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 1گروه زمین شناسی محیطی ،پژوهشکده علوم پايه کاربردي ،جهاد دانشگاهی ،تهران ،ايران
 2گروه محیطزيست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،مازندران ،ايران
 3گروه علوم محیط زيست ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزيست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران
 4گروه شیمی تجزيه و آاليندهها ،دانشکده علوم شیمی و نفت ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت1400/01/16 :

تاريخ پذيرش1400/04/01:

هاتفی ،ر ،.ح .يونسی ،ع .ماشين چيان مرادي و س .نوجوان .1401 .کارايی فتوکاتالیست  TiO2آناتاز مغناطیسی لود شده توسط گرافن
کوانتوم دات در حذف داروي ايمیپرامین از محیط آبی .فصلنامه علوم محیطی.20-1 :)1(20 .
سابقه و هدف :صنايع داروسازي در رده چهارم تولید فاضالب قرار دارد و حاوي مقادير قابل توجهی از داروها و پیش مادههاي مورد نیاز
در داروسازي هستند که سمی بوده و با روشهاي سنتی بهراحتی حذف نمیشوند و استفاده از روشهاي پیشرفته جهت پاکسازي مورد نیاز
است .هدف از اين پژوهش ،سنتز  ،Fe3O4سنتز فتوکاتالیست  TiO2آناتاز ،نشاندن  TiO2روي  ،Fe3O4سنتز  GQDاز مالتوز براي اولین بار،
نشاندن  GQDروي  Fe3O4/TiO2و تولید نانوکامپوزيت  Fe3O4/TiO2/GQDو بررسی میزان کارايی فتوکاتالیست سنتزي در تخريب
فتوکاتالیستی ايمیپرامین از محیط آبی است.
مواد و روشها :فتوکاتالیست سنتزي  Fe3O4/TiO2/GQDsشامل سه جزء است که در چهار مرحله سنتز گرديده است .در ابتدا ،اکسید
آهن به فرم مگنتیت و به روش همرسوبی تهیه شد .سپس  Fe3O4/TiO2با استفاده از روش سل  -ژل و از تیتانیوم ايزوپروپوکسايد ()IV
بهعنوان منبع تیتانیوم و در فرم بلوري آناتاز سنتز گرديد .در مرحله سوم ،از مالتوز بهعنوان منبع کربن براي تولید  GQDبه روش هیدروترمال
استفاده شد .در پايان ،فتوکاتالیست بهروش هیدروترمال از نشاندن  GQDدر ساختار  Fe3O4/TiO2حاصل شد .ويژگیهاي ساختاري و
کیفیت فتوکاتالیست با استفاده از روشهاي  ،FT-IRايزوترم جذب/واجذب نیتروژن FESEM ،و  HRTEMبررسی شد .در پايان ،کارايی
تخريب فتوکاتالیستی تحت تأثیر متغیرهاي مختلف بررسی شد.
نتايج و بحث :نتايج طیفسنجی  FT-IRنانو پودرها و فتوکاتالیست سنتزي بیان کننده وجود پیکهاي جذبی  Fe–O ،C-O ،C-H ،C=Cو
 Ti-O-Tiاست .همچنین پیکهاي جديد در  1400 cm-1و  1170 cm-1چهبسا مربوط به تشکیل پیوند  Fe–Oبین آهن  Fe3O4و گروه
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کربوکسیل  GQDSاست که گوياي تشکیل موفقیتآمیز  Fe3O4/TiO2/GQDاست .مساحت سطح ويژه فتوکاتالیست بر پايه ايزوترم
جذب/واجذب  38 m²/gاست .همچنین براساس طبقهبندي آيوپاک ،اين ايزوترمها از نوع  IVو مربوط به ساختارهاي متخلخل مزوپور و
حلقه هیستريس  H2است .تصويرهاي  FESEMبیان کننده ريختشناسی کمابیش کروي فتوکاتالیست سنتزي و توزيع يکنواخت نانوذرات
 TiO2در سطح مگنتیت است که بدون تغییر در مورفولوژي و فقط با تغییر اندازه ذرات پس از نشستن  TiO2روي سطح نانوذرات اکسید
آهن مغناطیسی همراه بوده است .تصويرهاي  HRTEMگوياي شکل کروي ذرات با قطر عمدتا کمتر از  50 nmو فاصله مشبک مربوط به
آناتاز ( )TiO2و  GQDsاست .همچنین عملکرد فتوکاتالیستی نانوکامپوزيت سنتزي و دستيابی به بیشینه درصد حذف ايمیپرامین متأثر
از متغیرهاي مختلف دوز فتوکاتالیست ، pH ،دماي محیط ،مدت زمان تابش مورد سنجش قرار داده شد .شرايط بهینه حذف شامل دوز
فتوکاتالیست  0/5گرم بر لیتر pH ،برابر با  ،3دما برابر با  40 °Cدر مدت زمان تابش  120دقیقه با راندمان بالغبر  %90در پساب آزمايشگاهی
و کمابیش  %70براي پساب واقعی بهدست آمد .آزمايشهاي بازيابی فتوکاتالیست بیان کننده پايداري فتوکاتالیست سنتزي است که میتواند
بدون از دست دادن فعالیت اولیه قابل استفاده دوباره براي فرايند تصفیه باشد.
نتيجهگيري :نتايج نشان میدهد که مکانیسم تخريب ايمیپرامین از نوع تخريب اکسیداسیونی از طريق حفرههاي نوري تولید شده است
و از سینتیک درجه اول تحت تابش نور  UVAپیروي مینمايد .همچنین يافتهها گوياي قابلیت کاربرد صنعتی فتوکاتالیست سنتزي
 Fe3O4/TiO2/GQDsدر تصفیه پساب حاوي آاليندههاي آلی پايدار تحت شرايط بهینه است.
واژههاي کليدي :نانوکامپوزيت  TiO2/GQDsمغناطیسی ،معدنی شدن فتوکاتالیستی ،مکانیسم تخريب نوري.

مقدمه
بهتازگی ،آاليندههاي نوظهور 1در محیط آبی به يک دغدغه

است و براساس مطالعه ملی بیماريها و آسیبها در ايران،

بزرگ در سراسر جهان تبديل شده است .آاليندههاي

افسردگی سومین مشکل سالمتی کشور است که

نوظهور شامل داروها ،محصوالت مراقبتهاي شخصی ،مواد

معمولترين درمان آن استفاده از داروهاي ضدافسردگی

شیمیايی مورد استفاده در کشاورزي ،هورمونهاي

است .ايمیپرامین يک داروي ضدافسردگی از نسل اول

استروئیدي و مواد مخدر تشکیل شده است ( Luo et al.,

داروهاي

ضدافسردگیهاي

 .)2014; Ribeiro et al., 2015هرچند که باقیماندههاي

تريسیکلیک سبب بروز اثرهاي سمیت و مرگومیر در

دارويی در تودههاي آب در غلظتهاي کم از جمله نانوگرم

غلظت باالي  1000ng/mlشوند (.)Dawson, 2004

تا میکروگرم در لیتر وجود دارند ( )Luo et al., 2014ولی

همچنین ،بنابر تحقیق ) Calza et al. (2008ايمیپرامین

در محیط فعال و پايدار هستند ( .)Lee et al., 2017bافزون

میتواند محصوالت جانبی بسیار خطرناکتر از ماده اولیه

بر اين ،ويژگیهاي فیزيکوشیمیايی مواد دارويی مانند

در طی تجزيه تولید کند .حضور ضدافسردگیها در فاضالب

چربیدوستی ،قطبیت ،بخارپذيري ،جذب و پايداري

( )Rúa-Gómez and Püttmann, 2012و لجن فاضالب

( Farré et al., 2011; Geissen et al., 2015; Lee et al.,

( )Hörsing et al., 2011ثابت شده است و مطالعات پیشین

 )2017bسبب شده بهطور کامل و بهراحتی توسط

نشان دادهاند که ضدافسردگیها پس از تصفیه اولیه در

فرايندهاي سنتی تصفیه آب و فاضالب حذف نشوند که

پساب باقی میمانند ( )Lajeunesse et al., 2008و حتی

میتواند سبب تجمع بیولوژيکی اين ترکیبها در آبزيان

پس از فرايندهاي تصفیه ثانويه (مانند لجن فعال) راندمان

گردد و اثرهاي منفی بر موجودات زنده ،محیطزيست و

حذف  ≥ %30است ( .)Lajeunesse et al., 2012بنابراين

بهداشت عمومی بگذارد ( Boxall, 2017; Ebele et al.,

تکنولوژي تصفیه جايگزين مانند اکسیداسیون پیشرفته

 .)2017بنابر مطالعه ) Montazari et al. (2013شیوع

براي حذف با کارايی باال الزم است (.)Oller et al., 2011

افسردگی در ايران از  5/69تا  73درصد متغیر گزارش شده

فرايندهاي اکسیداسیون پیشرفته ( )AOPsبا تولید

ضدافسردگی
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راديکالهاي هیدروکسیل ( ،)OHهیدروژن پراکسايد

هدف از اين کار ،سنتز آناتاز  TiO2پوشش داده شده روي

( O3 ،)H2O2و راديکالهاي آنیون سوپراکسايد ()O•-2

 Fe3O4بود که در نهايت توسط  GQDsدر يک رويکرد

میتوانند آاليندههاي نوظهور را بهطور کامل مینرالیزه

جديد تزئین شد و فعالیت فتوکاتالیستی و مکانیسم

کرده و سبب تولید  ،CO2 ،H2Oيونهاي آلی يا اسیدها

نانوکامپوزيت براي اکسیداسیون و تخريب داروي

گردند ( TiO2 .)Kanakaraju et al., 2018فتوکاتالیستی

ايمیپرامین آزمايش و بحث شد.

است که بهدلیل بی اثر بودن بیولوژيکی و شیمیايی ،عدم
سمیت ،ارزان بودن ،واکنشپذيري باال ،پايداري خوب در

مواد و روشها

محیط آبی و کاربرد ايمن و بیخطر نسبت به ساير

سنتز نانوکامپوزيت

فتوکاتالیستها ،کاربرد محیط زيستی بسیار گستردهاي

مگنتیت به روش همرسوبی تهیه شد ( Mashkani et al.,

دارد ( .)Akpan and Hameed, 2009بهینهسازي

 .)2018مقدار  0/73گرم کلريد آهن ( )IIIدر  150 ccآب

پارامترهاي عملیاتی تأثیر بسزايی روي کارايی

مقطر ديونیزه تحت جريان گاز نیتروژن در دماي محیط و

فتوکاتالیست  TiO2براي حذف آاليندههاي دارويی دارد

هم زدن شديد حل شد و دما افزايش داده شد .پس از

که بهدلیل وابستگی تخريب دارويی به پارامترهاي سیستم

رسیدن دما به  0/68 ،80 °Cگرم سولفات آهن ( )IIهیدراته

مانند  pHاولیه ،غلظت اولیه آالينده ،بارگذاري کاتالیزور و

بهآرامی به محلول اضافه گرديد و به مدت  30دقیقه بشدت

زمان تابش است ( .)Lee et al., 2017bدو محدوديت براي

همزده شد .درنهايت آمونیاک بهصورت قطرهقطره تا

 TiO2شامل انرژي باند گپ باال و پراکنش و سخت بودن

رسیدن  pHمحلول به  10براي تولید مگنتیت افزوده

بازيابی در کاربردهاي صنعتی وجود دارد .مغناطیسی

گرديد و  30دقیقه هم زده شد .سپس رسوب سیاهرنگ

کردن به جمعآوري آن از محیط آبی کمک میکند.

توسط آهنربا جدا و چندين بار توسط آب مقطر ديونیزه

همچنین ،کاتالیزورهاي نانوکامپوزيت مبتنی بر TiO2

شستشو شد و در دماي محیط خشک گرديد.

بسیاري براي تخريب فتوکاتالیستی ترکیبهاي دارويی

نانوذره  Fe3O4/TiO2با استفاده از روش سل  -ژل (با

براي کاهش باند گپ وسیع آن توسعه داده شدهاند ( Nasr

تغییراتی از  )Ghasemi et al., 2016; Li et al., 2009تهیه

 )et al., 2019که میتوان به اصالح  TiO2با نقاط

شد .ابتدا  1 mlهیدرو کلريد اسید  0/1موالر به ،44 ml

کوانتومی مبتنی بر کربن اشاره کرد ( Martins et al.,

 -2پروپانول اضافه شد .سپس  5 ccتیتانیوم ايزوپروپوکسايد

 .)2016گرافن کوانتوم دات که هم از قطعات تک اليه و

( 0/5 )IVموالر به آن در حمام آب با دماي  40 °Cاضافه

هم چند اليه کوچک گرافن تشکیل شده بهعنوان يک

گرديد و سل تهیه شد .سپس مخلوط به مدت  30دقیقه

ماده جايگزين براي بهبود شیمی سطح فتوکاتالیست آناتاز

اولتراسونیک شد تا بهصورت ژل درآيد .در اين مرحله ،ژل

 TiO2استفاده میشود .اصالح ساختار آناتاز  TiO2براي

بهصورت قطره قطره به مخلوط حاوي  Fe3O4به میزان 0/8

کاهش باز ترکیبی الکترون  -حفره مرتبط با تحرک کم

درصد وزنی  TiO2و آب -2 -پروپانول با نسبت  1به 20

الکترون ،نقصهاي نبود اکسیژن در سطح  TiO2و پايداري

اضافه گرديد .در پايان به مدت  30دقیقه اولتراسونیک شد.

ضعیف ساختاري در مقابل نور  UVاست .پژوهشهاي

مخلوط توسط دستگاه روتاري ،حالل پراکنی شده و در

اخیر گوياي فعالیت بهتر فتوکاتالیست ترکیبی

دماي  60 °Cخشک شد و در نهايت در دماي  450 °Cبه

 GQD/TiO2در حذف آاليندهها بوده است ( Shen et al.,

مدت  3ساعت کلسینه گرديد.

.)2017; Zhang et al., 2013

نانوذره  GQDبه روش هیدروترمال تهیه شد (با تغییراتی
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از  .)Yang et al., 2014در اين راستا  0/008 molمالتوز در

بهمنظور توزيع يکنواخت فتوکاتالیست از يک همزن

 10 mlآب مقطر ديونیزه حل شد و سپس  HClبه میزان

الکتريکی و براي تنظیم دماي فتوراکتور از حمام آب

 10 mlبه مخلوط اضافه گرديد .محلول نهايی در اتوکالو

چرخشی استفاده گرديد .در اين مرحله اثر پارامترهاي

تفلونی به مدت  3ساعت در دماي  200 °Cقرار داده شد.

 ،pHدما ،زمان تابش نور  ،UVو غلظت فتوکاتالیست بر

محصول خنثی ،شسته و در دماي محیط خشک گرديد.

کارايی حذف آاليندههاي آلی بررسی گرديد .در پايان هر

نانوکامپوزيت آناتاز/مگنتیت /گرافن کوانتوم دات

آزمايش ،میزان کارايی سیستم با سنجش غلظت

( )Fe3O4/TiO2/GQDبا تغییراتی در روش Martins et al.

ايمیپرامین موجود در محیط آبی پس از جدا کردن

) (2016تهیه شد .بهطور خالصه 1 g ،نانوکامپوزيت

فتوکاتالیست با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازي

 Fe3O4/TiO2در  40 mlآب مقطر ديونیزه و  20 mlاتانول

بررسی شد .بهمنظور کاهش خطا و افزايش دقت از

به مدت  15دقیقه سونیکیت شد .سپس  0/1درصد وزنی

کلومیپرامین بهعنوان استاندارد داخلی استفاده شد .بدين

 GQDمعلق شده در  1 mlآب مقطر ديونیزه اضافه گرديد

منظور پس از آنالیز  ،GCدرصد حذف ايمیپرامین در

و به مدت  2ساعت هم زده شد .سرانجام مخلوط نهايی در

آزمايشهاي مختلف با استفاده از فرمول  1محاسبه شد.

اتوکالو تفلونی بهمدت  4ساعت در دماي  130 °Cقرار داده

در اين فرمول ( )C0و ( )Ctبهترتیب مقدار غلظت اولیه

شد .در پايان  Fe3O4/TiO2/GQDبا آهنربا جدا ،شسته و

دارو ( )Cقبل و بعد از انجام آزمايش تصفیه هستند.

در دماي محیط خشک گرديد.
()1

تعيين ويژگیهاي محصوالت توليدشده

𝑡𝐶 𝐶0 −
× 100
𝐶0

= 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑚𝑒𝑟𝐶

از طیفسنج مادونقرمز تبديل فوريه ( Shimadzo,

 )FTIR1650 spectrophotometer, Japanبراي بررسی

نتايج و بحث

ساختار ،ترکیبها و حصول اطمینان از نوع فتوکاتالیست

ويژگیهاي نانوکامپوزيت سنتز شده

سنتز شده استفاده گرديد .سطح خارجی حفرهها ،قطر

شکل -1الف نتايج طیفسنجی  FT-IRنانو پودرها و

آنها و حجم کل حفرههاي نمونه با روشهاي منحنی

فتوکاتالیست سنتزي را نشان میدهد .در اين شکل نتیجه

همدماي جذب و واجذب نیتروژن ،آنالیزهاي  BJHو BET

 GQDSبا چند پیک ديده میشود .قويترين پیک در cm-

بررسی شد .بررسی مورفولوژي فتوکاتالیست سنتز شده با

1

استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( FESEM,

مطابقت دارد .ساير پیکهاي جذبی حضور ( 1376cm-1

 )ZEISS, SIGMA VPبا ولتاژ  30KVو میکروسکوپ

 ،C-O )1206 cm-1( ،C-H )and 2976 cm-1و (3400cm-

الکترونی عبوري با رزولوشن باال ( Zeiss-EM10C-100

 O-H )1آب را نشان میدهند .نتیجه آنالیز  FT-IRنمونه

 )KVبا ولتاژ 200 kVصورت پذيرفت.

 Fe3O4پیک جذبی را در  632 cm-1مرتبط با پیوند –Fe

روش انجام آزمايش و بررسی کارايی فرايند حذف

 Oنشان میدهد.

فتوراکتور مورد استفاده در اين تحقیق ،متشکل از يک

پیکهاي  IRنمونه  TiO2خالص سه مد در طولموجهاي

بشر به ارتفاع  20 cmو قطر داخلی  10 cmبود .از

 1630 ،3370 cm-1و  650نشان میدهد که بهترتیب

المپ  UVشرکت فیلیپس  8وات با طولموج ،365 nm

مربوط به ارتعاش کششی پیوند هیدروژنی مولکولهاي

داخل يک غالف کوارتز و در مرکز فتوراکتور براي پخش

آب و گروههاي هیدروکسیل ،ارتعاشات خمشی گروه O-

يکنواخت پرتوهاي نور استفاده شد .از طرف ديگر،

 Hو ارتعاش کششی پیوندي  Ti-O-Tiهستند (Wang et

 1585رخنمون يافته است که با حالت کششی C=C
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) .al., 2012آنالیز نانوکامپوزيت  Fe3O4/TiO2گوياي

با شیب کمی در ارتباط با جذب چند اليه روي ساختار

همپوشانی پیکهاي  Fe3O4با ارتعاش کششی گروه Ti-

منافذ نشان میدهند که با تراکم منافذ در ناحیه مزوپور

 O-Tiدر اليه  TiO2است .همچنین پیکهاي 703 cm-1

در بازه فشار نسبی ( )P/P0بین  0/75تا  0/95دنبال

و  784ارتعاش کششی  Ti-O-Tiفاز آناتاز را تأيید

میشود و با ويژگیهاي حلقه هیستريس  H1مشخص

میکنند .نتیجه  IRمحصول نهايی تعداد زيادي پیک

میشود و با ناحیه مسطح در فشار نسبی (0/99 )P/P0

ارتعاشی مرتبط با (1376cm-1 ( ،C=C )1585 cm-1و

پايان میيابد که نشان دهنده مزوپورهاي پر شده است.

O- )3400cm-1( ،C-O )1206 cm-1( ،C-H )2976 cm-1

بنابراين ،انطباق خوب بین دادههاي جذب/واجذب

 Ti-O-C )650 cm-1( ،Hو ( Fe-O )592 cm-1را نشان

 Fe3O4/TiO2 ،GQDS ،TiO2و  Fe3O4/TiO2/GQDSو

نانوکامپوزيت

نتايج بیان شده ،موفقیت آمیز بودن سنتز را تأيید میکند.

 Fe3O4/TiO2/GQDبهخوبی تشکیل شده است .پیکهاي

همچنین ،مساحت سطح ويژه نانو ذرات و نانوکامپوزيتها

جديد در  1400 cm-1و  1170 cm-1چهبسا مربوط به

(جدول  )1نشاندهنده موفقیت در سنتز فتوکاتالیست

تشکیل پیوند  Fe–Oبین  Feدر  Fe3O4و گروه کربوکسیل

کامپوزيتی  Fe3O4/TiO2/GQDSاست چراکه با افزايش

در  GQDSاست ).(Mashkani et al., 2018

اندازه ذره ،سطح ويژه آن کاهش میيابد (Hosseini et

شکل -1ب ايزوترم جذب/واجذب و منحنی توزيع ذرات

) .al., 2019اين نتیجه ثابت میکند که لود کردن نانوذرات

(نمودار  Fe3O4/TiO2 ،GQDS ،TiO2 ،Fe3O4 )BJHو

 Fe3O4و  GQDSروي  TiO2بر سطح ويژه آن اثر میگذارد

را نشان میدهد .براساس

و تخلخل فتوکاتالیست را کاهش میدهد .ويژگیهاي

طبقهبندي آيوپاک شکل اين ايزوترمها از نوع  IVو مربوط

فیزيکی بافت نانوذرات و نانوکامپوزيتهاي سنتزي در

به ساختارهاي متخلخل با اندازه حفرههاي مزوپور است

جدول  1خالصه شده است.

( )Kruk and Jaroniec, 2001و حلقه هیستريس در آن

تصويرهاي

و

از نوع  H2است .نمودار  BJHجهت تشخیص اندازه حفره-

 Fe3O4/TiO2/GQDsسنتزي در شکل  2نشان داده شده

هاي نانوذرات و کامپوزيتهاي سنتز شده استفاده گرديد

است .براساس نتايج آنالیز مورفولوژي  ،FESEMبلورهاي

که بهترتیب مقادير  6/9 ،10/6 ،1/22 ،4/6و  6/9نانومتر

 TiO2مغناطیسی با پوشش  ،GQDsذرات کروي و

براي  Fe3O4/TiO2 ،GQDS ،TiO2 ،Fe3O4و

ورقههاي با مورفولوژي نامنظم و اندازه حدود  100نانومتر

Fe3O4/TiO2/GQDSبهدست آمد .همچنین ايزوترمهاي

توسط  FESEMمشاهده شد (شکل  -2الف) .افزون بر

جذب و واجذب نشاندهنده اندازه نانوذرات و

اين ،تصوير  HRTEMدر شکل  -2ب تشکیل نانو

کامپوزيتهاي سنتز شده در بازه  50-2 nmهستند که

کامپوزيت کروي با اندازه کمتر از  100نانومتر را تأيید

بنابر طبقهبندي آيوپاک در گروه مزوپورها واقع میشوند

میکند .بااينحال ،براساس مشاهدات مورفولوژيکی آنالیز

).(Polarz and Smarsly, 2002; Yao et al., 2012

HRTEM

نانوکامپوزيتهاي

بنابراين فتوکاتالیست سنتزي داراي ساختار مزوپور می-

 Fe3O4/TiO2/GQDsداراي يک اليه خارجی متخلخل و

باشد .همانطور که در شکل ديده میشود ،ايزوترم جذب

شبکهاي واضح متشکل از  TiO2مغناطیسی با پوشش

 GQDکامال برگشتپذير است و به نظر میرسد کل شاخه

 GQDsاست که با مورفولوژي شبکهاي گرافن بهطور کامل

جذب حلقه  H3از نوع ايزوترم  IIIباشد .ايزوترمهاي

مطابقت دارد .شکل -2د تصوير شبکه را نشان میدهد که

 Fe3O4/TiO2 ،TiO2 ،Fe3O4و  Fe3O4/TiO2/GQDSناحیه

فاصله مشبک  0/350نانومتر مربوط به جداشدگی بین

میدهد

که

Fe3O4/TiO2/GQDS

ثابت

میکند

FESEM
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-2

HRTEM

ج)،

،Fe3O4

فتوکاتالیست

کارايی فتوکاتالیست ...TiO2

صفحه ( )101شبکه مشبکی آناتاز  TiO2است درحالیکه

 .)2020بنابراين ،نتايج حاصل از آنالیزهاي  FESEMو

فاصله صفحهاي  0/299نانومتر مربوط به جداشدگی

 HRTEMبیانگر سنتز موفقیتآمیز فتوکاتالیست

بینصفحهاي  GQDsاست ( Ramachandran et al.,

 Fe3O4/TiO2/GQDSاست.

جدول  -1ويژگیهاي فيزيکی بافت نانوذرات و فتوکاتاليست سنتزي
Table 1. BET analysis of nanoparticle and synthesized photocatalyst

نمونه
Sample
مگنتیت
Fe3O4

آناتاز
TiO2

گرافنکوانتومدات
GQD

مگنتیت/آناتاز
Fe3O4/TiO2

مگنتیت/آناتاز/گرافنکوانتومدات
Fe3O4/TiO2/GQD

حجم مزوپور

سطح ويژه (متر

ميانگين قطر

مربع در گرم)

(نانومتر)

)SBET (m2/g

Dav, nm

65.78

15.03

0.247

35.07

8.43

0.165

0.166

4.52

9.84

0.011

0.012

91.67

43.68

14.97

0.163

0.165

98.79

38

18.89

0.179

0.186

96.24

(سانتيمتر مکعب در

حجم کل (سانتيمتر

حجم مزوپور

مکعب در گرم)

(درصد)

)Vtotal (cm3/g

)Vmes (%

0.250

98.8

99.40

گرم)
)Vmes (cm3/g

600
500

Fe3O4/TiO
2/GQD

300

Fe3O4/TiO
2

200

GQD

100

عبور (درصد)
Transmittance, %

400

(الف

0

3690

3325

2959

2594

2229

1864

1498

1133

768

403

طول موج (در سانتيمتر)
)Wave number (cm-1
شکل  -1الف) طيف مادونقرمز و ب) ايزوترم جذب/واجذب نيتروژن و منحنی توزيع اندازه حفرههاي نانوذرات خالص و
سنتزيFe3O4/TiO2/GQDs

و Fe3O4 ،TiO2 ،GQDs ،Fe3O4/TiO2نانوکامپوزيت

Fig. 1- (a) FT-IR pattern, and (b) The N2 adsorption/desorption isotherm and the pore size distribution curve of Fe3O4, TiO2,
GQD, Fe3O4/TiO2 and Fe3O4/TiO2/GQD samples
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0.018
0.016
0.014

dVp/drp

0.012
0.01
0.008
0.006
0.004

0.002
0
0
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rp/nm

(ب

180

Va/cm3(STP) g-1

160
140
120
100

80
60
40
20
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

p/p0
واجذب نيتروژن و منحنی توزيع اندازه حفرههاي نانوذرات خالص و/ الف) طيف مادونقرمز و ب) ايزوترم جذب-1 شکل
نانوکامپوزيتFe3O4 ،TiO2 ،GQDs ،Fe3O4/TiO2 و

Fe3O4/TiO2/GQDsسنتزي

Fig. 1- (a) FT-IR pattern, and (b) The N2 adsorption/desorption isotherm and the pore size distribution curve of Fe 3O4, TiO2,
GQD, Fe3O4/TiO2 and Fe3O4/TiO2/GQD samples

(الف

(ب

Fe3O4/TiO2/GQDs  نمونه نانوکامپوزيت سنتزيHRTEM  وFESEM  تصويرهاي-2 شکل
Fig. 2- FESEM, and HRTEM images of Fe 3O4/TiO2/GQD synthesized photocatalyst
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کارايی فتوکاتالیست ...TiO2

(ج

(د

شکل  -2تصويرهاي  FESEMو  HRTEMنمونه نانوکامپوزيت سنتزي Fe3O4/TiO2/GQDs
Fig. 2- FESEM, and HRTEM images of Fe 3O4/TiO2/GQD synthesized photocatalyst

فعاليت فتوکاتاليستی نانوکامپوزيت سنتزي

اثر دوز فتوکاتاليست بر حذف ايمیپرامين

براساس نتايج ،حذف ناچیزي تحت شرايط تاريکی

اثر دوز فتوکاتالیست بر درصد حذف ايمیپرامین در شکل

مشاهده شد که بهدلیل ويژگیهاي جذبی نانوکامپوزيت

 3نشان داده شده است .در اين مطالعه غلظت دارو در

بود .بنابراين ،تخريب اصلی فتوکاتالیستی ايمیپرامین

محیط آبی  200میلیگرم بر لیتر (براي افزايش دقت و

توسط  TiO2را میتوان با مکانیسم واکنشی زير خالصه

قابلیت تشخیص دستگاه  GCغلظت دارو زياد در نظر

کرد (:)Guo et al., 2019

گرفته شد) ،مقادير دوز فتوکاتالیست بین  0/1تا  2/5گرم

→ 𝑣Electron-hole generation: 𝑇𝑖𝑂2 + ℎ

بر لیتر ،زمان تابش نور  60 ،UVدقیقه pH=5 ،و دما 30

) 𝑒 − (CB TiO2) + ℎ+ (VB TiO2

درجه سانتی گراد بوده است .با توجه به اين شکل ،میزان

→ 𝑇 Hole capture at hole trap: ℎ+ (𝑉𝐵) +

حذف با افزايش دوز فتوکاتالیست تا حدود  0/5گرم بر

)𝐵𝑉( 𝑇 +

لیتر افزايشيافته و از  %38به  %67میرسد .سپس با

Electron-hole recombination: 𝑒 − (𝐶𝐵) +

افزايش بیشتر دوز فتوکاتالیست کاهشيافته و کمابیش

)ℎ+ (𝑉𝐵) → heat (photon

 40%ثابت میشود ولی با افزايش دوز فتوکاتالیست به g/L

()5

Reduction: 𝑂2 + 𝑒 − (𝐶𝐵) → 𝑂2•−

 2/5مقدار حذف کاهش چشمگیري نشان میدهد.

()6

Oxidation: ℎ+ (𝑉𝐵) + 𝐻2 𝑂 → 𝐻𝑂• + 𝐻 +

با توجه به شکل  ،3افزايش دوز فتوکاتالیست سبب افزايش

→ 𝑒𝑦𝑑 𝐵𝑀 Photodegradation: 𝑂2•− +

راندمان و سپس کاهش آن میشود .افزايش دوز

Mineralized products

فتوکاتالیست منجر به افزايش تعداد سايتهاي فعال

()2
()3
()4

()7
()8

𝑒𝑦𝑑 𝐵𝑀 𝐻𝑂• +

فتوکاتالیست در محلول میشود .از طرف ديگر ،تمايل به

→ Mineralized products

آگلومره و کلوخه شدن با افزايش دوز فتوکاتالیست افزايش

در مکانیسمهاي بیان شده ،ترکیبی از الکترون  -حفره گام

میيابد و سبب کاهش سطح ويژه و سايتهاي فعال در

محدود کننده سرعت در فرايند اکسیداسیون ايمیپرامین

دسترس براي جذب نور و درنتیجه کاهش نرخ تخريب

توسط فتوکاتالیست آناتاز  TiO2است .تحت اين شرايط،

فتوکاتالیستی میگردد ( ;Huang and Shu, 1995

مصرف آنیون راديکال سوپراکسید ( )O2•-و راديکالهاي

 .)Ghasemi et al., 2016همچنین افزايش دوز فتوکاتالیست

هیدروکسیل میتواند ايمیپرامین را تجزيه و معدنی کند.

بیشتر از مقدار بهینه ،سبب افزايش کدورت محلول ،کاهش
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نفوذ نور و پراکنده شدن نور میگردد ( Salamat et al.,

فتوکاتالیستی نمیگردد ( .)Alhakimi et al., 2003از طرف

 )2017و بهنوبه خود موجب کاهش سايتهاي فعال در

ديگر ،وقتیکه مقدار دوز فتوکاتالیست از مقدار بهینه کمتر

دسترس و جلوگیري از تشکیل جفت الکترون  -حفره می-

باشد ،مساحت سطح فتوکاتالیست و میزان جذب نور و

گردد .بنابراين افزايش دوز فتوکاتالیست بیشتر از حد

درنتیجه نرخ کارايی تخريب فتوکاتالیستی محدود میگردد

مشخصی منجر به تغییر معنیداري بر راندمان تصفیه

(.)Kabir et al., 2006

56.08
42.06 40.19 39.72

38.32

6.54
2.5

2

1.5

0.5

1

0.3

مقدار حذف (درصد)
)Removal level (%

67.3

0.1

دوز فتوکاتالیست (گرم بر لیتر)
)Photocatalyst dosage (g/L
شکل  -3نمودار اثر دوز فتوکاتاليست بر درصد حذف ايمیپرامين ( ،5= pHغلظت دارو=  200 ppmو )T=30 °C
)Fig. 3- Effect of photocatalyst dosage on imipramine removal (pH=5, imipramine concentration= 200 ppm and T= 30 C°

اثر  pHبر حذف ايمیپرامين

افزايش  pHپلیمريزاسیون افزايش و راندمان کاهش میيابد

آزمايشهاي حذف ايمیپرامین از محلول آبی در  pHهاي

( .)Song et al., 2010مطالعات ديگر نشان دادهاند که

 ،7-3غلظت  150میلیگرم بر لیتر ،دوز فتوکاتالیست 0/5

تخريب مواد آلی در حضور فتوکاتالیست  TiO2در pH

گرم بر لیتر ،زمان تابش نور  60 UVدقیقه و دما  30درجه

اسیدي بهتر از pHهاي خنثی و قلیايی قابل انجام است

سانتیگراد انجام شد .با توجه به شکل  ،4افزايش  pHاثر

( )Godini et al., 2013; Rahmani et al., 2015که با pH

بازدارنده قوي بر درصد حذف ايمیپرامین داشت و حداکثر

نقطه بار صفر آن قابل توضیح است pH .نقطه بار صفر TiO2

راندمان حذف ،در  pHبرابر  3به میزان  %79/3مشاهده شد.

برابر  6/2میباشد که  TiO2در اين  pHخاصیت آمفوتري

 pHيکی از مهمترين پارامترهاي تأثیرگذار بر نرخ تخريب

دارد ( .)Saien et al., 2010در  ،pH>pH pzcبار سطحی

ترکیبهاي آلی است ( Akpan and Hameed, 2009; Jain

 TiO2مثبت و در  pH>pH pzcبار سطحی  TiO2منفی است

 )and Shrivastava, 2008چراکه  pHمحیط بر بار مولکول-

(روابط  9و  .)Fernández et al., 2002( )10بنابراين

هاي آالينده ،بار سطحی کاتالیست و نرخ و مکانیسم تولید

تشکیل الکترون  -حفره براي جذب آنیونها در شرايط

راديکالهاي هیدروکسیل تأثیرگذار است ( Saien et al.,

اسیدي مطلوب میباشد.

 .)2010با توجه به شکل  - 4الف pH ،اثر بازدارنده قوي بر

()9

درصد حذف ايمیپرامین داشت و حداکثر راندمان حذف،

()10

TiOH + H+↔TiOH2+ at pH > pzc
TiOH + OH−↔TiO− + H2O at pH > pzc

در  pHاسیدي بهدست آمد بهطوريکه با کاهش  pHاز  7به

با توجه به اينکه پتانسیل بار صفر فتوکاتالیست سنتزي،

 ،3درصد حذف افزايش يافت .دلیل اين امر ،احتماال عملکرد

برابر با  5/8است (شکل  -4ب) ،تولید راديکالهاي OH

بهتر راديکالهاي  OHدر محیطهاي اسیدي است که با

حاصل از تأثیر نور  UVبر  TiO2موجود در فتوکاتالیست
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فاکتور مؤثر در افزايش نرخ حذف در شرايط اسیدي می-

براساس  pHبا نتايج ساير محققان که  pHبهینه را براي

باشد ( )Chen et al., 2001چراکه در شرايط بسیار قلیايی

حذف فتوکاتالیستی با  TiO2حدود  3و  4تعیین کردند،

( )pH < 8چنین راديکالهايی بهسرعت به دام افتاده و

مطابقت دارد (Saien and Nejati, 2007; Shahrezaei et

بنابراين نرخ حذف کاهش میيابد .بیشترين درصد حذف

).al., 2012; Salamat et al., 2017

)Zeta potential (mV

پتانسیل زتا (میلی ولت)

-20

46.63

مقدار حذف (درصد)

0

52.98

)Removal level (%

20

67.15

71.67

(ب)

40

79.31

(الف)

60

-40
-60
15

5
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7

0

6

اسیديته
pH

اسیديته 4
5
pH

3

شکل  -4الف) نمودار اثر  pHبر درصد حذف ايمیپرامين (دوز فتوکاتاليست =  ،0/5 g/lغلظت دارو=  150 ppmو  )T=30 °Cو ب)
نمودار پتانسيل زتا و نقطه بار صفر فتوکاتاليستFe3O4/TiO2/GQDs
Fig. 4- (a) Effect of pH solution on imipramine removal (photocatalyst dosage =0.5 g/L, imipramine concentration= 150 ppm and
T= 30 C°), (b) Zeta potential and pHpzc of synthesized photocatalyst

اثر دما بر حذف ترکيبهاي آلی

پارامتر دما معنیدار نیست چراکه فعالسازي فوتونی

پارامتر دما يک عامل مهم در اکسیداسیون فتوکاتالیستی

فرايند فتوکاتالیستی در بازه دمايی  15 °Cتا  80 °Cاتفاق

ترکیبهاي آلی محسوب میشود (.)Habibi et al., 2005

میافتد ( .)Herrmann, 1999بهعبارت ديگر ،افزايش دما

در اين راستا تأثیر دما بر فرايند فتوکاتالیستی حذف

سبب افزايش انتقال الکترون باند واالنس  TiO2به سطوح

شده

انرژي باالتر و تسهیل تولید الکترون  -حفره میگردد که

 Fe3O4/TiO2/GQDsدر بازه بین  20 °Cتا  50در دوز

براي واکنشهاي اکسیداسیون و احیاء اولیه مصرف شده

فتوکاتالیست برابر با  0/5گرم در لیتر pH ،برابر با  3و

( )Gaya and Abdullah, 2008و موجب تجزيه آالينده-

زمان تابش نور  UVبرابر با  60دقیقه بررسی شد( .شکل

هاي آلی به  CO2و  H2OمیشوندAnderson et al. .

 .)5براساس اين شکل درصد حذف ايمیپرامین با افزايش

) (1993نشان دادند که افزايش دماي واکنش مانع از

دما از  20 °Cبه  40افزايش نشان داد ولی از  40 °Cبه

تشکیل الکترون  -حفره در سیستم میگردد چراکه

 50کاهش يافت .دماي بهینه براي فرايند حذف 40 °C

افزايش دماي واکنش حاللیت اکسیژن در پساب را کاهش

بهدست آمد.

میدهد .نتیجه اين مطالعه با نتايج بهدستآمده با سايرين

دماي محیط آبی ،میتواند بر فتوکاتالیست ،ويژگیهاي

از جمله ) Chatzitakis et al. (2008مطابقت دارد و

مولکولهاي ترکیبهاي آلی بر فرايند جذب و واجذب

می توان نتیجه گرفت که بهترين دما جهت انجام

مولکولهاي آلی روي سطح فتوکاتالیست  TiO2تأثیر

واکنشهاي فتوکاتالیستی دماي محیط است ( Sarkar et

گذارد .از طرف ديگر ،ساير محققان معتقدند که تأثیر

)al., 2014; Twesme et al., 2006

ايمیپرامین

توسط

نانوکامپوزيت

سنتز
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84.38

62.64
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 40سانتیگراد)
دما (درجه
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مقدار حذف (درصد)

75.23

)Removal level (%

71.12

79.31

20

)Temprature ( o C

شکل  -5نمودار اثر دما بر درصد حذف ايمیپرامين (دوز فتوکاتاليست =  ،0/5 g/lغلظت دارو=  150 ppmو )pH=3
Fig. 5- (a) Effect of temprature on imipramine removal (photocatalyst dosage =0.5 g/L,
)imipramine concentration= 150 ppm and pH= 3

اثر زمان بر حذف ايمیپرامين

میلیگرم بر لیتر در  180دقیقـه رسـیده است که چهبسا

تأ ثیر زمان بر میزان کارايی حذف با انجام آزمايش در

بهدلیل افـزايش زمـان کـافی بـراي تولیـد راديکالهاي

زمانهاي  120 ،90 ،60 ،30و  180دقیقه بررسی شد .بر

فعـال هیدروکـسیل و فعالیت راديکالهاي فعال

اين اساس ،مشاهده شد درصد حذف ايمیپرامین با

هیدروکسیل جهت انجام واکنش و حمله به آالينده است.

افزايش زمـان تمـاس افزايش يافت (شکل  -6الف) به-

با توجـه بـه اينکـه درصد حذف در  120دقیقه %93/74

طوريکه راندمان حذف از  %53در زمان تماس  30دقیقه،

بوده و اين راندمان تفـاوت چنـدانی بـا رانـدمان کـاهش

به  %95در  180دقیقـه رسـید .با توجـه بـه اينکـه درصد

حذف در  180دقیقه  %95/26ندارد و ازآنجاکه کوتاه بودن

حذف در  120دقیقه  %93/74بوده و اين راندمان تفـاوت

زمـان تأثیر بسزايی در کاهش هزينه و انرژي فرايند دارد،

چنـدانی بـا رانـدمان کـاهش حذف در  180دقیقه

بنابراين زمان  120دقیقـه بهعنوان زمـان بهینه معقول

 95%/26ندارد و ازآنجاکه کوتاه بودن زمـان ،تأثیر بسزايی

بهنظر میرسد .بنابراين شرايط فرايندي بهینه با افزايش

در کاهش هزينه و انرژي فرآيند دارد ،بنابراين زمان 120

دما و زمان تابش نور UV؛ دوز متوسط فتوکاتالیست در

دقیقـه بهعنوان زمـان بهینه معقول بهنظر میرسد.

حدود  0/5گرم بر لیتر و کاهش  pHدر حدود  3افزايش

با توجه به شکل  -6ب حذف ايمیپرامین از محیط آبی با

میيابد که شرايط مناسب براي حذف فتوکاتالیتیکی

استفاده از فتوکاتالیست  Fe3O4/TiO2/GQDsتابع

ترکیبهاي آلی با کارايی باال باشد .از طرف ديگر ،بهمنظور

سینتیک شبه درجه اول است که مبین وابستگی آهنگ

بررسی تکرار پذيري کارآيی نانوکامپوزيت سنتزي 4 ،بچ

واکنش به غلظت آالينده است .همچنین مطابق با ،درصد

مختلف تحت شرايط بهینه براي حذف ايمی پرامین

حذف ايمیپرامین با افزايش زمـان تمـاس افزايش يافته

آزمايش شد که نتايج گوياي خطاي کمتر از  %5و

است (شکل  -6الف) به طوريکه راندمان حذف از  %53در

 RSD~8%بودند .بنابراين تکرارپذيري حذف قابل قبول

زمان تماس  30دقیقه ،به  %95يا بهعبارتی کمابیش 7

بهنظر میرسد.

فصلنامه علوم محیطی ،دوره بیستم ،شماره  ،1بهار 1401

11

کارايی فتوکاتالیست ...TiO2

60

(Removal level )%

180

150

120

90

53.61

مقدار حذف (درصد)

95.26

94.35

93.74

89.65

84.38

(الف)

30

زمان (دقيقه)
)Time (min
1
0.8
0.7
0.6
0.5

0.4

غلظت در زمان بر غلظت اولیه
Ct/C0

0.9

(ب)

0.3

210

180

150

120

90

60

30

0

زمان (دقیقه)
)Time (min

شکل  -6الف)منحنی سينتيک و ب) اثر زمان بر کارآيی حذف ايمیپرامين توسط فتوکاتاليست سنتزي (دوز فتوکاتاليست = ،0/5 g/l
غلظت دارو=  pH= 3 ،150 ppmو )T=40 °C
Fig. 6- (a) Kinetic diagram, and (b) Effect of time on imipramine removal (photocatalyst dosage =0.5 g/L, imipramine
)concentration= 150 ppm, pH=3 and T= 30 C °

تجزيه و تحليل نمونه واقعی

استاندارد داخلی بعد از فرايند حذف به نمونه تیمار شده

نمونه واقعی فاضالب دارويی براي ارزيابی کاربرد

براي کاهش خطا اضافه گرديد و درصد حذف توسط

فتوکاتالیست سنتز شده در شرايط بهینه موردبررسی قرار

دستگاه کروماتوگرافی اندازهگیري شد .شکل 7

گرفت .نمونه فاضالب از پساب شرکت دارويی پارسیان

کروماتوگرامهاي  GCقبل و بعد از تابش در شرايط بهینه

تهیه شد که جدول  5ويژگیهاي فیزيکی  -شیمیايی اين

را نشان میدهد که بیان کننده کارايی بهنسبت باالي

فاضالب را نشان میدهد .نمونه پس از برداشت ،به محفظه

تیمارهاي تحت تابش اشعه ماوراءبنفش است .بنابراين

يخ منتقل شد و در دماي  4درجه سانتیگراد نگهداري

نتیجه گرفته میشود که نانوکامپوزيت سنتز شده

گرديد .سپس مقدار  150میلیگرم در لیتر ايمی پرامین

( )Fe3O4/TiO2/GQDقادر به تجزيه ايمی پرامین بهعنوان

به آن در طی  72ساعت از زمان جمع آوري اضافه شد.

يک آالينده دارويی تحت تابش اشعه  UVاز فاضالب

چراکه در پساب واقعی آنالیت هدف وجود نداشت و سپس

صنعتی واقعی تا  ٪70است که معادل با  44میلیگرم بر

مورد آزمايش قرار گرفت .سپس کلومیپرامین بهعنوان

لیتر در نمونه پساب تحت آزمايش میباشد.
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 ويژگیهاي فيزيکوشيميايی نمونه پساب شرکت دارويی پارسيان-2 جدول
Table 2. Physicochemical properties of wastewater sample of Parsian Pharmaceutical Co

مقدار

پارامتر

Level
7.36

Parameter
pHa
b محلولCOD

850

Soluble CODb
b کلBOD

640

Total BOD (TBOD)b

کل جامدات محلول

b

1570

Total dissolved Solids (TDS)b

هدايت الکتريکی

c

2019

ECc

1010

b

84.93

d

شوري

Saltb

کدورت

Turbidityd
a

= none
dimension, b = (mg per liter), c = µS/cm, d = NTU, 25 °C

 آناليز کروماتوگرافی گازي نمونه پساب واقعی در شرايط بهينه (الف) قبل از تصفيه فتوکاتاليتيکی (ب) بعد از فرايند تصفيه-7 شکل
UVA فتوکاتاليتيکی تحت تابش نور
Fig. 7- The GC chromatograms of the experimental sample; (a) before, and (b) after the photocatalytic treatment under
optimum conditions and UV light
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پايداري و بازيابی فتوکاتاليست

کلسینه دوباره عدم پايداري حرارتی گرافن کوانتوم دات در

آزمايشهاي بازيابی فتوکاتالیست بهمنظور بررسی پايداري

دماي باال میباشد .در دور چهارم راندمان به شرايط اولیه

فتوکاتالیست  Fe3O4/TiO2/GQDsانجام شد .در اين راستا،

رسید ولی دوباره در دور پنجم ،کاهش اندکی نشان داد.

پس از پايان آزمايش حذف فتوکاتالیستی ايمی پرامین

بنابراين میتوان نتیجه گرفت که فعالیت اولیه فتوکاتالیست

ذرات فتوکاتالیست با استفاده از آهنربا از محلول جدا

بعد از کلسینه شدن دوباره قابل احیاء است .براساس اين

گرديد و دوباره براي فرايند حذف استفاده گرديد (شکل .)8

يافتهها ،فتوکاتالیست سنتز شده پايدار است و میتواند

مقدار کمی کاهش در کارايی حذف در پايان دور دوم و

بدون از دست دادن فعالیت اولیه قابلاستفاده مجدد براي

سوم مشاهده گرديد که میتواند ناشی از تجمع ترکیبهاي

فرايند تصفیه باشد .از طرف ديگر ،همانطور که در شکل 8

آلی حدواسط تولیدشده در طی فرايند فتوکاتالیستی در

مشاهده میشود ،مقدار حذف تحت شرايط تاريکی

منافذ و روي سطح فتوکاتالیست باشد که منجر به کاهش

کمابیش  % 3/14است که بهدلیل ويژگیهاي جذبی

فعالیت فتوکاتالیست شده است (.)Gomez et al., 2013

نانوکامپوزيت است .در حالیکه میزان حذف در حضور نور و

بعد از دور سوم ،فتوکاتالیست جمعآوري شده و در دماي

نبود نانوکامپوزيت حدود  % 7/88است .اين نتايج نشان

 200 °Cبه مدت  3ساعت کلسینه گرديد و سپس دوباره

میدهند که مقادير حذف ناچیز است و لزوم استفاده از

براي دور چهارم تصفیه استفاده شد .دلیل دماي پايین براي

فتوکاتالیست را تأيید مینمايند.

71.66
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3.14
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4

2

مقدار حذف (درصد)

84.41

)Removal level (%

88.32

85.27

89.65

1

دوره بازيابی
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شکل  -8حذف ايمی پرامين بهعنوان تابعی از تعداد دورههاي تصفيه توسط فتوکاتاليست سنتزي  Fe3O4/TiO2/GQDsو شرايط حضور
نانوذره بدون نور و حضور نور بدون وجود نانوذره (دوز فتوکاتاليست =  ،0/5 g/lغلظت دارو=  T=40 °C ،pH= 3 ،150 ppmو )t=90 min
Fig. 8- Imiperamine removal recycling by as-synthesized photocatalyst Fe3O4/TiO2/GQDs in optimum condition (photocatalyst
dosage= 0.5 g/L, pH= 3, T= 40 C° and t=90 min) and dark and light conditions

نتيجهگيري

سنتز فتوکاتالیست نهايی از رويهم نشاندن Fe3O4/TiO2

در اين تحقیق ،ابتدا  Fe3O4به روش هم رسوبی سنتز شد.

و  GQDsبه روش هیدروترمال انجام شد .پس از تعیین

در مرحله دوم  TiO2بهصورت خالص و هم بهصورت

ويژگیهاي فیزيکی و شیمیايی و تأيید ويژگیهاي نمونه-

کامپوزيت با  Fe3O4به روش سل  -ژل سنتز گرديد.

هاي تولیدشده با استفاده از تکنیکهاي مختلف ،از

 GQDsبراساس دانش محققان براي اولین بار از پیش ماده

فتوکاتالیست  Fe3O4/TiO2/GQDsسنتز شده در

مالتوز به جهت افزايش تولید راندمان محصول و کارايی

فتوراکتور طراحیشده در راستاي حذف ايمیپرامین از

فتوکاتالیتکی باال به روش هیدروترمال تهیه شد .در پايان،

محیط آبی استفاده گرديد .پس از دستيابی به نقاط بهینه
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سپاسگزاري

 بررسی کارايی حذف روي پساب،کلیه متغیرهاي مستقل

نويسندگان از دانشکده منابع طبیعی و محیطزيست

 دوز0/5 g/l واقعی داروسازي در شرايط بهینه شامل

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران و

 سنتزي تحت دمايFe3O4/TiO2/GQDs فتوکاتالیست

پژوهشکده علوم پايه کاربردي به سبب حمايت از اين

 دقیقه انجام گرفت120  و زمان تابش3  برابرpH ،40 °C

.تحقیق قدردانی مینمايند

 درصد آالينده ايمیپرامین70 که کارايی حذف بیشتر از
 اين نتايج بیان کننده قابلیت کاربرد صنعتی.بهدست آمد

1

پینوشت

Emerging Contaminant

 سنتزي در تصفیهFe3O4/TiO2/GQDs فتوکاتالیست
.پساب حاوي آاليندههاي آلی پايدار است
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Introduction: The pharmaceutical industry is occurred in the fourth wastewater production with significant
amounts of drugs and precursors required in pharmacy that are toxic and are not removed by traditional
methods, so have to be used advanced technology for treatment. The purpose of this study was synthesis of
Fe3O4, anatase TiO2, loading of TiO2 on the Fe3O4 surface, synthesis of GQD based on maltose for the first
time, loading of GQD on the Fe3O4/TiO2 and investigating the efficiency of as-synthesized photocatalyst
Fe3O4/TiO2/GQDs for imipramine photodegradation from aquatic media.

Material and methods: Firstly, prepared photocatalyst Fe3O4/TiO2/GQDs included three components, which
produced in four steps. Firstly, iron oxide was prepared in the form of magnetite by co-precipitation method.
Then, Fe3O4/TiO2 was synthesized by sol-gel manner and titanium iso propoxide (IV) as a titanium source in
anatase crystalline form. In the third step, maltose was used as procedure for GQD production in hydrothermal
method. So, as-synthesized photocatalyst was obtained by loading GQD on the Fe3O4/TiO2. Then, the
structural properties and quality of the nanocomposite were investigated using FT-IR, Nitrogen
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adsorption/desorption isotherm, FESEM and HRTEM technique. Finally, the efficiency of photocatalytic
decomposition was examined affected by different independent variables.

Results and discussion: FT-IR results of naopowders and prepared photocatalyst indicated absorbance peaks
of C=C, C-H, C-O, Fe–O and Ti-O-Ti bonds. Also, new peaks were appeared in 1400 and 1170 cm -1 which is
related to forming the Fe–O bond between Fe in Fe3O4 and the carboxyl group in GQDs, showing the successful
preparation of Fe3O4/TiO2/GQD. The specific surface area was 38 m²/g in Nitrogen adsorption/desorption
isotherm. According to IUPAC classification, the isotherm curve of photocatalyst was the type IV and
hysteresis loop of types due to mesoporous structure. FESEM images determined the almost spherical
morphology of as-synthesized photocatalyst and homogenous distribution of TiO2 nanoparticles on the
magnetite surface that was utilized without any changes in morphology but particle size changing after loading
TiO2 on the magnetite particles. HRTEM results confirmed the spherical spherical shape with less than 50 nm
diameter and the lattice spacing related to anatase (TiO2) and GQDs. Also, the photocatalytic efficiency of the
as-synthesized nanocomposite were measured for achieving the maximum removal of imipramine related to
different variables including photocatalyst dose, pH, ambient temperature, and irradiation time. The best yield
gained exceed 90% in experimental sample and about 70% in real wastewater under the optimum condition
comprising photocatalyst dose of 0.5 g/L, pH ≈3, temperature ≈40 °C for 120 minutes. The reusability of the
synthesized photocatalytic material investigated which was stable and active similar to primary sample and
suitable for many times.

Conclusion: The results showed, the dominant mechanism of imipramine degradation was oxidative
decomposition via the photogenerated holes and followed by the first-order models under the UVA light
irradiation. Therefore, results proved as-prepared photocatalyst Fe3O4/TiO2/GQDs could be developed for
treatment of persistence organic pollutants in industrial wastewater under optimized conditions.
Keywords: Magnetic TiO2 anatase/GQDs, Photocatalytic mineralization, Photogeneration mechanism.

1401  بهار،1  شماره،  دوره بیستم،فصلنامه علوم محیطی

20

