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Abstract
Background and purpose: Styrene, one of the most important compounds of VOCs, causes some
health concern. In current study, the ability of ZSM5, TiO2/ZSM5, UV/ ZSM5, and UV/TiO2/ZSM5 methods
was investigated in removing styrene from air synthetic current.
Materials and methods: In order to synthesize the zeolite and TiO2-coated zeolite, the sol-gel
and saturation methods were employed, respectively. In this study, the effect of the type of removal
process, saturation time and initial pollutant concentration were investigated on the removal of styrene in
a photoreactor. Phocheck device with direct reading system was applied to determine the output
concentration. Also, SEM, XRD, EDX, and BET analyses were used to characterize the chemical and
physical properties of ZSM5, and TiO2/ZSM5.
Results: SEM analysis showed that zeolite has a crystal form, and TiO 2 successfully covered the
surface of this compound. In addition, the EDX analysis demonstrated that a great part of zeolite
structural includes Al and Si constituents. The XRD pattern showed the presence of attached TiO 2 in the
zeolite structure. BET analysis revealed that the surface area of zeolite decreased when TiO2 was coated
on its surface. The order of increase in removal efficiency was as follows: UV/TiO2/ZSM5 > ZSM5>
TiO2/ZSM5. The saturation time of ZSM5 and TiO2/ZSM5 in the 300 ppm concentration was 370 and 280
min, respectively, while the outlet concentration in the UV/TiO2/ZSM5 method was fixed at 74% removal
efficiency after elapsing 310 min. The increment of time exposure and initial styrene concentration also
led to decrease in removal efficiency.
Conclusion: In this study application of UV/TiO2/ZSM5 process provided a higher efficiency of
the styrene removal than that of TiO2/ZSM or ZSM5 in the same time.
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چكیده
سابقه و هدف :استایرن یکی از مهمترین ترکیبات آلی فرار میباشد که میتواند باعث اثرات نامطلوب بهداشتی شود.
در این مطالعه به بررسی توانایی حذف این ترکیب از محیط های سنتتتی هنوا توسنط فرآیتندهای ،TiO2/ZSM5 ،ZSM5
 UV/ ZSM5و  UV/TiO2/ZSM5پرداخته شد.
مواد و روشها :جهت تولید زئولیت از روش سل ژل و جهت پوشش زئولیت بنا  TiO2از روش غوطنه وری اسنتداد
شد .در این مطالعه اثر نوع فرآیتد حذف ،زمان اشباع و غلظت آالیتد بر میزان حذف در ی فتوراکتور مورد بررسی قرار
گرفت .دستگا قرائت ستج مستقیم فوچ جهت تعیین غلظت خروجنی اسنتداد شند .هنم چتنین از آننالیز ،XRD ،SEM
 EDXو  BETبرای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  ZSM5و  TiO2/ZSM5استداد شد.
یافتهها :آنالیز  SEMنشان داد که زئولیت دارای شکل کریستالی است و  TiO2به خوبی بر روی این ماد پوشش داد
شد است .نتایج آنالیز  EDXنشان داد که درصد باالیی از ساختار زئولیت شامل دو عتصر  Siو  Alاست .هم چتین الگنوی
 XRDحضور  TiO2در ساختار زئولیت را به خوبی نشان داد .آنالیز  BETنشان داد که با پوشش زئولیت توسط  ،TiO2سطح
ویژ و تخلخل کاهش می یابد .افزایش رانندمان حنذف بنه ترتینب  TiO2/ZSM5 > ZSM5> UV/TiO2/ZSM5بنه دسنت
آمد .زمان اشباع در غلظت  033ppmبرای  ZSM5و  TiO2/ZSM5به ترتیب  073و 083دقیقه حاصل گشنت ،در حنالی کنه
در حالت کاربرد  ،UV/TiO2/ZSM5غلظت خروجی بعد از طی مدت زمان  013دقیقه بر روی رانندمان حنذف  77درصند
ثابت شد .هم چتین افزایش زمان و غلظت اولیه استایرن متجر به کاهش راندمان حذف شد.
استنتاج :در این مطالعه مشاهد شد که فرآیتد  UV/TiO2/ZSM5راندمان باالتری از حذف استایرن را برای زمان های
مشابه نسبت به روش های  TiO2/ZSM5و  ZSM5دارد.
واژه های کلیدی :استایرن ،زئولیت ،TiO2 ،فتواکسیداسیون

مقدمه
رشد صتایع ،مشکالت و نگرانی هنای بیشنماری در
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مقایسه فرآیندهای  UV/ ZSM5 ،TiO2/ZSM5 ،ZSM5و
 UV/TiO2/ZSM5در حذف استایرن از جریان سنتتیک هوا

پژوهشی

سیدباقر مرتضوی و همکاران

(  VOCs: Volatile (Organic Compoundsبنه عتنوان

غلظت حدود  076ppmمتجر به افزایش ترشح در مخاط

دستهای از مهمترین و شتاخته شد ترین آالیتد های هوا

بیتی میشود(.)8

نیتروژن یا گوگرد هستتد و دارای سرعت تبخینر بناالیی

شد که حدود  00درصد و  71درصد از افنرادی کنه بنه

میباشتد .پس از ذرات معلق VOCs ،بیشترین فراواننی

ترتیننب بننا غلظننتهننای زیننر  53ppmو بنناالی 133ppm

و تتوع را دارا منیباشنتد و معمنوالً در صنتایع بنه عتنوان

تماس داشتتد ،با کاهش فعالیت سیستم اعصاب محیطنی

سوختهای مایع و حالل کاربرد دارند( .)0کتترل انتشنار

و مرکزی روبرو شدند( .)3از اینرو تحقینق و مطالعنه بنه

این آالیتد ها از مهمترین قوانین الزامی زیسنت محیطنی

متظور گسترش و بهبود روشهای کتترل انتشنار VOCs

برای صتایع میباشد چراکه انتشار بخارات حاصل از این

در صتایع از جمله پتروشیمی ،صنتعت ندنت ،فرایتندهای

ترکیبات به محیط زیست حتی در غلظتهای پنایین نینز

صتعتی و اگزوز خودروها از اهمینت زینادی برخنوردار

باعث آسیبهای متعنددی بنر روی سنالمتی انسنانهنا و

اسنت .جنذب سنطحی بنه عتنوان یکنی از متنداولتننرین

محیط زیسنت منیشنود( .)7تعندادی از مطالعنات انجنام

تکتی

های کتترلی ترکیبات آلی فرار منیباشند کنه در

پذیرفتننه ،سننرطانزایننی هینندروکربنهننای آرومایتنن

این میان ،کربن فعال به دلیل ویژگنیهنای ملبنتش مانتند

موجود در قطران و دود را تایید کنرد اسنت .از طرفنی

ظرفیت جذب باال و هزیته عملیناتی پنایین کناربرد بنیش

 VOCsبه همرا  NOxدر حضور ننور خورشنید ،در اثنر

تری پیدا کرد است .یکی از مهنمتنرین معاینب جنذب

اکسیداسیون فتوشیمیایی متجر به ایجناد منهدود فتوشنیمیایی

جداسازی تتهای آالیتند و تللنیآ آن بندون هنی گوننه

منیشنوند کنه از نظنر زیسنت محیطنی بسنیار خطرنناک

تبدیل میباشد( .)11،13در دو دهه اخیر استداد از فرآیتد

میباشتد( .)0استایرن یکی از ترکیبات آلی فرار میباشند

فتوکاتالیستی کاربرد گسترد ای یافته است که عامل این

که در صتایع کناربرد گسنترد ای دارد و معمنوالً در اثنر

گستردش به دلیل تبدیل ترکیبات آلنی بنه  CO2و H2O

واکتشهنای دهیدروژناسنیون و هیندرو پراکسیداسنیون

میباشد( TiO2 .)10،10به عتنوان یکنی از پرکناربردترین

،

نیمننه رسنناناها شننتاخته مننی شننود کننه در فرآیتنند هننای

کاتالیستی اتیل بتزن تولید می شود( .)6 ،5صنتایع رنن
لولنه ،اتصناالت ،کدشننوش ،پوشنش السنتی
مصنننتوعی ،پالسنننتی

اکسیداسیون استداد می شود( .)17این نیمه رسانا از نظنر

 ،السننتی

 ،مخنننازن ،وسنننایل روشنننتایی و

توانایی فتوکاتالیسی نسب به سایر نیمه رساناها در سنطح

محصننوالت مقنناوم بننه خننوردگی از جملننه صننتایع یننا

باالتری قرار دارد و دارای مزایایی همچون قیمت پایین،

محصوالتی می باشتد که در فرآیتدهایشان باعنث تولیند

پایداری شیمیایی و حدر های تولید کتتند هیندروژن بنا

اسننتایرن مننی شننود( .)6تننتدس ،بلننع و تمناس بننا چشننم و

قابلیت اکسیداسیون باال میباشد( .)15کاربرد نیمه رساناها

پوست مسیرهایی می باشتد که این ترکیب بنه بندن وارد

به تتهایی در فرآیتد اکسیداسیون دارای معایبی میباشند

می شود .اثر بر روی سیستم اعصناب مرکنزی ،از دسنت

چراکه این ترکیبات توانایی پاییتی در جذب ترکیبات آلنی

و

دارند و نمیتوانتد در جریانهای رقینق  VOCsرانندمان

خستگی ،حالت تهوع و اثر بر روی دستگا تولیندملل از

اکسیداسیون باالیی را به همنرا داشنته باشنتد( .)17،16در

عوارض مواجهه با این ترکیب میباشد(.)7

تعدادی از مطالعات به متظور افزایش راندمان فرایتدهای

دادن تمرکننز ،درماتیننت تماسننی تحریکننی ،ننع

در مطالعنه  Vodickaو همکناران ( )0330مشناهد

فتوکاتالیسنتی  TiO2از جناذبهنایی مانتند کنربن فعنال،

شند کنه مواجهنه بننا اسنتایرن در غلظنتهننای  13ppmو

آلومیتا ،سیلیکا و زئولیت استداد شد است .در میان این

چشنم ،گلنو و سیسنتم تتدسنی و در

جاذبها ،زئولیتها به دلیل ویژگیهایی همچون سنطح

باالتر سبب تحری
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بهشمار میآیتدکه در ساختار خود دارای کربن ،هیندروژن،

در مطالعهای  Cherryو  )1331( Gautrinگنزارش

مقایسه فرآیندها در حذف استایرن از جریان سنتتيک هوا

ویژ باال ،آب دوستی و آب گریزی ،ستتز قابل کتترل و

فشار محیط و دمای  83درجه سانتیگراد و مندت زمنان

دوستدار زیست محیط بودن ،توجه باالی محققنان را بنه

 70ساعت صورت گرفت .سشس این نانو ذرات زئولینت

خود معطوف نمود

به دست آمد به روش گریز از مرکنز (بنا  5333دور بنر

است(.)18

شد بر روی  ACجهت حذف ترکیبات آلی در جرینان

دیسننشرس شنند و بننا اسننتداد از حمننام آلتراسننونی

هوا اسنتداد نمودنند Thevenet .و همکناران در فرآیتند

جداسازی مجدد انجنام شند تنا سوسشانسنیون کلوییندی

فتوکاتالیسننت از  TiO2/ACو زئولیننت TiO2/در حننذف

غلننیآ بننه دسننت آینند .بننا افننزودن آب pH ،محلننول در

شند کنه

محنندود  13-3قننرار گرفننت کننه باعننث افننزایش دافعننه

استیلن استداد نمودند .در این مطالعه مشنخ

 ACتتها باعث تللیآ ترکیبنات آلنی و افنزایش مواجهنه

الکتروستاتیکی بین کریستالها شد(.)03

استیلن با  TiO2میباشد ،در حالی که زئولیت عنالو بنر
جننذب باعننث بهبننود فرآیتنندهای فتوکاتالیسننتی TiO2

ستتز TiO2

میشود( .)13باتوجه به خطرات زیست محیطنی و بهداشنتی

ابتننندا  5mlتتنننرا اتینننل اورتنننو تیتاننننات در 05ml

ناشننی از بخننارات اسننتایرن ،در ایننن مطالعننه بننه بررسننی

ایزوپروپانول حل و به مدت  03دقیقه با همزن ملتاطیسی

هنوا

با سرعت  033rpmهمزد شد .سشس عامل تعدیلکتتند

توسط فرآیتدهای  UV/ ZSM5 ،TiO2/ZSM5 ،ZSM5و

به آن ا افه شد و محلول مورد نظر 03 ،دقیقنه بنا همنان

 UV/TiO2/ZSM5پرداخته شد.

سرعت همزد شد .در ادامه  1/5mlاسید به نمونه ا نافه

توانایی حذف این ترکیب از محیط هنای سنتتتی

گردید و آب مقطر به مقدار  1mlقطر قطر بنه محلنول

مواد و روش ها

ا افه و برای مدت زمان  03دقیقه محلنول هنمزد شند.

این مطالعه تجربی -کاربردی در مقیاس آزمایشنگاهی

مقدار آب ا افه شد باید به انداز ای باشد که واکنتش

انجام شند .منوارد منورد اسنتداد در اینن مطالعنه شنامل

هیدرولیز به صورت جزیی انجام شود .در نهایت بعند از

سنننولدات آلومیتینننوم ،سنننیلیکا ،تتراپروپینننل آمونینننوم

 13ساعت همزدن سل تیتانیا آماد شد(.)00،01

هیدروکسننید ،تتننرا اتیننل اورتننو تیتانننات و ایزوپروپننانول
میباشد که از نمایتدگی شرکت مرک خریداری شد.

پوشش دهی
در این مرحله ،گرانولهای زئولینت  ZSM5بنا سنل
تیتانیای آماد شد از مراحل قبنل ،بنه روش غوطنهوری

ستتز ZSM5

بننننننه متظننننننور سننننننتتز  ،ZSM5مخلننننننوطی از

پوشش داد شدند .به همنین متظنور مینزان متاسنب سنل

سنننننولدات آلومیتینننننوم و سنننننیلیکا و تتراپروپینننننل

مننورد نظننر درون بشننر ریختننه شنند و بننر روی همننزن

آمونینننوم هیدروکسنننید  03درصننند وزننننی (نسنننبت

ملتاطیسی با سرعت  63rpmقرارگرفت و سشسگرانولهای

ترکیبنننات  (TPA)2O:60SiO2:0.5Al2O3:936H2Oدر

زئولیت به درون سل ا افه میگردد .زمان پوششدهنی

آب جوشنناند شنند و بعنند از  13دقیقننه همننزدن تحننت

 15دقیقه لحاظ شد است و سشس بنه مندت  07سناعت

شرایط رفالکس ،محلول همگن شداف بنه دسنت آمند.

زمان پیر شدگی داد میشود .در نتیجه فرایتند ژالسنیون

پس از رسیدن دمای محلول بنه  05درجنه سنانتی گنراد،

نمنودن در

صورت گرفت و در نهاینت پنس از خشن

هایی که درون حمام ندت بنود

دمننای  ،83cدر دمننای  753درجننه سننانتیگننراد کلسننیته

و حاوی رفالکس است ،ریخته شد .کریستالیزاسنیون در

میشود .جهت بررسی خصوصیات ظاهری و مرفولوژی

محلول به درون فالس
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 Thevenetو همکنناران ( )0335از  TiO2پوشننش داد

دقیقه) از محلول جندا شندند و دوبنار درون آب مقطنر

پژوهشی

سیدباقر مرتضوی و همکاران

از آنننالیز  )VEGA\\TESCAN-LMU( SEMو مشننخ
کردن درصند عتاصنر تشنکیل دهتند زئولینت از آننالیز
 )VEGA\\TESCAN-LMU( EDXو در نهایت جهنت
) (NOVA 1200, Quantachromeبراساس ایزوترمهای
جذب و واجذب گاز  N2استداد

شد(.)00،01

مشخصات راکتور و انجام آزمایشات
سیستم راکتور متشکل از ی

تصویر شماره  :1شمای ساد ای از سیستم طراحی شد برای آزمایشنات

محدظه مکعبی شکل

بننه طننول  ،06cmعننرض  13cmو ارتدنناع 6cm( 15cm
ارتدنناع داخننل راکتننور) و قسننمت پنناییتی آن بهصننورت

تجزیننه فتوکاتالیسننتی بننه روش دیتامی ن

 )1 :پم ن هننوا )0 ،روتننامتر،

 )0شیر دوطرفه )7 ،شیر سه طرفنه )5 ،اوریدنیس )6 ،پن

سنیلیکاژل-

زغال فعال )7 ،مزور پالسنتیکی بنه همنرا لولنه آلومتینومی )8 ،محدظنه
اخننتالط )3 ،ستسننور حرارتننی  )13ظننرف حنناوی محلننول اسننتایرن،

کانوپی است .در باالی محدظنه مکعبنی ورودی جرینان

 )11المتت گرمایی )10 ،کتتنرل دمنای بنابلر )10 ،المن  )17 ،کتتنرل

هوای حاوی آالیتد و در پایین (قسمت کنانوپی) خروجنی

کتتد دمای داخل )15 ،راکتور )16 ،الم  )17 ،UVAفن؛

میباشد .در ارتداع  5cmاز ک

راکتور ین

صندحه از

جتس استیل (مش  )73استداد شد که روی آن زئولینت

هننوای وارد شنند بننه بطننری گنناز شننوی (حنناوی

 ZSM5و  TiO2/ZSM5با توزینع یکتواخنت و نخامت

استایرن) پس از اشباع توسط لولنهای کوتنا بنه محدظنه

UV-A

اختالط و یکتواختسازی غلظت وارد شد .بنا توجنه بنه

با طول موج  065nmو بنا شندت  0/5 mW/cm2کنه بنه

تیثیرپننذیر بننودن تبخیننر سننطحی از فشننار بخننار ،در ایننن

شکل افقی در فتوراکتور قرار گرفتنه شند ،اسنتداد گردیند.

مطالعه عالو بر این که کلینه ظنروف و رابنط در داخنل

بنه متظنور تنیمین هنوای ورودی از پمن  51wبنا فشنار

ی

باکس هم دمایی قنرار داد شند ،بنه متظنور کتتنرل

( 177/11 mmHgساخت شرکت  )Hitachi Ltdاستداد

دمایی ظرف استایرن از ی

شند و جهنت حنذف آلنودگی هنوای ورودی از ظنرف

دیجیتال بنا حساسنیت بناال ( TMC131سناخت شنرکت

حاوی بستر زغنال فعنال و سنیلیکاژل عبنور داد شند و

پننویش) اسننتداد شنند .میننزان صننحت نمایشننگر دسننتگا

سشس وارد سیستم غلظنتسنازی منیشند .بنرای غلظنت

ترمومتر-ترموستات دیجیتال در حد  5درصد یعتی ین

 0mmپوشش داد شد است .همچتین از المن

دستگا ترمومتر-ترموستات

 ،بخارات اسنتایرن از روش اشنباع بخنار

 1رقم دیجیتال بود .مقادیر غلظت اسنتایرن در خروجنی

بهر گیری شد .همانطورکه در تصویر شمار  1نمنایش

محدظه یکتواخت ساز در فواصل زمانی  13دقیقه توسط

روتنامتر

(مدل  ،5333ساخت

سازی دیتامی

داد شد ،هنوای ورودی پنس از عبنور از ین

دستگا قرائت ستج مستقیم فوچ

سنه راهنی بنه دو بخنش تقسنیم

کشور انگلستان) که بنا روش آشکارسنازی یونهنا PID

گردینند .یکننی از انشننعابات وارد روتننامتری بننه ظرفیننت

کار میکتد ،انداز گیری و ثبت شد .به متظور اطمیتان از

 133mlشنند و سننشس بننه سننمت بننابلر حنناوی اسننتایرن

داد هننای بننه دسننت آمنند  ،هننر ی ن

از انننداز گیریها

هنندایت مننیشننود و دیگننری پننس از تتظننیم دقیننق فلننو

حنداقل سننه بننار تکننرار شند و در نهایننت عنندد میننانگین

بننه محدظننه یکتواخننتسننازی غلظننت بننه ظرفیننت 0lit

گننزارش شنند .بننه متظننور اطمیتننان از صننحت داد هننای

و از جتس پیرکس (ساخت شرکت شات دوران آلمان)

بار اینن غلظتهنا

کالیبر شد توسط ی

وارد گردید.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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تعیننین سننطح ویننژ

و میننزان تخلخننل از آنننالیز BET

مقایسه فرآیندها در حذف استایرن از جریان سنتتيک هوا

مجهنز بنه دتکتنور  FIDاننداز گیری شند .سنتون منورد
استداد در دسنتگا از ننوع پن

آنالیز

(طنول  1/5متنر و قطنر

 )7mmبود و برای تجزیه ،از متند اسنتاندارد  83سنازمان

در تصویر شمار  ،0آنالیز  XRDدر باند  2θبنه متظنور
شتاخت ساختار کریستالی  TiO2/ZSM5آورد شد است.

برای دتکتور و  133cبرای ستون استداد شد .گاز حامل
مننورد اسننتداد گنناز نیتننروژن  00ml.min-1بننود .نهایتنناً
مشخ

گردید که نتایج حاصنل از دسنتگا فوچن

دستگا گاز کروماتوگرافی بسیار به هم نزدین

و

بنود و

همبسننتگی  R2 =3/337دارد .در ایننن مطالعننه اثننر نننوع
فرآیتد درگیر در حذف ،زمان اشنباع و غلظنت آالیتند
بنرای مقنادیر  033و  033ppmبنر درصند حنذف منورد
بررسی قرار گرفت.

تصویر شماره  :3آنالیز  XRDساختار کریستالی TiO2/ZSM5

یافته ها
آنالیز سناختار زئولینت  ZSM5سنتتز شند بنا اسنتداد از
روش EDX

آنننالیز  EDXمربننوط بننه  ZSM5سننتتز شنند مننورد
بررسی قرار گرفت که نتایج مربوط به این کاتالیست در
تصویر شمار  0نشان داد شند اسنت .حضنور  Si ،Oو
 Alدر آنالیز عتصری  EDXقابنل مشناهد اسنت .نتنایج
آنالیز نشان میدهد که زئولیت  ZSM5مورد اسنتداد در
این مطالعه دارای  61/77درصد سیلیس و  00/56درصد
آلومیتیوم میباشد.

باتوجننه بننه شننکل ،پین

هننای بننه وجننود آمنند در

زوایننای حنندود  8/76 ،7/3و  00مربننوط بننه سننیلیکات
تیتانیوم میباشد .پی

های حاصل در زواینههنای ،05/0

 07/7و  78مربننوط بننه دی اکسننید تیتننانیوم فنناز آناتنناز
میباشد .هنمچتنین پین

 2θدر زاوینه  07/7مربنوط بنه

دیاکسید تیتانیوم در فاز روتایل منیباشند .بنا توجنه بنه
پی ن

هننای حاصننل شنند مننیتننوان نتیجننه گرفننت کننه

دیاکسید تیتانیوم به خوبی طی روش سل -ژل بنر روی
 ZSM5پوشش داد شد است(.)07،00
آنالیز  SEMو  BETبرای  ZSM5و TiO2/ZSM5

بننننه متظننننور بررسننننی خصوصننننیات سننننطحی و
مرفولننوژی دو ترکیننب  ZSM5و  TiO2/ZSM5از آنننالیز
میکروسننکوپ الکترونی ( )SEMبا بزرگتمنایی  13Xو
شنندت ولتنناژ  13KVاسننتداد شنند (تصننویر شننمار .)7
عکس ال  0-مربوط به  ZSM5و عکنس ب 0-مربنوط
بننه  TiO2/ZSM5مننی باشنند .نتننایج حاصننل آنننالیز BET

جهت تعیین مساحت سطح ویژ و حجنم تخلخنل بنرای
 ZSM5و  TiO2/ZSM5انجام شد که در جدول شنمار 1
تصویر شماره  :2آنالیز ساختار زئولیت ZSM5ستتز شد بنا اسنتداد از

مشاهد میشود.

روش EDX
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 OSHAبا برنامنه دمنایی  033cبنرای ایتجکتنور و 053c

پژوهشی

سیدباقر مرتضوی و همکاران

با جذب  ZSM5نداشت .همچتین مشاهد شد که غلظت
خروجی استایرن در راکتور در زمانهای مشابه به ترتیب
 UV/TiO2/ZSM5>ZSM5>TiO2/ZSM5منننیباشننند.
در زمان  083دقیقه ،برای  ZSM5در زمان  073دقیقنه بنه
دست آمد .برای  UV/TiO2/ZSM5در زمان  013دقیقنه
غلظننت خروجننی بننه حنندود  73درصنند رسننید و بننرای
زمانهای باالتر این خروجنی تلیینر محسوسنی نداشنت.
هننمچتننین در بررسننی سننیتتی

مشنناهد شنند (نمننودار

شننمار -1ب) کننه سننرعت کنناهش راننندمان حننذف در
روش  TiO2/ZSM5به طور تقریبی  0برابنر اینن سنرعت
نسبت به روش  ZSM5و  0برابنر اینن سنرعت نسنبت بنه
روش  UV/TiO2/ZSM5مننی باشنند .فنناکتور زمننان بننر
راندمان حذف دارای اثر معکوس بود بنه طنوری کنه بنا
افزایش زمان ،راندمان حذف کاهش و غلظت خروجنی
تصویر شماره  :4عکنس  SEMاز ترکینب ( ZSM5الن

) و TiO2/ZSM5

افزایش یافت.

(ب) با بزرگتمای 13333
جدول شماره  :1آنالیز  BETجهت تعیین مشخصات  ZSM5و
TiO2/ZSM5
2 -1

3 -1

پارامتر

مساحت سطح ویژ ( )m g

حجم تخلخل کل( )cm g

ZSM5

503/07

3/0377

TiO2/ZSM5

006/13

3/0113

مقایسه راندمان حذف استایرن درحاالت ،UV/ZSM5 ،ZSM5
 TiO2/ZSM5و UV/TiO2/ZSM5

نمننودار شننمار -1النن

توانننایی  7روش ،ZSM5

 TiO2/ZSM5 ،UV/ZSM5و  UV/TiO2/ZSM5بر میزان
حذف استایرن برای غلظت  033ppmبنا دبنی 1 lit/min
را نشان میدهتد .همان طور که در این نمنودار مشناهد
میشود ،راندمان  133درصدی حنذف بنرای  ZSM5تنا
زمان  3دقیقه ،برای  TiO2/ZSM5تا زمان  6دقیقه و برای
 UV/TiO2/ZSM5تا زمان  10دقیقنه بنه دسنت آمند .در
حالتی که  ZSM5به تتهایی تحت تابش  UVقنرار گرفنت،

نمودار شماره  :1مقایسه راندمان و سیتتی

از نظر راندمان حذف اسنتایرن ،تدناوت چتندانی در مقایسنه

 TiO2/ZSM5 ،UV/ZSM5 ،ZSM5و UV/TiO2/ZSM5

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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غلظت خروجی  133درصدی اسنتایرن بنرای TiO2/ZSM5

مقایسه فرآیندها در حذف استایرن از جریان سنتتيک هوا

اثننر غلظننت اولیننه اسننتایرن بننر میننزان حننذف ،ZSM5
 TiO2/ZSM5و UV/TiO2/ZSM5

در بررسی اثر غلظت اولیه استایرن بر مینزان حنذف
مشاهد شد که رانندمان حنذف در زمنانهنای مشنابه بنا
دبی  1 lit/minبرای غلظت  ،033ppmکنمتنر از غلظنت
 033ppmمیباشد (نمودار شمار  0 ،0و  .)7در کناربرد
 ZSM5نتننایج نشننان داد کننه در غلظننت  ،033ppmزمننان
اشباع  513دقیقه و در غلظت  ،033ppmزمان اشباع 073

نمودارشماره :4اثر غلظت اولیه استایرن بر راندمان حذف UV/TiO2/ZSM5

بحث

دقیقه است .در حالت کاربرد  TiO2/ZSM5مشاهد شند

بررسی توانایی فرآیتند فتواکسیداسنیون در حضنور

که در غلظت  ،033ppmاشنباع جناذب و خروجنی 133

 TiO2و  ZSM5در حننذف اسننتایرن در جریننان هننوا بننه

درصنندی اسننتایرن در زمننان  083دقیقننه و در غلظننت

عتوان هدف اصلی اینن مطالعنه در نظنر گرفتنه شند .در

 033ppmاین زمان حدود  703دقیقه میباشد .هنمچتنین

بررسی عتاصنر سنازند  ZSM5بنا آننالیز  EDXنتنایج از

در فرآیتد فتواکسیداسیون در اثر تنابش  UVبنر ترکینب

سهم باالی عتاصر  Siو  Alدر ساختار زئولینت حکاینت

 TiO2/ZSMمشنناهد شنند کننه در غلظننت  033ppmو

میکتد که با نتایج مطالعنه  Yusofو همکناران مشنابهت

زمانهای باالتر از  053دقیقه خروجی استایرن از راکتور

دارد( .)05وجود اکسیدهای این عتاصر نشان می دهد که

بر روی حدود  77درصد ثابت میگنردد ،در حنالی کنه

زئولیت به خوبی ستتز شد و میتواند در جذب و بهبود

در  033ppmو در زمانهای باالتر از  033دقیقه خروجی

توانایی اکسیداسیون  TiO2عمل خوبی داشنته باشند(.)06

روی حدود  67درصد ثابت میشود.

نتایج حاصل از آنالیز  SEMنشان داد که تولید  ZSM5به
شکل کریستال و بلور به خوبی شنکل گرفتنه و پوشنش
حاصل  TiO2بنر روی آن بنه طنور متاسنب انجنام شند
است .هم چتنین آننالیز  BETکناهش سنطح وینژ را در
حالت پوشش دهی  ZSM5با  TiO2نشان داد که به علت
گرفته شدن خلل و فرج بعد از عمنل پوشنش دهنی منی
باشد Sobana .و همکاران ( )0337در ساخت کاتالیست

نمودار شماره  :2اثر غلظت اولیه استایرن بر راندمان حذف ZSM5

 AC– ZnOجهت اکسیداسنیون -7اسنتیل فتنل مشناهد
نمودنننند کنننه بنننا افنننزایش درصننند  ZnOسنننطح وینننژ
) AC (Activated carbonکاهش می یابد که عامنل آن
را کاهش حجنم تخلخنل  ACدر اثنر گرفتگنی بنا ZnO

پیشتهاد دادند ( .)07نتایج نشان داد که در حالنت تنابش
 UVبر روی ننانو کامشوزینت  ،ZSM5/TiO2بنیشتنرین
راننندمان حننذف حاصننل مننیشننود و در تننابش  UVبننر
 ZSM5راندمان حذف اختالف ناچیزی با مینزان جنذب
نمودار شماره  :3اثر غلظت اولیه استایرن بر راندمان حذف TiO2/ZSM5
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توسننننننننط  TiO2/ZSM5 ،ZSM5و ،UV/TiO2/ZSM5

پژوهشی

سیدباقر مرتضوی و همکاران

وجود نداشت ZSM5 ،به تتهایی دارای راندمان بناالتری

همچتین این اتداق خود به شکل ی

نسبت بنه ننانو کامشوزینت  ZSM5/TiO2دارد .نتنایج پنر

باعث تاخیر در اشباع  ZSM5خواهد شد( .)03عدم تلیینر

ح منیباشند ،چنرا کنه در شنرایطی کنه تنابش UV

میکتد کنه

وا

فرآیتد خودپاالیی

راندمان حذف  ZSM5با تابش  UVمشخ

میباشد .از طرفی در آنالیز  BETمشناهد شند هتگنامی

باعننث جننذب آالیتنند شننود و بننه دلیننل خصوصننیات

که  TiO2بر روی  ZSM5پوشنش داد منیشنود ،سنطح

متاسبش از نظر متافذ یکتواخت و قابلیت تعنویض ینونی

ویژ و حجم تخلخل به طور معتنیدار کناهش منییابند.

باعث تللیآ ترکیبات آلی و در نتیجنه متجنر بنه تشندید

این کاهش میتواند تاثیر ویژ ای در میزان جذب داشنته

فرآیتد فتوکاتالیستی گردد(.)03

و نهایتا میزان حنذف را کناهش دهند .در مطالعنه  Janو

 Ichiuraو همکنناران ( )0330از ترکیننب زئولیننت

همکاران کنه از فرآیتند فتوکاتالیسنتی  TiO2/ZSM5بنه

 TiO2/به متظور حذف فتوکالیستی ترکیبنات تولنوئن و

متظور حذف استن از جریان هوا اسنتداد شند ،مشناهد

فرمالدئینند در جریننان هننوا اسننتداد نمودننند و مشنناهد

گردیند کنه در حالنت عنندم تنابش پرتنو  ،UVبنناالترین

نمودند کنه در حالنت کناربرد  TiO2تحنت تنابش،UV

راندمان جذب توسط  ZSM5رخ می دهد ،در حالی کنه

کمترین راندمان حاصل میشود ،در حالی که در نسنبت

پایینترین راندمان مربنوط بنه  TiO2بنود .الزم بنه ذکنر

 1:7کامشوزیننت زئولیننت  ،TiO2/راننندمان حننذف بننه

است کنه بنا افنزایش نسنبت  TiO2بنه  ،ZSM5رانندمان

باالترین مقدار میرسد .این افزایش راندمان را بنه علنت

جذب کاهش یافت که این و عیت میتواند به کناهش

جذب مداوم آالیتد ها توسط زئولیت و در اختینار قنرار

و گرفتگننی تخلخننل و متافننذ سننطح  ZSM5نسننبت داد

دادن غلظننتهننای بنناالی آالیتنند بننرای اکسیداسننیون

شود( .)08با کاربرد تابش  UVدر فرآیتد مشاهد شد که

گزارش نمودند .آنها همچتین مشناهد نمودنند کنه در

 TiO2/ZSM5حذف بیشتری را نسنبت بنه  ZSM5دارد

نسبتهای باالتر زئولیت ،)1:10(TiO2/به دلینل کناهش

چرا که  TiO2به عتوان یکی از فعالترین ترکیبنات نیمنه

فعالیت فتوکاتالیستی  TiO2ناشی شد از کاهش درصند

رسانا شتاخته میشود که بنه راحتنی بنا تنابش  UVفعنال

آن بننه ازای واحنند جننرم ،راننندمان کنناهش مننییابنند .در

گردید و متجر به حرکت الکترون از باند ظرفیت به باند

مطالعننه  Janو همکنناران ( )0333مشنناهد شنند کننه در

هدایت رسانش خواهد شد .مطابق با واکتشهای  0 ،1و

فرایتد جذب استن ،در شرایط تابش  UVراندمان حذف

 ،0این تابش متجر به تولیند عوامنل اکسنید کتتند قنوی

 ZSM5/TiO2نسننبت بننه  ZSM5افننزایش قابننل توجننهای

میگردد که از عوامنل مهنم تخرینب

گردینند کننه اثننر زمننان بننر

مانتد  OH0و

دارد( .)08در نتننایج مشننخ

ترکیبات آلی و تبدیل آن هنا بنه ترکیبنات  CO2و H2O

راندمان حذف دارای رابطه عکس میباشد .دلیل کاهش

می باشد (مطابق با واکتش .)10( )7

را میتوان به این گونه تدسیر نمود که در فرآیتد جذب،
آالیتد با گذر زمان خلل و فرج جاذب را اشباع میکتد
و سطح در دسترس برای جذب را کاهش میدهند و در
فرآیتد فتواکسیداسیون نیز کاهش  TiO2به دلیل مصرف
شدنش جهت اکسیداسیون ترکیبات آلی باعنث کناهش

از طرفی  ZSM5با جذب استایرن متجر بنه افنزایش

راندمان حذف در طول زمان منیشنود Ao .و همکناران

غلظننت و در دسننترس قرارگیننری ایننن ترکیننب بننا TiO2

( )0330کاهش رانندمان حنذف ترکیبنات  BTEXرا بنا

میشود که خود متجر به بهبود راندمان حذف میگردد.

افزایش زمان طی فرآیتد فتواکسیداسیون  TiO2مشناهد
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وجود ندارد ،اصلیترین مکانیسم حذف فرآیتند جنذب

این ترکیب با تنابش فعنال نمنی گنردد و تتهنا منیتوانند

مقایسه فرآیندها در حذف استایرن از جریان سنتتيک هوا

نمودند .راندمان حذف در  7ترکیب  BTEXبا یکندیگر

ترکیبننات آلننی کنناهش مننی یابنند .بتننابراین بننا کنناربرد

دارای اختالف بودند که علنت آن بنه تدناوت در مینزان

جنناذبهننایی از جمل نه  ZSM5در فرآیتنند اکسیداسننیون

جذب این ترکیبات توسط  TiO2نسبت داد

شد(.)01

 TiO2را افزایش داد و باعث افزایش راندمان جذب شد.

فرآیتدهای جذب و اکسیداسیون را برای حذف متنانول

نتایج همچتین نشنان داد کنه تناثیر  UVبنر  ZSM5هنی

استداد نمودند ،مشاهد شد کنه افنزایش زمنان در تمنام

افزایشی در رانندمان حنذف نندارد چراکنه اینن جناذب

حاالت  AC ،TiO2/AC/UV ،TiO2/ACو  AC/UVمتجنر

تحت تاثیر  UVفعال نمی گردد و مکانیسم اصلی حذف

به افزایش نسبت  C/C0میشود( .)00در بررسنی افنزایش

توسط این ترکیب فرآیتد جذب منیباشند .از طرفنی بنا

غلظت بر میزان حذف مشاهد شد که در همه حاالت از

پوشش زئولیت با  TiO2راندمان جذب به دلینل کناهش

حذف ،با افزایش غلظت از  033ppmبنه  033ppmین

سطح ویژ کاهش مییابد .همچتین این مطالعه منا را بنه

کاهش راندمان به دست میآید .افزایش غلظت استایرن

این نتیجنه رسناند کنه افنزایش زمنان و افنزایش غلظنت

در شننرایط بنندون تلییننر در غلظننت  ZSM5و  TiO2و یننا

آالیتد به دلینل اشنباع و کناعش  TiO2فعنال ،رانندمان

شدت تابش  UVباعث میگردد کنه در فرآیتند جنذب بنا

حننذف شننیب کنناهش بننه خننود مننیگیننرد .در مجمننوع

اشباع زودتر سطح جاذب ،بخشی از آالیتند بندون حنذف

می توان روش توام جذب و فتواکسیداسیون را به عتنوان

رها گردد و همچتین در فرآیتد اکسیداسیون ،رادیکالها

تکتی

متاسبی برای حذف اسنتایرن و ترکیبنات مشنابه

فعال به میزانی که غلظتهنای بناالتر آالیتند را اکسنید

پیشتهاد داد.

کتتنند ،در دسننترس نباشننتد .بتننابراین راننندمان حننذف بننا
افزایش غلظت آالیتد

کاهش خواهد یافت(.)00

سپاسگزاری

نتایج نشان داد کنه نیمنه رسناناها متجملنه  TiO2در

بدینوسننیله نویسننتدگان مقالننه از دانشننگا تربیننت

اکسیداسیون ترکیبات آلی توانایی بالقو ای دارند ،اما به

مندرس بنه متظننور مسناعدت در انجننام پنژوهش حا ننر

دلیننل قابلیننت جننذب کننم ایننن ترکیبننات ،دسترسننی بننه

صمیمانه قدردانی مینمایتد.
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