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بررسي حذف فتوکاتالیستي فرمآلدئید از هوا با استفاده از نانوذرات اکسید روی
تثبیتشده بر روی خاکستر استخوان
حسینعلي رنگکوی ،1عباس رضایي ،*2علي خوانین ،2احمد جنیدی جعفری ،3علیرضا کوهپایي

4

1استادیار بهداشت حرفهای ،دانشکده

چكیده

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی

زمینه و هدف :فرمآلدئید یکی از ترکیبات آلی فرّار سمی است که حذف آن از هوای آلوده

شاپور ،اهواز ،ایران.
2دانشیار بهداشت حرفهای ،دانشگاه
تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

ضروری است .یکی از فنآوریهای موجود برای حذف این ترکیب ،تجزیه فتوکاتالیستی است.
این مطالعه با هدف تعیین تأثیر ترکیب نانوذرات اکسید روی ( )ZnOبا خاکستر استخوان ( )BCبر

3دانشیار بهداشت محیط ،دانشگاه تربیت

حذف فتوکاتالیستی گاز فرمآلدئید صورت گرفت.

مدرس ،تهران ،ایران.

روش بررسي :در این مطالعه تجربی ،ویژگیهای کاتالیستهای تولیدشده با تعیین سطح ویژه

4استادیار بهداشت حرفهای ،دانشگاه

به روش  BETو بررسیهای تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMتعیین شد .کارآیی

علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

تجزیه گاز فرمآلدئید با استفاده از فرآیندهای  UV/ZnO، UV/BCو  UV/ZnO-BCتحت
شرایط جریان مداوم مورد مطالعه قرار گرفت .همچنین تأثیر غلظت اولیه فرمآلدئید ،رطوبت نسبی
و زمان ماند بر تجزیه گاز فرمآلدئید بررسی شد.
یافتهها :نتایج حاصل از بررسیهای تعیین سطح ویژه باا روش BETو تصااویر  ،SEMحااکی از
انباشتگی نانوذرات اکسید روی در منافذ ساختار سطح خاکساتر اساتخوان باود .تصااویر  SEMاز
کاتالیست  ZnO-BCنشان داد منافذ ذرات  BCاشغال شده توسط نانوذرات اکساید روی ،پوشا
همگنی را ارائه می دهد .همچنین ترکیب نانوذرات اکسید روی با جاذب  ،BCیا

*

اثار افزایشای

بر میزان تجزیه فتوکاتالیستی فرمآلدئید داشت .در فرآیناد  UV/ZnO-BCدر غلظات فارمآلدئیاد
نویسنده مسئول مکاتبات:

عباس رضایی ،دانشگاه تربیت مدرس،
تهران ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
rezaee@modares.ac.ir
تاریخ دریافت09/4/8 :

اولیه با محدوده  ،2/2-22mg/m3کارآیی تجزیه فرمآلدئید بین  49و  %33و رطوبات نسابی بهیناه
 %32بود .بهنظر میرسد این اثر بهعلت جذب شدید مولکول فرمآلدئید بر روی  BCبوده است که
منجر به انتشار بیشتر به سطح کاتالیست  ZnOو افزای
نتیجهگیری :افزای

میزان تجزیه فتوکاتالیستی شده است.

میزان تجزیه فرم آلدئیاد توساط کامزوزیات  ZnO-BCرا مایتاوان باه اثار

افزایشی جذب و متعاقب آن تجزیه فتوکاتالیستی نسبت داد.
کلید واژهها :فرمآلدئید؛ خاکستر استخوان؛ جذب؛ نانوذرات اکسید روی؛ تجزیه فتوکاتالیستی.

تاریخ پذیرش09/12/8 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Rangkooy HA, Rezaee A, Khavanin A, Jonidi Jafari A, Khoopaie AR. A Study
on Photocatalytic Removal of Formaldehyde from Air Using ZnO
Nanoparticles Immobilized on Bone Char.
Qom Univ Med Sci J 2013;7(2):17-26.
][Full Text in Persian
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حسینعلی رنگکوی و همکاران

بررسی حذف فتوکاتالیستی فرمآلدئید از هوا با استفاده از نانوذرات اکسید روی تثبیتشده بر روی خاکستر استخوان

مقدمه

فتواکسیداسیون  -2فنیل فنل و اکسیداسیون فتوکاتالیستی

فرمآلدئید بهعنوان یکی از ترکیبات آلی فرّار محیط زیرسقفی

فنل ( ،)12قابلمالحظه است .تجزیه فتوکاتالیستی با استفاده از

( ،)Indoorدر مواد ساختمانی مدرن و محصوالت خانگی بهطور

نور  ،UVو

اکسید روی بهعنوان ی

فتوکاتالیست تحت تاب

وسیع وجود دارد .همچنین به کارگیری طیف وسیعی از این ماده و

ی

مشتقات آن در بخ های گوناگون ،سبب انتشار گاز فرمآلدئید

فشار اتاق به  CO2و  H2Oاکسید کند .از سوی دیگر ،عمل تثبیت

در هوای محیطهای شغلی میشود .فرمآلدئید بهعلت دارا بودن

یا بسترسازی فتوکاتالیست بر روی مواد پشتیبان و تثبیتکنندهای

مقادیر حدود مواجهه شغلی پایین ،بسیار سمی و خطرناك است ،و

که دارای مساحت سطحی بزرگ و یا عوامل عملکردی مناسب و

میتواند باعث ایجاد عوارض تنفسی ،اگزما و نیز سرطان مجاری

زیاد هستند میتواند ترکیبات گازی رقیق را کندانسه و یا جذب

فوقانی تنفسی شود ( .)1-3فرمآلدئید از سوی آژانس بینالمللی

سطحی کند .بنابراین ،این عمل نه تنها بهمنظور اجتناب از افت

تحقیق در سرطان ،در گروه مواد سرطانزای انسانی ( )2طبقهبندی

فشار نسبتاً زیاد و فیلتراسیون ذرات فتوکاتالیست کوچ

؛ بلکه

شده است .بنابراین ،حذف این آالینده و جلوگیری از انتشار آن

برای به دست آوردن راندمان تجزیه بیشتر ،از اهمیت زیادی

نیز در هوای محیط ضروری است .فرآیند تجزیه فتوکاتالیستی

برخوردار است ( .)11تعدادی از محققین اصالحاتی را بر روی

یکی از روشهای نوین تصفیه محسوب میشود؛ زیرا کاتالیست

فتوکاتالیستها با استفاده از مواد پشتیبان و یا متدهای آغشتهسازی

میتواند در شرایط دما و فشار اتاق بهسادگی انجام شود،

مطرح کردهاند ( .)11مواد پشتیبان به کار رفته شامل :سیلیس،

بهطوریکه در این راستا جهت اکسیداسیون فتوکاتالیستی

آلومینا ،زئولیتها ،صافیهای جاذب مولکولی ،خاکستر و کربن

ترکیبات آلی ،بهمنظور شکستن آنها به اجزای سادهتر یا

فعال هستند ( .)13اگرچه کربن فعال بهعنوان ی

جاذب رایج

معدنیسازی کامل آنها با استفاده از مواد اکسیدهای فلزی

برای جذب و حذف اغلب آالیندههای آلی و یونهای فلزی به

نیمهرسانا ،تالشهایی به عمل آمده است .از آنجاییکه اکسید

کار میرود ،اما در طی بی

دهه گذشته از سوی محققین،

روی تقریباً انرژی شکاف باندی ( 3/2الکترون ولت) مشابه

پژوه های زیادی برای یافتن مواد جاذب و تثبیتکننده کمهزینه

دیاکسید تیتانیوم ( )TiO2را دارد ،انتظار میرود که ظرفیت

و دارای ظرفیت جذب باال ،از جمله خاکستر استخوان

فتوکاتالیستی آن مشابه  TiO2باشد .اگرچه در بین نیمهرساناهای

 )Charجهت حذف یونهای فلزی انجام شده است ( .)18از بین

گوناگون ،نظیر  ،ZnO، TiO2سولفور کادمیوم و اکسید تنگستن

جاذبهای گوناگون ،خاکستر استخوان بهعلت ارزان بودن در

فتوکاتالیست

تولید (صرف انرژی کمتر) نسبت به کربن فعال ،عدم نیاز به مرحله

مشهور گزارش شده است؛ اما به دلیل اینکه  ZnOدارای سمیّت

فعالسازی ،مقاومت فیزیکی باالتر نسبت به کربن فعال ،دسترسی

کمتر ،ارزانتر و در برخی موارد نسبت به  TiO2فعالتر است،

آسان به مواد اولیه مورد نیاز و توانایی حذف انواع آالیندههای

جایگزین مناسب برای  TiO2در نظر گرفته میشود

گوناگون کاربرد زیادی دارد .از آنجاییکه خاکستر استخوان در

( .)11همچنین از مزایای عمده  ZnOنسبت به  TiO2این است که

ساختار خود دارای ترکیبات معدنی بهصورت فسفات و کربنات

 ZnOبه نسبت بیشتری طیف ماورابنف ( )UVباال را که مربوط به

کلسیم ( )%32-89و کربن ( )%3-8است ،بهنظر میرسد این

آستانه جذب این ترکیب در طول موج  422nmاست ،جذب

جاذب عالوه بر مزایای کربن فعال از تواناییهای دیگری نیز

میکند ( .)12برخی محققین کارکرد  ZnOرا در تخریب بعضی

برخوردار باشد .خاکستر استخوان بهطور فزآینده بهعنوان مادهای

ترکیبات آلی مشخص کردهاند .همچنین گزارش شده است که

جاذب برای رنگزدایی نیشکر و در حد کمتر برای حذف

پودر  ZnOدر حد نانو ،گاهی دارای کارآیی بیشتری نسبت به

فلوراید آب آشامیدنی به کار رفته است ،و اخیراً از کاربرد آن در

 TiO2میباشد .بهخصوص اینکه کارآیی  ZnOدر اکسیداسیون

حذف اندوتوکسین از آب آشامیدنی ( ،)10حذف رنگ و حذف

پیشرفته فاضالب ماده سفیدکننده خمیر کاغذ (،)14،13

یونهای فلزی فاضالب ( ،)29مواردی گزارش شده است.

بهعنوان فتوکاتالیست ( )8-19و  TiO2بهعنوان ی

بهعنوان ی
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از ی

میتواند فرمآلدئید را در دما و

)Bone

حسینعلی رنگکوی و همکاران
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خاکستر استخوان بهعلت داشتن ساختار معدنی ،در برابر فرآیند

( )ZnO-BCسنتز شدند ،سزس ویژگیهای فیزیکای ،مورفولاوژی

اکسیداسیون فتوکاتالیتیکی مقاوم بوده و به آسانی دچار فساد و

سطح و قابلیت آنها در تجزیه و حذف فارمآلدئیاد در فااز گاازی

تخریب نمیشود و طول عمر باالتری نیز دارد .بهعالوه ،در ساختار

تحاات تاااب

ناحیااه طااول مااوج )UV-A( A

خود دارای گروه  OHمتعدد میباشد .بههمین علت ،برخالف

بررسی شد .مواد شیمیایی مورد استفاده شامل محلاول فارمآلدئیاد

ظرفیت جذب ،نیازی به مرحله

) ،%33 (w/wاستات روی دیهیدرات با درجاه خلاوص ،%00/01

اصالح ساختار مولکولی نداشته و جهت به کارگیری خاکستر

اسید اگزالی

دیهیدرات و اتانول (درجه خلوص  )%199ساخت

استخوان میتواند بهعنوان پشتیبان یا تثبیتکننده فتوکاتالیست

شرکت مرك آلمان بود .در همه مراحل آزمای

سایر مواد جاذب جهت افزای

نانوذرات  ،ZnOبهمنظور افزای

اشااعه ماااورابنف

جهت شستشوی

میزان جذب مولکول فرمآلدئید

ظروف و آمادهسازی نمونهها ازآب مقطر  2بار تقطیرشده اساتفاده

کارآیی حذف فتوکاتالیستی مطرح باشد.

شااد .نااانوذرات  ZnOبااه روش آزمایشااگاهی اصااالحی تولیااد ژل

از

جامااد ( )Sol-gelو ایماان ساانتز شااد( .جهاات ایاان عماال مقاادار

 19ppmبهطور فتوکاتالیستی و بدون مشکل میتواند تجزیه شود،

مشخصی از استات روی دیهیدراته را با مقادار معینای اتاانول در

اما در هنگام افت غلظت ،روند تجزیه آهسته شده ،و سزس تقریباً

دمای  19◦cمخلوط کرده و به آرامی هم زده تا در طی نایمسااعت

پایان مییابد ( .)21-21( )4-3همچنین گزارش شده است که از

کامالً حل شود) .مقادار معینای اساید اگزالیا

دیهیدراتاه را باا

طریق تثبیتسازی فتوکاتالیست بر روی مادهای جاذب ،حذف

مقاادار مشخصاای اتااانول در دمااای  29◦cحاال کاارده و ساازس ایاان

آالینده به میزان زیادی میتواند ارتقا یابد ( .)23-20در این مطالعه

محلول به آرامای در حاین هامزدن باه محلاول گارم اساتات روی

بهمنظور ارتقای فعالیت تجزیه فتوکاتالیستی فرمآلدئید ،کاتالیست

اتانولی اضافه شد ،که در نتیجه ی

توده ژل سفید رناگ تشاکیل

نانوذرات  ZnOبر روی خاکستر استخوان بهعنوان ماده جاذب و

شد .در ادامه ،این محلول در دمای  89◦cبه مدت  2ساعت خش

و به تبع آن افزای

مطالعات نشان میدهد فرمآلدئید در غلظت باال ،برای مثال بی

پشتیبان تثبیت شد.

شد .برای به دسات آوردن  ،ZnOژل خشا

استفاده از خاکستر استخوان بهعنوان عامل جاذب و سطح

دمای  299◦cبه مدت  2ساعت تکلیس شد (.)39

تثبیتکننده اکسید روی بهمنظور بررسی فرآیند تجزیه

مااده جاااذب خاکساتر اسااتخوان ساایاه از طریاق پیرولیااز اسااتخوان

فتوکاتالیستی فرمآلدئید در فاز گازی از نوآوریهای این مطالعه

حیوانی به دست آمد .برای این عمل پس از تهیه استخوان دست و

با هدف بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید

پای گوسفند ،انجام مراحل تمیزکردن 3 ،مرتبه جوشاندن ،شستشو

روی و خاکستر استخوان بر کارایی حذف فتوکاتالیستی آالینده

با آب  2بار تقطیرشده ،چربیزدایی و خش

کردن در اجاق خأل

فرمآلدئید گازی در هوا انجام شد .در این مطالعه کارآیی تجزیه

تحاات دمااای  199◦cجهاات عماال پیرولیااز ،ایاان ماااده در کااوره

فتوکاتالیستی فرمآلدئید در فاز گازی با استفاده از حالت جریان

الکتریکی تحت دمای  429◦cباه مادت  4/2سااعت قارار گرفات.

مداوم در فرآیندهای ،UV/ZnO-99BC، UV/ZnO-95BC

توده مواد جامد پس از خن

شدن و خرد شدن با ماشین آسایاب

 UV/BCو  ،UV/ZnO-nano Filmهمچنین تأثیر غلظت اولیه

الکتریکاای ،توسااط ال ا

فرمآلدئید ،رطوبت نسبی و زمان ماند بر کارآیی تجزیه گاز

گرانااااولهااااا بااااا مااا  29-49دانااااهبناااادی شاااادند .جهاااات

فرمآلدئید مورد بررسی قرار گرفت.

تولیدکاتالیستهای کامزوزیتی نانوذرات اکسید روی تثبیتشده بر

بود .این پژوه

شاده ( )Xerogelدر

هااای اسااتاندارد  ASTMباارای تولیااد

روی خاکساااااتر اساااااتخوان ( ،)ZnO-BCناااااانوذرات  ZnOو

روش بررسي

گرانولهای خاکستر استخوان در نسابتهاای وزنای گونااگون در

در این مطالعاه تجربای در مقیااس آزمایشاگاهی ،ابتادا ناانوذرات

ظرف حاوی آب مقطار  2باار تقطیرشاده باه حالات سوسزانسایون

اکسااید روی ،خاکسااتر اسااتخوان و کاتالیسااتهااای کااامزوزیتی

درآمده و محتویات بهطور مداوم به مدت  3سااعت هام زده شاد.

نااناوذرات اکساید روی تثبیتشاده بار روی خااکاستار استخاوان

شد.

این مخلوط بهوسیله کاغذ صافی جدا و در دمای اتاق خش

71
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره هفتم ،شماره دوم ،خرداد  -تیر 1302

حسینعلی رنگکوی و همکاران

بررسی حذف فتوکاتالیستی فرمآلدئید از هوا با استفاده از نانوذرات اکسید روی تثبیتشده بر روی خاکستر استخوان

سزس در اجاق مایکروویو در دمای  399◦cبه مدت  2ساعت قارار

در قسمت فوقانی راکتور در فاصاله عماودی  2cmاز ساطح بساتر

گرفت .در این مرحلاه کاتالیسات ناانوذرات  ZnOتثبیاتشاده بار

کاتالیست منبع مولد اشعه  UV-Aشامل  2الم

لولهای فلورسانت

روی نسبتهای گوناگون خاکستر استخوان بهصورت ZnO-xBC

ساااخت شاارکت فیلیاازس 4واتی(بااا طااول مااوج اصاالی )312nm

داده شد ( xبیانگر درصاد وزنای ( )w/wخاکستراساتخوان

نیز

نمای

بهصورت افقی نصب شده است .متوسط میزان اشعه ماورابنف

به کاار رفتاه در کاتالیسات مایباشاد) .در مطالعاه حاضار دو ناوع

برحساب دانسایته تاوان تابشای توساط دساتگاه دیجیتاال سااخت

کاتالیست کامزوزیتی  ZnO-99BCو  ZnO-95BCتهیه و اساتفاده

شاااارکت  SIBATAماااادل  UV3بااااه شاااادت 1180µW/cm²

شااد ( .)11مساااحت سااطحی ویااژه جاااذب و کاتالیسااتهااا بااا

اندازهگیری میشود .سیستم سنج

شامل :دستگاه قرائت مساتقیم

روش ) BET (Brunauer-Emmet-Tellerاز طریاق انادازهگیاری

مااادل  Phocheck5000سااااخت کمزاااانی انگلساااتان براسااااس

ایزوترم جذب /واجذب گاز ازت ،آنالیز دادهها و تعیین میزان گاز

نوری ( )Photo Ionisation Detectorمجهز باه

تا

ازت جذبشده جهت تشکیل ی

جاذب تعیین شد .مدت زماان آزماای

الیاه گااز ازت بار روی

آشکارساز یون
الم

مخصوص با انرژی  11/3الکترون ولات باا قابلیات سانج

جاذب /واجاذب در طای

تراکم فرمآلدئید و دستگاه قرائات مساتقیم مادل  SIBATAبارای

 21ساااعت در دمااای  33درجااه کلااوین و فشااار بخااار اشااباع

اندازهگیری رطوبت نسبی و دما میباشد .گااز فارمآلدئیاد توساط

 01/221KPaانجام گرفت .برای تعیین مورفولوژی و ساختار سطح

دم

جریان هوا در ظرف حاوی محلاول فارمآلدئیاد طای تبخیار

کاتالیستهاا از روش تصاویربرداری باا میکروساکوپ الکترونای

سطحی متصاعد شده و سزس توسط جریان هوای تمیاز و خشا

روبشی ( )Scanning Electron Microsciopyاستفاده شد .در این

توسط پم

تحقیااق میکروسااکوپ الکتروناای ماادل  XL30ساااخت شاارکت

در این مطالعه بسته به نسابت درصاد وزنای محلاول فارمآلدئیاد و

فیلیزس به کار برده شد .سیساتم آزمایشاهای تجزیاه فتوکاتالیساتی

میزان جریان هوای دمشی ،غلظتهای گوناگون فرمآلدئید در فااز

بود.

گازی ایجاد شد .در آزمایشاها از غلظاتهاای فارمآلدئیاد گاازی

فرمآلدئید در فاز گازی نیز به حالت جریان مداوم و دینامی
همچنین سیستم مرکب از ساه بخا
سنج

اصالی :تغذیاه ،فتوراکتاور و

تشکیل شده بود .سیستم تغذیه نیز شامل :پما هاای هاوا،

وارد محفظه اختالط میشود.

3

تولیدشده  19 ،2 ،2/2و  22mg/mاستفاده شد.
سیسااتم واکاان

فتوکاتالیسااتی طاای سااه مرحلااه زیاار تنظاایم و

رطوبتزدا ،روتامترها ،ایمزینجر حاوی محلولهاای فارمآلدئیاد باا

متعادلسازی میشود:

درصدهای وزنی گونااگون بارای تولیاد غلظاتهاای ماورد نیااز،

 -1تعادل جریان گاز در محفظه اختالط :زمانیکه غلظت

محفظه اختالط ( )Mixerسه لیتری شیشهای پیرکس مجهز باه فان

فرمآلدئید ورودی و رطوبت نسبی از طریاق تنظایم نسابت میازان

الکتریکی به همراه ورودی جریان هوای حاوی گااز فارمآلدئیاد،

جریان گاز و ثابت نگه داشاتن جریاان کلای گااز کنتارل شاده و

ورودی جریان هوای حااوی رطوبات یاا خشا

برحساب نیااز و

مقادیر مناسب به دست میآید؛ مخلوط وارد راکتور میشود.

خروجااای جریاااان ،محفظاااه شیشاااهای پیااارکس دارای پاااورت

 -2تعادل جذب :در این فرآیند غلظات فارمآلدئیاد ورودی و

اندازهگیری غلظت فرمآلدئید ،رطوبت نسبی و دما ،انواع شایرها و

خروجی راکتور در وضعیت خاموشی الم ها و تاریکی سانج

سه راهی بود.

میشود .زمانیکه مقاادیر ورودی و خروجای یکساان باشاد ،باین

سیستم فتوراکتور متشکل از ی

محفظاه مکعبای شاکل باه طاول

 ،29cmعاارض  13cmو ارتفاااع  19cmاساات کااه در باااالی آن
ورودی جریان هاوای حااوی آالیناده و در پاایین یا

جذب و واجذب تعاادل دیناامیکی ایجااد شاده ،سازس بالفاصاله
الم ها روشن میشود.

خروجای

 -3تعادل تجزیه :در این فرآیند غلظات فارمآلدئیاد خروجای

جریان گاز و مابین ورودی و خروجی جریان گاز در ارتفااع 2cm

تجزیاه باه

از کف ی

بستر متخلخل حاوی الیه نازك باا توزیاع یکنواخات

کاتالیستها (میزان بار سطحی  )199mg/cm²تعبیه شده است.
02

بهتدریج کاه

یافته و در نهایت ،زماانیکاه واکان

تعااادل برسااد ،بااه حالاات پایااداری رساایده و دادههااای آزمااای
جمعآوری میشود.
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کارآیی حذف یا تجزیه فتوکاتالیستی فرمآلدئید توسط رابطه زیار

نشان داده شده است .کاتالیست ترکیبی  ZnO-95BCاز لحاظ

محاسبه شد:

توزیع ذرات نانواکسید روی درسطح  BCدر مقایسه با کاتالیست
X= (C i - C O( /C i×100

ترکیبی  ،UV/ZnO-99BCپوش

همگنتری را ارائه

در این رابطه X ،کارآیی تجزیه فتوکاتالیستی فرمآلدئید برحسب

داده است .نتایج بررسی کارآیی تجزیه فتوکاتالیستی فرمآلدئید

درصد Ci ،و  Coغلظت فرمآلدئید ورودی و غلظت فرمآلدئید

توسط فرآیندهای  UV/ZnO-99BC، UV/ZnO، UV/BCو

خروجی برحسب  mg/m3میباشد.

 UV/ZnO-95BCتحت تأثیر متغیر غلظت اولیه فرمآلدئید مختلف

بهمنظور دستیابی دقیق نتایج ،هر آزمای

حداقل  3بار تکرار شد،

و میانگین اندازهگیریها پس از ثبت در جداول اولیه ،مورد

در نمودار شماره  1مشخص شده است.
مقادیر کارآیی تجزیه فرمآلدئید در غلظت اولیه این ترکیب
3

استفاده قرار گرفت .دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزار

( 19 ،2 ،2/2و  ،)22mg/mو رطوبت نسبی  %32با میزان جریان

 SPSSنسخه  11آنالیز شد ،جهت مقایسه و تحلیل دادهها کمّی

حجم کلی  2999ml/minدر شرایط ثابت به دست آمد .نتایج

طرفه و تی

آزمون آنالیز آماری مقایسه میانگینها نشان داد میانگین کارآیی

مربوطه نیز از آزمونهای آماری آنالیز واریانس ی
استفاده شد.

تجزیه فرمآلدئید در چهار فرآیند فوق در هری

از غلظتهای

اولیه فرمآلدئید ،تفاوت معنیداری ( (p<9/92داشته است،

یافتهها

بهطوریکه در چهار فرآیند تجزیه فتوکاتالیستی مورد بررسی به

در این بررسی ویژگی مساحت سطح ویژه (،ZnO-nano )BET

ترتیب از افزای

 ZnO-99BC،BCو  ZnO-95BCبه ترتیب برابر ،192/24 ،23

گرفت که:

 09/1و  83/3m2/gبود .در شکل ،تصاویر میکروسکوپ الکترونی
روبشی ( )SEMدر مااده جاذب خاکاستر استخاوان وکاتالیستهاا

میزان کارآیی تجزیه فرمآلدئید میتوان نتیجه

UV/ZnO-95BC<UV/ZnO-99BC<UV/ZnO<UV/BC

بوده است.
خاکستر استخوان اکسید روی )(BC

ZnO-99BC

ZnO-95BC

شكل :تصاویر میكروسكوپ الكتروني روبشي ( )SEMدر ماده جاذب خاکستر استخوان و کاتالیستها

07
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80

UV/ZnO-95BC
UV/ZnO-99BC
UV/ZnO nano
UV/BC

73±0.48

70

66±0.54

60
52±0.57

50

47.7±0.70
40±0.92

39.2±0.52

40

35.3±0.61

34.3±0.81

30

26.4±0.95
23.4±0.63

کارآیی تجزیه فرم آلدئید()%

53±0.55

20

18±0.87

4.7±0.67

4.5±0.69

10

7±0.53

5±0.66

0
10

25

2.5

5

)غلظت اولیه فرم آلدئید ( mg/m³
نمودار شماره :1تأثیر غلظت اولیه فرمآلدئید بر تجزیه فرمآلدئید
(شرایط :رطوبت نسبي  ،%33میزان جریان حجمي کلي )n=3 ،2222ml/min

80

75.5±0.38

Uv/ZnO-95BC

67.2±0.67

60
41.5±0.29

50
40±0.49
36±0.50

33.2±0.88

16±0.87

40.3±0.77

22±0.79

18±0.83

40
30
20

کارآیی تجزیه فرم آلدئید()%

UV/ZnO

70

10
0
70

50

30

35

25

رطوبت نسبی()%
نمودار شماره :2تأثیر رطوبت نسبي بر تجزیه فرمآلدئید (شرایط :غلظت اولیه فرمآلدئید
 ،1/2-2/3mg/m3میزان جریان حجمي کلي )n= 3 ،2222ml/min

نمودار شماره  3تأثیر زمان ماند (مرتبط با میزان جریان حجمی در

نشان میدهد .طبق نتایج ،میانگین کارآیی تجزیه فرمآلدئید در

جادول) بار میازان کاارآیی تجزیه فارمآلدئیاد را در دو فارآیناد

فرآیند  UV/ZnO-95BCدر مقایسه با فرآیند  UV/ZnOدر

 UV/ZnOو  ،UV/ZnO-95BCزمانیکه غلظت اولیه فرمآلدئید

هری

معنیداری

در  2/2mg/m3و رطوبت نسبی به  %32ثابت بوده است،

( )p<9/92داشته است.

00
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جدول :ارتباط بین میزان جریان گاز و زمان ماند
میزان جریان حجمي )(ml/min

222

132

1322

2222

3222

3322

زمان ماند )(sec

1929

292

149

192

18

28

81±0.16

90
77±0.34

75±0.37

80

73±0.48
65±0.69
60±0.81

کارآیی تجزیه فرم آلدئید()%

70
60

43.1±0.28

41.4±0.37

50

40.4±0.46

39.2±0.52

40
26.8±0.63

30

23.7±0.77

20
10
0
1020
UV/ZnO-95BC
UV/ZnO

202

140

102

68

58

زمان ماند(ثانیه)

نمودار شماره :3تأثیر زمان ماند بر تجزیه فرمآلدئید (شرایط غلظت اولیه فرمآلدئید ،2/3mg/m3
رطوبت نسبي  ،%33میزان جریان مرتبط با جدول)n=3 ،

بحث

مایداد ذرات  ZnOسبب کاه

نتایج مطالعه حاضر نشان داد ساخت مساحت سطح ویژه

در کاتالیست ترکیبی  AC–ZnOمیشود ،آشکار ساختند

میزان درصد ماده جاذب خاکستر استخوان

( .)31،11نتایج بررسی تجزیه فتوکاتالیستی فرمآلدئید

مییابد .همچنین سطح ویژه کاتالیست ترکیبی

توسط فرآیندهای  UV/ZnO-99BC، UV/ZnO ،V/BCو

 ZnO-95BCدر مقایسه با ماده جاذب  BCو کاتالیست ترکیبی

 UV/ZnO-95BCتحت تأثیر متغیر غلظتهای مختلف فرمآلدئید

 ZnO-99BCکمتر بوده است؛ زیرا در  ZnO-95BCبهعلت

ورودی (نمودار شماره  )1حاکی از آن است که وقتی غلظت

وجود میزان باالی ذرات  ،ZnOخلل و فرج  BCبیشتر اشغال شده

مییابد ،میزان کارآیی تجزیه

کاتالیستها با افزای
افزای

فرمآلدئید ورودی افزای

مساحت سطح ویژه کربن فعال

بود .نتایج تصاویر میکروسکوپ الکترونی آشکار ساخت در اثر

فرمآلدئید کاه

تثبیت نانوذرات اکسید روی بر روی ماده جاذب خاکستر

هنگامیکه غلظت اولیه فرمآلدئید از  2/2mg/m3به 22mg/m3

استخوان ،ذرات نانو  ZnOعالوه بر انباشتگی در سطح خاکستر

افزای

مییابد ،کارآیی تجزیه فرمآلدئید از  %3به  %4/2برای

استخوان ،منافذ موجود در ساختار تخلخلی را نیز اشغال میکنند.

فرآیند  ،UV/BCاز  %30/2به  %18/3برای فرآیند ،UV/ZnO

Swaminathan

از  %23به  %21/4برای فرآیند  UV/ZnO-99BCو از  %33به

(سال  )2993و  Pulido Melianو همکاران (سال  )2990مطابقت

 %49برای فرآیند  UV/ZnO-95BCکاه

نشان میدهد .کارآیی

داشت ،بهطوریکه این محققین در بررسیهای خود ،تأثیر ترکیبی

تجزیه فرمآلدئید در فرآیند  UV/BCدر هری

این نتایج با یافتههای مطالعه  Sobanaو

نشان میدهد.

از غلظتهای

غلظت ،بدون تغییر و تقریباً

پودر  ZnOمعمولی و کربن فعال ( )ACرا در تجزیه فتوکاتالیستی

اولیه فرمآلدئید بسیار کم و با افزای

رناگ آزو از ناوع  Direct Blue 53در فاااز محالااول کاه نشااان

یکسان بوده است کاه این امار میتاواند بهعلت عادم وجاود مااده
02
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نیمهرسانای نانوذرات اکسید روی در فرآیند  UV/BCباشد.

در مطالعه حاضر رطوبت نسبی بهینه برای فرآیند

همچنین این واقعیت قابل اثبات است که صرفاً ماده جاذب

 95BCحدود  %32با فرمآلدئید تجزیهشده معادل  %32/2و در

نشده و توانایی تجزیه

فرآیند  UV/ZnOتقریباً  %32با فرمآلدئید تجزیهشده معادل

فرمآلدئید را ندارد .بهطوریکه در فرآیند  UV/BCتجزیه

 %49به دست آمد .کارآیی تجزیه فرمآلدئید در فرآیند

فرمآلدئید کم بوده ،که میتواند به دلیل تأثیر مستقیم اشعه  UVدر

 UV/ZnO-95BCبه میزان  1/0-2/2برابر یا بیشتر از فرآیند

تجزیه (فتولیز) باشد ،اما حضور ماده جاذب خاکستر استخوان،

 UV/ZnOبوده است Vincent .و همکاران (سال  )2990با مطالعه

بهویژه در فرآیند  UV/ZnO-95BCمیتواند به میزان زیادی

تأثیر رطوبت در محدوده  %9-39بر تجزیه فتوکاتالیستی

کارآیی تجزیه فرمآلدئید را ارتقا دهد.

 -1پروپانول در فاز گازی گزارش دادند وقتی رطوبت از صفر به

خاکستر استخوان توسط اشعه  UVتحری

UV/ZnO-

این یافته با نتایج سایر مطالعات ( )23-20مبنی بر اینکه تثبیتسازی

 %39افزای

فتوکاتالیست بر روی ماده جاذب ،کارآیی حذف آالینده را به

نشان میدهد ( .)33نتایج تأثیر زمان ماند بر تجزیه فرمآلدئید

میزان زیادی ارتقا میدهد ،همخوانی دارد Lu .و همکاران

داللت بر این دارد که همرا با طوالنی شدن زمان ماند (در ارتباط

(سال  )2919با مطالعه تأثیر کربن فعال بر حذف فتوکاتالیستی

با کاه

جریان در جدول شماره  )2کارآیی تجزیه فرمآلدئید در

فرمآلدئید؛ میزان کارآیی حذف را توسط فرآیندهای

هر دو فرآیند  UV/ZnOو  UV/ZnO-95BCافزای

 UV/TiO2تقریباً  UV/TiO2-granular AC ،%21تقریباً

همچنین وقتی زمان ماند کم ( 28ثانیه) باشد ،کارآیی

 %13و  UV/ TiO2-netlike ACرا حدود  %89گزارش کردند

تجزیه فرمآلدئید برای فرآیند  %23/3 UV/ZnOو فرآیند

از  )%39توسط فرآیند

( .)32کارآیی تجزیه باال (بی

یابد ،میزان تجزیه  -1پروپانول از  24به  %14افزای

 %19 UV/ZnO-95BCبوده ،که حدود  2/2برابر فرآیند

مییابد،

V/ZnO

 UV/ZnO-95BCدر غلظت کم میتواند بهعلت اثر افزایشی

میباشد .این نتیجه حاکی از این است که در زمان ماند کم،

جذب و متعاقباً تجزیه فتوکاتالیستی باشد ( .)32( )23-20نتایج

کارآیی تجزیه فرمآلدئید در فرآیند  UV/ZnO-99BCدر مقایسه

بررسی تأثیر متغیر رطوبت نسبی بر کارآیی تجزیه فرمآلدئید در

با فرآیند  UV/ZnOبیشتر است .بنابراین ،وقتیکه زمان ماند به

دو فرآیند  UV/ZnOو ( UV/ZnO-95BCنمودار شماره )2

یابد ،کارآیی باالیی در تجزیه فرمآلدئید برای

حاکی از این بود که با افزای
ابتدا افزای

 1929ثانیه افزای

رطوبت نسبی ،کارآیی تجزیه در

هر دو فرآیند به دست میآید ( %43/2برای فرآیند  UV/ZnOو

مییابد تا اینکه در رطوبت نسبی  %32به باالترین

 %81برای فرآیند  .)UV/ZnO-95BCطی مطالعهای که توسط

مییابد .بهخوبی

 Huiliو همکاران (سال  )2993برای حذف ترکیبات آلی فرّار با

میزان در هر دو فرآیند برسد و سزس کاه
آشکار است که بخارآب ی

منبع مهم تأمین رادیکالهای

دیاکسید تیتانیوم انجام گرفت ،مشخص گردید که با افزای

هیدروکسیل در اکسیداسیونهای فتوکاتالیستی سطح جامد-گاز

سرعت جریان ورودی به میزان  2برابر ،مقدار حذف بیشتر از

بوده و حضورش در مخلوط مواد واکن پذیر جهت بقای فعالیت

 2برابر کاه

مییابد ( .)34لذا میتوان چنین نتیجهگیری کرد

کاتالیستی ضروری است .اگر مقدار بخارآب در راکتور خیلی

که در سیستمهای فتوکاتالیستی وجود فرصت کافی برای تأثیر

زیاد باشد ،آب در جذب با مولکولهای فرمآلدئید رقابت داشته

سیستم روی آالیندهها از اهمیت زیادی برخوردار است و با

که میتواند جذب فرمآلدئید را کاه

دهد ،و منجر به کندی

میزان تجزیه شود .در فقدان بخارآب ،میزان تجزیه بهعلت کمبود
رادیکالهای هیدروکسیل کاه

افزای

زمان ماند یا زمان عملکرد ،میزان حذف آالیندهها افزای

مییابد.

یافته و محصوالت اضافی در

سطح کاتالیست تجمع مییابند .بنابراین ،نگهداری میزان بخارآب

نتیجهگیری

بهینه در سیستم برای اکسیداسیون فتوکاتالیستی فرمآلدئید بهمنظور

نتایج این مطالعه نشان داد تثبیت ذرات اکسید روی نانو بر روی

رسیدن به باالترین کارآیی تجزیه فرمآلدئید ضروری است.

مااده جااذب خاکستار استخاوان در نسبت درصاد وزنای منااساب
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بررسی حذف فتوکاتالیستی فرمآلدئید از هوا با استفاده از نانوذرات اکسید روی تثبیتشده بر روی خاکستر استخوان

 لذا توصیه میشود این.تصفیه آالینده فرمآلدئید در هوا باشد

و استفاده از آن در فرآیند تجزیه فتوکاتالیستی فرمآلدئید سبب

سیستم تلفیقی برای حذف سایر آالیندههای آلی فرّار در فاز

.ارتقای کارآیی حذف آالینده فرمآلدئید از هوا میشود

.گازی مورد مطالعه قرار گیرد

 میتواندUV/ZnO-95BC بهطوریکه نتایج نشان داد فرآیند
UV/ZnO

فرمآلدئید را با کارآیی باالتری نسبت به فرآیند

تشكر و قدرداني

 همچنین این واقعیت اثبات شده است که کارآیی.تجزیه کند

این مطالعه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس در

 رطوبت نسبی و،تجزیه فرمآلدئید متأثر از غلظت اولیه فرمآلدئید

چهارچوب رساله دکتری حمایت شده است که بدین وسیله

 ترکیب فنآوری فتوکاتالیستی با استفاده، بنابراین.زمان ماند است

.تشکر و قدردانی میشود

از فتوکاتالیست ذرات اکسید روی نانو با فنآوری جذبی توسط
ماده جاذب خاکستر استخوان ممکان است شیاوهای مناسب جهت
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