
 

 

Copyright © 2019 Journal of Occupational Hygiene Engineering. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and 
redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cite 

 

Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume 5, Issue 4, Winter 2019, Pages: 26-32  

 

                                                                                               : 10.25292/johe.5.4.26 

 

Effect of the Type of Ultraviolet on the Photocatalytic Removal of 

Xylene as a Pollutant in the Air Using TiO2 Nanoparticles Fixed on 

the Activated Carbon  

Hossein Ali Rangkooy1, Fereshteh Jahani1, Atefeh Siahi Ahangar2,* 

1 Assistant Professor, Environmental Technologies Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, 

Ahvaz, Iran 
2 MSc Student, Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical 

Sciences, Ahvaz, Iran 

* Corresponding Author: Atefeh Siahi Ahangar, Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Ahvaz 

Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. Email: siahi2068@gmail.com  

 

Abstract 

Background and Objective: Currently, photocatalysts have become a major 

focus of research in physics, chemistry, and surface engineering. It is hoped 

that this science help to solve various environmental problems.  This study 

investigated the effect of ultraviolet lamp type on the removal efficiency of 

xylene utilizing the fixation of TiO2 nanoparticles on the activated carbon 

absorber and passing different concentrations of polluted air through 

xylene. 

Materials and Methods: In this experimental study, after the fixation of 

nanoparticles on activated carbon, the produced catalyst characteristics 

with the specific surface area were determined using Brunauer-Emmett-

Teller (BET) analysis and scanning electron microscope (SEM). A dynamic 

concentrator system was used in order to produce xylene vapor. Moreover, 

the photocatalytic removal efficiency of xylene with three inlet 

concentrations of the pollutant was studied under ultraviolet rays in the 

wavelengths of A and C regions. 

Results: The results of BET analysis and SEM images showed that 

nanoparticles were well fixed on the surface of activated carbon. Moreover, 

the photocatalytic removal efficiency in the concentrations of 50, 100 and 

300 ppm was equal to 87.8%, 98.9%, and 90.8%, respectively. In addition, 

no significant difference was observed between ultraviolet A and C 

regarding photocatalytic removal efficiency of xylene. 

Conclusion: According to the results of this study, the inlet concentration of 

the pollutant had an effect on its photocatalytic removal efficiency. However, 

there was no significant difference between ultraviolet A and C regarding 

photocatalytic removal efficiency of xylene. 
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بررسی تأثیر نوع اشعه فرابنفش در کارایی حذف فتوکاتالیستی آالینده زایلن در هوا توسط 

  شده بر روی بستر زغال فعالتثبیت 2TiOنانوذرات 

 ،*7آهنگر سیاهی عاطفه ،9جهانی فرشته ،9کوی رنگ حسینعلی

 انیرا از،هوا از،هوا رشاپو يجند پزشکی معلو هنشگادا ،شتابهد هنشکددا اي،حرفه شتابهد مهندسی وهگر ر،یادستاا 1
 انیرا از،هوا از،هوا رشاپو يجند پزشکی معلو هنشگادا ،شتابهد هنشکددا ،ايحرفه شتابهد مهندسی وهگر ،شدار شناسیرکا ينشجودا 2

 يجند پزشکی معلو هنشگادا ،شتابهد هنشکددا اي،حرفه شتابهد مهندسی اي،حرفه شتابهد مهندسی وهگرآهنگر،  سیاهی عاطفه * نویسنده مسئول:

 gmail.comsiahi2068@ایمیل:  .انیرا از،هوا از،هوا رشاپو

 
 

 11/11/1317 تاریخ دریافت مقاله:

 10/12/1317 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

 و هاي علمی از قبیل فیزیک، شیمیاي از تحقیقات در حوزهفتوکاتالیست بخش عمده امروزه و هدف:سابقه 

 ،رود که بتوان براي رفع مشکالت مختلف زیست محیطیمهندسی سطح را از آن خود کرده است و امید آن می

 جاذب بر روي 2TiOنانوذرات  مطالعه با تثبیت این در .دست آوردکمک این علم به به را هاي مناسبیحلراه

UV (Ultraviolet )هاي مختلف از آالینده زایلن، اثر نوع المپ زغال فعال و عبور جریان هواي آلوده به غلظت

 بر کارایی حذف زایلن مورد بررسی قرار گرفت.

ي هادر این مطالعه تجربی پس از تثبیت نانوذرات بر روي بستر زغال فعال، ویژگی ها:مواد و روش

( و Teller–Emmett–Brunauer) BETهاي تولیدشده با تعیین سطح ویژه با استفاده از آنالیز کاتالیست

 کینامیاز دسغلظت ستمیاز س زایلنبخار  دیولتصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص شدند. براي ت

گردید. همچنین، کارآیی حذف فتوکاتالیستی زایلن با سه غلظت ورودي از آالینده تحت تابش استفاده 

 مورد مطالعه قرار گرفت. Cو  Aهاي هاي فرابنفش در نواحی طول موجاشعه

خوبی و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان دادند که نانوذرات به BETنتایج حاصل از آنالیز  ها:یافته

و  111، 01هاي براین، کارایی حذف فتوکاتالیستی در غلظتاند. عالوهتثبیت شده زغال فعال بر روي بستر

دست آمد. شایان ذکر است که تفاوت درصد به 1/11و  1/11، 1/17ترتیب برابر با بخش بر میلیون به 311

 مشاهده نشد. UV-Cو  UV-Aمعناداري در کارایی حذف فتوکاتالیستی زایلن تحت تابش اشعه 

مطابق با نتایج مطالعه حاضر، غلظت ورودي آالینده بر روي کارایی حذف فتوکاتالیستی آن اثرگذار  گیری:نتیجه

 شاهده نگردید.م UV-Cو  UV-Aباشد؛ اما تفاوت معناداري در کارایی حذف زایلن تحت تابش اشعه می

 

  C-UV ؛2TiOنانوذرات  ؛حذف فتوکاتالیستی ؛A-UVاشعه  واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 هايمجتمع در موجود آلی شیمیایی مهم هايآالینده

 نرمال هگزان و بنزن اتیل زایلن، تولوئن، بنزن، شامل: پتروشیمی

 يهاناهنجاري ایجاد توانایی صورت بالقوهبه هاآن از برخی و بوده

 یناش آسیب به سازخون سیستم حساسیت علت. دارند را خونی

 ارايد سیستم این که است این شیمیایی ترکیبات سمیت از

 هايطریق نیازبدین تا باشدمی باالیی متابولیکی هايفعالیت

 تعل گردد. بافت فراهم این در هاسلول سریع تکثیر به مربوط

 ايهسلول از کمی تعداد به سیستم این وابستگی دیگر، مهم

 .]1[ باشدمی تکثیري محدود فعالیت با بنیادي

صورت انبوه هترکیب شیمیایی است که ب 31زایلن یکی از  

استفاده  آناز ترکیبات مختلف  شود و در صنایعتولید می

عنوان مکمل همراه بنزن به بنزین اضافه بهگردد. همچنین می

زایلن و ایزومرهاي مختلف این ترکیب آروماتیک در  .شودمی

اید ب .ها پس از بنزن قرار دارندرتبه دوم تولید و مصرف آروماتیک

 ،(-o) زایلن سه فرم ایزومري دارد که ایزومر ارتوتوجه داشت که 

 .]2[ شوندامیده می( نp-) و پارا( m-) متا
 دتوانمی هاي شیمیاییآالینده مواجهه با با توجه به اینکه

 عصابا سیستم ارتباط با در مختلفی بهداشتی عوارض ایجاد باعث

نیز از آنجایی  و شود کبد مانند داخلی هايارگان دیگر و مرکزي

 باعث توانندمی اتمسفر در انتشار صورت ها درکه این آالینده

  تغییرات زمین، کره شدنگرم فوتوشیمیایی، دود مه تشکیل

تدوین  گردند، زیستی محیط مشکالت دیگر و هوایی و آب

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 37تا  76 صفحات ،9317 زمستان ،4شماره  ،5دوره 

 مقاله پژوهشی
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 بررسی تأثیر نوع اشعه فرابنفش                                                       

می بسیار مههایی براي کاهش بخارات شیمیایی مسأله استراتژي

 .]3[ باشدمی
 استفاده مورد هايروش ترینمتداول و ترینمهم از یکی

تجزیه فتوکاتالیستی  فرار، روش آلی ترکیبات کنترل در

هاي آلی از در تجزیه فتوکاتالیستی، آالینده .]0،0[باشد می

مانند اکسید روي براي حمل فوتون فرایند  هاییفتوکاتالیست

 سیداکهاي آلی فرار به آب و ديمنظور تبدیل ترکیباکسایش به

صرف انرژي و هزینه کمتر،  . ]6-1[ شوندکربن استفاده می

ن تریتر از جمله مهمتر و شرایط واکنش مالیمهاي سریعواکنش

  .]1،7[باشد ها میمزایاي استفاده از فتوکاتالیست
رایج  هايسولفیدها و اکسیدهاي فلزي از جمله فتوکاتالیست

 ،ZnO ،2SnO ،2ZrOتوان به ها میباشند که از جمله آنمی

3O2Fe ،3WO ،ZnS  وCdS  ترین این . رایج]11[اشاره کرد

ذرات  . ]11-31 [ هستند ZnOو  2TiO، 3WOها فوتوکاتالیست

2TiO هاي الکترونی هاي پرانرژي در نتیجه ترک حفرهبا فوتون

دد. گربردن الکترون از نوار ظرفیت به باند هدایت میباعث باال

اکسید تیتانیوم به دلیل سمیت کم، انرژي شکاف باند باال، دي

بودن، سازگاي با محیط زیست، پایداري شیمیایی و فعالیت ارزان

اي مورد استفاده طور گستردهار بهفر آلی باال براي حذف ترکیبات

 .] 01-71 [گیرد قرار می

جنس زغال و شکل کریستالی  از جاذب یک فعال کربن

. هاي زیادي وجود دارددر ساختار داخلی آن روزنه باشد کهمی

 ايگونههساختار آن ب بوده وارزان و در دسترس ، کربناین نوع 

براي جذب نسبت  را سطح بسیار زیادي ،است که به ازاي هر گرم

 .]11[ کندبه سایر مواد ایجاد می

هاي فرابنفش در باید خاطرنشان ساخت که استفاده از المپ

ها با تولید زوج ها بسیار رایج است؛ زیرا این المپحذف آالینده

ا ها رالکترون و حفره بر روي نانوذرات، قدرت اکسیدکنندگی آن

ود. شگفته می "سیستم تجزیه نوري"دهند که به آن افزایش می

باشد که در تماس هادي مییمهسیستم تجزیه نوري شامل ذرات ن

نزدیک با محیط مایع و گاز قرار دارند. اساس و پایه فرایند 

ثر ها بر افوتوکاتالیست/ نانوذرات، تحریک نوري UVفتوکاتالیست 

جذب اشعه الکترومغناطیس است. اولین مرحله در فرایند 

در سطح نانوذرات همراه با تشکیل  UVفتوکاتالیتیک، جذب اشعه 

باشد. این ها میشدن الکترونهاي حاصل از خارجون و حفرهالکتر

شده، قدرت احیاي خوبی دارند و باعث احیاي هاي تشکیلالکترون

عنوان گیرنده گردند )بهبرخی از فلزات و اکسیژن محلول می

کنند( و متعاقب آن یون سوپراکسید تولید الکترون عمل می

 .] 11-21[ نده عمل نمایدعنوان اکسیدکنتواند بهشود که میمی

میزان  تواند برتغییر پارامترها در تجزیه فتوکاتالیستی می

پژوهش حاضر  در کارایی حذف آالینده اثرگذار باشد؛ از این رو

زغال فعال و عبور جریان  جاذب بر روي 2TiOنانوذرات  با تثبیت

از زایلن تحت تابش المپ  مختلفهاي هواي آلوده با غلظت

UV-A  وUV-C،  اثر نوع المپUV  بر کارایی حذف زایلن مورد

 بررسی قرار گرفت.
 

 هامواد و روش

مطالعه تجربی حاضر در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. ابتدا 

 شده بر روي بستر زغال اکسید تیتانیوم تثبیتنانوذرات دي

هاي فیزیکی، ( سنتز گردیدند. سپس ویژگیAC-2TiOفعال )

 فاز ها در تجزیه و حذف زایلن درمورفولوژي سطح و قابلیت آن

 گازي تحت تابش اشعه فرابنفش بررسی شدند. 
 

 تثبیت نانوذرات بر روی بستر زغال فعال
به  2TiO در این پژوهش براي بررسی درصد بهینه، نانوذرات

درصد وزنی بر  21و  10، 11، 0روش تلقیح مرطوب با نسبت 

تثبیت شدند. مقدار مناسب از هر نانوذره  زغال فعالروي بستر 

 دوبار مقطر آب سیسی 31 و شد ریخته سیسی 01 ارلن در

 در دقیقه 31 مدت به سپس گردید. اضافه آن به تقطیرشده

 با شیکر روي بر دقیقه 31 آن از پس و التراسونیک دستگاه

مقدار مناسبی  در ادامه،. گرفت قرار دقیقه در دور 201 فرکانس

 دقیقه 31 مدت به مجدداً و شده اضافهبه آن  فعال زغال بستراز 

 یکرش روي بر ساعت دوبه مدت  سپس و التراسونیک دستگاه در

 کاغذ از مواد آن از پس. گرفت قرار دقیقه در دور 201 فرکانس با

 آونی در ساعت 20 مدت به صافی کاغذ شدند و داده عبور صافی

 درون مواد سپس،. گرفت قرار گرادسانتی درجه 37 دماي با

 اب ايکوره دردو ساعت و نیم  مدت به و شدند ریخته چینیبوته

 به تثبیت فرایند تا گردیدند خشک گرادسانتی درجه 311 دماي

 . انجام شود درستی
 

 تعیین مشخصات فتوکاتالیست

سطحی و سایز حفرات از دستگاه آنالیزور  براي تعیین مساحت

با جریان گاز  Quantachrome Chem BETمساحت سطحی 

گیري فشار گاز این روش با اندازه در نیتروژن استفاده گردید.

شده به داخل نمونه، میزان مساحت جذب ویژه نیتروژن تزریق

شود. براي تعیین مورفولوژي و تخمین اندازه ذرات گیري میاندازه

  FESEM Mira3 Tescanاز میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 کیلوولت استفاده گردید.  10دهنده با ولتاژ شتاب

 

 فوتوکاتالیستیسیستم راکتور 
جریان  صورتسیستم آزمایش تجزیه فتوکاتالیستی زایلن به

مداوم و دینامیک طراحی شد. سیستم فتوراکتور متشکل از یک 

دیواره  جنس از مترسانتی 0و قطر  31ل طو به اياستوانه محفظه

 وروديشایان ذکر است که  .کوارتز بود

طراحی  ت پایینقسم در هوا خروجی و باال قسمت در هوا

وجی، بستر زغال فعال با پوشش خر و ورودي بین گردید و

 منبع یک میانی استوانه قسمتقرار داده شد. در  2TiOنانوذرات 

گرفت و در اطراف راکتور سه المپ  قرار وات 1توان اشعه با  مولد
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 انو همکار کوی رنگ 

وات قرار داده شد. جهت جلوگیري از اتالف  6فرابنفش با توان 

ها از یک الیه آلومینیوم در اطراف المپبودن انرژي در زمان روشن

 ها استفاده شد تا انرژي هدررفته را دوباره به سیستم بازگرداند.آن

 

 حذف فتوکاتالیستی
ی داشتن جریان کلپس از تهیه غلظت الزم از زایلن و ثابت نگه

لیتر بر دقیقه وارد راکتور گردید. در  1گاز، بخار زایلن با دبی ثابت 

ظت زایلن ورودي و خروجی راکتور در وضعیت این فرایند غل

ها سنجیده شد. زمانی که مقادیر ورودي و بودن المپخاموش

صله گرفت، بالفاخروجی برابر گردیده و تعادل دینامیکی صورت می

گردیدند. آوري میهاي آزمایش جمعها روشن شده و دادهالمپ

آلوده با عبور جریان هواي الزم به ذکر است که در این پژوهش 

بخش بر میلیون از زایلن مورد بررسی  311و  111، 01هاي غلظت

 براي شدهطراحی سیستم از ايساده نماي 1قرار گرفت. شکل 

 گیرياندازه دهد.فتوکاتالیستی را نشان می آزمایشات حذف

قرائت مستقیم )مدل  دستگاه از استفاده بازایلن نیز  بخارات

Phocheck Tiger ساخت کمپانی انگلستان( براساس آشکارساز ،

 شد و انجام (:DetectorPhotoionization  PID)یونش نوري 

 :زیر محاسبه گردید رابطه به توجه با حذف کارایی یزانم
 

111(×i/CoC-iC=)X 
 

بر حسب  زایلن فتوکاتالیستی تجزیه کارایی X رابطه این در

خروجی بر حسب  و زایلن ورودي غلظت oC و iC و درصد بوده

تایج به ن منظور دستیابیباشند. بهمی گرم بر متر مکعبمیلی

تر، هر آزمایش حداقل سه مرتبه تکرار شد و میانگین دقیق

ها پس از ثبت در جداول اولیه مورد استفاده قرار گیرياندازه

 افزاراز نرم پژوهش نیدر ا جینتا لیو تحل هیتجز يبراگرفت. 

SPSS 24 وExcell 2013 .استفاده شد 
 

 
 فتوکاتالیستی آزمایشات حذف براي شدهطراحی سیستم از ايساده نماي :9شکل 

. 1اي، . راکتور استوانه7گیري غلظت زایلن، . پورت اندازه6. محفظه اختالط، 0. ظرف حاوي محلول زایلن، 0. روتامتر، 3. پمپ هوا، 2. ورودي هوا، 1

 غلظت زایلن گیرياندازه دستگاه 11فتوکاتالیست،  . بسترUV ،1هاي المپ

 

هایافته

 ساختاری بسترهای ویژگی
زغال فعال ( BETدر این بررسی ویژگی مساحت سطح ویژه )

(Active Cole AC:)  2وAC/TiO و  01/121ترتیب برابر با به

دست آمد. باید خاطرنشان ساخت متر مربع بر گرم به 31/716

که مساحت سطحی زغال فعال پس از تثبیت نانوذرات بر روي 

آن کاهش یافت که این کاهش سطح، نتیجه تثبیت نانوذرات بر 

 باشد. روي بستر و مسدودکردن بخشی از منافذ آن می
استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی شده با تصاویر تهیه

(Scanning Electron Microscope SEM: در ) ارائه  1شکل

اي صورت تودهدهند که نانوذرات بهاند. این تصاویر نشان میشده

اند. سطوح ناهموار قرار گرفته بر روي خلل و فرج بستر زغال فعال

 خوبی در این تصاویر قابل مشاهده هستند. بستر و حفرات به
 

 حذف فتوکاتالیستی
براي تعیین کارایی حذف زایلن از جریان هواي آلوده در هر 

قرار  UVگرم فتوکاتالیست در راکتور تحت تابش  1مرحله میزان 

 2AC/TiOهاي داده شد. نتایج تجزیه زایلن توسط فتوکاتالیست

  10دهد که نشان می 2باشند. شکل قابل مشاهده می 2در شکل 

باالترین کارایی را در حذف زایلن  2TiOدرصد وزنی از نانوذرات 

هاي این از جریان هواي آلوده دارد؛ از این رو در سایر بررسی

 استفاده گردید. 85AC-2TiOپژوهش از 
براي بررسی تأثیر غلظت زایلن ورودي به سیستم در هر 

 111، 01هاي حاوي یکی از غلظتمرحله، جریان هواي آلوده 

لیتر بر دقیقه  1با دبی ثابت بخش بر میلیون از زایلن  311و 

وارد راکتور گردید. نتایج تجزیه زایلن توسط فتوکاتالیست 

85AC-2TiO  با این  نشان داده شده است. مطابق 3در شکل

بخش بر  111نتایج، حذف آالینده زایلن از هوا با غلظت ورودي 

کارایی باالتري داشت؛ از این رو جهت بررسی تأثیر نوع میلیون 

اشعه فرابنفش از این غلظت ورودي استفاده گردید. نتایج بررسی 

نشان داده شده است. مطابق  0در شکل  تأثیر نوع اشعه فرابنفش

معناداري در میزان کارایی حذف  اشعه تفاوت نوع، Tبا آزمون 

 (.<10/1PVآالینده زایلن در هوا نداشت )
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 الف                                                  ب

 AC/TiO؛ ب. AC: الف. FESEMتصاویر : 9 شکل
 

 
 2AC/TiOهاي مختلف از کارایی حذف زایلن در نسبت :7شکل 

 

 
 تأثیر غلظت زایلن ورودي بر کارایی حذف فتوکاتالیستی : 3شکل 
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 انو همکار کوی رنگ 

 نوع اشعه فرابنفش بر کارایی حذف زایلنتأثیر : 4 شکل

بحث
بخش بر  01نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که در غلظت 

تري الزم است تا حذف میلیون از زایلن، زمان طوالنی

طور کامل انجام شود. کارایی حذف در این فتوکاتالیستی به

 111تر از کارایی حذف فتوکاتالیستی در غلظت غلظت، پایین

زان ش میتواند کاهباشد که علت این امر میبخش بر میلیون می

بخش بر  111بخش بر میلیون نسبت به  01آالینده در غلظت 

نده تر آالیمیلیون و عدم اشباع فتوکاتالیست در غلظت پایین

هایی در نمودار نظمیبخش بر میلیون، بی 311باشد. در غلظت 

(. از سوي دیگر، کارایی حذف آالینده کمتر 3وجود دارد )شکل 

ش بر میلیون بود که به نظر بخ 111از کارایی حذف در غلظت 

رسد ناشی از باالبودن غلظت آالینده و در نتیجه اشباع سریع می

در مطالعه رضایی و همکاران که در بستر و فرار آالینده باشد. 

هاي باالتر از بخارات تولوئن نیاز به انجام شد، غلظت 1316سال 

زایش فزمان بیشتري براي تجزیه داشتند؛ البته افزایش زمان با ا

غلظت کامالً متناسب نبود. در این مطالعه بیشترین میزان کاهش 

از داخل و  UV-Aکارگیري همزمان غلظت تولوئن مربوط به به

. مطابق با ]22[خارج لوله به سیستم پایلوت فتوکاتالیست بود 

که در آن نانوذرات  2111و همکاران در سال  Liang پژوهش

2TiO ژل تهیه نمودند و استون، تولوئن  -را با استفاده از روش سل

عنوان به ی از این موادمخلوطجداگانه و صورت و پارازایلن به

 فتوکاتالیستی با استفاده از فیلم حذفترکیبات آلی فرار براي 

اثرات دبی جریان گاز و طول موج نور  .انتخاب شدند 2TiOنازک 

UV  قرار گرفت و گزارش گردید که با گاز خالص مورد بررسی

باشد. تخریب تا حد زیادي تحت تأثیر دبی جریان گاز می

درصد  7/77همچنین، بیان گردید که باالترین میزان تخریب 

درصد براي پارازایلن  00درصد براي تولوئن و  1/61براي استون، 

-UV، گازهاي فرار را بیشتر از طول موج UV-Cبوده و طول موج 

A کوي و در این راستا در مطالعه رنگ .]23[کند تخریب می

کارایی حذف فرمالدهید با استفاده از ، 2113 همکاران در سال

شده بر روي بستر خاکستر استخوان مورد تثبیت ZnOنانوذرات 

بررسی قرار گرفت. در این مطالعه هنگامی که غلظت اولیه 

افزایش یافت، گرم بر متر مکعب میلی 20به  0/2فرمالدهید از 

درصد براي فرایند  01به  73کارایی تجزیه فرمالدهید از 

95BC-UV/ZnO  در مطالعه نخعی و ]20[کاهش یافت .

نیز با افزایش غلظت آالینده، کارایی  2117همکاران در سال 

افته را این یحذف فتوکاتالیستی کاهش یافت. مطالعات دیگر نیز 

 .]02-72[کنند تأیید می

بر مبناي نتایج این مطالعه، حذف فتوکاتالیستی زایلن تحت 

بود؛ اما تفاوت معناداري در  UV-Aباالتر از  UV-Cتابش اشعه 

  UV-Aکارایی حذف فتوکاتالیستی زایلن تحت تابش اشعه 

 مشاهده نشد؛ زیرا حداقل انرژي الزم براي UV-C و

باشد ولت میالکترون 2/3برابر با  2TiOکردن نانوذرات برانگیخته

تواند این انرژي را نانومتر می 317و نور با حداکثر طول موج 

 317فراهم نماید. در واقع، به کمک نور با حداکثر طول موج 

ه انتظار داشت ک تواننانومتر از طریق تغییر شدت تابش نور می

ت رسد که تغییر شدکارایی حذف آالینده تغییر کند. به نظر می

ها باعث تغییر در میزان تابش اشعه با تغییر تعداد المپ

ر کارایی تواند بهاي فتوکاتالیست شده و میبرانگیختگی الکترون

هاي حذف فتوکاتالیستی آالینده اثرگذار باشد. این نتایج با یافته

 .]27[مطابقت دارد  2113دسیان و همکاران در سال مطالعه ق
 

 گیرینتیجه
آمده از این مطالعه نشان دادند که غلظت دستنتایج به

تواند بر میزان کارایی حذف فتوکاتالیستی ورودي آالینده می

 تر از آالینده، حذفهاي پاییناثرگذار باشد. در غلظت

تري خواهد داشت. شایان ذکر است فتوکاتالیستی کارایی مناسب

تأثیر چندانی بر کارایی حذف  UV-Cو  UV-Aاشعه که نوع 

 يسیستمها ینا ددمیگر دپیشنهاآالینده زایلن در هوا نداشتند. 

 زيگا زفادر  ارفر لیآ تترکیبا سایر فحذ ايبر فتوکاتالیستی

 . دنگیر ارقر دهستفاا ردمو
 

 قدردانیتشکر و 
 دانشگاه علوم پژوهشی معاونت حوزه از سوي حاضرمطالعه 

نامه کارشناسی در چارچوب پایان اهواز شاپورجنديزشکی ـپ

 است. شده مالی حمایت ETRC-9604ارشد با شماره طرح 

 .گرددمی قدردانی و تشکراز این معاونت محترم  وسیلهنبدی
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