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بهینهسازی فرآیند اکسایش پیشرفته فنتون برای رنگزدایی پساب حاوی ماده رنگزا با
استفاده از نانوکاتالیزگر فریت مس
2
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( سسنتز شسده بسر روذ سذ مسادهCuFe2O4)  غلظت هیدروژن پراکسید و مقدار نانوکاتالیزگر فریت مس، تاثیر سه عامل زمان،در این تحقیق
Box-Behnken  براذ بهینهسازذ بازده ذ ماده رنگزا از روش سطح پاسخ بسر اسساس ارا سی.رنگزاذ نارنجی متیل مورد مطالعه قرار گرفت
 بسا غلظست هیسدروژن پراکسسید، دقیقسه10۹.26  در زمسان۵0 mg/l  شرایط بهینه براذ ذ ماده رنگزاذ نارنجی متیل با غلظت.استفاده شد
 میتواند%۹۵  ذ ماده رنگزا تا بیش از، نتایج نشان داد که در شرایط بهینه. میلیگرم بدست آمد۴۹.88  میلیموالر و مقدار کاتالیزگر2۴.۴2
. کاتالیزگرهاذ مؤثرذ در تصفیه پسابهاذ صنعتی اوذ مواد رنگزاذ آزو مانند نارنجی متیل هستند، نانوذرات فنتونی اصل.اصل شود
. رنگبری، بهینهسازی، فنتون، نانوکاتالیزگر، اکسایش پیشرفته، نارنجی متیل:واژههای کلیدی
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In this study, the effects of three parameters including reaction time, H2O2 concentration, and catalyst loading on the
decolorization of methyl orange by synthesized copper ferrite nanocatalyst have been studied. In order to optimize the
decolorization efficiency, response surface methodology (RSM) based on Box–Behnken design (BBD) was employed. Optimum
condition for decolorization of methyl orange solution with concentration of 50 mg/l was obtained at 109.26 min, H2O2
concentration of 24.42 mmol/l, and catalyst loading of 49.88 mg/l. The results showed that at the optimum conditions, a
decolorization of more than 95% can be obtained.The synthesized Fenton nanoparticles are efficient catalysts for the treatment of
industrial wastewaters containing azo dyes such as methyl orange. J. Color Sci. Tech. 11(2017), 91-98©. Institute for Color Science
and Technology.
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1ـ مقدمه
بسیارذ از صنایع مانند نساجی ،السستی ،،رسرم ،کاغسذ ،پالسستی،،
راپ ،لوازم آرایشی و فرآوردههاذ معدنی از مقادیر زیاد ماده رنگسزا و
رنگدانه استفاده میکنند و تقریبا  %1۵از کل ماده رنگزا مورد استفاده
وارد پساب میشود ] .[1، 2دفع مستقیم فاضالب رنگی تولید شده به
محیط زیست ،بدون عملیات تصفیه مؤثر ،آسیبهاذ جدذ به زندگی
آبزیان تحمیل می نماید .مواد رنگسزاذ آزو از جملسه مسواد شسیمیایی
تجارذ هستند که به اور گستردهاذ در صنعت اسستفاده مسیشسوند.
وجود این دسته از مواد رنگزا در پساب یکسی از نگرانسیهساذ محسیط
زیستی میباشد ،زیرا به علت واکنشپذیرذ کم پیونسد آزو –)–N=N
و ساختار مولکولی پیچیده ،این دسسته از ترکیبسات در برابسر تبریسب
زیستی  ،نور ،گرما و عوامل اکسسیدکننده مقساوم هسستند ] .[۳امسروزه
روشهاذ بسیارذ براذ ذ ماده رنگزا از پسابهاذ رنگی صسنعتی
توسعه یافته است که به عنوان مثال می تسوان بسه روشهسایی ماننسد
جذب سطحی ،روشهاذ فیزیکی س شسیمیایی ،بیولسوژیکی ،اکسسایش
پیشسسرفته و تبریسسب الکتروشسسیمیایی اشسساره کسسرد ] .[۴، ۵تصسسفیه
پسابهاذ رنگی با استفاده از فرآیندهاذ مبتنی بر واکنش فنتسون از
جمله فرآ یندهاذ اکسایش پیشرفته است که داراذ مزایاذ منحصر به
فردذ ماننسد بسازده تبریسب بساال ،عملکسرد سساده و اسستفاده از مسواد
شیمیایی ارزان قیمت میباشد .معر فنتسون  )H2O2/Fe2+بسا تولیسد
رادیکالهاذ بسیار واکنشپذیر هیدروکسیل • )OHباعس تبریسب و
ذ مواد رنگزاذ سسنتزذ مسیشسود .بسه وسسیله ایسن رادیکسالهسا،
آلودگیهاذ آلی تبریب و بسه مولکسولهساذ سسادهتسرذ ماننسد آب و
دذاکسید کربن تبدیل میشوند .به همین دلیل این روش بسه عنسوان
ی ،روش مناسب با کارایی باال براذ تبریب آلودگیهاذ آلی به کسار
میرود ] .[6ای واکنش اکسسایش فنتسون در یس ،محلسول آبسی ،بسا
واکنش بین یونهاذ آهن و هیدروژن پراکسید ،تعداد زیادذ رادیکال
هیدروکسیل تولید میشود ] .[7، 8واکنشهاذ انجام شده براذ تولید
رادیکالهاذ هیدروکسیل عبارتند از:
)(1

•Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + OH
-

)(2
)(۳
)(۴

+

+ OH

•

3+

•

+ OH → Fe

2+

2+

3+

Fe

Fe + H2O2 → Fe + HOO + H
•

•

H2O2 + OH → HOO + H2O

با این ال ،روشهاذ فنتون همگن داراذ معایبی از جمله وجود
مقدار زیادذ از لجن آهن در آب هستند که ذ آن از پساب نهایی
دشوار و گران است .به همین دلیل ،توسسعه کاتالیزگرهساذ کارآمسد و
ارزان که روش تهیه سادهاذ نیز دارنسد ،از اهمیست زیسادذ برخسوردار
اسسست ] .[۹امسسروزه اسسستفاده از روش فنتسسون نسساهمگن بسسا اسسستفاده از
فریتهاذ مغناایسی نظیر مگنتیت جایگزین شده با فلزاتسی غیسر از
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آهن مورد توجه قرار گرفته اسست .ایسن ذرات بسا فعالیست پراکسسیداز
مانند ذاتی باع سرعت ببشیدن تجزیه  H2O2میشوند .آهن موجود
در مگنتیت که به تولید رادیکالهاذ هیدروکسیل کم ،میکنسد بسه
صورت محلول نمیباشد .همچنین وجود سایر فلزات نظیر م سبب
تقویت تجزیه هیدروژن پراکسید میشود ].[10
نارنجی متیل  )MOاز گروه مواد رنگزاذ آزو اسست کسه بسه اسور
گسترده در صنایع نساجی ،کاغذ و مواد شسیمیایی صسنعتی اسستفاده
میشود .درشکل 1ساختار شیمیایی نارنجی متیل نمسایش داده شسده
است ].[11

شکل :1ساختار شیمیایی نارنجی متیل.

نسسارنجی متیسسل و مسسواد رنگسسزاذ مشسسابه آن بسسه دلیسسل سسسمیت و
سراانزا بودن ،تهدیدذ جدذ براذ سالمتی بشر و زندگی آبزیان بسه
ساب می آیند و به علت کاربردهاذ گسسترده و ابیعست مقساوم ،بسه
عنوان آالینده مدل رنگزا در بسیارذ از بررسیها ] [12-1۴و از جمله
این مطالعه ،انتباب شده است .اگررسه نسارنجی متیسل بسا روشهساذ
فیزیکی مثل انعقاد و لبتهسازذ ،و جذب سطحی قابل سذ اسست،
اما در این روشها این ماده فقط از فازذ به فاز دیگر انتقال مسییابسد.
بنابراین روشهاذ مؤثرترذ براذ ذ آن مورد نیاز است.
در این مطالعه ،نانو ذرات فریت م  ،CuF2O4 ،با روش اکسایش
رسوبی تهیه و با استفاده از روشهساذ مبتلس شسامل میکروسسکوپ
الکترونی روبشی  ،)SEMپراش پرتو ایکس  )XRDو ایس سسنجی
 FT–IRشناسایی شسدند .خصوصسیات کاتسالیزگر نساهمگن CuFe2O4
تهیه شده در رنگبرذ محلول اوذ مساده رنگسزاذ نسارنجی متیسل در
ضور هیدروژن پراکسید مطالعه شد .افزون بر این ،در این مقاله ،اثر
عوامل عملیاتی موثر بر روذ رنگزدایی کارامد نسارنجی متیسل ،نظیسر
زمان تماس ،غلظت هیدروژن پراکسید و مقدار کاتالیزگر با استفاده از
روش بهینهسازذ سطح پاسخ ) (RSMمورد بررسی قسرار مسیگیسرد.
روش  RSMی ،روش آمارذ کارآمد و مقرون به صرفه در بررسی اثر
عوامل مبتل بر روذ نتایج تصفیه میباشد ] .[1۵هسد از ارا سی
آزمایش با روش پاسخ سطح ،بهینهسازذ پاسخ متغیر خروجی) است
که متاثر از رندین متغیر مسستقل مسیباشسد .بهینسهسسازذ بسه روش
 RSMداراذ رندین مزیت عمده نسبت به روش بهینهسازذ متعار
ی ،متغیر در ی ،زمان ) )OVATمیباشد ،که از آن جمله مسیتسوان
نیاز به زمان و آزمایشهاذ کمتر و درنتیجه کاهش هزینه روشهساذ
تحلیل گرانقیمت ،و امکان مطالعه اثر متقابل عوامل مستقل بسر روذ
پاسخ را نام برد ].[16
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الزم به ذکر است تا کنون گزارشی دربساره اسستفاده از کاتسالیزگر
فریت م براذ ذ ماده رنگزاذ نسارنجی متیسل توسسط اکسسایش
فنتون و مطالعه اثر عوامل مبتل بر راندمان ذ ایسن مساده رنگسزا
توسط روش پاسخ سطح در منابع علمی ارائه نشده است.

2ـ بخش تجربی
2ـ1ـ مواد
ماده رنگزاذ نارنجی متیل ،کلیه نم،ها ،مواد اولیه و اللهاذ آلسی
از شرکت مرک خریدارذ شده و بدون خالصسازذ مورد استفاده قرار
گرفت.

2ـ5ـ اندازه گیری حذف ماده رنگزا
با استفاده از رابطه  ۵درصد ذ ماده رنگزا محاسبه شد:
= A0𝐴−A × 100درصد ذ ماده رنگزا

)۵

0

 Aoجذب نمونه قبل از انجام آزمسایش و  Aجسذب نمونسه بعسد از
انجام آزمایش میباشد .جذب هر نمونه در اول موج بیشینه نسارنجی
متیل  )۴6۴ nmاندازهگیرذ شد .ی ،نمونه از ای هاذ اندازهگیرذ
شده در شکل  2نشان داده شده است.
2ـ6ـ مدلسازی و بهینهسازی حذف ماده رنگزا

2ـ2ـ سنتز نانوکاتالیزگر
براذ سنتز نانوکاتالیزگر  2.70 ، CuFe2O4گرم نمس FeCl3.6H2O ،و
 1.70گرم نم CuCl2.6H2O ،در  80میلیلیتر آب مقطر سل و بسه
مدت ی ،ساعت بر روذ گرمکن با دماذ دود  80درجه سانتیگراد
قرار داده شد .سپ به آن محلول  ۳موالر  NaOHاضافه شسد تسا pH
محلول به  12برسد .پ از آن  ۳قطره اولئی ،اسید به عنوان مساده
فعال سطح اضافه و به مدت  ۳سساعت در دمساذ  80درجسه بسر روذ
گرمکن قرار داده شد .پ از آن با آب و سسپ اتانسل شستشسو داده
شد تا  pHآن خنثی شود .رسوب به دست آمده به مسدت  2۴سساعت
درون خش،کن با دماذ  70درجه سانتیگراد قرار داده شد تا کسامال
خش ،شود .سپ به مدت  ۴ساعت در کوره بسا دمساذ  200درجسه
سانتی گراد درجه قرار داده شد .رسوب به دست آمسده ،نانوکاتسالیزگر
 CuFe2O4است ].[17
2ـ3ـ آمادهسازی محلول رنگی نارنجی متیل
براذ تهیه محلول  ۵0 mg/lنارنجی متیل ،ابتدا  2۵0میلیگسرم پسودر
نارنجی متیل در  ۵00میلیلیتر آب مقطر ل و محلول  ۵00 mg/lاز
نسسارنجی متیسسل آمسساده گردیسسد .سسسپ  10میلسسیلیتسسر از محلسسول
 ۵00 mg/lرا به جم  100میلیلیتر رسانده و به این ترتیب محلسول
 ۵0 mg/lنارنجی متیل تهیه شد.

براذ مدلسازذ و بهینهسازذ ذ ماده رنگزا از روش سطح پاسسخ بسا
ارا ی  Box-Behnkenداراذ سه متغیسر و سسه سسطح اسستفاده شسد.
روشهاذ ارا ی  Box-Behnkenو مرکب مرکزذ  )CCDدو ارا سی
متداول روش سسطح پاسسخ هسستند .امسا روش  BBDداراذ مزایسایی از
جمله تعداد کمتر آزمایشات ،کارایی بیشستر و صسحت بساالتر مسیباشسد
] .[18متغیرهسساذ مسسستقل در ایسسن مطالعسسه زمسسان ،غلظسست هیسسدروژن
پراکسید و مقدار کاتالیزگر بودند که در سسه سسطح در محسدوده  10تسا
 120دقیقه براذ زمان ۹.7۹ ،تا  ۹7.۹میلیموالر براذ غلظت هیدروژن
پراکسید و  ۵تا  ۵0میلیگرم براذ کاتالیزگر مورد آنسالیز قسرار گرفتنسد.
مجموع کل آزمایشسات در روش ارا سی  17 ،Box-Behnkenآزمسایش
میباشسد کسه در جسدول  1نشسان داده شسده اسست .از دادههساذ روش
ارا ی  Box-Behnkenجهت تعیسین تناسسب روابسط رگرسسیون رنسد
جملهاذ درجه دوم به صورت رابطه  6استفاده شد.
)6

i<j

k-1
) βii x2i + (∑i=j ∑kj=i+1 βij xi xj

k

∑ βi xi +

i=1

k

∑ 𝑦=β0 +

i=1

2ـ4ـ انجام فرآیند اکسایش فنتون
 100میلیلیتر از محلول رنگی  ۵0 mg/lنارنجی متیسل در یس ،بشسر
 100میلیلیترذ ریبته شد .سپ با محلول رقیق  pH ،HClمحلول
برروذ ۳تنظیم شد .پ از آن ،ابق ارا ی آزمایشسات روش سسطح
پاسخ که در جدول  1آمده است ،هر ی ،از شرایط مورد بررسی قسرار
گرفت .محلول بدست آمده پ از ذ ماده رنگزا سسانتریفیوژ شسد.
سپ  ،میزان جذب آن به وسیله دسستگاه اسسپکتروفوتومتر در اسول
موج بیشینه نارنجی متیل  )۴6۴ nmمورد اندازهگیرذ قرار گرفت.
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شکل  :2تغییرات ای  UV-visبراذ ذ نارنجی متیل به وسیله
 CuFe2O4شرایط واکنش :غلظت محلول رنگی  ،۵0 mg/lمقدار کاتالیزگر
 pH= ۳ ،27.۵0 mgو غلظت H2O2برابر .)۵۳.8۴ mM
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که در آن  yپاسخ رنگبرذ) x ،متغیرهاذ مستقل ،و  βضسرایب مسدل
میباشند .ارا ی آزمایشات ،مدلسازذ و آنالیز دادهها ،و بهینهسازذ
با استفاده از نرمافزار ارا سی آزمسون ) (Design-Expert 6.0.6انجسام
گرفت.
2ـ7ـ دستگاههای مورد استفاده
ای سنجی پراش پرتو ایک با استفاده از دسستگاه پسراش Philips
 )Cu-Kα X-radiation, λ = 1.54 Å X’Pert MPDانجسسام شسسد.
ای هاذ  FT‒IRنمونههسا بسه صسورت قسر هساذ  KBrبسا دسستگاه
ای س سسسنج  FT-IRمسسدل  Alpha-Brukerبسسه دسسست آمسسد .تصسساویر
میکروسکوپ الکترونی روبشی  )SEMبا استفاده از دستگاه KYKY-
 EM3200تهیه شد .مطالعسات ایس سسنجی  UV-visبسا اسستفاده از
دستگاه ای سنج  SPEKOL 1300_Analytikaljenانجام شد.

3ـ نتایج و بحث
3ـ1ـ شناسایی کاتالیزگر
نانو کاتالیزگر  CuFe2O4مورد استفاده در این مطالعه با روش ترسسیب
همزمان تهیه شد .ایس  FT-IRکاتسالیزگر سسنتز شسده در شسکل ۳
نمایش داده شده است .در اسپینلها و به ویسژه فریستهسا ،یسونهساذ
فلزذ با توجه بسه آرایسش هندسسی یسونهساذ اکسسیژن ،دو موقعیست
متفسساوت رهسساروجهی و یسا هشسست وجهسی را در شسسبکه بلسسور اشسسغال
میکنند .بنابراین ،اغلب دو پی ،اصلی مربسو بسه ارتعساش کششسی

یونهاذ فلزذ و اکسیژن  Fe-Oو  ) Cu-Oمشاهده میشسود .پیس،
مشاهده شده در فرکان بساالتر  ν=606 cm-1شسکل  )۳مربسو بسه
ارتعاش کششی فلز در موقعیت رهار وجهی  )Mtet-Oو نوار پایینتسر
که در  ν=۴۳2 cm-1مشاهده شده است مربو به ارتعاش کششی فلز
در موقعیت هشت وجهی  )Moct-Oمیباشد ] .[1۹پی،هاذ قسوذ در
نا یه  162۴ cm-1و  ۳۴11 cm-1به ارتعساشهساذ مولکسولهساذ آب
جذب شده  )–OHبر روذ سطح نسبت داده میشود ].[20
ساختار بلورذ نانوذرات  CuFe2O4با استفاده از پراش پرتو ایک
 )XRDشناسایی شد .هماناسور کسه در شسکل  ۴نشسان داده شسده
است ،پی،هاذ معمول فریستهساذ اسسپینل در مقسدارهاذ  2θبرابسر
 ۵7/1° ،۴2/۹° ،۳۵/6° ،2۹/۹° ،18/1°و  61/6°مشسساهده مسسیشسسود
که به ترتیب مربسو بسه صسفحات انعکساس ،۴00 ،۳11 ،220 ،111
 ۵11و  ۴۴0میباشند CuFe2O4 .فساز اصسلی بسوده و دادههسا تطسابق
خوبی با کد  JCPDS1 = 2۵028۳و مقاالتی که پیش از این گسزارش
شده است ،نشان میدهند [.]10، 21، 22
ریبت شناسی سطح و اندازه نسانوذرات  CuFe2O4تهیسه شسده بسا
استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی  SEMمطالعه شد .شسکل ۵
نشان می دهد که نانوذرات تهیه شده کروذ شکل و بسا توزیسع انسدازه
یکنواخت در دود  ۳2 nmمیباشند.
1- Joint Committee on Powder Diffraction Standards

شکل :3ای  FT-IRنانوکاتالیزگر .CuFe2O4
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شکل  :4الگوذ  XRDنمونه سنتز شده .CuFe2O4

شکل  :5تصویر  SEMنانوذرات .CuFe2O4

3ـ2ـ مدلسازی و آنالیز آماری
تطبیق دادههاذ تجربی بدست آمده که در جدول  1ارایه شده اسست
براساس مدلهاذ مبتل و آنالیز واریان آنها ،نشسان مسیدهسد کسه
ذ ماده رنگزا مدل درجه دوم با رابطسه
بهترین مدل براذ توصی
 7میباشد.
 = + 29.99 + 20.06 A +15.63 B - 14.78 C +درصسد سذ رنسگ
2

2

2

7.65 A + 3.31B - 14.81C + 5.97 AB - 19.81 AC - 7.75 BC
)(7

که در آن  B ،Aو  Cبه ترتیب مقدار کاتسالیزگر ،زمسان و غلظست
هیدروژن پراکسید در مقادیر کد شده بین  -1و  +1میباشند .ضریب
تعیین ) (R2مسدل بسه دسست آمسده  0.۹66۴بسوده و مسدل در سسطح
اامینان  ۹۵درصد معنیدار میباشد .(p-value= 0.0002
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نتایج اصل از آنالیز واریان که در جدول  2ارایسه شسده اسست
نشان می دهد که هر سه متغیر انتباب شسده داراذ اثسر معنسیدار بسر
ذ ماده رنگزا میباشند.
3ـ3ـ تاثیر عوامل واکنش بر حذف ماده رنگزا
مقدار  pHمحلسول واکسنش معمسوال یکسی از عوامسل مهسم بسر سذ
اکسایشی آلودگیهاذ آلی محسوب میشسود .در ایسن مطالعسه ،تمسام
آزمایشسسات در  pHثابسست  ۳انجسسام شسسد .ایسسن مقسسدار بهینسسه قسسبال در
آزمایشات اولیه قبل از ارا ی بدست آمده بود ].[2۳
3ـ3ـ1ـ اثر زمان تماس و مقدار کاتالیزگر بر میزان حذف ماده
رنگزا
نتایج اصل از تاثیر زمان تماس بر میزان ذ ماده رنگزاذ نارنجی
متیل در شکل  6به صورت نمودار سطح پاسخ اثر دو متغیسر زمسان و
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مقدار کاتالیزگر نمایش داده شده اسست .اثسر مقسدار نانوکاتسالیزگر بسر
میزان ذ ماده رنگزا ،براذ محلول رنگی با غلظت اولیه ثابست mg/l
 ،pH=۳ ،۵0غلظت  H2O2برابسر  ۵۳.8۴ mMو دمساذ  2۵ ˚Cنیسز در
شکل  6آمده است .بیشترین مقدار سذ مساده رنگسزا در بیشسترین
زمان و بیشترین مقدار کاتالیزگر قابل مشاهده است .زمان تماس یکی
از مهم ترین فاکتورهاذ تاثیرگذار بر فرآیندهاذ اکسایش فنتون است.
در شکل  6مشاهده میشود که بیشترین درصد ذ مساده رنگسزاذ
جدول  :1نتایج ماتریک
شماره آزمایش

نارنجی متیل مربو به زمان  120دقیقه است که بسه دلیسل داشستن
فرصت کافی براذ تولید بیشتر رادیکسال هساذ آزاد و تمساس آنهسا بسا
مولکولهاذ ماده رنگزا قابل توصی اسست ] .[2۴همساناسور کسه در
شکل مشاهده می شود ،با افزایش مقدار کاتالیزگر بسه دلیسل افسزایش
مکانهاذ فعال براذ تولید رادیکالهاذ آزاد و انجام واکسنش تبریسب
مولکولهاذ ماده رنگزا ،میزان بازده رنگبرذ افزایش مییابد ].[2۵

ارا ی آزمایشهاذ انجام شده براذ ذ ماده رنگزاذ نارنجی متیل.

غلظت

زمان

مقدار

درصد

هیدروژن پراکسید (میلیموالر)

(دقیقه(

نانوکاتالیزگر (میلیگرم)

رنگبری

۹.7۹
۹.7۹
۹.7۹
۹.7۹
۵۳.8۴
۵۳.8۴
۵۳.8۴
۵۳.8۴
۵۳.8۴
۵۳.8۴
۵۳.8۴
۵۳.8۴
۵۳.8۴
۹7.۹0
۹7.۹0
۹7.۹0
۹7.۹0

6۵
10
120
6۵
10
120
6۵
6۵
6۵
6۵
6۵
10
120
6۵
10
120
6۵

۵.00
27.۵0
27.۵0
۵0.00
۵.00
۵.00
27.۵0
27.۵0
27.۵0
27.۵0
27.۵0
۵0.00
۵0.00
۵.00
27.۵0
27.۵0
۵0.00

۳.00
7.۹0
۴8.60
82.۳0
7.۹0
۳۳.۴0
۳2.20
۳0.60
2۴.۴0
۳۵.۳0
27.۵0
۳6.60
8۵.۹0
۳.00
۳.۹0
1۳.60
۳.00

1
2
۳
۴
۵
6
7
8
۹
10
11
12
1۳
1۴
1۵
16
17

جدول  :2نتایج آنالیز واریان

مدل درجه دوم اصله.

منبع

مجذور مربعات

درجه آزادی

متوسط مربعات

F value

P value

مدل

100۳۳.02

۹

100۳۳.02

22.۳۵

0.0002

،Aمقدار کاتالیزور

۳21۹.۳۹

1

۳21۹.۳۹

6۴.۵۵

<0.0001

،Bزمان

1۹۵۳.7۵

1

1۹۵۳.7۵

۳۹.17

0.000۴

،Cغلظت هیدروژن پراکسید

17۴8.۳0

1

17۴8.۳0

۳۵.0۵

0.0006

A2

2۴6.2۳

1

2۴6.2۳

۴.۹۴

0.0617

B2

۴6.00

1

۴6.00

0.۹2

0.۳68۹

C2

۹2۳.2۴

1

۹2۳.2۴

18.۵1

0.00۳6

AB

1۴2.68

1

1۴2.68

2.86

0.1۳۴6

AC

1۵70.۳0

1

1۵70.۳0

۳1.۴8

0.0008

BC

2۴0.۴1

1

2۴0.۴1

۴.82

0.06۴2

باقیمانده

۳۴۹.12

7

۴۹.87

عدم تطابق

277.8۴

۳

۹2.61

خطاذ خالص

71.28

۴

17.82

تصحیح کل

10۳82.1۴

16
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3ـ3ـ2ـ اثر غلظت هیدروژن پراکسید بر حذف ماده رنگزا

3ـ4ـ بهینهسازی فرآیند رنگبری

نتایج اصل از تأثیر افزایش هیدروژن پراکسید بر میزان ذ ماده
رنگزاذ نارنجی متیل در شکل  7به صورت نمودار سطح پاسخ اثسر دو
متغیر زمان و هیدروژن پراکسید نمایش داده شسده اسست .بیشسترین
میزان رنگبرذ در بیشترین زمان و غلظت هیدروژن پراکسسید تسا ۴0
میلیموالر مشساهده مسیشسود .مطسابق شسکل  ،7بسا افسزایش غلظست
هیدروژن پراکسید بیش از میزان بهینه بازده فرآیند کاهش مییابد .با
افزایش غلظت هیدروژن پراکسید ،این ماده به اکسسیژن و آب تجزیسه
شده و رادیکالهاذ هیدروکسیل نیز بسا یکسدیگر ترکیسب مسیشسوند.
بنسسابراین ضسسور بسسیش از سسد هیسسدروژن پراکسسسید مسسانع تشسسکیل
رادیکالهاذ هیدروکسیل میشود و به این ترتیب بازده ذ کاهش
مییابد ].[2۵

با استفاده از روش سطح پاسخ ،شرایط بهینه بسراذ صسول بساالترین
بازده رنگبرذ پیشگویی شد .این شرایط شامل زمان  10۹.26دقیقسه،
با غلظت هیدروژن پراکسسید  2۴.۴2میلسیمسوالر و مقسدار کاتسالیزگر
 ۴۹.88میلیگرم میباشد و بسازده رنگبسرذ پیشسگویی شسده توسسط
مدل ۹7.6درصد است.
بازده واقعی رنگبرذ در این شسرایط  ۹۵.۳درصسد مسیباشسد کسه
انحرا کمی از مقدار پیشگویی شده دارد .آزمایشات کنترلسی نشسان
داد که در عدم ضور نانوکاتالیزگر  CuFe2O4تنها  1۴.۳6درصد و در
عدم ضور هیدروژن پراکسید  ۹.۹۹درصد رنگبرذ اصل میشسود.
این مشاهده تأییسد مسیکنسد کسه رنگبسرذ براسساس جسذب سسطحی
مستقیم بر روذ  CuFe2O4و اکسایش مستقیم به وسیله آب اکسیژنه
نمیباشد.
بسه عسسالوه ،در روش ذکسر شسسده لجسن سساوذ نسانوذرات تشسسکیل
نمیشود .کاتالیزگر مورد استفاده بسه آسسانی توسسط یس ،آهسنربساذ
خارجی قابل جمعآورذ است .جداسازذ مغناایسی جایگزین بسسیار
مناسبی براذ سایر روشهساذ جداسسازذ کاتسالیزگر اسست .ایسن امسر
استفاده مجسدد از کاتسالیزگر جمسعآورذ شسده را در فرآینسد تصسفیه
امکانپذیر میسازد .شکل  8جداسازذ نسانوذرات فریست مس سسنتز
شده را با آهن رباذ خارجی نشان میدهد.

شکل  :6تاثیر زمان تماس و مقدار کاتالیزگر بر کارایی رنگبرذ در شرایط
ثابت :مقدار کاتالیزگر  27.۵0 mgو غلظت H2O2برابر .)۵۳.8۴ mM

شکل  :8ال ) محلول ماده رنگزا اوذ کاتالیزگر فریت م

قبل از شروع

تصفیه و ب) محلول مورد آزمایش پ از رنگبرذ و جمعآورذ نانوکاتالیزگر با
آهنرباذ خارجی.

4ـ نتیجهگیری

شکل  :7تاثیر غلظت هیدروژن پراکسید و زمان بر کارایی رنگبرذ در

شرایط ثابت :مقدار کاتالیزگر  27.۵0 mgو زمان .)6۵ min
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نتایج این مطالعه نشان میدهد که فرآیند اکسایش فنتسون نساهمگن بسا
نانوکاتالیزگر  CuFe2O4ی ،روش مناسب براذ ذ مواد رنگسزاذ آزو
در محلولهاذ آبی است .بسازده رنگبسرذ بسه عسواملی از جملسه غلظست
هیدروژن پراکسید ،مقدار کاتالیزگر و مدت زمان انجام فرآینسد بسستگی
دارد .در این مطالعه با استفاده از مدل درجه دوم اصل از روش سسطح
پاسخ ،بیشترین مقدار ذ ماده رنگزاذ نارنجی متیل در شرایط بهینه
مقسسدار کاتسسالیزگر  ۴۹.88میلسسیگسسرم ،زمسسان  10۹.26دقیقسسه و غلظسست
هیدروژن پراکسید  2۴.۴2میلیموالر اصل شد .بازده رنگبرذ در ایسن
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