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اتیلبنزن یکی از مهمترین ترکیبات آلی فرار و یکی از  189ماده خطرناک آالینده هوا است
که وجود آن در هوای فضاهای بسته و باز مورد توجه بوده و همواره نگرانیهایی را در
آلودگی هوا بوجود آورده است .بنابراین بایستی قبل از انتشار به محیط زیست از جریان
هوای آلوده تصفیه شود .این مطالعه با هدف تاثیر کاربرد ترکیبی ازن و کربوسیو در حذف
کاتالیستی اتیلبنزن از جریان هوای آلوده انجام شده است.

مواد و روشها
این مطالعه از نوع تجربی بود که در آن از ترکیب ازن و کربوسیو به عنوان کاتالیزور جهت
حذفاتیلبنزن از جریان هوا استفاده شد .آزمایشات مربوطه در یك راکتور با جریان مداوم
انجام شد و نتایج ازنزنی کاتالیزوری با ازنزنی ساده و جاذب کربوسیو مقایسه گردید .نمونه
برداری و آنالیز نمونهها با روش  NMAM 1501با استفاده از دستگاه  GCمجهز به آشکارساز
FIDانجام شد.

یافتهها
یافتههای مورد بررسی نشان داد کارایی فرآیند ازنزنی ساده در حذف اتیلبنزن از جریان
هوای آلوده در غلظتهای مورد مطالعه به طور متوسط کمتر از  %25میباشد .همچنین
کارایی بستر جاذب کربوسیو با افزایش غلظت آالینده در ورودی راکتور کاهش مییابد .در
فرآیند ازنزنی کاتالیزوری نسبت به جاذب کربوسیو بطور میانگین در تمامی غلظتها
افزایش راندمان  %45مشاهده گردید.

نتیجهگیری
با توجه به عملکرد فرآیند ترکیبی ازن و کربوسیو و افزایش راندمان حذف اتیلبنزن در
مقایسه با فرآیند ازنزنی ساده و سیستم جاذب کربوسیو کاربرد این فرآیند به عنوان روشی
نوید بخش و جایگزین سیستمهای رایج حذف ترکیبات آلی فرار پیشنهاد میگردد.

کلیدواژهها
آلودگی هوا ،کربوسیو ،اتیلبنزن ،ازن

مقدمه
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هوای آلوده

سمرقندی و همکاران

حذف کاتالیستی اتیلبنزن از هوای آلوده

موجود در اتمسفر هستند که نقش بسیار مهمی در

بنفش ،ازن/پراکسید هیدروژن و پراکسید هیدروژن/اشعه

تشکیل ازن و سایر اکسیدانهای فتوشیمیایی در

ماوراءبنفش و غیره روشهایی مناسب در مقایسه با روش

تروپوسفر دارند .بسیاری از اثرات سوء این ترکیبات در

های معمول تصفیه جهت تجزیه ترکیبات سمی آالینده

اتمسفر از قبیل شرکت در کاهش ازن استراتوسفری،

هوا میباشند .تجزیه آالیندهها با روش  AOPsبر پایه تولید

تشدید پدیده اثرات گازهای گلخانهای ،کاهش کیفیت هوا

رادیکالهای فعال آزاد است که دارای قدرت اکسیداسیون

و اثرات سمی و سرطانزایی بر روی انسان شناسایی شده

باالیی میباشند و قادرند بسیاری از ترکیبات آلی را به

اند (1و.)2

مواد معدنی تبدیل نمایند .این رادیکالها با حمله به

یکی از معمولترین ترکیبات آلیفرار که در هوای فضاهای

مولکولهای مواد آلی و گرفتن یون هیدروژن ،آنها را طی

بسته و باز مورد توجه بوده و همواره نگرانیهایی را در

یك یا چند مرحله به مواد معدنی تبدیل مینمایند .فرآیند

آلودگی هوا به وجود آورده است ،اتیلبنزن میباشد (.)3

ازنزنی کاتالیزوری 3یکی از فرآیندهای اکسیداسیون

اتیلبنزن یا فنیلفتان یکی از ترکیبات حلقوی آروماتیك

پیشرفته و روش نوینی از فرآیند ازنزنی ساده 4است که

و از مهمترین مواد صنعتی و شیمیایی است که از نظر

اخیرا در صنعت کنترل آلودگی هوا مورد توجه قرار گرفته

سرطانزایی در گروه  2Bطبقهبندی شده است ( .)4اتیل

است .در این فرآیند جهت ارتقاء کارایی  SOPاز مواد

بنزن مایعی شفاف ،بیرنگ و فرار با بویی نافذ است .این

مختلف و متنوعی به عنوان کاتالیزور و به منظور تسریع

ترکیب به مقدار زیاد به عنوان حالل در روغنها ،رنگها،

فر آیند تجزیه ،افزایش زمان واکنش و همچنین عدم وجود

رزینها ،مواد شوینده و چسب و سریش به کار میرود.

باقیمانده ازن در هوای خروجی استفاده میگردد (9و.)10

همچنین در گازوییل ،بنزین و سایر سوختهای هوایی

تاکنون موادی نظیر کربن فعال ،اکسیدهای فلزی و رزین

برای باال بردن عدد اکتان و بهتر سوزی استفاده میگردد.

های مختلف بطور موفقیت آمیزی به عنوان جاذب،

اتیل بنزن یکی از  189ماده خطرناک آالینده هوا و جزء

کاتالیست و یا پایهای برای تثبیت کاتالیست در فرآیند

آالیندههای متقدم و اولویتدار است که در اتمسفر تولید

ازنزنی کاتالیزوری جهت حذف ترکیبات آلی فرار از هوای

هوای سمی یا  Air Toxicمینماید ( .)7-5با توجه به

آلوده مورد استفاده قرار گرفتهاند ( .)14-11بر این اساس

اثرات مختلف بهداشتی و زیستمحیطی این ترکیب روش

با توجه به قابلیت جاذبهای مختلف کربنی در تصفیه

های مختلفی جهت حذف آن از جریان هوای آلوده مورد

آالیندههای هوا ،از کربوسیو که نوعی جاذب با بنیان

بررسی قرار گرفته است که از آن جمله میتوان به جذب

کربنی است و در نتیجه عمل پیرولیز پلیمرهای مصنوعی

اکسیداسیون

و یا بعضی از ترکیبات پترولیوم با سطوح و تخلخل زیاد

حرارتی و کاتالیستی و فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته

تولید و همچنین به صورت ویژه جهت جذب هیدروکربن

سطحی،

بیوفیلتراسیون،

میعانسازی،

اشاره نمود (.)8
2

Advance Oxidation Processes: AOPs
Catalytic Ozonation Process: COP
4
Single Ozonation Process: SOP
3

Volatile Organic Compounds: VOCs

1
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ترکیبات آلیفرار 1یکی از مهمترین گروههای هیدروکربنی

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته 2نظیر ازن/اشعه ماوراء

سمرقندی و همکاران

حذف کاتالیستی اتیلبنزن از هوای آلوده

قطبی استفاده گردید (15و .)16لذا در این مطالعه تاثیر

بودند .راکتور مورد استفاده از جان

شیشاه و باه ارتفااع

کاربرد ترکیبی ازن و جاذب کربوسیو در حذف اتیلبنزن از

 0/7و قطر داخلی  0/04 mبود که در فاصله  0/2متری از

جریان هوای آلوده مورد بررسی قرار گرفت.

کااف آن صاافحهای مشاابك جهاات قاارار دادن کربوساایو

مواد و روشها

(کاتالیزور) وجود داشت.

این پژوهش یك مطالعه تجربی با رویکرد کاربردی بود که

هوای مورد نیاز توسط یك دساتگاه کمپرساور مجهاز باه

در مقیاس آزمایشگاهی بر روی هوای آلاوده حااوی اتیال

روغنگیر تامین میگردید که پ

از تعادیل فشاار جهات

بناازن در آزمایشااگاه شاایمی محاایط دانشااکده بهداشاات

خشك نمودن و حذف هرگونه آلودگی احتماالی ترکیباات

همدان انجام شد.

آلی از داخل ستون ترکیبی سیلیکاژل و زغال فعاال عباور

مواد شیمیایی مصرفی و تجهیزات

مااینمااود .در ژنراتااور ازن ،ازن از طریااق ایجاااد تخلیااه

 ،99/5%یدیاد پتاسایم ،زغاال فعاال

الکتریکی با جریاان متنااوب در یاك دریچاه تخلیاه و باا

گرانولی ،سیلیکاژل و کربوسیو از شرکتهای مرک (آلمان)

حضور اکسیژن تولید میگردید .اکسیژن ماورد نیااز مولاد

و ساایگما آلاادریم (آمریکااا) خریااداری شااد .تجهیاازات

ازن توسط دستگاه اکسیژن ساز با درجه خلو

باال تامین

آزمایشگاهی ماورد اساتفاده در ایان مطالعاه نیاز شاامل:

میشد .در واحد ازنزنی ،گاز ازن به صاورت متقااطع وارد

دستگاه اکسیژنساز مدل  VF-3 PORSAبا قابلیت درجاه

جریان گاز آلوده حاوی اتیلبنزن مایگردیاد .بارای تهیاه

تنظیم میزان تزریق اکسایژن ،ژنراتاور ازن  ARDAمادل

هوای آلوده حاوی اتیل بنزن در غلظتهاای ماورد نظار از

 COG-OMساخت کشور فرانسه ،حمام التراسونیك مادل

یك دستگاه سرنگ پمپ جهات تزریاق ماایع اتیال بنازن

 ELMAساااخت کشااور آلمااان ،کااوره الکتریکاای ،هیتاار،

استفاده گردید .باه منظاور جلاوگیری و کااهش نوساانات

روتامتر ،ترازوی آزمایشاگاهی و دساتگاه گازکرومااتوگراف

احتمالی و به جهت یکنواخت سازی و ثابت نمودن تعادل،

مادل  SHIMADZU, Japan 2010مجهاز باه آشکارسااز

قباال از راکتااور حاااوی بسااتر جاااذب و کاتااالیزور از یااك

مایع بنزن با خلاو

یونش شعلهای بودند.

محفظه اختالط بافلدار استفاده شاد کاه جریاان پا

راکتور مورد استفاده و روش اجرا

خروج از محفظه اختالط وارد راکتور حاوی کاتاالیزور مای

در این پژوهش هوای حاوی گاز آلوده و گاز ازن با جریاان

گردید .برای اتصاال باین اجازای راکتاور از شایلنگهاای

متقاطع از قسمت پایین یك راکتور با جریاان ماداوم وارد

سیلیکونی که مقاوم به اثرات گااز ازن مایباشاد اساتفاده

میگردید سیستم ماورد اساتفاده ( شاکل  )1شاامل ساه

گردید .بخش خروجی سیستم نیز شامل دریچههای نمونه

بخش ورودی ،راکتور فرآیند و بخش خروجی باود .بخاش

برداری ،خروجی هاوای تصافیه شاده و تخلیاه کاتاالیزور

ورودی شامل کمپرساور هاوا ،اکسایژنسااز ،ژنراتاور ازن،

مصرف شده بود.
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های فرار به کار میرود به عنوان کاتالیزور و جاذب غیر

سیستم تولید بخارات اتیلبنزن (سرنگ پمپ) و روتامترها

سمرقندی و همکاران

حذف کاتالیستی اتیلبنزن از هوای آلوده

آماده سازی و مشخصات کاتالیزور

ساز انتخابی جهت شناسایی ترکیبات آلی است با طول

در این مطالعه ازکربوسیو به عنوان کاتالیزور و بستر جاذب

ستون  ،30mقطر داخلی ستون  ،0/25mmضخامت فیلم

غیر قطبای اساتفاده گردیاد .میازان ساطه ویاژه و انادازه

 0/25 µmو محدوده دمایی  50-200°Cانجام شد.

کربوسیو مورد استفاده در مطالعه باه ترتیاب  972 m2/gو

شرایط بهینه تجزیه گاز کروماتوگرافی شامل درجه حرارت

 1/8-2/3 mmبود .کربوسیو قبل از انجام آزمایشات جهات

محل تزریق  ، 200 °Cدمای آشکارساز  ،250°Cجریان

حذف هر گوناه آلاودگی احتماالی و رطوبات باه مادت 2

گاز حاماال در حادود  ،30 ml/minجریان گاز هیدروژن

ساعت در دمای  400 °Cقرار گرفته و در دسیکاتور کاامال

 30 ml/minو جریان هوا در حدود  300 ml/minفراهم

خشك میشد.

گردید (17و .)18برای اندازهگیری غلظت گاز ازن تولیدی

چگونگی انجام آزمایشات

توسط ژنراتور ازن از روش یدومتری استفاده گردید .در

برای بررسی تاثیر ازن و کربوسیو در حذف اتیلبنزن هوای

این روش خروجی ژنراتور ازن به وسیله عبور گاز از دو

آلوده حاوی اتیلبنزن در غلظتهای مشخص بطور مداوم

سری ظرف محتوی یدید پتاسیم ) (KIبه مدت  10دقیقه

در معرض ازن و کربوسیو به تنهایی و توام قرار گرفت.

تعیین شد ( .)19به منظور محاسبه ظرفیت جذب در دو

نمونهبرداری با استفاده از لوله زغال فعال ساخت شرکت

سیستم جاذب کربوسیو و ازن کربوسیو از معادله 1

 SKCو اندازهگیری غلظت اتیلبنزن قبل و بعد از انجام

استفاده شد.

آزمایشات در جریان هوا با استفاده از روش

1501

) NMAM(NIOSH Manual Analytic Methodو به

معادله ()1

v
m

q e  (C 0  C t ) 

کمك دستگاه گازکروماتوگراف مجهز به آشکارساز یونش

در این معادلاه  : q eظرفیات جاذب ) : C 0 ،(mg/gغلظات

شعلهای ) Flame Ionization Detector (FIDکه آشکار

اولیه ) : C t ، (mg/lغلظت جاذب شاده) : v ،(mg/lحجام
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شکل  -1طرح شماتیك سیستم مورد استفاده در مطالعه

سمرقندی و همکاران

حذف کاتالیستی اتیلبنزن از هوای آلوده

در دمای معماولی محایط( )27 ±2 °Cو فشاار اتمسافر و

سیستم شامل دبی جریان هوای ورودی به راکتور

تهویه مناسب انجام شد و باه منظاور ارزیاابی دقات روش

 ،3l/minمقدار بستر جاذب 15 gو رطوبت نسبی  %5ثابت

تجزیه هر نمونه سه باار در ساتون ماو ین کرومااتوگرافی

نگه داشته شد و فقط کارایی سیستم جاذب بر غلظتهای

تزریق و میانگین آنها به عنوان مقادار آن پاارامتر گازارش

مختلف اتیلبنزن مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت .یافته

گردید.

ها این بخش نشان داد که هر چه غلظت اتیلبنزن در

یافتهها

ابتدای سیستم افزایش مییابد زمان اشباع بستر و نقطه

تعیین کارآیی بستر جاذب کربوسیو در حذف اتیل

شکست جاذب کاهش مییافت نتایج کارایی کربوسیو در

بنزن از جریان هوای آلوده

حذف اتیلبنزن در نمودار  1نشان داده شده است.

نمودار  -1کارآیی بستر جاذب کربوسیو در پاالیش اتیلبنزن از جریان هوای آلوده
(وزن کاتالیزور  ،15 gجریانهوا  ،3 l/minماده آالینده ،اتیلبنزن و رطوبت نسبی )%5

تعیین کارایی ازن در حذف اتیل بنزن از جریان

متغیرهای تاثیرگذار بر کارایی سیستم شامل دبی جریان

هوای آلوده

هوای ورودی به راکتور  ،3 l/minرطوبت نسبی  %5همانند

نمودار  2کارایی  SOPبطور مجزا و بدون حضور کربوسیو

مرحله قبل ثابت نگه داشته شد .همان طور که مشاهده

در حذف اتیلبنزن از جریان هوای آلوده را نشان میدهد.

میگردد در این مرحله راندمان حذف توسط گاز ازن با

غلظت گاز ازن با ورودی ثابت  3l/minاکسیژن خالص به

افزایش غلظت اتیلبنزن در ورودی راکتور از  20ppmبه

دستگاه ازنساز 0/43 mg/min ،محاسبه گردید و سایر

 200ppmکاهش پیدا میکند.
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جریان ) : m ،(lوزن جاذب ) (gمایباشاد.کلیه آزمایشاات

در این مرحله از آزمایش پارامترهای موثر بر کارایی

سمرقندی و همکاران

حذف کاتالیستی اتیلبنزن از هوای آلوده

تعیین کارایی ازنزنی کاتالیزوری در حذف اتیلبنزن

راکتور ،3 l/minمقدار بستر جاذب  ،15gمقدار ازن ورودی

از جریان هوای آلوده

 0/43 mg/minو رطوبت نسبی  %5استفاده گردید و

نتایج کارایی  COPدر نمودار  3نشان داده شده است در

کارایی ازنزنی کاتالیزوری بر حسب غلظت خروجی اتیل

این مرحله از آزمایش به منظور بررسی اثر  COPاز ترکیب

بنزن از سیستم و نقطه شکست جاذب بررسی گردید یافته

دو روش بستر جاذب کربوسیو به عنوان کاتالیزور و

SOP

های این مرحله از آزمایش نشان میدهد که در

COP

با در نظر گرفتن شرایط آزمایش همانند مراحل قبل و

نقطه شکست و اشباع کربوسیو دیرتر از سیستم جاذب

متغیرهای تاثیرگذار شامل دبی جریان هوای ورودی به

کربوسیو به تنهایی اتفاق میافتد.

نمودار  -3کارایی ازنزنی کاتالیزوری در پاالیش اتیلبنزن از جریان هوای آلوده
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نمودار شماره  :2کارایی فرآیند ازنزنی ساده در پاالیش اتیلبنزن از جریان هوای آلوده
(جریانهوا  ،3 l/minمقدار گاز ازن  ،0/43 mg/minماده آالینده ،اتیلبنزن و رطوبت نسبی )%5

سمرقندی و همکاران

حذف کاتالیستی اتیلبنزن از هوای آلوده

(وزن کاتالیزور  ،15 gجریانهوا  ،3 l/minمقدار گاز ازن  ،0/43 mg/minماده آالینده ،اتیلبنزن و رطوبت نسبی )%5

کربوسیو و فرآیند ازن زنی کاتالیزوری

جذب اتیلبنزن در غلظتهای ورودی  COPبا استفاده از

در این مرحله از آزمایش حداکثر ظرفیت جذب (ظرفیت

کربوسیو در شرایط رطوبت نسبی  %5افزایش قابل توجهی

جذب در نقطه اشباع) بر حسب میلیگرم اتیلبنزن جذب

در مقایسه با ظرفیت جذب اتیلبنزن با جاذب کربوسیو به

شده به ازای گرم کربوسیو در دو سیستم جاذب کربوسیو

تنهایی دارد (نمودار .)4

نمودار  -4مقایسه ظرفیت جذب در دو سیستم جاذب کربوسیو و فرآیند ازنزنی کاتالیزوری

بحث

اتیلبنزن مناسب نیست ،زیرا که در مدت زمان کوتاهی از

در این مطالعه جهت نمایش بهتر کارایی تاثیر کاربرد

آالینده اشباع شده و نیاز به احیاء مکرر دارد .عالوه بر آن

ترکیبی ازن و جاذب کربوسیو  ،حذف اتیلبنزن در

جاذبهای کربنی از جمله کربوسیو با جذب فیزیکی

سیستم بستر جاذب کربوسیو و فرآیند ازنزنی ساده نیز

آالینده که فرآیندی غیراختصاصی و برگشتپذیر است

بررسی شد .نتایج حاصل از کارایی بستر جاذب کربوسیو

مولکولهای آالینده را در چند الیه توسط نیروی

در حذف غلظتهای مختلف اتیلبنزن از جریان هوای

واندروالسی بر سطه خود جمعآوری نموده و بدون تغییر

آلوده نشان دهنده آن است که نقطه شکست جاذب در

در ماهیت آالینده جذبی و صرفا با تغییر فاز از هوای

خروجی راکتور هنگام استفاده از جاذب کربوسیو به

ورودی به روی جسم جاذب ،سبب حذف آن میگردند

صورت مجزا با افزایش غلظت اتیلبنزن از  20 ppmبه

(8و .)20بنابراین زمانی که آالینده خطرناک و یا برای

 200 ppmاز  7ساعت به  3ساعت کاهش مییابد.

محیطزیست مسألهدار باشد استفاده از جاذبها به تنهایی

بنابراین با افزایش غلظت اتیلبنزن در هوای ورودی به

قابل تامل خواهد بود و نمیتواند یك فرآیند کامل برای

راکتور کارایی حذف توسط کربوسیو کاهش مییابد .بر این

حذف آالیندههای فرار از جریان هوای آلوده باشد.

اساس کربوسیو برای کاربرد در حذف غلظتهای باالی
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تعیین ظرفیت جذب اتیلبنزن در سیستم جاذب

و  COPمورد بررسی قرار گرفت .با توجه به نتایج ،ظرفیت

سمرقندی و همکاران

حذف کاتالیستی اتیلبنزن از هوای آلوده

آنها در زمانی است که با آالینده به حالت اشباع یا تعادل

با مولکولهای  VOCدر جذب شدن بر روی سطوح کربن

رسیده باشند (20و .)21دیوید 1و همکارانش در مطالعهای

فعال و اشباع آن باشد ( .)25همچنین نتایج مطالعه نیك

به بررسی و مقایسه حذف ترکیبات آلی به وسیله جذب بر

پی و همکاران بر روی حذف گاز متیل یدید از جریان هوا

روی گرانولهای کربن فعال و میعان تبریدی پرداخته و

در بسترهای کربن فعال و کربن فعال اصالح شده با نمك

اعالم نمودند که در روش جذب بر روی کربن فعال با

های آمینی ،نشان داد که جذب اندک متیل یدید بر روی

افزایش غلظت آالینده از  5000 ppmبه 50000 ppm

کربن فعال فقط در شرایط با رطوبت نسبی پایین امکان

زمان اشباع جاذب به طور قابل مالحظهای کاهش مییابد.

پذیر بوده و نمیتواند جاذب قابل اعتمادی در تصفیه

نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از روش جذب

جریانهای هوای آلوده در رطوبت نسبی باال باشد ،در این

برای کنترل  VOCها از جریان هوای آلوده خروجی

مطالعه با افزایش رطوبت نسبی به  ، %65ظرفیت جذب بر

هنگامی موثر است که غلظت  VOCدر گاز آالینده

روی کربن فعال در حدود  %92کاهش یافت (.)26

بارگذاری شده در سطه قسمت در میلیون ) (ppmباشد.

در بررسی کارایی  SOPدر حذف اتیلبنزن از جریان هوای

درحالیکه حذف  VOCتوسط روش میعان در غلظتهای

آلوده ،نتایج نشان داد که در غلظتهای مورد مطالعه

نسبتا باالتر (>  )%1موثر بود .)22( .همچنین وجود

راندمان حذف به طور متوسط کمتر از  %25میباشد.

رطوبت در جریان هوای ورودی سبب کاهش راندمان

بطوریکه هر چه غلظت از  20 ppmدر ابتدای سیستم به

حذف آالینده جذبی توسط جاذبهای کربنی میگردد هر

غلظت  200 ppmافزایش می یافت راندمان حذف از 32%

چند این مطالعه با شرایط رطوبت نسبی پایین ( )%5انجام

به  18%کاهش مییافت .دلیل اصلی کاهش راندمان در

شده است اما در شرایط رطوبت نسبی باال ،مولکولهای

استفاده از گاز ازن به تنهایی توانایی اکسیداسیون کم

آب در جایگاههای آبدوست بستر جاذب جمعآوری و به

ترکیبات آروماتیك و آلکنها توسط ازن و کم بودن زمان

دنبال آن میکروپورهای موجود بر سطه کربوسیو به

ماند الزم برای واکنش کامل بین ازن و اتیلبنزن در نتیجه

واسطه اثر مو ینه پر میشوند .این پدیده با ممانعت از

مداوم بودن سیستم است ( )27که این موضوع با نتایج

ورود اتیلبنزن به جایگاههای جذبی ،سبب کاستن از

مطالعه چاو 3و همکارانش مطابقت دارد .ایشان در بررسی

ظرفیت جذبی کربوسیو خواهد شد (23و.)24

پتانسیل استفاده از سیستم ترکیبی ازن و ز ولیت بر روی

نتایج مطالعه میراسول 2و همکاران با عنوان تاثیر بخار آب

حذف بخارات تولو ن مشاهده کردند که کارایی گاز ازن به

بر روی جذب ترکیبات آلی فرار بر روی کربن فعال بر پایه

تنهایی در حذف تولو ن در حدود  %8بود و علت این

لیگنین نشان داد که با افزایش مقدار بخار آب موجود در

پدیده را کوتاه بودن زمان واکنش میان گاز ازن و تولو ن

هوای ورودی بر روی جاذب مقدار جذب  VOCبه شدت

ذکر کردهاند ( .)28در این مطالعه به منظور همپوشانی و

کاهش مییابد .این کاهش راندمان جذب برای مقادیر

رفع محدودیتهای روش  SOPو جاذب کربوسیو به

Dwivedi
Rodrı´guez-Mirasol

1
2
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مهمترین محدودیت جاذبهای سطحی کاهش کارآیی

باالتر رطوبت ممکن است به دلیل رقابت مولکولهای آب

سمرقندی و همکاران

حذف کاتالیستی اتیلبنزن از هوای آلوده

تنهایی و بهبود و ارتقاء عملکرد آنها در پاالیش ترکیبات
آلی فرار از جریان هوای آلوده از ترکیب این دو روش
استفاده شد .نتایج این مرحله از تحقیق بیانگر آن است که
های مجزای جذب بر روی کربوسیو و  SOPدارد .همان
طور که نتایج نشان داد نقطه شکست جاذب و خروج اتیل
بنزن از راکتور ترکیبی با افزایش غلظت از  20 ppmبه
 200 ppmاز 10ساعت به  5ساعت کاهش یافت در
حالیکه این زمان برای سیستم جذب بر روی کربوسیو بین

شکل  -2نقش جایگاههای فعال سطحی کربوسیو در تجزیه ازن

 7تا  3ساعت بوده است .بنابراین ،مشاهده میشود زمان

گزارش شده است که در واکنش میان ازن و جایگاههای

پیدایش اتیلبنزن در خروجی راکتور ترکیبی در شرایط

اسید لو ی

جاذب سطحی ،ازن به اتم فعال اکسیژن

یکسان آزمایشگاهی بیشتر بوده است .و بطور میانگین در

تجزیه و اتمهای فعال اکسیژن با حمله به باندهای پیوندی

تمامی غلظتها افزایش راندمان  45%مشاهده میگردد.

یگانه بین اتمهای کربن ( )C-Cو یا باندهای پیوندی بین
از

اتمهای کربن هیدروژن ( )C-Hباعث تجزیه اتیلبنزن

اشباع بستر در خروجی راکتور با غلظت ورودی برابر می

خواهد شد .چاینگ 1و همکاران در مطالعهای ازناسیون

گردید در حالیکه در سیستم ترکیبی غلظت اتیلبنزن

کربن فعال و اثرات آن را بر روی جذب  VOCها با متیل

از اشباع کمتر از غلظت ورودی میباشد.

اتیلکتون و بنزن مورد بررسی قرار داده و گزارش نموده

همچنین مقایسه نتایج حداکثر ظرفیت جذب اتیلبنزن در

اند که ازناسیون کربن فعال میتواند سطه ویژه و گروه

دو سیستم جذب بر روی کربوسیو و  COPنشان داد که

های عاملی اکسیژندار کربن فعال را افزایش دهد .واکنش

در شرایط برابر حداکثر ظرفیت جذب اتیلبنزن به ازای

های ازن بر روی کربن فعال ،ساختار فیزیکی کربن فعال

گرم جاذب در سیستم ترکیبی به ویژه در غلظتهای

را از طریق بزرگ نمودن حجم حفرهای در سطوح میکرو

باالتر بیش از  2برابر ظرفیت جذب در سیستم کربوسیو

حفرات تغییر میدهد و در نتیجه آن جایگاههای فعال و

میباشد که موید کارایی باالتر فرآیند ترکیبی است.

گروههای عاملی به ویژه هیدروکسیل و کربوسیل افزایش

بنابراین اثر تشدیدکنندگی و ترکیب ازن کاتالیزور

مییابند ( .)29همچنین جاذب سطحی با جذب سطحی

(کربوسیو) در فرآیند  COPجهت حذف اتیلبنزن قابل

ازن و اتیلبنزن زمان ماند الزم برای واکنش میان اتیل

تشخیص است .دلیل این مشاهده با غالب بودن واکنش

بنزن و ازن را افزایش و موجب بهبود کارایی حذف می

های کاتالیزوری نسبت به واکنشهای اکسیداسیون و

گردد .عالوه بر آن مولکولهای اکسیژن حاصل از تجزیه

جذب قابل توصیف است .به نظر میرسد خصوصیات

ازن با بخار آب موجود در سیستم واکنش داده و منجر به

سطه کاتالیزور و جایگاههای فعال سطحی (جایگاههای

تولید رادیکالهای فعال هیدروکسیل میگردد که در

در سیستم کربوسیو غلظت اتیلبنزن خروجی پ

خروجی پ

اسیدلو ی ) مهمترین فاکتور موثر در تجزیه ازن به
رادیکالهای فعال میباشد (شکل .)2
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ترکیب این دو روش راندمان قابل توجهی نسبت به روش

سمرقندی و همکاران

حذف کاتالیستی اتیلبنزن از هوای آلوده

تجزیه و اکسیداسیون غیرمستقیم اتیلبنزن شرکت نموده

(30و.)31

و باعث افزایش راندمان حذف میشوند (شکل )3

همچنین نتایج تحقیقات مشابه نشان داده است که در

ایشان چند مکانیسم ممکن را برای ازنزنی کاتالیزوری

(O3) E◦ =2/08 v

VOCها پیشنهاد نمودهاند .اولین مکانسیم احتمالی اینکه:

اتمهای اکسیژن فعال ( O•)E◦=2/42vو رادیکالهای

هر دوی ازن و  VOCبه طور همزمان بر روی جاذب جذب

اکسیژن

شده و در ادامه جذب ازن آن را دستخوش فرآیندهای

( O2)E◦=1/32vنیز نقش قابل توجهی در تجزیه اتیل بنزن

تجزیهای نموده و سبب تبدیل آن به رادیکالهای فعال و

دارد که با حضور آن میزان تجزیه ازن برای اکسیداسیون

واکنشهای ثانویه با  VOCمینماید .مکانیسم احتمالی

اتیلبنزن افزایش مییابد .همچنین این مولکول با

دیگر اینکه  VOCبر روی جاذب جذب شده و بطور

)(Autoxidation Processes

مستقیم با فاز گازی ازن واکنش میدهد .میزان واکنش

ترکیبات واسط رادیکالی که از دالیل مهم غیرفعال شدن

 VOCبستگی به غلظت فاز گازی ازن دارد .در این مطالعه

کاتالیزور میباشند را اکسید مینماید( .)32-30همچنین

میزان حذف تولو ن در فرآیند ازنزنی کاتالیستی نسبت به

در مطالعهای وانگ 1و همکارانش بر روی حذف VOCها از

فرآیند جذب سطحی ز ولیت و MCM-41به صورت

فضاهای بسته بوسیله ازنزنی بر روی مواد متخلخل

جداگانه 20 ،تا  %40افزایش یافت که با نتایج این قسمت

مختلف گزارش نمودهاند که ازن در روی جایگاههای اسید

مطابقت دارد (.)33

فرآیند ازنزنی کاتالیزوری عالوه بر ازن
هیدروکسیل

( ، OH•)E◦=2/80vمولکول

فرآیندهای خوداکسای

لو ی

جاذب متخلخل به مولکول اکسیژن و اتم فعال

اکسیژن تجزیه میگردد.

در مطالعه مشابه دیگری ،ایناگا 2و همکاران در بررسی
اکسیداسیون کاتالیزوری بنزن با ازن بر روی آلومینای

Kwong

1
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میگردد در تحقیقات آتی خروجی راکتور ترکیبی با

پوشش داده شده با اکسیدهای منگنز اظهار نمودهاند که

استفاده از روشهای پیشرفته دستگاهی مانند گاز

واکنشهای اکسیداسیون بنزن توسط گاز ازن به طور

( مورد مطالعهGC-MS) کروماتوگراف– طیف سنج جرمی

 یافتههای آنان نشان می.جدی به تجزیه ازن بستگی دارد

 بنابراین فرآیند ازنزنی کاتالیزوری.و آنالیز قرار گیرند

دهد که فعالیت گونههای مختلف اکسیژن فعال شکل

توسط کربوسیو میتواند یك روش نویدبخش و جایگزین

گرفته از تخریب ازن بر روی کاتالیزور مسئول تجزیه و

سیستمهای رایج حذف ترکیبات آلی فرار به ویژه ترکیبات

.)34( اکسیداسیون بنزن هستند

.سمی از جریان هوای آلوده باشد

نتیجهگیری

تشکر و قدردانی

به طور کلی یافتههای این مطالعه نشان داد که ازنزنی

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی

کاتالیزوری نسبت به سیستم جاذب کربوسیو و ازنزنی

بهداشتمحیط دانشگاه علوم پزشکی همدان میباشد که

ساده کارایی بیشتری در پاالیش اتیلبنزن از جریان هوای

 نویسندگان از.با حمایت مالی آن دانشگاه انجام شده است

آلوده دارد بطوری که فرآیند ازنزنی کاتالیزوری طی مدت

حوزه معاونت پژوهشی و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

زمان بیشتر غلظتهای باالتری از اتیلبنزن را حذف می

 تشکر و قدردانی،دانشگاه که این طرح را حمایت نمودهاند

 از محدودیتهای این مطالعه میتوان به دشواری.نماید

.مینمایند

ساخت اتمسفر آلوده استاندارد به روش دینامیکی و عدم
 پیشنهاد.سنجش ترکیبات حدواسط تولیدی اشاره نمود
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