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مقاله پژوهشی

بررسي کارايي نانو کامپوزيت  Ba:TiO2در تخريب فوتوکاتاليستي رنگزای

()Originalpaper

دايرکت بلوی  17در حضور نور خورشيد
کمال صالحی ،1رئوف رحمانی ،1برهان منصوری ،1نمامعلی آزادی ، 2هوشیار غفوری ،1یونس
1

 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
ایمیل ;sadeghiunes@gmail.com :موبایل90108279190 :
 -2گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :روزانه میلیونها لیتر پساب رنگی از صنایع نساجی وارد محیط زیست میشود .این
پسابها معموال غیر قابل تجزیه بیولوژیک بوده و سبب مشکالت جدي براي انسان و موجودات آبزي
میگردند .هدف از این مطالعه ارزیابی تخریب رنگزاي دایرکت بلوي  81با استفاده از نانو کامپوزیت
 Ba-TiO2به عنوان کاتالیست در حضور نور خورشید میباشد.
مواد و روشکار :این تحقیق ،یک مطالعه کاربردي -توسعهاي است که طی آن نانو کامپوزیت

Ba-

 TiO2سنتز گردید .همچنین اثر پارامترهاي مختلف نظیر غلظت اولیه رنگزا ،دوز فوتوکاتالیست و

pH

برکارائی فرایند تخریب رنگزاي اسید بالک 1مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که میزان تخریب رنگزا با کاهش  pHمحلول افزایش مییابد و نیز این کاهش
 pHسبب افزایش نرخ تخریب فوتوکاتالیستی شد زیرا تحت شرایط اسیدي رادیکالهاي هیدروکسیل،
اکسیدکننده غالب در محیط هستند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بدست آمده میتوان گفت نانوذرات سنتز شده کارائی باالیی در تخریب
رنگزا در مقایسه با دي اکسید تیتانیوم خالص دارند و میتواند به عنوان یک فوتوکاتالیست موثر جهت
تخریب رنگزا از پسابهاي رنگی مورد استفاده قرار گیرد
واژههایکلیدی :رنگزا ،فتوکاتالیست ،اکسید روي ،نانوذرات ،نور خورشید

.
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حمهصادقی

کمال صالحی

مقدمه

09

همچنین براي زندگی آبزیان سمی بوده حتی در مقادیر

کشور محسوب میشوند .مشخصه اصلی پساب این نوع

هستند و مناظر ناخوشایند محیط زیست را باعث می

صنایع مقادیر باالي مواد آلی و رنگی میباشد (.)1

شوند .عالوه بر این مشخص شده که برخی از رنگزا-

رنگزاهاي آلی مصنوعی به طور گسترده در صنایع

هاي آزو یا ترکیبات حاصل از تجزیه آنها سمی،

مختلف مثل نساجی ،داروسازي ،چرم سازي ،صنایع

جهشزا و سرطانزا و حاوي ترکیبات مقاوم میباشند.

غذایی و آرایشی و تصاویر رنگی استفاده میشوند.

لذا تصفیه پسابهاي حاوي این نوع از ترکیبات قبل از

سالیانه بیش از  9/8میلیون تن رنگزاهاي مصنوعی آلی

تخلیه آنها به محیط زیست ضروري میباشد (.)0،19

در سراسر جهان تولید میشوند .حدود  %12از

یکی از روشهاي موثر در کاهش آلودگی پساب-

رنگزهاي مصرفی در صنایع نساجی وارد پساب می-

هاي حاوي مواد رنگزا استفاده از فرایند اکسیداسیون

شوند ،و حدود  %29این مقدار به همراه پساب تصفیه

پیشرفته میباشد ( .)11اکسیداسیون پیشرفته به طورکلی

شده به آبهاي پذیرنده وارد میشود .ورود این

به فرایندهایی اطالق میشود که در آن از یک ماده

پسابها به آب هاي پذیرنده موجب کاهش انتقال نور،

اکسیدکننده قوي و یک کاتالیست مانند دي اکسید

کاهش میزان اکسیژن محلول و افزایش اکسیژن مورد

تیتانیوم یا آهن و منگنز درحضور یا عدم حضور منبع

نیاز شیمیایی ) (CODاین آبها میشود و از این طریق

تابش اشعه  UVاستفاده شود .این فرایندها بر پایه تولید

زندگی آبزیان را مختل میکند .لذا ضروري به نظر

رادیکالهاي آزاد هیدروکسیل با قدرت اکسیداسون

میرسد که قبل از تخلیه این پساب ها رنگزاها از آنها

باال بوده که سبب تبدیل آالیندههاي آلی به مواد

حذف شوند .ساالنه حدود  1میلیون تن رنگزا مختلف

معدنی(دي اکسیدکربن و آب) میشودکه بیشترین

در سراسر جهان سنتز میشود ( .)2در میان رنگزاهاي

کارایی را در اکسیداسیون ترکیبات مقاوم دارند .بسته به

تولیدي حدود %09-89آنها را رنگزاهاي آزو به خود

فرایندهاي

رادیکالهاي

اختصاص دادهاند ( .)5-1این رنگزاها در سیستمهاي

هیدروکسیل میتواند به وسیله یک روش یا ترکیبی از

آبی به دلیل وجود گروههاي کربوکسیالت ،سولفونات

روشها از جمله ازن ،پرتو پرتو فرابنفش،

و هیدروکسیل حاللیت باالیی دارند ( .)0رنگزاهاي

پراکسیدهیدروژن

فنتون،

آزوییکی به علت مصرف گسترده و در عین حال

فوتوکاتالیستهاي هتروجنوس(دي اکسید تیتانیوم و

قابلیت تجزیه بیولوژیک پایین (به دلیل وجود گروههاي

دي اکسید روي) تولید شوند ( .)12در میان فرایندهاي

سختتخریبپذیر و سمی ،به ویژه گروه عاملی آزو)،

اکسیداسیون پیشرفته استفاده از فوتوکاتالیستهاي

سبب تحمیل اثرات سوء فراوانی بر فرایندهاي رایج

ناهمگن توجه بسیاري از محققان را به خود جلب کرده

تصفیه شدهاند .از طرف دیگر ،تخلیه پسابهاي حاوي

است ( .)11فوتوکاتالیستهاي ناهمگن جامداتی هستند

چنین رنگزاهایی به آبهاي طبیعی موجب تجمع

که میتوانند واکنشهاي فوتوکاتالیستی را در حضور

تدریجی و اثرات سوء بر شاخصهاي کیفیت آب مانند

نور بدون اینکه خود مصرف شوند ،تقویتکنند .از

اکسیژن محلول ( ،)DOاکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی

جمله نیم هاديهاي که در واکنش هاي ناهمگن مورد

( )BODو ( )CODشده است ( .)8،7این ترکیبات

استفاده قرار میگیرند میتوان تیتانیم دياکساید،

اکسیداسیون

ترکیبی

پیشرفته

با

فرابنفش،
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صنایع نساجی یکی از عمدهترین صنایع پایه هر

کمتر از  1میلیگرم در لیتر بسیار مشهود و نامطلوب

07

بررسی کارايی نانو کامپوزيت ...

تنگستن ترياکساید و سولفیدهاي چون روي سولفید و

به سمت نور مرئی ایجاد کرد ( )21 ,22 ,12لذا هدف

کادمیم سولفید را نام برد ( .)10-11در این میان استفاده

از این مطالعه سنتز نانو کامپوزیت  Ba:TiO2و استفاده

از فلزات و اکسیدهاي فلزي به دلیل پایداري و فعالیت

از آن جهت تجزیه رنگزاي دایرکت بلوي  81در

فوتوکاتالیستی باال براي تخریب آالیندههاي آلی و

حضور نورخورشید و همچنین بررسی عوامل موثر

معدنی بسیار مورد توجه قرار گرفتهاست ( .)18از زمان

( ،pHغلظت رنگزا ،غلظت نانوذره و زمان) در حذف

کشف فعالیتهاي فوتوکاتالیستی توسط هوندا در سال

آن است.

 ،1087دي اکسید تیتانیوم به دلیل فراوانی ،قیمت پایین،

مواد و روشکار

پایداري شیمیایی ،توجه زیادي را به خود جلب کرد.

این تحقیق ،یک مطالعه کاربردي -توسعهاي است.

عالوه براین دي اکسید تیتانیوم به دلیل سازگاري با

در ابتدا نانو کامپوزیت  Ba-TiO2سنتز گردید و در

محیط ،غیرسمی و در دسترس بودن به عنوان مهمترین و

ادامه کارایی فتوکاتالیستی آن در حضور نور مرئی در

پرکاربرترین نانوذره شناخته شده است ( .)18-15اما

تخریب رنگزاي دایرکت بلوي  ،81بر روي نمونههاي

استفاده از این نانوذره به صورت خالص براي اکسید

سنتتیک حاوي غلظتهاي مختلفی از رنگزا که به حجم

کردن آالیندهها تحت تابش نور مرئی کارائی پایینی

 299میلیلیتر و به تعداد مورد نیاز آزمایشات تهیه

داشته و با مشکالتی همراه میباشد؛ به طوري که این

گردید ،پرداخته است .رنگزاي مورد استفاده در این

نانوذره تنها قادر است  %1از انرژي خورشیدي را جذب

مطالعه ،دایرکت بلوي  81است که از شرکت الوان

کند .براي افزایش فعالیت فوتوکاتالیستی تحت تابش

ثابت همدان تهیه شد و بدون خالص سازي مورد

نور خورشید محققان سنتز کردن نانوذرات با اکسیدي

استفاده قرار گرفت .ساختار شیمایی و همچنین بعضی

فلزي و غیر فلزي را پیشنهاد کردهاند (.)29-17

خصوصیات دیگر آن در شکل  1نشان داده شده است.

سنتزکردن نانو ذرات با فلزات باعث افزایش فعالیت

دي اکسید تیتانیوم ،باریم و سایر مواد مورد استفاده با

فوتوکاتالیستی شده و همچنین روي عملکرد تجزیه

درصد خلوص آزمایشگاهی از شرکت مرک آلمان

آالیندههاي آلی مختلف اثر دارد ( .)21سنتز کردن نانو

تهیه گردید .اندازهگیري  pHتوسط  pHمتر مدل

ذرات به کمک فلزات و اکسیدهاي فلزي منجر به تغییر

 WTW-340Iصورت گرفت .اسپکتروفوتومتر CECIL

گاف انرژي شده و همچنین میتوان با انجام عملیات

 2021جهت اندازهگیري تغییرات غلظت رنگزا مورد

دقیق و افزودن اکسیدهاي فلزي گاف انرژي را کاهش

استفاده قرار گرفت.

شکل :1ساختار رنگزای دایرکت بلوی 11
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اینیدیم اکساید ،منگنز دياکساید ،روي اکساید و

داده و شیفتی در انرژي فعال سازي از محدوده فرابنفش

کمال صالحی

03

آنها با نسبتهاي مختلف ( 1/1 ،1/2 ،1/1دي اکسید

معرض نور خورشید قرار داده شد .در طی آزمایشها

تیتانیوم با اکسید باریوم) با هم ترکیب شده سپس حالل

تخریب فوتوکاتالیستی رنگزاي دایرکت بلوي  ،81در

مناسب ) )HCLبه میزان  19میلیلیتر به آن اضافه شد.

فواصل زمانی مشخص (بازه زمانی 19دقیقه) نمونه-

در مرحله بعد مقدار  1میلیلیتر از سورفاکتانت ان بوتیل

برداري از محلول مورد بررسی انجام شد .میزان جذب

آمین به محلول اضافه گردید و به مدت سه دقیقه هم

نمونهها بعد از سانتیریفوژ کردن با استفاده از دستگاه

زده شد .پس از اطمینان از اندود بودن کامل طبق روش

اسپکتروفوتومتر تعیین گردید .میزان تخریب رنگزا قبل

هیدروترمال در کوره در دماي  129درجه سلسیوس به

و پس از افزودن نانوکامپوزیت و گذشت زمان مورد

مدت  12ساعت قرار داده شد تا واکنشهاي شیمیایی

نیاز براي رسیدن به تعادل با در نظر گرفتن کلیه شرایط،

مورد نظر روي دهد .پس از طی شدن زمان واکنش

اندازهگیري و بازده حداکثر حذف رنگزا محاسبه شد.

مناسب ،ترکیب حاصله را با آب  2بار تقطیر چند بار
شستشو داده تا آلودگیهاي احتمالی و سورفکتانت
برطرف شود .سپس در دماي محیط قرار داده شد تا
خشک شود .بعد از خشک شدن در دسیکاتور قرار
گرفت(. )11
جهت انجام آزمایشهاي فوتوکاتالیستی ابتدا
محلول مادر دایرکت بلوي  1999( 81میلیگرم در
لیتر) با حل کردن  1گرم از رنگزا در  1لیتر آب مقطر
تهیه شد .سپس فاکتورهاي موثر بر انجام فرایندهاي
مورد مطالعه شامل نوع نانوذره ،pH ،غلظت رنگزا و
دوز نانو کامپوزیت در مراحل جداگانه در طول تحقیق،
مطالعه شد .همه آزمایشها در حالت ناپیوسته در بشر
به حجم  299میلیلیتر روي  shakerانجام شد .در هر
مرحله بعد از ساخت محلول رنگزا با غلظتهاي  29تا
 79میلیگرم در لیتر از محلول مادر و تنظیم  pHبین 1
الی  ،11مقدار مشخصی از نانوکامپوزیت ( 9/5تا  2گرم

در این روابط C0 ،و  Ceبه ترتیب غلظت اولیه و
نهایی رنگ در محلول ( )mg/Lو  Eراندمان حذف
میباشد.
یافتهها
مطالعه تاثیر نسبتهاي مولی مختلف نانوکامپوزیت
سنتز شده دي اکسید تیتانوم با باریم در فرایند تخریب
فوتوکاتالیستی دایرکت بلوي  81در شرایط  pHمعادل
 5با غلظت رنگزا  09میلیگرم در لیتر و دوز نانوذره 1
گرم در لیتر در زمان تماس  159دقیقه انجام گرفت.
شکل  2نشان میدهد که نانوکامپوزیت دي اکسید
تیتانیوم با باریم سنتز شده با نسبتهاي مولی 1:1
بیشترین کارائی و نسبت مولی  1:1کمترین کارائی را
در تخریب رنگزا دارند.
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جهت سنتز نانو مواد کاتالیستی مقدار مشخصی از

در لیتر) به آن اضافه شد و محلول به مدت  1ساعت در

07

بررسی کارايی نانو کامپوزيت ...

آزمایش تعیین راندمان حذف رنگزا توسط

تاثیر خیلی کمی در تخریب رنگزا داشته است ،به

نانوکامپوزیت سنتز شده و دي اکسید تیتانیوم در شرایط

طوري که بعد از گذشت  2ساعت تنها  0درصد

 pHمعادل  5با غلظت رنگزا  09میلیگرم در لیتر و دوز

رنگزاي دایرکت بلوي  81حذف گردید .در صورتی

نانوکامپوزیت  1گرم در لیتر در زمان تماس  179دقیقه

که میزان حذف براي نانوکامپوزیت سنتز شده در همان

انجام شد .نتایج نشان داد که دي اکسید تیتانوم خالص

شرایط بعد  1ساعت برابر با  01درصد بود.

شکل  :3تاثیر دی اکسید تیتانیوم خالص و نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم و باریم
در تخریب رنگزای دایرکت بلوی  11در حضور نورخورشید

فاضالبهاي صنایع رنگی با pHهاي مختلف به محیط

مالحظهاي برروي خصوصیات سطحی از جمله بارهاي

تخلیه میشوند .از اینرو بررسی نقش  pHدر تخریب

سطحی نانوذرات دارد .از این رو بررسی اثر  pHدر

رنگزا ضروري به نظر میرسد pH .محیط اثر قابل

تجزیه رنگزا در  pHهاي مختلف (0 ،8 ،5 ،1و  )11با
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غلظت رنگزا  09میلیگرم در لیتر و دوز نانوکامپوزیت

راندمان تخریب رنگزاي دایرکت بلوي  81با

 1میلیگرم در لیتر انجام شد .با افزایش  pHمحلول از 1

افزایش  pHتا  11کاهش مییابد.

به  11کارائی فرایند کاهش مییابد .بر اساس نتایج،

دوز نانوکامپوزیت در فرایند فوتوکاتالیستی یکی از

 1و غلظت رنگزاي  09در دوزهاي جاذب  9/5 -2گرم

پارامترهاي موثر و تأثیرگذار در تخریب رنگزا میباشد.

در لیتر تهیه شد و مورد برسی قرار گرفت نتایج در

به منظور بررسی تأثیر دوز نانوکامپوزیت بر کارائی

شکل  0ارائه شده است.

تخریب رنگزاي دایرکت بلوي  81محلولی با  pHبرابر

شکل  :5تاثیر دوز نانوکامپوزیت در تخریب رنگزای دایرکت بلوی 11

نتایج حاصل از تاثیر غلظت اولیه رنگزا با غلظتهاي

افزایش غلظت رنگزا از  29-79میلیگرم در لیتر

 09 ،09 ،29و  79میلیگرم در لیتر در  pHبرابر با  1و

راندمان تخریب رنگزاي دایرکت بلوي  81کاهش می-

دوز نانوکامپوزیت  1/5گرم در لیتر در شکل  5نشان

یابد.

داده شده است .براساس نتایج مشخص گردیدکه با
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بررسی کارايی نانو کامپوزيت ...

بحث و نتیجهگیری

از اینرو در  pHکمتر از  5 -0کاتالیست معموالً داراي

همانطور که در بخش یافتهها اشاره شد؛

بار سطحی مثبت میباشد .در این محلولها جاذبه بین

نانوکامپوزیت دي اکسید تیتانیوم با باریم سنتز شده با

بارهاي مثبت کاتالیست با رنگزاي آنیونی باعث افزایش

نسبتهاي مولی  1:1بیشترین کارائی و نسبت مولی 1:1

تجزیه رنگزا میشوند .و در  pHباالیی  5 -0بارهاي

کمترین کارائی را در تخریب رنگزا دارند .این امر

سطحی کاتالیست منفی شده و با رنگزا آنیونی یکدیگر

ممکن است در نتیجه افزایش رادیکالهاي فعال

را دفع کرده و منجر به کاهش فعالیت فوتوکاتالیستی

سطحی ،شکل و سطح کریستالها باشد .لذا تعیین دوز

میشود.

بهینه نانو کامپوزیت ،تعیین  pHبهینه و تعیین غلظت

با افزایش دوز جاذب تا 1/5گرم در لیتر میزان

رنگزا بهینه براساس نانو کامپوزیت با نسبت مولی  1به 1

تخریب رنگزا افزایش مییابد سپس شروع به کاهش

دي اکسید تیتانیوم با باریم گرفت.

مینماید .به همین دلیل مقدار دوز بهینه نانوکامپوزیت

نانوکامپوزیت سنتز شده در مقایسه با دي اکسید

جهت انجام ادامه آزمایشهاي فوتوکاتالیستی 1/5گرم

تیتانیوم خالص کارایی بیشتري در حذف رنگزاي

در لیتر در نظر گرفته شد .علت کاهش فعالیت

دایرکت بلو 81داشت .میتوان گفت افزایش فعالیت

فوتوکاتالیستی در غلظتهاي بیشتر از  1/5میلیگرم در

فوتوکاتالیستی براي نانوذره سنتز شده در نتیجه افزودن

لیتر به این دلیل است که با افزایش مقدار

ناخالصی باریم میباشد .زیرا افزودن باریم اکساید

فوتوکاتالیست در محلول کدورت ایجاد میشود.

باعث شیفت جذب به سمت نور مرئی شده و باعث

کدورت ایجاد شده باعث پخش نور در محلول شده و

افزایش فعالیت فوتوکاتالیستی آن میشود.

مانع از رسیدن فوتونها به عمق محلول میشود .به این

کاهش تجزیه رنگزا با افزایش  pHدر این مطالعه را
میتوان براساس  pHzpcتفسیر کرد .در فعالیتهاي

ترتیب میزان واکنشهاي فوتوکاتالیستی کاهش می-
یابد.

فوتوکاتالیستی معموالً  pHzpcدياکسیدتیتانیوم

علت کاهش تخریب با افزایش غلظت رنگزا در

برابر 5 -0میباشد .سطح کاتالیست در  pHهاي کمتر

نتیجه کاهش نفوذ نور و یا کاهش مکان هاي فعال براي

از  5 -0مثبت بوده و در  pHباالي  5 -0منفی میباشد

جذب و تولید رادیکالهاي هیدروکسیل است .به
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طوري که با افزایش غلظت رنگزا ،بیشتر مولکولهاي

در حالی که با استفاده از دي اکسید تیتانیوم خالص با

رنگزا روي سطح نانو ذرات جذب شده و مانع از تولید

همین شرایط میزان تجزیه  %51/2میباشد (.)10
 Sureshو همکاران در سال  2911در مطالعهاي به

رادیکالهاي هیدروکسیل میشود.

بررسی تعیین ویژگی کامپوزیت  TiO2/Feبراي تصفیه

از نانو ذرات دي اکسید تیتانیوم پرداختند .نتایج مطالعه

رنگزاي آزو پرداختند .آنها کامپوزیت  TiO2/Feرا با

آنها نشان داد که شرایط بهینه براي تجزیه رنگزا =pH

استفاده از روش سل -ژل سنتز نمودند .در این تحقیق

 ،6/9غلظت رنگزا  9/1 g/lمیباشد و تجزیه رنگزاي

براي برسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیتهاي

ماالشیت گرین از واکنش شبه مرتبه دوم پیروي میکند

ساخته شده از مدل رنگزاي اسید بالک  20تحت تابش

(. )15

نور فرابنفش در شرایط مختلف (غلظتهاي کامپوزیت

نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن فلزات و

( ،)9/2-9/5مدت زمان ( pH=8 ،)1-0 hو غلظت

اکسیدهاي فلزي به نانوذرات باعث افزایش فعالیت

رنگزاي  25میلیگرم در لیتر) استفاده نمودند .نتایج آن

فوتوکاتالیستی آنها در محدوده تابش نور مرئی می-

نشان دادکه بشترین میزان حذف ( )%199در شرایطg/l

شود .لذا این نکته قابل استنتاج است که استفاده از

 9/5کامپوزیت در مدت زمان  2ساعت حاصل شد

نانوکامپوزیت ،جهت اکسیدکردن آالیندههاي رنگی

(.)11

در مناطقی که نور خورشید در بسیاري از فصول سال

 suو همکاران در سال  2998در مطالعهاي به برسی

در دسترس است میتواند بسیار مناسب باشد.

فعالیت فوتوکاتالیستی دي اکسید تیتانوم آالیش شده با
آهن سه ظرفیتی پرداختند .آنها همچنین براي برسی
فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات سنتز شده در حضور
نور خورشید از رنگزاي متیلن بلو استفاده
نمودند.نتایجاین تحقیق نشان داد که در مدت زمان 0
ساعت رنگزاي متیلن بلو به میزان  %70/0تجزیه میشود
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Performance Evaluation of Ba:TiO2 Nanocomposite in Photocatalytic
Degradation of Direct Blue 71 in Presence of Sunlight
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Abstract
Backgrounds and Aim: The textile industries daily discharge millions of liters of colored
effluent into the environment. These effluents are usually non-biodegradable and pose a
serious problem to human and aquatic living organism. So, the aim of this study was to
evaluate the degradation of Direct Blue71 using Ba:TiO2 nanocomposite as a catalyst in the
presence of sunlight.
Material and Methods: This study was an applied research in which Ba:TiO2
nanocomposite was synthesized and also The effects of parameters on the photocatalysis
process such as initial dye concentration, photocatalyst dose and pH were also studied.
Results: The results of the study showed that the dye degradation decreased with increasing
the dye concentration and nanocomposite dose. It is observed that dye degradation can be
favored by lowering the pH of solution and the photocatalysis degradation rate of dye
increases with decreasing solution pH, because under acidic pH, hydroxyl radical is the
predominant reactive oxidant. It was also found that the photocatalysis degradation followed
the Langmuir-Hinshelwood kinetic.
Conclusion: It is concluded that the synthesized nanoparticle has a high potential for dye
degradation in comparison with pure TiO2 and can be used as an effective
photocatalyst for degradation of dyes form colored effluents.
Keywords: Dye, Photocatalyst, Zinc oxide, Nanoparticle, Sunlight
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