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زمینه وهدف :اکسیداسیون فوتوکاتالیستی یک روش امیدوارکننده برای حذف ترکیبات آلی فرار می باشد .فرایند اکسیداسیون
فوتوکاتالیستی علی رغم مزیت های خود نقاط ضعفی از قبیل غیرفعال شدن فوتوکاتالیست دارد .فوتوکاتالیست غیرفعال شده می تواند
از طریق مواجهه با گرما ،ازن دهی ،مواجهه با هوای پاک و پرتو فرابنفش فعال گردد.
روش کار :در این مطالعه کاتالیست های  TiO2و  ZnOغیر فعال شده به مدت  21 ،6و  12ساعت در معرض امواج المپ  UVو
جریان هوای پاک قرار گرفتند .بعد از مواجهه با جریان هوای پاک و امواج  ،UVمیزان کارایی کاتالیست ها در حذف فوتوکاتالیستی
کلروفرم مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها :نتایج نشان دادند که جریان هوای پاک و پرتو فرابنفش می توانند کاتالیست های غیرفعال شده را فعال نمایند .بیشترین
کارایی حذف کلروفرم توسط کاتالیست های احیا شده به طور میانگین حدود  42/5درصد و کمترین میزان کارایی حذف حدود 21/5
درصد بود.
نتیجه گیری :میزان فعال شدن کاتالیست ها تابع زمان مواجهه با جریان هوا و پرتو فرابفش بوده و بیشترین میزان فعال سازی بعد از
 12ساعت مواجهه به دست آمد.
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روش کار
در این مطالعه فعال سازی مجدد نانوکامپوزیت گرافیت
منبسط شده آالیش شده به کاتالیست های  TiO2و ZnO
که برای تجزیه فوتوکاتالیستی کلروفرم و کلروبنزن مورد
استفاده قرار گرفته بود و در اثر زمان و استفاده مکرر
غیر فعال شده بود با استفاده از تابش پرتو فرابنفش مورد
بررسی قرار گرفت .شکل  2به صورت شماتیک
دستگاههای مورد استفاده را نشان می دهد .هوای مورد
نیاز توسط یک کمپرسور ایجاد شده و آلودگیهای احتمالی
آن به وسیله فیلتراسیون (فیلتر) و جاذب سطحی
(سرامیک و زغال فعال) گرفته شد .هوای تصفیه شده به
وسیله فلومتر بر روی دبی  1لیتر بر دقیقه تنظیم گردید و
از درون راکتور روشن حاوی کاتالیست های غیر فعال
شده عبور داده شد .جهت بررسی میزان فعال شدن
کاتالیست ها بعد از  21 ،6و  12ساعت مواجهه با پرتو
فرابنفش ،جریان هوا بر روی دبی  1/6لیتر بر دقیقه تنظیم
شده و کلروفرم توسط سرنگ پمپ با نرخ معین جهت
ایجاد غلظت های 151و  511 ppmبه جریان هوا تزریق
گردیده و پس از اختالط و افزایش دما تا حدود  21درجه
سانتیگراد در اتاقک اختالط وارد راکتور فوتوکاتالیز گردید.
در هر حالت بعد از ایجاد حالت اشباع در راکتور ،به مدت
 11دقیقه المپ فرابنفش روشن گردیده و بعد از آن جهت
تعیین میزان کارایی حذف ،گاز ورودی و خروجی به
راکتور توسط سرنگ  Gastightنمونه برداری گردید و
توسط دستگاه  GCبا آشکارساز  FIDمورد آنالیز قرار
گرفت (مطابق روش  2114و .)NIOSH ،2111
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انتشار ترکیبات آلی کلردار در محیط با ایجاد ترکیبات
شیمیایی کلردار و ایجاد رادیکالهای کلر باعث مشکالت
زیست محیطی و سالمتی می گردد .با توجه به این
وضعیت پروتکل کیوتوکشورهای صنعتی را ملزم به کاهش
انتشار گازهای گلخانه ای خودکرده است (.)2
چندین تکنولوژی پیشرفته برای حذف سریع و مقرون
به صرفه ترکیبات آلی فرار از هوای محیط داخلی به
تازگی توسعه پیدا کرده اند .در این میان ،اکسیداسیون
فوتوکاتالیستی یک روش امیدوار کننده برای حذف این
ترکیبات است ( .)1در روش اکسیداسیون فوتوکاتالیستی
معموالٌ از یک ماده نیمه هادی (به عنوان کاتالیست) و نور
ماوراء بنفش برای اکسیداسیون ترکیبات آلی فرار و تبدیل
آنها به بخار آب و دی اکسید کربن استفاده می گردد (.)1
مزیت های فرایند اکسیداسیون فوتو کاتالیستی عبارتند
از ایمن بودن ،قابلیت کاربرد در دمای محیط ،قابلیت
کاربرد برای تمام ترکیبات آلی فرار و اینکه عامل
اکسیداسیون در این فرایند اکسیژن مولکولی است که یک
اکسیدان بهتر نسبت به ازن یا پراکسید هیدروژن
می باشد (.)4
فن آوری اکسیداسیون فوتو کاتالیستی به عنوان یک
فرایند سبز به علت سادگی و قابلیت کنترل ،خیلی جذاب
می باشد .با این وجود این تکنولوژی دارای یک سری
مشکالت و معایب می باشد .برای مثال غیر فعال شدن
کاتالیست و ایجاد محصوالت میانی محرک و غیر فعال
کننده در واکنش فوتوکاتالیز رخ می دهد .پرال و اولیس
غیر فعال شدن غیر قابل برگشت کاتالیست را در مورد
اکسیداسیون پیرول و ایندول گزارش نمودند؛ همچنین
کشف کردند که انجام واکنش در دمای اتاق منجر به غیر
فعال شدن سریع کاتالیست  TiO2به علت واسطه های
بینابینی از قبیل بنزآلدئید و اسید بنزوئیک می گردد (.)2
واسطه های تولید شده در طول اکسیداسیون
فوتوکاتالیستی بر روی جذب و نرخ اکسیداسیون ترکیبات
به وجود آمده از آنها تاثیر می گذارد .غلظت ورودی باال،
غلظت باالیی از واسطه های قابل جذب ایجاد می کند که
بر روی نرخ کلی تخریب تاثیر گذاشته و باعث کاهش
کارایی تخریب می گردند ( 5و .)1

برای فعال سازی فوتوکاتالیست می توان از قراردادن
فوتوکاتالیست در معرض هوای خالص یا رطوبت ،تاباندن
پرتو فرابنفش ،احیاء فوتوکاتالیست با بخارات محلول آب
اکسیژنه ،حرارت دادن بستر فوتوکاتالیست ،احیاء
فوتوکاتالیست با رادیکال های کلر و یا ازن دهی در حضور
رطوبت استفاده نمود (.)1
این مطالعه با هدف فعال سازی کاتالیست های غیرفعال
شده  TiO2و  ZnOکوت شده بر روی گرافیت منبسط
شده با استفاده از تابش پرتو فرابنفش انجام شده است.
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راکتور فوتوکاتالیست به شکل استوانه ای از جنس
آلومینیوم با مشخصات قطر داخلی  41میلی متر ،قطر
خارجی  45میلی متر و طول  111میلی متر ساخته شد.
یک المپ فرابنفش ( )Philips TUV 8W G8 T5 Bulbبا
طول موج  154/7نانومتر و ابعاد  25×411میلی متر در
مرکز این راکتور قرار گرفته شد .فاصله بین دیواره داخلی
راکتور و قسمت خارجی المپ به طول 211میلی متر با
استفاده از نانو کامپوزیت گرافیت منبسط شده آالیش
شده به کاتالیست های  TiO2و  ZnOغیر فعال شده
پر گردید (شکل .)1

شکل  .2شماتیک راکتور فوتوکاتالیست مورد استفاده در
مطالعه

سنتز نانوکامپوزیت گرافیت منبسط شده آالیش
شده به کاتالیست های  TiO2و ZnO

گرافیت قابل انبساط از شرکت

Beijing invention

biology engineering & new materials company

خریداری گردیده و با استفاده از روش شوک گرمایی در
محدوده  2111تا  2151درجه سانتیگراد به مدت 41
ثانیه گرما داده شد .در اثر این شوک گرمایی ساختمان
گرافیت دچار تغییر شده و حالت پرز مانند پیدا می کند و
از لحاظ حجم بسیار وسیع می گردد.
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یافته ها
جهت شناسایی عناصر موجود در نانوکامپوزیت
سنتز شده ،نتایج  EDXاین نانوکامپوزیت مورد استفاده
قرار گرفت ،جدول  2عناصر موجود در این نانوکامپوزیت،
و مقدار عناصر بر حسب درصد وزنی و اتمی را نشان
می دهد.
همانطور که پیداست عناصر موجود در این نانوکامپوزیت
شامل چهار عنصر کربن ،اکسیژن ،تیتانیوم و روی
می باشد .همانطور که مقادیر جدول نشان می دهند
درصد اتمی و وزنی کربن از تمام عناصر بیشتر است که به
عنوان پایه کاتالیست عمل می کند .بعد از کربن مقدار
تیتانیوم از اکسیژن و روی بیشتر است که نشان دهنده
این واقعیت است که سطح کاتالیست از لحاظ درصد وزنی
و اتمی بیشتر توسط کاتالیست اکسیدتیتانیوم تحت تاثیر
قرار گرفته است.
نتایج نشان می دهند که اپتیمم کارایی تخریب حدودا
بعد از  11دقیقه تابش به دست می آید .بنابراین در هر
کدام از حاالت آزمایش کارایی تخریب آالینده بعد از 11
دقیقه تابش اندازه گیری گردید .شکل  4کارایی تخریب
کلروفرم را به عنوان تابعی از زمان و غلظت ورودی نشان
می دهد .مشاهده می شود که با افزایش زمان و کاهش
غلظت ورودی کارایی تخریب افزایش می یابد.
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شکل .1شماتیک مجموعه آزمایشی مورد استفاده در مطالعه

الیه نشانی کاتالیست های  TiO2و  ZnOبر روی
گرافیت منبسط شده بر اساس روش سل ژل انجام گردید
( .)6در این روش ،در ابتدا کاتالیست های نانوذره ای آماده
شدند و سپس الیه نشانی غوطه وری آنها روی گرافیت
منبسط شده انجام گرفت .برای این کار ،در ابتدا با
استفاده از روش سل -ژل ،سل دی اکسید تیتانیوم و
اکسید روی ساخته شد .بعد از ساخت سل های
دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی ،این سل ها به مقدار
مساوی با هم مخلوط شده و گرافیت منبسط شده داخل
این سل مخلوط شده ریخته شد .مخلوط حاصل به مدت
 1شبانه روز در یک محل تاریک قرار گرفت تا حالل های
مورد استفاده تبخیر گردند .بعد از  1روز نمونه حاصل به
مدت  1ساعت در یک کوره با دمای  211درجه سانتیگراد
قرار گرفت تا کالسینه گردد.
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جدول .1عناصر موجود در نانوکامپوزیت سنتز شده
عناصر
کربن

اکسیژن

تیتانیوم

روی

سایر عناصر

مجموع

درصد وزنی ()%

25/52

24/61

16/66

21/22

2/67

211

درصد اتمی ()%

66/34

25/25

3/36

4/66

2/76

211

همانطور که در شکل  4مشاهده می گردد ،کارایی حذف
کلروفرم به عنوان نشانگر میزان فعال شدن کاتالیست ها با
افزایش زمان مواجهه کاتالیست های غیر فعال شده با
پرتو فرابنفش افزایش می یابد به گونه ای که میانگین
کارایی حذف بعد از  6ساعت مواجهه با پرتو فرابنفش
 21/51درصد می باشد که این مقدار برای زمان های 21
و  12ساعت مواجهه به ترتیب به  11و  42/51درصد
افزایش می یابد.
بحث
واکنش اکسیداسیون فوتوکاتالیستی به چند مرحله
واکنش جزئی تر تقسیم می شود که به دنبال هم قرار
می گیرند .به ماده تشکیل شده از هرکدام از این
ریزواکنش ها واسطه گفته می شود .این واسطه ها ممکن
مجله ره آورد سالمت دوره  ، 1شماره  ، 1پاییز 1931

است که بر روی سایتهای فعال قرار گرفته و روند
اکسیداسیون را مختل نمایند و در نهایت باعث غیر فعال
شدن کاتالیست گردند ( .)1در این مطالعه نیز فعال سازی
مجدد کاتالیست های غیر فعال شده در اثر اکسیداسیون
فوتوکاتالیستی کلروفرم و کلروبنزن توسط تابش پرتو
فرابنفش مورد بررسی قرار گرفت.
همانطور که نتایج نشان دادند میزان فعال شدن
کاتالیست های غیر فعال شده تابع زمان تابش بوده و با
افزایش زمان مواجهه کاتالیست های غیر فعال شده با پرتو
فرابنفش میزان کارایی حذف کلروفرم افزایش می یابد.
فوتوکاتالیستها معموالً اکسیدهای جامد نیمهرسانا
هستند که با جذب فوتونها یک جفت الکترون -حفره در
آنها ایجاد میشود .در این فرآیند در اثر تابش امواج نور
(معموال نور ماوراء بنفش) به مواد نیمه رسانا یک الکترون
از نوار ظرفیت جدا و به نوار رسانش خالی از الکترون
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شکل  .3کارایی تخریب کلروفرم به عنوان تابعی از زمان و غلظت ورودی
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در این معادله  eو ( hالکترون  -حفره) عوامل احیاء و
اکسایش قوی هستند .واکنشهای اکسیداسیون و احیاء را
می توان به صورت زیر نوشت ()7

با توجه به نحوه فعالیت فوتوکاتالیست و نتایج
به دست آمده می توان به این نتیجه رسید که در اثر
افزایش زمان مواجهه با پرتو فرابنفش مقدار الکترون و
حفره بیشتر و به تبع آن عوامل اکسیدان بیشتری تولید
می گردد که این عوامل اکسیدان بر روی واسطه های
واکنش قرار گرفته بر روی سایت های فعال کاتالیست
عمل کرده و منجر به اکسیداسیون آنها می گردند و در
نهایت منجر به پاک سازی سایت های فعال کاتالیست
می شود .عالوه بر افزایش عوامل اکسیدان ،زمان واکنش
یک فاکتور مهم در واکنش های شیمیایی بوده و معموال
افزایش زمان منجر به افزایش کارایی واکنش می گردد.
نتایج نشان دادند که کارایی تخریب کاتالیست های
فعال شده تابع غلظت ورودی آالینده بوده و با افزایش
غلظت ورودی از  151به  ،511 ppmکارایی تخریب
کاهش می یابد .نرخ اکسیداسیون فوتوکاتالیتی از
سوبسترای ترکیبات آلی معموال رفتار اشباع نشان
می دهد .رفتار اشباع اکسیداسیون فوتوکاتالیستی به علت
ارتباط بین تولید الکترون -حفره و مهاجرت آنها به سطح
کاتالیست و واکنش آنها با ترکیبات آلی است که در
غلظت های پائین آالینده (غلظت آالینده جذب شده بر
روی کاتالیست) مرحله واکنش الکترون -حفره با آالینده
غالب بوده و بنابراین با افزایش غلظت آالینده ،نرخ تخریب
به صورت خطی افزایش می یابد ولی در غلظت های باالی
آالینده مرحله تولید الکترون -حفره غالب گشته و بنابراین
افزایش غلظت آالینده تاثیری بر روی نرخ تخریب
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نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که مواجهه با جریان هوای پاک و
پرتو فرابنفش می تواند کاتالیست های غیر فعال شده
 TiO2و  ZnOرا فعال نماید .میزان فعال شدن این
کاتالیست ها تابع زمان مواجهه بوده و با افزایش زمان
مواجهه میزان فعال سازی افزایش می یابد.
تقدیر و تشکر
از همکاری مسئولین محترم آزمایشگاه تحصیالت
تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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منتقل می شود و ایجاد یک حفره مثبت در نوار ظرفیت
می کند .الکترون منتقل شده به نوار رسانش و حفره
مثبت ایجاد شده در نوار ظرفیت با ترکیبات جذب شده بر
روی کاتالیست واکنشهای اکسایش و احیاء انجام داده و
کاتالیست به حالت پایه خود بر می گردد (.)7
معادله فعال سازی فوتوکاتالیست را می توان به صورت
زیر نوشت:

نمی گذارد .از طرف دیگر واسطه های تولید شده در طول
اکسیداسیون فوتوکاتالیستی بر روی جذب و نرخ
اکسیداسیون ترکیبات به وجود آمده از آنها تاثیر
می گذارد .غلظت ورودی باال ،غلظت باالیی از واسطه های
قابل جذب ایجاد می کند که بر روی نرخ کلی تخریب
تاثیر گذاشته و باعث کاهش کارآیی تخریب می گردند
(.)6-22
با توجه به مسیرهای احتمالی پیشنهاد شده در این
مطالعه برای فعال شدن کاتالیست های غیر فعال شده،
پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی به جای هوای معمولی
از جریان هوای غنی شده با اکسیژن یا رطوبت استفاده
گردد تا نقش رادیکالهای اکسیژن و هیدروکسیل در این
واکنش های فعال سازی تعیین گردد.
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Abstract
Background and Objectives: Photocatalytic oxidation (PCO) is a promising method for the
removal of volatile organic compounds (VOCs). Photocatalytic oxidation process, despite its
advantages, has disadvantages such as deactivation of photocatalyst. The deactivated
photocatalyst can be active through thermal abatement, ozonation, exposure with clean air
and UV radiation.
Materials and Methods: In this paper, the deactivated TiO2 and ZnO catalysts were
exposed to clean air flow and UV radiation for 6, 12 and 24 hours. After exposure, the
efficiency of reactivated catalysts in photocatalytic oxidation of chloroform was examined.
Results: The results showed that clean air flow and UV radiation can be active the
deactivated catalysts. The highest and lowest removal efficiency of chloroform by reactivated
catalyst was an average of about 34.50 and 10.50%, respectively. The maximum and
minimum rate of activation were 34.50% and 10.50%, respectively.
Conclusion: The rate of activation was a function of exposure time with pure air and UV
radiation. The maximum of activation achieved after 24 hour exposure.
Key words: Photocatalyst, TiO2 and ZnO, Activation, Deactivated catalyst
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