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Abstract
Sulfur is one of the elements in fossil fuels that is converted to sulfur dioxide,
which is one of the most important air pollutants, when burned in a car engine.
In the present study, the adsorption capacity of an organic sulfurized compound
from a diesel fuel model containing 300 ppm thiophene was evaluated using x13
zeolite modified with 3% by weight of copper metal. Moreover, the effect of
three parameters of contact time (15, 30, 60, and 120 min), adsorbent value (0.5,
1, 2.5 and 3.5 g) and temperature (25, 40, 50 and 60 °C) was assessed in a
discontinuous system. In order to activate the adsorbent surface cations, x13
zeolite was washed with deionized water and 0.1 M copper nitrate salt and then
copper nanoparticles were loaded on it. The maximum adsorption capacity was
2.5 g of adsorbent at 60 min at room temperature, and the amount of thiophene
for adsorption modified with copper nanoparticles increased from 300 to 138
ppm. The adsorption results showed that an increase of more than 2.5 g of
adsorbent would not cause a significant change in the adsorption efficiency. In
addition, FT-IR, SEM and N2 physisorption studies showed that the adsorbent
would maintain its regular structure after nanoparticle loading. Finally, the
modified zeolite showed better performance for desulfurization of the diesel fuel
model.

© Authors, Published by Environment and Water Engineering journal. This is an open access article
distributed under the CC BY) license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Introduction
Sulfur is one of the elements in fossil fuels
converted to sulfur dioxide when burned in a car
engine, which is one of the most important air
pollutants. The release of sulfur in existence
petroleum and oil products into the air will lead
to a serious environmental crisis. In addition, it
has many side effects on human health and other
living organisms. Complications such as sore
throat and eye irritation and its acidic properties
for living organisms are obvious consequences.
Air pollution, acid rain, greenhouse effects, and
other global environmental crises are due to
pollutants such as sulfur in petroleum products
and petrochemical industries.

Environment and Water Engineering
Vol. 8, No. 1, 2022

60

30
28
26
24

R
Adsorption Rate

40

22
20
18
16
14
12

20

10
8
6

Adsorption Rate (mg/g)

Results
Zeolite has a spherical, regular and crystalline
structure, which is preserved after the loading of
nanoparticles, which is a positive result. Because
it proves that the nanoparticle loading is done
correctly (Fig 1). In addition, FTIR and N2
physisorption studies showed that the adsorbent
had a spherical, regular structure that will
maintain this structure after nanoparticle loading.
The maximum adsorption capacity achieved in
60 minutes with 2.5 g of adsorbent at ambient
temperature; based on which the amount of
thiophene for adsorbents modified with copper
nanoparticles decreased from 300 to 138 ppm.
The adsorption results showed that an increase of
more than 2.5 g of adsorbent would not cause a
significant change in the adsorption efficiency.
As a result, the optimal amount of adsorbent in
this study considered as 2.5 g (Fig. 2). In other
words, the adsorption efficiency in the test
performed by zeolite modified with copper
nanoparticles after increasing 1 g of adsorbent
(from 2.5 to 3.5 g) was less than 1%.

Fig. 1 FESEM images of X13 zeolite: a) before
modification and b) after modification using Cu
nanoparticles

R (%)

Materials and Methods
In the present study, the adsorption capacity of
an organic sulfurized compound from a diesel
fuel model containing 300 ppm thiophene was
evaluated on zeolite 13x modified with 3% by
weight of copper metal. Moreover, the effect of
three parameters of contact time (15, 30, 60, and
120 min), the amount of adsorbent (0.5, 1, 2.5,
and 3.5 g), and temperature (25, 40, 50, and 60
°C) was evaluated in a batch system. First, in
order to activate the adsorbent surface cations,
zeolite x13 was washed with deionized water and
0.1 M copper nitrate salt and then copper
nanoparticles were loaded on it.
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Fig. 2 The effect of adsorbent on removal efficiency
and thiophene uptake

Studies have shown that the contact time is an
equilibrium variable that this behavior was
attributed to the exotherm of the process and its
increase after reaching the equilibrium point will
no longer have a significant effect on the
adsorption capacity. Furthermore, adding 5% by
weight of toluene or normal hexane to the
cyclohexane and thiophene solution will reduce
the removal of thiophene due to the formation of
محیطزیست و مهندسی آب
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thiophene alkyls on the active sites of the
adsorbent and the blockage of the cavities.
Conclusion
The process of adsorption of thiophene from
thiophene solution in cyclohexane is physical
and reversible, so the adsorbent can be
retrievable, which is an extraordinary advantage.
Adsorption isotherms were evaluated using
common Langmuir, Freundlich, and Temkin
models at ambient temperature with a mixing
time of 1 hr and an adsorbent of 2.5 g with
different amounts of solution. The results were
highly consistent with the Freundlich isotherms
and physical adsorption. Examination of the
thermodynamics of adsorption showed that the
reaction is exothermic, so according to Le
Chatelier's principle, the progress of the reaction
decreases with increasing temperature. Negative
entropy also reflects the fact that the degree of
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freedom at the solid-solution surface decreases
during adsorption. Finally, it can be concluded
that zeolite modified with copper nanoparticles
will show better performance for desulfurization
of diesel fuel model.
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مقاله پژوهشی

بررسی عملکرد جاذب زئولیتی اصالحشده با نانوذرات مس جهت سولفورزدایی از
سوخت هیدروکربنی
4

بهاره مرادی ،1آرزو قادی ،*2امیر حیدرینسب  3و احسان بینائیان

-1کارشناس ارشد ،گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -2استادیار ،گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیتاهلل آملی ،آمل ،ایران
3دا نشیار ،گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 4استادیار ،گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی مهندسی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله

سولفور یکی از عناصر موجود در سوخت های فسیلی است که در هنگام احتراق در موتور خودرو به
سولفور دیاکسید ،که یکی از مهمترین آالیندههای هواست ،تبدیل میشود .در پژوهش حاضر
ظرفیت جذب یک ترکیب سولفوردار ارگانیک از یک مدل سوخت گازوئیل محتوی 300 ppm
تیوفن ،روی زئولیت  13xاصالحشده با  %3وزنی فلزات مس ارزیابی شد .همچنین تأثیر سه پارامتر
زمان تماس ( ،60 ،30 ،15و  ،)120 minمقدار جاذب ( 2/5 ،1 ،0/5و  )3/5 gو دما (50 ،40 ،25
و  )60 °Cدر یک سیستم ناپیوسته بررسی شد .بهمنظور فعالسازی کاتیونهای سطح جاذب،
زئولیت  13xبا آب دیونیزه و نمک  0/1 Mمس نیترات شسته و پس از آن نانوذرات مس بر روی
آن بارگزاری شد .بیشترین ظرفیت جذب در مدتزمان  ،60 minبا مقدار  2/5 gجاذب و در
دمای محیط صورت گرفت و بر اساس آن مقدار تیوفن برای جاذب اصالحشده با نانوذرات مس از
 300به  138 ppmرسید .نتایج جذب نشان داد که افزایش بیش از  2/5 gجاذب در راندمان
جذب تغییر محسوسی ایجاد نخواهد کرد .عالوه بر این ،مطالعات  SEM ،FT-IRو N2
 physisorptionنشان داد که جاذب ساختار منظم خود را پس از بارگذاری نانوذرات حفظ خواهد
کرد .درنهایت زئولیت اصالحشده عملکرد بهتری جهت سولفورزدایی از مدل سوخت گازوئیل از
خود نشان داد.
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 -1مقدمه
انرژیهای فسیلی و سوختهای هیدروکربنی هنوز هم نقش
مهم و قابلتوجهی در تأمین انرژی موردنیاز بشر ایفا میکنند
ازاینرو پژوهشگران تالش می کنند تا کیفیت این سوخت ها
را تا حد ممکن افزایش دهند .استفاده از سوختهای

هیدروکربنی با یک مشکل اساسی روبهرو است و آن وجود
گوگرد و مشتقات آن در این نوع سوختها است .درواقع
گوگرد موجود در سوختهای هیدروکربنی هنگام احتراق به
( )SOxتبدیل میشود که یکی از مهمترین منابع آلودهکننده
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محیط زیست بهشمار میرود .از جمله مشکالت متعدد وجود
گوگرد در سوختهای هیدروکربنی میتوان به از بین رفتن
گونههای جانوری ،ایجاد بارانهای اسیدی ،از بین بردن و
فرسایش سریع تجهیزات و غیره اشاره داشت ( Hayyiratul
 .)et al. 2006روش اکسیداسیون ،زیستی ،استخراجی و
روش سولفورزدایی هیدروژنی از جمله روشهای حذف
سولفور از سوختهای هیدروکربنی مایع هستند ( Ghorbani
 .)et al. 2013از بین روشهای فوق ،روش سولفورزدایی
هیدروژنی بیشترین کاربرد را در صنایع پاالیشگاهی دارد اما
یکی از مشکالت مهم در استفاده از این روش ،عدم توانایی
آن در حذف تمام ترکیبات گوگردی آروماتیک است
( .)Zhang et al. 2017; López et al. 2017یکی دیگر از
مشکالت استفاده از روش هیدروژنی این است که برای حذف
این ترکیبات به دما و فشار زیاد عملیاتی نیاز است که تأمین
این شرایط از لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه نیست ( Sun et
 .)al. 2018; Sikarwar et al. 2018روش جذب یکی از
انواع روش های حذف ترکیبات سولفوردار است که با توجه
به عملیاتی بودن آن در شرایط محیطی ،توانایی حذف
ترکیبات سولفوردار و آروماتیک با اضافه کردن فلزات به
جاذب و افزایش گزینشپذیری سولفور با استفاده از
کمپلکس امروزه بیش از پیش مورد توجه صنعت قرار گرفته
است ( .)Rui et al. 2017در سالهای اخیر مطالعات مهمی
در زمینه سولفورزدایی از سوختهای هیدروکربنی انجام شده
و به چاپ رسیده است ( .)Al Zubaidy et al. 2013به-
عنوان مثال فرآیند جذب سولفور از یک سوخت دیزل حاوی
 410 ppmسولفور را در یک سیستم ناپیوسته مورد بررسی
قرار گرفته است .در این مطالعه به کمک کربن فعال ،در
دمای محیطی ,زمان تماس بهینه  2 hrو اضافه کردن %5
وزنی جاذب درصد جذب به  38/8رسید .در پژوهشی دیگر
تبادل یونی زئولیت مزوپور نوع  Yبا فلزات سلنیم و مس
بهعنوان جاذب جهت سولفورزدایی از سوختهای مایع مورد
بررسی قرار گرفت .همچنین تیوفن ،بنزوتیوفن و دی
بنزوتیوفن بهعنوان ترکیب سولفوردار در مدل سوخت
شبیهسازیشده مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج مشخص نمود
که در شرایط یکسان دی بنزوتیوفن بیشتر از بنزوتیوفن و
بنزوتیوفن بیشتر از تیوفن جذب جاذب میشوند ( Lee and
 .)Valla 2017در پژوهشی به بررسی سولفورزدایی از
سوخت دیزل را با استفاده از زئولیت تبادل یونی یافته
پرداخته شد .در آن مطالعه بر روی حذف سولفور به با
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،1بهار 1401

استفاده از فرآیند جذب در دمای اتاق تمرکز شده بود و از
یک مدل سوخت که حاوی دیزل تجاری و تمام ترکیبات
سولفوردار مقاوم مانند -4 ،DBT ،BTدیمتیلدی-
بنزوتیوفن-6 ،دیمتیلدیبنزوتیوفن بود ،استفاده شد .نتایج
نشان داد که بیشترین ظرفیت جذب گوگرد در زئولیتهای
 Ni–Yو  Cu–Yاتفاق خواهد افتاد که طبق آن زئولیت –Ni
 Yحدود  42 mgسولفور به ازای  1 gجاذب و زئولیت –Cu
 Yحدود  31 mgسولفور به ازای  1 gجاذب جذب خواهد
کرد .همچنین نشان داده شد که زئولیتهای تبادل یونی
یافته با فلزات دیگر مانند  Fe–Yو  Zn–Yرا نیز می توان
جهت حذف سولفور از سوخت دیزل تجاری موردمطالعه قرار
داد .نتایج این پژوهش نشان داد که ظرفیت جذب زئولیت-
های  Fe–Yو  Zn–Yکمتر از زئولیتهای  Ni–Yو Cu–Y
است ( .)Park et al. 2006در پژوهشی دیگر از جاذب Ag
 /TiOx–Al2O3بهمنظور سولفورزدایی از سوختهای جت
 JP8 ،JP5و سوختهای دیزل و  1ORDتحت شرایط
محیطی استفاده شد .نتایج نشان داد جاذب مورد استفاده
جهت سولفورزدایی از سوختهای هیدروکربنی مایع در
محدوده سولفور بین  7/5تا  1172 ppmبسیار مؤثر و
کارآمد است .آزمون جذب در یک سیستم پیوسته و بستر
ثابت انجام شد و طی آن به ازای  %4وزنی جاذب ,ظرفیت
جذب بهترتیب برای ( JP5حاوی  1172 ppmسولفور)JP8 ,
(حاوی  630 ppmسولفور) و ( ORDحاوی 452 ppm
سولفور) ,به ترتیب  6/11 ، 10/11و  7/4 mgS/gگزارش
شد .همچنین نتایج نشان داد که جاذب Ag/TiOx–Al2O3
از لحاظ حرارتی در محدوده دمای  110تا  450 °Cقابل
احیا و بازیابی میباشد ( Shahadat Hussain and
.)Tatarchuk 2013
در پژوهشی دیگر بررسی جذب سولفور از سوخت دیزل به-
وسیله جاذب قابلاحیای نیکل مشخص شد که جاذب
 NiMCM-41تحت شرایط بهینه (فشار  4بار مطلق و دمای
 )350 °Cمیتواند مقدار گوگرد در یک سوخت دیزل حاوی
 450 ppmسولفور را به  50 ppmبرساند (= 88/9
 .(Dasgupta et al. 2013))%Rتاکنون فلزات زیادی به
منظور افزایش ظرفیت جذب گوگرد در روش جذب بهکار
گرفته شدهاند که از آن میان میتوان به نیکل ،مس ،روی،
پاالدیم ،طال ،و نقره اشاره کرد که بهترین عملکرد متعلق به
Off-Road Diesel
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طال ،نقره و مس می باشد .در پژوهش حاضر بهدلیل
گرانقیمت بودن طال و نقره از نانوذرات فلزی مس استفاده
شد .فلزاتی که در این روش مورد استفاده قرار می گیرند
بهتر است در مقیاس نانو باشند چراکه مواد در مقیاس نانو
بهدلیل افزایش نسبت سطح به حجم و زیادشدن تعداد اتم-
های روی سطح ،خاصیت کاتالیستی پیدا میکنند که در
نتیجه آن فرآیند جذب بهبود مییابد .بهدلیل باال بودن انرژی
سطحی نانوذرات و جلوگیری از پدیده کلوخهای شدن (تجمع
نانوذرات و خارج شدن از مقیاس نانو و از دست دادن
خاصیت کاتالیستی) نانوذرات را روی یک بستر بارگذاری
میکنند (.)Astruc 2020
زئولیتت بتتهعنتوان یتتک جتاذب معتتدنی متخلختل جتتایگزین
مناستتبی بتترای کاتالیستتت هتتا در صتتنایع پتروشتتیمی و
پاالیشتتگاهی بتته شتتمار متتیرود ،همچنتتین ایتتن کتتانی در
ایران بته ستهولت یافتت متی شتود .بنتابراین میتتوان آن را
بتتهعنوان یتتک جتتاذب مناستتب در فرآینتتد ستتولفورزدایی و
همچنتتین یتتک بستتتر مناستتب جهتتت بارگتتذاری نتتانوذرات
فلتتزی بتتهکتتاربرد ( .)Adelinasab et al. 2017زئولیتتت
 13xاز جملتته زئولیتتتهتتای فوجاستتیت حفتتره بتتزر بتته
شمار متیرود و بتا توجته بته اینکته ترکیبتات تیتوفن دار در
ستتوختها بتتیش از یتتک حلقتته دارنتتد پتتس زئولیتتت 13x
میتوانتتتد جتتتاذب مناستتتبی جهتتتت جتتتذب ترکیبتتتات
ستتتتولفوردار در فرآینتتتتد ستتتتولفورزدایی از ستتتتوختهای
هیتتتدروکربنی باشتتتد (.)Dirar and Loughlin 2013
بنتتابراین ،هتتدف از پتتژوهش حاضتتر تعیتتین عملکتترد جتتاذب
زئتتتولیتی  13xاصالحشتتتده بتتتا نتتتانوذرات متتتس جهتتتت
سولفورزدایی از سوخت هیدروکربنی می باشد.

 -2مواد و روشکار
 -1-2مواد و تجهیزات
از نانوذرات مس ( FW =63 /55و قطر )60-40 = nm
وتیوفن ( )FW=84/14ساخت شرکت سیگما و زئولیت نوع
 13xبا خلوص ( %95سایز حفرات ,10-9 °A
 )SiO2/AL2O3=3ساخت شرکت ایران زئولیت استفاده شد.
همچنین از مس نیترات (g/cm3 ،M =241/60 g/mol
 =2/05چگالی) ،سیکلوهگزان ( g/ml ،M = 84/16g/mol
 = 0/779چگالی ،دمای جوش  ،)80/74 °Cتولوئن
( = 0/867 g/ml ،M = 92/1381g/molچگالی ،دمای

جوش -n ،)110/6 °Cهگزان ( mg/ml ،M = 86/18g/mol

 = 0/66چگالی ،دمای جوش  )69-68 °Cموجود در
آزمایشگاه شیخ بهایی واقع در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران ،ساخت شرکت مرک ،استفاده شد .در
این پژوهش از تصاویرModel) Vega3 Tescan FESEM1
و  (Model Phenom - ProXجهت تعیین ریختشناسی
استفاده گردید .بهمنظور تعیین ساختار بلوری زئولیت ازX-
 ray diffractometerو جهت تعیین سطح ویژه و اندازه
حفرات از دستگاه  N2 Physorptionاستفاده شد.
اسپکتروفتومتر (اشعه  )UVمدل  2100ساخت یونیکو
آمریکا جهت بهدست آوردن طولموج جذب و غلظت تیوفن و
همچنین بهدست آوردن درصد جذب مورد استفاده قرار
گرفت .سانتریفیوژ مدل  ROTANTA 460/460Rساخت
شرکت  HETTICHآلمان جهت جداکردن فاز جامد از مایع
و آون مدل  memmert –UNB40ساخت آلمان نیز جهت
خشککردن جاذب استفاده شد .شیکر حرارتی مدل KS
 501 Controlساخت شرکت  IKAآلمان جهت آزمایش
دمایی و  Hot platمدل  LABINCO L'71و مگنت جهت
بهم زدن محلول نمک و زئولی استفاده شد.
-2-2آمادهسازی مدل سوخت
بتتهمنظور شبیهستتازی متتدل ستتوخت از ترکیتتب 50 ppm
تیتتوفن در ستتیکلو هگتتزان استتتفاده شتتد 50 mg .تیتتوفن بتتا
ستتیکلوهگزان بتته حجتتم  1000 mlرستتانده شتتد .مشتتکل
در استتتتفاده از دستتتتگاه استتتپکتروفتومتر بتتتا محلتتتول
 50ppmوجتتود داشتتت کتته دستتتگاه قتتادر بتته تشتتخیص
میتتزان تیتتوفن (بتتهدلیتتل نتتاچیز بتتودن) نبتتود .بنتتابراین
تصتتمیم گرفتتته شتتد کتته از محلتتول  300 ppmبتترای
تمتتامی آزمونهتتا استتتفاده شتتود .مقتتادیر بهینتته زمتتان
تمتتتاس ،مقتتتدار جتتتاذب ،و دمتتتا بتتتا کمتتتک ستتتوخت
شبیهسازیشتتده کتته  MF-1نامیتتده شتتد ،بتتهدستتت آمدنتتد
( .)Al Zubaidy et al. 2013ستتتپس بتتتهمنظور
دستتتیابی بتته اطالعتتات بتتیشتتتر در متتورد ظرفیتتت جتتذب
تیتتوفن % 5 ،وزنتتی تولتتوئن بتته محلتتول  300ppmتیتتوفن
در ستتیکلوهگزان ( )MF-1اضتتافه شتتد .محلتتول حاصتتله
 MF-2نامگتتتذاری شتتتده و در مرحلتتته بعتتتد بتتته محلتتتول
تیوفن و ستیکلو هگتزان مقتدار  %5وزنتی ان-هگتزان اضتافه

Field Emission Scanning Electron Microscope
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شتد و ایتن محلتول نیتز  MF-3نامیتده شتد ( Oliveira et

 -5-2آزمایشهای جذب

.)al. 2009

بهمنظور استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر باید منحنی
کالیبراسیون رسم شود تا بتوان غلظت تیوفن را در هر
آزمایش به دست آورد .شکل ( )1منحنی کالیبراسیون در
طولموج ( 260 nmطولموج جذب تیوفن در  )UVرا نشان
میدهد که  ،R2<0/99حکایت از دقت باالی محاسبات دارد
(.)Méndez et al. 2017

-3-2آمادهسازی زئولیت
ابتدا زئولیت با نمک  0/1 Mمس نیترات شسته شد .بدین
ترتیب که مخلوط زئولیت و نمک  0/1 Mبهمدت  24 hrدر
دمای محیط هم زده شدند و بعد بهمدت  16 hrساکن قرار
داده شدند .سپس مایع روی محلول جدا شد و محلول
باقیمانده در ته ظرف در سانتریفیوژ بهمدت  10 minدر
دمای محیط با سرعت  7500 rpmقرار داده شد .ماده
خارجشده از سانتریفیوژ پس از فیلتر شدن با آب دیونیزه
شسته شد و بعد اجازه داده شد تا در دمای محیط خشک
شود (.)Sun et al. 2018
 -4-2بارگذاری نانوذرات روی زئولیت
بتهمنظور بارگتتذاری نتتانوذرات ،ابتتتدا مقتتدار  0/1 gنتتانوذرات
متتس بتتا  10 mlآب مقطتتر مخلتتوط شتتد و بتتهمتتدت min
 15در دمتتای محتتیط بتتا ستترعت  400rpmهتتم زده شتتد.
ستتپس  2 gزئولیتتت شستتته شتتتده بتتا نمتتک (زئولیتتتت
بهدستآمده از مرحلته قبتل) بته آن اضتافه شتد و بته متدت
 2 hrدر دمتتتای محتتتیط بتتتا دور  400rpmهتتتم زده شتتتد.
بتتدین ترتیتتب محلتتول  %4وزنتتی نتتانوذرات متتس بتتهدستتت
آمتتد .محلتتول حاصتتله بتتهمتتدت  24 hrدر آون در دمتتای
 80 °Cقتترار داده شتتد .پتتودر خارجشتتده از آون در هتتاون
کوبیده و با التک  45 μmالتک شتد .الزم بتهذکتر استت کته
محلتتول  %3وزنتتی نتتانوذره بتتا همتتین روش و فرمتتول بتته-
دستتت میآی تد بتتا ایتتن تفتتاوت کتته مقتتدار نتتانوذره متفتتاوت
خواهد بود ( 0/ 06 gنانوذرات) (.)Yu et al. 2013
0.7

0.6

0.4

0.3

Y = 0.0034X-0.4151
R2 = 0.9991

)Adsorption (a.u.

0.5

0.2

0.1
320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

)Concentration (ppm

شکل ( )1منحنی کالیبراسیون در طولموج  260نانومتر
Fig.1 Calibration curve at 260 nm
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برای تعیین مقدار مناسب نانوذرات و بررسی تأثیر آنها در
فرآیند جذب ابتدا محلولهایی با درصدهای متفاوت نانوذرات
مس ساخته شد و در شرایط عملیاتی یکسان ( 1 gجاذب،
 100 mlمحلول ،دمای محیط و زمان تماس  )1 hrمیزان
جذب در زئولیت خام و زئولیتهای اصالحشده موردبررسی
قرار گرفت .مقادیر  qtو درصد جذب ( )Rبهترتیب از روابط
( )1و ( )2محاسبه میشوند.
() 1

qt = (Ci-Ct)×V/m

() 2

%R = (Ci-Ct)/Ci

که qt ،مقتدار ستولفور حتذف شتده بتر حستب Ci ،mg/g

غلظتتتت اولیت ته ستتتولفور در متتتدل ستتتوخت و  Ctغلظتتتت
نهایی ستولفور (پتس از عمتل جتذب ) در متدل ستوخت بتر
حستتب  ppmم تیباشتتند .همچن تین  Vبتتر حستتب  lحجتتم
متتدل ستتوخت و  mجتترم جتتاذب بتتر حستتب  gاستتت .بتتا
مقایستته  Rزئولیتتت ختتام بتتا زئولیتتتهتتای بارگتتذاری شتتده
میتتتوان اثبتتات کتترد کتته بارگتتذاری نتتانوذرات ستتبب بهبتتود
عملیتتات جتتذب خواهتتد شتتد ،همچنتتین میتتتوان دریافتتت
که بیشتترین درصتد جتذب مربتوط بته زئولیتت بارگتذاری
شتتده بتتا  %3وزنتتی نتتانوذرات متتس میباشتتد .بنتتابراین تمتتام
آزمایشهتتا بتتا جتتاذب زئتتولیتی بارگتتذاری شتتده بتتا %3
نانوذرات انجام گرفت.
همچنین کاهش درصد جذب در زئولیتهای بارگذاری شتده
بتتا  4و  %5وزنتتی نتتانوذرات حتتاکی از بارگتتذاری بیشازحتتد
نانوذرات است .در واقع جاذب از نانوذرات اشباعشده و پدیتده
کلوختهشتتدن رخداده کتته بتتهدلیتتل آن متتواد از مقیتتاس نتتانو
خارجشتتدهاند و احتمتتاالً ستتبب فروپاشتتی ستتاختار جتتاذب و
کاهش درصد جذب شتدهاند ( .)Teymouri et al. 2013در
مرحله بعد تأثیر سه عامل مهم ،زمان تماس ،غلظت جتاذب و
دمای محلول روی فرآیند جتذب تیتوفن متورد بررستی قترار
گرفت .زمان تماس به عنوان یک پتارامتر تعتادلی در فرآینتد
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جذب ،اولین پارامتر مورد بررستی در ایتن پتژوهش بتود .بته
منظور انجام این آزمتون ،در هتر نمونته ،از  1 gجتاذب و ml
 100مدل سوخت ( )MF-1استتفاده شتد و ایتن آزمتون در
دمای محیط انجام گرفت .محدوده زمان تمتاس بترای جتذب
سولفور بتر روی زئولیتت اصالحشتده بتین  15 minتتا min
 120بود .مرحله بعد بدست آوردن مقدار بهینه جاذب استت.
بدین ترتیب که در زمتان تمتاس بهینته و در دمتای محتیط
مقدار جاذب تغییر داده خواهد شد .یعنتی مقتادیر - 1- 0/5
 2/5و  3/5 gجاذب در همان  100 mlمحلول آزمون شد تتا
مقدار بهینه جاذب به دست آید .در مرحله آختر متی بایستت
دمای بهینه محاسبه شود .بدان معنی که وقتی زمان تماس و
غلظت جاذب بهینه به دست آمد ،ظرفیت جتذب در دماهتای
 50 ،40 ،25و  60 °Cمحاسبه شود تا دمتای بهینته تعیتین
گردد .مدت زمان  ،60 minمقدار  2/5 gجاذب و دمتای °C
 25بهعنوان مقادیر بهینه حاصلشده از آزمون های فوق برای
جاذب زئولیتی اصالحشده بهدست آمدند که طبتق آن مقتدار
تیوفن برای جاذب اصالحشده با  %3وزنتی نتانوذرات متس ،از
 300به ( 138 ppmراندمان جذب  )%54رسید.

 -3یافتهها و بحث
 -1-3بررسی ساختار جاذب
بهمنظور بررسی اندازه ذرات نمونهها و تعیین ریختشناسی
آنها ،از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ()FESEM
استفاده شد ( .)Teymouri et al. 2013شکل ( )2نمایی
از تصویر  FESEMاست که نشاندهنده دانهبندی کروی
شکل زئولیت  13xمیباشد .همانطور که در شکل (-2
الف) و (-2ب) نمایان است ،زئولیت دارای ساختار کروی،
منظم و بلورهای است که این ساختار پس از بارگذاری
نانوذرات حفظشده که این خود یک نتیجه مثبت است .زیرا
ثابت میکند بارگذاری نانوذره بهدرستی انجام شده است.
آزمون  EDSیا  EDXکه یک آنالیز در  SEMجهت تعیین
درصد وزنی و درصد اتمی اجزاء تشکیلدهنده یک ماده است
انجام شد که نتایج حاصل مربوط به زئولیت خام را نشان
میدهد که حاوی اکسیژن ،سدیم ،آلومینیم و سیلیسیم
میباشد .این عناصر دقیقا عناصری هستند که در زئولیت x
 13وجود دارند.

شکل ( )2تصویرهای  FESEMزئولیت  : X13الف -قبل از اصالح و ب -بعد از اصالح با نانوذرات مس؛ تحلیل  :EDXج -قبل از اصالح و
د -بعد از اصالح با نانوذرات مس
;Fig. 2 FESEM images of X13 zeolite: a) before modification and b) after modification using Cu nanoparticles
EDX analysis: c) before modification and d) after modification using Cu nanoparticles
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روش جذب – واجذب نیتروژن روش بسیار ارزشمندی برای
تعیین خواص فیزیکی مولکولهای نانو پروس است .این
تکنیک بهطور وسیعی برای تعیین سطح ،حجم و قطر حفره
مواد نانو پروس به کار میرود (.)Ghasemian et al. 2013
جدول ( )1خصوصیات بهدستآمده از آزمایشهای جذب و
واجذب نیتروژن را برای زئولیت خام و زئولیت پس از
بارگذاری  %3وزنی نانوذرات مس نشان میدهد .با توجه به
نتایج جدول ( ،)1مساحت سطح ویژه ترکیب و همچنین
حجم ویژه حفرات پس از اصالح شدن با نانوذرات مس
کاهش یافته است .در حقیقت اصالح زئولیت منجر به کاهش
فضای حفرهها میشود که این امر باعث تغییر در حجم ویژه
و مساحت سطح ویژه گردیده است ( Teymouri et al.
 .)2013ایزوترم جذب گاز دقیقاً از نوع  IVمیباشد که با
طبقهبندی اتحادیه بینالمللی شیمی محض و کاربردی
( 1)IUPACمبنی بر مزوپروس بودن زئولیت ( 13xاندازه
حفرات  )0/9 nmهمخوانی دارد.
جدول ( )1خصوصیات بهدستآمده از آزمایشهای جذب و واجذب
نیتروژن
Table 1 Characteristics obtained from nitrogen
adsorption and desorption tests
Wd
)(nm

Vt
)(cm3/g

Sbet
)(m2/g

sample

3.631
6.765

0.6896
0.3195

759.7
188.9

Raw 13X Zeolite
Modified Zeolite
160

After

140

مواد سنتزی مورد استفاده قرار می گیرد .هر بلورهای طرح
اشعه ایکس منحصربهفرد خود را دارا میباشد ( Gholami et
 ،)al 2016همچنین بهمنظور بررسی ساختار جاذب و صحت
کار از جهت بارگذاری مقدار مناسب نانوذرات ،نتایج نشان از
خلوص باال و ساختار بلورهای زئولیت  13xخام داشته و
زئولیت پس از بارگذاری نانوذرات مس ساختار بلورهای و
منظم خود را حفظ کرده است (شکل  .)3این بدین معنی
است که ساختار زئولیت به دلیل ازدیاد مقدار نانوذرات
ازهمپاشیده نشده است.
 -2-3بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند جذب
 -1-2-3زمان تماس

زمان تماس در فرآیند جذب پارامتری تعادلی است .حتی
ممکن است بعد از زمان تعادل بهدلیل اشباعشدن جاذب از
ماده جذبشونده ،راندمان جذب کاهش پیدا کند .دلیل دیگر
جهت کاهش ظرفیت جذب بعد از رسیدن به زمان تعادل این
است که افزایش زمان تبادل پس از رسیدن به نقطه تعادل،
سبب تجمع  Cu 2+روی سطح خارجی ( NaXزئولیت )13x
خواهد شد و این امر به تدریج سبب کاهش ظرفیت جذب
میشود ) .(Rui et al. 2017شکل ( )4تأثیر متغیر زمان
تماس بر غلظت تیوفن و راندمان جذب را با جاذب  %3وزنی
نانوذرات نشان میدهد .با توجه به شکل ( )4بعد از گذشت
زمان  15 minجاذب توانست حدود  %41تیوفن را جذب
کند .این رفتار را میتوان به گسترده بودن سطح تماس در
زمانهای اولیه جذب نسبت داد.
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Fig. 3 XRD pattern of adsorbent before and after
loading of copper nanoparticles

Fig. 4 The effect of contact time on thiophene
adsorption

طیفسنجی پرتوایکس جهت شناسایی ترکیب شیمیایی و
تعیین خواص بلوری مواد معدنی ،سرامیکها ،فلزات ،آلیاژها و

بهعبارت بهتر در زمانهای اولیه جذب ،مکانهای فعال با
فراوانی باال برای جذب تیوفن در دسترس هستند .بهطوریکه
پس از گذشت زمان ،فضاهای باقیمانده بهراحتی در دسترس

1
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نخواهند بود که توسط ماده جذبشونده اشغال شوند .با توجه
به شکل ( ،)4غلظت تیوفن با گذشت زمان کاهش مییابد.
نکته دیگری که در مورد این شکل باید به آن اشاره کرد این
است که در زمانهای بعد از  60 minدرصد حذف (راندمان
جذب) تقریباً ثابت شده و پسازآن تغییرات محسوسی
مشاهده نمی شود؛ در نتیجه حداکثر زمان رسیدن به تعادل
 60 minدر نظر گرفته شد (.)Abdolkhani et al. 2013
 -2-2-3بررسی میزان جاذب

مقتتتدار متتتاده جتتتاذب شتتتاید یکتتتی از مهمتتتترین عوامتتتل
تعیینکننده در انتخاب یتا عتدم انتختاب یتک متاده در یتک
سیستتتتم مبتنتتتی بتتتر فرآینتتتد جتتتذب باشتتتد .شتتتکل ()5
نشتتاندهنده تتتأثیر افتتزایش مقتتدار متتاده جتتاذب بتتر روی
راندمان حذف تیتوفن بتا استتفاده از زئولیتت اصالحشتده بتا
 % 3وزنی نانوذرات مس است.
60

30
28
24

R
Adsorption Rate

22
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40

)R (%

18
16
14

 -3-2-3بررسی اثر دما

با توجه به اینکه محدوده نقطه جوش خوراک بین  70 °Cتا
 80 °Cاست؛ دمای جذب حداکثر  60 °Cانتخاب شد تتا از
اتالف خوراک (محلول) در فرآینتد تبخیتر جلتوگیری شتود.
نتایج بهدستتآمده از ایتن آزمتون در شتکل ( )6نشتان داده
شده است .طبق شکل ( ،)6با افزایش دما بازده حذف تیتوفن
کتتاهش مییابتتد .بهطوریکتته در دمتتای  25 °Cبتتیشتتترین
درصد جذب اتفاق می افتد .این پدیده ممکن استت بته ایتن
دلیل باشد که افزایش دمای سیستم سرعت انتشار تیتوفن را
بهشدت افزایش میدهد درحالیکه سبب کاهش ویستکوزیته
در محلول میشود و در نتیجه موجب انسداد حفرهها خواهد
شد .وقتی دما به بیش از  25 °Cمیرسد ،آهنگ دفع بهطور
ناگهانی افزایش پیدا میکند که سبب کاهش ظرفیت جتذب
سولفور خواهد شد ( .)Caro et al. 2000دلیل دیگر جهتت
کاهش ظرفیت جذب با افتزایش دمتا را میتتوان بته گرمتازا
بودن واکنش نسبت داد (.)Abdolkhani et al. 2013
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شکل  -5تأثیر میزان جاذب بر بازده حذف و میزان جذب تیوفن

60

Fig. 5 The effect of adsorbent on removal efficiency
and thiophene uptake

با توجه به شتکل ( ،)5افتزایش مقتدار متاده جتاذب رانتدمان
جذب را باال بترده کته ایتن پدیتده بتهدلیتل افتزایش ستطح
تمتتاس و قابلیتتت دسترستتی مکتتانهتتای جتتذب بتتیشتتتر رخ
میدهتد .امتا در مقتادیر بتاالتر ( 3/ 5 gجتاذب) کته فرآینتد
جتتذب بتته تعتتادل ختتود میرستتد درصتتد حتتذف بتتا افتتزایش
مقتتدار جتتاذب ,رونتتد افزایشتتی کنتتدتری را طتتی میکنتتد
(کتتمتتتر از  .)%1ایتتن پدیتتده میتوانتتد در اثتتر اشتتباع نشتتدن
مکتتانهتتتای فعتتتال در واکتتنشهتتتای جتتتذبی روی دهتتتد
( .)Shahbazi et al. 2016بتتا توجتته بتته اینکتته رانتتدمان
جتتذب پتتس از افتتزایش  1 gجتتاذب (از  2/5بتته  )3/5 gکتتم
تتتتر از  %1تغییتتتر میکنتتتد بتتتهمنظور کتتتاهش یتتتافتن

محیطزیست و مهندسی آب
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40
50
) Temperature (°C

25

)Adsorption Efficiency (%

)Adsorption Rate (mg/g

26

هزینتتههای آزمتتایش ،مقتتدار  2/5 gجتتاذب بتتهعنوان مقتتدار
بهینه برای انجام فرآیندهای جذب انتخاب میشود.

شکل  -6تأثیر دما روی بازده جذب
Fig. 6 The effect of temperature on adsorption
efficiency

 -3-3تأثیر مواد آروماتیک و آلیفاتیک روی ظرفیت
جذب تیوفن
بهمنظور اینکه سوخت شبیهسازیشده شباهت بیشتتری بته
سوخت واقعی (گازوئیل) داشتته باشتد و همچنتین ستنجش
گزینشپذیری تیوفن %5 ،وزنی تولوئن بهعنوان یتک ترکیتب
آروماتیتتک و  %5وزنتتی ان-هگتتزان بتتهعنوان یتتک ترکیتتب
آلیفاتیک به مدل سوخت  MF-1اضتافه شتد و ستوختهای
حاصله بتهترتیتب  MF-2و  MF-3نتام گتذاری شتد .نتتایج
حاصله از  100 mlمدل سوخت 2/5 g ،جاذب ،زمان تمتاس
 60 minو انجام جذب در دمای محیط در شتکل ( )7نشتان
داده شده است.
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1

النگمویر استت qm .و  kLاز طریتق شتیب و عترز از مبتد
نمودار خطی  1/qeدر مقابل  ،1/Ceبهدست میآیند.
1
qm

() 3

+

1
qm .KL .Ce

1
qe

=

رابطه ( )4فرم خطی شده ایزوترم فرندلیچ است .از رسم
نمودار  Lnqeدر مقابل  LnCeمقدار عرز از مبد  KFو
شیب  1/nبهدست میآید.
1

) Ln(qe ) = Ln(K F ) + n Ln(Ce

() 4

شکل -7تأثیر تولوئن و نرمال هگزان روی ظرفیت جذب تیوفن

رابطه ( )5فرم خطی ایزوترم تمکین است .با رسم نمودار qe

Fig. 7 Effect of toluene and normal hexane on
thiophene adsorption capacity

در مقابل  LnCeخط راستی با شیب  Bو عرز از مبد A
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 -1-3-3بررسی ایزوترم جذب

در ایتتن بختتش 3 ،متتدل ایزوتتترم متتتداول شتتامل النگمتتویر،
فرندلیچ و تمکتین در دمتای محتیط ،زمتان اختتالط ،1 hr
مقدار جاذب  2/5 gو با مقادیر مختلف غلظت محلتول متدل
شد .ایزوترم فرندلیچ با ضریب همبستگی باالتر ( )R2نستبت
به دو مدل دیگر بهعنوان ایزوترم جذب انتخاب شد .با توجته
به اینکه  1 /nدر معادله فرندلیچ تقریباً برابر واحد بتهدستت
آمد در نتیجه فرآیند جذب تحت شرایط آزمتایش مناستب و
نتتاهمگن بتتودن ستتطح کماهمی تتتر خواهتتد شتتد ( Asad
 .)Sangabi et al. 2016رابطه ( )3رابطه خطیشده ایزوترم

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Lnqe

با توجه به شکل ( ،)7ظرفیتت جتذب ،زمتانی کته  %5وزنتی
تولوئن وجود دارد کاهش متی یابتد .میتتوان بتدین نتیجته
رسید که چون تولوئن و تیوفن از یک گونته هستتند و بتاهم
تعامل دارند در نتیجه رقابت شدیدی در جذب ،بین تیوفن و
تولوئن اتفتاق متی افتتد .همچنتین اضتافه کتردن  %5وزنتی
نرمال-هگزان نیز اثر منفی در ظرفیت جتذب دارد .در واقتع
وجود نرمال-هگتزان در متدل ستوخت متانع جتذب تیتوفن
میشتتود کتته ایتتن امتتر ممکتتن استتت بتتهدلیتتل واکتتنش
آلکیالزیسیون بین نرمال-هگزان و تیوفن باشد که منجر بته
تولید یک کمپلکس حجیم از آلکیل تیتوفن متی شتود و در
نتیجه ،این کمپلکس سبب اشغال شتدن ستایتهتای فعتال
جاذب میشود (انستداد حفترههتای جتاذب را در پتی دارد)
) .(Rui et al. 2017طی پژوهشی گزارش شد که جاذبهتا
در محلولهای جداگانه تولوئن و تیوفن مقدار تیوفن بتیش-
تری جذب میکنند اما زمانی که تولوئن و تیتوفن بهصتورت
مخلوط وجود دارند ،جاذبهتا تمایتل بتیشتتری بته جتذب
تولوئن نسبت به تیوفن دارنتد زیترا تولتوئن گتزینشپتذیری
تیوفن را کاهش میدهد (.)Oliveira et al. 2009

بهدست میآید (.)Khaled et al. 2009
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شکل -8ایزوترمهای جذب تیوفن با جاذب زئولیتی اصالحشده با
نانوذرات مس
Fig. 8 Thiophene adsorption isotherms with zeolite
adsorbent modified with copper nanoparticles
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مطابق با ضترایب همبستتگی ( )R2در ایزوتترمهتا (شتکل )8
میتوان دریافت که جاذب پس از ایزوترم جتذب فرنتدلیچ بتا
ایزوترم جذب تمکین نستبت بته ایزوتترم النگمتویر مطابقتت
بتتیشتتتری دارد کتته نشتتان از جتتذب چندالیتته دارد .جتتذب
چندالیه نشاندهنده جذب فیزیکی است زیرا جذب شیمیایی
تنها بهصورت تک الیه انجام میشود اما جتذب فیزیکتی هتم
میتواند تک الیه و هم چندالیه باشد .به عبارت بهتتر ،جتذب
تک الیه از شروط الزم بترای جتذب شتیمیایی استت کته در
اینجا وجود ندارد .بنابراین فرآیند جذب از نوع فیزیکی استت
(.)Gholami et al. 2016
1
Pseduo First Order
y=0.0195-0.8405x
R2=0.9774
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شکل  -9سینتیکهای جذب تیوفن با جاذب زئولیتی اصالحشده با
نانوذرات مس
Fig. 9 Kinetics of thiophene adsorption with zeolite
adsorbent modified with copper nanoparticles

 -3-3-3بررسی سینتیک جذب

برای بررسی سینتیک فرآیند جذب از معادالت شبه درجه
اول (الگرگرن) ،شبه مرتبه دوم (معادله هو) و موریس و وبر
استفاده شد .نتایج نشان داد که فرآیند جذب تیوفن توسط
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،1بهار 1401

و  K idتوسط شیب و عرز از مبد نمودار خطی qt

برحسب t 0.5بهدست میآید ).)Khaled et al. 2009
qt = kidt0.5 + C

 -4-3بررسی ترمودینامیک جذب

Psedu-Second Order

30

+

1
k2 q2e

=

t
qt

رابطه ( )8معادله موریس و وبر میباشد .مقدار ثوابت C

() 8

)Time 0/5 (min

50

پارامترهای  k 2و  qeبا استفاده از رسم نمودار خطی

6

Weber-Morris

9.5

()6

ln(qe-qt) = lnqe-k1t

برحسب  tبهدست میآیند.
8

7.5

رابطه ( )6فرم خطی معادله سینتیک شبه درجه اول
میباشد .پارامترهای  K1و  qeبا استفاده از رسم نمودار خطی
)  Ln (qe − qtبرحسب  tاز روی شیب و عرز از مبد به-
دست میآیند.

رابطه ( )7فرم خطی سینتیک شبیه درجه دوم میباشد.

-0.5

)Time (min

جاذب زئولیتی اصالحشده از سینتیک جذب شبه مرتبه اول
پیروی میکند (شکل  .)9یعنی فرآیند جذب بهوسیله جذب
شیمیایی (مرحله چهارم جذب) قابلکنترل است .با توجه به
اینکه مدل موریس و وبر دارای ضریب رگرسیون پایینتر
) )R2=0. 889نسبت به مدل شبه درجه اول میباشند در
نتیجه این مدل قادر به توصیف فرآیند جذب نخواهد بود و
در نتیجه فاکتور کنترلی در تعیین سینتیک فرآیند ،نفوذ
درونذرهای نمی باشد (.)Shahbazi et al. 2016

ترمودینامیک جذب اطالعات ارزشمندی در خصوص انرژی
آزاد گیپس ( ،)ΔGآنتالپی ( )ΔHو آنتروپی) (ΔSدر اختیار
پژوهشگر قرار میدهد .نتایج بهدستآمده از پارامترهای
ترمودینامیکی آزمایش در شکل ( )10ارائه شده است .منفی
بودن عالمت آنتالپی نشان دهنده گرمازا بودن فرآیند است.
در نتیجه طبق اصل لوشاتلیه با افزایش دما پیشرفت واکنش
کاهش مییابد .منفی بودن آنتروپی نشاندهنده این واقعیت
است که درجه آزادی در سطح جامد – محلول طی عمل
جذب کاهش خواهد یافت .همچنین منفی بودن آنتالپی و
آنتروپی همزمان نشان از این دارد که فرآیند در دماهای
پایین خود به خودی است که این حقیقت با توجه به عالمت
انرژی آزاد گیپس اثبات میشود .با توجه به عالمت انرژی
آزاد گیپس ،واکنش در دمای  25 °Cخود به خودی بوده و
در دماهای باالتر غیر خود به خودی است که عامل دما خود
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میتواند بهعنوان یک نیروی محرکه جهت انجام واکنش در
نظر گرفته شود .از طرفی با توجه به اینکه مقدار آنتالپی
مقدار نسبتاً کمی بهدستآمده است (کمتر از )16 Kj/mol
میتوان نتیجه گرفت فرآیند جذب از نوع فیزیکی است
).(Asad Sangabi et al. 2016
مقادیر آنتالپی و آنتروپی را میتوان بر اساس رابطههای ( )9و
( )10و با رسم نمودار  Ln KCبرحسب ( 1/Tشکل )10
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تعیین نمود .از رابطه ( )11برای تعیین  ΔGاستفاده شد
).)Khaled et al. 2009
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شکل  -10شکل خطی جهت به دست آوردن دادههای ترمودینامیکی
Fig. 10 Linear figure for obtaining thermodynamic data

 -4نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،جذب تیوفن با استفاده از جاذب زئولیتی
 13xاصالحشده با  %3وزنی نانوذرات مس در یک سیستم
ناپیوسته بهصورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفت .عوامل
تاثیر گذار در فرایند جذب از جمله زمان تماس ،میزان جاذب
و دما مورد بررسی قرار گرفته که نتایج بهشرح زیر بهدست
آمد.
 -1نتایج مطابقت زیادی با ایزوترم فرندلیچ و جذب فیزیکی
داشت .پارامترهای زمان تماس ،میزان جاذب و دمای جذب
بر میزان جذب تیوفن بررسی شد که زمان  60 minبه عنوان
زمان تماس بهینه انتخاب شد.
 -2دمای محلول نقش مؤثری در فرآیند جذب تیوفن از
محلول را داراست .بررسیها نشان داد که زمان تماس یک
متغیر تعادلی است که این رفتار به گرمازا بودن فرآیند نسبت
داده شد و افزایش آن پس از رسیدن به نقطه تعادل دیگر
تأثیر معناداری در ظرفیت جذب نخواهد داشت.
 -3با افزایش مقدار ماده جاذب ،راندمان جذب افزایش یافت
اما میزان جذب (مقدار گونه جذبشده به ازای واحد جرم
جاذب) با افزایش مقدار جاذب روند کاهشی داشته که این
محیطزیست و مهندسی آب
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مهم در اثر اشباع نشدن مکانهای فعال در واکنشهای
جذبی است.
 -4ظرفیت جذب تیوفن بهدلیل گزینشپذیری بین تولوئن و
تیوفن از طریق کمپلکس روی سایتهای فعال جاذب کاهش
یافت .در ترکیب تیوفن و نرمال هگزان یک آلکیل تیوفن
حجیم روی سایتهای فعال جاذب تشکیل خواهد شد و در
نتیجه حفرهها مسدود شده و ظرفیت جذب کاهش می یابد.
 -5اصالح زئولیت منجر به کاهش فضای حفرهها خواهد شد.
ثابت شد که فرآیند جذب تیوفن از محلول  300ppmتیوفن
در سیکلوهگزان از نوع فیزیکی و برگشتپذیر بوده که در
نتیجه آن جاذب قابل احیا است .همچنین نشان داده شد
فرآیند گرمازا بوده و در دماهای پایین خود به خودی است.

سپاسگزاری
از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران بابت
حمایت مالی از این پژوهش صمیمانه تشکر میکنیم.
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