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 چكیده 
گوگرد  باتیموجود در نفت خام است. در روغن ها، سوخت و ... وجود ترک یها یناخالص نیتر عیاز شا یکیگوگرد 

کند.  جادیآنها ا یدر استفاده تجار نیو همچن هیرا در طول تصف ینامطلوب است و ممکن است مشکالت مختلف

 وفنیها و ت وفنیها بنزوت دیسولف یها، د دیفمرکاپتان، سول یتوان به چهار گروه اصل یگوگرد موجود را م باتیترک

 .(1کرد )شکل  یبند میتقس

 وفنیو بنزوت وفنیحذف ت یبه عنوان جاذب برا MnNaY و زئولیت اصالح شده NaY تیدرطرح حاضر، از زئول

مورد  TGAو  XRD ،FE-SEM ،EDS یزهایشده توسط آنال هیته یها تیمورد استفاده قرار گرفتند. زئول

 NaY تیزئول یمطابق با الگوها یتیچارچوب زئول ،شده هیته ینه هانمو XRD یقرار گرفت. الگوها لیو تحل هیتجز

 یها تیزئول یو برا 10کمتر از % NaY تینمونه ها درصد کاهش وزن زئول یحرارت زیدهد. آنال یرا نشان م

MnNaY % زئولیت اصالح شده دهد  ینشان م وفنیو بنزوت وفنیحاصل از جذب ت جیدهد. نتا ینشان م 18را حدود

MnNaY)) تینسبت به زئول یباالتر لیپتانس Y اصالح نشده NaY) ) نشان  وفنیبنزوتو  وفنیجهت جذب ت در

و  وفنیجذب ت ازدهمختلف مانند دما، غلظت جذب شونده، مقدار جاذب و زمان بر ب یدهد. اثر فاکتورها یم

 قرار گرفت. یمورد بررس وفنیبنزوت
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  مقدمه -1

گوگرد موجود در  زانیانجام داد و م طیدر دما و فشار مح یجذب سطح را میتوان با از سوخت یگوگرد باتیترک

در حذف  یروش حذف جذب ،یمعمول ییدروسولفورزدایه ندیبا فرآ سهیکاهش داد. در مقا زیادی اریسوخت را تا حد بس

از جاذب ها، که  یاست. تاکنون انواع مختلف دوارکنندهیام اریبس زیفوق تم یسوخت ها دیتول یگوگرد نسوز برا باتیترک

گوگرد در  باتیترک یحذف جذب یها و مواد مزوپور هستند، برا تیکربن فعال، خاک رس، زئول ،یفلز یدهایشامل اکس

ذب ج [.5-7مؤثر هستند ] اریرد بسگوگ باتیجذب ترک یها برا تیآنها، زئول انیم در [.4-1سوخت گزارش شده است ]

 یها تیزئول یو رو NaY ،ZnY ،NiY ،CuYand CoZSM مانند یفلز یونیتبادل  یها تیزئول یگوگرد رو باتیترک

و  ایگلسی[ و ا10[. آهنگ و همکاران ]9-7و همکارانش ] انگیتوسط  H-Betaو  USY ،HY ،HZSMمانند  یدیاس

قرار گرفته  یمورد بررس یقاتیمختلف تحق یتوسط گروه ها زیجذب ن یها مسیمکان .شده است یبررس [11همکاران ]

فلزات مبادله شده به  یهاونیبا  وفنیبنزوتو  وفنیت باتیکردند که برهمکنش ترک شنهادی[ پ9-7و همکاران ] انگیاست. 

است.  یفلز یهاونیبا  فنویبنزوتو  وفنیت ،گوگرد باتیترک کیکلیهتروس یهاکمپلکس حلقه-p بیترک قیاز طر هاتیزئول

مادون قرمز،  یسنجفیمختلف مانند ط یهاکیبا استفاده از تکن هاتیزئول یدیاس یهاپروتونبا  وفنیبرهمکنش ت

 کروماتوگرافی گازیما از  راًی[. اخ11-8قرار گرفته است ] یمورد بررس یجذب کم یهایریگو اندازه UV-vis یسنجفیط

که  میافتیو در میااستفاده کرده هاتیزئول یرو هگزانتولوئن و  یهادر حالل وفنیبنزوتو  وفنیت بیمطالعه جذب ترک یبرا

 طیو شرا یگوگرد باتیانحالل ترک یها، حالل مورد استفاده براجاذب ،یگوگرد باتیبه انواع ترک یگوگرد باتیجذب ترک

 شود. یدارد. که تحت آن جذب انجام م یبستگ

اصالح نشده و اصالح  یها تیبا استفاده از زئول C ◦ 80در  هگزانتولوئن و  یحلول آلگوگرد در م باتیجذب ترک

به روش  MnNaY شده است. یطراح وفنیو بنزوت وفنیجذب موثر ت یبرا دیجد MnNaY شده توسط نانوذرات منگنز

 جیاانجام شد. نت XRDو  EDX ،FTIR ،TGA ،BET ،SEMتوسط  MnNaY اتیشد. خصوص هیته مایسل معکوس

جذب  شاتینشان داد. آزما NaYبا  سهیسطح سطح و حجم منافذ را در مقا شیافزا MnNaYنشان داد که  یسازمشخص

 وفنیو بنزوت وفنیجذب ت FT-IR فیابد. طی یم افزایشدرصد  99تا  MnNaY ییدهد که عملکرد گوگرد زدا ینشان م

محاسبه  یشوند. برا یجذب م MnNaYدر  πالکترون  برهمکنش قیعمدتاً از طر وفنیو بنزوت وفنیدهد که ت ینشان م

بر  pHمختلف مانند مقدار جاذب، دما و  یپارامترها ری( استفاده شد. تأثGC) یگاز یکروماتوگراف زیاز آنال یغلظت مواد آل

 قرار گرفت. یبررس دجذب مور

 

 تجربی -2
 ppmمحلول تیوفن/بنزوتیوفن )از  تریل یلیم 50 ،بالن کیانجام شد. در  طیدر فشار مح ییگوگردزدا یهاشیآزما

تحت هم درجه سانتیگراد  60در دمای  دقیقه 90زمان گرم جاذب به مدت  0.75و  (1/1( در حالل هگزان/ تولوئن )400

 شدند. زیلآناکروماتوگرافی گازی با استفاده از دستگاه  هاشیدر طول آزما شدهیآورجمع یهانمونه زدن قرار گرفتند، سپس

 

 : بررسی اثرات مختلف شامل دما، مقدار کاتالیزور، غلظت محلول و زمان با روش کار مشابه انجام می گیرد.تهنك
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 گیرینتیجه -3
برای تجزیه و تحلیل داده های سینتیکی تجربی از سه مدل سینتیکی استفاده شد. به طور کلی، سینتیک شبه مرتبه 

جذب استفاده می شود در حالی که سینتیک شبه مرتبه دوم بر اساس ظرفیت  اول معموالً برای توصیف مرحله اولیه فرآیند

به وسیله  وفنیو بنزوت وفنیتمطالعات سینتیک جذب  .جذب است که معموالً توصیف خوبی از کل فرآیند جذب می دهد

شبه درجه به عنوان جاذب از طریق بررسی توزیع های خطی از مدل های سینتیکی  NaY ،MnNaYسیستم زئولیتی  دو

اثر زمان  یبررس انجام شده است.( qt vs t0.5و توزیع بین ذره ای )(،  t/qt vs tشبه درجه دو )(،  log(qe-qt) vs tاول )

واکنش انجام شد )شکل  نهیبه طیبه عنوان جاذب در شرا NaY ،MnNaY یها تیزئول ییگوگرد زدا لیواکنش بر پتانس

2.) 

 
 MnNaYو  NaY ،NiNaYحضور سه سیستم بررسی اثر زمان واکنش در  2شکل

 

 فیبه ط C-Hو  O-H یارتعاشات کشش یرا در نواح NaYجذب شده در  وفنیو بنزوت وفنیتثبت شده  FTIR فیط

ه ارتعاشات یاست. در ناح یگوگرد باتیجذب ترکنشان دهنده  وفنیو بنزوت وفنیتنمونه قبل از جذب  یثبت شده برا

، 3020در  زیکوچک ن یشوند. نوارها یمشاهده م  cm-1 3060و  3080، 3100در حدود  H-C ی، نوارهاH-C یکشش

 H-Cتوان به ارتعاشات  یرا م cm-1 3000با فرکانس باالتر از  یشوند. باندها یم ییشناسا cm-1 2955و  2990

 ایو/ H-C کیفاتیز ارتعاشات آلا توانندیم cm-1 3000با فرکانس کمتر از  ییداد. باندها اصاختص آروماتیک/هتروکیآرومات

و  وفنیتجذب  ی[. برا12کم است ] اریبس یحال، شدت دوم نیشوند، با ا یناش وفنیو بنزوت وفنیت فرکانسهای بیترک

 یکه نوارها شودیم یگوگرد باتیترک آروماتیکهترو یهاشامل باز شدن حلقه کیفاتیآل C-H یهاوقوع گونه ، وفنیبنزوت

C-H [. 12] کندیم ادجیا ینسبتاً قو 

 :آمده است ریدز ز یذره ا نیب عیشبه درجه اول، شبه درجه دوم و توز یکینتیمعادله س
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 بجذ وفنیت ارمقدو  t در زمان ذبجا مجر حددر وا هشد بجذ وفنیت ارمقد بیبه ترت qe و qt معادالت نیا در

استفاده  qe و qtدرصد جذب،  یفاکتورها نییتع جهت ریباشد. از معادالت ز یدر نقطه تعادل م ذبجا مجر حددر وا هشد

 .شد

 
 V تر،یگرم بر ل یلیبر حسب م t غلظت در زمان Ct تر،یگرم بر ل یلیبر حسب م هیغلظت اول C0 معادالت نیا در

 .باشد یبر حسب گرم م زوریجرم کاتال m و تریحجم نمونه بر حسب ل

نشان داده شده  ki با یذره ا نیب عیو در معادله توز k دالت شبه درجه اول و شبه درجه دوم باسرعت در معا ثابت

 .است

  .شده است انیب 3و  2، 1شماره  یذکر شده در جدول ها یمدل ها یکینتیس یها پارامتر

. پارامتر استفاده شده است یکینتیس یشده مدل ها ینیب شیو پ یتجرب یداده ها یجهت همخوان یهمبستگ بیضر

نشان داده شده اند.  3 ینموداردر شکل ها. [13]معادالت محاسبه شده اند  یخط یرسم نمودار ها قیمربوطه از طر یها

را  یهمبستگ بیمقدار ضر نیشتریب یذره ا نیب عیدهد که مدل توز ینشان م فمختل یمدل ها یهمبستگ بیضرا سهیمقا

 باشد. یبه دام افتادن در حفرات جاذب م قیاز طر وفنیل بوده و حذف تاست که جاذب متخلخ نیدارد که نشان دهنده ا

 
 : پارامترها و ضرایب همبستگی مدل سینتیکی شبه درجه اول1جدول 

Mn-NaY NaY جاذب 

-0.038 -0.038 k 
0.91 0.94 R2 

 
 : پارامترها و ضرایب همبستگی مدل سینتیکی شبه درجه دوم2جدول 

Mn-NaY NaY جاذب 

-0.0096 -0.0067 k 
0.89 0.95 R2 

 
 : پارامترها و ضرایب همبستگی مدل سینتیکی توزیع بین ذره ای3جدول 

Mn-NaY NaY جاذب 

-2.89 -2.63  Ki 
0.93 0.99 R2 
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 ( جذب تیوفن log(qe-qt) vs t: نمودار توزیع خطی از مدل سینتیکی شبه درجه اول )3شکل 

 

توسط استن شستشو داده شد تا ترکیبات آلی از سطح  NaY ،MnNaYب پس از خاتمه واکنش، زئولیت های جاذ

مرتبه در واکنش جذب  11درجه سانتیگراد خشگ گردید. زئولییت بازیافت شده  300آن شسته شود. سپس در دمای 

االی خالصه شده است. مشاهده نتایج بدست آمده قابلیت جذب ب 4تیوفن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل در شکل 

 مرتبه تایید می کند.  11زئولیت های بازیافت شده را پس از 

  
 در واکنش جذب تیوفن NaY ،MnNaY: بازیافت زئولیت های 4شکل  
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