سنتز نانوچندسازه مغناطیسی  Ag/Fe3O4/e/inoZ/nB/OnZبه روش
سبز با کاربرد فوتوکاتالیستی
بهاالدین رشیدزاده ،صغرا فتحعلی پور* ،غزل رزمیان
دانشکده شیمی ،دانشگاه پیام نور ،تهران

چکیده :فوتوکاتالیست  OnZ/gAمغناطیسی بر پایه بنتونیت ( )Ag/Fe3O4//gAZoZgnBgOnZبه روش سبز سنتز و با فنهای
متفاوت  MES-EDAX ،FT-RR ،DRXو  MMSشناسایی شد .برای سنتز این نانوچندسازه ،نخست نانوذرات  /gBدر بستر
بنتونیت به روش سبز در حضور عصاره مرزنجوش سنتز شد و سپس نانوذرات  Fe3O4و  Onدر بستر  ،/gAZoZgnBgOnZتهیه
شدند .نانوچندسازه تهیه شده ویژگی فوتوکاتالیستی باالیی در تجزیه رنگهای متیلن بلو ( )Soو اریوکروم بلک تی ( )EoEدر
حضور نور خورشید از خود نشان داد و سینتیک تجزیه رنگهای  Soو  EoEاز مدل النگمور -هینشلوود تبعیت کرد .از طرف
دیگر تجزیه رنگها و کاهش وزن نانوچندسازه پس از پنج بار آزمایش خیلی پایین بود و این نشان دهنده این است که نانوچندسازه
مغناطیسی سنتز شده دارای پایداری باال بوده و بهراحتی بازیابی میشود.
واژگان کلیدی :بنتونیت ،اریوکروم بلک تی ،فوتوکاتالیست ،متیلن بلو. ZnO ،
* s.fathalipourchem@pnu.ac.ir

 -۱مقدمه
در سالهای اخیر ،با افزایش سرعت در حال رشد صنایع و
جمعیت ،تخلیه فاضالبهای حاوی مواد سمی ،زبالههای جامد یا
گازهای دودکش کارخانهها بهعنوان یک مشکل جدی برای
توسعه پایدار جامعه بشر شناختهشده است .فاضالبهای حاوی
رنگها در صنایع متفاوت مانند نساجی ،کاغذ ،چرم ،داروسازی و
فرایند تولید مواد غذایی بهعنوان عامل اصلی از بین رفتن سالمت
محیطزیست ،سمیت ،سرطان و غیره هستند [ ۱تا  .]۳از اینرو،
جلوگیری از تخلیه رنگها در فاضالبها و محیطزیست امری
ضروری است .حذف رنگها با فنهای متفاوتی مثل انعقاد،
لختهسازی ،جذب ،ترسیب شیمیایی ،فرایند جداسازی با غشا و
حذف بیولوژیکی ازیکطرف گرانقیمت و غیرمؤثر بوده و از طرف
دیگر آلودگیهای آلی را بهطور کامل از بین نمیبرند [ ۱و  .]۳در
سالهای اخیر ،روش فرایند اکسیداسیون پیشرفته )(AOP
۹۹

رویکرد جدید و سودمندی در تخریب رنگهای آلی بهحساب
میآید [ ۳و  AOP .]4براساس تولید در جای رادیکالهای
هیدروکسیل بسیار واکنشپذیر (• )OHاست [ .]4در دهه گذشته
تالشهای بسیاری برای افزایش میزان تولید رادیکالهای
هیدروکسیل صورت گرفته است تا بازده و کارایی AOPها را
بهبود بخشند .در روش  ،AOPاستفاده از فتوکاتالیستهای
ناهمگن بر پایه نیمهادیها بهعنوان یک روش مؤثر برای حذف
آلودگیهای آلی ،موردتوجه زیادی قرارگرفته است [ ۳تا .]5
پژوهشگران از نیمهادیهای متفاوت (مانند ،SnO2 ،ZnO
،SrTiO2 ،CdS ،Fe2O3 ،ZnS ،WO3 ،TiO2 ،SiO2 ،In2O3
 WO2و غیره) بهعنوان فتوکاتالیست خوب برای تصفیه
فاضالبها بهره گرفتهاند [ 5 ،۳و  .]6مطالعهها نشان داده است
که در میان این نیمهادیها TiO2 ،و  ZnOنسبت به سایر
اکسیدهای فلزی عملکرد باالیی برای تخریب آالیندههای آبی را
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تاریخ دریافت ۱۳۹۹/4/26 :
تاریخ پذیرش ۱۳۹۹/5/28 :

دارند [ ۳و  .]7برخالف انعطافپذیری  ZnOبرای عملیات
فتوکاتالیستی ،استفاده از  ZnOخالص دارای عیبهایی مثل
جذب کم نور خورشید یا مریی ،تجمع نانوذرات در حین فعالیت
فتوکاتالیستی ،سرعت باالی نوترکیبی بارهای ایجادشده در سطح
 ZnOو جداسازی سخت بعد از اتمام کار است که این عاملها
بهشدت فعالیت این نانوذره را محدود میکند .بنابراین بهبود
فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات نیمهادی  ZnOامری ضروری
است [ 7و  .]8در سالهای اخیر ،اصالح و بهبود فعالیت
فتوکاتالیستی  ZnOبا استفاده از نانوذرات نجیب (مانند  Agو)...
پایدار کردن نانوذرات در سطح نانورس و همچنین مغناطیسی کردن
این نانوذرات با نانوذرات آهن برای جداسازی آسان صورت گرفته
است [ 8تا  .]۱۱سنتز نانوذرات  ZnOبه روشهای متفاوت
بیولوژیکی ،هیدروترمال و غیره انجامگرفته است که روشهای
فیزیکی و شیمیایی بهدلیل استفاده از موادشیمیایی مضر (بهعنوان
احیاکننده و پایدارکننده) ،هزینه باالی سنتز ،انجام واکنش تحت
شرایط ویژه (دما و فشار) و خطرهای ایجادشده برای محیطزیست
عیبهایی دارند [ .]۱2حال آنکه روشهای بیولوژیکی و سبز
بهدلیل سادگی روش ،هزینهی پایین ،سازگاری با محیطزیست
موردتوجه زیادی هستند .در این روشها ،یونهای فلزی با استفاده از
عصارههای گیاهی و بدون نیاز به پایدارکننده و احیاکننده در محلول
آبی و در یک شرایط ساده به نانوذرات فلزی تبدیل میشوند [.]۱۳
مرزنجوش گیاهی از تیره نعناعیان است و با داشتن ترکیبهای
اصلی کارواکرول و تایمول میتواند بهعنوان پایدارکننده و
احیاکنندهی بیولوژیکی در سنتز نانوذرات فلزی استفاده شود [ .]۱4از
اینرو ،با توجه به مطالب گفتهشده ،دوپه کردن نانوذرات  ZnOبا
نانوذرات  Agو سپس پایدار کردن روی نانورس بنتونیت مغناطیسی،
میتواند نانوچندسازهای با توانایی جذب نور خورشید و همچنین
جداسازی آسان از محلولهای آبی را ایجاد کند .در این کار پژوهشی،
نانوچندسازه  Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteبه روش سبز در
حضور عصاره مرزنجوش سنتز شده و سپس برای تخریب
رنگهای آلی (بهویژه رنگهای آنیونی و کاتیونی) از محلولهای
آبی در حضور نور خورشید استفاده شد .نانوچندسازه از دوپه کردن
 Fe3O4بر روی نانوچندسازه
نانوذرات نقره و
 ZnO/Bentoniteسنتز شده به روش سبز سنتز شد .ساختار
نانوچندسازه بهدست آمده با فنهای متفاوتی ازجمله میکروسکوپ
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الکترونی گسیل میدانی ( ،)FE-SEMپراش پرتوایکس (،)XRD
اشعه فروسرخ تبدیل فوریه ( )FT-IRو مگنتومتر ()VSM
موردبررسی قرار گرفت .سپس ویژگیهای فتوکاتالیستی
نانوچندسازه  Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteبرای تخریب رنگهای
(متیلن بلو) رنگ کاتیونی-آزو (اریوکروم بالک تی) رنگ آنیونی-
آزو با استفاده از طیفسنجی مریی -فرابنفش ()UV-Vis
موردبررسی قرار گرفت .برای مقایسه ،رفتار فتوکاتالیستی نانوذرات
 Ag/ZnO ،ZnOو  Ag/Fe3O4/ZnOسنتز شده در شرایط
سبز نیز موردمطالعه قرار گرفت.

 -2بخش تجربی
 ۱-2مواد اولیه
گیاه مرزنجوش ،از بازار شهرستان سقز خریداری شد .نیترات
نقره ( ،)AgNO₃کلریدآهن ) ،(FeCl3( (IIIکلریدآهن )(II
( )FeCl2•4H2Oو کلریدروی ( )ZnCl2از شرکت مرک آلمان تهیه
شدند .آمونیاک ،خاک بنتونیت از شرکت کیمیا تهران خریداری
شدند .برای بررسی گروههای عاملی و شناسایی ترکیبهای
موجود در نمونهها از فن  FT-IRمدل دستگاه AVATAR
ساخت کشور امریکا -شرکت  ،Thermoاستفاده شد .برای
بررسی و شناسایی مواد و تعیین ساختار بلوری نانوذرات از فن
 ،XRDمدل دستگاه  ،PW1730ساخت کشور هلند -شرکت
 ،PHILIPSاستفاده شد .بررسی ویژگیهای سطح و
ریختشناسی نمونهها با میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی
( ،FE-SEM MIRA (TESCAN Iساخت کشور چک
موردمطالعه قرار گرفت .بهمنظور اندازهگیری ویژگیهای
مغناطیسی از دستگاه مگنومتر  ،VSMساخت کشور ایران ،از
شرکت مغناطیس دقیق کویر کاشان ،استفاده شد.
 -2-2سنتز نانوچندسازه Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite

 -۱-2-2تهیه عصاره مرزنجوش
نخست گیاه مرزنجوش با آب مقطر بهخوبی شستوشو داده
شد .در دمای اتاق ،خشک و سپس با قیچی و هاون بهخوبی پودر
شد ۱0 .گرم پودر تهیهشده از گیاه مرزنجوش در  ۱00سیسی
آب مقطر ریخته شده و به مدت  ۱5دقیقه در دمای جوش روی
هیتر قرار گرفت .پس از سرد شدن ،صافشده و عصاره آبی
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بهدست آمده برای آزمایشهای بعدی در دمای  4درجه
سانتیگراد نگهداری شد.
 2-2-2سنتز نانوذرات ZnO/Bentonite

برای تهیه نانوذرات  ،ZnO/Bentoniteنخست  ۱گرم
بنتونیت در  40میلیلیتر عصاره مرزنجوش دیسپرس شده و
سپس با  ۱20میلیلیتر محلول  0/2موالر  ZnCl2با دور  500دور
در دقیقه همزده شد pH .مخلوط واکنش با محلول آمونیاک در ۹
تنظیمشده و سپس در دمای بین  70الی  80درجه سانتیگراد
بهمدت  4ساعت همزده شد .مخلوط سفیدرنگ سانتریفیوژ شد و
جامد بهدست آمده با آب تا رسیدن  pHبه  8شستوشو داده شد.
ذرات بهدست آمده در دمای محیط خشک و در ظرف نمونه کدر
نگهداری شد.
 -۳-2-2سنتز نانوچندسازه Fe3O4/ZnO/Bentonite

نخست  0/5گرم از نانوذرات  ZnO/Bentoniteدر ۹0
میلیلیتر محلول عصاره مرزنجوش ( ۳0میلیلیتر عصاره و 60
میلیلیتر آب مقطر) به مدت  ۳0دقیقه در دمای آزمایشگاه و
سپس  ۱0دقیقه با امواج فراصوت دیسپرس شد .دمای مخلوط
بهدست آمده روی  80درجه سانتیگراد تنظیمشده و سپس تحت
گاز آرگون ،مقدار  ۳/2گرم  FeCl3و  2گرم  FeCl2•4H2Oبه
مخلوط واکنش افزوده و درنهایت قطرهقطره آمونیاک تا رسیدن
 pHبه  ۱۱افزوده و بهمدت  ۳ساعت همزده شد .نانوچندسازه
بهدست آمده توسط آهنربا از محیط آبی جداشده ،با آب مقطر تا
رسیدن  pHبه  8شستوشو و درنهایت تحت خالء خشک شد.
 -4-2-2سنتز نانوچندسازه Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite

مقدار  ۱گرم از  Fe3O4/ZnO/Bentoniteدر  ۱60میلیلیتر
محلول عصاره مرزنجوش ( 40میلیلیتر عصاره مرزنجوش و
 ۱20میلیلیتر آب مقطر) به مدت  ۳0دقیقه در دمای آزمایشگاه و
سپس  ۱0دقیقه با امواج فراصوت دیسپرس شد .دمای مخلوط
بهدست آمده روی  80درجه سانتیگراد تنظیمشده و سپس
قطرهقطره محلول  5( AgNO3میلی موالر) افزوده و بهمدت 20
دقیقه همزده شده و درنهایت به مدت  4ساعت در دمای

آزمایشگاه همزده شد .جامد بهدست آمده تا رسیدن  pHبه  7یا 8
با آب شستوشو شده و در خالء خشک شد.
بهمنظور مقایسه نانوذرات نقره Ag/ZnO، Fe3O4 ،ZnO ،و
 Ag/Fe3O4/ZnOبدون حضور بنتونیت نیز سنتز و با
نانوچندسازه سنتز شده در حضور بنتولیت مقایسه شدند.
 -۳-2بررسی فعالیت فتوکاتالیستی نانوچندسازه در تخریب
رنگها
برای بررسی فعالیت فتوکاتالیستی نانوچندسازه
 ،Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteمقدار  25میلیلیتر از هرکدام از
محلولهای رنگی  MBو  EBTبا غلظتهای ( 20 ،۱0و )۳0 ppm
به  0/025گرم از نانوچندسازه افزودهشده ،همزده شده و بهمدت
 ۳0دقیقه در شرایط تاریکی نگهداشته شدند تا فرایند جذب و
واجذب به تعادل برسد و درنهایت نمونهها در معرض نور خورشید
قرار گرفتند .فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات  ZnO Ag/ZnOو
 Ag/Fe3O4/ZnOنیز موردمطالعه قرار گرفتند تا اثر حضور
نانوذرات نقره و آهن و همچنین ،بنتونیت در فعالیت کاتالیستی
نانوذرات  ZnOموردبررسی قرار گیرد .برای تخریب فتوکاتالیستی
رنگها چندین پارامتر مهم مانند اثر غلظت ،اثر  ،pHاثر زمان ،اثر
مقدار و بازده و بازیابی فتوکاتالیستها موردبررسی قرار گرفت.
میزان درصد تخریب فتوکاتالیستی ،۱از معادله  ۱و سینتیک
تخریب رنگها از معادله  2محاسبه شد:
()۱
بهطوریکه  A0جذب تعادلی در  664و  526نانومتر پس از جذب
و واجذب و  Atجذب در  664و  526نانومتر پس از زمان)t (min
است.
()2
-1
-1
)  C0 (mol Lغلظت اولیه رنگ Ct (mol L ) ،غلظت
رنگ در زمان  k (min-1) ،tثابت سرعت واکنش فتوکاتالیستی و
) t (minزمان نوردهی است .معادله  ،2معادله النگمیر-هینشلوود
نام دارد که در اینجا از غلظتهای  ppmبهجای غلظت موالر
استفاده میکنیم.

1. Degradation
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 -۳نتیجهها و بحث
نانوچندسازه

شناسایی
و
سنتز
-۱-۳
Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite
نانوچندسازه  Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteبه روش بیولوژیکی
و سبز که یکی از روشهای ساده و ارزان برای سنتز و پایدار
کردن نانوذرات است ،سنتز و مورد شناسایی قرار گرفت.
استفاده از روشهای سنتز پایدارتر و سبزتر برای تولید نانوذرات
فلزی مزایای بسیاری از منظر شیمی سبز ،ازجمله انتخاب یک
محیط آبی ،مواد کاهشدهنده زیستمحیطی و حاللهای
غیرسمی را دارد .از طرف دیگر ،با دوپه کردن نانوذرات  Agو
 Fe3O4روی نانوذرات  ZnOو همچنین ،پایدارکردن روی
نانورس بنتونیت ،امکان توانایی جذب نور در گستره نور خورشید و
همچنین ،جداسازی از محلولهای آبی با میدان خارجی وجود دارد.
نانوچندسازه بهدست آمده با فنهای ،FE-SEM ،XRD ،FT-IR
 EDXو  VSMموردبررسی قرار گرفت .برای بررسی ویژگیهای
فتوکاتالیستی نانوچندسازه  ،Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteاز
رنگهای متیلن بلو (رنگ کاتیونی-آزو) و اریوکروم بالک تی
(رنگ آنیونی-آزو) بهعنوان مدل برای تخریب فتوکاتالیستی
استفاده شد .شکل  ۱شمایی از سنتز نانوفتوکاتالیست
 Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteرا نشان میدهد.

شکل  :۱سنتز نانوفتوکاتالیست Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite

شکل  2آورده شدهاند .در طیف  FT-IRمربوط به بنتونیت ،حضور
پیکهای موجود در  522 ،۱0۳۹و  46۹ cm-1مربوط به
ارتعاشهای خمشی ( Al-O-Si ،Al-Al-OHجایی که آلومینیم
یک کاتیون هشتوجهی است) و  Si-O-Siساختار بنتونیت را
ثابت میکند [ .]۱5پیکهای ظاهرشده دیگر در ناحیه  ۳000تا
 ۳800cm-1نشاندهنده ارتعاشهای کششی –OHهای
کئوردینه شده به کاتیونهای Al3+است [ .]۱5پیکهای موجود
در  ۱642و  7۹۳ cm-1مربوط به ارتعاشهای خمشی –OHهای
هیدراته شده و ارتعاشات خمشی –OHهای Al-Mg-OH
است [ .]۱5در طیف  FT-IRمربوط به عصار مرزنجوش ،پیک
ظاهرشده در  ۳۳44 cm-1مربوط به باند کششی گروههای O-H
کربوکسیلیک اسید و فنولها است و پهنشدگی این پیک
میتواند به حضور باندهای  NHو پیوندهای هیدروژنی موجود در
مولکول نیز مربوط شود [ .]۱6پیکهای موجود دیگر در ،2078
 ۱640و  7۳6 cm-1مربوط به باندهای کششی  C-Hآلکینها،
 C-Hآلکنها و ارتعاشهای خمشی  C-Hحلقههای آروماتیک
باشد [ .]۱6تمامی پیکهای عصاره مرزنجوش و بنتونیت در
طیف مربوط به نانوذرات  ZnOو  Agسنتزشده بیولوژیکی
ظاهرشده و سنتز بیولوژیکی این نانوذرات را به اثبات میرساند.
در طیف  FT-IRمربوط به  ،ZnOپیک ظاهرشده در 464 cm-1
میتواند مربوط به باند کششی نانوذرات  ZnOباشد که با Si-O-Si
همپوشانی دارد [ .]۱7از طرف دیگر در طیف  FT-IRمربوط به
 ،ZnOپیکهای ظاهرشده در  ۱6۳5و  ۱۳۹4 cm-1مربوط به
ارتعاشهای نامتقارن و متقارن کربوکسیالت روی است [ .]۱7در
طیف  FT-IRنانوچندسازه  Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteتمام
پیکهای مشخصه مهم عصاره ،نانوذرات  ZnO ،Agو بنتونیت با
کمی شیفت ظاهر شدهاند .حضور پیک موجود در 56۳ cm-1
میتواند به حضور پیوند  Fe-Oدر  Fe3O4نیز مربوط شود که این
پیک با  Si-O-Alموجود در بنتونیت همپوشانی دارد .اگرچه
فقط از روی  FT-IRنمیتوان بهخوبی وجود نانوذرات را استدالل
کرد و نیاز به فنهای بیشتر است.

طیف  FT-IRمربوط به بنتونیت و نانوچندسازه
 Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteدر شکل  2نشان دادهشده است.
برای مقایسه ،طیف  FT-IRمربوط به عصاره گیاه مرزنجوش و
نانوذرات  ZnOو  Agتهیهشده در حضور مرزنجوش نیز در
102

زمستان  |۱۳۹۹شماره  | 4سال هفتم

پیکهای نانوذرات  Fe3O4 ،Agو  ZnOمشاهده میشود که این
میتواند بهدلیل قرارگیری نانوذرات در سطح نانورس مربوط شود.

شکل  :۳طیف  XRDمربوط به ، Bentoniteنانوذرات  Ag ،ZnOو نانوچندسازه
Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite

شکل  :2طیف  FT-IRمربوط به (الف) عصاره مرزنجوش و بنتونیت،
(ب) نانوذرات  Ag ،ZnOو نانوچندسازه Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite

طیف  XRDنانورس  ،Bentoniteنانوذرات  Ag ،ZnOو
 Fe3O4و نانوچندسازه  Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteدر
ناحیه˚ 2θ = 5-80در شکل  ۳آورده شده است .پیکهای
مشخصه  Bentoniteدر ˚ 2θ = 6˚ ،20˚ ،۳5ظاهرشده است
[ ۱5و  .]۱8در طیف  XRDمربوط به نانوذرات  ،ZnOپیکهای
ظاهرشده در ˚2θ : ۳2˚ ،۳5˚ ،۳6˚ ،48˚ ،56˚ ،6۳˚ ،66˚ ،67˚ ،68
مربوط به ساختار هگزاگونالی نانوذرات  ZnOاست [ .]۱8در طیف
 XRDمربوط به نانوذرات  ،Agپیکهای ظاهرشده در  77و
˚ 2θ = ۳8˚ ،65بیانگر ساختار مکعب مرکز وجوه پر نانوذرات نقره
است [ .]۱8در طیف  XRDمربوط به نانوذرات  Fe3O4پیکهای
موجود در ˚2θ = ۳0˚ ، ۳6˚ ، 4۳˚ ، 54˚ ، 57˚ ، 66˚ ، 67˚ ، 68
نشاندهنده ساختار مکعبی نانوذرات  Fe3O4است [ .]۱۱همانطورکه
در طیف  XRDنانوچندسازه Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite
مشاهده میشود پیکهای نانورس مشاهده نمیشود و تنها
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بهمنظور بررسی ریختشناسی سطح و تعیین عنصرهای
موجود در سطح ،از فنهای  EXOD-MESاستفاده شد .شکل 4
تصویرهای  MESبا مقیاس  500gnمربوط به نانورس بنتونیت
نانوچندسازههای Fe3O4//gAZoZgnBgOnZ ،/gAZoZgnBgOnZ
و  Ag/Fe3O4//gAZoZgnBgOnZرا نشان میدهد .با توجه به
تصویرهای  ،MESنانورس بنتونیت دارای الیههای رو هم
قرارگرفتهای است که با توجه به طیفهای  DRXو ،FT-RR
این الیهها ،الیههای سیلیکاتی با قطر نانومتری هستند که نقش
اصلی در پایدار کردن نانوذرات و افزایش سطح برای واکنشهای
شیمیایی را دارند .تصویر  MESمربوط به نانوچندسازه
 /gAZoZgnBgOnZبهصورت نانوذرات کروی اسفنجی در روی
سطحهای بنتونیت مشاهده میشود که هیچگونه تجمعی در آنها
مشاهده نمیشود .همانطور که در تصویر  MESمربوط به
 Fe3O4//gAZoZgnBgOnZنمایان است در البهالی نانوذرات
دستهگل مانند  ،/gAذرات دیگری قرارگرفتهاند که همان
نانوذرات  Fe3O4است .در تصویر  MESمربوط به نانوچندسازه
 Ag/Fe3O4//gAZoZgnBgOnZهم مانند Fe3O4//gAZoZgnBgOnZ
ذراتی با اندازههای متفاوت بین و البهالی نانوذرات دستهگل
مانند  ،/gAبر روی سطح نانورس پایدار شدهاند .بنابر طیف
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 DRXو  ،FT-IRنانوذرات  Fe3O4و  Onهستند که با نانوذرات
 /gAدوپه شده و بر روی سطح پایدار شدهاند.
نانوچندسازه
EXD
عنصری
آنالیز
 Ag/Fe3O4Z/gAZoZgnBgOnZدر شکل  4نشان دادهشده است.
همانطور که در نمودار نمایان است پیک مشخصههای عناصر
اکسیژن ،آهن ،سیلیس ،روی و نقره با شدت مناسب ،متناظر با
انرژی الیههای الکترونی ظاهرشدهاند .وجود عنصرهای اکسیژن
فراوان و سیلیس ،وجود الیههای نانو رس ،وجود اکسیژن فراوان
و روی و همچنین آهن ،حضور نانوذرات  /gAو  Fe3O4روی
الیههای سیلیکاتی نانورس را نشان میدهد .درنهایت میتوان
نتیجه گرفت که تمامی نانوذرات در حضور نانورس (بهعنوان
حمایتکننده جامدی) بهخوبی پایدار شدهاند.
Zno/Bentonite

Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite

تغییرات ویژگیهای مغناطیسی نانوذرات ،Fe3O4/Bentonite
نانوچندسازه  Fe3O4/ZnO/Bentoniteو نانوچندسازه
 Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteبا تغییر میدان مغناطیسی
اعمالشده در دمای اتاق در شکل  5آورده شده است .قرارگرفتن
نانوذرات  ZnOو  Agدر سطح نانوچندسازه Fe3O4/Bentonite
باعث کاهش ویژگیهای مغناطیسی اشباع از  ±60emug-1به
 ±۳6و ±25 emug-1شده است .با توجه به نتیجههای بهدست آمده،
اشباعیت مغناطیسی نانوچندسازه Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite
آنچنان مناسب است که میتوان بهراحتی با میدان خارجی آن را
از محیطهای آبی جدا کرد.

Bentonite

Fe3o4/ZnO/Bentonite

شکل  MMS -5-۳مربوط به ،Fe3O4//gAZoZgnBgOnZ ،oZgnBgOnZZ4A3eZ
Ag/Fe3O4/gAZoZgnBgOnZ

 -2-۳بررسی تخریب رنگها توسط نانوچندسازه
بهمنظور بررسی سرعت و زمان تخریب رنگها ،نخست سینتیک
تخریب رنگها با استفاده از معادله معروف درجه اول النگمیر-
هینشلوود موردبررسی قرار گرفت .شکل ( -6الف) و (ب) بهترتیب
سینتیک تخریب رنگهای  MBو ) EBT (ppm 10توسط
نمونههای  ZnO, Ag/ZnO, Ag/Fe3O4/ZnOو
 Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteدر حضور نور خورشید را نشان
میدهند .با توجه به شکل ( -6الف) و (ب) میزان تخریب رنگ
 MBو  EBTتحت نور خورشید بهصورت زیر است:
>Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite>Ag/ZnO
Ag/Fe3O4/ZnO> ZnO>MB

شکل  :4تصویرهای  FE-MESنانورس ،/gAZoZgnBgOnZ ،oZgnBgOnZ
 Ag/Fe3O4//gAZoZgnBgOnZ ،Fe3O4//gAZoZgnBgOnZو نمودار  EXDمربوط
به نانوچندسازه Ag/Fe3O4//gAZoZgnBgOnZ
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نتیجههای بهدست آمده ،پژوهشهای پیشین را تأیید میکند.
افزایش نانوذرات فلزی به نانوذرات  ZnOبهدلیل کاهش باند گپ
باعث افزایش تخریب فتوکاتالیستی شده و برعکس حضور
نانوذرات  Fe3O4باعث کاهش این اثر میشود ،ولی با توجه به
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مطلبهای اشارهشده ،نانوذرات مغناطیسی باعث جداسازی
نانوذرات از فاز آبی میشود .بنتولیت نیز بهدلیل ساختار سیلیکاتی
و گروههای عاملی ،جذب سطحی مولکولهای رنگ را با سرعت
باالتری انجام میدهد .این عاملها دستبهدست هم داده تا
نانوچندسازه  Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteبتواند پاسخگویی
خوبی به نور خورشید و فتوکاتالیست عالی در زمینه حذف
رنگهای مثبت و منفی از محلولهای آبی باشد .همچنین ،زمانی
که مولکولهای اکسیژن و آب در معرض بارهای سطحی و حفره
الکترونی قرار میگیرند به رادیکالهای سوپر اکسید و
هیدروکسیل تبدیل میشوند .حضور جاذب بنتونیت ،مولکولهای
رنگ را با سرعت باالتری در معرض این رادیکالها قرار میدهد
درنتیجه آن فعالیت فتوکاتالیستی افزایش میابد.
شکل -6ب نیز مانند شکل  -الف است با این تفاوت که شکل -6ب
سینتیک تخریب رنگ منفی اریوکروم بالک تی را نشان میدهد .با
توجه به شکل ،نانوچندسازه Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite
بهخوبی رنگهای ساختار منفی را از محیطهای آبی حذف و تخریب
کرده است .بنابراین بهمنظور سهولت آزمایشهای بعدی فقط

نانوچندسازه  Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteبرای بررسی عالیت
فتوکاتالیستی انتخاب شد.

شکل  :6تخریب فتوکاتالیستی ( MBالف) و ( EBTب) تحت نور خورشید برای
ZnO ،Ag/Fe3O4/ZnO،Ag/ZnO،Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite
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بهطور خالصه ،میتوان به این موضوع اشاره کرد که
نانوچندسازه  Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteباالترین فعالیت
فوتوکاتالیستی زیر نور خورشید را در بین تمام نمونهها نشان داده
است .بهبود فعالیت فتوکاتالیستی فوق به جذب طولموج در
موجهای بلندتر (یا به اصالح شیب جذب بهطرف منطقه نور قرمز
شیفت یافته است) ،جذب نور مریی ،انتقال بهینه الکترون ،تولید
رادیکالهای سوپراکسید و هیدروکسیل و جلوگیری از سرعت
نوترکیبی حفره-الکترون نسبت داده میشود.
لهای فعالیت فتوکاتالیستی نانوچندسازه
شکل  7نمودار می 

 Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteدر غلظتهای  ۳0 ،20و
 40ppmزیر نور خورشید برای رنگ  MBو  EBTرا نشان
میدهند .مطابق شکل -7الف ،نانوفتوکاتالیست در هر سه غلظت
با گذشت زمان بازدهی خوبی را نشان داده است .ولی در
مرحلههای اولیه در غلظت  40نسبت به دو غلظت دیگر مقدار
کمی از رنگ را تخریب کرده است زیرا در مرحلههای اولیه
بهدلیل غلظت باالی رنگ ،نور کافی به فتوکاتالیست نرسیده که
درنتیجه آن مقدار کمی بار سطحی ایجادشده و به دنبال آن
رادیکالهای هیدروکسیل و سوپراکسید کمی تشکیلشده است.
درنهایت با گذشت زمان از غلظت رنگ کم شده و فعالیت
فتوکاتالیستی افزایش پیداکرده است .بهطوریکه حدود  ۹6درصد
رنگ  MBدر زمان  270دقیقه تحت فعالیت فتوکاتالیست
 Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteتخریبشده است.

شکل  :7نمودار میلهای فعالیت فتوکاتالیستی نانوچندسازه
 Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteتحت نور خورشید برای (الف) ( ،MBب) EBTو
(ج) اثر دوز فتوکاتالیست  Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteبر تخریب رنگهای EBT
و  MBبا غلظت ۳0ppm
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برای تعیین اثر  pHبر تجزیهی فتوکاتالیستی رنگهای EBT

و  ،MBفتوکاتالیست  Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteدر دامنه
 ،pH= ۳/5-۱0/۳6با زمان  220دقیقه و غلظت 20ppm
موردمطالعه قرار گرفت .نتیجههای بهدست آمده در شکل - 8الف
نمایش دادهشده است .در pHهای قوی محلول ،بهدلیل وابستگی
شدید ویژگیهایی مانند حالتهای بار سطحی نیمهادی ،پتانسیل
باند و تفکیک ترکیبهای موجود در محلول pH ،بهشدت
فرایندهای تجزیه نوری را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین در
تجزیههای فتوکتالیستی بهدست آوردن شرایط  pHبهینه ،امری
الزم و ضروری است .از طرفی دیگر چون  pHPZCبرای بنتونیت
و نانوذرات  ZnOبهترتیب  6و  8/8است [ .]۱۹درنتیجه جذب
سطحی رنگها تحت تأثیر  pHPZCنیز قرار میگیرد .با توجه به
شکل  ،8برای  MBدر  ،pH= 8/۱2فتوکاتالیست کارایی خوبی
نشان داده و حدود  %۹5از رنگ را تخریب کرده است .زیرا
مولکولهای رنگ پیش از اینکه تخریب شوند ،نخست جذب
نانورس بنتونیت میشوند و چون نانورس بنتونیت دارای
 pHPZC = 6است ،باالتر از این نقطه سطح دارای بار سطحی
منفی و پایینتر از این نقطه دارای بار سطحی مثبت است.
درنتیجه ،چون رنگ  MBیک رنگ کاتیونی است در باالتر از این
نقطه ( )pHPZC = 6بهتر جذب سطح بنتونیت میشود و بهتر
عملیات تخریب انجام میشود .برای رنگ  EBTبرعکس MB
رخداده است بهطوریکه در  pH= ۳/5بیشترین تخریب صورت
گرفته است (حدود  )%۹6دلیل این امر را میتوان به ساختار
آنیونی  EBTنسبت داد که گروه سولفونات موجود در آن دارای
بار منفی است .و از طرفی دیگر چون رنگ پیش از اینکه تخریب
شود جذب نانورس میشود و چون نانورس بنتونیت در ناحیه
پایینتر از  pHPZC = 6دارای بار سطحی مثبت است ،درنتیجه
رنگ  EBTبهتر جذب و تخریب فتوکاتالیستی میشود .ازجمله
مسألههای مهم در مورد توسعه فتوکاتالیستها برای تصفیه
فاضالب ،بازیابی و قابلیت استفاده مجدد کاتالیست از
سوسپانسیون فاضالب و نانوذرات فتوکاتالیست است .بازیابی و
قابلیت استفاده مجدد کاتالیست ،یک نقطهضعف مهم در توسعه
فنآوری فتوکاتالیست است .زیرا نیازمند روشهای جداسازی
اضافی و گرانقیمت است .در پژوهش حاضر ،برای جبران هزینه
جداسازی اضافی و غیره ،نانوفتوکاتالیست بهصورت مغناطیسی
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سنتز شد .زیرا بهراحتی میتوان با میدان خارجی از محلولهای
آبی جدا کرد .بهمنظور بررسی پایداری فتوکاتالیستها ،آزمایش
بازیافت کاتالیست انجام شد و نتیجه برای  5چرخه پیاپی در
شکل -8ب نشان دادهشده است .برای هر چرخه ،فتوکاتالیست
برای از بین بردن  EBTو  ۳0ppm( MBو زمان  ۱۳0دقیقه) ،از
محلول تازه در شرایط مشابه پس از خارج ساختن فتوکاتالیست
مورداستفاده دوباره قرار گرفت .همانطور که در شکل
قابلمشاهده است ،نانوچندسازه Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite
تا  4چرخه پیاپی حدود  %۹5غلظتهای اولیه رنگهای  EBTو
 MBرا از بین برده است .مشاهدهشده است که فعالیت کاتالیتیکی
کاتالیست بازیافتی ،بهطور قابلتوجهی تغییر نکرده است ،و نشان
میدهد که نانوچندسازه  Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteدر
تخریب زیر نور خورشید  MBو  EBTبسیار پایدار است.

شکل ( :8الف) اثر  pHبر تجزیهی فتوکالیستی رنگهای  EBTو  MBبا
فتوکاتالیست  Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteبا غلظت  20ppmو زمان  220دقیقه
و (ب) نمودار تکرار چرخههای تخریب رنگهای  MBو  EBTتوسط فتوکاتالیست
 Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteبا غلظت  ۳0 ppmدر زمان  ۱۳0دقیقه

مکانیسم تخریب رنگ توسط Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite

میتوان به این صورت توجیه کرد :در نانوچندسازه
 ،Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteنانوذرات  Agمیتواند نور مریی
را برای تولید الکترون-حفرههای ناشی از پالسمون جذب کند
(معادله  .)۱الکترونهای ناشی از پالسمون سطحی نانوذرات نقره
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و الکترونهای تهیج یافته رنگهای  MBو  EBTبهسرعت در
باند هدایت  ZnOتزریق میشوند (معادله  .)2الکترونهای
ایجادشده توسط  Fe3+در نانوذرات  Fe3O4گرفته و به Fe2+
تبدیل میشوند و همچنین به مقدار برابر حفره در سطح
نیمههادی  ZnOتولید میشود (معادله  .)۳تبادل الکترون بین
 Fe3+و  Fe2+اکسیژن موجود در محیط را به سوپر اکسید تبدیل
میکند (معادله  .)4حفرههای ایجادشده در نانوذرات نقره و ZnO
مولکولهای آب موجود در محیط را به رادیکال هیدروکسیل
تبدیل میکنند (معادله  .)5در آخر رادیکالهای ایجادشده با
مولکولهای رنگِ ( EBTو  )MBجذبشده بر سطح نانورس
بنتونیت و کاتالیست وارد واکنش شده و آنها را به کربن
دیاکسید و آب و همچنین مواد کم مضرتر تخریب میکنند.
مکانیسم احتمالی تخریب فوتوکاتالیستی  MBو  EBTبا استفاده
از فرایند فتوکاتالیستی  Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteدر
معادالت زیر نشان دادهشده است:
)۱( Ag + hu (visible light) → Ag(e- + h+
)2( Ag (e-) + ZnO → Ag (h-) +ZnO (e-
۳( e- + Fe3+ → Fe2+
4( h+ (VB) (Ag or ZnO) + H2O → OH- + H+
5( dayes +(OH or O2-) → CO2+ H2O

 -4نتیجهگیری
بهطور خالصه میتوان نتیجه گرفت که نانوچندسازه
 Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteبهخوبی سنتز شده است.
همچنین ،براساس نتیجههای بهدست آمده از فنهای ،FT-IR
 EDX ،FE-SEM ،XRDو  ،VSMتکتک نانوذرات نیز
بهخوبی بر بستر/ساپرت کننده جامدی نانورس بنتونیت پایدار
شدهاند .همچنین ،نانوذرات نقره و  ZnOبهخوبی به روش
بیولوژیکی که روشی ارزان و کمهزینه است ،سنتز و بر سطح
الیههای نانورس بهخوبی پایدار شدهاند .نتیجههای بهدست آمده
از فعالیت فتوکاتالیستی تخریب رنگهای  EBTو  MBبهخوبی
نانوفتوکاتالیست
که
میدهند
نشان
 Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteاز توانایی باالیی برخوردار است.
نانوچندسازه
بازیافت
دادههای
همچنین،
 ،Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteپایداری فتوکاتالیست تا 4
چرخه پیاپی را تأیید میکند و حدود  %۹5غلظتهای اولیه
107

رنگهای  EBTو  MBرا از بین برده است .مشاهدهشده است
که فعالیت کاتالیتیکی کاتالیست بازیافتی ،بهطور قابلتوجهی تغییر
نکرده است ،و نشان میدهد که نانوچندسازه
 Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteدر تخریب زیر نور خورشید MB
و  EBTبسیار پایدار است .با توجه پایداری مغناطیسی
نانوفتوکاتالیست  ،Ag/Fe3O4/ZnO/Bentoniteبهراحتی
میتوان آن را با میدان خارجی از محیطهای آبی جدا کرد و در
اسکیلهای صنعتی از آن بهره گرفت .از طرفی دیگر با دوپه
شدن نانوذرات  Agبه نانوذرات فتوکاتالیست  ،ZnOدر سطح
فتوکاتالیست تشدید پالسمونیک سطحی نیز رخداده است ،زیرا
فتوکاتالیست بهخوبی پاسخگوی خوب نور خورشید بوده است.
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Synthesis of Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite magnetic
nanocomposite by green method with photocatalytic
application
B. Rashidzadeh, S. Fathalipour *, Ghazal Razmian
Department of chemistry, Faculty of Science, Payame Noor University, Tehran city

Abstract: Ag/ZnO magnetic photocatalyst based on Bentonite (Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite) was synthesized by
green method and investigated by various techniques: XRD, FT-IR, -EDAXSEM and VSM. To synthesize this
nanocomposite, first Zno nanoparticles were synthesized on bentonite substrate by green method in the presence
of vulgare extract and then Fe3O4 and Ag nanoparticles were prepared on ZnO/Bentonite. The prepared
nanocomposite showed high photocatalytic properties for the decomposition of methylene blue (MB) and
Eriochrome Black T (EBT) in the presence of sunlight, and the decomposition kinetics of MB and EBT followed
the Langmuir-Hinslowwood model. On the other hand, the decomposition of colors and weight loss of the
nanocomposite was very low after five tests, indicating that the synthesized magnetic nanocomposite has a high
stability and is easily recoverable.

Keywords: Bentonite” Eriochrome Black T” Methylene Blue” Photocatalyst” ZnO.
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