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چکیده
زمینه و هدف فرآیند فتوکاتالیســت ســالهاســت که بهعنوان یکی از راهکارهای زیســتمحیطی در کشــورهای
صنعتی دنیا بهکار میرود .فناوری نانو با ایجاد رویکردی نوین در صنعت فتوکاتالیست آیندة بسیار گستردهای را در
این زمینه نوید میدهد .طی فرآیندهای اکســـایش فتوکاتالیزوری ،مواد آالینده بر اثر تابش اشـــعة فرابنفش و در
حضــور کاتالیزورهای نیمههادی بهطور کامل تخریب و به  CO2و  H2Oتبدیل میشــوند .پژوهش حاضــر با هدف
تعیین میزان کارایی نانوذرات سنتزی اک سید روی با ا ستفاده از المپ بخار جیوة  9وات برای اولین بار در تخریب
داروی آتنولول انجام شده است.
مواد و روشها هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر فتوکاتالیست سنتزی نانواکسید روی بر میزان تخریب داروی
آتنولول(یک آالیندة آلی موجود در پساب) با استفاده از نور فرابنفش با شدت کم است .در این راستا تأثیر پارامترهای
اصلی مانند غلظت آالینده ،مقدار فتوکاتالیست pH ،محلول ،سرعت همزدن ،اثر اتمسفر نیتروژن ،حضور یونهای
مختلف زیر واکنش فتوکاتالیستی بررسی شده است.
یافتهها با انجام واکنش اکسیداسیون در پارامترهای بهینه؛ یعنی غلظت آتنولول  20میلیگرم در لیتر ،مقدار
فتوکاتالیست  10میلیگرم pH ،محلول  ،7سرعت همزدن  rpm 600پس از  120دقیقه تابشدهی دارو صددرصد
تخریب شد .نتایج بررسی ،قدرت قابل مالحظة فتوکاتالیست و المپ را در تخریب آتنولول نشان میدهد؛ نیز
بررسیهای سینتیکی زیر وضعیت بهینه ،سینتیک شبه مرتبة اول را نشان داد.
نتیجهگیری نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از کارایی قابل قبول فرایند تخریب فتوکاتالیستی نانوذرات سنتزی
اکسید روی در حضور المپ  9وات جیوه در تجزیة داروی آتنولول است.

 .1مقدمه
امروزه صنایع دارویی و بهداشتی سبب ورود آالیندههای
متنوعی به محیط زیست و منابع آب و تهدید سالمت مردم
شده است و حذف آنها از منابع آب و خاك ضروری است.

بهطور معمول داروها یا جذب لجن فعال و وارد هاضمهای
لجن میشوند و می توانند نقش ممانعتکن ندگی در فعال یت
تجزیة بیولوژیک باکتریهای بیهوازی داشته باشند و یا با
عبور از فرایندهای متداول تصفیة فاضالب به همراه پساب،
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وارد خاك یا منابع آبهای سطحی ،زیرزمینی و شرب می -
شوند[  .]1ترکیبات دارویی از جمله داروهای قلبی و عروقی،
موادی هستند که بسیار مفید هستند و با وجود عوارض
نامطلوب ،استفادة فراوانی در پزشکی دارند .از جملة این
داروها میتوان به یکی از پرمصرف ترین داروهای قلبی و
عروقی به نام آتنولول اشاره کردکه به دلیل شیوع بیماری -
های قلبی ،عروقی و فشارخون جزو داروهای پرمصرف در
ایران است .آتنولول در ردة بتابالکرها است و در درمان
آنژین صدری مزمن ،هایپرتانسیون ،کنترل زیادی
فشارخون(به تنهایی یا همراه دیگ ر داروهای کاهندة
فشارخون) و پیشگیری از انفارکتوس مجدد میوکارد مصرف
می شود  .حدود  50تا  60درصد دارو از مجرای گوارشی
جذب می شود .پیوند این دارو با پروتئین های پالسما اندك
است .متابولیسم دارو به مقدار کم در کبد صورت می گیرد.
نیمه عمر بیولوژیکی دارو  6-7ساعت و زمان الزم برای
رسیدن به اوج اثر  2 -4ساعت است 85 .تا  100درصد دارو
به صورت تغییرنیافته از راه کلیه دفع می شود  .با توجه به
مصرف خودسرانه و فروش بدون نسخة پزشک ،پیش بینی
میشود مقادیر بسیاری از این ترکیب در پسابهای
خانگی ،بیمارستانی ،صنایع داروسازی و در منابع آبهای
زیرزمینی موجود باشد[  .]1 -2بنابراین حذف این آالیندهها
از محیطهای آبی از ضرورتهای مهم به شمار می آید .با
توجه به اهمیت حذف داروها از منابع آبی ،ارائة یک روش
ساده ،حساس و سریع برای حذف آن ها ،ضروری به نظر
میرسد .روشهای زیادی برای حذف این ترکیبها
استفاده شده از جمله فرایندهای غشایی مانند
نانوفیلتراسیون ،اولترافیلتراسیون ،اسمز معکوس و غیره؛ که
از معایب آنها تأمین فشار باال ،هزینة باالی غشا و از همه
مهمتر گرفتگی شیمیایی یا میکروبی غشا است که مانع
عبور آب از فیلتر و کاهش فالکس جریان می شود[ .]3
تصفیه با اکسیداسیون متداول از دیگر روش های حذف
آالینده هاست که شامل افزودن عامل اکسیدکننده به آب یا
محلول حاوی مواد آالینده است .پس از انجام چنین
اکسیداسیون شیمیایی ساده ،درصدی از آالیندهها تجزیه و
حذف میشوند  .اغلب ،اکسیداسیون شیمیایی در تصفیة
فاضالب توسط عوامل اکسیدکنندهای از قبیل کلر و دیگر
ترکیب های حاوی کلر ) دی اکسید کل ،اسید هیپو کلرو(
اکسیژن ،ازن و هیدروژن پراکسید انجام میشود[  .] 4کلر و
مشتقات آن به دلیل قیمت پایین و در دستر بودن ،در نقش
اکسندة شیمیایی در تصفیه فاضالب قابل استفاده است؛ اما

به دلیل قدرت اکسیداسیون باال با مواد دارای حلقة
آروماتیک و دارای باند دوگانه واکنش میدهد که حاصل
آن مواد آلی هالوژنه است و بعضی از آنها پتانسیل خطر
سرطانزایی دارند .به همین دلیل استفاده از کلر در تجزیة
مواد آلی فاضالب مناسب نیست[  .]4،5ازن نیز یک
اکسیدکنندة قوی است(  ) E= 2.7 vکه قادر است مستقیم
یا غیرمستقیم عمل اکسیداسیون را انجام دهد؛ اما هزینة
اولیه لوازم و تأسیسات ،انرژی مورد نیاز ،محدودیت انتقال
جرم و راندمان کم معدنی سازی از فاکتورهای مهم در
پروسة اکسیداسیون با ازن است .به دلیل محصوالت فرعی
حاصل از تجزیة مواد آلی با مقاومت باال ،گاهی ممکن است
سمیت پساب از فاضالب خام بیشتر شود[ .]5
با توجه به تجزیه نشدن پسماندهای حاوی آالیندههای
نوپدید و محدودیت تجزیة این ترکیبها در تصفیة
بیولوژیک ،یک رویکرد مؤثر ،پروسههای اکسیداسیون
پیشرفته) (AOPsاست .این روشها بر اساس تولید
رادیکالهای حد واسط مانند رادیکالهای هیدروکسیل
) (˚OHاست که پتانسیل اکسیداسیون آن  E= 2.8 vو در
قیاس با اکسیداسیونهای متداول بیشتر است و آن را
نسبت به دیگر اکسیداسیونها در تجزیة ترکیبات آلی
مختلف موثرتر می سازد .در این پروسه این انتظار وجود
دارد که مواد آلی به مواد حد واسط قابل تجزیة زیستی
شکسته شوند)مواد با میزان مسمومیتِ کمتر یا قابل تجزیة
زیستی(یا حتی به مواد معدنی ،آب و کربن دی اکسید
تبدیل شوند[  .]4دراین میان ،فرایندهای اکسیداسیون
پیشرفته از جمله حذف فتوکاتالیستی در جایگاه یک روش
مؤثر ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
نانوذرات از چند ده یا چند صد اتم یا مولکول در کنار
هم تشکیل شده و در عین حال می توانند اندازه ها و
مورفولوژی های متفاوتی(آمورف ،کریستالی ،کروی ،صفحه-
ای و غیره) داشته باشند .سرانج ام بیشتر انواع نانوذرات به -
شکل پودر خشک یا ذرات پراکنده در محلول در دسترس
هستند .در حالت دوم ذرات نانو پودر با آب یا یک حالل آلی
ترکیب می شوند و یک سوسپانسیون را تشکیل میده ند .از
جمله مواد نانوپودر که از اهمیت زیادی برخوردارند می توان
از نانوذرات اکسیدها ی فلزی مانند سیلیکا( ،) SiO 2اکسید
تیتانیوم( ،) TiO 2اکسید روی(  ،) ZnOآلومینا( ) Al2O 3یا
اکسید آهن( ) Fe 2O3نام برد که کاربردهای زیاد و متنوعی
دارند .برای تولید نانوذرات روش های بسیار متنوعی وجود
دارد[ .] 6این روش ها در اصل به سه گروه چگالش از یک
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راههای حل این مشکل استفادة مجدد از آبهای مصرف
شده پساب ها) برای مصارف غیرشرب و حتی شرب است .
در بسیاری از نقاط جهان مانند آمریکا ،سنگاپور و مکزیک
از پساب برای تأمین آب شرب استفاده میکنند و این
ممکن است در دیگر کشورها نیز در آینده مورد توجه قرار
گیرد .بنابراین تأمین آب شرب و استفادة بعضی صنایع از
پسابهای تصفیه شده نیاز به حذف همة آالیندهها به ویژه
آالیندههای نوپدید از آب دارد[  .] 5 ،9ترکیب های دارویی
نیز از آالیندههای نوپدید که در حال حاضر مصارف باالیی
را در جهان دارند و روزبه روز نیز به مصرف آنها افزوده
میشود ،بایستی از منابع آب حذف شوند[  .] 9تاکنون
گزارشی مبنی بر تخریب فتوکاتالیستی داروی آتنولول
توسط نانوذرات سنتزی اکسید روی و المپ کمفشار  9وات
جیوه از محیط های آبی گزارش نشده است .هدف این
پژوهش ،بررسی میزان کارایی فتوکاتالیست سنتزی و المپ
 9وات بخار جیوه و بهینه سازی پارامترهای دخیل در
راندمان تخریب داروی آتنولول از محلول های آبی است.
در جدول شمارة  ، 1شرایط و نتایج حاصل از تحقیقهای
مشابه با تحقیق حاض ر مقایسه شده است.

بخار ،سنتز شیمیایی و فرآیندهای حالت جامد تقسیم
می شوند .استفاده از روش سنتز شیمیایی شامل رشد
نانوذرات در یک محیط مایع حاوی انواع واکنشگرها است.
روش سل-ژ ل 1نمونة چنین روشی است .در روش های
شیمیایی اندازة نهایی ذره را می توان با توقف فرآیند
هنگامی که اندازة مطلوب به دست آمد یا با انتخاب مواد
شیمیایی تشکیل دهندة ذرات پایدار و توقف رشد در یک
اندازة خاص کنترل کرد .این روش ها اغلب کم هزینه
هستند؛ اما آلودگی حاصل از مواد شیمیایی می تواند یک
مشکل باشد .در این پژوهش ما با استفاده از روش سل ژل
فوتوکاتالیست اکسید روی را سنتز کرده ایم[  . ]7با ظهور و
افزایش آالیندههای نوپدید در آب،نیاز به حذف موادی
مثل داروها ،سموم ،مواد آلی و معدنی حاصل از فاضالب -
های صنعتی و غیره(که روزبهروز بر میزان آنها در منابع
آب و پساب افزوده میشود و غلظت بسیاری از آنها از
بیشینة مجاز در آبهای شرب بیشتر است) با توجه به
ارتقای کیفیت و سخت گیرانه تر شدن استانداردهای آب
شرب ،ضروری است[ . ]8با افزایش جمعیت و مصرف
سرانه ،نیاز به تأمین آب روزبهروز افزایش می یابد .یکی از

جدول  .1بررسی وضعیت و نتایج حاصل از پژوهشهای مشابه بر بتا بالکرها با پژوهش حاضر
آالینده
روش
نتایج
آتنولول( 40میکروموالر)
سدیم نیترات( 5میلی موالر)
 72درصد تخریب پس از  240دقیقه تابش
المپ زنون  1000وات
آتنولول( 37/6میکروموالر)
تیتانیوم دی اکسید( 2گرم بر لیتر)
 100درصد تخریب پس از  180دقیقه تابش
المپ پر فشار جیوه
آتنولول( 5-30میلیگرم بر لیتر)
تیتانیوم دی اکسید( 50-3000میلی گرم بر
 80درصد تخریب پس از  120دقیقه تابش
لیتر)
المپ زنون  1000وات
متوپرولول( 50میلیگرم برلیتر)
تیتانیوم کوتشده با کربن مغناطیسی
 100درصد تخریب پس از سه ساعت
المپ زنون  1500وات
آتنولول( 20میلیگرم بر لیتر)
اکسید روی سنتزی( 10میلیگرم)
 100درصد تخریب پس از  120دقیقه تابش
المپ کمفشار جیوه

مرجع
12
13

22
23
پژوهش
حاضر

کلریدریک ،کلرید سدیم ،کربنات سدیم ،سولفات سدیم ،نیترات
سدیم ،فسفات هیدروژن دی سدیم همگی از مرك تهیه شدند
و با غلظت مشخص به محلول مورد آزمایش افزوده شد تا اثر
رادیکالخواری آنها بررسی شود.

 .2مواد و روشها
 .2.1تهیة مواد و وسایل
آتنولول از شرکت ایراندارو تهیه شد .محلول استاندارد 1000
میلیگرم بر لیتر در آب مقطر آماده و در دمای  4درجة سانتی-
گراد نگهداری شد .همة مواد شیمیایی و حاللهای استفادهشده
در این پژوهش از شرکت مرك و آلدریچ خریداری و بدون
خالصسازی مجدد بهکار رفت .هیدروکسید سدیم ،اسید

 .2.2سنتز و تعیین مشخصات نانوذرات اکسید روی
سنتز نانوذرات اکسید روی به روش سل-ژل انجام شد .به-
اینمنظور  13گرم استات روی دو آبه توزین و در 300

1-Sol-gel
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نانومتر ( ) UVC,Philips Co.درون یک محافظ کوارتزی به
قطر  2/5سانتیمتر به شکل عمودی درون ظرف قرار گرفت
تا ضمن استفاده از ماکزیموم شدت تابش تماسی بین آب و
المپ نباشد .این محلول به مدت  20دقیقه در تاریکی با یک
هم زن مغناطیسی هم زده شد تا فرایند جذب سطحی
آتنولول بر روی نانوذرات اکسید روی کامل شود .سپس المپ
روشن شد تا فرایند فتوتخریب صورت گیرد .در همة
آزمایشها  pHمحلول به وسیلة محلول سود و اسید
کلریدریک  1نرمال تنظیم شد .در مدت زمانهای ده دقیقه-
ای  3میلی لیتر از محلول آزمایش نمونه برداری و پس از
جداکردن فتوکاتالیست با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول
موج  224نانومتر خوانده شد.
کارایی فرایند فتوتخریب  ZnO/UVCدر وضعیتهای
مختلف و بر مبنای محاسبة درصد تخریب آتنولول مطابق
معادلة زیر بررسی شد.

میلی لیتر آب مقطر حل ش د؛ سپس توسط یک همزن
مغناطیسی با دور باال هم زده و مقدار  17گرم سدیم دودسیل
سولفات  SDSبه آن افزوده شد .محلول سود  0/2موالر
قطره قطره به محلول مورد نظر اضافه و  pHآن  12تنظیم
شد و بهمدت  14ساعت در دمای  160درجه قرار گرفت.
رسوب حاصل جدا و چندین بار توسط آب دیونیزه و اتانول
شسته و به مدت سه ساعت در دمای  60درجه خشک شد؛
سپس برای کلسیناسیون بهمدت  4ساعت در دمای 450
قرارگرفت[.]7
تعیین مشخصات نانوذرات برای کنترل سنتز و کاربرد
آن ها ضروری است .تعیین این مشخصات با روش های
گوناگونی مطالعه می شود که برخی از آنها عبارت است از:
میکروسکوپ الکترونی روبشی) ،( 1 SEMمیکروسکوپ
الکترونی عبوری( )TEM2و پراش پرتو .]10[)XRD3( X
 . 2.3روش آزمایش
صد میلی لیتر از محلول آبی آتنولول به غلظت  20میلیگرم
بر لیتر با  10میلی گرم اکسید روی مخلوط و در یک ظرف
شیشه ای استوانه ای به ارتفاع  30و قطر داخلی  4/5سانتی-
متر ریخته شد .المپ  9وات کم فشار جیوه با طول موج 254

ATL degradation (%) = (C 0 – Ct) / C0 ×100

( )1
در این معادله  C0و  Ctبهترتیب غلظت اولیه و غلظت در زمان
 tپس از تابش المپ است.

شکل  .1ساختار آتنولول

سایز ذرات حدود  57نانومتر است و ساختار کروی شکل
دارند .مقایسة تصاویر به دست آمده از پراش اشعة (Xشکل
 )3با داده های کارت استاندارد( )JCPPSکه متعلق به
نانوذرات اکسید روی خالص است هشت پیک واضح را نشان
می دهد که بیان از کریستالی بودن ذرات دارد .همچنین هیچ
پیکی مربوط به ناخالصی دیده نمیشود و خلوص باالی
فتوکاتالیست سنتز شده را تأیید می کند .در این مرحله اثر
جذب سطحی بررسی شد .این بار  100میلی لیتر محلول
آزمایش به همراه  10میلی گرم اکسید روی در تاریکی همزده
شد .میزان آتنولول جذب سطحی شده بر روی سطح نانوذرات
اکسید روی کمتر از 10درصد است.

 .3یافتههای پژوهش
برای بررسی اثر فتولیز ،صد میلی لیتر از محلول مورد آزمایش
بهوسلة المپ  UVCو در غیاب فتوکاتالیست تابشدهی شد
تا اثر تخریب دارو با تابش  UVCبه تنهایی ارزیابی شود .بر
اساس آزمایشهای اولیه تنها  9درصد از دارو با تابش UVC
تخریب می شود؛ بنابراین فتولیز پدیدة مؤثر و غالب در این
تخریب نیست.
تصاویر  SEMو  XRDمشخصات اکسید روی سنتز
شده را نشان میدهد .تصاویر ( SEMشکل  )2سایزهای
مختلف نانوذرات اکسید روی را نشان می دهد که متوسط

3-X-Ray Diffraction

1-Scanning electron microscope
2 -Transmission electron microscope
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شکل  .2تصویر  SEMبرای بررسی مورفولوژی سطح ZnO

شکل  .3نمودار  XRDبرای بررسی خلوص ZnO

آبی آتنولول ،سرعت همزدن  ،rpm 600با افزودن مقدار 10
میلیگرم فتوکاتالیست سنتزی و در جریان هوای آزمایشگاه در
بازههای  4<pH<8انجام شد pH .اولیه محلول آتنولول  8/2بود.
همانطور که از شکل  4پیداست برای بررسی اثر  ،pHدر
گسترة تغییر  pHاز  4تا  7راندمان تخریب آتنولول افزایش و
در  pHهای باالتر از  7میزان راندمان تخریب کاهش مییابد.

 .1.3اثر pH
تغییر  pHمحیط نقش مهمی در تخریب فتوکاتالیستی ایفا می-
کند؛ زیرا باعث تغییر در بار سطحی فوتوکاتالیستها شده و
میزان جذب سطحی مولکولهای آتنولول بر روی سطح ZnO
را تحت تأثیر قرار میدهد .بهمنظور بررسی اثر  ، pHفرایند
تخریب فوتوکاتالیستی در غلظت  20میلیگرم بر لیتر محلول
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سایر آزمایشها  pH ،7 pHبهینه اعمال شد.

بنابراین  pH ،7 pHبهینه انتخاب شد .با توجه بهشکل  ،4در

شکل  )4بررسی اثر  .pHوضعیت آزمایش :غلظت آتنولول  20میلیگرم بر لیتر ،مقدار فتوکاتالیست  10میلیگرم ،سرعت همزدن محلول 600
 ،rpmتابشدهی با المپ  9وات جیوه پس از  20دقیقه تاریکی

فتوکاتالیست  10میلیگرم است .با افزایش دوز فتوکاتالیست از
 5تا  10میلیگرم درصد تخریب دارو پس از  120دقیقه تابش-
دهی بهترتیب از  62به  100درصد افزایش مییابد؛ اما با افزایش
میزان فتوکاتالیست به  15و  20میلیگرم میزان تخریب به-
ترتیب کاهش یافت .در دیگر آزمایشها مقدار  10میلیگرم
فتوکاتالیست به محلول آزمایش افزوده شد.

 .2.3اثر دوزفتوکاتالیست
اثر مقادیر مختلف فتوکاتالیست(20 ،15 ،10 ،5میلیگرم) بر
محلول  20میلیگرم بر لیتر آتنولول ،سرعت همزدن ،rpm 600
 ،7 pHتابش المپ  9وات جیوه و در جریان هوای آزمایشگاه
ارزیابی شد .نتایج شکل  5نشان میدهد که مقدار بهینه برای

شکل  )5بررسی اثر مقدار فتوکاتالیست .وضعیت آزمایش :غلظت آتنولول  20میلیگرم بر لیتر pH ،محلول  ،7سرعت همزدن محلول ، rpm 600
تابشدهی با المپ  9وات جیوه پس از  20دقیقه تاریکی
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محلول روشن و نمونهبرداری در فواصل زمانی  10دقیقه انجام
شد .از بررسی نتایج (شکل  )6چنین برمیآید که با افزایش
غلظت اولیة دارو زمان رسیدن به تخریب کامل افزایش مییابد؛
چنانکه غلظت  10میلیگرم بر لیتر آتنولول در  100دقیقه و
غلظت  20میلیگرم در لیتر پس از  120دقیقه تابشدهی به
تخریب کامل میرسد؛ درحالیکه غلظت  30میلیگرم بر لیتر
در همین مدت زمان  80درصد تخریب میشود.

 .3.3اثر غلظت اولیة محلول آتنولول
برای بررسی اثر غلظت اولیه آتنولول محلولهایی با غلظت ،10
 20و  30میلیگرم بر لیتر تهیه شد .هر یک از محلولها در pH
 7و در حضور  10میلیگرم نانوذرات سنتزی اکسید روی و به-
مدت بیست دقیقه در تاریکی همزده شد .پس از اطمینان از
کامل شدن جذب سطحی ،المپ کمفشار بخار جیوة درون

شکل  )6بررسی اثر غلظت اولیه آتنولول .وضعیت آزمایش pH :محلول  ،7مقدار فتوکاتالیست  10میلیگرم ،سرعت همزدن محلول ،rpm 600
تابشدهی با المپ  9وات جیوه پس از  20دقیقه تاریکی

اتمسفر نیتروژن نسبت به اتمسفر هوا بهطور چشمگیری کاهش
دارد .در وضعیت یکسان(غلظت  20میلیگرم بر لیتر آتنولول،
 ،7 pHسرعت همزدن  ،rpm 600مقدار  10میلیگرم
فتوکاتالیست سنتزی ،روشن کردن المپ  9وات بخار جیوه پس
از  20دقیقه تاریکی) با گذشت  120دقیقه ،تخریب
فتوکاتالیستی در اتمسفر هوا کامل شد؛ درحالیکه در اتمسفر
نیتروژن تنها  45درصد تخریب شد.

 .3.4اثر همزدن محلول
حضور نانوذرات اکسید روی در محلول آتنولول یک
سوسپانسیون ایجاد میکند .دور از انتظار نیست که در غیاب
همزن مغناطیسی یا در سرعتهای پایین همزدن(تا )rpm 400
این نانوذرات تهنشین شوند .آزمایشهای اولیه با تأیید این
استدالل نشان دادند که در سرعتهای کمتر از  rpm 400به-
دلیل تهنشینی فتوکاتالیست راندمان تخریب بهشدت کاهش
مییابد؛ اما در سرعتهای باالتر( )rpm 800 ،600نانوذرات
اکسید روی بهخوبی در کل محلول توزیع شده و تخریب
فتوکاتالیستی انجام میشود .در همة آزمایشها سرعت همزدن
 rpm 600تنظیم شد.

 .3.6اثر آنیونهای مختلف
از آنجا که احتمال حضور یونهای معدنی حلشده در پساب و
تأثیر آنها بر فرایند تخریب فتوکاتالیستی وجود دارد ،اثر آنیون-
های مختلف ارزیابی شد .در این تحقیق ،اثر غلظتهای مختلف
از آنیونهای  Cl−, HCO3−, SO42−, NO3−, HPO42−بررسی شد.
بههمیندلیل مقادیری متفاوت(رنج  300تا  1000میلیگرم بر
لیتر) از این آنیونها به محلول آبی با غلظت  20میلیگرم بر
لیتر آتنولول و در حضور  10میلیگرم اکسید روی سنتزی با

 .3.5اثر اتمسفر
بهمنظور بررسی اثر اتمسفر آزمایش را یکبار در حضور دمیدن
گاز نیتروژن و بار دیگر در غیاب آن -که به منزله نفوذ هوای
آزمایشگاه است -انجام شد .تخریب فتوکاتالیستی آتنولول در
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فتوکاتالیست  100میلیگرم بر لیتر ،7 pH ،زمان تابش المپ
 120دقیقه ،سرعت همزدن  )rpm 600انجام و از معادله
 Langmuir-Hinshelwoodاستفاده شد .معادله سینتیکی این
واکنش مطابق با معادلة زیر( )2است.

 7 pHو سرعت همزدن  rpm 600افزوده و پس از  20دقیقه
تاریکی المپ روشن شد .نتایج حاصل مؤید این است که یون-
های  HPO42−تا غلظت  600میلیگرم بر لیتر و سایر آنیونها
تا غلظت  1000میلیگرم بر لیتر ایجاد مزاحمت نمیکنند و در
غلظتهای باالتر بهدلیل خاصیت رادیکالخواری آنیونها
راندمان تخریب کاهش مییابد.

() 2

𝑡 𝐾 = ) ln ( 𝐶𝑡 ⁄𝐶0
𝑡𝐶 غلظت پس از گذشت زمان t

در این روابط  𝐶0غلظت اولیه،
و  Kثابت سینتیک واکنش(شیب نمودار) هستند[ .]11با توجه
به نتایج بهدست آمده از رسم تغییرات) ln (Ct/C0برحسب زمان
و حصول نمودار خطی ،مقبولیت معادله به اثبات رسید.

 .3.7بررسی سینتیک واکنش تخریب فتوکاتالیستی
آتنولول
بهمنظور ارزیابی سینتیک واکنش یک مجموعه آزمایش در
وضعیت بهینه(غلظت آتنولول  20میلیگرم بر لیتر ،دوز

شکل  )7بررسی سینتیک واکنش

در باالی محلول قرار داده میشود؛ اما در این پژوهش المپ را
درون محلول آزمایش قرار میدهیم تا بیشترین کارایی المپ را
داشته باشیم[ .]12،13برایمثال در تحقیقی که  Jiو همکارانش
بر محلول آتنولول با غلظت  40میکروموالر انجام دادند ،از المپ
 1000وات زنون در حضور نیترات سدیم  5میلیموالر استفاده
کردند که پس از گذشت مدت زمان تابش  240دقیقه تنها 72
درصد از آتنولول تخریب شده بود[ .]12المپهای کمفشار 9
وات نهتنها مضرات کمتری نسبت المپهای معمولی دارند؛ بلکه
با انرژی کافی ،شدت زیاد و طول عمر در کنار نانوفتوکاتالیست-
های سنتزی توانایی تخریب کامل داروی آتنولول را دارند.
نتایج آزمایشها نشان داد فرایندهای جذب سطحی و
فتولیز ،هر کدام بهتنهایی کارایی ناچیزی در راندمان تخریب یا
حذف این آالینده دارد .با کاربرد همزمان این دو
فرایند(نانوذرات سنتزی اکسید روی و المپ  9وات فرابنفش)
بهدلیل تشکیل رادیکالهای اکسندة هیدروکسیل ،راندمان
تخریب آالینده به  100درصد افزایش یافت.
در تفسیر اثر  pHباید عوامل مختلفی مانند برهمکنشهای

 .3.8تخریب فتوکاتالیستی نمونة حقیقی
با توجه به حضور یونهای متعدد در آب شهری ،آب شهر نمونه
حقیقی انتخاب شد .در وضعیت بهینه یکبار محلول  20میلی-
گرم بر لیتر آتنولول در آب مقطر و یکبار در آب شهر آزمون
شد .پس از گذشت  120دقیقه تابشدهی محلول آب مقطر به-
طور کامل و محلول آب شهر  93/2درصد تخریب شد.

 .4بحث
در این تحقیق ،هدف بررسی راندمان حذف و بهینهسازی
پارامترهای مؤثردر فرایند اکسیداسیون پیشرفته آتنولول و
بررسی اثرات نانوجاذب سنتزی اکسید روی برای تخریب
داروی مذکور بوده است .بهاینمنظور از میان روشهای
اکسیداسیون پیشرفته ،فوتولیز و تخریب فوتوکاتالیستی انتخاب
و برای اولین بار از المپ کمفشار جیوه با قدرت  9وات در کنار
نانوذرات سنتزی اکسید روی استفاده شد .این المپ در مقایسه
با المپهای  UVمعمولی( 150 ،16و  ...وات) انرژی کمتری
مصرف میکند .اغلب در بررسیهای مشابه المپهای پرقدرت
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الکتروستاتیک بین مولکولهای آتنولول ،سطح فتوکاتالیست،
 pHنقطة صفر فتوکاتالیست ،حالل و رادیکالهای احتمالی به-
وجود آمده در نظر گرفته شود .برای تعیین  pHنقطة صفر از
روش جابهجایی  pHاستفاده شد[ .]17بدینمنظور 0/0450
گرم از جاذب به درون بالنهایی شامل  50میلیلیتر محلول
پتاسیم نیترات با غلظت  0/10موالر افزوده شد pH .این
محلولها با استفاده از هیدروکلریک اسید و سدیم هیدروکسید
در محدودة بین  3تا  10تنظیم شد .محلولهای حاصل بهمدت
 6ساعت همزده شد .پس از گذشت این مدت زمان ،دوباره pH
محلولها اندازهگیری شد .سپس نمودار تغییرات  pHبرحسب
 pHاولیة محلول رسم شد .نقطهای که در آن  ΔpHبرابر صفر
شد pH ،نقطة صفر در نظر گرفته شد .در این مطالعه  pHنقطة
صفر برابر  7است .در بررسیهای دیگر محققان نیز  pHنقطة
صفر نزدیک به همین مقدار گزارش شده است[ .]14،15بنابراین
مطابق معادلههای زیر بار سطحی ZnOدر  pHهای کمتر از این
مقدار مثبت و در  pHهای بزرگتر از این مقدار منفی است:
pH<7
pH>7

فعال برای جذب است .چنانکه با افزایش غلظت آالینده ،بیشتر
مولکولهای آلی روی سطح نانوذرات جذب و مانع تولید
رادیکالهای هیدروکسیل میشود .در نهایت راندمان تخریب
فتوکاتالیستی برحسب زمان با افزایش غلظت کاهش می-
یابد[.]18
در بررسی اثر اتمسفر هوا و نیتروژن معلوم شد که تخریب
فتوکاتالیستی آتنولول در اتمسفر نیتروژن نسبت به اتمسفر هوا
بهطور چشمگیری کاهش دارد؛ زیرا اکسیژن جذب سطحی شده
در سطح فتوکاتالیست ،با تشکیل رادیکالهای آنیونی
سوپراکسید (─●  )O2الکترونهای باند هدایت را به دام میاندازد
و از ترکیب مجدد آنها پیشگیری میکند .تشکیل این رادیکال-
ها میتواند منجر به تشکیل ذرات اکسیژنی فعال دیگر شود.
الزم به ذکر است که اکسیژن جذب سطحی شده تأثیر منفی بر
جذب مولکولهای آلی ندارد؛ زیرا مکان جذب آنها باهم
متفاوت است[.]19
ارزیابی اثر مزاحمت آنیونها بر راندمان تخریب ،حاکی از
عدم مزاحمت آنها در تخریب آتنولول بود .این مواد ممکن
است با دیگر گونهها برای رسیدن به سایتهای فعال روی سطح
فتوکاتالیست رقابت کنند یا اینکه باعث غیرفعال شدن
فتوکاتالیست شوند[ .]20آنیونها با توجه به قدرت
اکسیدکنندگیشان بر فعالیت فتوکاتالیستی اثر میگذارند و در
نقش گیرندة رادیکال هیدروکسیل روی سطح فتوکاتالیست
عمل میکنند .آنیون جذبشده روی سطح فتوکاتالیست باعث
افزایش سرعت ترکیب مجدد الکترون حفره میشود[ .]21در
غلظتهای باالتر بهدلیل خاصیت رادیکالخواری آنیونها
راندمان تخریب کاهش مییابد .بنابراین نتایج میتوان گفت با
نانوذرات سنتزی اکسید روی و در حضور المپ کمفشار بخار
جیوة  9وات بهطور مؤثر میتوان آتنولول را تخریب کرد و عوامل
مزاحم تأثیری بر راندمان ندارند.

ZnO + 2H+ → Zn2+ + H2O
Zn(OH)4-2

→ ZnO + 2OH + H2O
-

مولکول آتنولول دارای یک حلقة آروماتیک و یک گروه آمینی
است .واکنش آتنولول در  pHهای مختلف بهمیزان  pKaگروه
آمین بستگی دارد که این میزان  9/6است [ .]12،13بنابراین می-
توان گفت در  pHبین  7تا  9/6گروه آمینی پروتونه شده؛ درحالی-
که بار سطح فتوکاتالیست در  pHهای باالتر از  7منفی میشود و
جاذبههای الکتروستاتیکی بین آنها افزایش مییابد .در  pHهای
باالتر از  9/6بار منفی ایجاد شده بر مولکول آتنولول(گروه
هیدروکسیل دپروتونه میشود) با بار منفی سطح  ZnOدچار دافعه
میشوند .مطابق معادلة باال ،در محیط قلیایی اکسید روی بهشکل
هیدروکسید روی درآمده ،باعث افزایش کدورت محلول ،عدم نفوذ
نور و کاهش سطح فعال فتوکاتالیست میشود.
با افزایش دوز فتوکاتالیست از  5تا  10میلیگرم درصد
تخریب دارو افزایش مییابد؛ زیرا سطح فعال بیشتری در
دسترس خواهد بود .در دوزهای باالتر(تا  20میلیگرم)،
نانوذرات اضافی موجود در محلول با ایجاد کدورت و افزایش
پراکندگی نور ،شدت تور تابیده شده را کاهش میدهد؛ پس
درصد تخریب نیز کاهش مییابد[.]16
چنانکه انتظار میرود در زمان تاریکی بخشی از مولکول-
های آتنولول جذب سطح فتوکاتالیست میشوند .بهطبع با
افزایش تعداد مولکولها در حجم ،سطح فعال فتوکاتالیست
بیشتر اشغال شده است .در کل ،دلیل کاهش تخریب با افزایش
غلظت آتنولول در نتیجة کاهش نفوذ نور یا کاهش مکانهای

 .5نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد که تخریب کامل داروی آتنولول با
استفاده از نانوذرات سنتزی اکسید روی و المپ  9 UVوات
امکانپذیر است .بر اساس نتایج  XRDو  SEMذرات
فتوکاتالیست ،خالص و در مقیاس نانوسنتز شدهاند .این ذرات
در حضور تابش المپ کمفشار  9واتی که درون محلول قرار
میگیرد بهطرز کارآمد و مؤثری میتوانند آتنولول را کامل
تخریب کنند .این روش زیر تأثیر عوامل مزاحم مانند آنیونها
نیست و از معادلة سینتیکی شبه درجة اول تبعیت میکند.
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Abstract
Introduction: The photocatalytic process has been used for many years
in industrialized countries as a solution to the world's environmental
pollution. During the oxidative photo-catalytic processes, the pollutants
are completely degraded by UV irradiation in the presence of semiconductor catalysts, and are converted to CO2 and H2O. In this work, for
the first time, the use of a 9-Watt UVC lamp with synthetic zinc oxide
nanoparticles for degradation of atenolol is studied.
Materials and Methods: The main objective of this work is to
investigate the effect of synthetic zinc oxide photo-catalyst on the rate of
destruction of atenolol as an organic pollutant in wastewater using lowintensity UV light. The effects of parameters such as concentration of
atenolol, amount of photo-catalyst, pH, stirring rate, atmospheric
nitrogen, and presence of various ions are studied in the photocatalytic
reaction.
Results: An oxidation reaction is performed under the optimal
experimental conditions, i.e. 20 mg L-1 of atenolol, 10 mg L-1 of the
photo-catalyst, pH 7.0, and a stirring rate of 600 rpm. After 120 minutes
of irradiation, atenolol was degraded completely. Kinetic studies under
optimized conditions are shown pseudo- first order kinetic.
Conclusion: The results of this study indicate the acceptable
performance of the photocatalytic degradation process of synthetic zinc
oxide nanoparticles and 9-watt mercury vapor lamp in the decomposition
of atenolol.
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