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چکیده
مقدمــه :مونومــر اســتایرن یــک ترکیبــات آلــی فــرار میباشــد کــه امــروزه کاربردهــای زیــادی بــه ویــژه در
صنایــع پالســتیک ،الســتیک و رنــگ ســازی دارد .بــا توجــه بــه اثــرات مخــرب انســانی و زیســت محیطــی ایــن
ترکیبــات ،کاهــش و کنتــرل آنهــا امــری ضــروری بــه نظــر میرســد ،لــذا در ایــن مطالعــه حــذف اســتایرن
بــا اســتفاده از فرآینــد فتوکاتالیســتی نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم تثبیــت شــده بــر روی  ZSM-5مــورد
بررســی قــرار گرفــت.
روش کار :پــس از تثبیــت نانــو ذرات دی اکســید تیتانیــوم بــر روی بســتر زئولیــت  ،ZSM-5بــه منظــور تعییــن
ویژگیهــای آن از آنالیزهــای  SEM ،BETو  XRDاســتفاده شــد .آزمایشــات در مقیــاس آزمایشــگاهی و در
دمــای محیــط انجــام شــد .غلظــت اســتایرن گازی تولیــد شــده در آزمایشــات  50و  ppm 300میباشــد .و
دبــی ورودی 1 /minتنظیــم شــد.
یافتههــا :تصاویــر و طیفهــای بدســت آمــده از دســتگاه  XRDو  SEM-EDAXنشــان داد کــه عمــل
تثبیــت نانــو کاتالیســت هــا بــه خوبــی انجــام شــده اســت .بــا افزایــش غلظــت ورودی اســتایرن از  ۵۰بــه ۳۰۰
پــی پ ـیام کارآیــی حــذف فتوکاتالیســتی کاهــش یافــت ،همچنیــن ظرفیــت جــذب بــرای بســتر کاتالیســتی
تهیــه شــده در غظــت هــای  ۵۰و  ۳۰۰پیپــیام بــه ترتیــب برابــر بــا  ۱۶/۳و  ۱۹/۴میلــی گــرم بــر گــرم
جــاذب محاســبه شــد.
نتیجهگیــری :نتایــج نشــان میدهــد کــه اســتفاده از بســترهای هیبریــدی میتوانــد باعــث افزایــش
راندمــان حــذف آالینــده شــود ،و بــا توجــه بــه هزینههــای پاییــن اســتفاده از ایــن سیســتمها نســبت بــه
روشهــای مرســوم توصیــه میشــود کــه مطالعــات جامعتــری در خصــوص بهینهســازی پارامترهــای مؤثــر
بــر فراینــد حــذف فتوکاتالیســتی صــورت پذیــرد.

مقدمه
بــا پیشــرفت صنایــع و تولیــد مــواد مختلــف (مخصوص ـاً مشــتقات
نفتــی) خطــر مواجهــه شــغلی بــا ترکیبــات آلــی فــرار ( )VOCsبــه
طــور فزاینــدهای افزایــش یافتــه اســت .روشهــای کنتــرل موجــود
بــرای ترکیبــات آلــی فــرار بــه دو دســته کلــی تقســیم بنــدی
میشــود :الــف) حــذف (ماننــد :بیوفیلتراســیون ،اکسیداســیون
حرارتــی و اکسیداســیون کاتالیــزوری) ب) بازیافــت (ماننــد :جــذب،
چگالــش و جداســازی غشــایی) [ .]1عمومــاً روشهــای قدیمــی

کنتــرل دارای معایــب و محدودیتهایــی هســتند ،بــه عنــوان
مثــال روش جــذب ســطحی صرفــاً آالینــده را از یــک فــاز بــه
فــاز دیگــر منتقــل کــرده و آن را حــذف نمیکنــد .همچنیــن در
ایــن روش قبــل از ایــن کــه جــاذب بــه نقطــه شکســت برســد و
نشــت داشــته باشــد ،میبایســت احیــا و بازیابــی انجــام شــود.
روشهــای اکسیداســیون حرارتــی نیــز بــه دماهــای بــاال نیــاز
دارنــد و ایجــاد چنیــن دمایــی مســتلزم صــرف هزینــه میباشــد،
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 1کارشــناس ارشــد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
جنــدی شــاپور ،اهــواز ،ایــران
 2کارشــناس ارشــد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،دانشــکده علــوم پزشــکی ،دانشــگاه تربیــت
مــدرس ،تهــران ،ایــران
 3کارشــناس ارشــد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهــران ،تهــران ،ایــران
 4کارشــناس ارشــد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــهید بهشــتی ،تهــران ،ایــران
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مواد
زئولیــت  ZSM-5مــورد اســتفاده دارای ســایز ذرات  ۰/۵تــا ۱
میلــی متــر و نســبت ( ،)SI/Al = 40ســاخت کشــور چیــن بــوده
کــه از فروشــگاه ایــران زئولیــت خریــداری گردیــد .اســتایرن
(درصــد خلــوص بــاالی  )99/98از شــرکت مــرک آلمــان بــه
صــورت تجــاری خریــداری شــد .همچنیــن نانــوذارت دی اکســید
تیتانیــوم بارگــذاری شــده از شــرکت  Degussaآلمــان تهیــه و
بــرای بارگــذاری نانــوذرات و تهیــه بســتر آب دو بــار تقطیــر مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت.
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از طرفــی روشهــای زیســتی نیــز بــه فضــای زیــادی نیــاز دارنــد،
لــذا اســتفاده از ایــن روشهــا اقتصــادی بــه نظــر نمیرســد [,2
 .]3اکسیداســیون فوتوکاتالیســتی بــه کمــک اشــعه مــاوراء بنفــش
و بــا اســتفاده از مــواد نیمــه هــادی بــه خصــوص ( )TiO2بــه عنوان
یــک تکنولــوژی جدیــد و امیدوارکننــده بــرای کنتــرل ترکیبــات
آلــی فــرار در نظــر گرفتــه میشــود در بیــن مــواد نیمــه رســانا،
دی اکســاید تیتانیــوم مؤثرتریــن فوتوکاتالیســت میباشــد کــه بــه
دلیــل پایــداری فیزیکــی و شــیمیایی ،مصــرف کــم انــرژی و راهبری
مقــرون بــه صرفــه ،بــی اثــر و غیرســمی بــودن ،راهبــری در دمــای
اتــاق و مقاومــت در برابــر خوردگــی در مصــارف فوتوکاتالیســتی
بــه صــورت گســترده مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد [ .]4 ,3در
صورتــی کــه تمــام شــرایط ایــن واکنــش هــا بــه خوبــی کنتــرل
شــوند ،ترکیبــات آلــی فــرار بــه مــواد بــی خطــر و بــی بــو ماننــد
بخــار آب ( )H2Oو دی اکســید کربــن ( )CO2تبدیــل مــی شــوند
[.]3
از مهمتریــن عوامــل محدودکننــده در بســترهای فتوکاتالیســتی،
جــذب و ســطح ویــژه پاییــن اســت .بنابرایــن تثبیــت نانــو ذرات
دیاکســید تیتانیــوم بــر روی جاذب هایــی بــا ســطح ویــژه بــاال،
بــه دلیــل جــذب مولکولهــای آلــی و افزایــش غلظــت مــواد
آلــی اطــراف ســایتهای کاتالیــزوری ،موجــب افزایــش کارایــی و
تخریــب نــوری میشــود .امــروزه زئولیتهــا یکــی از جاذبهایــی
هســتند کــه بــه عنــوان پایــه بــرای کاتالیســتها توجــه زیــادی
را بــه خــود جلــب کــرده اســت .زئولیــت هــا بــا ســطح ویــژه بــاال
میتواننــد بصـــورت بالقــوه بــرای مــواردی چــون جــذب ســـطحی
آالیندههــا و بــه دنبــال آن ،واکنشهـــای کـاتـالیتیـــک بـــه
کـــار رونــد .ســایتهای فعــال میتوانــد فروپاشـــــی و تخریــب
مولکول هــای بــزرگ را تســـــریع کنـــد ،ایــن جایگاههــا توانایــی
از دســت دادن و بــه دســت آوردن آب برگشــت پذیــر و همچنیــن
توانایــی تبــادل برخــی از عناصــر تشــکیل دهنــده بــدون ایجــاد
تغییــرات عمــده در ساختارشــان دارا میباشــند [ .]6 ,5زئولیــت
ســنتزی  ZSM-5از خانــواده پنتاســیل و دارای چهارچــوب
ســاختاری ( )MFI: Microfinance Institutionsاســت و بــه
دلیــل میــزان ســیلیکای بــاال ( )SI/Al < 5دارای اهمیــت تجــاری
میباشــد [ .]7بــا توجــه بــه ویژگیهــای زئولیت هــا ،میتــوان
ایــن جــاذب را یکــی از بهتریــن پایههــای شــناخته شــده بــرای
نانــو ذرات ازجملــه اکســید روی و تیتانیــوم دانســت کــه ســازگار
بــا محیــط زیســت و ســاختمان مقــاوم بــه تخریــب نــوری دارنــد.
پژوهشهــا نشــان داده اگــر ذرات نانومتــری (نیمــه هادیهــا
یــا فلــزات) بــر روی ســطح مــواد متخلخــل تثبیــت شــوند ،مــاده
جدیــدی ایجــاد خواهــد شــد کــه بــدون شــک برخــی از خــواص
منحصــر بــه فــرد نانــو ذرات و مــاده متخلخــل را دارا خواهــد بــود

[.]8
اســتایرن از جملــه آالیندههایــی اســت کــه حــذف آن بــا توجــه
بــه کاربردهــای فــراوان و اثــرات بهداشــتی کــه بــر روی انســان
دارد ضــروری بــه نظــر میرســد .بــر طبــق آمــار موسســه ایمنــی
محصــوالت بولتــن در ســال  49 ،2007درصــد تولیــد جهانــی
ایــن مونومــر در فرآینــد تولیــد پلــی اســتایرن مصــرف میشــود.
از دیگــر اســامی اســتایرن بــه عنــوان یــک ترکیــب آلــی میتــوان
بــه وینیــل بنــزن و اتیلــن فنیــل اشــاره کــرد .ایــن مــاده یــک مایــع
روغنــی دارای بویــی شــیرین بــوده کــه بــه راحتــی تبخیــر میشــود.
شــایعترین اثــرات بهداشــتی مواجهــه بــا مونومــر اســتایرن میتــوان
بــه اثــرات عصبــی آن و اثــر بــر دســتگاه تنفســی اشــاره کــرد کــه
عالیمــی شــامل افســردگی ،اختــال در تمرکــز ،ضعــف عضالنــی،
خســتگی ،عــدم تعــادل ،و حالــت تهــوع را بــه همــراه دارد .همچنیــن
مواجهــه شــدید بــا اســتایرن ،باعــث تحریــک بینــی ،گلــو و چشـمها
میشــود آژانــس بیــن المللــی تحقیقــات ســرطان اســتایرن را جــزء
مــوادی کــه امــکان ســرطانزایی دارنــد طبقــه بنــدی کــرده اســت.
پــس مواجهــه بــا اســتایرن حتــی در غلظتهــای پاییــن (10-2۰
 )ppmاثــرات مختلفــی بــر ســامتی افــراد دارد [ .]10 ,9از منابــع
اصلــی اســتایرن میتــوان بــه صنایــع پالســتیک ،رزیــن ،پوشــش
دهندههــا و رنگهــا اشــاره کــرد ،کــه بـــه عنـــوان یکــی از شــا
یعتریــن آالینــده محیطهــای داخلــی نیــز شــناخته شــده اســت،
همچنیــن خروجیهــای صنایــع پلیمــر ،زبالــه ســوزها و اگــزوز
اتومبیلهــا از دیگــر منابــع اســتایرن بــه شــمار میرونــد [.]11
بــا توجــه بــه اثــرات مخــرب انســانی و زیســت محیطــی ترکیبــات
آلــی فــرار ،کاهــش و کنتــرل ایــن ترکیبــات امــری ضــروری بــه
نظــر میرســد ،لــذا هــدف از ایــن پژوهــش تعییــن کارآیــی زئولیــت
 ZSM-5آغشــته بــه نانــو ذرات دی اکســید تیتانیــوم در حــذف
فتوکاتالیســتی بخــارات اســتایرن میباشــد.

نخعی پور و همکاران

 ۲۲میلیمتــر و قطــر داخلــی  ۲۰میلیمتــر میباشــد ایــن راکتــور
دارای یــک ورودی و خروجــی در جهــت عکــس همدیگــر بــه فاصلــه
 2ســانتی متــر از دو ســر اســتوانه میباشــد .بــه گونـهای کــه یــک
المــپ  8 UVAوات در داخل(مرکــز راکتــور) و ســه المــپ UVA
 6وات دیگــر در قســمت بیرونــی راکتــور قــرار میگیــرد .فاصلــه
المــپ داخــل راکتــور تــا ســطحی داخلــی بدنــه راکتــور  3میلــی
متــر و فاصلــه المپهــای بیرونــی تــا ســطح بیرونــی بدنــه راکتــور
 5ســانتی متــر تنظیــم شــد و بســترهای  ZSM-5و ZSM-5/
 TiO2در داخــل راکتــور و در اطــراف المــپ داخلــی بارگــذاری
کــرده و جریــان هــوای حــاوی اســتایرن در دمــا ،رطوبــت ،دبــی
و غلظــت معیــن از آن عبــور داده شــد .ضمنــاً اطــراف راکتــور
را بــا فویــل آلومینیومــی پوشــش داده تــا از ورود نــور طبیعــی
محیــط جلوگیــری شــود .بــا توجــه بــه مطالعــات صــورت گرفتــه
مشــخص شــد کــه نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم در برابــر امــواج
فرابنفــش آ ( )UVAبــا طــول مــوج  ۳۵۶نانومتــر بیشــترین
خاصیــت فتوکاتالیســتی را دارنــد [ .]3مقادیــر غلظــت اســتایرن
در خروجــی محفظــه یکنواخــت ســاز در فواصــل زمانــی مشــخص
( 5دقیقــه) توســط دســتگاه قرائــت مســتقیم فوچــک تایگــر
(مــدل 5000،ســاخت کشــور انگلســتان) کــه بــا روش آشکارســازی
یون هــا ( )PID: Photo Ionisation Detectorکار میکنــد،
انــدازه گیــری و ثبــت شــد .بــه منظــور اطمینــان از دقــت دادههــای
بدســت آمــده ،هــر یــک از انــدازه گیریهــا حداقــل ســه بــار تکــرار
شــد ،همچنیــن بــه منظــور اطمینــان از صحــت دادههــای انــدازه
گیــری شــده در هــر چنــد نمونــه یــک بــار ایــن غلظتهــا توســط
دســتگاه گاز کروماتوگرافــی ( )Philips PU4410مجهــز بــه
دتکتــور  FIDانــدازه گیــری شــد.

تعیین مشخصات فتوکاتالیست
بــرای ثبــت الگــوی پــراش پرتــو  Xاز دســتگاه STOE-STADV
اســتفاده شــد .طــول مــوج تابشــی ایــن دســتگاه  ۱/۵۴آنگســتروم
بــا مولــد  mA۴۰ ،Kv۴۰میباشــد کــه نمونــه زئولیــت در = ۱-۸۰
 ،2θاســکن شــد .بــرای تعییــن ســطح ویــژه بســتر هــا از دســتگاه
 Quantachrome Chem BETاســتفاده گردیــد کــه در این روش
بــا انــدازه گیــری فشــار گاز ازت تزریــق شــده بــه داخــل اجســام،
میــزان ســطح جــذب ویــژه انــدازه گیــری مــی شــود .بــرای عکــس
بــرداری از خلــل و فــرج و مورفولــوژی ســطح بســتر و نانــو ذرات
بارگــذاری شــده از دســتگاه  SEM hitachi su ۳۵۰۰و همچنیــن
تعییــن عناصــر موجــود در بســتر از دســتگاه  edax ametekبــا
ولتــاژ شــتاب دهنــده  ۱۵ Kvو در بزرگنماییهــای  ۲۵۰۰و ۵۰۰۰
اســتفاده شــد.
یافتهها

خصوصیات ساختاری بستر
الگــوی  XRDزئولیــت ســنتزی ( ZSM-5الگــوی الــف) و زئولیــت
ســنتزی  ZSM-5آغشــته بــا نانــو ذرات دی اکســید تیتانیــم (الگــوی
ب) در محــدوده بیــن  ۱تــا  ۸۰درجــه در تصویــر  ۱آورده شــده

63

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 1:42 +0430 on Sunday July 22nd 2018

 )Hitachi Ltdاســتفاده شــد و بــه منظــور حذف رطوبــت و آلودگی،
هــوای ورودی از درون بســترهای حــاوی کربــن فعــال و ســیلیکاژل
عبــور داده شــده و ســپس وارد سیســتمهای رطوبــت زنــی و غلظــت
ســازی شــد .بــه ایــن صــورت کــه ابتــدا بخــار اســتایرن از طریــق
دمــش جریــان هــوای تمیــز و خشــک شــده توســط پمــپ بــا دبــی
ثابــت  1 l/minدرون ظرفــی حــاوی محلــول اســتایرن طــی تبخیــر
ســطحی متصاعــد و وارد محفظــه اختــاط شــده و پــس از مخلــوط
شــدن بــا هــوای حــاوی رطوبــت و هــوای پــاک بــا غلظــت مشــخص
بــه ســمت راکتــور حــاوی بســتر فرســتاده شــد.
رآکتــوری کــه بــرای ایــن مطالعــه در نظــر گرفتــه شــد یــک
رآکتــور اســتوانهای از جنــس شیشــه کوارتــز (بــه منظــور امــکان
عبــور تابــش اشــعه )UV،بــه طــول  ۲۲ســانتیمتر ،قطــر خارجــی

در ایــن پژوهــش از نســبت بارگــذاری  ۵درصــد وزنــی نانــو ذره بــه
بســتر اســتفاده شــد .کــه بــرای بارگــذاری نانــوذرات دی اکســید
تیتانیــوم بــر روی بســتر زئولیــت  ،ZSM-5جــرم مشــخصی از دی
اکســید تیتانیــوم را بــه وســیله تــرازو آزمایشــگاهی وزن و در داخــل
ارلــن ریختــه و جهــت ایجــاد سوسپانســیون یکنواخــت بــه مــدت ۳۰
دقیقــه در داخــل دســتگاه التراســونیک قــرار داده شــد ،در مرحلــه
بعــد جــرم مشــخصی از زئولیــت تهیــه شــده بــه سوسپانســیون
حــاوی نانــوذرات اضافــه و در دســتگاه شــیکر تحــت دمــای ۳۲ ± ۲
درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  ۱۸ســاعت قــرار داده شــد تــا نانــوذرات
بــر روی ســطح زئولیــت تثبیــت گردنــد .پــس از گذشــت ایــن زمــان
بــا اســتفاده از کاغــذ صافــی واتمــن  ۴۲و قیــف بوخنر سوسپانســیون
بســتر و نانــوذرات را صــاف کــرده و بــا آب مقطــر شستشــو داده شــد.
ســپس بســتر آمــاده شــده در دمــای  ۱۰۵درجــه ســانتیگراد خشــک
و بــه مــدت  ۴ســاعت بــا دمــای  ۴۵۰درجــه ســانتیگراد کلســینه
شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه در هــر آزمایــش  ۲گــرم بســتر مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت.
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سیستم غلظت سازی و آنالیز استایرن
تثبیــت نانــو ذرات دی اکســید تیتانیــوم بــر روی
بــه منظــور تأمیــن هــوای ورودی از پمــپ ( 51wســاخت شــرکت بســتر زئولیــت ZSM-5

،مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره 4

تصویــر  :۳نتایــج آنالیــز  XADEانجــام شــده بــر روی بســتر زئولیــت
 ZSM-5آغشــته بــه نانــو ذرات TiO2

جذب
میــزان جــذب یــا کارایــی جــذب بخــارات اســتایرن توســط بســتر
 ZSM-5در غلظــت  50و  300 ppmدر دبــی ورودی بــه سیســتم
 1 l/minدر تصویــر  ۴مــورد مقایســه قــرار گرفتنــد .در ایــن
بخــش مقــدار  ۲گــرم از بســتر خــام  ZSM-5را در داخــل راکتــور
بارگــذاری کــرده و در حضــور تابــش  UVکارایــی جــذب اســتایرن
مــورد بررســی قــرار گرفــت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود در
غلظــت  50 ppmزمــان ظهــور اســتایرن  ۱۰۰و زمــان اشــبا ع آن
 ۲۴۰دقیقــه بــود و در غلظــت  300 ppmزمــان ظهــور اســتایرن ۲۰
و زمــان اشــبا ع آن  ۱۰۰بدســت آمــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه
بــا افزایــش غلظــت زمــان ظهــور اســتایرن در خروجــی سیســتم و
زمــان نقطــه شکســت کاهــش پیــدا کــرده اســت.
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تصویــر  :1الگــوی پــراش پرتــو  ،Xپــراش الــف مربــوط بــه  ZSM-5و
پــراش ب مربــوط بــه  ZSM-5/TiO2میباشــد
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تصویــر  :4بررســی میــزان جــذب  ZSM-5در دو غلظــت  ۵۰و ۳۰۰
پــی پــیام (دمــا ،°c۳۲ :مقــدار بســتر ،gr2 :رطوبــت ،35 ± 1 :المــپ
 UVروشــن)
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تصویــر  :2تصویــر گرفتــه شــده از بســترها .زئولیــت  ZSM-5خــام
(الــف) آغشــته بــه نانــو ذرات  TiO2در بزرگنمایــی  ۵۰۰۰و ۱۵۰۰۰
(ب ،ج)
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اســت ،روش  XRDعــاوه بــر توانایــی ســاختمان کریســتالی مــواد،
قــادر اســت هرگونــه تغییــرات ســاختمانی ناشــی از تاثیــرات فیزیکــی
و شــیمیایی بــر روی مــواد را نیــز مــورد بررســی قــرار دهــد .بــا
توجــه بــه الگــوی  XRDایــن دو بســتر و مقایســه آنهــا میتــوان
افــزوده شــدن پیــک مربــوط بــه نانــو ذره  TiO2را در محــدوده ۲۷
=  θ۲درجــه مشــاهده نمــود کــه ایــن امــر خــود بیانگــر بارگــذاری
موفقیــت آمیــز نانــو ذرات  TiO2بــر روی بســتر  ZSM-5میباشــد.
تصاویــر تهیــه شــده بــا دســتگاه میکروســکوپ الکترونــی ()SEM
در بزرگنماییهــای مختلــف در تصویــر  ۲آورده شــده اســت .در
بزرگنماییهــای بــاال مشــاهده میشــود کــه نانــو ذرات دی اکســید
تیتانیــوم بصــورت کلوخــه و تــودهای بــر روی ســطوح و خلــل و فــرج
بســتر زئولیــت نشســتهاند .در ایــن تصاویــر بــه خوبــی میتــوان
ســطوح ناهمــوار بســتر و حفــرات را مشــاهده کــرد کــه ایــن ســطوح
ناهمــوار خــود ســبب افزایــش ســطح ویــژه و ظرفیــت جــذب خواهــد
شــد .همچنیــن بــرای تعییــن نــوع و درصــد عناصــر اصلــی موجــود
در بســتر از دســتگاه  SEM-EDAXاســتفاده شــد کــه نمــودار
مربــوط بــه ایــن آنالیــز در تصویــر  ۳آمــده اســت ،همانطــور کــه
مشــاهده میشــود ایــن آنالیــز میــزان درصــد عنصــری تیتانیــوم را
 10/5درصــد نشــان میدهــد .امــا بایــد توجــه داشــت کــه دســتگاه
 EDAXبخشــی از نمونــه را آنالیــز میکنــد و متغیــر بــودن درصــد
عناصــر و نانــو ذره بارگــذاری شــده در نقــاط مختلــف ســطح امــری
اجتنــاب ناپذیــر اســت.
نتایــج حاصــل از آز مایــش  BETبــرای نمونــه زئولیــت ZSM-
 5نشــان داد کــه زئولیــت  ZSM-5مــورد اســتفاده دارای ســطح
ویــژه365/4 g/m2بــوده کــه بعــد از تثبیــت نانــوذرات بــر روی آن
و کلســینه کــردن بســتر بــه  332/5 g/m2کاهــش یافــت اســت کــه
ایــن کاهــش بــه دلیــل پوشــش و مســدود کــردن بخشــی از منافــذ
بــا نانــو ذرات و همچنیــن کلســینه شــدن بســتر کــه ســبب بســته
شــدن روزنههــای کوچــک میشــود میباشــد.

نخعی پور و همکاران
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تصویــر  :5حــذف فتوکاتالیســتی اســتایرن (دبــی ،1 lit/min .دمــا:
 ،c32°مقــدار بســتر ،gr2 :رطوبــت)35 ± 1 :

در تصویــر  6بــه مقایســه ظرفیــت جــذب دو بســتر خــام و آِغشــته
بــه نانــو ذرات  TiO2در دو غلظــت  50و  ppm 300پرداختــه
شــده اســت ،بــا مشــاهده نمــودار مشــخص میشــود کــه ظرفیــت
جــذب بســتر  ZSM-5از بســتر  ZSM-5آغشــته بــه نانــو ذرات
 TiO2کمتــرمیباشــد .همچنیــن ایــن نمــودار نشــان میدهــد بــا
افزایــش غلظــت ظرفیــت جــذب در هــر دو بســتر نیــز افزایــش پیــدا
کــرده اســت.
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تصویــر  :6مقایســه ظرفیــت جــذب  ۲بســتر  ZSM-5خــام و آغشــته
بــه نانــو ذره TiO2

بحث و نتیجه گیری
بــرای تشــخیص فــاز الگــوی پــراش  XRDاز نــرم افــزار Xpert,
 v:0/1dاســتفاده شــد و بــا مقایســه پیکهــای پــراش موجــود
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پیــک مربــوط بــه نانــو ذره  TiO2قابــل تشــخیص اســت کــه
ایــن بیانگــر بارگــذاری صحیــح و موفقیــت آمیــز نانــو ذرات بــر
روی بســتر میباشــد .همچنیــن نتایــج حاصــل از  SEMو EDS
باگــذاری درســت نانــو ذره و حضــور نانــو ذره را بــر روی بســتر تأییــد
میکنــد .امــا بــا توجــه بــه اینکــه دســتگاه  EDSفقــط بخشــی از
نمونــه را از نظــر کمــی آنالیــز میکنــد وجــود درصدهــای مختلــف
نانــو ذره در نقــاط مختلــف بســتر امــری معمــول میباشــد .در ایــن
پژوهــش نانــو ذره دی اکســید تیتانیــوم در نســبت  5درصــد وزنــی
بــر روی  ZSM-5بارگــذاری شــده بــود کــه ایــن مقــدار بارگــذاری
نانــو ذره بــا توجــه بــه ســایر مطالعــات میــزان قابــل قبولــی بــود و بــا
آنهــا همخوانــی داشــت ،چــن و همــکاران مقــدار  ۵درصــد را میــزان
بهینــه فلــز فعــال در کاتالیســت جهــت حذفتــری کلرواتیلــن از
جریــان هــوا توســط کاتالیســت بیــان کردنــد [ .]12همچنیــن در
مطالعـهای مشــابه نیــز مقــدار بهینــه نانــوذرات اکســید مــس بــر روی
زئولیــت ،بــرای حــذف ترکیبــات  BTXاز جریــان هــوا 4/62 ،درصــد
وزنــی بیــان شــد [ .]13در مطالعــهای مشــابه کــه بررســی حــذف
فتوکاتالیســتی بــا اســتفاده از تابــش  Visibleو  UVپرداختــه شــد،
نتایــج حاصــل از آن نشــان داد کــه تابــش  UVکارایــی باالتــری از
تابشهــای  Visibleدر حــذف فتوکاتالیســتی آالیندههــا دارد کــه
ایــن امــر بــه دلیــل باالتــر بــودن انــرژی تابشهــای فرابنــش نســبت
بــه نــور مرئــی میباشــد [.]14
یافتههــای مربــوط بــه جــذب و حــذف اســتایرن نشــان داد کــه بــا
اضافــه کــردن نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم بــه بســتر زئولیــت و
اســتفاده از تابــش  UVکارایــی حــذف افزایــش پیــدا کــرده اســت که
ایــن بــه دلیــل اضافــه شــدن فراینــد حــذف فتوکاتالیســتی بــه فرایند
جــذب بســتر میباشــد ،بــه وســیله  ،ZSM-5حــذف اســتایرن فقــط
بــه وســیله فراینــد جــذب صــورت میگیــرد زیــرا  ZSM-5فعالیــت
نــوری نــدارد .در کاتالیســت  ZSM-5/TiO2هــر دو فعالیــت جــذب
توســط  ZSM-5و تخریــب اســتایرن توســط فتوکاتالیســت TiO2
بــه طــور همزمــان رخ میدهــد .در مطالعــه مشــابه نیــز کــه بــه
مقایســه جــذب و حــذف -4نیتروفنــول از محیــط آبــی بــا اســتفاده
از بســتر  )wt%7(HZSM-5/ZnOپرداختــه شــد ،نتایــج حاصــل
از ایــن پژوهــش نشــان داد کــه هرکــدام از فرآیندهــای جــذب و
حــذف بــه تنهایــی قــادر بــه حــذف کامــل آالینــده نیســتند و در
صــورت همــکاری ایــن دو فرآینــد حــذف -4نیتروفنــول از محیــط
آبــی بــه صــورت کامــل انجــام میگیــرد .آنهــا همچنیــن گــزارش
کردنــد کــه نســبت بارگــذاری  ٪۷بهتریــن فعالیــت کاتالیســتی را بــه

] [ DOI: 10.21859/johe-03048

بــرای تعییــن فعالیــت فوتوکاتالیســتی بســتر  ZSM-5آغشــته بــه
نانــو ذرات  TiO2مقــدار  ۲گــرم از بســتر ZSM_5/ TiO2 5%
در راکتــور مجهــز بــه تابــش  UVقــرار داده و هــوای آلــوده بــه
اســتایرن در غلظتهــای  ۵۰و  ۳۰۰پــی پ ـیام از روی بســتر عبــور
داده شــد ،کــه نتایــج حاصــل از آن در تصویــر  5آمــده اســت ،از
مشــاهده نمــودار مشــخص میشــود کــه بــا افزایــش غلظــت از ۵۰
بــه  ۳۰۰پــی پ ـیام راندمــان حــذف از  ۴۰بــه  ۱۳درصــد کاهــش
پیــدا کــرده اســت.

بــا پیکهــای اســتاندارد کتابخانــه نــرم افــزار مشــخص شــد کــه
ترکیــب بســتر  ٪82بــا الگــوی پــراش Sodium Aluminum
 Silicateیــا  )Ref cod 00-043-0322( ZSM-5همخوانــی
دارد .بــا مقایســه دو الگــوی پــراش  ZSM-5و ZSM-5/TiO2
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4  شماره،3  دوره،مجله مهندسی بهداشت حرفه ای،
.]18[ داشــته و ســبب کاهــش ایــن فراینــد میشــود
نتایــج مربــوط بــه ظرفیــت جــذب در بســترها نشــان میدهــد
 ظرفیــت جــذب افزایــش داشــته اســت،کــه بــا افزایــش غلظــت
کــه دلیــل ایــن رابطــه مســتقیم را میتــوان اســتفاده بســترها از
،حداکثــر ظرفیــت جــذب خــود در غلظتهــای بــاال تفســیر کــرد
همچنیــن بــا افزایــش غلظــت نســبت تعــداد مولکولهــای آالینــده
بــه تعــداد جایگاههــای فعــال بــر روی بســتر افزایــش یافتــه
.و آالینــده بــه ســرعت از فــاز گازی بــه جامــد انتقــال مییابــد
) در جــذب بنــزن از جریــان2013( مطالعــه موســوی و همــکاران
هــوای آلــوده بــا اســتفاده از بســتر ترکیبــی کربــن فعــال و اکســید
منگــز نشــان داده شــد کــه افزایــش غلظــت موجــب کاهــش زمــان
نقطــه شکســت و در مقابــل آن افزایــش ظرفیــت جــذب میشــود
 بــه طــور کلــی بــا توجــه بــه ایــن مطالعــه و ســایر مطالعــات.]19[
مشــابه میتــوان دریافــت کــه اســتفاده از بســترهای بــا ســطح
ویــژه بــاال میتوانــد نتایــج بهتــر و رضایــت بخــش تــری در حــذف
 همچنیــن بســترهای آغشــته،آالینــده هــا بــه همــراه داشــته باشــد
بــا نانــو ذرات کاتالیــزوری از توانایــی باالتــری در حــذف ترکیبــات
 از طرفــی ایــن نــوع بســترهای هیبریــدی بــه.آلــی فــرار دارنــد
راحتــی بــا بارگــذاری نانــو ذره فتوکاتالیســت بــر روی بســتری بــا
ســطح ویــژه مناســب قابــل دســترس میباشــد و میتوانــد بــا
هزینههــای راهبــری پایینتــر نســبت بــه روش کاتالیســتی و یــا
.) مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.. جــذب و،ســایر روشهــا (زیســتی

)7%  (بیشــتر ازZnO همــراه داشــته و افزایــش درصــد بارگــذاری
 میــزان جــذب و حــذف کاهــش مییابــد کــهHZSM-5 بــر روی
ایــن کاهــش بــه دلیــل مســدود شــدن منافــذ و حفــرات بســتر بــا
 و کاهــش ســطح در دســترس بســتر میباشــدZNO نانــو ذرات
 در مطالعــه مــا نتایــج مربــوط بــه حــذف در غلظتهــای.]15[
متفــاوت اســتایرن نشــان داد کــه بــا افزایــش غلظــت از راندمــان
 بــه کارایــی، غلظــت مــواد آلــی در زمــان.حــذف کاســته میشــود
.]16[ فوتونــی در طــول اکسیداســیون فتوکاتالیســتی بســتگی دارد
در غلظــت بــاال مــواد آلــی ســطح فتوکاتالیســت اشــباع از آالینــده
.شــده و در نتیجــه منجــر بــه غیــر فعــال شــدن کاتالیــزور میگــردد
بــه عبارتــی دیگــر در هنگامــی کــه غلظــت آالینــده بــاال مـیرود بــه
ســرعت بــر روی بســتر و ســایتهای کاتالیــزوری نشســت کــرده و
مانــع از رســیدن نــور بــه نانــو کاتالیســت هــا میشــود و در نتیجــه
فعالیــت کاتالیــزوری و بــه دنبــال آن حــذف فتوکاتالیســتی کمتــر
 و همــکاران در مطالعــهای مشــابه کارآیــیPham .]17[ میشــود
 درصــد بــرای تولوئــن بدســت آرودنــد کــه۸۰ حــذف فتوکاتالیســتی
ایــن میــزان باالتــر از کارایــی پژوهــش حاضــر میباشــد و بــه نظــر
میرســد دلیــل بــاال بــودن کارایــی آنهــا در پاییــن بــودن دبــی
 مطالعــه رنــگ کــوی و.) باشــد۰/۲ lit/min( ورودی بــه راکتــور
همــکاران نیــز نشــان داد کــه در حــذف فرمالدهیــد توســط نانــوذرات
اکســید روی تثبیــت شــده بــر بســتر خاکســتر اســتخوان افزایــش
غلظــت ورودی بــه راکتــور بــر کارایــی حــذف فتوکاتالیســتی تأثیــر
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Abstract
Introduction: Styrene monomer is a volatile organic compound that has many
applications particularly in plastic, rubber and paint industries. According to the harmful
effects of these compounds on human and environment, reducing and controlling of them
seem necessary. Therefore, in this study removal of styrene was investigated using the
photocatalytic process of titanium dioxide nanoparticles stabilized on ZSM-5.
Methods: After stabilization of titanium dioxide nanoparticles on ZSM-5 zeolite, BrunauerEmmett-Teller (BET), scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffractometry
(XRD) analyses were used to determine the characteristics of nanoparticles. Experiments
were conducted at ambient temperature in a laboratory scale. Concentrations of the
produced styrene in the experiments were 50 and 300 ppm, and the input flow rate was
1 l/min.
Results: The images and spectra obtained through XRD and SEM-EDAX showed
that nano-catalysts are well-stabilized. The results showed that by increasing the input
concentration of styrene from 50 to 300 ppm, the photocatalytic removal efficiency was
reduced. Also, adsorption capacities of the catalyst bed in concentrations of 50 and 300
ppm were calculated 16.3 and 19.4 mg/g of adsorbent, respectively.
Conclusions: The results show that the use of hybrid bed can increase the removal
efficiency of contaminants. Also, due to low cost of application of these systems compared to
conventional methods, it is recommended that more comprehensive studies be conducted
regarding the optimization of the parameters affecting the process of photocatalytic
removal.

