the degradation of dye were found to be as follows: pH= 8, time = 91 min, applied voltage
= 0.85 V and nano TiO2 amount = 0.685 g/l. The present results showed that sonoelectrochemistry assisted by TiO2 nanoparticles
have a good potential for dye removal from aqueous solution in the industrial application. J. Color Sci. Tech. 10(2016), 137-144©.
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نويد نصيريزاده و همكاران

1ـ مقدمه
با پيشرفت صنعت نساجی و پيدایش حلقه های آروماتيک در مولکول
مواد رنگزا و ثبات باالی مواد رنگزا ی جدید ،روشهای قـدیمی دیگـر
مناسب نخواهد بود این موضوع موجب شد تا پژوهش های گسترده ای
بر روی روشهای نوین حذف مواد رنگزا از پسـا صـورت گيـرد کـه
موجب پيدایش روش های اکسایش پيشرفته از قبيل :کاتاليزور نوری،
فراصوت ،الکتروشيمی و همچنين استداده از روش ها ی ترکيبی شـود
[.]1-2
شيوه اکسایش پيشرفته مرسومی که برای حذف آلودگیهای آلی
از پســا هــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت ،اکســایش و کــاهش
الکتروشيميایی یا الکترواکسایش می باشد [ .]3در دهـه گذشـته ایـن
روش برای رنگبری و تخریب مواد رنگزا از محلولهای آبی مورد توجه
و استداده قرار گرفته است .این روش شامل اکسـایش آلـودگیهـا در
یک سلول الکتروليت میباشد ،در این روش فرآیند اکسـایش کـاهش
شيميایی با اعمال اختالف پتانسيل و توليد گونههای فعال شـيميایی
مانند اکسيژن فعـال و رادیکـال هيدروکسـيل در آنـد پـيش مـیرود
[.]4، 5
فراصوت کاربردهای وسيعی در زمينه های مختلف از جمله علـوم
زیستی و بيوشيميایی پيدا کرده است .از جمله این کاربردها میتـوان
به رنگبری و تخریب ترکيب ها و آالینده هـای آلـی ،حداظـت محـيط
زیســت ،صــاف کــردن ،گــاززدایی ،کــفزدایــی ،همگــنســازی،
امولسيونسازی ،انحالل و جلـوگيری از تجمـ و اسـتخرا ،،پراکنـده
کردن رنگدانهها و جامدات در محلولهای رنگی اشاره نمود [.]6-9
روش فراصوت نياز به بسامد و توان نسبتا بـاال دارد و زمـان هـای
طوالنیمدت تابش اموا ،برای رنگبری کامـل از محلـول هـای رنگـی
می توانـد کـاربرد ایـن روش را محـدود سـازد .از طرفـی فرآینـدهای
الکتروشيميایی نيز اغلب بهخاطر آلودهشدن سطح الکترودها با مشکل
در انتقال یون ها به سطح الکترود ،و همچنين ایجاد محـدودیت هـایی
در مسير جریان در طول پيشروی الکتروليز رو به رو هستند .بر همـين
اساس به نظـر مـی رسـد ترکيـب فراصـوت و الکتروشـيميایی بتوانـد
گزینه ای مناسب جهـت رنگبـری از محـول هـای رنگـی باشـد [.]10
فراصوت به منظور گسترش اساسی فرآیندهای الکتروشـيمی بـه کـار
رفته و ایـن موضـوع تحـت عنـوان فراصـوت ـ الکتروشـيمی بررسـی
میشود .مزیتهای خاص این شيوه عبارتند از:
1ـ گاززدایی در سطح الکترود []11
2ـ تخریب الیه ندوذی برای تخليه فرآوردههای الکتروليز []12
3ـ انتقال جرم توسعهیافته یونها در طول الیه دوگانه []13، 14
4ـ تميزسازی مداوم و فعالسازی سطوح الکترودی [.]15-16 ،10
مطالعات متعددی در زمينـه اسـتداده از روش ترکيبـی فراصـوت ـ
الکتروشيمی به منظور تخریب مواد رنگزا استداده شده اسـت .اسـتتر و
همکارانش به مطالعه و مقایسـه روشهـای الکتروشـيمی و فراصـوت ـ
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الکتروشيمی جهت تخریب ماده رنگزای آزویـی آمارانـت 1پرداختـهانـد
[ .]17روش فراصوت ـ الکتروشيمی با اسـتداده از الکترودهـای المـاس
تقویت شده با بور در رنگبری از محلولهای رنگی نسبت بـه روشهـای
الکتروشيمی با کمک الکترود پيشنهادی و فراصـوت ـ الکتروشـيمی بـا
الکترود کربن شيشه ای موثرتر بوده است ،به گونهای کـه بـازده حـذف
ماده رنگزا به روش فراصوت ـ الکتروشيمی حدود  %99به دست آمـده،
در حالیکه در روش الکتروشيمی حداکثر  %75رنگبـری حاصـل شـده
است .یانگ و همکارانش نيز از روش فراصوت ـ الکتروشيمی به منظـور
تخریب ماده رنگزای متيلن آبی استداده نمودند [ .]18آنها در مطالعـه
خود از الکترودهای صدحهای  RuO2–IrO2–TiO2/Tiبهره بردهانـد .ایـن
پژوهشـگران بيـان داشـتند کــه الکتـرود پوشـش داده شـده در توليــد
رادیکالهای هيدروکسيل در مقایسـه بـا الکترودهـای معمـول مـوثرتر
میباشند .در مطالعه انجـام شـده توسـط رادی و همکـارانش ،قابليـت
روشهـــای فراصـــوت ،الکتروشـــيمی و روش ترکيبـــی فراصـــوت ـ
الکتروشيمی در تخریب ماده رنگزای راکتيو آبی  49با یکدیگر مقایسـه
نمودند [ %99 .]11رنگبری از محلول رنگی بـا روش سونوالکتروشـيمی
در حضور هيدروژن پروکسيد حاصل گردید ،این درحالی اسـت کـه در
غيا هيدروژن پروکسيد و در شرایط مشـابه  %95رنگبـری بـه دسـت
آمد .این روش به دليل ارزان بودن و تميز بودن به دليل عدم استداده از
ترکيبات شيميایی نظير هيدروژن پروکسيد میتواند بـه عنـوان روشـی
موثر و دوستدار محيطزیست استداده گردد .در پژوهش حاضر ،شرایط
تخریـب مـاده رنگــزای بازیـک قرمـز  13بــا اسـتداده از روش ترکيبــی
فراصوت -الکتروشيمی بـه کمـک نـانوذرات دیاکسـيد تيتـانيم مـورد
مطالعه قرار گرفت .بهمنظور بهينهسازی شرایط تخریـب مـاده رنگـزا از
رویه سطح پاسخ استداده شده است.

2ـ بخش تجربی
2ـ1ـ مواد
مواد مورد استداده شامل ماده رنگزای بازیک قرمز ( 13ساختار آن در
شمای  1نشان داده شده است) تهيه شده از شرکت  ،Dyestuffsنانو
ذرات دیاکسيد تيتانيم  P 25حاوی آناتاز /روتایل با نسـبت  20/80و
قطر تقریبـی 20 nmمحصـول شـرکت  ،US Research Nanoاسـيد
فسدریک و هيدروکسيد سدیم از شرکت مرك آلمان میباشند.

شماي  :1ساختار شيميایی ماده رنگزای بازیک قرمز .13
1- Amaranth
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تخريب ماده رنگزاي بازيک قرمز  13با فرآيند ترکيبي فراصوت ـ الكتروشيمي

شـرکت Vicenza

حمام فراصوت  E Euronda S.P.Aمدل  4Dاز
به منظور انجام آزمایش فراصوت استداده شـد .همچنـين بـه منظـور
انجــام آزمــایشهــای تخریــب الکتروشــيميایی از دســتگاه تخریــب
الکترودی  Electro Analyzer Systemمدل  Sama 500ساخت مرکز
تحقيقــات ســما مــدل  2/01ســاخت ایــران بــه همــراه یــک س ـلول
سه الکترودی شامل یک الکترود کار زغال کربن (جهت کولومتری بـا
پتانسيل ثابت یا  )CPCو یک الکترود کمکی پالتـين تيغـه ای و یـک
الکترود کالومل اشباع شده به عنوان الکترود مرجـ اسـتداده گردیـد
کــه ایــن الکترودهــا از شــرکت آذرالکتــرود اروميــه تهيــه شــدهانــد.
به منظور بررسی ميزان رنگبری از محلول های ماده رنگزا و بـه دسـت
آوردن جذ محلولها از دسـتگاه طيـفسـنج جـذبی UV-Visible
 Cray 100از شرکت  Varianاستراليا استداده گردید .از طرفی جهـت
تهيه محلولهای بافر از  pHمتر  Metrohmمدل  691سـاخت کشـور
سوئيس استداده شد.
2ـ2ـ طراحی آزمایش
pH ،)5-

در این پژوهش ،تاثير متغيرهای مسـتقل زمـان (120 min
محلول ( ،)2-11ولتاژ اعمال شده ( )0.2 – 1.1 Vو ميزان نـانوذرات
دیاکسـيد تيتـانيم (  ) 0.001 – 0.1 g/lبـر ميـزان رنگبـری ( )%از
محلولهای رنگی حاوی ماده رنگزای بازیک قرمز  13به عنوان متغير
وابسته و همچنين بهينهسازی شـرایط رنگبـری بـا روش فراصـوت ـ
الکتروشيمی از نرمافـزار طراحـی آزمـون (،)Design-Expert 8.1.7.1
روش پاسخ سطحی استداده گردید .این روش از سـه طـرح متدـاوت
استداده مینماید که از ميان آنها روش آماری مخلوط ،1کامـلتـرین
است و در این آزمایش با  5سطح برای هر متغير استداده شد (جدول
 .)1این طرح از نتایج  30آزمـایش در 30نقطـه پيشـنهادی اسـتداده
کرد (جدول .)2
جدول  :1عاملها و شرایط مورد استداده در بهينهسازی شرایط رنگبری.
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در حضور نانوذرات TiO2

نتيجه آزمایش ،ميزان رنگبری به عنوان متغير وابسـته یـا پاسـخ
نهایی در جـدول  2نشـان داده شـده اسـت .مـدل رگرسـيونی چنـد
جملهای درجه دوم (رابطه  )1برای پيش بينی ميزان پاسـخ اسـتداده
گردید .آزمونهای طراحیشده با این نرم افزار در شرایط آزمایشگاهی
 4مرتبه تکرار شده که ميانگين درصد رنگبـری حاصـل در طـی هـر
فرآیند آورده شده است.
()1

𝑞

𝑞

𝜀 𝑦 = 𝛽0 + ∑𝑗=1 𝛽𝑗 𝑥𝑗 + ∑𝑖=1 𝛽𝑗𝑗 𝑥𝑗 2 + ∑ ∑𝑖<𝑗 𝛽𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 +

 Yميزان رنگبری β0 ،عدد ثابت βi, βjj ،و  βijضرایب تخمينی مـدل،
 xiو  xjسطوح متداوت متغيرهای وابسـته و  εبـاقیمانـده حاصـل از
آزمایش تجربی است.
2ـ3ـ روش کار
برای انجام آزمایشها و بررسی ميزان رنگبـری در شـرایط بهينـه در
ابتدا به یک بـالن ژوژهی  5.0 ml ، 50 mlاز محلـول مـاده رنگـزا بـا
غلظت  1.0 g/lو سپس  5.0 mlمحلول بافر فسدات با  pH=8.0اضافه
گردید ،سپس با آ مقطر به حجم رسانده شد .محلـول رنگـی مـورد
بررس ـی بــه درون ســل الکتروشــيميایی منتقــل و پــس از افــزودن
 0.034 gنانوذرات دی اکسيد تيتانيم ،در داخل حمام فراصـوت قـرار
گرفته؛ بالفاصله اختالف پتانسيل  0.85 Vبه الکترود کار اعمال شده
و این فرآیند به مـدت  91 minادامـه یافـت .پـس از پایـان فرآینـد،
به منظور جداسازی نانوذرات بخشـی از محلـول حاضـر بـه دسـتگاه
ســانتریديوژ بــا ميــزان چــرخش  4000 rpmبــه مــدت 20 min
منتقل گردید ،سپس جـذ محلـول رنگـی در طـول مـو ،بيشـينه
 λmax( 523 nmمربوط به ماده رنگزا بازیک قرمر  )13قرائت گردیـد.
ميزان جذ محلول رنگی اوليه و محلول رنگی که در فرآیند رنگبری
شرکت نموده با یکدیگر مقایسه شده درصد رنگبـری طبـ رابطـه 2
محاسبه گردید:
 % =)1-A/Aо( 100رنگبری

()2

که در این رابطه Aо ،بيانگر جذ اوليه محلـول رنگـی بـدون اعمـال
فرآیند و  Aنشاندهنده جذ محلول رنگی بعد از فرآیند رنگبری بـا
روش فراصوت ـ الکتروشيمی میباشد.

3ـ نتایج و بحث
3ـ1ـ تاثیر عوامل بر تخریب ماده رنگزا
به منظور بررسی و ميـزان چگـونگی تـاثير عوامـل مـوثر بـر فرآینـد
رنگبری ماده رنگزای بازیک قرمز  13نمودارهای سـطح پاسـخ رسـم
شدهاند که در شکل  1نمایش داده شده است.

1- Central Composite Design
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هيدروکسيل ( )-OHافزوده میشود .در محـيط قليـایی ،آنيـونهـای
جدول  :2طراحی شرایط تخریب ماده رنگزای بازیک قرمز  13براساس
روش آماری مخلوط و نتایج آن.
De%

Potential
)(V

Time
)(min

TiO2
)(g/L

pH

Run

32.5
65
90
37
15
34
57
53
48
52
49
33
71
40
78
45
44
22
57
32
61
35
71
33
39
44
55
37
65
46

0.875
0.650
0.650
0.650
0.650
0.2
0.650
0.425
0.425
0.650
0.650
0.875
0.875
0.425
0.650
0.875
0.425
0.425
0.650
0.875
0.650
0.425
0.650
0.875
0.650
0.875
0.875
0.425
1.1
0.425

33.75
62.5
62.5
62.5
5
62.5
62.5
91/25
33/75
62.5
62.5
33/75
91/25
33/75
62.5
91/25
91/25
33/75
62.5
91/25
62/5
91/25
120
33/75
62.5
91/25
33/75
33/75
62.5
91.25

0.325
0.550
0.550
0.1
0.550
0.550
0.550
0.775
0.775
0.550
0.550
0.775
0.775
0.325
0.550
0.325
0.775
0.325
0.550
0.325
0.550
0.325
0.550
0.325
1
0.775
0.775
0.775
0.550
0.325

8
6
10
6
6
6
6
8
8
6
6
4
8
8
2
8
4
4
6
4
6
4
6
4
6
4
8
4
6
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

این شکلها تأثير برهمکنشهای ميان دو عامل از چهار عامـل مـورد
بررسی بر بازده رنگبری از محلولهای رنگی را درحالی که دو متغيـر
دیگر ثابت در نظـر گرفتـه شـده باشـند را نشـان مـیدهنـد .شـکل
( - 1الــف) تــاثير تغييــرات هــمزمــان  )4.0-8.0( pHو زمــان
( )33.75 – 91.25 minبر درصـد رنگبـری در شـرایط ثابـت بـودن
دی اکسيد تيتانيم  0.685 g/lو مقدار ولتـاژ اعمـال شـده  0.69 Vرا
نشان میدهد .در این شکل میتوان دید که با افـزایش  pHاز  4.0تـا
 5.0ميزان رنگبری اندکی کاهش یافته است .کمترین ميزان رنگبری
در  pH =5.0به دست آمده ،در ادامه با افـزایش  pHمحلـول در بـازه
 ،5.0- 8.0ميزان رنگبری نيز بيشتر میشود .میتوان پيشنهاد نمـود
کــه بــا افــزایش  pHمحلــول رنگ ـی ،رفتــه رفتــه بــر غلظــت گــروه
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-

اصلی گروههای  OHهستند ،که با از دست دادن الکتـرون در سـطح
آند به رادیکالهای  OHتبدیل میشود [ .]19همچنين در این شکل
مالحظه می گردد که با افزایش زمان از  31دقيقه تا حدود  85دقيقه
روند رنگبری از محلول با افزایش زمان رو به افزایش بوده و در ادامـه
با افزایش مدت زمان بدون تغيير می ماند یعنی با گذشت زمان بعد از
 85دقيقه ،مقدار رنگبری تغييـر چشـمگيـری نداشـته اسـت .نتـایج
حاصل نشان میدهد هر چه قدر ميزان زمان تماس و فرآیند فراصوت
ـ الکتروشيمی افزایش یابد ،تعداد مولکولهای مواد رنگزای بيشـتری
در معرض عمل فراصوت ـ الکتروشيمی و رادیکالهای آزاد حاصـل از
این روش قرار میگيرد در نتيجه ،ميزان تخریـب مولکـولهـای مـواد
رنگزا در بازه زمانی اعمال شده افزایش مییابد [.]11، 1-16
در شکل ( ) - 1تاثير همزمان متغيرهای ولتاژ اعمـال شـده در
دامنــه  0.425-0.875 Vو مقــدار نــانوذرات دیاکســيد تيتــانيم از
 0.325 g/lتا  0.775 g/lو در شرایط ثابت بودن زمـان  90دقيقـه و
 pH=8به صورت سهبعدی به تصویر کشيده شده است .در این نمودار
می توان مشاهده کرد درصد رنگبری همراه با افزایش مقدار نـانوذرات
از  0.325 g/lتا حدود  0.66 g/lافزایش می یابد ،سـپس بـا افـزایش
بيش از مقدار ذکر شده مقدار رنگبری روند کاهشی پيدا میکند .این
مشاهدهها را میتوان چنين تدسير نمود که ،پيوند هيدروکسـی

(-O-

 )Oپروکسيد هيدروژن ایجاد شده در اثر امـوا ،فراصـوت در حضـورنانوذرات دیاکسيد تيتانيم راحتتر شکسته شـده و فرآینـد تشـکيل
رادیکال هيدروکسيل در محلول تسری میشود .بنابراین رادیکالهای
• OHبه عنوان مهمترین عامل تخریب ماده رنگزا با بازده بيشتری در
محيط عمل ایجاد شده؛ بازده فرآیند افزایش مییابـد [ .]19از سـوی
دیگر میتوان چنين پيشنهاد نمود که پيرامـون نـانوذرات دیاکسـيد
تيتانيم ،روند تشکيل حبـا هـا در فرآینـد فراصـوت ـ الکتروشـيمی
تقویت شده و درنتيجه تشکيل حبا ها افزایش مییابد .دليل کاهش
بازده رنگبری در اثر اسـتداده از مقـادیر بـاالی دیاکسـيد تيتـانيم را
می توان چنين عنوان نمود که با افزایش غلظت نانوذرات در محلول و
به دليل حضور سایر کاتيونها و آنيونها در محلول امکان تجم ایـن
ذرات و خار ،شدن از اندازه نانویی را در برداشـته بنـابراین کـارایی و
عملکرد سيستم کاهش مییابد [ .]20از سوی دیگر بـا تغييـر ميـزان
ولتاژ اعمالی در بازه یاد شده ،همان طور که در شکل مشـخص اسـت
روند تخریب ماده رنگزا در محـدوده اعمـال ولتـاژ 0.425 – 0.75 V
افزایش بوده ،سـپس در پتانسـيل  0.76 Vبـه بيشـينه مقـدار خـود
رسيده و در ادامه تقریبا ثابت میگردد .این مشاهده به دليـل اعمـال
نيروی بيشـتر در راسـتای توليـد رادیکـالهـای هيدروکسـيل فعـال
مــیباشــد .در حقيقــت بــا افــزایش پتانســيل اعمــال شــده تعــداد
رادیکالهای آزاد جهت تخریب ماده رنگزا افزایش یافته است.
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تخريب ماده رنگزاي بازيک قرمز  13با فرآيند ترکيبي فراصوت ـ الكتروشيمي

3ـ2ـ تجزیه و تحلیل آماري و ارایه مدل
آناليز واریانس نتایج درصد رنگبری از محلول های رنگی حـاوی مـاده
رنگزای بازیک قرمز  13در جدول  3آورده شده است .مقدار عامـل F
محاسبه شده ( )21.26نشان مـی دهـد کـه مـدل ارایـه شـده بـرای
پيش بينی رفتار رنگبری از پسا های حاوی ماده رنگزای بازیک قرمز
 13با  p-value Prob > Fکوچـکتـر از  0.0001معنـادار مـیباشـد.
همچنين نتایج این جدول نشان مـیدهـد کـه تمـامی عوامـل مـورد
بررسی به صورت کدبندی شده یعنی  ،D ،C ،B ،Aالزم به ذکر اسـت
کــه  C= time ، B= TiO2 ،A = pHو  D=Eمــیباشــد .همچنــين
برهمکنش ميان عوامل مختلـف نظيـر ، BD ، BC ، AD ، AC ، AB
 CDو نيز مجذور عوامل یاد شده از قبيل  C2 ،B2 ،A2و  D2از نظـر
آماری در بازه های معرفی شده تاثير معناداری بـر ميـزان رنگبـری از
محلول های رنگی دارند .در ميان عوامل یاد شـده مجـذور عامـل pH
بيشترین تاثير را بر بازده رنگبری داشته است .زمـان ،مجـذور عامـل
ولتاژ اعمال شده و مجذور عامل ميزان استداده از نانوذرات دیاکسيد
تيتانيم به ترتيب از جمله عوامل تاثيرگذار بعدی میباشد .هرچه مقدار
عامل  Fمربوط به متغيرها بزرگتر باشد ،به معنای تاثيرگذاری بيشتر
است [ .]21براساس نتایج آزمون مشخص گردید که ،مدل  Fبا مقدار
 F<0.0001گواهی میدهد مدل ارایـه شـده قابـل قبـول مـیباشـد.
سـازگاری مـدل بـهوسـيله ضـریب رگراسـيون  R2=0.9520تعيــين
شدهاست ،که به این اشاره دارد تغييرات بازده رنگبری به عنوان متغير
وابسته بيش از  %95.20به متغيرهای مستقل نسبت داده شده بستگی
دارد و تنها  %4.8از مجموع تغييرات بهوسيله مدل نمیتواند توضـيح
داده شود .ضریب تعيين پيشبينی شده ( )Pred R2=0.752مسـوول
موافقت با ضریب تعيين سازگار شده ( )Adj R2=0.9072اسـت ،کـه
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ضریب آماری برای تصدی سازگاری مدل میباشد .مقدار کم ضـریب
تغييرات ( )CV=3.28%نشان میدهد که رفتار آزمـایشهـا صـحيح و
قابل اعتماد میباشد .مقدار " "Adeq Precisionنسبت سيگنال به نویز
(خطا) را اندازه میگيرد .نسبت بزرگتـر از  4مطلـو اسـت .نسـبت
 23.96سيگنال مناسبی را نشان میدهد ،این موضوع داللت بـر ایـن
دارد که مدل میتواند برای هدایت فضای طرح استداده شود.
دادههای تجربی به دست آمده از این مطالعه برای طراحی مـدل
چندجمله ای درجه دو جهت پيشبينی رنگبری بيشتر بـا اسـتداده از
عوامل مؤثر بر رنگبری بهکار گرفتهشدهاند .مدل چند جملهای در زیر
آورده شده است:
* D = +76.71 -33.67 * pH -59.96 * TiO2 +1.49 * time +48.23
* potential -4.71 * pH * TiO2 +0.03 * pH * time +4.80 * pH
*potential -0.21 * TiO2 * time +22.38 * TiO2 * potential -0.40
 time * potential +2.62* pH2 +72.54 * TiO22 -0.07 * time239.84 * potential2

3ـ3ـ معرفی شرایط بهینه جهت تخریب ماده رنگزاي بازیک
قرمز 13
براساس مدل ارایه شده و شرایط بهينه تعيين شده توسـط نـرمافـزار
پيشبينی شد که بيشينه بازده حذف ماده رنگزا  %97در شرایطی که
 ،pH= 8زمان  91دقيقه ،مقدار ولتاژ اعمال شده  0.85 Vو 0.68 g/l
نانوذرات دیاکسيد تيتانيم استداده شـود مـی توانـد بـه دسـت آیـد.
آزمایشی براساس شرایط بهينه انجام شد و سه مرتبه تکرار گردیـد و
بازده حذف ماده رنگزا  %93.5 ،%95.1و  %91.8بهدست آمـد .مقـدار
ميانگين به دست آمده برابر  % 93.4است که تواف خـوبی بـا مقـدار
پيشبينی شده مدل دارد.

Design-Expert® Software

Design-Expert® Software

D

D

90

90

15

15

X1 = A: pH
X2 = C: t
73

X1 = B: TiO2
X2 = D: E
74

Actual Factors
B: TiO2 = 0.690
D: E = 0.6900

49.75

)Dec (%

57.5

61.5

55.25

42

91.25

8.00
76.88

7.00
6.00

A: pH

49

0.8750

0.775
0.663

62.50
48.13

5.00
4.00

0.7625
0.550

)C: Time (min

33.75

)Dec (%

65.25

67.75

Actual Factors
A: pH = 8.00
C: t = 90.00

)B: TiO2 (g/L

0.6500
0.5375

0.438
0.325

)D: Applied Potential (V

0.4250

الف
شکل  :1نمودار سهبعدی تاثير همزمان عوامل مختلف بر ميزان تخریب ماده رنگزای بازیک قرمز .13
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جدول  :3آناليز واریانس دادههای حاصل از نتایج تخریب ماده رنگزای بازیک قرمز  13با استداده از مدلهای سطح پاسخ.
p-value
Prob > F

F Value

Mean
Square

df

Sum of
Squares

Significant

<0.0001
0.504
0.142
<0.0001
0.018
0.122
0.164
0.116
0.303
0.396
0.063
<0.0001
0.002
<0.0001
0.06

21.26
0.047
2.39
76.37
6.994
2.67
2.14
2.78
1.14
0.76
4.03
111.75
13.72
43.24
4.14

573.35
12.64
64.53
2059.98
187.06
72.07
72.07
74.87
30.68
20.56
108.75
3014.11
369.97
1166.40
111.61

14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8026.88
12.64
64.43
2059.98
187.06
72.07
57.61
74.87
30.68
20.56
108.75
3014.11
369.97
1166.40
111.61

C2
D2

Not
significant

0.042

5.11

26.97

15

404.58

Residual

-

-

36.85
7.21
-

10
5
29

368.51
36.07
8134.46

Lack of Fit

Source
Model
A-pH
B-TiO2
C-Time
D-Potential
AB
AC
AD
BC
BD
CD
A2
B2

Pure Error
Cor Total

−

+

M + H2O → M (OH) + H + e

3ـ4ـ مقایسه روش هاي الکتروشیمی ،سونوشیمی و فراصوت

()3

ـ الکتروشیمی در حضور و غیاب نانوکاتالیزور جهت تخریـب

همچنين رادیکالهای هيدروکسيل یا گونههای اکسيژن ایجاد شده
در سطح الکترود نيز با مولکول ماده رنگزا بـرهمکـنش دارنـد [ .]10بـا
مطالعه فرآیند فراصوت مشخص شده است که اموا ،فراصوت در محيط
آبی با فرآیند حدرهزایی منجر به توليد  H2O2میشوند .فرآیند فراصـوت
اساسا مبتنی بر حدرهسازی صوتی است که شامل شکلگيـری ،رشـد و
فروپاشی حبا ها در مای میباشد .حبا شکل گرفتـه تحـت تـاثير و
تداخل حبا های اطراف آن قرار گرفته و ناپایـدار مـیشـود ،درنتيجـه
برخی حبا ها تا حـد ناپایـداری گسـترشیافتـه و بـه شـدت مندجـر
میشوند .به طور کلی توليد ،رشد و اندجار حبا ها باعث توليـد انـرژی
در مای گردیده که این انرژی سرچشمه تـاثيرات فيزیکـی و شـيميایی
فراصوت میباشد .در اثر اندجار حبا ها در محلـول مقـادیر نـاچيزی از
رادیکالهای  Hو  OHدر حبا به وجود مـیآیـد .در لحظـه فروپاشـی
حبا  ،غلظت منطقهای رادیکالهای هيدروکسـيل بـه بيشـينه مقـدار
خود رسيده ،و بيشتر رادیکالهای هيدروکسيل به وجود آمده در سطح
مشترك گاز  -مای ترکيب میشوند [ .]8از سوی دیگر ،در اثـر حضـور
نانوذرات  TiO2پيوند پراکسی ( )-O-O-راحتتر شکسـته مـیشـود .بـه
عبارت دیگر ،نانوذرات  TiO2شکست پيونـد پراکسـی  H2O2را تسـری
مینمایند ،درنتيجه رادیکالهای  OHبه عنوان مهمترین عامل تخریـب

ماده رنگزاي بازیک قرمز 13
بـرای بررسـی کـارایی روش پيشـنهادی و مقایسـه آن بـا روشهـای
مختلف شامل الکتروشيمی در حضور و غيا نانوذرات  ،TiO2فراصوت
در حضور و غيا نانوذرات  ،TiO2فراصوت ـ الکتروشيمی در حضور و
غيا نانوذرات  TiO2جهت تخریب مـاده رنگـزای بازیـک قرمـز ،13
آزمایشی براساس شرایط بهينه یـاد شـده شـامل  ،pH= 8زمـان 91
دقيقــه ،مقــدار ولتــاژ اعمــال شــده  0.85 Vو  0.68 g/lنــانوذرات
دیاکسيد تيتانيم انجام شد .نتایج این بررسی در شکل  2نشـان داده
شده است .کمترین مقدار رنگبری به دست آمده با روش الکتروشيمی
و فراصوت در غيا نانوذرات  TiO2بوده اسـت .بـا افـزودن مقـادیری
نانوذرات  TiO2در محلولهای حاوی مـاده رنگـزای بازیـک قرمـز 13
بازده رنگبری در دو روش الکتروشـيمی و فراصـوت تـا  %50افـزایش
مییابد .براساس نتایج به دست آمده میتوان پيشـنهاد نمـود کـه در
فرآیند الکتروشيمی ،تخریب آالیندههای رنگی مستقيماً بر روی سطح
آند اتداق می افتد .مواد آالینـده در سـطح آنـد جـذ شـده و سـپس
بواسطه واکنش انتقـال الکتـرون آنـدی بـه صـورت رابطـه  3تجزیـه
میشوند [.]22، 23
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ماده رنگزا با بازده بيشتری در محيط عمل ایجاد شـده و بـازده فرآینـد
تخریب ماده رنگزا افزایش مییابـد [ .]10، 24از طرفـی در تعـدادی از
مقاالت اشاره شده که در پيرامون نانوذرات  TiO2تشـکيل حبـا هـای
فرآیند فراصوت تقویت شده و درنتيجه تشکيل حبا ها افزایش مییابد
[ .]10، 22
بيشترین ميزان رنگبری بـا فرآینـد فراصـوت ـ الکتروشـيمی در
حضور نانوذرات دیاکسيد تيتانيم ( )%93بـه دسـت آمـده اسـت ،در
صورتی کـه ميـزان  %70رنگبـری بـا روش فراصـوت ـ الکتروشـيمی
درغيا نانوذرات  TiO2حاصل شد .تداوت چشمگير در ایـن دو روش
به دليل استداده از نانوذرات دیاکسيد تيتانيم است .در واق  ،افزودن
نانوذرات به عنوان کاتاليزور موجب افزایش  %23بازده تخریـب مـاده
رنگزا شده است .پژوهشـگران معتقدنـد کـه یکـی از عوامـل کـاهش
کارایی فرآیندهای الکتروشيميایی ،آلودگی سطح الکترودها با گذشت
زمان میباشد .در حقيقت تشکيل و تثبيت گونههای آالینده در سطح
الکترودها از بازده روش مـی کاهـد .حضـور امـوا ،فراصـوت در طـی
فرآیندهای الکتروشـيميایی بـه واسـطه تميـز نمـودن دائمـی سـطح
الکترود از تشکيل گونههای آالینـده جلـوگيری نمـوده و بـه عبـارتی
سطح الکترود را تازه و تميز مینماید [ .]14از طرفـی حضـور امـوا،
فراصوت با ایجاد تالطم در سيستم به انتقال سری مولکولها و یونها
کمک نموده ،باعث افزایش کارایی و تخریب مولکولهای مـاده رنگـزا
میگردد [.]16
در گــزارشهــای منتشــر شــده در زمينــه اســتداده از نــانوذرات
دی اکسيد تيتانيم اذعان شده است که این ترکيـب یـک کاتـاليزور و
ایجــاد کننــده رادیکــال در محــيط مــیباشــد .در حقيقــت نــانوذرات
دی اکسيد تيتانيم در طی فرآیند فراصوت موجب تخریـب پروکسـيد
هيدروژن ایجاد شده در اثر فراصـوت و ایجـاد رادیکـال هيدروکسـيل
میشود [ .]24، 25همچنين یکی از مواردی که تشکيل حبا هـا در
محلول را تسری و تقویت می نماید ،استداده از نانوذراتی نظيـر TiO2
میباشد [ .]18از طرفـی  TiO2مـیتوانـد پيونـد ( )-O-O-پروکسـيد
هيـــدروژن موجـــود در محـــيط را شکســـته و آن را بـــه رادیکـــال
هيدروکسيل تبدیل نماید .عالوه بر این حضور اموا ،فراصوت از تجم
نـانوذرات جلـوگيری نمـوده ،انــدازه آنهـا را در محلـول آبـی حدـ
می نماید .در حقيقـت چنـين فرآینـدی باعـث افـزایش سـطح ویـژه
نانوذرات بهبود عملکرد نقش نانوذرات در فرآیند تخریب مـواد رنگـزا
میگردد [.]26-28
در پایان میتوان نتيجه گرفت که با روش فراصوت ـ الکتروشـيمی
در حضور نانوذرات دیاکسيد تيتانيم  93 %رنگبری در مدت زمـان 90
دقيقه به دست آمده است .ضمن آنکه دراین کار تنها از جریـان بـرق و
نانوذرات دیاکسيد تيتانيم که در طی فرآیند از محلول جداسازی شـد،
هيچگونه ماده شيميایی نظير پروکسيد هيدروژن یا ترکيبات کلردار کـه
به محيطزیست آسيب برساند ،استداده نشده است.
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شکل  :2مقایسه روشهای مختلف در رنگبری از محلول  0.05 g/lماده
رنگزای بازیک قرمز  13در شرایط  ،pH=8زمان  91دقيقه ،ولتاژ اعمال شده
 0.85 Vو نانوذرات دیاکسيد تيتانيم .0.68 g/l

4ـ نتیجهگیري
در این پژوهش تخریب ماده رنگزا بازیک قرمز  13با فرآیند فراصـوت ـ
الکتروشيمی در حضور نانوذرات دیاکسيد تيتانيم بررسـی شـد .نتـایج
بررسیها نشان داد ،بيشترین ميزان رنگبری در شرایط قليـایی حاصـل
شده است؛ افزایش پتانسيل و مدت زمان تا مقدار  0.85 Vو  91دقيقه
موجب افزایش رنگبری میشـود ،افـزایش مقـدار نـانوذرات دیاکسـيد
تيتانيم تا ميزان  0.68 g/lموجب افزایش ميزان رنگبری شده و افزودن
مقادیر بيشتر نانوذرات کمی از مقدار رنگبـری کاسـته اسـت .براسـاس
دادههای آماری و آنـاليز واریـانس  ANOVAمشـخص گردیـد کـه pH
عامل تاثيرگذار اصلی بوده ،زمان و مقـدار ولتـاژ اعمـال شـده و مقـدار
نانوذرات دیاکسيد تيتانيم به ترتيـب در رده بعـدی تاثيرگـذاری قـرار
داشــتند .مقایســهای ميــان روشهــای الکتروشــيمی ،فراصــوت و نيــز
فراصـوت ـ الکتروشـيمی در حضـور و در غيـا نـانوذرات دیاکسـيد
تيتانيم به منظور تخریب ماده رنگزای بازیک قرمـز  13صـورت گرفـت.
روشهای الکتروشيمی و فراصوت در حضور نانوذرات توانایی حذف ماده
رنگزا به ميزان  %50را دارند .ترکيب روش فراصـوت و الکتروشـيمی بـا
یکدیگر جهت رنگبری از ماده رنگزای بازیک قرمـز  13بـه دليـل تـاثير
اموا ،فراصوت در پاك نمودن و انتقال یون بـه سـطح الکتـرود روشـی
مناسب میباشد ،که توانایی رنگبـری بـه ميـزان  % 70در  90دقيقـه را
دارد .در نهایت تاثير افزودن نانوذرات دیاکسيد تيتانيم در تخریب ماده
رنگزای بازیک قرمـز  13بـا روش فراصـوت ـ الکتروشـيمی ( )%93بـه
مراتب کارآمدتر از روشهای دیگر میباشد.
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