147

مجله مواد نوين /جلد /9شماره / 2زمستان1397

توليد فتوکاتاليستي هيدروژن از پساب صنعتي حاوي آاليندههاي آلي توسط نانوکامپوزيت
TiO2/ZrO2
حسن

کوهستاني*1

(تاریخ دریافت ،1396/11/01 :ش.ص ،147-154:تاریخ پذیرش)1397/02/15:

چکيده
در این مقاله ،توليد هيدروژن همزمان با حذف آالیندههاي آلي (متيل نارنجي و یون سيانيد) از پساب صنعتي ،توسط
فتوکاتاليست  TiO2-10%ZrO2با موفقيت انجام شد .اثر متغيرهاي عملياتي مانند غلظت آالینده pH ،محلول و زمان تابش مورد
بررسي قرار گرفت .نتایج نشان داد که فعاليت فتوکاتاليستي کامپوزیت  TiO2-10%ZrO2با افزایش  pHکاهش ميیابد و کاربرد آن
به pHهاي اسيدي محدود ميشود .اثر غلظت آالیندهها روي نرخ توليد هيدروژن با مدل سينتيکي النگمير-هنشلوود همخواني دارد.
در واقع بهبود فعاليت فتوکاتاليستي در توليد هيدروژن ميتواند به کاهش بازترکيب الکترون-حفره از طریق مصرف حفره توسط
آالینده توجيه شود .به همين علت ،در ابتداي فرآیند به دليل باال بودن غلظت آالیندهها نرخ توليد هيدروژن باالست و با کاهش
غلظت آالیندهها نرخ توليد هيدروژن افت ميکند .در ضمن نتایج نشان داد که در شرایط آزمایشگاهي خاصي ،بهبود چشمگيري در
نرخ توليد هيدروژن توسط  TiO2-10%ZrO2همزمان با حذف متيل نارنجي و یون سيانيد ایجاد ميشود.
واژههای کليدی :توليد هيدروژن ،یون سيانيد ،پساب صنعتي ،TiO2-ZrO2 ،حذف همزمان.

 -1استادیار ،دانشکده مهندسي مواد و متالورژي ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
* -نویسنده مسئول مقالهh.koohestani@semnan.ac.ir :
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پيشگفتار
در سالهاي اخير فرآیندهاي فتوکاتاليستي توسط نيمه-
هاديها به دليل روشهاي بالقوه کارامد ،سازگار با محيط
زیست و کم هزینه در زمينه تصفيه آب/هوا و نيز توليد
هيدروژن بسيار مورد توجه بودهاند[ .]2 ,1در هر دو کاربرد،
واکنشهاي فتوکاتاليستي با تابش نور با انرژي برابر یا بيشتر
از انرژي شکاف نوار ( )Egبه نيمههادي (معموالً  )TiO2آغاز
ميگردد .در این حالت ،الکترونها از باند ظرفيت به باند
هدایت رفته و در جاي آنها حفره با بار مثبت ایجاد ميشود
[ .]3الکترون-حفره توليد شده با نور ميتوانند در واکنشهاي
اکسایش-کاهش با ملکولهاي جذب شده روي سطح نيمه-
هادي شرکت کنند .تجزیه آالیندههاي آلي با مشارکت حفره-
ها انجام ميشود که مستقيم یا غيرمستقيم با توليد رادیکال-
هاي هيدروکسيد (• )OHوارد عمل ميشوند[ .]5 ,4سایر
عوامل اکسيژني مانند رادیکالهاي سوپراکسيد (  ) O 2یا
هيدروپروکسي (  ) HO 2نيز ممکن است روي سطح TiO2
توسط احياي اکسيژن اتمسفر توليد گردند[ .]8-6این عوامل
قوي اکسيد کننده به ملکولهاي آالینده و محصوالت مياني
حمله کرده و منجر به توليد محصوالت کم خطر ميشوند.
ثابت شده است که همه ترکيبات آلي با استفاده از  TiO2و
تحت تابش نور  UVميتوانند ترکيبات بيخطر مانند  CO2و
 H2Oاکسيد شوند [.]9 ,2
از سوي دیگر ،توليد فتوکاتاليستي هيدروژن از آب تحت
شرایط بيهوازي و توسط الکترونهاي توليد شده با نور که
انرژي کافي براي احياي پروتون و تبدیل به ملکولهاي
هيدروژن را دارند اتفاق ميافتد .در ضمن ،توليد مستقيم
اکسيژن نيز ممکن است توسط فتوکاتاليست  TiO2بهدليل
توانایي اکسيد کنندگي حفرات توليد شده با نور ،در اثر اکسيد
کردن آب رخ دهد .البته توليد اکسيژن توسط فتوکاتاليست
پایه  TiO2تحت تابش نور به ندرت گزارش شده است[,7 ,5
.]9
پيشنهاد شده است که اکسيژن توليد شده یا بصورت
جذب شده روي سطح  TiO2باقي ميماند و یا در سطح ذرات
 TiO2و ملکول  H2O2واکنش داده و به کمپلکسهاي
1- Sacrificial agents

پروکسوتيتانات ( )TiO5تبدیل ميشود .همچنين ممکن است
حفرههاي توليد شده با نور ،باعث اکسيداسيون سطح نيمه-
هادي شود که در این صورت  TiO2بهعنوان یک اهدا کننده
الکترون عمل ميکند [.]8 ,6
دي اکسيد تيتانيوم داراي سه فاز روتایل ،آناتاز و بروکيت
است و بهدليل ویژگيهاي منحصر بفرد ،بهترین فتوکاتاليست
در کاتاليستهاي ناهمگن محسوب ميشود .این فتوکاتاليست
بصورت تنها در فازهاي مختلف و نيز بصورت کامپوزیت با
اکسيدهاي دیگر ،کاربردهاي زیادي را به خود اختصاص داده
است[.]12-10
یکي از معایب اصلي سيستمهاي فتوکاتاليستي نيمه-
هادي ،بخصوص در زمينه توليد فتوکاتاليستي هيدروژن از
آب ،بازدهي نسبت ًا پایين آنهاست که توسط واکنش بازترکيب
بين الکترون و حفرههاي توليد شده با نور رخ ميدهد .سرعت
این واکنش ،ميتواند توسط نشاندن فلزات نجيب روي سطح
فتوکاتاليست بهعنوان انتقال دهنده الکترونها از نيمههادي،
به تأخير افتد .در این حالت نرخ انتقال الکترون به گونههاي
جذب شده افزایش یافته و احتمال بازترکيب آنها با حفرهها
کاهش ميیابد[.]10 ,4 ,1
البته نرخ بازترکيب ممکن است توسط استفاده از یک
دهنده الکترون بهعنوان عامل فدا شونده 1کاهش یابد که بطور
برگشت ناپذیري با حفرههاي توليد شده با نور و یا اکسيژن
واکنش داده و بنابراین ،سبب افزایش نرخ توليد هيدروژن
شوند .اگر این عامل فدا شونده یک آالینده آلي حاضر در آب
یا پساب باشد ،نتيجه کلي بهبود نرخ توليد هيدروژن همزمان
با تجزیه ماده آلي حاصل خواهد شد[.]14 ,13 ,10 ,7
تعداد زیادي از ترکيبات آلي بهعنوان دهنده الکترون براي
توليد فتوکاتاليستي هيدروژن مانند الکلها ،پلي الکلها،
شکرها ،اسيدهاي آلي ،ترکيبات آروماتيک و چرب بکار مي-
روند .این ترکيبات و بویژه الکلها ،به دام اندازه مطلوبي براي
حفرهها بوده و تحت تأثير اکسيداسيون نسبتاً سریع و غير
قابل برگشت پذیر هستند که منجر به افزایش ميزان نرخ توليد
فتوکاتاليستي هيدروژن ميشوند[.]9 ,1
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تاکنون مطالعاتي در زمينه توليد فتوکاتاليستي هيدروژن
در حضور آالیندههاي مختلف مانند اسيد فرميک[,10 ,7
 ،]13اسيد استيک [ ،]6رودامين  ،]9[ EDTA ،]9 ,5[ Bاوره
[ ،]15اسيد نارنجي  ،]4[ 7اسيد اگزاليک [ ]14 ,13انجام
شده است .در این تحقيقات از فتوکاتاليستهاي متنوعي
استفاده شده و عالوه بر بررسي اثر عوامل مختلف و واکنش-
هاي محتمل فتوکاتاليستي ،مطالعات سينتيکي و
ترمودیناميکي نيز انجام شده است.
پایه TiO2

ما در تحقيقات گذشته کامپوزیتهاي مختلف
و ساختارهاي هندسي آنها را سنتز نمودهایم .در بررسي
خواص فتوکاتاليستي آنها ،بازدهي حذف متيل نارنجي
( ،)MeOیون سيانيد ،حذف کروم ( )VIو توليد هيدروژن از
آب بصورت جداگانه مورد ارزیابي قرار گرفت[]12؛ ولي هدف
تحقيق حاضر بررسي توليد فتوکاتاليستي هيدروژن توسط
نانوکامپوزیت  TiO2/ZrO2در حضور متيل نارنجي و یون
سيانيد ميباشد .متيل نارنجي جزء رنگهاي آزو است که در
پسابهاي صنایع مختلف وجود دارند[ .]17 ,16یون سيانيد
نيز یک رادیکال نيتروژن-کربن بسيار سمي است و در پساب
صنایع مختلف یافت ميشود[ .]11این دو آالینده با دریافت
حفرههاي توليد شده با نور ميتوانند به ترکيبات کم خطر
تبدیل شوند .در این ميان ،الکترونها نيز ميتوانند توليد
هيدروژن را با بازدهي باالتري انجام دهند.

مواد و روشها
براي انجام آزمایش ،سيانيد پتاسيم (مرک آلمان) ،متيل
نارنجي ( sinchemچين) ،اتانول و آب مقطر با خلوص باال
فراهم شد .فتوکاتاليست مورد استفاده کامپوزیت پایه  TiO2با
10درصد مولي  ZrO2است که براساس مقاله قبلي تهيه شد
[ .]12ویژگيهاي این کامپوزیت در جدول  1ارائه شده است.
جدول  -1ويژگيهای نانوکامپوزيت TiO2-10%ZrO2
براساس مرجع []12
فاز TiO2

آناتاز

اندازه کریستاليت،

سطح ویژه،

شکاف نوار،

nm

2

m /g

eV

16/2

85/8

3/1

آزمایشات در یک بطري پيرکس  750mlانجام شد .این
بطري براي حفظ دما ،توسط سيستم آبگرد خنک شده و المپ
( UVدو المپ  )6Wدر فاصله  10cmاز محلول آن قرار گرفت.
محلولي از یون سيانيد و متيل نارنجي بصورت جداگانه با
غلظتهاي مشخص تهيه گردید .براي ایجاد تعادل جذب،
محلول یک ساعت در تاریکي همزده شد و با تابش نور ،UV
هر  30دقيقه نمونهبرداري انجام گرفت .اثر عوامل مختلف
مانند غلظت آالینده pH ،محلول و زمان بررسي شد.
بازدهي حذف یون سيانيد و متيل نارنجي با معادله زیر
محاسبه ميشود [:]3
C o  Ct
 100
C0

()1



که در آن  ميزان تخریب C0 ،و  Ctبه ترتيب غلظت
محلول اوليه و بعد از زمان  tتابش است.
براي تعيين غلظت باقيمانده یون سيانيد از روش
تيتراسيون ( 4500-CN Dاستاندارد بررسي آب و پساب) و
معادله زیر استفاده شد [:]11
 mg CN( A  B) 1000
250
()2


L
mL orginal sample mL portion used

که  Aو  Bبه ترتيب حجم  AgNO3نمونه و خالي استاندارد
شده برحسب  mlميباشد .غلظت متيل نارنجي محلول توسط
اسپکتروفوتومتر ( UV-Visمدل  )Avaspec-2048-TECدر
طول موج ماکزیمم جذب  462nmاندازهگيري شد .مقدار
هيدروژن توليد شده نيز با دستگاه کروماتوگرافي گازي TCD
( ،GCمدل  )2550TGتعيين گردید.
نتايج و بحث
واکنشهاي فتوکاتاليستي محتمل بر اثر تابش نور  UVبه
سطح  TiO2بصورت زیر ميباشند [:]2 ,1
()3

)TiO2  h  e (CB )  h (VB

()4


h  (VB)  H 2Oads  OH ads
H

()5
()6






2



O2 ads  e (CB )  O




e (CB )  h (VB)  heat
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واکنشهاي مربوط به حذف یون سيانيد و رنگ متيل
نارنجي نيز بصورت زیر پيشنهاد شدهاند[:]17 ,11 ,3

()7
CN  2OH   OCN   H 2 O
()8
2OCN   O2  2CO2  N 2

()9
OH  Dye  products
براي توليد فتوکاتاليستي هيدروژن نيز داریم[:]15 ,4
()10

H 2 O  2 h   1 O2  2 H 
2

2 H   2e   H 2

()11
در کامپوزیت  TiO2-ZrO2به دليل جدایش بين الکترون و
حفره توسط  TiO2و  ،ZrO2کاربردهاي فتوکاتاليستي بهتري
حاصل ميگردد .علت این ویژگي اینگونه بيان شده است که
موقعيت باند هدایت ( ZrO2 )CBحدود  1/3eVباالتر از باند
هدایت  TiO2خالص بوده و بنابراین انتقال الکترون از باند
هدایت  ZrO2به  TiO2به راحتي صورت ميگيرد .در واقع
وقتي که الکترونها در هر دو اکسيد تهييج ميشوند ،بيشتر
الکترونها از باند هدایت  ZrO2به باند هدایت  TiO2منتقل
ميگردند و در نتيجه نرخ بازترکيب الکترون-حفره کاهش
ميیابد .در بين ترکيبات مختلف ،ترکيب TiO2-10%ZrO2
باالترین بازدهي فتوکاتاليستي را نشان داده است[.]12

باالتر از  ،pHpzcبار سطحي ذرات  TiO2توسط گونههاي TiO−

منفي خواهد شد [,4

.]16 ,15

شکل  1تأثير  pHمحلول بر فرآیند توليد هيدروژن در
حضور یون سيانيد و  MeOرا نشان ميدهد .این نتایج براي
شرایط زمان  150دقيقه ،غلظت کاتاليست  5mg/lو غلظت
آالینده  0/2mol/lبوده است .در عدم حضور آالینده و در آب
خالص مقدار کمي هيدروژن توليد شده است؛ ولي در حضور
یون سيانيد یا  MeOمقدار قابل توجهي هيدروژن توليد شده
است .به گونهایي که بيشترین مقدار هيدروژن در  pH=2و
در حضور  MeOو یون سيانيد به ترتيب  1382و 1135µmol
توليد شده است.

اثر  pHمحلول

در فرآیندهاي فتوکاتاليستي باید نور با انرژي برابر یا
بيشتر از انرژي شکاف نوار فتوکاتاليست به آن تابيده شود تا
با تهييج ،الکترون و حفره ایجاد گردد .این الکترون-حفرهها
توانایي شرکت در واکنشهاي اکسایش-کاهش با ملکولهاي
جذب شده در سطح فتوکاتاليست را دارند .عوامل زیادي بر
این فرآیند تأثيرگذار هستند [.]9
یکي از عواملي که تأثير بسيار مهمي بر جذب ملکولهاي
مختلف و بخصوص آالیندهها بر سطح ذره و نيز بر نحوه انجام
فرآیندهاي فتوکاتاليستي دارد pH ،محلول ميباشد[.]6 ,4
 pHمحلول بر بار سطحي نيمههادي و بنابراین روي انتقال
الکترون و فرآیند اکسایش-کاهش تأثير ميگذارد .در pH
پایينتر از نقطه بار صفر )pHpzc( 1مربوط به  ،TiO2به دليل
حضور یونهاي  ، TiOH 2بار سطحي مثبت است و در pH
1- Point of zero charge

شکل  -1تأثير  pHمحلول بر فرآيند توليد هيدروژن در
حضور يون سيانيد و ( MeOزمان  150دقيقه ،غلظت
کاتاليست  5mg/lو غلظت آالينده )0/2mol/l

در pHهاي اسيدي به دليل بار سطحي مثبت ذرات ،جذب
یون منفي سيانيد و گونههاي  MeOروي سطح به خوبي انجام
ميشود و بطور مؤثري با مصرف حفره تجزیه ميشوند[.]17
از سویي با جدایش الکترون-حفره ،بازدهي توليد هيدروژن در
حضور این آالیندهها بيشتر شده است .با افزایش  ،pHهمان-
گونه که مشاهده ميگردد ،توليد هيدروژن کاهش یافته است
که ميتواند به منفي شدن بار سطحي ذرات و حضور OH-
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روي سطح آنها و در نتيجه عدم جذب یونهاي منفي آالینده
روي سطح نسبت داد [.]16
در واقع همانگونه که بيان شد ،منفي شدن بار سطحي
سبب کاهش جذب آالینده و در نتيجه کاهش توقف واکنش
بازترکيب الکترون-حفره ،باعث افت توليد هيدروژن شده
است .بر خالف این نتيجه Kim ،و همکاران در تحقيق خود
نشان دادند ،توليد هيدروژن توسط  Pt/TiO2در حضور آالینده
و رودامين  Bدر pHهاي باالتر بيشتر بوده است .آنها علت
را به منفي بودن بار سطحي فتوکاتاليست در باالتر از pHPZC
نسبت دادند که بهراحتي کاتيونهاي رودامين  Bرا جذب
ميکند .آنها پيشنهاد دادند که با افزودن موادي مانند
نافيون 1حتي ميتوان بار سطحي ذره را در pHهاي پایين
منفي نمود و با تشکيل هيدروکسيلهاي سطحي کاتيونهاي
رودامين  Bرا جذب کرد[.]15 ,9
اثر غلظت اوليه آالينده

()12

kKC0
1  KC 0



dC H 2
dt

r

که  k ،rو  Kبه ترتيب نرخ واکنش اوليه توليد هيدروژن،
ثابت سرعت واکنش و ثابت جذب  MeOميباشند .از نمودار
شکل  ،2مقادیر این ثوابت بدست آمد که در جدول  2نشان
داده شده است.
شکل  3نشان ميدهد که نرخ توليد هيدروژن با افزایش
غلظت یون سيانيد تا  0/7mol/lبهبود داشته و در بيشتر از
 1/0mol/lوابستگي به غلظت ندارد .در غلظتهاي باالي
 ،MeOبه سبب اشغال سطح ذرات  TiO2و توقف تهييج آنها
با نور و نيز به دليل آنکه نور مناسب به سطح ذرات نرسيده
است ،الکترونهاي کافي براي توليد هيدروژن وجود نخواهد
داشت .براساس این نتایج ،تغييرات نرخ توليد هيدروژن
بصورت تابعي از غلظت اوليه یون سيانيد با معادله النگمير-
هنشلوود مطابقت دارد .از طریق نمودار شکل  ،3ثوابت بدست
آمده و در جدول  2نشان داده شده است.

برخي از محققان دریافتند که مقدار هيدروژن توليد شده
تابعي از غلظت عامل فداشونده طبق ایزوترم النگمير و بر
اساس اشباع مراکز فعال روي سطح فتوکاتاليست است .برخي
دیگر از محققان نيز پي بردند که در یک مقدار بهينه از غلظت
آالینده ،بيشترین مقدار توليد هيدروژن رخ ميدهد و در فراتر
از آن به دليل اشغال مکانهاي سطحي جذب ،توليد هيدروژن
افت خواهد داشت []18 ,9 ,6
در این تحقيق ،اثر مقدار غلظت اوليه یون سيانيد و MeO

بهعنوان آالینده بهصورت جداگانه بر توليد فتوکاتاليستي
هيدروژن بررسي شده است (شکل  2و  .)3این نتایج در زمان
 150دقيقه ،غلظت کاتاليست  5mg/lو  pH=2بدست آمده
است .بر اساس شکل  ،2نرخ توليد هيدروژن با افزایش غلظت
اوليه  MeOدر کمتر از  0/3 mol/lافزایش ميیابد و در بيشتر
از این غلظت ،تقریب ًا ثابت خواهد ماند .بنابراین ،نرخ توليد
هيدروژن بهصورت تابعي از غلظت  MeOمطابق با معادله
النگمير-هينشلوود 2و بصورت زیر تغيير ميکند[:]18 ,16

1-Nafion

شکل  -2نرخ توليد فتوکاتاليستي  H2بعنوان تابعي از غلظت
( MeOزمان  150دقيقه ،غلظت کاتاليست  5mg/lو )pH=2

در تحقيقي مشابه Li ،و همکاران اثر غلظت اوليه گلوکز
بر نرخ توليد هيدروژن توسط نانوذرات  ZnIn2S4را بررسي
نمودند .آنها نشان دادند که در غلظت گلوکز کمتر از
2- Langmuir–Hinshelwood
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 ،0/1mol/lافزایش شدیدي در نرخ توليد هيدروژن رخ داده
است .و تغييرات نرخ به غلظت گلوکز مطابق با ایزوترم
النگمير-هنشلوود است .آنها همچنين پي بردند که غلظت-
هاي بيشتر آالینده ميتواند منجر به کاهش توليد هيدروژن
شود[.]18 ,5
جدول  -2ثوابت معادله النگمير-هينشلوود برای توليد
هيدروژن در حضور  MeOو يون سيانيد
)mol.min-1( k

)l.mol-1( K

در حضور MeO

1/32*5-10

6/91

در حضور یون سيانيد

1/03*5-10

6/06

در تحقيقي نشان داده شد که با افزودن ( AO7اسيد
نارنجي  )7تا مقادیر  ،6/5mg/lتوليد هيدروژن بصورت
چشمگيري افزایش ميیابد؛ ولي با افزایش غلظت این آالینده،
عالوه بر کاهش مقدار هيدروژن ،زمان رسيدن به بيشينه توليد
هيدروژن به تأخير افتاده و طول موج جذب نيز افزایش ميیابد
[.]4 ,1

اثر زمان تابش

شکلهاي  3و  4توليد فتوکاتاليستي هيدروژن همزمان با
حذف  MeOو یون سيانيد را در طول زمان تابش نور نشان
ميدهد .این نتایج از بررسي نمونهها در شرایط غلظت
کاتاليست  ،5mg/lغلظت آالینده  0/3mol/lو  pH=2بدست
آمده است .مشاهده ميشود که در غياب آالیندهها ،مقدار
توليد هيدروژن بسيار ناچيز است و در حضور این دو آالینده،
متناسب با توانایي آن آالینده در مصرف حفره و توقف واکنش
بازترکيب الکترون/حفره ،توليد هيدروژن رشد خيلي زیادي
داشته است.
شکل  4تغييرات مقدار هيدروژن و غلظت آالینده را بر
حسب زمان نشان ميدهد .با افزایش زمان تابش ،افزایش
توليد هيدروژن و از سویي کاهش غلظت آالینده حاصل شده
است .بعد از مدت  210دقيقه مقدار هيدروژن توليد شده در
حضور  MeOو یون سيانيد به ترتيب  1650و 1440µmol
بوده است .در همين زمان به ترتيب  %98و  %85از  MeOو
یون سيانيد حذف شده است.

شکل  -4تغييرات غلظت آاليندهها و مقدار توليد هيدروژن
بر حسب زمان (غلظت کاتاليست  ،5mg/lغلظت آالينده
 0/3mol/lو )pH=2
شکل  -3نرخ توليد فتوکاتاليستي  H2بعنوان تابعي از
غلظت ( CNزمان  150دقيقه ،غلظت کاتاليست  5mg/lو
)pH=2

شکل  5نرخ توليد هيدروژن و همزمان نرخ حذف آالینده-
ها را نشان ميدهد .مشاهده ميگردد که در دقایق ابتدایي به
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 و همکاران نشان دادند که توليدPatsoura ،در تحقيقي
 در حضور اتانول وPt/TiO2 فتوکاتاليستي هيدروژن توسط
متانول در ابتداي زمان تابش بيشترین نرخ را داشته و بعد از
گذشت زمان به دليل کاهش مقدار الکلها بهعنوان به دام
.]1[ نرخ توليد هيدروژن افت داشته است،اندازه حفره

1397 زمستان/ 2شماره/9  جلد/مجله مواد نوين

 بازترکيب،دليل حضور آالیندهها و مصرف مؤثر حفرهها
-حفره کاهش یافته و نرخ توليد هيدروژن در بيش-الکترون
 نرخ حذف آالیندهها نيز، همزمان.ترین حالت خود ميباشد
، به مرور زمان و با کاهش مقدار آالینده در محلول.بيشنه است
طبيعتاً نرخ بازترکيب کاهش نداشته و بنابراین نرخ توليد
 این پدیده توسط.هيدروژن و نيز حذف آالینده افت ميکند
.افرادي زیادي مشاهده و تأیيد شده است
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