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چكيده
فرآینــد فوتوکاتالیســتی یکــی از روشهــای تصفیــه نویــن میباشــد کــه میتوانــد در تصفیــه فاضالبهــای حــاوی آالیندههــای
اولوی ـتدار ماننــد کــروم ش ـشظرفیتی بطــور موثــر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .لــذا ،در ایــن مطالعــه اثــرات پارامترهــای عملیاتــی
مختلــف و شــرایط بهینــه آنهــا بــه منظــور احیــاء کــروم ش ـشظرفیتی در حضــور نانوکامپوزیــت  ZnO/HZSM-5بــا اســتفاده از روش
فاکتوریــل کامــل بررســی شــد .در ایــن تحقیــق نانوکامپوزیــت  ZnO/HZSM-5بــا روش هیدروترمــال -تلقیــح ســنتز شــد .ســاختار
نانوکامپوزیــت و مرفولــوژی آن توســط تکنیکهــای XRDا UV/vis،و  FESEMمــورد بررســی قــرار گرفــت .بــه منظــور بررســی احیــاء
فوتوکاتالیســتی کــروم شــشظرفیتی بــا اســتفاده از نانوکامپوزیــت  ZnO/HZSM-5از تکنیــک طراحــی آزمایــش فاکتوریــل کامــل
اســتفاده شــد .اثــرات پارامترهــای :زمــان واکنــش ،pH ،شــدت نــور  UVو غلظــت اولیــه کــروم مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج
حاصــل از تســت  XRDبیانگــر ایــن بــود کــه ســاختار نانوکامپوزیــت بهدرســتی تشــکیل شــده و دارای فــاز کریســتالی میباشــد،
تصاویــر  FESEMنشــان داد کــه فــاز فعــال ( )ZnOبهصــورت یکنواختــی بــا انــدازه نانومتریــک در ســطح آن پخــش شــده اســت .نتایــج
حاصــل از تســت فیشــر ( )F-Valueمشــخص نمــود کــه غلظــت اولیــ ه کــروم شــشظرفیتی تاثیرگذارتریــن پارامتــر بــرروی فرآینــد
میباشــد .تحــت شــرایط بهینــه (غلظــت اولیــه کــروم  ،10 mg/Lشــدت نــور  pH ،125 Wبرابــر  5و زمــان واکنــش  )60 minراندمــان
حــذف  %98/72بــا مطلوبیــت  0/985بــرای کــروم شـشظرفیتی حاصــل شــد .در نهایــت ،آنالیــز احتمــال نرمــال نشــان داد کــه دادههــا
از توزیــع نرمالــی برخــوردار میباشــند .از ای ـنرو ،روش فاکتوریــل کامــل میتوانــد بهعنــوان یــک روش موثــر بــه منظــور بهینهســازی
شــرایط عملیاتــی فرآیندهــای فوتوکاتالیســتی در حــذف کــروم شــشظرفیتی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
كلمات كليدي :فاکتوریل کامل ،ZnO/HZSM-5 ،کروم ششظرفیتی ،فرآیند فوتوکاتالیستی ،طراحی آزمایش.
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مقدمه

امــروزه کــروم بهطــور گســتردهای در زمینههــای
مختلــف صنعتــی ماننــد :صنایــع فلــز کاری ،چرمســازی،
صنایــع رنگســازی و غیــره بــهکار مــیرود [ .]1از

ای ـنرو ،مصــرف بیــش از حــد کــروم در صنایــع مختلــف

موجــب تخلیــه مقادیــر قابــل توجهــی از ایــن آالینــده

بــه محیــط زیســت شــده اســت [ .]2اگرچــه حالتهــای
اکســیدی مختلفــی از کــروم وجــود دارد ولــی تنهــا کــروم
ســه ظرفیتــی و کــروم شــشظرفیتی قابلیــت پایــداری
در محیــط زیســت را دارنــد [ 3و  .]4در ایــن میــان

کــروم شــشظرفیتی بهعنــوان یــک عامــل ســرطانزا،
ژنوتوکســیک و ایجادکننــده اختــاالت مزمــن نظیــر

درماتیــت و مشــکالت تنفســی شــناخته شــده اســت.

همچنیــن ،ایــن آالینــده بهدلیــل داشــتن حاللیــت بــاال،
قابلیــت انتقــال بــه آبهــای زیرزمینــی و آلــوده کــردن

آنهــا و در پــی آن تهدیــد پوشــش گیاهــی و حیــاط

وحــش را دارد [ .]5از ای ـنرو ،کــروم ش ـشظرفیتی یــک
آالینــده اولویــتدار محســوب میشــود و تخلیــه آن بــه

محیــط زیســت دارای محدودیتهــای ســخت گیران ـهای

میباشــد [ .]6در مقایســه بــا کــروم شــشظرفیتی،

کــروم ســه ظرفیتــی حــدود  500-1000مرتبــه ســمیت

کمتــری دارد و بــه راحتــی در آبهــای خنثــی و قلیایــی
بــه شــکل  Cr(OH)3رســوب کــرده و حــذف میشــود [7

و  .]8بــا توجــه بــه ضــرورت تصفیــه فاضالبهــای حــاوی

کــروم ش ـشظرفیتی ،روشهــای مختلفــی بدیــن منظــور
بــهکار گرفتــه شــده اســت کــه در ایــن بیــن میتــوان
بــه فرآیندهــای انعقــاد و لختهســازی [ ،]9جــذب

بــا کربــن فعــال [ ]10و تبــادل یونــی یــا جداســازی
غشــایی [ ]11اشــاره کــرد .اغلــب ایــن روشهــا نیازمنــد
تأسیســات خــاص و هزینههــای نگهــداری بــاال هســتند.

از ایــنرو ،امــروزه روشهــای تصفیــه فوتوکاتالیســتی
بهدلیــل قابلیــت حــذف بــاالی آالینــده ،هزینــه پاییــن

و ســازگاری بــا محیــط زیســت بهعنــوان یــک روش

پیشــرفته بــه منظــور حــذف آالیندههــای اولویــتدار

شماره  ،97بهمن و اسفند 1396
مختلــف عملیاتــی ماننــد زمــان واکنــش ،pH ،غلظــت
اولیــ ه آالینــده و غیــره در عملکــرد سیســتم دخیــل

هســتند و میتواننــد راندمــان سیســتم را تحــت تاثیــر
قــرار دهنــد لــذا کاربــرد تکنیکهــای طراحــی آزمایــش

مفیــد و ضــروری بــه نظــر میرســد [ 13و  .]14طراحــی
آزمایــش یکــی از بهتریــن ابزارهــا بــرای مطالعــه تأثیــر

پارامترهــای عملیاتــی فرآینــد بهصــورت جداگانــه

و همچنیــن اثــر متقابــل آنهــا بهصــورت همزمــان
میباشــند [ 15و  .]16تجزیــه و تحلیلــی کــه در آن بتــوان

بیــش از یــک پارامتــر را مــورد ارزیابــی قــرار داد روش
فاکتوریــل کامــل نامیــده میشــود .در فاکتوریــل کامــل
1

چنــد متغیــره ،هم ـ ه پارامترهــای اصلــی عملیاتــی و اثــر
متقابــل آنهــا بــا همدیگــر مــورد مقایســه قــرار میگیرنــد

[ .]17همچنیــن ایــن روش یــک راهکار اصولــی بــرای

نتیجهگیــری در مــورد متغیرهــا ارائــه میدهــد و از
طرفــی امــکان تعییــن تأثیرگذارتریــن متغیــر در فرآینــد

را ممکــن میســازد [ .]18مطالعــات مختلفــی بــه منظــور

بررســی و کاربــرد روش طراحــی آزمایــش در فرآیندهــای
مختلــف صــورت گرفتــه اســت کــه در ایــن بیــن میتــوان

بــه کاربــرد روش فاکتوریــل در حــذف فوتوکاتالیســتی
رنــگ از فاضــاب [ ،]19بهینهســازی شــرایط حــذف
فوتوکاتالیســتی مــس دو ظرفیتــی بــا اســتفاده از روش

فاکتوریــل [ ،]20بهینهســازی فرآینــد فنتــون در حــذف

دترجنتهــا از فاضــاب بــا اســتفاده از روش تاگوچــی

[ ]21و بهینهســازی میــزان جــذب ســرب دو ظرفیتــی
بــرروی پوســت گــردو بــا اســتفاده از روش فاکتوریــل
اشــاره کــرد [ .]22بــا توجــه بــه تحقیقــات انجــام شــده

در ایــن زمینــه و کاربــرد روشهــای طراحــی آزمایــش،

گزارشــی مبنــی بــر کاربــرد روش فاکتوریــل کامــل بــه
منظــور بهینهســازی و بررســی اثــر پارامترهــای عملیاتــی

مختلــف در احیــاء فوتوکاتالیســتی کــروم ش ـشظرفیتی
بــا اســتفاده از نانوکامپوزیــت

ZnO/HZSM-5

ارائــه

نشــده اســت .لــذا در ایــن مطالعــه ،طراحــی آزمایــش

بــه روش فاکتوریــل کامــل بــا توجــه بــه متغیرهــای

pH

نظیــر کــروم شــشظرفیتی تلقــی میشــوند [.]12
بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن فرآیندهــا پارامترهــای

1. Full Factorial

بررسی و بهینهسازی پارامترهای ...
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،)60

پــس از فرآینــد تلقیــح در دمــای °C،80نانوکامپوزیــت

( 5 ،3و  ،)7زمــان واکنــش ( 40 ،20و

mg/L

)40

 2در دمــای  300°Cدر کــوره

شــدت نــور  24( UVو  125وات) و غلظــت اولیــه

کــروم شــشظرفیتی ( 30 ،20 ،10و

حاصــل بهمــدت  12 hrدر دمــای  110°Cدر آون خشــک
و ســپس بهمــدت

hr

انجــام شــد .تأثیــر متغیرهــا بهصــورت جداگانــه و اثــرات

کلســینه گردیــد تــا اینکــه نانوکامپوزیــت مذکــور حاصــل

بررســی قــرار گرفــت و تأثیرگذارتریــن پارامتــر تعییــن

فوتوراکتور و واکنشهای فوتوکاتالیستی

متقابــل آنهــا بهطــور همزمــان بــا آنالیــز  ANOVAمــورد

شــود.

شــد .از طرفــی ،شــرایط بهینــه فرآینــد بــا اســتفاده از

آزمایشــات فوتوکاتالیســتی درون راکتــور شیشــهای

همچنیــن بــه منظــور بررســی توزیــع نرمــال دادههــا آنالیز

آلومینیومــی بــه منظــور جلوگیــری از ورود و خــروج

ریاضــی مناســب بــرای احیــاء کــروم شــشظرفیتی بــا

گرفــت .فوتوراکتــور بــا اســتفاده از المــپ  24( UVAو

تعییــن شــد.

دو جــداره بــا حجــم کاربــردی  1 Lکــه توســط فویــل

روش

احتمــال نرمــال انجــام شــد و در نهایــت مــدل تجربــی-

نــور بــه داخــل فوتوراکتــور محصــور شــده بــود صــورت

اســتفاده از نانوکامپوزیــت ZnO/HZSM-5ارائــه گردیــد.

 125وات) بهعنــوان منبــع تابــش نــور  UVتجهیــز شــد.

مواد و روش

قــرار گرفــت .همچنیــن ،دمــای سیســتم مــورد نظــر بــا

محلــول اســتوک کــروم شــشظرفیتی بــا اســتفاده از

فرآینــد ثابــت نگــه داشــته شــد .در مرحلــه بعــد

بــار تقطیــر تهیــه شــد .روی اســتات دو آبــه بهعنــوان

از محلــول هــای  0/1نرمــال ســولفوریک اســید و ســدیم

اســید و تتراپروپیــل آمونیــوم برومایــد در ســنتز زئولیــت

بــه محلــول اضافــه گردیــد و وارد

Derringer’s desirability function

المــپ بــا پوشــش کوارتــزی داخــل محفظــه فوتوراکتــور

مواد

اســتفاده از جریــان آب و محفظــه خنــک کننــده در طــول
pH

حــل کــردن پتاســیم دیکرومــات ( )K2Cr2O7در آب دو

محلــول کــروم بــا غلظــت اولی ـهی مشــخص بــا اســتفاده

منبــع نانــوذرات  ،ZnOســدیم آلومینــات ،سیلیســیک

هیدروکســید تنظیــم و مقــدار  0/8 g/Lنانوکامپوزیــت

و

فوتوراکتــور شــد .قبــل از تابــش نــور  UVمحلــول بهمــدت

شــشظرفیتی اســتفاده شــد .از طرفــی معــرف 1-5

رســیدن واکنشهــای جــذب و واجــذب تحــت اختــاط

HZSM-5

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .از

ZnO/H-ZSM-5

H2SO4

 NaOHبــه منظــور تنظیــم  pHمحلــول حــاوی کــروم

 30 minدر شــرایط تاریکــی بــه منظــور بــه تعــادل

دیفنیــل کاربازایــد بــرای تعییــن میــزان نهایــی کــروم

مغناطیســی قــرار گرفــت .در نهایــت ،پــس از ســپری

آزمایشــگاهی و درجــه خلــوص بــاال از شــرکتهای

تابــش نــور  UVقــرار گرفــت و در طــول فرآینــد محلــول

سنتز نانوکامپوزیت به روش هیدروترمال/تلقیح

زمــان واکنــش ،بــه منظــور جداســازی ذرات نانوکامپوزیت

شـشظرفیتی اســتفاده شــد .کلیــه مــواد اولیــه بــا گریــد

شــدن زمــان تعــادل ،محلــول درون فوتوراکتــور تحــت

مــرک 1و ســیگما آلدریــچ 2تهیــه شــدند.

توســط همــزن مغناطیســی هــم زده شــد .پــس از اتمــام

زئولیــت  HZSM-5بــا نســبت مولــی  Si/Alبرابــر بــا 220

بــهروش هیدروترمــال ســنتز شــد [ .]23بــرای تهیــه
نانوکامپوزیــت  ،ZnO/HZSM-5روی اکســید بــه روش
مرســوم تلقیــح ب ـرروی زئولیــت  HZSM-5نشــانده شــد.

بدیــن منظــور ،مقــدار  2 gزئولیــت بــه محلــول روی

محلــول فیلتــر شــد و بــرای اندازهگیــری غلظــت کــروم

باقیمانــده آمــاده گردیــد .غلظــت باقیمانــده کــروم
شــشظرفیتی بــهروش رنگســنجی (،)colorimetry
توســط دســتگاه اســپکتروفتومتر (آمریــکا)HACH ،
و در طــول مــوج  540 nmتعییــن گردیــد.

اســتات بــا غلظتــی مشــخص کــه معــادل  %40وزنــی

روی اکســید در محصــولنهایــی بــود ،اضافــه شــد و بــه
مــدت  1 hrدر دمــای °C 50تحــت اختــاط قــرار گرفــت.

1. Merck
2. Sigma Aldrich
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قابــل مشــاهده میباشــند .شناســایی  ZnOو

طراحی آزمایش

آنالیــز چنــد متغیــره یــک ابــزار مهــم بــرای بهدســت

آوردن مدلهــای ارزشــمند آمــاری بــا انتخــاب تعــداد
محــدودی از آزمایشهــا محســوب میشــود .بــا تعییــن

تعــداد آزمایــش اطالعــات مربــوط بــه اهمیــت هــر یــک

از متغیرهــا و اثــر متقابــل آنهــا را میتــوان بهصــورت

کاربــردی بهدســت آورد [ 24و  .]25در ایــن تحقیــق

از نرمافــزار  Minitab 16بــه منظــور طراحــی آزمایــش
اســتفاده شــد .متغیرهــای  ،pHزمــان واکنــش ،شــدت

نــور  UVو غلظــت اولیــ ه کــروم شــشظرفیتی بهعنــوان

HZSM-5

بهعنــوان تنهــا فازهــای کریســتالی تشــکیل شــده در

نمونــه  ،ZnO/HZSM-5صحــت ســنتز ایــن نانوکامپوزیــت
را تأییــد میکنــد .از طرفــی ،الگــوی ثبــت شــده بــرای
نمونــه نانوکامپوزیــت ســنتزی بهوضــوح نشــان داد کــه
بــا افــزودن  ZnOبهعنــوان فــاز فعــال فوتوکاتالیســتی
تغییــری در ســاختار  HZSM-5بهعنــوان پایــه ایجــاد

نشــد .وجــود پیکهــای تیــز و کشــیده در الگــوی
ثبــت شــده بــرای نانوکامپوزیــت ســنتزی اثباتــی بــرای

بلورینگــی بــاالی آن میباشــد.
بررسی تصویرهای FESEM

پارامترهــای تأثیرگــذار در فرآینــد احیــاء فوتوکاتالیســتی
کــروم ش ـشظرفیتی در نظــر گرفتــه شــدند .جمع ـاً 144

ریختشناســی و ویژگیهــای ســطح نانوکامپوزیــت

تکــرار طراحــی و انجــام شــد و شــرایط عملیاتــی در هــر

 2نتایــج بهدســت آمــده از ایــن روش ارائــه شــده

آزمایــش بــه روش  Multilevel Factorial Designبــا دوبــار
آزمایــش بــا توجــه بــه محــدوده تعییــن شــده بــرای هــر

متغیــر (جــدول  )1تغییــر کــرد .در نهایــت ،اطالعــات
حاصلــه براســاس آنالیــز واریانــس تجزیــه و تحلیــل شــد.

بزرگنمایــی شــده اســت .بــا توجــه بــه تصاویــر نخســتین

نکتــهای کــه قابــل مشــاهده میباشــد نانومتــری بــودن

ذرات در نمونــه ســنتزی میباشــد .بــا توجــه بــه تصاویــر
ذرات ریــز و یکنواختــی از  ZnOدر ســطح نانوکامپوزیــت

تعیین ویژگیهای نانوکامپوزیت سنتزی
بررسی الگوی  XRDنمونه

و نانوکامپوزیــت

اســت .نتایــج حاصلــه در دو مقیــاس mا 1 μو 500 nm

نانوکامپوزیــت ســنتزی میتــوان مشــاهده کــرد کــه

نتایج و بحث

شــکل  1الگــوی

ســنتزی بــا روش  FESEMبررســی شــد ،کــه در شــکل

XRD

زئولیــت

ZnO/HZSM-5

HZSM-5

خالــص

ســنتزی بــهروش

هیدروترمال/تلقیــح را نشــان میدهــد .پیکهایــی
موجــود در محــدوده  2 θبرابــر ،23/1 ،14/7 ،8/61 ،7/67

 23/72 ،23/35و  23/96 °مربــوط بــه فــاز کریســتالی

تشــکیل شــده اســت .ایــن ریــز بــودن ذرات و پراکندگــی

مناســب آنهــا روی ســطح نانوکامپوزیــت میتوانــد بــه
دسترســی بیشــتر فــاز فعــال و در نتیجــه عملکــرد بهتــر
در فرآینــد منجــر شــود.

بررســی الگــوی  UV/visبــرای نانوکامپوزیــت ســنتزی
ZnO/HZSM-5

تتراگونــال زئولیــت )JCPDS 00 -044-0002( HZSM-5

طیفهــای جــذب  ،UV-visنمونههــای

زئولیــت  HZSM-5در نمونــه نانوکامپوزیــت بــه وضــوح

شــکل 3نشــان داده شــده اســت.

میباشــد .از طرفــی ،پیکهــای شــاخص روی اکســید و

خالــص و نانوکامپوزیــت ســنتزی  ،ZnO/HZSM-5در

جدول  1اطالعات مربوط به طراحی آزمایش با استفاده از روش فاکتوریل کامل چندسطحی
متغیر

واحد اندازهگیری

تعداد سطوح

مقادیر متغیر

W

2

125 ،24

زمان واکنش

min

3

 40 ،20و 60

pH

-

3

 5 ،3و 7

شدت نور

UV

ZnO ،HZSM-5

mg/L
 30 ،20 ،10و 40
4
غلظت اولیه کروم
 :2تعداد بلوکهای کلی  :1تعداد بلوکهای پایه  :2دفعات تکرار آزمایشها  :4تعداد متغیرها
 :144تعداد کل آزمایشها  :72تعداد آزمایشهای اصلی

بررسی و بهینهسازی پارامترهای ...
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شدت پیک ()a.u.

30

20

10

40 50 60 70 80 90
درجه ()2 θ
شکل  1الگوی  XRDمربوط به زئولیت  HZSM-5خالص و نانوکامپوزیت ZnO/HZSM-5

شکل  2ریزنگارهای مربوط به آنالیز  FESEMمربوط به نانوکامپوزیت ZnO/HZSM-5

جذب ()a.u.

700

600

500

400

300

طول موج ()nm

200

100

1/8
1/6
1/4
1/2
1
0/8
0/6
0/4
0/2
0
0

شکل  3الگوی  UV/visمربوط به نانوکامپوزیت ZnO/HZSM-5

جــذب نــور در نمونــه  ،HZSM-5بســیار ناچیــز بــوده

نانوکامپوزیــت ســنتزی نســبت بــه  ZnOخالــص را بــه اثــر

نانوکامپوزیــت ســنتزی در مقایســه بــا  ZnOخالــص

کاهــش انــدازه خوشــههای  ZnOو همچنیــن کاهــش

و نشــانگر نــور ســفید میباشــد .لبههــای جــذب در

بــا طــول مــوج جــذب در حــدود  400 nmبــا یــک
جابهجایــی آبــی ،1طــول مــوج جــذب کوتاهتــری در

حــدود  350 nmرا از خــود نشــان میدهــد .ایــن شــیفت

در ناحیــه جــذب بــه ســمت طــول مــوج کوتاهتــر بــرای

تدریجــی 2میتــوان مرتبــط دانســت کــه کــه بهدلیــل

کلوخههــا در طــول فرآینــد توزیــع  ZnOروی ســطح

زئولیــت میباشــد.

1. Blue Shift
2. Quantization Effect
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تحلیل آنالیز واریانس دادههای تجربی ()ANOVA

معنــیدار میباشــند و همــ ه آنهــا بــرروی احیــاء کــروم

روش فاکتوریــل کامــل بــه منظــور برقــراری ارتبــاط بیــن

پاســخ واکنــش (میــزان احیــاء کــروم شــشظرفیتی) و
ســایر فاکتورهــای عملیاتــی (شــدت نــور UVا( ،)Aزمــان

واکنــش ()BاpH ،ا ( )Cو غلظــت اولیــه کــروم ( ))Dبـهکار
بــرده شــد .بــا اســتفاده از ایــن روش تعــداد آزمایشهــا
بــه منظــور دســتیابی بــه مقــدار بهینــه هــر یــک از

متغیرهــا محــدود و هدفمنــد میشــود و امــکان ترکیــب
همزمــان متغیرهــا در چندیــن ســطح مختلــف فراهــم
مــی شــود .از طرفــی بــه منظــور بررســی و تعییــن
تأثیرگذارتریــن پارامتــر در فرآینــد احیــاء فوتوکاتالیســتی

کــروم شـشظرفیتی و همچنیــن بررســی تاثیــر همزمــان
پارامترهــای عملیاتــی در فرآینــد از آنالیــز واریانــس

( )ANOVAاســتفاده شــد .در ایــن آنالیــز درجــه آزادی

( ،)DFمجمــوع مربعــات ( ،)seq SSمیانگیــن مربعــات
(MS

 ،)adjســطح معنــی داری

()P-value

و آزمــون

فیشــر ( )F-Valueتعییــن شــده انــد کــه نتایــج مربوطــه

در جــدول  2نشــان داده شــده اســت .بــا فــرض ســطح
اطمینــان  % 95میــزان بحرانــی  F-valuesکــه براســاس
آن میــزان تأثیــر هــر یــک از متغیرهــا و همچنیــن

اثــر متقابــل بیــن آنهــا در فرآینــد تعییــن میشــود
بهترتیــب بــرای  F0.05,2,9= 4.26و  F0.05,4,9=3.63میباشــد

[ .]26نتایــج حاصــل از آنالیــز  ANOVAنشــان داد کــه

پارامترهــای اصلــی عملیاتــی (زمــان واکنــش ،pH ،غلظــت

اولیــه کــروم و شــدت نــور  )UVو اثــر متقابــل بعضــی از
پارامترهــا بهطــور همزمــان کامــ ً
ا معنــیدار میباشــند
( .)P≥0/05ســطح معنــی داری

()P-value

مهمتریــن

نقــش را در تعییــن اینکــه اثــر متقابــل متغیرهــا معنـیدار
میباشــد یــا نــه ایفــا میکنــد ،همچنیــن هرچــه

قــدر مقــدار  Pکوچکتــر باشــد مقــدار معنــیداری

متغیــر بــاال میباشــد [ 27و  .]28از طرفــی میــزان

F

در همــه پارامترهــای اصلــی و همچنیــن اثــر متقابــل
میــان آنهــا بهطــور قابــل مالحظــهای از مقادیــر ذکــر

شــده بــرای  F-Valueبــا ســطح اطمینــان  %95بزرگتــر

میباشــد ،ایــن بــدان معنــی اســت کــه واریانــس هــر

متغیــر و اثــر متقابــل آنهــا در مقایســه بــا واریانــس خطــا

شــشظرفیتی بهعنــوان پاســخ نقــش مهمــی را ایفــا
میکننـ�د .افـ�زون بـ�ر ایـ�ن ضریـ�ب همبسـ�تگی

(()R (adj
2

 %98/5در مــورد احیــا کــروم بســیار بــاال اســت و ایــن امــر
کامــ ً
ا تناســب مــدل آمــاری را تاییــد میکنــد .میــزان
 F-Valuesمشــخص کــرد تاثیــر پارامترهــای مختلــف
بــرروی فرآینــد از توالــی زیــر پیــروی میکنــد :غلظــت

اولیــه > >pHزمــان واکنــش > شــدت نــور  .UVاز ایـنرو،

غلظــت اولیــه کــروم بــا  F=655/7تأثیرگذارتریــن عامــل
در فرآینــد احیــاء فوتوکاتالیســتی کــروم میباشــد .در

نهایــت مــدل ریاضــی متناســب بــا دادههــا پیشــنهاد شــد
و مقــدار ( P-Value)≥0/05و ( F-value )94/93مشــخص

کــرد کــه مــدل پیشــنهادی کامــا متناســب بــوده و

معنــیدار میباشــد.

تاثیر پارامترهای اصلی و اثر متقابل آنها
تاثیر غلظت اولیه کروم

تاثیــر غلظــت اولیــ ه کــروم بــرروی فرآینــد مذکــور در

محــدوده  30 ،20 ،10و  40 mg/Lبررســی شــد (شــکل

 .)4راندمــان فرآینــد احیــاء فوتوکاتالیســتی بــا افزایــش

غلظــت اولی ـ ه کــروم بهطــور چش ـمگیری کاهــش یافــت.
ایــن کاهــش راندمــان را میتــوان بــه مقــدار ناکافــی

الکتــرون تولیــدی توســط نانوکامپوزیــت در حضــور غلظت
بــاالی کــروم شــشظرفیتی نســبت داد .از آنجاییکــه
مقــدار نانوکامپوزیــت در طــول فرآینــد ثابــت میباشــد
( ،)0/8 g/Lبــا افزایــش غلظــت کــروم قــدرت نفــوذ نــور
 UVبهدلیــل ایجــاد رنــگ در محلــول کاهــش یافتــه و در

نتیجــه فوتــون کمتــری بــه ســطح نانوکامپوزیــت رســیده

و تولیــد فوتوالکتــرون کمتــر شــده و در نهایــت راندمــان

احیــاء کاهــش مییابــد [ .]29از طرفــی در غلظتهــای
پاییــن میــزان ســایتهای فعــال در دســترس بــرای
جــذب یونهــای کــروم بیشــتر میباشــد و ایــن امــر
موجــب میشــود کــروم ســریعاً در ســطح نانوکامپوزیــت

جــذب شــده و فرآینــد احیــاء تســهیل گــردد [ .]30ایــن
نتایــج بــا یافتههــای  Y. Kuو همکارانــش کامـ ً
ا مطابقــت
دارد [.]31
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جدول  2آنالیز واریانس پارامترهای عملیاتی در احیاء فوتوکاتالیستی کروم ششظرفیتی
( P-valueسطح معنی داری)

( F0آزمون فیشر)

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منابع واریانس

0/000

273/92

1996/91

1996/91

1

A

0/000

514/79

3752/95

7505/90

2

B

0/000

523/89

3819/27

7638/53

2

C

0/000

655/70

4780/22

14340/66

3

D

0/001

13/99

101/97

203/94

2

A.B

0/001

13/97

101/82

203/63

2

A.C

0/005

7/16

52/22

156/65

3

A.D

0/000

41/73

304/22

1216/87

4

B.C

0/001

9/42

68/69

412/13

6

B.D

0/000

10/68

77/89

467/35

6

C.D

0/028

3/99

29/11

116/44

4

A.B.C

0/0917

0/31

2/30

13/77

6

A.B.D

0/050

3/00

21/88

11/29

6

A.C.D

0/575

0/89

6/52

78/29

12

B.C.D

7/29

87/48

12

خطا

34569/85

71

مجموع

( R2تعدیل شده)
% 98/50

انحراف معیار
2/7004

ضریب تعیین R2

% 99/75

اطالعات مربوط به مدل آماری
 )%(= 31/2886 +0/15438 A+ 1/35117B-1/68329C-0/829621D+ 0/00417853 AB0/013717ACاحیاء کروم0/00471543AD- 0/115274 BC- 0/0119687 BD+ 0/0588034 CD -0/000437809ABC+ 0/000454373 ACD

(=%94/07تعدیل شده)

R2

انحراف معیار = 5/37149

 R2 = %95/08ضریب تعیین

آنالیز واریانس مدل پیشنهادی
( P-valueسطح معنی داری)

( F0آزمون فیشر)

میانگین
مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منابع واریانس

0/000

94/9283

2738/96

32867/5

12

رگرسیون

28/85

1702/3

59

خطا

34569/8

71

مجموع

نشــان میدهنــد کــه میــزان احیــاء فوتوکاتالیســتی کــروم

تاثیر pH

میــزان

pH

محلــول یکــی از مهمتریــن پارامترهــای

کنترلــی در فرآیندهــای احیــاء فوتوکاتالیســتی به حســاب
میآیــد .شــکل  5تاثیــر  pHرا نشــان میدهــد .ایــن نتایــج

در  pHپاییــن بســیار چشــمگیر میباشــد .بهطــوری

کــه در  pHبرابــر  3و بــا گذشــت زمــان  60 minراندمــان
تقریب ـاً  %100مشــاهده شــد.

شماره  ،97بهمن و اسفند 1396
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60
40
30
10

میانگین حذف ()%

50

20

7

20

20
30
40
غلظت کروم ششظرفیتی ()mg/L
شکل  4نمودار تاثیر تغییرات غلظت اولیه کروم برروی فرآیند
حذف کروم ششظرفیتی

شکل  5نمودار تاثیر تغییرات  pHبرروی فرآیند حذف کروم
ششظرفیتی

ایــن پدیــده بــه دالیــل مختلفــی میتوانــد رخ

بیشــتر تولیــد میشــود و برانگیختگــی الکترونهــا و در

()ECB

آن بــه کــروم ســهظرفیتی تســهیل میشــود [.]35

دهــد کــه در ایــن بیــن میتــوان بــه ایــن امــر

اشــاره کــرد کــه ســطح انــرژی بانــد هدایــت

نانوکامپوزیــت و پتانســیل احیــاء کــروم شــشظرفیتی

5

pH

10

میانگین حذف ()%

50
45
40
35
30
25

نتیجــه الکترونگیــری کــروم شــشظرفیتی و احیــاء
همچنیــن ،افزایــش راندمــان بــا افزایــش زمــان واکنــش

( )E0 Cr(VI)/Cr(IIIهــر دو بــه مقدار  pHوابســته هســتند.

را میتــوان بــه افزایــش تعــداد فوتوالکترونهــای در

افزایــش یافتــه و در نتیجــه راندمــان حــذف افزایــش

کــروم ســه ظرفیتــی بــا گذشــت زمــان نســبت داد [.]36

از ایـنرو بــا کاهــش  pHمیــزان انــرژی بانــد نانوکامپوزیــت

مییابــد و برعکــس [ .]32همچنیــن در محلولهــای

دســترس کــروم شــشظرفیتی بــرای احیــاء شــدن بــه
اثر متقابل پارامترهای اصلی

اســیدی پروتونهــا بــرروی ســطح فوتوکاتالیســت جــذب

اثــر متقابــل پارامترهــا بهصــورت هــم زمــان در شــکل

را بــه شــکل  .Hadsدر بانــد هدایــت تســخیر کننــد کــه

میتــوان مشــاهده کــرد کــه در شــرایطی کــه پارامترهــای

[ .]33در pHهــای بــاال تغییــرات پتانســیلها ،یونیزاســیون

در نظــر گرفتــه میشــود  pHنســبت بــه زمــان واکنــش

میشــوند و در نتیجــه میتواننــد الکترونهــای تولیــدی

 7ارائــه شــده اســت .بــا توجــه بــه نمودارهــای مربوطــه

قابلیــت احیــاء یونهــای کــروم شــشظرفیتی را دارنــد

زمــان و  pHبهعنــوان متغیــر و ســایر پارامترهــا ثابــت

و فقــدان  ،H+احیــاء فوتوکاتالیســتی کــروم را تقریبــاً

غیرعملــی میســازد .ایــن ادعــا بــا نتایــج

Maria

و

فرآینــد را بیشــتر تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .از طرفــی،

طبــق نمودارهــا غلظــت اولیــه کــروم شــشظرفیتی

همکارانــش همخوانــی دارد [.]34

نســبت بهشــدت نــور

شــکل  6تاثیــر شــدت نــور و زمــان واکنــش را در فرآینــد

میتــوان مشــاهده کــرد اثــر متقابــل  pHو زمــان واکنــش

مشــاهده کــرد بــا افزایــش زمــان واکنــش و شــدت

میکنــد .ایــن یافتههــا بــا نتایــج حاصــل از آنالیــز
 ANOVAکامــ ً
ا مطابقــت دارد.

تاثیر شدت نور  UVو زمان واکنش

احیــاء کــروم نشــان میدهــد .همانطــور کــه میتــوان
نــور  UVراندمــان فرآینــد افزایــش مییابــد .نــور

UV

فوتونهــای مــورد نیــاز بــرای برانگیختگــی و انتقــال

الکترونهــا از بانــد ظرفیــت بــه بانــد هدایــت را تولیــد
میکنــد .از طرفــی ،انــرژی فوتونهــا بــه طــول مــوج
آنهــا بســتگی دارد و از همیــنرو بهطــور کلــی انــرژی

یــک فرآینــد فوتوکاتالیســتی بهشــدت نــور بســتگی دارد.
از ای ـنرو ،بــا افزایــش شــدت نــور فوتونهایــی بــا انــرژی

UV

تاثیــر قابــل توجهتــری

بــرروی فرآینــد ایفــا میکنــد .همچنیــن ،بهوضــوح
مهمتریــن نقــش را در طــول فرآینــد احیــاء کــروم ایفــا

تعییــن شــرایط بهینــه فرآینــد احیــاء فوتوکاتالیســتی
کــروم شــشظرفیتی

بــه منظــور دســتیابی بــه حداکثــر میــزان احیــاء
فوتوکاتالیســتی کــروم شــشظرفیتی بــا اســتفاده از
نانوکامپوزیــت  ZnO/HZSM-5شــرایط بهینــه بــرای ایــن
فرآینــد تعییــن شــد.
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50
40
35
30

میانگین حذف ()%

45

25
60

40

زمان ()min

20

24

125

20

شدت نور )W) UV

شکل  6نمودار تاثیر تغییرات شدت نور  UVو زمان واکنش برروی فرآیند حذف کروم ششظرفیتی
70
50
40
30

5

pH

3

میانگین حذف ()%

60

60
50
40
30

20

20

10

10

125

24

میانگین حذف ()%

(20 )min
(40 )min
(60 )min

7

(10 Cr(VI
(20 Cr(VI
(30 Cr(VI
(40 Cr(VI

70

شدت نور )W) UV
شکل  7نمودار بررسی اثر متقابل پارامترها برروی فرآیند حذف کروم شش ظرفیتی( ،الف) تاثیر متقابل  pHو زمان واکنش( ،ب) تاثیر
متقابل شدت نور  UVو غلظت کروم شش ظرفیتی

از ایـ�نرو ،از رو ش

�Derringer’s desirability func

زمــان واکنــش  )60 minمیــزان حــذف کــروم برابــر

 tionبــرای تعییــن مقــدار بهینــه متغیرهــای مســتقل

بــا  %98/72میباشــد کــه در ایــن شــرایط میــزان

در بــازه  0تــا  1مــورد بررســی قــرار میگیــرد کــه

احتمال نرمال

اســتفاده شــد .در روش ذکــر شــده محــدوده عملکــرد

مطلوبیــت ( )Desirabilityبرابــر بــا  0/985میباشــد.

عــدد  0نشــانگر شــرایط نامطلــوب و عــدد  1نشــانگر
شــرایط کامــ ً
ا مطلــوب و بهینــه از نظــر عملیاتــی

دادههــا از توزیــع نرمــال برخــوردار میباشــند،

فوتوکاتالیســتی کــروم شـشظرفیتی پارامترهــای اصلــی

دادههــا بســیار نزدیــک بــه یکدیگــر و پیــرو خــط

pH

تعییــن اینکــه آیــا دادههــا بهطــور نرمــال توزیــع

میباشــد [ .]37بــرای بهینــه کــردن فرآینــد احیــاء

در آنالیــز آمــاری دادههــای تجربــی بررســی اینکــه
ضــرروری اســت .در توزیــع نرمــال نقــاط مربــوط بــه

فرآینــد از جملــه :غلظــت اولیــه کــروم شــشظرفیتی

راســت بهصــورت نزولــی میباشــند [ 38و  .]39بــرای

در  3ســطح (بهترتیــب  5، 3و  ،)7زمــان واکنــش در

شــده انــد یــا نــه ،نمــودار احتمــال نرمــال در شــکل 8

در  4ســطح ( بهترتیــب 30 ،20 ،10و ،)40 mg/L

 3ســطح (بهترتیــب  40 ،20و )60و شــدت نــور

در  2ســطح (بهترتیــب  24و  )125 Wبــرای حداکثــر

نشــان داده شــده اســت .بــا توجــه بــه نمــودار مربوطــه
کام ـ ً
ا آشــکار اســت کــه دادههــای تجربــی مربــوط بــه

 )3نشــان داد کــه در شــرایط بهینــه (غلظــت اولیــه

 ZnO/HZSM-5بهصــورت معقولــی دارای توزیــع نرمــال

UV

مطلوبیــت مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج (جــدول

احیــاء فوتوکاتالیســتی کــروم در حضــور نانوکامپوزیــت

کــروم  ،10 mg/Lشــدت نــور  pH ،125 Wبرابــر  5و

میبا شــند .
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جدول  3بررسی شرایط بهینهی احیاء کروم شش ظرفیتی با استفاده از نانوکامپوزیت .ZnO/HZSM-5
میزان
مطلوبیت

راندمان حذف
()%

شدت نور
( UVوات)

زمان واکنش
()min

غلظت کروم

آزمایش

میزان pH

()mg/L

0/985

98/72

125

60

5

10

1

0/674

61/53

24

20

7

40

2

0/532

50/7

125

40

3

30

3

0/261

30

24

20

3

20

4
99/9
99

80
70
60
50
40
30
20
10
5
2

3

-1
0
1
اختالف مقادیر پیشبینی شده و آزمایشگاهی

-2

احتمال نرمال ()%

95
90

1

شکل  8نمودار مربوط به احتمال نرمال دادههای تجربی در فرآیند احیاء فوتوکاتالیستی کروم ششظرفیتی.

افزایــش مییابــد .همچنیــن ،مشــاهده شــد افزایــش  pHو

نتیجهگیری

ایــن مطالعــه اثربخشــی قابــل توجــه نانوکامپوزیــت
ZnO/HZSM-5

را

در

احیــاء

فوتوکاتالیســتی

کــروم شــشظرفیتی نشــان داد .تکنیکهــای

XRDا UV/vis ،و  FESEMصحــت ســاختار و نانومتریــک

بــودن نانوکامپوزیــت را تاییــد کردنــد .روش فاکتوریــل
کامــل چندســطحی بــرای بررســی پارامترهــای تأثیرگــذار
فرآینــد بهصــورت جــدا و همزمــان بــهکار گرفتــه شــد.

نتایــج حاصــل و آنالیزهــای آمــاری مشــخص کــرد کــه بــا
افزایــش زمــان واکنــش و شــدت نــور  UVراندمــان فرآیند

غلظــت اولیــه کــروم موجــب کاهــش چش ـمگیر راندمــان
میشــود .نتایــج حاصــل از آنالیــز  ANOVAنشــان داد

کــه غلظــت اولیــه کــروم ( )F= 655/7و اثــر متقابــل زمــان

واکنــش و  )F= 41/73( pHاثــر قابــل توجهــی نســبت بــه
ســایر متغیرهــا و اثــرات متقابــل آنهــا در فرآینــد از خــود

نشــان میدهنــد .از طرفــی ،نتایــج )0/000( P-value
و  )94/9283( Fنشــان داد مــدل پیشــنهادی بــرای
احیــاء کــروم ش ـشظرفیتی کام ـ ً
ا متناســب و معن ـیدار

میباشــد .تحــت شــرایط بهینــه راندمــان حــذف %98/72
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 و،علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی کاشــان

، در نهایــت. حاصــل شــد0/985 بــا میــزان مطلوبیــت

ویــژه توســعه فنــاورینانــو بــه خاطــر حمایــت مالــی از

در عملکــرد موثــر فرآینــد فوتوکاتالیســتی و تعییــن

حمایتهــای علمــی دانشــگاه کردســتان و نیــز از ســتاد

ایــن تحقیــق و فراهــم نمــودن امکانــات الزم تشــکر و
.قدردانــی بــه عمــل میآیــد

نتایــج تأییــد کــرد کــه روش فاکتوریــل کامــل میتوانــد

.شــرایط بهینــه فرآینــد مذکــور نقــش اساســی ایفــا کنــد
تشکر و قدردانی
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