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Background and Objective: Toluene is one of the most important
pollutants in various industries such as petrochemicals. Absorption of
solvents on the substrate is an effective control method for volatile organic
compounds. The purpose of this study was to determine the effect of silver
nanoparticles on the absorption capacity of (ultra-stable Y) USY zeolite in
the process of toluene vapor absorption from the airflow.
Materials and Methods: The Ag/USY catalyst composition was prepared
using an impregnation method, and 1 g of each adsorbent was placed in a
quartz glass cylinder with a length of 25 cm and an inner diameter of 10 mm.
In order to maintain a dynamic flow of toluene vapor in the reactor, the
impregnation method was used. Input and output toluene concentrations
were measured using a direct reading instrument. Effectiveness of the
absorbents was determined based on breaking point and adsorption capacity.
Results: Dynamic toluene vapor with a concentration of 40 ppm and airflow
rate of 0.5 L/min was fully absorbed by 1 g of USY and Ag/USY containing
silver nanoparticles (3.9%) in 465 and 873 minutes. Afterwards, the breaking
point occurred and absorption gradually decreased, such that the breaking
point was saturated at 153 and 162 minutes, respectively, and the
concentration of toluene vapor in the reactor outlet was equal to the baseline
value.
Conclusion: Our results showed that Ag/USY adsorbent containing 3.9% of
silver nanoparticles only had a higher breaking time and absorption rate
relative to zeolite.
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/04/06 :
تاریخ پذیرش مقاله1316/11/01 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :تولوئن بهعنوان یکی از مهمترین آالیندهها در صنایع مختلف مانند پتروشیمی مطرح میباشد.
جذب حاللها بر روی بستر مناسب یک روش کنترل مؤثر برای ترکیبات آلی فرار میباشد .هدف از این مطالعه،
تعیین اثر نانوذره نقره نشاندهشده بر ظرفیت جذب زئولیت  )Ultra-stable Y Zeolite( USYدر فرایند جذب
بخارات تولوئن از جریان هوا است.
مواد و روش ها :ترکیب کاتالیست  Ag/USYبا استفاده از روش اشباع تهیه گردید و از هر کدام از جاذبها
به مقدار  1گرم در داخل راکتور استوانه ای از جنس شیشه کوارتز که به طول  22سانتیمتر و قطر داخلی
 10میلیمتر میباشد ،قرار داده شد و برای اینکه جریانی از بخارات تولوئن به شکل دینامیک درون راکتور
وجود داشته باشد از روش اشباعسازی استفاده گردید .اندازهگیری غلظت تولوئن در ورودی و خروجی نیز
با استفاده از دستگاه قرائت مستقیم انجام شد و کارایی جاذبها براساس نقطه شکست و ظرفیت جذب
تعیین گشت.
یافتهها :بخارات دینامیک تولوئن با غلظت  40 ppmو دبی هوا  0/2لیتر بر دقیقه توسط  1گرم جاذب USY

و  Ag/USYکه  3/1درصد نانوذرات نقره نشانده شده بود به ترتیب در مدت  462و  373دقیقه به طور کامل
جذب گردید .پس از آن نقطه شکست رخ داد و به تدریج میزان جذب کاهش یافت؛ به طوری که به ترتیب
در مدت زمان  123و  162دقیقه اشباع گردید و غلظت بخارات تولوئن در خروجی راکتور با مقدار اولیه
برابر شد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که جاذب  Ag/USYکه شامل  3/1درصد نانوذارات نقره میباشد در مقایسه با
زئولیت تنها دارای زمان شکست و میزان جذب باالتری بود.
واژگان کلیدی :تصفیه هوا؛ تولوئن؛ زئولیت USY؛ نانوذره نقره

مقدمه
مقادیر زیادی از ترکیبات آلی فرار به وسیله فرایندهای
صنعتی ،حمل و نقل و فعالیتهای روزانه تولید میشوند [.]1
تولوئن رایجترین آالینده در میان ترکیبات آلی فرار میباشد
[ .]2تولوئن ( )C7H8یک حالل آلی است که بهطور گسترده در
صنایع مختلفی از جمله تولید پالستیک ،مواد شیمیایی و بنزین
مورد استفاده قرار میگیرد .هنگامی که تولوئن بهصورت خالص
و یا از محصوالت تجاری متعدد از قبیل حاللها ،بنزین،
رنگ و الک استنشاق شود منجر به اثرات روانگردان
میگردد [.]3
تولوئن یک آالینده معمول در محیطهای داخلی است و
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انتشار آن در محیط داخلی ساختمان حتی در غلظتهای کم
منجر به سوزش چشمها و دستگاه تنفس ،سردرد ،تهوع،
خستگی و کسالت میگردد [.]4
با توجه به اینکه ترکیبات آلی فرار حتی در غلظتهای کم
بهشدت برای سالمتی انسان و محیط زیست مضر هستند،
کنترل این ترکیبات در قوانین بسیاری از کشورها خواسته شده
است [ .]2،6روش اصلی مورد استفاده برای ازبینبردن تولوئن
شامل :جذب ،سوزاندن حرارتی و اکسیداسیون کاتالیزوری
میباشد [ .]7،3در میان این روشها ،فرایند جذب سطحی با
توجه به کارآمدتر و کمهزینهتربودن بهطور گستردهای حتی
19
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برای غلظتهای کم ( ppmیا کمتر از آن) پذیرفته شده است
[.]1،10
فرایند جذب سطحی شامل جداسازی یک ماده از یک فاز
و جمعکردن آن بر روی فاز جامد است .نیروهایی که موجب
جذب سطحی میشوند دربرگیرنده نیروهای فیزیکی و شیمیایی
میباشند .جذب فیزیکی بهطور عمده ناشی از نیروهای
واندروالس بین مولکولهای گاز جذبشونده و اتمهای سطح
ماده جاذب است و بر خالف جذب شیمیایی که اغلب منجر به
پوشش تکالیهای روی سطح جاذب میشود ،جذب فیزیکی
ممکن است بهصورت تکمولکولی ،تکالیهای ،چندالیهای و
تراکم روی منافذ اتفاق بیافتد [ .]11برای انتخاب جاذب از
ایزوترم جذب استفاده میشود [ .]12در حقیقت ،ایزوترم جذب
سطحی مقدار ترکیب آلی جذبشده بر سطح جاذب با توجه به
فشار میباشد [.]13
مطابق با طبقهبندی ایزوترمهای جذب برونر ( Brunauer
 )Isotherms Classificationپنج ایزوترم جذب مهم تعریف
شده است (شکل  .)1چنانچه شکل ایزوترم از نوع  2 ،1و یا 4
باشد ،جذب سطحی را میتوان برای جداسازی ماده جذبشونده
از گاز حامل به کار برد؛ در غیر این صورت ،جذب سطحی مقرون
به صرفه نخواهد بود [.]12
جاذبهای مختلفی مانند رزینهای تبادل یونی ،کربن فعال،
جاذبهای پلیمری و زئولیتها برای حذف حاللها استفاده
میشوند [ .]14کربن فعال به دلیل ظرفیت جذب باال و
بهصرفهبودن از نظر اقتصادی در بسیاری از فرایندهای جذب مورد
استفاده قرار میگیرد؛ اما احیای کربن فعال به دلیل بیثباتی
حرارتی و شیمیایی آن بسیار دشوار است [ .]12عالوهبراین،
زئولیت آبگریز به دلیل مقاومت آن در برابر رطوبت و

اشتعالناپذیری بهعنوان یک جاذب برتر نسبت به کربن فعال
مطرح میباشد .بدینترتیب ،امروزه استفاده از زئولیت با سیلیس
باال برای جذب )Volatile Organic Compound( VOC
مطرح شده است [ .]16زئولیتها با توجه به سطح بزرگ خود
ظرفیت جذب باالیی برای ترکیبات آلی فرار دارند [.]17
زئولیت  Yبا اندازه ذرات میکرونی به واسطه ویژگیهای خاص
خود از قبیل قابلیت داشتن فعالیت کاتالیزوری زیاد ،سطح
ویژه باال و ساختار کریستالی نانوحفره ای از اهمیت قابل
توجهی برخوردار میباشد [ .]13پژوهشگران توانستهاند
زئولیت  Yبا نسبت  Si/Alباالتری را تولید کنند که عنوان
زئولیت  Yفوق پایدار ( ) USYبه آن نسبت داده شده است
[ .]11در مطالعه صمدی و همکاران نشان داده شد که
نانوزئولیت  Yاصالح شده در مقایسه با نانوزئولیت  ،Yدارای
راندمان بهتری در حذف فسفر میباشد [ .]20زئولیت آبگریز
نیز جاذب های بالقوه ای در حذف  VOCدر غلظتهای پایین
و رطوبت باال دارد [.]21
در این زمینه ،در مطالعه  Fanو همکاران ( )2003حذف
سیکلوهگزان با نشاندن فلزات آهن و مس روی زئولیت Y
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که اثر سینرژیستی
در حذف سیکلوهگزان توسط نانوذرات آهن و مس وجود
دارد [.]22
همچنین در پژوهشی که توسط  Baekو همکاران صورت
گرفت ،فلزات واسطه مختلف ()Ag ،Zn ،Cu ،Ni ،Co ،Fe ،Mn
برای اکسیداسیون کاتالیزوری تولوئن مورد آزمایش قرار گرفتند
و نقره بهعنوان یک گزینه مناسب انتخاب شد [.]23
با توجه به اینکه صنایع شیمیایی وابسته به نفت و محصوالت
آن در ایران درحال توسعه میباشند ،کاربرد ترکیبات آلی فرار در

شکل  :9انواع ایزوترمهای جذب براساس طبقهبندی Brunauer
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یحیائی و همکاران

این صنایع میتواند باعث مواجهه شاغلین با این ترکیبات شود و
در نهایت منجر به بروز عوارض متعددی گردد .در این راستا
بهمنظور صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور و با توجه به
قوانین و دستورالعملهای ارائهشده از سوی سازمانهای معتبر
کشوری و بینالمللی همچون Environmental ( EPA
Association Advancing ( ACGIH ،)Protection Agency
OSHA ،)Occupational and Environmental Health
(،)Occupational Safety and Health Administration
National Institute for Occupational Safety ( NIOSH
 )and Healthو )Occupational Exposure Limit( OEL
ارائه تدابیر کنترلی در جهت کاهش مواجهه شاغلین در این
صنایع با مواد شیمیایی (به ویژه ترکیبات آلی فرار) امری ضروری
به نظر میرسد .در این راستا هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر
نانوذره نقره نشانده شده بر ظرفیت جذب زئولیت  USYدر
فرایند جذب بخارات تولوئن از جریان هوا میباشد.
مواد و روشها
مطالعه حاضر با هدف جذب تول وئن از هوا با استفاده از
جاذبهای  USYو  Ag/USYبا  3/1درصد وزنی انجام شد.
برای انجام آزمایشات جذب ،راکتوری از جنس شیشه کوارتز با
طول  22سانتی متر ،قطر داخلی  10میلی متر و قطر خارجی 11
میلی متر استفاده گردید .شماتیک کلی از سیستم آزمایشی در
شکل  2ارائه شده ا ست .شیوه کار سیستم مورد استفاده به این
صورت بود که هوای محیط که به عنوان گاز حامل و همچنین
گاز رقیق کننده بود ،به کمک پمپ نمونه برداری با دبی 0/2
لیتر بر دقیقه جهت حذف رطوب و ترکیبات آلی فرار موجود
در هوا به ترتیب از مواد سیلیکاژل و زغال فعال عبور داده شد.
سپس ،مقداری از هوا به صورت مستقیم به تانک ذخیره و مقدار
دیگر به داخل ایمپینجر دمش گردید؛ زیرا در این مطالعه نیاز
بود که جریانی از بخارات تولوئن به صورت دینامیک درون
راکتور تولید شود؛ بنابراین از روش اشباع سازی بخارات تولوئن
استفاده گردید؛ به طوری که مقدار ی تولوئن در یک ایمپینجر
ریخته شد و باقی مانده هوا به داخل ایمپینجر دمش گردید.
سپس ،بخارات تولیدشده با هوا مخلوط گشت و به سمت تانک
ذخیره هدایت شد.
شایان ذکر میباشد که دبی جریان هوا و جریان هوای حاوی
تولوئن توسط دو فلومتر که در مسیر بودند ،اندازهگیری گردید.
در ادامه ،یک گرم از کاتالیستهای  USYو  Ag/USYدرون
راکتور قرار داده شد و راکتور در مسیر عبور گاز قرار گرفت و
جریان گاز حاوی غلظت  40 ppmتولوئن از سیستم عبور کرد.
باید عنوان نمود که کنترل غلظت تولوئن با استفاده از دستگاه
فوچک مدل  Tigerانجام شد.
در ادامه ،جاذب  USYبهمنظور کلسینهشدن به مدت سه
ساعت در دمای  200درجه در کوره قرار داده شد.
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آمادهسازی و تعیین مشخصات جاذب
تهیه و ساخت جاذب در این مطالعه به روش اشباع (تلقیح)
انجام شد و از زئولیت  USYبهعنوان بستر نگهدارنده استفاده
گردید .بارگذاری اکسید نقره بر روی بستر طی فرایند اشباع به
قرار زیر بود:
ابتدا پایه زئولیتی  USYبه مدت  2تا  6ساعت در دمای110
درجه سانتیگراد در خشککن قرار گرفت تا آب از درون
حفرههای آن خارج شود و بدینترتیب ،نفوذ محلول فلزی به
درون حفرهها راحتتر صورت گیرد .پس از قرادادن در داخل
کوره تا دمای  200درجه سانتیگراد به مدت سه ساعت بعد از
کلسینهشدن ،خنککردن در دسیکاتور انجام شد .در مرحله بعد
مقدار نیترات نقره مورد نیاز محاسبه گردید و با آب مقطر یونیزه
حل شد .سپس ،مقدار مشخصی از پایه (زئولیت  )USYتوزین
گردید و در تماس با محلول نقره نیترات قرار گرفت .در ادامه،
مخلوط داخل میکسر قرار داده شد و به آهستگی (شش ساعت)
عمل تلقیح (قرارگرفتن و تثبیت محلول فلزی روی سطح و درون
حفرههای پایه) کامل گردید.
پس از اتمام عمل تلقیح ،نمونه برای خشکشدن به مدت
 12ساعت در دمای  110درجه سانتیگراد داخل آون قرار
گرفت .باید توجه داشت که مرحله خشککردن پس از عمل
تلقیح از مراحل بسیار مهم تهیه کاتالیزور میباشد .خشککردن
نمونه با شیب گرمایی آهسته موجب میشود تا عامل فلزی
باقیمانده از محلول تبخیرشده بهصورت یکنواخت بر روی پایه
رسوب کند و از کلوخهشدن و توزیع نامناسب عامل فلزی
جلوگیری گردد .پس از خشککردن نمونه ،عمل کلسینهکردن
آن به آرامی به مدت  12ساعت در دمای  400درجه سانتیگراد
در کوره انجام شد .ذکر این نکته ضرورت دارد که کلسینهکردن
به آهستگی انجام شد تا از خروج ناگهانی آب و صدمهدیدن
ساختار جلوگیری شود.
در ادامه به منظور تعیین ویژگیهای کمی و کیفی
کاتالیست ،آزمون های مورد نیاز از جمله Brunauer-( BET
Scanning Electron ( SEM ،)Emmett-Teller
 )X-Ray Diffraction( XRD ،)Microscopyو EDS
( )Energy Dispersive Spectrometryبه عمل آمد.
در نهایت عملکرد جاذبها براساس ظرفیت جذب تولوئن و
زمان نقطه شکست سنجیده شد .زمان نقطه شکست ،زمانی در
نظر گرفته شد که غلظت تولوئن در خروجی با غلظت ورودی برابر
گشت.
باید خاطرنشان ساخت که آزمایشات سه بار تکرار گشتند و
از نتایج بهدستآمده میانگین گرفته شد .همچنین جهت تعیین
پارامترهایى مانند ظرفیت جذب (جرمى تولوئن ورودى به بستر
تا نقطه شکست به جرم جاذب) ( ،)BCمیزان جاذب استفادهشده
( )URو ظرفیت ویژه [ ]24از معادالت زیر استفاده گردید
13
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[.]22،26
()1

C𝑖𝑛 ×𝑡𝑏𝑘 ×Q
Madsorbent

 :URنرخ مصرف جاذب (گرم بر میلیگرم)
 :Tbkزمان نقطه شکست (ساعت)
=BC

()3

 :BCنسبت جرمى تولوئن ورودى (به بستر تا نقطه شکست)
به جرم جاذب (میلیگرم بر گرم)
 :Cغلظت اولیه (میلیگرم بر متر مکعب)
 :Qمیزان جریان هواى ورودى به ستون جذب (متر مکعب
بر ساعت)
 :Tbkزمان نقطه شکست (ساعت)
 :Madsorbentجرم ماده جاذب (گرم)
()2

Madsorbent
𝐶𝑡𝑏𝑘 .𝑄.

=UR

𝑄𝑡𝑏𝑘 .
Madsorbent

=ST

 :STظرفیت ویژه (حجم هواى قابل تصفیه تا نقطه شکست
بر واحد جرم جاذب) (متر مکعب بر گرم)
اجزای شمارهگذاریشده در شکل  2شامل این موارد هستند:
 .1پمپ .2 ،سلیکاژل .3 ،زغال فعال .4،2،6 ،شیرهای
کنترلکننده .7،3 ،کنترلکنندههای جریان .1 ،ایمپینجر حاوی
تولوئن .10 ،رطوبتسنج .11 ،دماسنج .12 ،محفظه اختالط.13 ،
شیر کنترلکننده .14 ،شیر دو طرف .12 ،راکتور .16 ،خروجی
راکتور

شکل  :1طرح شماتیک سیستم آزمایش

یافتهها
ویژگیهای جاذب USY
آزمون BET

بهدستآوردن سطح فعال برای جذب بسیار حائز اهمیت
است .در این پژوهش برای اندازهگیری سطح ویژه جاذبها و رسم
نمودار ایزوترم جذب از دستگاه  BETموجود در گروه
زمینشناسی دانشگاه تربیت مدرس استفاده گردید.
براساس نتایج مساحت سطحی ،حجم تخلخل کل منافذ و
حجم میکروپور برای جاذب  USYبهترتیب  471/1222متر مربع
بر گرم و  0/03316و  0/200210متر مکعب بر گرم و برای جاذب
 3/1 Ag/USYدرصد بهترتیب معادل  443/031متر مربع بر
گرم و  0/032122و  0/137660متر مکعب بر گرم بهدست آمد.
پس از تثبیت نانوذره و کلسینهکردن ،مساحت سطحی
14

 Ag/USYنسبت به  USYکاهش یافت که این کاهش به دلیل
پوشش و مسدودشدن بخشی از منافذ با نانوذره نقره و همچنین
کلسینهشدن بستر که سبب بستهشدن روزنههای کوچک
میشود ،میباشد.
همانطور که در نمودار  1و  3نشان داده شده است ،منحنی
ایزوترم جذب سطحی  USYو  Ag/USYبیانگر آن میباشد که
رفتار جذب از الگوی ایزوترم نوع اول  Brunauerتبعیت میکند.
ایزوترم نوع  1به جذب یک تکالیه از ماده جذبشونده در سطح
جاذب سطحی محدود میشود .این نوع رفتار جذب به شکل
ایزوترم النگمویر معروف است و هنگامی حاصل میشود که جذب
محدود به یک تکالیه گردد .در نمودار  2و  4منحنی ایزوترم
النگمویر جاذبها نشان داده شده است.
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ایزوترم جذب USY

ایزوترم جذب

0.3

0.4

0.1

0.2

)Quantity Adsorbed (cm³/g STP

123
126
124
122
120
143
146
144
142
140
0.0

)Relative Pressure (p/p°

نمودار  :9منحنی ایزوترم جذب سطحی USY

ایزوترم النگمویر USY

1.0
0.2

ایزوترم النگمویر USY

0.0
200

300

100

0

)p/Q (mmHg·g/cm³ STP

1.2

)Pressure (mmHg
نمودار  :1منحنی ایزوترم النگمویر USY

ایزوترم جذب AgUSY

142
140
132

ایزوترم جذب AgUSY

0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4

130

)Relative Pressure (p/p°

Quantity Adsorbed (cm3/g
)STP

120

نمودار  :3منحنی ایزوترم جذب سطحی Ag/USY
ایزوترم النگمویر AgUSY

1.0
0.2

ایزوترم النگمویر
AgUSY

0.0
300

200

100

0

)p/Q (mmHg·g/cm³ STP

1.2

)Pressure (mmHg
نمودار  :4منحنی ایزوترم النگمویر Ag/USY
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آزمون XRD

بهمنظور بررسی ساختار کریستالی زئولیت  USYاز
دستگاه  XRDموجود در دانشگاه صنعتی شریف تهران استفاده
گردید .نتیجه حاصل از الگوی پراشسنجی پرتوی ایکس ()XRD

بر روی نمونه زئولیت در شکل  3ارائه شده است .همانطور که
در شکل مشخص میباشد در  2θ=23/7 ،2θ=15 ،2θ=6دارای
بزرگترین پیکها میباشد که با منحنی استاندارد زئولیت USY
همخوانی دارد.

شکل  :3الگوی پراشسنجی پرتوی ایکس ( )XRDبر روی نمونه زئولیت USY

آزمون SEM

نتایج حاصل از بررسی مورفولوژی بستر براساس تصاویر الکترونی
( )SEMدر شکل  4ارائه گردیده است .با توجه به این شکل میتوان
تثبیت نانوذرات نقره بر سطح زئولیت  USYرا تأیید کرد .در تصویر

مشاهده میشود که نانوذرات نقره بهصورت توده بر روی سطوح و
خلل و فرج بستر زئولیت نشستهاند .در این تصاویر به خوبی میتوان
سطوح ناهموار بستر و حفرات را مشاهده کرد که این سطوح ناهموار
خود سبب افزایش سطح ویژه و ظرفیت جذب خواهند شد.

شکل  :4تصویر  SEMاز بستر  AgUSYبا درصد وزنی نقره  3/1درصد
آزمون EDS

آنالیز  EDXترکیب کاتالیست  Ag/USYبا درصد وزنی 3/1
درصد در نمودار  2نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میشود ،این آنالیز حضور  Agدر آنالیز عنصری  Ag/USYرا
نشان میدهد.
نتایج مربوط به نقطه شکست و نقطه اشباع در نمودار  6نشان
16

داده شده است .بخارات دینامیک تولوئن با غلظت  40 ppmو
دبی هوای  0/2لیتر بر دقیقه توسط یک گرم ترکیب  USYطی
مدت  462دقیقه بهطور کامل جذب گردید .پس از آن نقطه
شکست رخ داد و به تدریج میزان جذب کاهش یافت؛ بهطوری
که در مدت زمان  123دقیقه اشباع گردید (زمان کل فرایند 613
دقیقه) و غلظت بخارات تولوئن در خروجی راکتور با مقدار اولیه
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برابر شد.
جدول  :9نتایج کارایی جاذب برای جذب تولوئن از هوا
درصد

نقطه

زمان اشباع

کل فرآیند

نقره

شکست ()h

()h

()h

7/42
14/33

2/33
2/42

1/73
17/03

صفر
 3/1درصد

عالوه براین ،جاذب  Ag/USYتولوئن توسط یک گرم از

جاذب به مدت  373دقیقه به طور کامل جذب گردید و به
مدت  162دقیقه جاذب اشباع گشت .مدت کل فرایند 1032
دقیقه بود.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ظرفیت جذب (گرم
تولوئن به ازای هر گرم گرانول زئولیت) در نقطه شکست جاذب
 USYو  Ag/USYبهترتیب  34و  62/1میلیگرم بر گرم؛ میزان
جاذب استفادهشده  USYو  Ag/USYبهترتیب برابر با  0/03و
 0/012گرم بر میلیگرم؛ ظرفیت ویژه جاذب  USYو Ag/USY
بهترتیب برابر با  0/2و  0/43متر مکعب بر گرم میباشد.

نمودار  EDS :2ترکیب Ag/USY

USY
%3.9AgUSY

20

12

10

2

غلظت تولوئن خروجی /غلظت تولوئن ورودی

1.0
0.1
0.3
0.7
0.6
0.2
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0

زمان اشباع جاذب )(h
نمودار  :6منحنی نقطه اشباع جاذب در غلظت تولوئن ورودی  ،40دبی هوا  0/2لیتر بر دقیقه

بحث
با توجه به نتایج بهدستآمده مشاهده گردید که تولوئن
توسط زئولیت  USYو  Ag/USYبهترتیب به مدت  462و 373
دقیقه جذب گردید و تا زمانی که به نقطه اشباع برسد؛ یعنی
میزان تولوئن ورودی و خروجی برابر گردد به ترتیب  123و
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 162دقیقه به طول انجامید .این نتایج ناشی از ویژگیهای
زئولیت می باشند .همان طور که قبالً اشاره شد با توجه به اینکه
زئولیت  USYایزوترم از نوع  1می باشد ،از ایزوترم نوع 1
می توان برای جداسازی ماده جذب شونده از گاز حامل به روش
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جذب سطحی استفاده نمود [ .]12شایان ذکر است که
زئولیت ها دارای ظرفیت باالیی جهت انجام واکنشهای
کاتالیتیکی می باشند و توانایی مطلوبی در جذب گازها ،بخارها
و مایعات مختلف دارند.
در مطالعه حاضر مدت زمان جذب زئولیت تنها  462دقیقه
بود که این مهم با نتایج پژوهش انصاری و همکاران متفاوت
میباشد .در پژوهش انصاری و همکاران از زئولیت  Yو دبی 3
لیتر بر دقیقه با غلظت تولوئن ورودی  37/6 PPMاستفاده
گردید نتایج پژوهش نشان داد که در مدت زمان  10دقیقه
بیشترین مقدار جذب را داشتند و پس از آن در مدت زمان 40
دقیقه جاذب اشباع گردیده است [ . ]27یکی از عوامل مؤثر در
مدت زمان جذب باالتر در مطالعه حاضر ،استفاده از زئولیت
فوق پایدار  Yمیباشد .و عامل دیگر باالتر بودن دبی در مطالعه
انصاری منجر به اشباع ستون جاذب در مدت زمان کوتاهتری
میگردد ،هچنین با توجه به اینکه از دو گرم زئولیت  Yاستفاده
شده بود ،ظرفیت جذب معادل  42/41میلیگرم بر گرم بود؛
درحالی که در پژوهش حاضر با یک گرم زئولیت  ،USYظرفیت
جذب برابر با  34میلی گرم بر گرم بهدست آمد  .در پژوهشی
که توسط شیرخانلو و همکاران در سال  2014انجام شد،
ظرفیت جذب نانوگرافن اصالحشده با مایعات یونی در حذف
تولوئن از هوا معادل  126میلی گرم بر گرم بهدست آمد که این
امر تأثیر مثبت نانوجاذب نانوگرافن را در حذف تولوئن به
خوبی نشان میدهد [ .]23نتایج پژوهش  Kimو همکاران نیز
حاکی از آن بود که زئولیت  Yو  Xظرفیت جذب باالیی برای
 VOCدارند [ ]21عالوه براین ،در پژوهشی که توسط Sun
و همکاران در سال  2012صورت گرفت ،نشان داده
شد که ظرفیت جذب یک گرم جاذب  NaYبا نسبت
( ) SilAl=2/2برای جذب تولوئن برابر با  0/02میلی گرم بر
گرم میباشد [.]30
مقایسه بین زمان های نقطه شکست و ظرفیت جذب
جاذبهای  USYو  Ag/USYدر جدول  1نشان می دهد که
با نشاندن  3/1درصد وزنی نقره بر روی زئولیت  ،USYمدت
زمان نقطه شکست و میزان ظرفیت جذب جاذب تقریباً دو برابر
شده است؛ در نتیجه جاذب  Ag/USYبا توجه به مساحت
سطحی و تخلخل کمتر ،پتانسیل باالتری در جذب تولوئن از
جریان هوای آلوده دارد .در این راستا ،در برخی از مطالعات
گزارس شده است که جاذب های حاوی نقره در مقایسه با دیگر
اکسیدها از کارایی باالتری در تجزیه ازن برخوردار هستند
[ ]31و کاتالیزور نقره توانایی جذب باالیی برای  VOCاز جمله
اتیلن و تولوئن دارد [ .]32در پژوهش  Trinhو همکاران نشان
داده شد که افزودن نقره به زئولیت  13xظرفیت جذب اتیلن
را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد [ ]33شایان ذکر است
که ترکیب زئولیت با فلزات واسطه و یا با کربن فعال ،راندمان
حذف  VOCرا افزایش می بخشد .در مطالعه  Choiو همکاران

12

نشان داده شد که ترکیب زئولیت سنتزشده و کربن فعال ،دارای
راندمان  36درصد برای حذف تولوئن میباشد [ .]34یافتههای
پژوهش  Oliveiraو همکاران نیز تأیید می کند که فلز واسطه
(مانند روی ،نیکل و نقره) ویژگی های جذب زئولیت  Yرا برای
تولوئن افزایش می دهد .در این مطالعه ظرفیت جذب برای
تولوئن به ترتیب زیر بوده است:
AgY>NiY>ZnY>NaY

با توجه به اینکه در مطالعه  Oliveiraترکیب فلز نقره با
زئولیت  Yبیشترین ظرفیت جذب را داشت ،با مطالعه حاضر
همخوان میباشد [.]24
یکی از دالیل باالبودن نقطه شکست در پژوهش حاضر،
پایینبودن غلظت تولوئن ورودی بود .در پژوهشی که توسط
یوسفی و همکاران با هدف حذف تولوئن با استفاده از جاذب
منگنز -کلینوپتیلولیت انجام شد [ ]32و نیز در مطالعهای که
توسط  Chenو همکاران با هدف حذف تولوئن با استفاده از جاذب
 ZSM-5و کامپوزیت  PSSFصورت گرفت [ ،]36نشان داده شد
که با کاهش غلظت تولوئن ورودی ،نقطه شکست افزایش مییابد.
در پژوهش رضایی و همکاران نیز گزارش شد که افزایش غلظت
تولوئن از  100 ppmبه  400منجر به کاهش زمان نقطه
شکست و افزایش ظرفیت جذب جاذبهای  MnO/GACو
 MgO/GACمیگردد [.]37
نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارایی جذب تولوئن از
جریان هوا توسط زئولیت تنها و زئولیت درحالی که نانوذره
نقره بر روی آن تثبیت شده بود ،انجام شد .مدت زمان جذب
زئولیت تنها  462دقیقه و زئولیت به همراه نانوذره نقره 373
دقیقه بود که بر این مبنا مدت زمان جذب زئولیت به همراه
نانوذره نقره 403 ،دقیقه بیشتر از زئولیت تنها بوده است .این
درحالی می باشد که تنها  3/1درصد وزنی نقره بر روی زئولیت
 USYنشانده شده بود .همان طور که نمودار  2نشان می دهد،
در فرآیند جذب تولوئن توسط زئولیت  USYمدت زمانی که
تولوئن خروجی صفر یا در حد استاندارد و پایینتر میباشد
 603دقیقه بود ؛ بنابراین با توجه به اینکه در این پژوهش
میزان زئولیت مصرفی یک گرم و ارتفاع بستر چهار سانتی متر
بود می توان از این زئولیت در مقیاس بزرگ تر (به عنوان مثال
خروجی صنایع و یا ماسک های تنفسی) استفاده نمود.
همچنین می توان از زئولیت  USYبا توجه به ظرفیت جذب
مناسب آن جهت نمونه برداری از تولوئن موجود در هوا بهره
برد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر عدم استفاده از دستگاه
گاز کروماتوگرافی مجهز به آشکارساز یونیزاسیون شعلهای
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یحیائی و همکاران

 بدینوسیله. در دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفته است62220
نویسندگان از آقای محمد شریف حسینی و خانم راضیه جانیزاده
،که نویسندگان را در راستای اجرای این پژوهش همکاری کردند
.کمال تشکر و قدردانی را به عمل میآورند

.) برای کنترل غلظت بودGC-FID(
تشکر و قدردانی
این مطالعه در چهارچوب پایاننامه کارشناسی ارشد با شماره
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