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حذف فتوکاتالیستی فرمالدئید از هوا با استفاده از نانوکامپوزیت اکسید
تیتانیوم -اکسید گرافن احیاء شده
نوشین راستکاری ،*1فائزه ایزدپناه
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زمین��ه و هدف :فرمالدئید یکی از ترکیبات آلی فرار س��می اس��ت که ح��ذف آن از هواي آلوده ضروري
اس��ت .یکی از فناوريهاي موجود براي حذف این ترکیب ،تجزیه فتوکاتالیستی است .هدف از انجام این
مطالعه تعیین تاثیر کامپوزیت تیتانیوم اکساید به همراه گرافن اکساید احیا شده بر حذف فتوکاتالیستی گاز
فرمالدئید است.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،ویژگیهاي کاتالیست تولید شده با بررسیهاي تصاویر میکروسکوپ
الکترونی روبشی ) (SEMو طیف  IRتعیین شد .کارایی تخریب فتوکاتالیستی کامپوزیت تیتانیوم اکساید
ب��ه همراه گرافن اکساید احیا شده در تجزیه گ��از فرمالدئید تحت شرایط جریان مداوم ،مورد مطالعه قرار
گرف��ت .همچنی��ن تاثیر غلظت اولیه فرمالدئید ،س��رعت جریان هوا و زمان ماند ب��ر تجزیه گاز فرمالدئید
بررسی شد.
یافتهها :نتایج حاصل نشان داد که کارایی تخریب فتوکاتالیستی کامپوزیت تیتانیوم اکساید به همراه گرافن
اکسای��د احیا شده بسیار باالتر از تیتانیوم اکساید به تنهایی اس��ت ،می��زان کارایی تخریب گاز فرمالدئید با
افزایش س��رعت جریان هوا کاهش مییابد .بنابراین چنین از نتایج بر میآید که س��رعت جریان هوا یک
فاکتور کلیدی برای اس��تفاده از کامپوزیت  RGO-TiO2به عنوان یک عامل فتوکاتالیستی است .با افزایش
غلظت گاز فرمالدئید از  0/1به  1 ppmکارایی حذف از  89به  % 34کاهش یافت.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نمایانگر آن است که از کامپوزیت تهیه شده در این تحقیق )(RGO- TiO2
میتوان به عنوان یک فتوکاتالیست مناسب جهت حذف آالیندههای گازی استفاده نمود .از مزایای کامپوزیت
تهیه شده ،استفاده از نور مرئی به جای  UVبرای فعال نمودن فرایند اکسیداسیون است.
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مقدمه

منابع دیگر که در باال ذکر شدند ،میتوانند عامل اصلی انتشار

این م��اده شیمیایی باشند .اخیرا ،ب��ه منظور کنترل  VOCها

ام��روزه مسئله آلودگی ه��وا در بسی��اری از شهرهای بزرگ

در محیطه��ای داخلی ،تکنیکهای جدی��دی از جمله تجزیه

مورد توجه قرار گرفته است ،در حالیکه آلودگی هوای درون

انتخاب��ی  VOCها ،شامل روشه��ای حرارتی فتوکاتالیستی،

ساختمانها مسئله بسیار جدیتر و خطرناکتری برای سالمت

شیمیای��ی ،فیزیک��ی و بیولوژیک��ی ب��ه عن��وان فناوریهای

انسانها اس��ت .وجود آالیندهها در هوای داخل س��اختمانها

جایگزین گست��رش یافتهاند که به طور وی��ژهای تکنیکهای

عالوه بر اینکه محل راحتی و آس��ایش س��اکنان خواهد بود،

اکسیداس��یون فتوکاتالیستی مورد بررسی قرارگرفتهاند (.)3 ،2

تماس طوالنی مدت با آنها میتواند آسیبهای بسیار جدی و

فتوكاتاليستهاي نانوس��اختار با خواص آبدوس��تي و قدرت

یا حتی مرگ را به دنبال داشته باشد .به طور کلی آالیندههایی

كاتاليستي زياد به علت نسبت س��طح به حجم باالي آنها يكي

از قبی��ل فرمالدئی��د ،مونوکسید کربن ،آزبس��ت ،جیوه ،ذرات

از فناوريهاي كلي��دي در كنترل آلودگيهاي زيست محيطي

معلق ،رادون ،آلرژنه��ا از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روی

هستن��د و پتانسيل الزم براي به حداقل رس��اندن آاليندههاي

کیفیت هوا در محیطهای داخلی محسوب میشوند .مهمترين

س��مي در هوا را دارن��د ( .)5 ،4دي اكسي��د تيتانيوم به علت

گاز آلي آالينده هواي داخل خانه فرمالدئيد است ،در حاليکه

پاي��داري شيميايي ،عدم س��ميت ،قيمت پايي��ن ،ويژگيهاي

غلظ��ت آن در ه��واي باز بسيار کم اس��ت( .در مناطق شهري

الكترونيكي و نوري و فعاليت نوري باال (فتواكتيويته) به عنوان

 ،)0/01 ppmمق��دار آن در خانهه��ا اغلب چند برابر بيشتر و

متداولترين فتوكاتاليست نيمه رسانا براي حذف آاليندهها در

به حدود  0/1 ppmميرس��د (در م��واردي حتي به 1 ppm

آب و هوا مورد اس��تفاده قرار گرفته است .اين تركيب عالوه

هم ميرس��د) ( .)1منابع عمده اين گاز در خانه ،انتشار آن از

بر مزاياي گفته شده ،كاس��تيهايي همچون استفاده مؤثر كمتر

دود سيگار و از مواد سنتزي حاوي رزينهاي فرمالدئيد است

از فوتونه��ا در مقايسه با نمونههاي غني شده آن با نمونههاي

ک��ه در اس��فنج اوره فرمالدئيد ب��راي عايقبندي و به صورت

ديگر س��رعت نسبتا باالي تركيب مجدد الكترونها و حفرات

چسب در تختههاي چند اليهاي و تختههاي س��اختماني بکار

توليد شده به وس��يله نور و فعاليت در بازه محدود طول موج

ميرود .اي��ن گاز از چسب ،لوازم من��زل ،كاغذ و پارچههاي

(كمت��ر از  )400 nmرا داراس��ت .بنابراي��ن ب��ه منظور بهبود

مبلمان مورد اس��تفاده در س��اختمان ،آزاد ميگ��ردد .اين گاز

كاراي��ي فتوكاتاليستي  TiO2و گسترش ن��ور جذبي مؤثر آن

باعث س��ردرد ،سرگيجه ،اگزما ،تهوع و تحريك چشم و بيني

ب��ه ناحيه نور مرئ��ي و همچنين جلوگي��ري از تركيب مجدد

و گلو ميشود .فرمالدئيد در حيوانات آزمايشگاهي يک عامل

الكت��رون -حف��ره ،اصالحاتي با اس��تفاده از عمليات مختلف

سرطانزا است و در سال  1987از طرف سازمان حفظ محيط

بر روي آن انجام شده اس��ت ك��ه از ميان آنها ميتوان به غني

زيست آمريکا ،به عنوان يک سرطانزاي احتمالي برای انسان
طبقهبندي شده است .بنابراین ،حذف این آالینده و جلوگیري

ترکیب��ات کربنی اشاره نم��ود ( .)7 ،6تاكنون از مخلوط كربن

از انتش��ار آن نیز در هواي محیط ضروري اس��ت .موثرترین

فعال و  TiO2براي اين منظور اس��تفاده شده اس��ت كه كربن

راه ،حذف منابع آلودگی فرمالدئید اس��ت .با این حال این کار

فعال در حد ميكرو عمل ميكند و به نظر میرس��د که استفاده

بسیار دشوار است و نیازمند شناسایی دقیق این منابع است .از

از ذرات نان��و گرافن منجر به افزای��ش فعالیت گردد (.)9 ،8

طرفی این منابع بسیار زیاد هستند و حذف یا جایگزین کردن

ه��دف از انجام اين مطالعه جانشي��ن كردن گرافن اكسيد احيا

آنه��ا بسیار پرهزینه و گ��اه غیر ممکن اس��ت .صنایع چوبی،

ش��ده ) (Reduced graphene oxidesب��ه عنوان عامل

فرشهای ماشینی ،الیاف مصنوعی ،رنگ دیوارها و بسیاری از
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كردن  (dopping) TiO2با يونهاي فلزي و غير فلزي مانند

نوشین راستکاری و همکار

مخل��وط به م��دت  2 hدر دمای  70 0Cهمزده شد و س��پس

كربن��ي  dopeشده با  TiO2اس��ت كه به دليل احيا شدن هم
س��طح جذب باالت��ري دارد و هم اينك��ه الكترونهاي TiO2

مخلوط حاصل سانتریفوژ گردید .رسوبات حاصل با آب مقطر

براي انجام فعاليت خود به راحتي در سطح گرافن اكسيد احيا

شستش��و داده شده و جمع آوری گردید .محصول جمع آوری
شده گرافن اکساید احیا شده ) (RGOاست .در مرحله بعدی

ش��ده حركت ميكنند كه اين حرك��ت باعث ميشود كه براي
انج��ام فعاليت كاتالي��زوري خود به ان��رژي كمتر در حد نور

ب��رای تهیه کامپوزیت تیتانیوم اکساید ب��ه همراه گرافن اکساید

مناسبتري از س��يستمهاي قبلي طراحي نمود كه هم كارايي

آب دیونی��زه افزوده ش��ده و به مدت  30 minاولتراس��ونیک

احی��ا ش��ده ) 2/5 g ،(RGO- TiO2از پودر  RGOبه داخل

مرئي (باالتر از  )500 nmاحتياج داشته باشند تا بتوان سيستم

گردید .در ادامه  0/25 gاز  P25TiO2که در آب مقطر دیونیزه

باالتري نسبت به س��يستمهاي روتين داشته باشد.

سوس��پانسیون گردیده اس��ت به مخلوط اولی��ه  RGOافزوده

مواد و روشها

گردی��د .مخلوط حاصل به مدت  2 hاولتراس��ونیک گردیده و
س��پس  2 hدر دم��ای آزمایشگاه همزده ش��د .بعد از گذشت

تهیه گرافن اکساید احیا شده:

در مرحله اول گرافن اکساید ) (GOتهیه گردید .به این منظور

زمان الزم مخلوط حاصل س��انتریفوژ شده ،رس��وبات حاصل

 5 gگرافی��ت به درون  125 mLاس��ید س��ولفوریک غلیظ به

توس��ط آب مقطر دیونیزه  2مرتبه شستشو داده شده و سپس به

به مخلوط حاصل اضافه شد .در ادامه  15 gپرمنگنات پتاس��یم

( .)10برای بررس��ی فعالیت فتوکاتالیتیک کامپوزیت تهیه شده

به مخلوط قبلی افزوده شد در حالیکه به شدت همزده میشد.

تجزی��ه گاز فرمالدئی��د در شرایط مختلف به عن��وان گاز مدل

بع��د از اتمام اضافه نمودن اکسیدان مخل��وط واکنش به مدت

در یک راکتور بررس��ی گردید .به این منظ��ور کامپوزیت تهیه

م��دت  4 hدر دمای  50 0Cق��رار داده شدند تا خشک شوند

تدریج و در حمام یخ افزوده گردید س��پس NaNO3 2/75 g

 30 minدر دمای  35 0Cهمزده شد و سپس به مدت  24 hدر

شده ب��ر روی یک قطع��ه شیشهای پوش��ش داده شد و درون

دمای آزمایشگاه نگهداری شد .در مرحله بعدی آب دیونیزه به

راکتور قرار گرفت و بخار فرمالدئید با غلظتهای مختلف وارد

مخلوط حاصل کم کم افزوده گردید و س��پس مخلوط به مدت

راکتور گردید .به طور کلی تاثیر دو عامل سرعت جریان هوا و

 15 minدر دم��ای  95 0Cهمزده شد .ب��رای اتمام واکنش از

غلظت اولیه فرمالدئید در میزان کارایی حذف مورد بررسی قرار

اس��تفاده شد .مخلوط حاصل توسط محلول  HClبرای خارج

در دامنه  0/1-1 ppmمتغیر در نظر گرفته شد .برای تابش نور

گرفت .دامنه سرعت جریان هوا بین  1-4 L/minو غلظت نیز

افزودن  28 mLآب دیونیزه به همراه  5 mLپراکسید هیدروژن

مرئی از المپ فلورس��نت  8 Wاستفاده گردید که طیف نوری

نمودن یونهای سولفات و توسط آب مقطر دیونیزه برای خارج

بی��ن  4000-720 nmتابش می کند .نمون��ه از گاز ورودی و

نمودن یونهای کلراید و تنظیم  pHشستشو داده شد .در ادامه

 GOبدس��ت آمد .در  150 mLآب دیونیزه افزوده و 30 mL

 GCمورد آنالیز قرار گرفت.

المپ توسط س��رنگ  gas tightگرفته شده و توسط دستگاه

و سدیم بور و هایدراید استفاده گردید .به این منظور  2/5 gاز

بنزیل آمین اضافه گردید .مخلوط حاصل به مدت  2 hدر دمای

یافتهها

 90 0Cهم��زده ش��ده و در ادامه س��ه بار توس��ط آب مقطر به

 SEMکامپوزیت تیتانیوم اکساید به همراه گرافن اکساید احیا

همراه سانتریفوژ نمودن شسته شد .در نهایت NaBH4 1/5 g
ب��ه همراه  KOH 1 gبه سوس��پانسیون حاصل افزوده گردید.

شده در شکل  1نمایش داده شده است.
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ب��رای احیا نمودن گرافن اکساید حاصل از مخلوط بنزیل آمین

خروج��ی در زمانه��ای مختلف قبل و بع��د از روشن نمودن

حذف فتوکاتالیستی فرمالدئید از هوا ...

ﻫﻤﺮاه ﮔﺮاﻓﻦ اﻛﺴﺎﻳﺪ اﺣﻴﺎ ﺷﺪه در ﺷﺷﻜﻞ  1ﻧﻤﺎﻳﺶ دداده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ه
ﺖ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﻪ

شکل  -1تصویر  SEMنانوکامپوزیت TiO2-RGO

TiO
 SEMﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ O2-RGO
ﺷﻜﻞ  -1ﺗﺼﻮﻳﺮ M
ﻞ

در شکل  2طیف )EDX (Energy- dispersive X-ray

شکل  -2طیف ) EDX (Energy- dispersive X-rayهر دو
پوشش  TiO2تنها و کامپوزیت RGO- TiO2

ﺑﺎﻧﺪ  C-Oﻫﻤﻴﻦ ﮔﮔﺮوه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻛﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺳﻄﺢ ﮔﺮاﻓﻦ و ﭘﭘﻴﻚ  12230 cm-1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺪ

هر دو پوش��ش  TiO2تنها و کامپوزیت  RGO- TiO2آورده
شده اس��ت .در طیف  EDXمربوط ب��ه کامپوزیت مورد نظر

پیکهای مربوط ب��ه  Ti ،Pt ،Oو اتمهای کربن قابل مشاهده
اس��ت .در حالیکه در طیف مربوط به  TiO2تنها فقط پیکها

نشاندهن��ده  Pt ،Tiو  Oقابل مشاهده هستند .در هر دو طیف
پیکه��ا مربوط به  Oو  Tiنشان از حض��ور  TiO2در هر دو

ترکیب اس��ت .پیک مربوط به  Ptمربوط به نحوه آمادهسازی و
پوشش دادن نمونه با پالتین برای سنجیده شدن توسط دستگاه

 EDXو در نهای��ت پیک مربوط به کرب��ن نیز نشانگر حضور

شکل  -3طیف  IRکامپوزیت RGO- TiO2

 RGOدر کامپوزیت مورد نظر است.

همانط��ور که در طیف ( IRشکل  )3مشاهده میشود پیک در

100

ناحیه  1705 cm-1مربوط به گروه کربونیل عوامل کربوکسیک

80

موجود بر س��طح گراف��ن و پی��ک  1230 cm-1مربوط به باند

60

همانطورک��ه در نم��ودار  1نمای��ش داده ش��ده اس��ت کارایی

20

تخری��ب فتوکاتالیست��ی Photo catalytic degradation

0

) efficiency (PDE%کامپوزی��ت  RGO- TiO2بسی��ار

5

باالتر از  TiO2به تنهایی است .کارایی متوسط کامپوزیت مورد

نمودار  -1مقایسه کارایی تخریب فتوکاتالیستی

نظ��ر ظرف م��دت  4 hحدود  % 89اس��ت در حالیکه کارایی

)Photo catalytic degradation efficiency (PDE%
کامپوزیت  RGO- TiO2و  TiO2به تنهایی

تخریبی  TiO2فقط  %10مشاهده شد.
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 C-Oهمین گروه بر سطح کامپوزیت است.

40

نوشین راستکاری و همکار

نمودار  2کارایی فرایند تخریب فتوکاتالیستی فرمالدئید را توسط

بحث

تحت تابش نور مرئی را نش��ان میدهد .میزان کارایی تخریب

 TiO2تراک��م و انباشتگ��ی کمت��ری نسبت ب��ه  TiO2خالص

همانط��ور که در شکل  1مشاهده میش��ود کامپوزیت RGO-

کامپوزیت  RGO- TiO2در س��رعتهای مختلف جریان هوا

دارد .بخش  RGOموجود در کامپوزیت میزان پراکندگی ذرات

گاز فرمالدئید با افزایش س��رعت جریان هوا کاهش مییابد به
صورتیک��ه وقتی س��رعت جریان از  1ب��ه  4 L/minافزایش

در ح�لال را افزایش میدهد که این ام��ر موجب کاهش میزان

مییابد میانگین کارایی از  89به  % 25کاهش یافت.

انباشتگی میگردد .همانطور که در نمودار  1نمایش داده شده است
کارای��ی

) degradation efficiency (PDE%کامپوزیت RGO-

100

 TiO2بسیار باالتر از  TiO2به تنهایی است ،عالوه بر اینکه میزان

80

1

فعالیت تخریبی  TiO2در طول مدت زمان  4 hبه تدریج کاهش

60

2
3
4

40

یاف��ت که نشاندهنده غیرفعال ش��دن کاتالیزور  TiO2حتی در

0

گردید این فعالیت باالی کامپوزیت بکار رفته مربوط به خواص

20
5

3

4

2

1

0

تخری��ب

فتوکاتالیست��یcatalytic

Photo

زمانهای کوتاه مثل  4 hاس��ت .همانطورکه در مقدمه نیز اشاره

منحصر به فرد گرافن اکساید احیا شده است RGO .مانند یک

نمودار  -2کارایی فرایند تخریب فتوکاتالیستی فرمالدئید را توسط
کامپوزیت RGO- TiO2
در سرعت های مختلف جریان هوا تحت تابش نور مرئی

و باع��ث افزایش فعالیت فتوکاتالیست��ی کامپوزیت میگردد .به

فاکت��ور موثر دیگ��ر به میزان حذف غلظته��ای مختلف اولیه

دلیل داشتن باندهای  πدر س��اختار خود) و ترانسفر الکترون از

بست��ر عالی برای جذب گاز (گاز م��دل فرمالدئید) عمل نموده
ع�لاوه  RGOبه مانند ی��ک گیرنده الکترون عم��ل نموده (به

متفاوت ترکیب هدف اس��ت .در نمودار  3تاثیر افزایش غلظت

 TiO2را تسهیل مینمای��د .این خاصیت مانع از جفت شدگی

گ��از فرمالدئید بر کارایی حذف فتوکاتالیستی نمایش داده شده

الکترونها گردیده و فعالیت فتوکاتالیستی کامپوزیت را افزایش

میده��د و همچنی��ن  RGOهمانطورکه گفته شد حساس��یت

اس��ت .همانطورکه در نمودار نشان داده شده با افزایش غلظت
گاز فرمالدئید از  0/1به  1 ppmکارایی حذف از  89به % 34

نوری کامپوزیت را به طرف طیف نور مرئی سوق داده و باعث

کاهش یافته است.

میشود که فراین��د فتوکاتالیستی در حضور نور مرئی با کارایی
باال صورت پذی��رد ( .)11 ،9نم��ودار  2کارایی فرایند تخریب

100

فتوکاتالیستی فرمالدئید را توسط کامپوزیت  RGO- TiO2در

80
60

میدهد .میزان کارایی تخریب گاز فرمالدئید با افزایش س��رعت

40

جریان هوا کاهش مییابد به صورتیکه وقتی س��رعت جریان از

20
1

0/8

0/6

0/4

0/2

0

 1ب��ه  4 L/minافزایش مییابد میانگین کارایی از  %92به%41

0

کاهش مییاب��د .این نتیج��ه مشابه ک��ار  Kontosو همکاران
( )2012و  Joو همک��اران ( )2009اس��ت ( .)13 ،12در ای��ن

نمودار  -3تاثیر افزایش غلظت گاز فرمالدئید بر کارایی
حذف فتوکاتالیستی

مطالعه از  undoped TiO2به عنوان کاتالیزور استفاده شده و
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س��رعتهای مختلف جریان هوا تحت تابش نور مرئی را نشان

حذف فتوکاتالیستی فرمالدئید از هوا ...

دریافتند که تخریب گاز  NOبا افزایش س��رعت جریان کاهش

نتيجهگيري

مییابد .بنابراین چنین از نتایج بر میآید که س��رعت جریان هوا

یک فاکتور کلیدی برای استفاده از کامپوزیت  RGO- TiO2به

نتای��ج این مطالع��ه نمایانگر آن اس��ت ک��ه از کامپوزیت تهیه

ش��ده در این تحقیق ) (RGO- TiO2میت��وان به عنوان یک

عنوان یک عامل فتوکاتالیستی است .با کاهش جریان هوا میزان

فتوکاتالیست مناس��ب جهت حذف آالیندههای گازی استفاده

انتقال ترکیبات هدف از فاز گازی به سطح ذرات کاتالیست و به

نم��ود .از مزای��ای کامپوزیت تهی��ه شده اس��تفاده از نور مرئی

طبع آن انتقال و نفوذ که از عوامل بسیار پراهمیت در روشهای

به ج��ای  UVبرای فعال نمودن فرایند اکسیداس��یون اس��ت.

کاتالیستی هتروژن اس��ت افزای��ش مییابد ( .)13در این شرایط

همچنین در ای��ن مطالعه تاثیرات میزان جریان هوای عبوری و

و با این مکانیسم س��رعت حذف با افزایش سرعت جریان هوا

همچنین غلظت آالینده هدف بررس��ی شده و نتایج نشان داده

کاهش مییابد که نشانگر این مطلب است که در حالت سرعت

که در شرایط اپتیمم بدس��ت آمده میتوان از این تکنیک برای

باال نفوذ به داخل کاتالیست به خوبی انجام نشده و حذف فقط

تصفیه هوای داخل فضاهای بسته استفاده نمود.

به س��طح کاتالیست محدود میگردد .همانطور که در نمودار 3

تشکر و قدردانی

نشان داده شده با افزایش غلظت گاز فرمالدئید از  0/1به ppm

 1کارایی حذف از  89به  % 34کاهش یافته است .این یافته نیز

اي��ن مقاله حاصل از طرح تحقيقاتی با عنوان "بررس��ی حذف

در راس��تای نتایج کار دیگران که در س��ایر مطالعات آمده است

فتوکاتالیست��ی گازهای ف��رار ( )VOCاز ه��وای  Indoorبا

( .)15 ،14براس��اس مکانیسم پیشنهادی ح��ذف فتوکاتالیستی،

اس��تفاده از نانوذرات اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی گرافن

مولکول گاز هدف ابتدا باید بر روی س��ایتهای فعال کاتالیزور

اکسی��د احیا ش��ده" مصوب مرك��ز تحقيق��ات آلودگی هوای

جذب گردیده و س��پس عمل تخریب صورت میگیرد بنابراین

پژوهشکده محیط زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال

افزایش غلظت تا حدی باع��ث افزایش حذف میگردد که این

 92با کد  92-02-46-22965اس��ت ك��ه با حمايت اين مركز

سایتها اشباع نشده باشند و بعد از اشباع شدن سایتهای فعال

اجرا شده است.

میزان حذف تغییری نخواهد کرد (.)13
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Photocatalytic Removal of Formaldehyde from Air Using Titanium
Oxide-Reduced Graphene Composite
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A RT I C L E I N F O R M AT I O N S :

ABSTRACT
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Background and Objective: Formaldehyde is a toxic volatile organic
compound, which its removal from polluted air is essential. One of the
techniques available for removing such compounds is photocatalytic
degradation. The aim of this study was to investigate the photocatalytic
degradation of gaseous formaldehyde on TiO2 nanoparticles coated on
reduced graphene oxide
Materials and Methods: The synthesized reduced graphene oxide- TiO2
nanocomposite was characterized using SEM, EDS, and FTIR spectra.
The photocatalytic activity of prepared reduced graphene oxide- TiO2
nanocomposite was investigated for degradation of gaseous toluene under
different operational conditions such as different initial concentration,
flow rate, and time.
Results: The photocatalytic degradation efficiency of the RGO-TiO2
nanocomposite was much higher than P25 TiO2. The photocatalytic
degradation efficiency of the RGO-TiO2 nanocomposite decreased by
increasing the flow rate so the flow rate is a key factor for the use of
RGO-TiO2 nanocomposite as a photocatalyst. The results showed that the
photocatalytic degradation rates decreased from 89 to 30% with increasing
formaldehyde initial concentration from 0.1 to 1 ppm.
Conclusion: This research indicated that RGO-TiO2 nanocomposite can
be effectively used as suitable photocatalyst to remove gaseous pollutants.
One of the advantages of the as-prepared composite was using visible
light instead of UV to activate the oxidation process.
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