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اصالح میباشد.

کلیدواژهها
پالسما،
ترکیبات آلی فرار،
اصالح،
جذب سطحی،
گرانول کربن فعال

تاریخ دریافت96/،،/57 :
تاریخ پذیرش9،/4،/،، :

تعارض منافع :گزارش نشده است.
منبع حمایت کننده :حامی مالی نداشته است.

شیوه استناد به این مقاله:
Beykmohamadloo P, Yarahmadi R, Asilyan H, Ashtarinezhad A, Esmaeili M. Modification of activated carbon
by cold plasma and its effect on the adsorption of toluene. Iran Occupational Health. 2019 (Oct-Nov);16(4):112.
*انتشار این مقاله به صورت دسترسی آزاد مطابق با  CC BY-NC-SA 3.0صورت گرفته است

Iran Occupational health. 2019 (Oct-Nov);16(4):1-12.

پروانه بیک محمدلو و همکاران

مقدمه
توسعه جمعیت شهرنشینی و رشد سدر ا تصادد،
چ،لشه ،ج رت ر رتسا ،تالش برت حفظ هدوت
پ،ک به وجو آور ه تست .تزآنج ،یکه من،با آلو گی هوت
روز به روز ر ح،ل تفدات ش میب،شدن بدر ت دا تسد،
کیفیت هوت شهره ،تب ل به ک نگرتنی عمومی شد ه
تست ( .)1ترکیب،ت آلی فرتر گروه مهمی تز آال ند هه،
هوت محسوب میشون کده بد ،تناشد،ر تز مند،با م،ا د
منجر به آلو ه ش ن هوت میشون (.)3 2
ت ا ترکیبد،ت بده لیدل ند،بو توزن تسارتتوسدفر
پدیش سد،زه ،تکسددی تنه ،فاوشدیمی ،ی بده وجددو
تیییدرتت تص یمدی تتدرتت بدر
آورن ه ب،رتنه ،تسدی
سیسام عدبی سرط،ن وجهدش زت دی و ریدره مدر و
شن،خاه شد هتن ( .)7-4تفدات ش آگد،هی ر ترتبد،ب بد،
مس،ئل ز ستمحیطی و تترتت موت شیمی ،ی بر سالمای
تنس،ن منجر به ت جد ،صدوتنیا سد،اگیرتنه تدر بدرت
کنارل تناش،ر ترکیب،ت آلدی فدرتر ( )VOCs1شد ه تسدت
( .)8-5روشه ،حذف ترکیب،ت آلی فرتر ش،مل تصدال
فرت ن د و تجهیدداتت (جدد ،گا نی مددوت تولیدده بددهمنظور
ک،هش ورو  VOCsبه فرت ن ت ج ،تیییرتت ر شدرت
عم ی،تی بهمنظور به ح تصل رسد،ن ن د ،تب،یدر VOCs
تصال تجهیاتت بهمنظور ک،هش فرصدت ورو  )VOCsو
روشه ،کنارلی ( ر و نوع روشه ،ت،ر بدی و ریدر
ت،ر بی )2میب،ش ()11-9 4 1
روشهدد ،مددذکور هرکد ت بدده ال ددل و و ژگیه د،
ترت نضدد،ب قددع و صددوت ر
کدد،رکر م،ا دد
بهرهبر تر تکنولوژ ه ،تدفیه هدوت میب،شدن (4 1
 .)12 11 9تز مهمتددر ا و مددرترتر ا روشهدد ،ی کدده
برت حذف  VOCsتز جر ،ن هوت آلو ه مور تسداف ،ه
صرتر میگیر جذب سطحی 3میب،شد ( .)9 4ر عمدل
جذب سطحی مولکوله ،تز جر ،ن گ،ز به سدط ج،مد
تناض،ل می ،بن  .کربا فع،ل ج،ذبی ریر صطبی بو ه که به
لیل خ،صیت آبگر ا و مس،حت سطحی ب،ال ت، ،ل
ز ( ،ش،مل تنوتع من،فذ میکرو ماو و م،کرو) و همچندیا
ترت بو ن طی گسار هت تز گروهه ،عد،م ی بدر رو
سط خدو بدهعنوتن کدی تز گا ندهه ،مهدم جد،ذب

بهمنظور تساف ،ه ر سیسامه ،جذب سدطحی مطدر
بو ه ( )15-13و س،له،ست که تز آن ر پ،کس،ز هدوت
تز آال ن هه ،ب ،ر ظت پ ،یا ولی ب ،بو و سمیت فرتوتن
تساف ،ه میشو ( .)14ع یررم رتن م،ن من،سد کدربا
فعدد،ل ر جددذب مددوت بددهو ژه بددرت )17 11( VOCs
تالش برت بهبو ظرفیت جذب سطحی کربا فعد،ل بد،
روشهدد ،م،ا دد توسدد محضضددیا ر حدد،ل تنجدد،
میب،ش ()18؛ بن،برت ا بهمنظور تفات ش ظرفیت جدذب
سطحی ج،ذب تصال برخی ف،کاوره ،و عوتمل مدرتر ر
فرت ن جذب سطحی آال ند هه ،بدر کدربا فعد،ل الز و
قرور به نظر میرس ( .)19روشه ،مرسو تصدال
ب ،ه ف تفات ش ظرفیت جذب سطحی کدربا فعد،ل ()1
ش،مل :روشهد ،شدیمی ،ی (تصدال تسدی  4تصدال
ب،ز  )23-21( )5تصال ب ،روشه ،تشدب،ع)27-24( 1
روش فیا کدددی (روشهددد ،حرترتدددی تکسی تسدددیون
سددطحی) ( )28 23 22 19روشهدد ،بیولددوژ کی
( )29روش تدفیه ب ،توزن ( )32-31 22روش پالسم،
(پالسددم )39-33 23 22( )DBD ،مدد ،کروو و (19
 )48-41 22و ریره میب،ش .
ر س،له ،تخیدر کد،ربر پالسدم ،بدهمنظور تصدال
سطو تنوتع مدوت تفدات ش ص،بدل تدوجهی تشداه و ر
مض ،سه ب ،س ،ر تکنولوژ ه ،مرسو ر زمینده تصدال
سطو بهعنوتن روشی تمی وترکنن ه ر زم،ن کوت،هتر و
ب ،سهولت بیشار تنج ،میپدذ ر  .قدما ت نکده هدی
آال ندد ه ت،نو ددهت ر آن تولیدد نمیگددر (.)22 19
پالسم ،گ،ز ونیاه ش هت تست که همه د ،ب،دش ص،بدل
توجهی تز تتمه ،آن ک د ،چند تلکادرون خدو رت تز
ست ت هتن و به ونه ،مثبت تبد ل شد هتن (49
 .)54تنوتع پالسم ،ریر حرترتی شد،مل :ت ،یده کروند،
تلکار ددک) ت ،یدده ت،بشددی
( DBDت ،یدده بدد ،مدد،نا
7
ت ،یه م ،کروو و ت ،یه  Gilding arcو ریره میب،شد
( .)39 19ر وتصا ت ا روش ر زمینده تصدال سدطو
بسی،ر ک،رتم و رتحت بو ه ( )39 19و ب ،ت ج ،تیییرتت
فیا کی ر س،خا،ر سطحی موت موج تصدال سدطو
میگر ( .)51 39تیییدرتت فیا کدی عمد ت،ا ن،شدی تز
ت،بش تموتج م،ورتء بنفش و سد ،ر تمدوتج سد،طا شد ه تز
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ت ،یدده بدده سددطو تولی د ذرتت فعدد،لی نظیددر ونهدد،
رت ک،له ،آزت و گ،ز توزن شدکل میگیرند و معمدوالا
سد،خا،ر ما، ،ددل مددوت جدد،ذب رت ر رتسددا ،تفددات ش
ظرفیت جذب سطحی ماأتر میس،زن (.)35
تز پژوهشه ،تنج ،ش ه تخیر ر ت ا زمینه میتدوتن
به مط،لعه نینگو همکد،رتنش تشد،ره نمدو کده ر سد،ل
 2117به تصال کربا فع،ل پوشش ت ه شد ه بد ،آهدا
توس پالسم ،آمونی،ک و تأتیر آن ر میداتن ظرفیدت
جذب سطحی سولفی هی روژن پر تخان  .ناد ،نشد،ن
ت که رتن م،ن حذف سدولفی هید روژن بد ،تفدات ش
ولا،ژ و زم،ن موتجهه ب ،پالسم ،به ترتی ر محد و ه
 5/1-1/8 kVو  5-11 minتفددات ش ،فددت .ر حدد،لی
کدده ر ولادد،ژ و زمدد،ن موتجهدده بیشددار تز  1/8kVو
 11minرتن م،ن حذف ک،هش می ،ب  .همچنیا ناد،
آن،لیا  BET1بی،نگر تفات ش سدط و دژه کدربا فعد،ل و
ظرفیت جذب سطحی نیاروژن و تیییر ر توز ا من،فدذ
میکرو میب،شد ( .)19گداترش گدوتنگژو و همکد،رتن ر
س،ل  2113ر مط،لعدهت بد ،عندوتن "تصدال سدطحی
گرتنول کربا فع،ل توس پالسم DBD2 ،و تأتیر آن ر
جذب سطحی پنا،ک رو فندل" نشد،ن ت کده پالسدم،
تکسددیژن بدد ،ولادد،ژ و فرکدد،نی بدده ترتیدد  19/8 kVو
 211Hzب،عث نر تر ش ن سط خ،رجی ج،ذب ش  .ت ا
ر حدد،لی تسددت کدده سدد،خا،ر کر سددا،لی کددربا فعدد،ل
سا،وش تیییرتت ز د ،صدرتر نگرفدت ولدی تفدات ش
سط و ژه حجم ت، ،ل و ر نه ،دت تفدات ش ظرفیدت
جددذب سددطحی پنادد،ک روفنول ر سددط کددربا فعدد،ل
مش،ه ه گر  .الز به ذکر تست که پالسم ،نیادروژن
نادد ،عکددی پالسددم ،تکسددیژن رت تشدداه و کدد،هش
ظرفیت جدذب سدطحی رت نیدا منجدر شد ( .)51لدی و
همکدد،رتن ر سدد،ل  2115بدد ،بررسددی ظرفیددت جددذب
سطحی گرتنول کربا فع،ل تصال ش ه ب ،پالسم ،تناظ،ر
تشان ت ،عالوه بدر ت جد ،تیییدرتت ر ندوع گروههد،
ع،م ی رو سط جد،ذب و ژگیهد ،فیا کدی آن نیدا
بهبو ،ب  .ولی مش،ه ه کر ن که تز سط و ژه جد،ذب
ک،ساه ش و لیل آن نیا به طوالنی بو ن زم،ن موتجهه
کربا فع،ل ب ،پالسم ،و ر نایجه ت،ر من،فذ سدطحی
و مس و ش ن من،فذ توسد گروههد ،عد،م ی نسدبت
Brunauer, Emmett, Teller
Dielectric barrier discharge
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ت ه ش ( .)34وجو زمینه من،سد فیا کوشدیمی ،ی و
ک،ربر گسار ه کربا فع،ل ر حذف آال ن هه ،هدوتبر
(بهطور و ژه ترکیب،ت آلی فدرتر) سدب شد ه تسدت تد،
توجه و ژهت به تیییر و ژگیه ،س،خا،ر و شدیمی ،ی
ت ا ج،ذبه ،بد ،تسداف ،ه تز سد ،ر روشهد ،موجدو و
تکنیکه ،نوظهور تنش کنارل آلو گی هدوت تز سدو
تنشمن تن و پژوهشگرتن م،ا صورت گیر  .تز ت ا رو
ه ف پژوهش ح،قر تفات ش کد،رت ی و میداتن ظرفیدت
جددذب سددطحی گرتنددول کددربا فعدد،ل تز طر د تعمدد،ل
تیییددرتت ر و ژگیهدد ،فیا کددی جدد،ذب سددطحی بدد،
بهک،رگیر روش پالسم ،سر به منظور تصال کدربا
فع،ل تعییا ش ه تست.

روش بررسی
ر مط،لعدده ح،قددر تز گرتنددول کددربا فعدد،ل شددرکت
 Merckب ،مش  12بدهعنوتن جد،ذب و تولدوئا شدرکت
 Merckب ،خ وص  99/9%بهعنوتن مد ،ه جدذب شدون ه
تساف ،ه ش  .ر وتصا ت ا مط،لعه ر و ب،ش مساضل تز
هم صورت پذ رفت .ب،ش تول مربوب به فرت ند تصدال
ب ،روش پالسم ،مط،ب شکل  1بو ه که ر آن تبا ت 1gr
گرتنول کربا فعد،ل ر رتکادور پالسدم DBD ،تحدت
شرت طی ب 4 ،ماییر ر  4مح و ه که عب،رتن تز :ماییدر
مدد ،ر محدد و ه ℃  131و  111و  71و  41هوتگددذر
جر دد،ن هددوت خشددک ر محد و ه 1/51 1/75 Lpm
 1/12 1/25زم،ن موتجهه ج،ذب ب ،پالسم ،ر مح و ه
 4و  3و  2و  1صیضه و ولا،ژ مددرفی 1/8 1 1/2 kV
 1/1مور تصال صرتر گرفت.
سیسام آزم ،شگ،هی مربوب به فرت ن تصدال گرتندول
کربا فع،ل ب ،پالسم ،مط،ب شدکل  1ماشدکل تز منبدا
تیذ ه ولا،ژ ب،ال ح،و جر ،ن مان،وب و رتکاور پالسم،
تلکار ددک بدد،
 DBDتز نددوع تسدداوتنهت بددهعنددوتن
ق،،مت  1 mmآن و ک،ت به ترتید تز جدنی تدور
مسی و فوال ق زنگ به تنضدم ،و عد مدولای مادر
بهصورت مجدات (جهدت صرتئدت همامد،ن آم در و ولاد،ژ)
میب،ش .
ر ب،ش و نمونهه ،تصال ش ه بده همدرته دک
نمونه گرتنول کربا فع،ل تولیه (تصال نش ه) ر سیسام
جذب سطحی ب ،ب،،رتت تولوئا ر ر ظدت  211ppmو
هوتگذر  1/5 Lpmمور بررسی ظرفیت جدذب سدطحی
5
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شکل  -1سیستم آزمایشگاهی اصالح کربن فعال با پالسما

شکل  -2سیستم آزمایشگاهی جذب سطحی

صرتر گرفان .
سیسام آزم ،شگ،هی جذب سدطحی ب،د،رتت تولدوئا
رو گرتنول کربا فعد،ل تولیده و تصدال شد ه مطد،ب
شددکل  2ت جدد ،گر د  .همچنددیا تند تزهگیر ر ظددت
ب،،رتت تولوئا ب ،روش صرتئت مسداضیم مطد،ب EPA1
سدداگ،ه  Phocheckمبان دی بددر آشک،رسدد،ز
توس د
ونه ،صورت پذ رفت.

Environmental Protection Agency

6

1

یافتهها
ظرفیت جذب سطحی :مطد،ب جد ول  1نموندهه،
گرتنول کربا فع،ل تصال ش ه و تولیه (تصال نش ه) تز
نظر میاتن ظرفیت جدذب سدطحی ب،د،رتت تولدوئا ر
ر ظت  211 ppmو هوتگذر 1/5 Lpmتوس فرمدول 1
مور بررسی صرتر گرفان  .ر ج ول  1مشد ،گر د
که میاتن ظرفیت جذب سطحی نمونهه 15 ،و  11بد،
 51/11mg/grبیشار ا میاتن ظرفیت جذب سدطحی
رت ر مض ،سه بد ،کدربا فعد،ل تولیده (تصدال نشد ه) بد،
ظرفیت جذب سطحی  35/94mg/grترن .
Iran Occupational health. 2019 (Oct-Nov);16(4):1-12.
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Media
،
5
0
4
7
6
،
8
9
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،،
،5
،0
،4
،7
،6
،،

جدول  -1بررسی اثرات فرایند اصالح ،بر میزان ظرفیت جذب سطحی تولوئن
ظرفیت جذب سطحی
ولتاژ
زمان مواجهه
هواگذر
𝐫𝐠𝐦𝐠/
𝐕𝐤
𝐧𝐢𝐦
𝐦𝐩𝐋
59/54
4/6
،
4/،5
07/94
4/8
5
4/57
08/،8
،
0
4/74
44/40
،/5
4
4/،7
00/69
،
5
4/،5
55/46
،/5
،
4/57
59/50
4/6
4
4/74
55/46
4/8
0
4/،7
59/54
،/5
0
4/،5
00/69
،
4
4/57
59/54
4/8
،
4/74
0،/47
4/6
5
4/،7
45/68
4/8
4
4/،5
44/95
4/6
0
4/57
76/،6
،/5
5
4/74
76/،6
،
،
4/،7
07/94
گرانول کربن فعال اولیه (اصالح نشده)

دما
℃
44
44
44
44
،4
،4
،4
،4
،44
،44
،44
،44
،04
،04
،04
،04

Qv ×t×C0

(فرمول )1

mC

=qجذب سطحی ر زم،ن

= qb

ظرفیت (mg/g ) t10%

b
 =Qهوتگذر حجمی) (L/min

 =Q vهوتگذر حجمی) (L/min
v

 =tزم،ن شکست جذب)(min

 =mمض تر ج،ذب)(g

c

=Cر ظت آال ن ه ورو

0

 =mمض

c

)(mg/L

تر ج،ذب)(g

تتر ماییره ،فرت ن تصال ر ظرفیت جذب سدطحی
ج،ذب :جهت بررسی تأتیر ماییره ،فرت ند تصدال بد،
پالسددم ،هددر ماییددر بهصددورت مجددات توس د نر تفدداتر
 Minitabمور آن،لیا وتر ،نی صرتر گرفاده شد  .مضد ،ر
معن ،تر  4ماییر م ،هوتگذر جر ،ن زمد،ن موتجهده و
ولا،ژ ر ج ول  2ص،بل مشد،ه ه میب،شد  .مطد،ب ت دا
نا ،مض ،ر معن ،تر ر تم ،ماییره ،بده جدا ماییدر
م ،ب،ال  1/15میب،ش .
و ژگیه ،سطحی :مورفولوژ گرتندول کدربا فعد،ل
توسدد آندد،لیا  Fe-SEMبدد ،بارگنمدد ،ی  5111 31و
 151111برتبددر ر شددکله 11-1 ،ص،بددل مشدد،ه ه
میب،ش  .ب ،مض ،سه تیییرتت گرتنول کربا فعد،ل تصدال
Iran Occupational health. 2019 (Oct-Nov);16(4):1-12.

شکل  -3تاثیر افزایش دما بر حسب تابعی ازولتاژ اعمال شوده بور فراینود
اصالح

شکل  -4تاثیر افزایش زمان مواجهه باپالسما بور حسوب توابعی از ولتواژ
اعمال شده بر فرایند اصالح
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شکل  -5تاثیر افزایش هواگذر بر حسب تابعی از ولتاژ اعمال شده بور فراینود
اصالح
جدول  -2نتایج آنالیز واریانس برای بررسی تاثیر  4متغیر فراینود اصوالح در
ظرفیت جذب سطحی
ظرفیت جذب سطحی 𝐫𝐠𝐦𝐠/
معناداری
محدوده آزمایش
متغیر
ردیف
4/449
44
،
دما (℃)
،4
،44
،04
4/040
4/،5
5
هواگذر جریان()Lpm
4/57
4/74
4/،7
4/580
،
0
زمان مواجهه()min
5
0
4
4/،40
4/6
4
ولتاژ ()kV
4/8
،
،/5

ش د ه (شددکل  )1نسددبت بدده تصددال نش د ه (شددکل )7
مش ،گر که ر مضید ،می یمادر (بارگنمد ،ی
 )31فرت ن تصال تیییرتت ص،بل تدوجهی رت رو سدط
گرتنول کربا فع،ل ت ج ،نکر ه تسدت .ر حد،لی کده بدر
تس ،تشک،ل  11-8میتوتن مشد،ه ه کدر کده میداتن
من،ط فع،ل ر گرتنول کربا فع،ل تصال ش ه (شکل 1
و  )8نسبت به گرتنول کربا فع،ل تصال نش ه (شکل 7
و  )9ر مضی ،میکرو و ن،نو تحت تأتیر فرت ن تصدال
کمی تفات ش ،فاه تست.
ب ،تساف ،ه تز نا ،آن،لیا  BETکده ر جد ول 3ترتئده
ش ه تست میتوتن به ت،تیر ن،چیا و کم فرت ند پالسدم،
ر سط و ژه و تن تزه من،فذ گرتنول کربا فع،ل پی بر .

9

شکککل  /Fe-SEM -6گرانووول کووربن فعووال اصووالح شووده بزرگنمووایی 04
(مقیاس)mm

شکککل  /Fe-SEM -7گرانووول کووربن فعووال اصووالح نشووده بزرگنمووایی 04
(مقیاس)mm

شکککل /Fe-SEM -8گرانووول کووربن فعووال اصووالح شووده بزرگنمووایی 7444
(مقیاس)μ

بحث و نتیجهگیری
نایجه بررسیه ،بعمل آم ه نش،ن ت بیشار ا
ظرفیت جذب سطحی (  )51/11 mg/grمربوب به
تصال ℃ min /5 Lpm 131
م ( 15 ،ب ،شرت
 )1/2 kV 2و م ( 11 ،ب ،شرت تصال ℃131
 )1 kV 1 min 1/75 Lpmو کمار ا ظرفیت جذب
سطحی ( )22/41 mg/grمربوب به م  1 ،و 8
Iran Occupational health. 2019 (Oct-Nov);16(4):1-12.
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،
5
0
شکککل /Fe-SEM -9گرانووول کووربن فعووال اصووالح نشووده بزرگنمووایی 7444
(مقیاس𝜇)

شکل /Fe-SEM -11گرانول کربن فعوال اصوالح شوده بزرگنموایی ،74444
(مقیاس)nm

شکل /Fe-SEM -11گرانول کربن فعال اصوالح نشوده بزرگنموایی ،74444
(مقیاس)nm

نسبت به م  ،تولیه ( )35/94 mg/grمیب،ش  .تز
جم ه ال ی که منجر به تفات ش ظرفیت جذب سطحی
گرتنول کربا فع،ل تصال ش ه میگر میتوتن به
تیییرتت ر و ژگیه ،فیا کی (صطر من،فذ و سط
و ژه) سط ج،ذب تش،ره نمو (.)41
قما ت نکه ظرفیت جدذب سدطحی ب،د،رتت تولدوئا
Iran Occupational health. 2019 (Oct-Nov);16(4):1-12.

4

جدول  -3ویژگیهای فیزیکی جاذب
کربن اصالح شده
کربن
ویژگی های
اصالح نشده (بیشترین ظرفیت جذب)
سااتاری جاذب

حجم مخصوص
)(cm3 /gr
حجم کلی منافذ
)(cm3 /gr
میانگین قطر منافذ
)(nm
سطح ویژه
)(m2 /gr

،76/98

،4،/0

4/5،89

4/5607

،/60

،/64

680

644/7

ما،تر تز فرت ن تصال تنه ،ب ،ماییر مد( ،مطد،ب شدکل
 )4ر فرت ن پالسم ،رتبطه معن ،تر تر .
بر تس ،نا ،ج ول  3میتدوتن تظهد،ر تشدت کده
فرت ن پالسم ،ب،عث کد،هش جائدی ر مید،نگیا سدط
و ژه می،نگیا حجم ک ی من،فذ و تفات ش جائی می،نگیا
صطر من،فذ ش ه تست .همچن،ن که ر مط،لعده کو تمد ،و
همکدد،رتن نیدا کدده بدده تصددال کددربا فعدد،ل بدد ،پالسددم،
پر تخان ک،هش سط و ژه مش،ه ه گر (.)51
همچنیا تد،و ر  1-11نیا گو  ،توز ا بیشار من،فذ
میکرو ر ج،ذبه ،تصال ش ه نسبت به ج،ذب تولیده
ر مضی ،ن،نو میب،ش  .ر وتصدا سدط گرتندول کدربا
فع،لی که ر موتجهه ب ،پالسم ،صرتر گرفاه تسدت تز نظدر
وجو موت زتئ و آلو گی رو سط ر شرت بهادر
نسبت به کربا فع،ل تولیه میب،شن .
لیل ک،هش ظرفیت جدذب سدطحی ر مد  ،هد ،ی
نظیر م ،ه 1 ،و  8که ترت کمار ا ظرفیدت جدذب
سطحی میب،شن نیا میتوتن ما،تر تز ولا،ژ ب،ال ر زم،ن
موتجهه طوالنی ب،شد کده منجدر بده ت،ر د من،فدذ و
مولکوله ،فع،ل رو سط ج،ذب میشو  .تلباه گ،هی
تفات ش گروهه ،عد،م ی رو سدط جد،ذب مدیتوتند
منجر به مس و ش ن من،فذ و ک،هش سدط و دژه و ر
نه ،ت ک،هش ظرفیت جذب سطحی نیا میگر (.)19
برخی تز مط،لع،ت نیا به نا ،مشد،به ر ت دا زمینده
ست ،فاهتن  .چ،نگ مینگ و همک،رتن بعد تز بررسدی
جذب سطحی تسی تورن ر مح ول آبی توسد تلید،ف
کربا فع،ل تصال ش ه ب ،پالسدم ،گداترش کر ند کده
فرت ن تصال منجر به ک،هش سدط و دژه کدربا فعد،ل
گر ه تست و لیدل تفدات ش ظرفیدت جدذب سدطحی
8
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Combined removal of BTEX in air stream by using
mixture of sugar cane bagasse, compost and GAC as
biofilter media. J Hazard Mat. 2007 Sep 5;148(12):64-74.
3. Ranieri E, Gikas P, Tchobanoglous G. BTEX
removal in pilot-scale horizontal subsurface flow
constructed wetlands. Desalin Water Treat. 2013
Mar 1;51(13-15):3032-9.
4. Dobre T, Pârvulescu OC, Iavorschi G,
Stroescu M, Stoica A. Volatile organic compounds
removal from gas streams by adsorption onto
activated carbon. Indust Engineer Chemy Res. 2014
Feb 20;53(9):3622-8.
5. Gallego E, Roca FJ, Perales JF, Guardino X.
Experimental evaluation of VOC removal efficiency
of a coconut shell activated carbon filter for indoor
air quality enhancement. Build Environ. 2013 Sep
1;67:14-25.
6. Baur GB, Beswick O, Spring J, Yuranov I,
Kiwi-Minsker L. Activated carbon fibers for
efficient VOC removal from diluted streams: the role
of surface functionalities. Adsorption. 2015 May
1;21(4):255-64.
7. Sriprapat W, Suksabye P, Areephak S, Klantup
P, Waraha A, Sawattan A, Thiravetyan P. Uptake of
toluene and ethylbenzene by plants: removal of
volatile indoor air contaminants. Ecotoxicol Environ
Safe. 2014 Apr 1;102:147-51.
8. Baur GB, Yuranov I, Renken A, Kiwi-Minsker
L. Activated carbon fibers for efficient VOC
removal from diluted streams: the role of surface
morphology. Adsorption. 2015 Oct 1;21(6-7):47988.
9. Zhang X, Gao B, Creamer AE, Cao C, Li Y.
Adsorption of VOCs onto engineered carbon
materials: A review. J Hazard Mat. 2017 Sep
15;338:102-23.
10. Loken R, Schwartz B, Yang Y. The
Synergistic Use of Biofiltration with Adsorptive
Technologies to Improve Reliability, Cost &
Sustainability for Industrial VOC Control. Proceed
Water Environ Feder. 2014 Oct 1;2014(3):1-4.
11. Veerapandian S, Leys C, De Geyter N, Morent
R. Abatement of VOCs using packed bed nonthermal plasma reactors: a review. Catalysts. 2017
Apr;7(4):113.
12. Zou L, Luo Y, Hooper M, Hu E. Removal of
VOCs by photocatalysis process using adsorption
enhanced TiO2–SiO2 catalyst. Chem Engineer
Process: Process Intensifi. 2006 Nov 1;45(11):95964.
13. Gupta KN, Rao NJ, Agarwal GK. Vapor phase
adsorption of xylene on granular activated carbonexperimental and theoretical breakthrough curves.
2013.
14. Theodore L. Air pollution control equipment
calculations. John Wiley & Sons; 2008 Nov 26.
15. Mohan N, Kannan GK, Upendra S, Subha R,
Kumar NS. Breakthrough of toluene vapours in
Iran Occupational health. 2019 (Oct-Nov);16(4):1-12.

م ی نسدبت ت ند، ع،تسی تورن رت به تفات ش گروهه
.)39(
 عنوتن"حذف جیوه تز،لعهت ب،رتن ر مط،ژتنگ و همک
،ل تصدال شد ه بد،طر جذب سطحی رو کربا فعد
هش جائی ر تند تزه و حجدم،ز" ک، ر محی گ،پالسم
نگیا صطدر و سدط و دژه،فذ تفات ش جائی مید،ک ی من
و،م ی حد، عد،کرو تفدات ش گدروههد،فذ ماو و مد،من
 ی،ل مربوب به جذب شیمی،ط فع،تکسیژن تفات ش من
 دت تفدات ش ظرفیدت جدذب،ذب و ر نه،رو سط ج
 ر وتصدا عمد هتدر ا لیدل. سطحی رت گاترش نمو ند
تفات ش ظرفیت جذب سطحی بده تیییدرتت ر خدوتص
شد،م ی) مربدوب مدی ب، عد،ذب (گروههد، ی ج،شیمی
،تیر پالسم،رتن نیا که به بررسی ت،رک و همک، پ.)52(
ف کدربا،تکسیژن ر حذف هید روژن ک رت د رو تلید
و تکسدیژن،م ی ح، ع،ل پر تخان تفات ش گروهه،فع
 فنولی و کربوکسی یک رت لیدل تفدات ش،بو ژه گروهه
.)35(  بر ن،ظرفیت جذب سطحی هی روژن ک رت ن
 تصال ش ه، " مFe-SEM" و ر، سه تد،تلباه مض
) نیدا11  و11 ل، (تشدکnm ،و تصال نشد ه ر مضید
ذب تصال،فذ میکرو ر سط ج،نگر تفات ش توز ا من،بی
. ش،ش ه نسبت به تصال نش ه میب
 ر، سد، ب ست آمد ه و همچندیا ناد، نا،بر تس
ت میتوتن لیل تفات ش ظرفیت جدذب سدطحی،لع،مط
ل رت ع دی رردم،رتت تولوئا رو گرتندول کدربا فعد،،ب
ذب پدی تز تصدال بده،ر ج،خا، س،هش و ژگیه،ک
ذب، ی رو سدط جد، شدیمی،تیییرتت ر و ژگی هد
) کدده بدده53 51 34( م ی) نسددبت ت، عدد،(گددروههدد
ت آتدی ر ت دا،لعد،ز بده مط، ی صحت آن نید،منظور ت
. ش،زمینه قرور میب
 رت بعندوتنDBD ،بطور ک ی میتدوتن روش پالسدم
، محدی ز سدت ر رتسدا،ر بد،زگ،تکنیکی نو ا و سد
 ی گرتندول کدربا، فیا کدی و شدیمی،تصال و ژگیهد
 محدی ز سدت،ر بد،زگ، ریرسد، روشهد،ل به ج،فع
.  بر، ی و ریره) ن،ص ی
 ی تسی،(مدرف موت شیمی
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