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 مقاله پژوهشی

 (Originalpaper ) 

 چکیده

شود. این می وارد محیط زیسترنگی از صنایع نساجی  ها لیتر پسابروزانه میلیون و هدف: زمینه 

 موجودات آبزيبراي انسان و سبب مشکالت جدي ها معموال غیر قابل تجزیه بیولوژیک بوده و پساب

با استفاده از نانو کامپوزیت  81تخریب رنگزاي دایرکت بلوي  ارزیابیه این مطالع از د. هدفگردنمی

Ba-TiO2 باشد.به عنوان کاتالیست در حضور نور خورشید می 

-Baنانو کامپوزیت اي است که طی آن توسعه -این تحقیق، یک مطالعه کاربردي کار:روشمواد و 

TiO2 و  کاتالیستفوتورنگزا، دوز اولیه لظت اثر پارامترهاي مختلف نظیر غهمچنین . سنتز گردیدpH  

 مورد بررسی قرار گرفت. 1اسید بالک يبرکارائی فرایند تخریب رنگزا

نیز این کاهش و  یابدافزایش میمحلول  pHنشان داد که میزان تخریب رنگزا با کاهش نتایج  :هایافته

pH رادیکالهاي هیدروکسیل سبب افزایش نرخ تخریب فوتوکاتالیستی شد زیرا تحت شرایط اسیدي، 

  .اکسیدکننده غالب در محیط هستند

نانوذرات سنتز شده کارائی باالیی در تخریب  توان گفتمیبا توجه به نتایج بدست آمده  گیری:نتیجه

تواند به عنوان یک فوتوکاتالیست موثر جهت می و رنگزا در مقایسه با دي اکسید تیتانیوم خالص دارند

 هاي رنگی مورد استفاده قرار گیردسابتخریب رنگزا از پ

 رنگزا، فتوکاتالیست، اکسید روي، نانوذرات، نور خورشید کلیدی:های واژه
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 مقدمه

ترین صنایع پایه هر صنایع نساجی یکی از عمده

شوند. مشخصه اصلی پساب این نوع کشور محسوب می

(. 1باشد )میمقادیر باالي مواد آلی و رنگی صنایع 

رنگزاهاي آلی مصنوعی به طور گسترده در صنایع 

ي، چرم سازي، صنایع داروساز ،مختلف مثل نساجی

شوند. غذایی و آرایشی و تصاویر رنگی استفاده می

میلیون تن رنگزاهاي مصنوعی آلی  8/9سالیانه بیش از 

از  %12شوند. حدود  در سراسر جهان تولید می

-رنگزهاي مصرفی در صنایع نساجی وارد پساب می

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

شود. ورود این  ي پذیرنده وارد میها شده به آب

ها به آب هاي پذیرنده موجب کاهش انتقال نور،  پساب

اکسیژن مورد  کاهش میزان اکسیژن محلول و افزایش

شود و از این طریق این آبها می (COD)نیاز شیمیایی 

کند. لذا ضروري به نظر زندگی آبزیان را مختل می

ها  نگزاها از آنرسد که قبل از تخلیه این پساب ها رمی

میلیون تن رنگزا مختلف  1ساالنه حدود  .حذف شوند

هاي (. در میان رنگزا2شود )در سراسر جهان سنتز می

ها را رنگزاهاي آزو به خود  آن %09-89تولیدي حدود

هاي  ها در سیستم. این رنگزا(5-1) انداختصاص داده

هاي کربوکسیالت، سولفونات  آبی به دلیل وجود گروه

هاي (. رنگزا0) هیدروکسیل حاللیت باالیی دارندو 

آزوییکی به علت مصرف گسترده و در عین حال 

هاي  قابلیت تجزیه بیولوژیک پایین )به دلیل وجود گروه

  پذیر و سمی، به ویژه گروه عاملی آزو(، تخریب سخت

سبب تحمیل اثرات سوء فراوانی بر فرایندهاي رایج 

هاي حاوي ، تخلیه پساباند. از طرف دیگرتصفیه شده

هاي طبیعی موجب تجمع هایی به آبچنین رنگزا

هاي کیفیت آب مانند تدریجی و اثرات سوء بر شاخص

 ولوژیکی(، اکسیژن مورد نیاز بیDOاکسیژن محلول )

(BOD) ( وCOD( شده است )این ترکیبات 8،7 .)

همچنین براي زندگی آبزیان سمی بوده حتی در مقادیر 

گرم در لیتر بسیار مشهود و نامطلوب یلیم 1کمتر از 

و مناظر ناخوشایند محیط زیست را باعث می هستند

-زاعالوه بر این مشخص شده که برخی از رنگ .شوند

ها سمی،  هاي آزو یا ترکیبات حاصل از تجزیه آن

باشند.  زا و حاوي ترکیبات مقاوم می زا و سرطان جهش

ترکیبات قبل از هاي حاوي این نوع از لذا تصفیه پساب

 (.0،19باشد ) ها به محیط زیست ضروري می تخلیه آن

-هاي موثر در کاهش آلودگی پسابیکی از روش

هاي حاوي مواد رنگزا استفاده از فرایند اکسیداسیون 

(. اکسیداسیون پیشرفته به طورکلی 11باشد )پیشرفته می

شود که در آن از یک ماده ی اطالق مییفرایندهابه 

نده قوي و یک کاتالیست مانند دي اکسید اکسیدکن

تیتانیوم یا آهن و منگنز درحضور یا عدم حضور منبع 

. این فرایندها بر پایه تولید استفاده شود UVتابش اشعه  

هاي آزاد هیدروکسیل با قدرت اکسیداسون  رادیکال

هاي آلی به مواد  باال بوده که سبب تبدیل آالینده

شودکه بیشترین میمعدنی)دي اکسیدکربن و آب( 

ون ترکیبات مقاوم دارند. بسته به یکارایی را در اکسیداس

  هايهاي اکسیداسیون پیشرفته رادیکالفرایند

تواند به وسیله یک روش یا ترکیبی از هیدروکسیل می

ها از جمله ازن، پرتو پرتو فرابنفش، روش

پراکسیدهیدروژن ترکیبی با فرابنفش، فنتون، 

ي هتروجنوس)دي اکسید تیتانیوم و هافوتوکاتالیست

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

هاي اکسیداسیون پیشرفته استفاده از فوتوکاتالیست

ناهمگن توجه بسیاري از محققان را به خود جلب کرده 

هاي ناهمگن جامداتی هستند (. فوتوکاتالیست11است )

ستی را در حضور هاي فوتوکاتالیتوانند واکنشکه می

کنند. از نور بدون اینکه خود مصرف شوند، تقویت

هاي که در واکنش هاي ناهمگن مورد جمله نیم هادي

اکساید، توان تیتانیم دي گیرند می استفاده قرار می
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اکساید و اکساید، روي اینیدیم اکساید، منگنز دي

اکساید و سولفیدهاي چون روي سولفید و تنگستن تري

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

فلزات و اکسیدهاي فلزي به دلیل پایداري و فعالیت  از

هاي آلی و فوتوکاتالیستی باال براي تخریب آالینده

(. از زمان 18است ) معدنی  بسیار مورد توجه قرار گرفته

هاي فوتوکاتالیستی توسط هوندا در سال  کشف فعالیت

ید تیتانیوم به دلیل فراوانی، قیمت پایین، دي اکس ،1087

پایداري شیمیایی، توجه زیادي را به خود جلب کرد. 

عالوه براین دي اکسید تیتانیوم به دلیل سازگاري با 

 به عنوان مهمترین و سمی و در دسترس بودن محیط، غیر

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

استفاده از این نانوذره به صورت خالص براي اکسید 

کارائی پایینی ها تحت تابش نور مرئی کردن آالینده

به طوري که این  ؛باشدبا مشکالتی همراه می داشته و

جذب  % از انرژي خورشیدي را1قادر است  نانوذره تنها

کند. براي افزایش فعالیت فوتوکاتالیستی تحت تابش 

نور خورشید محققان سنتز کردن نانوذرات با اکسیدي 

. (29-17)ند اهفلزي و غیر فلزي را پیشنهاد کرد

فلزات باعث افزایش فعالیت سنتزکردن نانو ذرات با 

و همچنین روي عملکرد تجزیه  شده فوتوکاتالیستی

تز کردن نانو ن.  س(21) هاي آلی مختلف اثر داردآالینده

ذرات به کمک فلزات و اکسیدهاي فلزي منجر به تغییر 

توان با انجام عملیات گاف انرژي شده و همچنین می

دقیق و افزودن اکسیدهاي فلزي گاف انرژي را کاهش 

داده و شیفتی در انرژي فعال سازي از محدوده فرابنفش 

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

و استفاده Ba:TiO2 از این مطالعه سنتز نانو کامپوزیت 

 در 81 جهت تجزیه رنگزاي دایرکت بلوياز آن 

سی عوامل موثر رد و همچنین برینورخورش حضور

(pHدر )حذف  ، غلظت رنگزا، غلظت نانوذره و زمان

 است. آن

 کارمواد و روش

. اي استتوسعه -این تحقیق، یک مطالعه کاربردي

در  و سنتز گردید  Ba-TiO2نانو کامپوزیت  ابتدا در

لیستی آن در حضور نور مرئی در ادامه کارایی فتوکاتا

هاي ، بر روي نمونه81تخریب رنگزاي دایرکت بلوي 

هاي مختلفی از رنگزا که به حجم سنتتیک حاوي غلظت

لیتر و به تعداد مورد نیاز آزمایشات تهیه میلی 299

گردید، پرداخته است. رنگزاي مورد استفاده در این 

الوان است که از شرکت  81مطالعه، دایرکت بلوي 

تهیه شد و بدون خالص سازي مورد ثابت همدان 

ساختار شیمایی و همچنین بعضی استفاده قرار گرفت. 

نشان داده شده است.  1خصوصیات دیگر آن در شکل 

د تیتانیوم، باریم و سایر مواد مورد استفاده با یدي اکس

درصد خلوص آزمایشگاهی از شرکت مرک آلمان 

متر مدل  pHتوسط  pHگیري اندازه تهیه گردید.

WTW-340I صورت گرفت. اسپکتروفوتومترCECIL 

مورد   گیري تغییرات غلظت رنگزاجهت اندازه 2021

 استفاده قرار گرفت.

 
 11: ساختار رنگزای دایرکت بلوی 1شکل
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جهت سنتز نانو مواد کاتالیستی  مقدار مشخصی از 

دي اکسید  1/1، 2/1، 1/1هاي مختلف )با نسبتها  آن

تانیوم با اکسید باریوم( با هم ترکیب شده سپس حالل تی

 لیتر به آن اضافه شد.میلی 19( به میزان (HCLمناسب 

ان بوتیل لیتر از سورفاکتانت میلی 1 مقداربعد  در مرحله

به محلول اضافه گردید و به مدت سه دقیقه هم  آمین

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

درجه سلسیوس به  129مال در کوره در دماي هیدروتر

هاي شیمیایی ساعت قرار داده شد تا واکنش 12مدت 

مورد نظر روي دهد. پس از طی شدن زمان واکنش 

بار تقطیر چند بار  2مناسب، ترکیب حاصله را با آب 

هاي احتمالی و سورفکتانت شستشو داده تا آلودگی

ه شد تا برطرف شود. سپس در دماي محیط قرار داد

خشک شود. بعد از خشک شدن در دسیکاتور قرار 

 . (11)گرفت

ابتدا  فوتوکاتالیستی هاي جهت انجام آزمایش

گرم در میلی 1999) 81رکت بلوي دای محلول مادر 

لیتر آب مقطر  1گرم از رنگزا در  1( با حل کردن لیتر

تهیه شد. سپس فاکتورهاي موثر بر انجام فرایندهاي 

، غلظت رنگزا و pHمورد مطالعه شامل نوع نانوذره، 

دوز نانو کامپوزیت در مراحل جداگانه در طول تحقیق، 

ناپیوسته در بشر  در حالت ها همه آزمایش مطالعه شد.

انجام شد. در هر  shaker روي لیترمیلی 299به حجم 

تا  29هاي مرحله بعد از ساخت محلول رنگزا با غلظت

 1بین  pHگرم در لیتر از محلول مادر و تنظیم میلی 79

گرم  2تا  5/9، مقدار مشخصی از نانوکامپوزیت )11الی 

اعت در س 1 در لیتر( به آن اضافه شد و محلول به مدت

 ها در طی آزمایش معرض نور خورشید قرار داده شد.

، در 81 تخریب فوتوکاتالیستی رنگزاي دایرکت بلوي

-دقیقه( نمونه 19فواصل زمانی مشخص )بازه زمانی

برداري از محلول مورد بررسی انجام شد. میزان جذب 

با استفاده از دستگاه  کردنها بعد از سانتیریفوژ نمونه

میزان تخریب رنگزا قبل  ر تعیین گردید.اسپکتروفوتومت

و پس از افزودن نانوکامپوزیت و گذشت زمان مورد 

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

 محاسبه شد. گیري و بازده حداکثر حذف رنگزا اندازه

 
به ترتیب غلظت اولیه و  Ceو  C0در این روابط، 

راندمان حذف  E ( وmg/Lنهایی رنگ در محلول )

 باشد. می

 

 هایافته

نانوکامپوزیت  هاي مولی مختلفمطالعه تاثیر نسبت

در فرایند تخریب  سنتز شده دي اکسید تیتانوم با باریم

معادل  pHدر شرایط  81فوتوکاتالیستی دایرکت بلوي 

 1گرم در لیتر و دوز نانوذره میلی 09با غلظت رنگزا  5

دقیقه انجام گرفت.   159گرم در لیتر در زمان تماس 

دهد که نانوکامپوزیت دي اکسید نشان می 2شکل 

 1:1هاي مولی تیتانیوم با باریم سنتز شده با نسبت

کمترین کارائی را  1:1بیشترین کارائی و نسبت مولی 

 در تخریب رنگزا دارند.
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 اکسید تیتانیوم و باریمدی  نانو کامپوزیتهای مختلف نسبت رنگزا در حضور راندمان حذف :2شکل  

 

آزمایش تعیین راندمان حذف رنگزا توسط 

نانوکامپوزیت سنتز شده و دي اکسید تیتانیوم در شرایط 

pH  گرم در لیتر و دوز میلی 09با غلظت رنگزا  5معادل

دقیقه  179 گرم در لیتر در زمان تماس 1نانوکامپوزیت 

م خالص انجام شد. نتایج نشان داد که دي اکسید تیتانو

تاثیر خیلی کمی در تخریب رنگزا داشته است، به 

درصد  0ساعت تنها  2طوري که بعد از گذشت 

حذف گردید. در صورتی  81دایرکت بلوي  يرنگزا

که میزان حذف براي نانوکامپوزیت سنتز شده در همان 

 درصد بود.  01ساعت برابر با  1 شرایط بعد

 

 
 

 خالص و نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم و باریم :  تاثیر دی اکسید تیتانیوم3شکل 

 در حضور نورخورشید 11در تخریب رنگزای دایرکت بلوی  

 

هاي مختلف به محیط  pHبا یفاضالبهاي صنایع رنگ

در تخریب  pHسی نقش راز اینرو بر .شوندتخلیه می

محیط اثر قابل  pHرسد. رنگزا ضروري به نظر می

سطحی از جمله بارهاي  اي برروي خصوصیاتظهمالح

در   pHاثر بررسیسطحی نانوذرات دارد. از این رو 

( با 11و 0، 8، 5، 1هاي مختلف )  pHتجزیه رنگزا در

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 z

an
ko

.m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             5 / 11

https://zanko.muk.ac.ir/article-1-199-fa.html


 07کمال صالحی      

 00-80  /9316 تابستانپزشکی کردستان/ علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم  مجله

گرم در لیتر و دوز نانوکامپوزیت میلی 09غلظت رنگزا 

 1محلول از  pHبا افزایش  .گرم در لیتر انجام شدمیلی 1

ساس نتایج، بر ایابد.  کارائی فرایند کاهش می 11به 

با  81راندمان تخریب رنگزاي دایرکت بلوي 

 یابد. کاهش  می 11تا   pHافزایش

 

 
 11اولیه محلول در تخریب رنگزای دایرکت بلوی   pH:  تاثیر 4شکل 

 

دوز نانوکامپوزیت در فرایند فوتوکاتالیستی یکی از 

 .باشدثیرگذار در تخریب رنگزا میأپارامترهاي موثر و ت

ثیر دوز نانوکامپوزیت بر کارائی أسی ترر بربه منظو

برابر   pHمحلولی با  81تخریب رنگزاي دایرکت بلوي 

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

تهیه شد و مورد برسی قرار گرفت نتایج در در لیتر 

 .ارائه شده است 0 شکل

 

 
 11ایرکت بلوی وکامپوزیت در تخریب رنگزای دان:  تاثیر دوز  ن5شکل 

 

نتایج حاصل از تاثیر غلظت اولیه رنگزا با غلظتهاي 

و  1برابر با   pHگرم در لیتر در میلی 79و  09، 09، 29

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

داده شده است. براساس نتایج مشخص گردیدکه با 

گرم در لیتر میلی 29-79از  افزایش غلظت رنگزا

-کاهش می 81ان تخریب رنگزاي دایرکت بلوي راندم

یابد. 
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 11:  تاثیر غلظت  اولیه محلول در تخریب رنگزای دایرکت بلوی 6شکل 

 

 گیرینتیجهبحث و 

ها اشاره شد؛ همانطور که در بخش یافته

نانوکامپوزیت دي اکسید تیتانیوم با باریم سنتز شده با 

 1:1سبت مولی بیشترین کارائی و ن 1:1هاي مولی  نسبت

کمترین کارائی را در تخریب رنگزا دارند. این امر 

هاي فعال ممکن است در نتیجه افزایش رادیکال

ها باشد. لذا تعیین دوز سطحی، شکل و سطح کریستال

بهینه و تعیین غلظت  pHبهینه نانو کامپوزیت، تعیین 

 1به  1رنگزا بهینه براساس نانو کامپوزیت با نسبت مولی 

 سید تیتانیوم با باریم گرفت. دي اک

نانوکامپوزیت سنتز شده در مقایسه با دي اکسید 

تیتانیوم خالص کارایی بیشتري در حذف رنگزاي 

افزایش فعالیت توان گفت داشت. می 81دایرکت بلو

فوتوکاتالیستی براي نانوذره سنتز شده در نتیجه افزودن 

اید باشد. زیرا افزودن باریم اکسناخالصی باریم می

باعث شیفت جذب به سمت نور مرئی شده و باعث 

 .شودافزایش فعالیت فوتوکاتالیستی آن می

در این مطالعه را   pHکاهش تجزیه رنگزا با افزایش

هاي تفسیر کرد. در فعالیت pHzpc توان براساس می

اکسیدتیتانیوم دي pHzpc فوتوکاتالیستی معموالً

هاي کمتر  pHر باشد. سطح کاتالیست دمی 5 -0برابر

باشد منفی می 5 -0باالي  pHمثبت بوده و در  5 -0از 

داراي  معموالً کاتالیست 5 -0کمتر از pH  از اینرو در

ها جاذبه بین باشد. در این محلولبار سطحی مثبت می

بارهاي مثبت کاتالیست با رنگزاي آنیونی باعث افزایش 

بارهاي  5 -0باالیی  pHشوند. و در تجزیه رنگزا می

سطحی کاتالیست منفی شده و با رنگزا آنیونی یکدیگر 

را دفع کرده و منجر به کاهش فعالیت فوتوکاتالیستی 

 .شود می

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

یابد سپس شروع به کاهش تخریب رنگزا افزایش می

مقدار دوز بهینه نانوکامپوزیت  به همین دلیل د.نمایمی

گرم 5/1فوتوکاتالیستی  هاي جام ادامه آزمایشجهت ان

در لیتر در نظر گرفته شد. علت کاهش فعالیت 

میلیگرم در  5/1هاي بیشتر از فوتوکاتالیستی در غلظت

لیتر به این دلیل است که با افزایش مقدار 

شود. فوتوکاتالیست در محلول کدورت ایجاد می

و  کدورت ایجاد شده باعث پخش نور در محلول شده

شود. به این ها به عمق محلول میمانع از رسیدن فوتون

-هاي فوتوکاتالیستی کاهش میترتیب میزان واکنش

 .یابد

علت کاهش تخریب با افزایش غلظت رنگزا در 

نتیجه کاهش نفوذ نور و یا کاهش مکان هاي فعال براي 

هاي هیدروکسیل است. به جذب و تولید رادیکال
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هاي رنگزا، بیشتر مولکول طوري که با افزایش غلظت

رنگزا روي سطح نانو ذرات جذب شده و مانع از تولید 

 .شودهاي هیدروکسیل میرادیکال

Hang به  2998اي در سال و همکاران درمطالعه

براي تصفیه  TiO2/Feسی تعیین ویژگی کامپوزیت ربر

را با  TiO2/Feها کامپوزیت  رنگزاي آزو پرداختند. آن

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

هاي براي برسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت

تحت تابش  20شده از مدل رنگزاي اسید بالک  ساخته

 هاي کامپوزیت نور فرابنفش در شرایط مختلف )غلظت

غلظت  و =8 pH(، h 0-1) (، مدت زمان5/9-2/9)

در لیتر( استفاده نمودند. نتایج آن گرم میلی 25رنگزاي 

 g/l%( در شرایط199نشان دادکه بشترین میزان حذف )

 ساعت حاصل شد 2کامپوزیت در مدت زمان  5/9

(11.) 

su   اي به برسی در مطالعه 2998و همکاران در سال

فعالیت فوتوکاتالیستی دي اکسید تیتانوم آالیش شده با 

مچنین براي برسی ها ه آهن سه ظرفیتی پرداختند. آن

فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات سنتز شده در حضور 

نور خورشید از رنگزاي متیلن بلو استفاده 

 0نمودند.نتایجاین تحقیق نشان داد که در مدت زمان 

شود % تجزیه می0/70ساعت رنگزاي متیلن بلو به میزان 

استفاده از دي اکسید تیتانیوم خالص با  در حالی که با

 .(10) باشدمی % 2/51شرایط میزان تجزیه همین 

Suresh  اي به در مطالعه 2911و همکاران در سال

بررسی تجزیه  فوتوکاتالیستی ماالشیت گرین با استفاده 

از نانو ذرات دي اکسید تیتانیوم پرداختند. نتایج مطالعه 

 =pHها نشان داد که شرایط بهینه براي تجزیه رنگزا  آن

باشد و تجزیه رنگزاي می g/l 1/9 ، غلظت رنگزا6/9

 کندماالشیت گرین از واکنش شبه مرتبه دوم پیروي می

(15) . 

نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن فلزات و 

هاي فلزي به نانوذرات باعث افزایش فعالیت  اکسید

-ها در محدوده تابش نور مرئی می فوتوکاتالیستی آن

است که استفاده از شود. لذا این نکته قابل استنتاج 

هاي رنگی  اکسیدکردن آالیندهجهت  ،نانوکامپوزیت

که نور خورشید در بسیاري از فصول سال در مناطقی 

  تواند بسیار مناسب باشد.در دسترس است می

 
 و قدردانی شکرت

پژوهش حاضر توسط کمیته تحقیقات دانشجویی با 

تصویب گردیده IR.MUK.REC.1394.122 شماره گرنت 

هاي معاونت نویسندگان این تحقیق از همکاري است.

تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی کردستان در روند 

 نمایند.تأیید و تصویب این طرح تشکر و قدردانی می
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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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