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تجزيه فتوکاتاليستی فنل از آب با استفاده از نانوذره  TiO2تثبيت شده در حضور
اشعه UV
الهه فقیه نصیری  ،0داریوش یوسفی کبریا * 0و فرهاد

قادری8

 0دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 0دانشیار گروه عمران محیط زیست ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر
 8استادیار گروه عمران محیط زیست ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
(دریافت ،19/8/00 :پذیرش ،19/2/02 :نشر آنالین)19/2/00 :
چکيده
استتتفاده از آ هتتای نامتعتتارف بتته من تتور تتل مش ت الت ک ت آبتتی بستتیار کارآمتتد استتت .مطالعتتات بتتر روی ایتتن منتتابل نشتتان داده کتته ل تتت
برخی آالیندههتا بتیا از تد مجتاز متیباشتد ،ولتی بتا استتفاده از روشهتای گونتاگون متیتتوان تذف ایتن آالینتدههتا را موبتش شتد .استتفاده از
فتوکاتالیست ،از روشهای نوین تذف آالینتدههتا از محلتول هتای آبتی استت .در ایتن پتحوها تذف فنتل بتا ل تت اولیته  05میلتیگتر در لیتتر،
بتتا استتتفاده از فتوکاتالیستتت دیاکستتید تیتتتانیو متتورد بررستتی قتترار گرفتتت .نتتانو ره دیاکستتید تیتتتانیو بتتا ل تتت  05گتتر بتتر مترمربتتل بتتر روی
ستتطپ پل ستتیگلتتت تیبیتتت شتتد و بتترای فعتتالستتازی از الم ت هتتای فتترابنفا بتتا تتتوانهتتای  90 ،05 ،00و  055استتتفاده گردیتتد .نتتتای نشتتان
میدهد که بیاترین میزان ذف فنل با تابا  055وات اشعه فرابنفا در  pH=00برابر با  10/0درصد بوده است.
کليدواژهها :فنل ،دیاکسید تیتانیو  ،نانوفتوکاتالیست ،اشعه فرابنفا.

 -7مقدمه
کشور ایتران بتز منتاخش خشتن و نیمته خشتن محستو
میگتردد و ی تی از راههتای مناستش بترای ببتران کمبتود آ
استتتتفاده مجتتتدد از آن و یتتتا استتتتفاده از منتتتابل آ هتتتای
نامتعتتارف باشتتد .بتتا توبتته بتته برختتورداری کشتتور در شتتمال و
بنو به منابل ع تی دریاهتا و از آنجتایی کته ایتن منتابل بته
محتتل تیلیتته انتتواد آالینتتدههتتای انستتانی و صتتنعتی تبتتدیل
گشتتته استتت ،بنتتابراین تصتتفیه آن بتترای مصتتارف میتلتت
ضروری است.
از بملته مشتتشهتای هیدروکستی بنتزن ،فنتل متیباشتد
ایتن متاده دارای فرمتول شتیمیایی  C6H5OHبتوده کته در آ -
هتای خبیعتی و شتر  ،پستا صتنایل پتروشتیمی ،دارویتی و
نیتتز تولیتتد انتتواد پالستتتین و رزیتتن یافتتت متتیشتتود و دارای
اهمیتتت ویتتحهای متتیباشتتد ( Xieو هم تتاران .)0559 ،قابلیتتت
باالی فنل بته ترکیتش شتدن بتا کلتر باعتد ایجتاد کلروفنتلهتا
میگردد که این ماده نستبت بته فنتل ستمیت بیشتتری داشتته

و مقتتتاو در برابتتتر تجزیتتته هستتتتند ( Wangو هم تتتاران،
 .)0111بتتاالترین تتد مجتتاز فنتتل بتترای آشتتامیدن بتتر استتاس
استتتتاندارد ستتتازمان بهداشتتتت بهتتتانی ( )0112( )who0و
مؤسستته استتتاندارد ایتتران  5/0میلتتیگتتر در لیتتتر بیتتان شتتده
است.
نوشتتتادی و قنبتتتریزاده ( ،)0810بهتتتت گنتتتدزدایی آ
آشامیدنی کارایی اثر نتانو رات نقتره متورد بررستی قترار دادنتد.
روشهتتای میتلتت بداستتازی توستتط تقطیتتر بتتا بیتتار،
استتتیرا  ،بتتذ ستتطحی ،اکستتایا یتتر کاتالیستتتی هتتوای
مرختتو  ،تیریتتش بیولتتونی ی فنتتل ،اکستتایا ال تروشتتیمیایی،
اکستتایا بتتا اکستتیدکنندههتتای شتتیمیایی ،نانوفیلتراستتیون و
استتتمز مع تتتوس ،متتتورد استتتتفاده قتتترار گرفتنتتتد ( Buscaو
هم تتتتتتتتتتتتتتتتاران0558 ،؛ 0552 ،Rappoport؛  Zhangو
هم اران 0550 ،و .)0552 ،Ipek
هر ین از این روشها دارای عیشهایی بوده که استفاده از
آنها را محدود کرده است .استفاده از فناوریهایی با هزینههای
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سرمایهگذاری ک  ،ابعاد کوچن و ظرفیت بسیار باال ،از بمله راه-
لهای رفل این معایش میباشد .تقریباً همه روشهای
اکسیداسیون پیشرفته بر اساس تولید یا دامنه ،رادی ال
هیدروکسیل است که مقادیر وسیعی از آالیندهها را به صورت یر
انتیابی و سریعاً اکسید میکنند ( Klavariotiو هم اران.)0551 ،
روشهایی همچون ازنزنی ال تروشیمیایی ،فنتون ،اشعه فرابنفا
و  ...برای تولید رادی ال هیدروکسیل وبود دارد ( Sadikو
0558 ،Nashed؛  Martinez-Huitleو .)0551 ،Brillas
استتتفاده از فتوکاتالیستتت دیاکستتید تیتتتانیو ی تتی از
روشهتای تیریتش کننتده در بتین فرآینتدهای اکسیداستیون
پیشتترفته محستتو متتیگتتردد ( Ehrampooshو هم تتاران،
0500؛  Knstantinouو  .)0552 ،Albanisتتتتابا نتتتور بتتته
یتن نیمتهرستانا در ختی واکتناهتای فتوکاتالیستتی موبتش
انتقال ال تترونهتا از نتوار ظرفیتت بته نتوار رستانا متیشتود.
فتترهای کتته از برانگییتتته شتتدن ال تتترون ایجتتاد شتتداستتت،
مول تتولهتتای آالینتتده را اکستتید کتترده و یتتا بتتا آ یتتا
هیدروکستتید واکتتنا داده و رادی تتال هیدروکستتیل تولیتتد
متتتیکنتتتد ( Gayaو  .)0558 ،Abdullahیتتتر ستتتمی بتتتودن،
توانایی اکسیداستیون بتاال ،بتذ نتور فترابنفا ،قیمتت ستنتز
پتایین از بملته مزایتای استتفاده از دیاکستید تیتتانیو متی-
باشتتد ( Jeniو 0550 ،Kanmani؛  Mahmoodiو هم تتتاران،
.)0559
در مطالعتتهای کتته بتتر روی تجزیتته فتوکاتالیستتتی توستتط
نتتانو رات رویاکستتید تیبیتتت شتتده بتتر بستتتر بتنتتی صتتورت
گرفتتت pH ،بهینتته بتترای تتذف فنتتل هماننتتد تحقیتتش اضتتر
 00ب ته دستتت آمتتد .ل تتت اولیتته آالینتتده  05میلتتیگتتر در
لیتتتر ،میتتزان متتاده کاتالیستتت  85گتتر بتتر مترمربتتل و تحتتت
تابا اشعه سته المت متاورای بتنفا بتا تتوان  8وات ،پتت از
گذشتتت  0ستتاعت بتتیا از  15درصتتد تتذف فنتتل مشتتاهده-
گردید (زمانخان و هم اران.)0810 ،
مطالعتتات نشتتان دادنتتد ،بتتا استتتفاده از فتوکاتالیستتت دی-
اکسید تیتانیو بتا ل تت  0گتر در لیتتر ،درصتد تذف فنتل
در متتتدت زمتتتان  9ستتتاعت برابتتتر بتتتا  10استتتت ( Salahو
هم تتاران .)0552 ،فرآینتتد فتوکاتالیستتتی نتتانو رات تیتتتانیو
دیاکستتید تیبیتتت شتتده در رانتتدمان تتذف نفتنیتتن استتید از
فاضال مصتنوعی ،متورد ارزیتابی قترار گرفتت .نفتنیتن استید
از بمله استیدهتای آلتی موبتود در نفتت ختا متیباشتد .نتانو
رات دیاکستتتید تیتتتتانیو بتتتر روی صتتتفحهای از بتتتنت
پلتتیاتتتیلن تیبیتتت گردیتتد .بتتاالترین رانتتدمان تتذف پتتت از

متتدت  2ستتاعت  10درصتتد تحتتت تتتابا نتتور خورشتتید بتته
دست آمد ( McQueenو هم اران.)0509 ،
در پحوهشتتی تیریتتش فتوکاتالیستتتی نیتروبنتتزن از آ را
با استفاده از دوپ تیتانیتا متورد بررستی و نشتان داده شتد کته
رونتتد تیریتتش روی ستتطپ کاتالیستتت ر متتیدهتتد و تتذف
نیتروبنتتزن و نیتتترونن آلتتی بتتا بتتازده  11درصتتد و  80درصتتد
بوده است ( Nitoiو هم اران.)0500 ،
محققتتان در ستتال  0559بتته ایتتن نتیجتته رستتیدند کتته
استتتفاده از دیاکستتیدتیتتتانیو بتتا خلتتو  %11بتته عنتتوان
فتوکاتالیستتت در تصتتفیه پستتا فاضتتال تتاوی فنتتل و اتیتتل
الکتتتتات و همچنتتتین یتتتون متتتت ستتترعت ستتتقو رات را
افتتزایاداده و باعتتد ستتهولت بداستتازی دانتتههتتا از پستتا
فاضتتال متتیگتتردد.این آزمایشتتات در pHهتتای میتلتت در 8
محتتدوده  05 ،9 ،2و در ختتول  2ستتاعت انجتتا گرفتتت (Zou
و هم اران.)0559 ،
شتتتاهرضتتتایی و هم تتتاران ( ،)0500نیتتتز بتتترای تتتذف
آالینتتتدههتتتای تتتاوی فنتتتل و مشتتتتقات آن بتتتا استتتتفاده از
فتوکاتالیستتت دیاکستتیدتیتانیو بتته صتتورت دو تتابی و تحتتت
تابا اشعه فترابنفا بته ل تت بهینته فتوکاتالیستت برابتر بتا
 055میلتتیگتتر در لیتتتر دستتت یافتنتتد ،همچنتتین ل تتت
بهینه آالینتده بهتت تذف برابتر بتا  055میلتیگتر در لیتتر
گزارش شد.
بتا توبتته بته ایتتن کته بیشتتتر مطالعتات انجتتا شتده یتتا در
شرایط دو ابی انجتا گردیتد و یتا بته صتورت تیبیتت شتده بتر
کتتربن فعتتال و متتدیاهای مستتتمرش انجتتا شتتد و هریتتن صتترف
هزینتتههتتای بتتاال ،مشتت الت راهبتتری و بداستتازی رات در
زمتتان انتتدازهگیتتری آالینتتده را بتته همتتراه دارد و مطالعتتات
کمتتری بته صتتورت تیبیتت نتانو ره بتتر بستترهای ثابتت انجتتا
شتتد در ایتتن تحقیتتش قابلیتتت فرآینتتد فتوکاتالیستتتی دیاکستتید
تینتتانیو کتته بتته روش ستتاده و کتت هزینتته بتتر بستتتر ثابتتت
تیبیتتت شتتد در تتذف فنتتل در شتترایط میتلتت  9 ،8( pHو
 )00و تتتوانهتتای میتلتت تتتابا فتترابنفا ( 90 ،05 ،00و
 055وات) مورد بررسی قرار گرفت.
 -2مواد و روشها
فنل با فرمول شیمیایی  C6H5OHاز شرکت مرک آلمان تهیه
گردید .کاتالیست مورد استفاده ،نانو ره  TiO2ساخت شرکت
تحقیقاتی نانومواد آمری ا 0میباشد که در  0فاز آناتاز و روتایل (به
ترتیش  05و  85درصد) و با خلو  %11بوده است .همچنین
اندازه این نانو ره  05نانومتر میباشد.
1. US research nanomaterials
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 -9نتايج و بحث
 -7-9بررسی تثبيت نانوذره بر روی سطح
در ش ل ( )0صحت پوشادهی و تیبیت فتوکاتالیست
 TiO2بر روی سطپ پل سیگالس نشان داده شده است.

شکل  -7سيستم پيوسته با نانوذره تثبيت شده

منبل نور در ایتن آزمتایا المت هتای فترابنفا نتود  Cبتا
ختتول متتو کمتتتر از  085نتتانومتر و دارای تتتوانهتتای  00وات
ساخت کشور تایوان میباشد کته تتوانهتای متورد نیتاز در ایتن
پتتحوها ،بتتا استتتفاده از متتوازی بستتتن الم ت هتتای  00وات و
رستتیدن بتته تتتوانه تای  90 ،05 ،00و 055صتتورت متتیگیتترد.
بتتترای انتتتدازهگیتتتری شتتتدت تتتتابا از دستتتتگاه UV-meter
لوترون مدل  UVC-002ساخت کشور تایوان استفاده شد.
منبتتل نتتور در فاصتتله 00ستتانتیمتتتری از ستتطپ نمونتته
تعبیه شتده استت .در شت ل ( )0سیستت بتهکتار رفتته در ایتن
پحوها نشان داده شده است.
برای انجا فرایند ذف از محف های به ج  955میلیلیتر
اوی فنل به وسیله
از بنت پل سی گالس استفاده شد و آ
پم پریستالتین مدل  TR.ACQUEساخت کشور ایتالیا
بازچرخانی شد .تیبیت نانو رات به مقدار  05گر بر مترمربل به
روش چسش بتن آ بند ( 0 )WSMبر روی سطپ پل سیگلت انجا
شد و صحت تیبیت نانو رات و تعیین اندازه آنها با استفاده از
0
ت نینن می روس وپ ال ترونی روبشی نشر میدانی ()FESEM
ساخت شرکت تیاکسن محصول کشور چن با پوشادهی خال
صورت گرفت.
تعیین ل ت فنل با استفاده از روش رنگسنجی مستقی با
معرف -2آمینوآنتیپرین در خول مو  055نانومتر مطابش با روش
 EPA1590در دستگاه اسپ تروفتومتر مدل UV/Vis S0055
ساخت شرکت یونی و کشور آمری ا انجا شد.
در پایان تجزیه و تحلیل اماری دادهها با استفاده از نر افزار
 SPSSنسیه  05انجا شد .خرح آماری مورد استفاده فاکتوریل بر
پایه کامالً تصادفی بود که میانگینها با آزمون دان ن در سطپ
اخمینان  10درصد مقایسه شدند.

1. Water Sealer Method
2. Field Emission Scanning Electron Microscopy

شکل  -2صحت پوشش دهی و تثبيت نانوذره بر روی سطح

 -2-9ميزان حذف فنل
میزان تذف فنتل بتا استتفاده از نتانو ره تیبیتت شتده در
ش ل ( )8نشان داده شتده استت .میتزان تذف فنتل بتا تتابا
 055وات اشتتعه فتترابنفا و در  95دقیقتته ابتتتدایی در التتت
اسیدی بسیار کت و تدود  2درصتد بتوده و در زمتان بتین 95
تا  085دقیقه سرعت تذف بتا شتیش تقریبتاً ی ستانی افتزایا
متتییابتتد و در ستتاعت پایتتانی مجتتدداً از میتتزان ستترعت تتذف
آالینده کاسته میشود.
در التتت خنیتتی نیتتز رونتتد تتذف فنتتل تقریبتاً مشتتابه بتتا
التتت استتیدی مشتتاهده گردیتتد و در ستتاعات دو و ستتو
ستترعت تتذف آالینتتده بتتیا از ستتاعات اولیتته و پایتتانی بتتوده-
استتت .در  pH=00و ستتاعت اولیتته تتذف فنتتل بتتا ستترعت
بتتاالیی صتتورت متتیگیتترد و ستتپت از میتتزان ستترعت تتذف
کاسته شده و با شتیش تقریبتاً ی ستانی نشتان داده شتده استت.
در ستتاعت پایتتانی ستترعت تتذف بتتیا از ستتاعات دو و ستتو
و کمتر از  95دقیقه اول بوده است.
بتتیاتتترین درصتتد تتذف فنتتل تحتتت تتتابا  055وات
اشعه فترابنفا و در  pH=00برابتر بتا  10/0و کت تترین درصتد
ذف آن در  pH=8برابتر بتا  99/9بتوده استت .در تمتا زمتان-
های متورد بررستی میتزان تذف در التت استیدی کت تترین
مقدار و در الت بازی بیشترین مقدار مشاهده گردید.
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در شتترایط تتتابا  90وات اشتتعه فتترابنفا میتتزان تتذف
فنتتل در ستته التتت میتل ت استتیدی ،خنیتتی بررستتی گردیتتد.
در التتتتت استتتتیدی ( )pH=8در  95دقیقتتتته اول تتتتدود 8
درصتتد تتذف مشتتاهده گردیتتد و ستتپت ستترعت تتذف در
ستتاعت دو افتتزایا پیتتدا کتترد و در ستتاعت ستتو ستترعت
ذف بتا شتیش مالیت تتری صتورت گرفتت و در نهایتت تذف
آالینده در ساعت پایانی بتا شتیبی برابتر بتا ستاعت دو صتورت
گرفت (ش ل (.))2
در التتت خنیتتی نیتتز همتتان ختتور کتته در ش ت ل مشتتاهده
متتیگتتردد ،ستترعت تتذف فنتتل در دو ستتاعت اول بتته تتتدری
افتتزایا پیتتدا کتترده و در دو ستتاعت پایتتانی میتتزان تتذف بتته
تدری کاها پیدا میکند.
به ختوری کته شتیش نمتودار در ستاعت اول و آختر تقریبتاً
بتتا ی تتدیگر برابتتر بتتوده استتت .در تتالتی کتته  pH=00بتتوده
سرعت ذف پتت از گذشتت  005دقیقته بته ختور محسوستی
بتتیا از دو  pHدیگتتر (استتیدی و خنیتتی) بتتوده و در ستتاعت
سو از سرعت تذف انتدکی کاستته شتده و در ستاعت پایتانی
بر سرعت آن افزوده شده ولی هنتوز شتیش کت تتری نستبت بته
دو ساعت اول آزمایا دارد.
تحتتت تتتابا  90وات اشتتعه فتترابنفا در تمتتامی زمتتانهتتا
میزان تذف فنتل در التت بتازی بته ترتیتش بتیا از التت
خنیی و اسیدی بوده است.
بتتیاتتترین و کت تتترین درصتتد تتذف فنتتل بتته ترتیتتش در

 pH=00و  pH=8برابر با  82/2و  90/0بوده است.
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شکل  -9حذف فنل در pHهای مختلف (المپ با توان  711وات)

ذف ()%

تتذف فنتتل بتتا تتتوان  05وات المتت فتترابنفا در شتت ل
( )0نشان داده شده است .همتان ختور کته مشتاهده متیگتردد
در التتتت استتتیدی ( )pH=8در ستتتاعات اول ،دو و ستتتو
سرعت ذف فنتل بته تتدری افتزایا پیتدا کترده و در ستاعت
چهتار بتا همتان شتیش قبلتتی ادامته پیتدا متیکنتد .در التتت
خنیی تذف فنتل در  0ستاعت اول بتا شتیش تقریبتاً ی ستانی
صورت می گیترد ،در ستاعت ستو میتزان تذف فنتل افتزایا
پیتتدا کتترده و در ستتاعت پایتتانی بتتا ستترعتی مشتتابه بتتا ستتاعات
اولیه ادامته متییابتد .در التت بتازی ( )pH=00میتزان تذف
در  95دقیقتته اول برابتتر بتتا  08درصتتد بتتوده و بتته تتتدری از
ستترعت تتذف در ستتاعات دو و ستتو کاستتته شتتده و در
نهایتتت تتذف فنتتل در زمتتان بتتین  085تتتا  025دقیقتته بتتا
همتتان ستترعت اولیتته صتتورت متتیگیتترد .تحتتت تتتابا  05وات
هماننتتد التتتهتتای پیشتتین در تمتتامی زمتتانهتتا در التتت
اسیدی ک تترین و در التت بتازی بتیاتترین رانتدمان تذف
مشاهده گردید .بیاتترین و کت تترین تذف فنتل بته ترتیتش
در التهتای بتازی و استیدی ر داده کته بترای  pH=00ایتن

مقتتدار برابتتر بتتا  99/1درصتتد و بتترای  pH=8برابتتر بتتا 28/0
درصد استت .درصتد تذف فنتل بتا استتفاده از المت  00وات
در ستته التتت  pHاستتیدی ،خنیتتی و بتتازی متتورد بررستتی
قرارگرفت (ش ل (.))9
با توبه بته شت ل مشتیی متیگتردد کته التت استیدی
ستترعت تتذف از ستتاعت اولیتته تتتا ستتاعت پایتتانی بتته تتتدری
افتتزایا یافتتته استتت .در التتت خنیتتی ،ستترعت تتذف در
ساعت دو نسبت بتا ستاعت آ تارین کت تتر شتده و در ستاعت
سو شیش نمتودار مجتدداً افتزایا یافتته و سترعت تذف بتاال
میرود .در ساعت پایتانی کتاها شتیش نمتودار مشتاهده متی-
گتردد و فنتتل بتتا سترعتی تقریبتاً برابتتر بتا ستتاعت اولیتته تتذف
میگردد .در التت بتازی زیتر تتابا  00وات اشتعه فترابنفا،
تتذف فنتتل در ستتاعات اول ،س تو و چهتتار بتتا شتتیش تقریب تاً
ی سانی صورت گرفتته استت .سترعت تذف فنتل همتان ختور
کتته در شتت ل مشتتاهده متتیگتتردد ،در ستتاعت دو انتتدکی
کاها پیدا کرده استت .هماننتد نمودارهتای پیشتین کته بترای
ذف فنتل بررستی شتد ،در ایتن نمتودار نیتز تحتت تتابا 00
وات بیشتتترین تتذف در همتته زمتتانهتتای متتورد بررستتی در
 pH=00و ک ت تتترین تتذف در  pH=8صتتورت گرفتتته استتت.
بتتیاتتترین و کت تتترین تتذف بتته ترتیتتش در  pH=00برابتتر بتتا
 95/0درصد و در  pH=8برابر با  22/8درصد بوده است.
از مقایستته نمودارهتتا ،ایتتن نتیجتته اصتتل متتیگتتردد کتته
بتتیاتتترین تتذف فنتتل در  pH=00و تحتتت تتتابا اشتتعه
فرابنفا با تتوان  055وات و کت تترین تذف آن تحتت تتابا
 00وات و در  pH=8ر داده است.
ستتمرقندی و هم تتاران ( ،)0559نیتتز بتته  pHبهینتته برابتتر
با  00برای ذف فنتل توستط دیاکستید تیتتانیو بته صتورت
دو تتابی دستتت یافتنتتد .میتتزان تتذف آالینتتده در متتدت زمتتان
ی ستتان امتتا بتتا تتتوان  855وات المتت  UVمشتتابه بتتا نتتتای
پحوها اضر به دست آمد.
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است که فنتل در آ بتا محتیط قلیتایی ،بته عنتوان یتن گتروه
دارنتده هیدروکستید متیتوانتتد بتا از دستت دادن هیتدرونن بتته
صتتورت یتتون فنوکستتید درآیتتد .ایتتن یتتون نستتبت بتته فنتتل
واکناپذیرتر می باشتد .امتا در محتیط استیدی فنتل کمتتر بته
صورت درآمده و واکتناپتذیری کت تتری از ختود نشتان متی-
دهد (موریسون و بوید).
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60
45

مطالعتتات دیگتتری بتتا استتتفاده از نتتانو رات رویاکستتید
تیبیت شتده بتر بستتر بتنتی بته بررستی تجزیته فتوکاتالیستتی
فنل انجا شتد pH .بهینته بترای تذف فنتل بتا ل تت اولیته
آالینده  05میلیگتر در لیتتر ،هماننتد تحقیتش اضتر 00 ،بته
دستتت آمتتد .تتذف آالینتتده بتته میتتزان  15درصتتد بتته وستتیله
نانو رات رویاکسید با ل تت  85گتر بتر مترمربتل کته بتیا
از ل ت نتانو ره استتفاده شتده در ایتن پتحوها ( 05گتر بتر
متتتر مربتتل) بتتود ،در متتدت زمتتان بیشتتتری ( 0ستتاعت) نستتبت
بتته ایتتن پتتحوها ( 8ستتاعت) صتتورت گرفتتت (زمتتانختتان و
هم اران.)0810 ،
در پحوهشتتی کتته توستتط ر متتانی و عنتتایتی ( ،)0880بتتا
استتتفاده از فتوکاتالیستتت دیاکستتید تیتتتانیو بتته صتتورت
دو ابی انجتا شتد بته تذف فنتل بتا ل تت اولیته مشتابه بتا
پحوها اضر برابتر بتا  05میلتیگتر در لیتتر و در  pHبهینته
برابتتر بتتا  00بتته میتتزان  88درصتتد در متتدت زمتتان  1ستتاعت
دستیافتند.
در تمتتامی شتت لهتتا میتتزان تتذف فنتتل در  pH=00بتته
ختتور محسوستتی از ستتایر pHهتتا بتتاالتر بتتوده و بتته ایتتن علتتت
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1. Introduction
The use of unconventional water is very effective in solving dehydration problems. The studies on these
sources have shown that concentrations of some pollutants are higher than standard, but by employing
different methods the researchers would eliminate the pollutants. The use of photocatalyst is a novel method
for removing pollutants from aqueous solutions(Ehrampoosh et al., 2011, Konstantinou and Albanis, 2004).In
this research, the photocatalytic process of titanium dioxide stabilized on the surface of plexiglass in the
removal of phenol in different pH levels (3, 7 and 11) and different powers of ultraviolet radiation (25, 50, 75
and 100 watts) was comprehensively investigated.

2. Methodology
For removal, a plexiglass with a volume of 600 ml was used and the water which has phenol with a
concentration of 50 mg/L was circulated by the peristaltic pump (Fig. 1). The nanoparticle was stabilized with
Water Sealer Method (WSM) and then was performed on the plexiglass surfaces. The accuracy of the stabilized
nanoparticles and determination of their size was determined using the Field Emission Scanning Electron
Microscopy (FESEM) technique. Note that the nanoparticles were coated by thin gold for SEM technique.
The concentration of Phenol was determined using a direct colorimetric method with reagent 4-aminopyridine
at a wavelength of 500 nm according to the EPA 9065 method in a spectrophotometer.
At the end of the analysis process, the data was analyzed using SPSS software (version #20). The statistical
design of the factorial was based on a completely randomized design. The averaged numbers were compared
with Duncan's test at 95% confidence level.

Fig. 1. Reactors with immobilized photocatalyst
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3. Results and discussion
3.1. The stabilized nanoparticle on the surface of a plexiglass
In Fig. 2. the coating accuracy and the stabilization ofphotocatalyst TiO2 are indicated on the plexiglass surface.

Fig. 2. The accuracy of nanoparticle coating on the surface

3.2. Phenol removal rate
At all times and powers, it was observed that the amount of removal in the acidic state was at the lowest
level and in the alkaline state was at the highest level. The maximum removal was occurred after 240 minutes
at pH=11 for power of 100, 75, 50 and 25watts at 91.5, 84.4, 77.9, and 70.1 percentage, respectively.

3.2. Analysis of the variance of phenol removal results
In Table 1. analysis of variance showed the results of phenol removal using SPSS software. The value of P <
0.05 indicates the significance of the model.
Table 1. Analysis of the variance of phenol removal results
Type III Sum of
Squares

df

Mean Square

F

16442.348a

29

566.978

392.102

ph

2662.509

2

1331.254

920.649

uv

2229.956

3

743.319

514.053

time

10804.779

3

3601.593

2941

ph * uv

148.610

6

24.768

17.129

ph * time

426.116

6

71.019

49.115

uv * time

170.378

9

18.931

13.092

Error

164.844

114

1.446

Total

69205.174

144

Corrected Total

16607.192

143

Source
Corrected Model

a.

R2

Sig.
0.006
0.004
0.009
0.000
0.001
0.04
0.035

= 0.988

4. Conclusions
By increasing the power of the ultraviolet lamp, removal rate of phenol increased, and pH in acidic state
reduced the efficiency of phenol removal compared to the alkaline modes and neutralizes. Therefore, the
highest removal of phenol with an initial concentration of 50 mg/L in the continuous system was occurred
when the photocatalyst was at the concentration of 50 g/m2 and the power was at the 100 watts. The maximum

Elaheh Faghih Nasiri et al. / J. Civ. Env. Eng. 48 (2019)

phenol removal was 91.5% at pH=11and the lowest removal was 44.3% at pH=3 when the time was at 240
minutes and the power lamps of 25 watts.
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