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 هاي مايي از محلول وسيله كلريد آهنه شده ب زئوليت اصالح با استفاده از بررسي حذف فنل
 

5زاده ، ادريس حسين4، زهرا غالمي3، افشين ابراهيمي2عبدالمطلب صيدمحمدي، 1قربان عسگري
        

  

  چكيده

ها و  كش ون، سازندگان حشرههاي پتروشيمي، فراوري روغن زيت خام، كارخانه  هاي نفت صنايع متعدي مثل پااليشگاه :مقدمه

كه فنل به عنوان تركيب خطرناك سمي  به دليل اين. نمايند مقادير قابل توجهي فنل و مشتقات آن را توليد مي هاي نفتي، فاضالب فعاليت

ي بررسي اين مطالعه با هدف كل .دنتصقيه شو ،زيست  هاي آلوده به محيط و پراهميت شناخته شده است، بايد قبل از تخليه جريان

شده با كلريد آهن به عنوان يك جاذب در حذف فنل از فاضالب سنتتيك  اصالح) كلينوپتيلواليت(سنجي استفاده از زئوليت  امكان

 .انجام شد

 85/0( 20با اندازه مش ASTMهاي استاندارد  آوري شد، خرد شد و با استفاده از الك پس از تهيه زئوليت، ابتدا نمونه جمع :ها روش

شده و سطح  جهت تعيين تركيب شيميايي زئوليت اصالح. بندي شده با كلريد آهن اصالح گرديد زئوليت دانه. بندي گرديد دانه) متر ميلي

و  pH  )3 ،7در اين مطالعه، پارامترهاي. افزار بيلوسرپ استفاده شد با نرم BETهاي پراكنش پرتو ايكس و ايزوترم  ويژه آن از تكنيك

در يك ) سي  سي 250گرم در  3–25/0(و دوز جاذب ) دقيقه 240تا  20(، زمان تماس )گرم بر ليتر ميلي 200تا  25(ل ، غلظت اوليه فن)12

نانومتر  500هاي مختلف با استفاده از اسپكتروفتومتر در طول موج  غلظت فنل در نمونه. راكتور ناپيوسته مورد بررسي قرار گرفت

 .گيري شد اندازه

 pH )3حذف فنل با افزايش غلظت اوليه فنل، دوز جاذب و با افزايش /كه ميزان جذب دهند جذب نشان مي هاي سينتايج برر: ها يافته

. باشد مي 3بهينه در جذب فنل با زئوليت اصالح شده  pHو  رسد دقيقه به تعادل مي 100جذب فنل بعد از مدت . يابد افزايش مي) 12تا 

 .كنند تبعيت مي) R2=  98/0(مير هاي جذب، از مدل ايزوترم جذب النگ داده

هاي پايين  pHجذب فنل در . شده قابليت خوبي در حذف فنل دارد كه زئوليت اصالح دهند نتايج اين مطالعه نشان مي: گيري نتيجه

ن در حذف توا با توجه به ارزان بودن زئوليت و سادگي اصالح آن، اين جاذب را مي. يابد ميزان جذب كاهش مي pHبيشتر و با افزايش 

  .هاي خطرناك در آب و فاضالب به كار گرفت آالينده

  .لواليت كلينوپتي. شده فنل، جذب، زئوليت اصالح :هاي كليدي واژه

  تحقيقي :نوع مقاله

30/10/88 :پذيرش مقاله  2/9/88 :مقاله دريافت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 قربان عسگري و همكاران 

 
 849 1389بهار / شماره اول/ ششمسال /مجله تحقيقات نظام سالمت

 مقدمه

. ترين تركيبات موجود در فاضالب صنايع است فنل يكي از مهم

ميليون تن  4/8، 2004سال  فنل در ظرفيت توليد جهاني

مطابق با مؤسسه فروش مواد شيميايي آمريكا گزارش شده 

فنل يك ماده خام مهم در صنايع مختلف پتروشيمي، . است

هاي شيميايي است  كش داروسازي، پالستيك و ساخت حشره

هاي صنعتي نظير  اين ماده به وفور در فاضالب). 1(

كش  ين، رنگ، محصوالت قارچهاي زغال، صنايع رز پااليشگاه

فنل از ). 2- 4(كش، نساجي و خمير كاغذ وجود دارد  و علف

باشد زيرا كامالً سمي   محيطي مي هاي معروف زيست آالينده

ها  براي ماهي) mg/L 25-5(هاي كم  ، در غلظت)5، 6(است 

باعث ايجاد طعم  mg/L 5/0كشنده است و در غلظت حدود 

فنل توسط آژانس حفاظت . شود مي ناخوشايند در آب آشاميدني

محيط زيست آمريكا در ليست مواد آالينده داراي اولويت قرار 

 µg/L 5/0گرفته است و ميزان آن در آب آشاميدني كمتر از 

صنايعي كه اين ماده شيميايي را توليد و يا . مقرر شده است

نمايند، اغلب جريان فاضالب آلوده با مقادير قابل  مصرف مي

از ). 1، 7، 8) (درصد وزني 10تا  1/0(كنند  ل توليد ميتوجه فن

طرفي ورود فنل به منابع آب آشاميدني كه با تركيبات كلره 

شود كه خود  گندزدايي شدند، سبب ايجاد تركيبات كلروفنل مي

به . محيطي و بهداشتي به همراه دارد مشكالت مهم زيست

 كنند ب ميطوري كه اين مواد ايجاد طعم و بوي نامناسب در آ

از اين رو به ). 9- 11(سازند  و آب را براي مصرف، نامناسب مي

محيطي، تصفيه  منظور جلوگيري از مخاطرات بهداشتي و زيست

هاي فوق، قبل از تخليه به  هاي حاوي فنل به روش فاضالب

هاي ارايه شده در منابع  روش. محيط زيست ضروري است

توان به سه گروه  ها را مي علمي براي حذف فنل از فاضالب

هاي فيزيكي، بيولوژيكي و  روش. بندي كرد عمده تقسيم

شيميايي نظير جذب سطحي، اكسيداسيون پيشرفته، 

اكسيداسيون مرطوب، اكسيداسيون شميايي و فرايندهاي 

. شوند كه در زمينه حذف فنل استفاده مي باشند بيولوژيكي مي

مورد  هاي فرايند جذب سطحي با كربن فعال يكي از روش

به طور كلي جذب سطحي، فرايند . استفاده در حذف فنل است

آوري موادي است كه به صورت محلول در فصل مشترك  جمع

در جذب سطحي از مواد مختلفي مثل كربن . مناسبي قرار دارند

فعال گرانوله و پودري، خاكستر، بنتونيت، فسفر هيدرات سلولز، 

ك چيني استفاده خا بيومس، زغال فعال پودري، زغال كك و

در اين ميان كربن فعال، يكي از مؤثرترين موادي . شود مي

هزينه بسيار باالي . شود است كه براي جذب فنل استفاده مي

فرايند احيا كربن فعال، محققين را به سمت استفاده از مواد 

در اين خصوص نيز ). 12- 16(جاذب جديد سوق داده است 

هايي كه به  استفاده از جاذبمطالعات فراواني براي كاربرد و 

. سادگي قابل استفاده و كم هزينه باشند، صورت گرفته است

امروزه استفاده از تركيبات موسوم به زئوليت در حذف 

به اين مواد . هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است آالينده

بودن، طبيعي بودن، در دسترس بودن مواد و  متقي دليل ارزان

). 17(باشند  مورد توجه خاص مييست دار محيط ز دوست

ها، بلورهاي آلومينوسيليكات هيدراته كه داراي  زئوليت

و ساختمان  باشند هاي فلزات قليايي و قليايي خاكي مي كاتيون

هاي اين تركيبات، تبادالت كاتيوني  نامحدودي دارند، از ويژگي

پذيري جذب و دفع آب بدون ايجاد  و دارا بودن قابليت برگشت

. توان اشاره كرد يير عمده در ساختمان مولكولي آن ميتغ

زئوليت طبيعي به طور معمول بار الكتريكي منفي در سطح خود 

در ). 18(دارد و بنابراين تنها ويژگي تبادل يوني را دارا است 

مطالعات اخير و به منظور افزايش كارايي اين تركيبات در حذف 

د اصالح هاي مختلف از محيط، از فراين آالينده

)impregnation (اخير هاي سال در. استفاده شده است 

 و يوني(فلزي  مختلف تركيبات اشكال با ها جاذب پوشاندن

 بهبود حذف جهت هستند كه هايي روش جمله از )عنصري

انواع . گيرند مي قرار استفاده مورد جذبي بسترهاي با ها آالينده

ايل باال براي مختلف اكسيدهاي آهن سه ظرفيتي، به دليل تم

يكي ). 19(هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند  حذف آالينده

و  Wangها، مطالعه  انجام شده در زمينه زئوليت هاي از مطالعه

هاي  همكاران است كه اين محققين با استفاده از زئوليت

شده سطحي در يك راكتور بستر ثابت، اقدام به حذف  اصالح

ايج اين تحقيق نشان دادند كه نت. اسيدهاي فولويك نمودند
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تواند كارايي بسيار بااليي در  بارگذاري تحت شرايط آزمايش مي

  ). 20(حذف اسيدهاي فولويك نشان دهد 

لواليت به دليل   هاي طبيعي كلينوپتي زئوليت در ميان

مقاومت  ظرفيت باالي تبادل يوني آن، خاصيت انتخابي باالتر،

در اين تحقيق به عنوان  به شرايط محيطي و فراوان بودن

مورد بررسي قرار گرفت و براي اصالح اين زئوليت از  جاذب

اين مطالعه با هدف كلي بررسي . كلريد آهن استفاده شد

شده با  اصالح) لواليت كلينوپتي(سنجي استفاده از زئوليت  امكان

كلريد آهن به عنوان يك جاذب در حذف فنل از فاضالب 

  .  سنتتيك انجام شد

  
  كار روش

پس از تهيه زئوليت از معادن شهرستان سمنان، ابتدا نمونه 

هاي استاندارد  آوري شد، خرد شد و با استفاده از الك جمع

ASTM بندي گرديد  دانه) متر ميلي0 85/0( 20با اندازه مش

هاي حاصل با آب مقطر چندين بار به خوبي شسته  نمونه). 21(

ساعت در  24 شدند و پس از خشك شدن در آون، به مدت

در مرحله بعد، . درصد قرار گرفتند 1محلول اسيد كلريدريك 

ساعت  14ها با آب مقطر به خوبي شسته شدند و به مدت  نمونه

. درجه سيلسيوس خشك شدند 105در داخل آون در دماي 

موالر كلريد  1/0ها در محلول  پس از انجام اين مراحل، نمونه

ساعت شيك  72به مدت مخلوط حاصل . آهن قرار داده شدند

 24درجه سلسيوس و به مدت  105پس از آن در دماي . گرديد

در مرحله آخر، مخلوط حاصل با آب . ساعت خشك گرديد

درجه سيلسيوس به  100مقطر شسته شد و دوباره در دماي 

 هاي ويژگييكي از ). 22-24(ساعت نگهداري شد  24مدت 

آن  pHpzc Point of zero charge (PZC)هر جاذب  مهم

 pHpzc تعيين براي). 25(كه در اين مطالعه تعيين شد  باشد مي

 از الكتروليت و عنوان موالر به 01/0طعام  نمك محلول از

 عوامل عنوان موالر به 1/0كلريدريك  اسيد و سود هاي محلول

 از )در هر ارلن(ليتر  ميلي 30مقدار  .شد كننده استفاده كنترل

 ريخته شد ليتري ميلي 50ارلن  عدد 8در  را الكتروليت محلول

 سود و اسيد از استفاده با 12تا  2محدوده  در ها محلول  pHو

در  شده زئوليت اصالح از گرم 5/0جرمي  ميزان .گرديد تنظيم

 بر ساعت 48مدت  به را ها ارلن .گرديد اضافه ها ارلن از كدام هر

 از بعد و قرار داده شدند دقيقه در دور 120سرعت  با شيكر روي

از  پس ها ارلن محتويات نهاييpH فوق،  زمان شدن سپري

 Sense 375مدل (متر  pHدستگاه  از استفاده با از صافي عبور

Ion (بعد از رسم منحني تغييرات  .گرديد قرائت pH در مقابل

pH  ،اوليه pHpzcتعيين گرديد .  

هاي  براي تعيين تركيب شيميايي زئوليت از تكنيك

ساخت  )X-ray fluorescence)XRF يكسپراكنش پرتوا

شده با  سطح ويژه زئوليت اصالح. شركت فيليپس استفاده شد

-Brunauer استفاده از جذب گاز ازت و مدل جذب ايزوترم

Emmett-Teller )BET(  تعيين شد و محاسبات مربوط با

به منظور انجام . ژاپن انجام شد 5Belsorpافزار  استفاده از نرم

گرم بر ليتر  ميلي 1000بتدا محلول مادر با غلظت ، اها آزمايش

گرم فنل در آب مقطر تهيه گرديد و پس  1فنل با اضافه كردن 

هاي استاندارد و  از تهيه محلول استاندارد، غلظت فنل در نمونه

 UV/VISمجهول با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر 

)Japan ،1700 -Shimadzo ( سنجش شد و منحني

در اين ). 26(رسم شد  nm 500ون در طول موج كاليبراسي

مطالعه تأثير پارامترهاي مختلف از قبيل تأثير زمان تماس، 

محلول و دوز جاذب در فرايند جذب مورد  pHغلظت اوليه، 

  .هاي جذب تعيين شد بررسي قرار گرفت و در نهايت ايزوترم

 pHهايي با  و زمان تماس، نمونه pHجهت بررسي تأثير 

و ) گرم در ليتر ميلي 100(با غلظت ثابت فنل  12و  7، 3اوليه 

سپس با دستگاه شيكر اربيتالي . گرم تهيه شدند 1دوز جاذب 

 240دور در دقيقه به مدت  150با سرعت ) GFL 3017مدل (

سپس ميزان . شيك شدند) C° 25 -20(دقيقه در دماي ثابت 

ترتيب ميزان گيري شد و به اين  ها اندازه فنل باقيمانده در نمونه

هاي  حجم نمونه. فنل جذب شده در واحد جرم جاذب تعيين شد

به منظور بررسي . سي بود سي 250تهيه شده در كليه مراحل 

هاي  هايي با غلظت تأثير غلظت فنل در فرايند جذب، نمونه

و مقدار جاذب  pHبا ) گرم در ليتر ميلي 200تا  25(مختلف 

سپس . دقيقه مخلوط شدند 100ثابت تهيه گرديدند و به مدت 
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به منظور بررسي تأثير دوز . گيري شد غلظت فنل باقيمانده اندازه

 100(هايي با غلظت ثابت  جاذب در فرايند جذب، نمونه

 3تا  25/0(تهيه و مقادير مختلفي از جاذب ) گرم در ليتر ميلي

ها شيك شدند و طبق مراحل  نمونه. ها اضافه شدند به آن) گرم

در اين . گيري شد ها اندازه ل باقيمانده در آنقبل غلظت فن

مطالعه جهت تعيين ظرفيت جذب از رابطه زير استفاده شد 

)23 .(  
( )

m

VCC
q e

e

−= 0

 
غلظت اوليه  g/mg( ،C0( ظرفيت جذب  qeدر اين معادله 

غلظت تعادلي نهايي فنل بعد از mg/L( ، Ce(فنل در محلول 

و ) L(مايع در داخل راكتور  حجم V، )mg/L(برقراري تعادل 

m  جرم جاذب)g (باشند مي.  

  
  ها يافته

 دهد نشان مي XRFآناليز ساختار زئوليت با استفاده از تكنيك 

كه بيشترين تركيب موجود در ساختار اين جاذب، كوارتز با 

،  Al2O3،CaOاست و اين جاذب از SiO2 فرمول شيميايي 

MgO،Fe2O3  ،Na2O ،K2O بر اساس . تشكيل شده است

و با استفاده از  Belsorpافزار  محاسبات انجام شده با نرم

ميزان جذب گاز ازت سطح ويژه اين جاذب  BETايزوترم 

 نتايج حاصل از تعيين . تعيين گرديد m2/g 15حدوداً 

pHpzcدهند نشان مي  pHpzcاست  5/6شده  زئوليت اصالح )

  ). 1نمودار 
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  شده اصالحزئوليت  pHpzc منحني: 1نمودار 

ارايه  2و زمان تماس در نمودار  pHنتايج حاصل از بررسي 

كه هر چند با  دهند نتايج اين مرحله نشان مي. شده است

يابد اما  ، ميزان جذب افزايش ميpHافزايش زمان تماس و 

دقيقه به تعادل  100جذب فنل بر روي زئوليت بعد از مدت 

ف فنل توسط جاذب حذ/رسد و بعد از اين زمان، ميزان جذب مي

 2همان طوري كه در نمودار شماره . ماند تقريباً ثابت باقي مي

، ميزان pHنشان داده شده است، با افزايش زمان تماس و 

و  يابد درصد افزايش مي 93تا  50از  3برابر  pHحذف فنل در 

نتايج در اين . گردد دقيقه تعادل برقرار مي 100بعد از مدت 

در  3برابر  pHكه راندمان حذف در  دهند مرحله نشان مي

ظرفيت جذب زئوليت . بيشتر است 12و  7هاي pH مقايسه با 

گرم بر گرم تعيين  ميلي 23دقيقه تماس،  100شده بعد از  اصالح

بنابراين جهت بررسي تأثير ساير پارامترهاي مورد نظر در . شد

   .استفاده گرديد 3برابر  pHدقيقه و  100مطالعه از زمان تماس 
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و زمان تماس در فرايند جذب فنل با زئوليت  pHتأثير : 2نمودار

   شده اصالح

  

نشان داده شده است مقدار  3همان طوري كه در نمودار 

با افزايش غلظت فنل اوليه، ) mg/g  =qe(ظرفيت جذب 

گرم در  ميلي 200و حداكثر جذب آن در غلظت  يابد افزايش مي

شده از  يله زئوليت اصالححذف فنل به وس. گرم به دست آمد

دهند  نتايج نشان مي. يابد محلول با افزايش غلظت افزايش مي

  . باشد كه مقدار جذب فنل تابعي از غلظت اوليه فنل مي
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  شده تأثير غلظت فنل در جذب آن به وسيله زئوليت اصالح: 3نمودار

  

كه  دهند نتايج حاصل از بررسي تأثير دوز جاذب نشان مي

گرم ميزان حذف فنل  3گرم به  25/0جرم جاذب از با افزايش 

). 4نمودار (يابد  درصد افزايش مي 95درصد به  65در محلول از 

هر چند با افزايش ميزان جاذب فنل راندمان حذف فنل افزايش 

كه با افزايش ميزان  ندهد ، اما محاسبات نشان مييابد مي

اهش جاذب، مقدار آالينده جذب شده در واحد جرم جاذب ك

به طوري كه بر اساس اين محاسبات دوز مناسب . يابد مي

هاي مطالعه،  گرم تعيين شد و در ساير بخش 1جاذب در حد 

  ). 4نمودار (مورد استفاده قرار گرفت 
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  شده در فرايند حذف  تأثير دوز زئوليت اصالح: 4نمودار 

  

در اين مطالعه بعد از تعيين زمان تماس مناسب، دوز جاذب 

هاي مرتبط با ايزوترم جذب آالينده مورد  جذب، مشخصه pHو 

تعيين ايزوترم . شده، تعيين گرديد نظر بر روي زئوليت اصالح

جذب با استفاده از معادالت عمومي ايزوترم فروندليچ و النگمير 

ها با  براي بررسي تطابق داده). ؛ الف و ب5نمودار (انجام شد 

ادالت كلي اين هاي خطي مع هاي جذب از حالت اين مدل

نشان داده شده است،  2و  1ها كه به صورت معادله  مدل

هاي اين دو  بررسي ضرايب همبستگي منحني. استفاده گرديد

دهد كه جذب فنل بر روي زئوليت  مدل جذب، نشان مي

كند و مقادير  شده از ايزوترم جذب النگمير تبعيت مي اصالح

گرم بر  ميلي 27 و 79/0به ترتيب معادل  QMو  bضرايب ثابت 

فاكتور بدون بعد يا ضريب جداسازي نيز با . گرم به دست آمد

   ).15(به دست آمد  3استفاده از معادله 
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  ايزوترم النگمير - الف 
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 و همكارانقربان عسگري   

 853  1389ويژه نامه / سال ششم/مجله تحقيقات نظام سالمت
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  ايزوترم فرندليخ - ب

  شده هاي جذب فنل بر روي زئوليت اصالح ايزوترم: 5نمودار 

  

  بحث 

ترين  تعيين تركيبات موجود در ساختار يك جاذب، يكي از مهم

در اين مطالعه نتايج . نكات مورد توجه در فرآيند جذب است

كه  دهند بررسي اجزاي موجود در ساختار زئوليت نشان مي

باشد كه حدود  تز ميتركيب غالب در ساختار اين جاذب، كوار

. دهد درصد ساختار جاذب مورد استفاده را تشكيل مي 65

و  Anirudhanهمچنين در مطالعات انجام شده توسط 

 و همكاران تركيب اصلي زئوليت كوارتز Capassoهمكاران، 

تركيب  XRFبا توجه به نتايج ). 22، 23(گزارش گرديده است 

 و  Al2O3،CaO  ،MgO،Fe2O3  ،Na2Oشيميايي زئوليت از 

K2Oوجود اين اكسيدهاي فلزي باعث . تشكيل شده است

هاي عاملي  گيرد، گروه شود كه وقتي زئوليت در آب قرار مي مي

هاي عاملي نقش  اين گروه. در سطوح زئوليت تشكيل شوند

با اصالح زئوليت، . ها از حجم مايع دارند مهمي در جذب آالينده

و باعث افزايش  يابد يهاي عاملي سطحي آن تغيير م گروه

  . شود ظرفيت جذب آن مي

pH  يكي از فاكتورهاي مهمي است كه از طريق تأثير بر

. گذارد ساختار فنل و بار سطحي جاذب، در فرايند جذب تأثير مي

ميزان  pHدهند، با افزايش  همان طوري كه نتايج نشان مي

 pH، 7- 3به طوري كه در دامنه  يابد جذب فنل افزايش مي

شده كارآيي مناسبي از خود  فنل بر روي زئوليت اصالح جذب

 pHZPCعلت اين پديده به ساختار آنيوني فنل و . دهد نشان مي

ها نشان دادند كه در  بررسي. شود شده مربوط مي زئوليت اصالح

pH  باالتر ازpHZPCها به  ، بار الكتريكي غالب در سطح جاذب

وجه به اين كه بار بر اين اساس و با ت. صورت بار منفي است

منفي است، با ) pHZPC( 5/6باالتر از pH سطحي فنل در 

و با توجه به  يابد تعداد بارهاي منفي افزايش مي pHافزايش 

ماهيت آنيوني فنل، نيروي جاذبه الكترواستاتيكي ميان جاذب و 

، 27(يابد  و راندمان جذب آن كاهش مي يابد آالينده كاهش مي

طالعات انجام شده توسط ساير محققين اين نتايج با م). 25

و همكاران گزارش كردند كه درصد  Banat. مطابقت دارد

نتايج . يابد كاهش مي pHجذب فنل بر روي بنتونيت با افزايش 

، 16(و همكاران گزارش شده است  Vargheseمشابهي توسط 

بر  را در افزايش جذب آالينده pHاين محققين نيز تأثير ). 12

و بار الكتريكي سطح جاذب  pHسطح جاذب را به ارتباط 

تر از  پايين pHاين محققين گزارش كردند كه در . نسبت دادند

pHzpc سطح جاذب توسط عوامل كربوكسيليك حاوي پروتون ،

احاطه شده است و اين شرايط باعث افزايش بار مثبت بر سطح 

، در )pka=  10(با توجه به ماهيت آنيوني فنل . شود جاذب مي

اين شرايط جاذبه الكترواستاتيكي ميان جاذب و آالينده افزايش 

اين پديده در . يابد و در نتيجه راندمان حذف افزايش مييابد  مي

هر . باشد مورد جاذب مورد استفاده در اين مطالعه نيز حاكم مي

چند شرايط انجام آزمايش متفاوت است اما پايه و اساس تأثير 

pH  جذب فنل، كامالً با هم مطابقت دارنددر روند .  

و با  يابد با افزايش زمان تماس، ظرفيت جذب افزايش مي

رسد  دقيقه به حداكثر مقدار خود مي 100افزايش زمان تا 

. ماند بعد از اين مدت مقدار جذب ثابت باقي مي) 2نمودار (

 Qadeer. هاي برخي از محققين تفاوت دارد اين نتايج با يافته

فنل را بر روي كربن فعال بررسي و گزارش كرد كه جذب 

 15جذب فنل، بر روي جاذب مورد مطالعه در مدت زمان 

هاي اين مطالعه متفاوت  رسد كه با يافته دقيقه به تعادل مي

هاي ساير  تفاوت در نتايج مطالعه حاضر با يافته). 28(است 

ده، هاي مورد استفا محققين احتماالً به تفاوت ساختاري جاذب

شده از طريق پخش  جذب بر روي زئوليت اصالح. ارتباط دارد

گيرد، كه بر خالف كربن فعال كه  در خلل و فرج صورت مي
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بنابراين سرعت جذب . گيرد در ناحيه سطحي جذب صورت مي

  ). 24، 27، 28(باشد  كندتر مي

نشان دهنده تأثير غلظت اوليه فنل در ميزان  3نمودار 

گردد، افزايش  ن طوري كه مشاهده ميهما. باشد جذب آن مي

غلظت اوليه فنل منجر به كاهش راندمان حذف و افزايش 

اين پديده به اين دليل است كه . شود غلظت باقيمانده فنل مي

سطح جاذب زئوليت داراي نقاط مشخصي براي جذب آالينده 

باشد كه با افزايش غلظت فنل، نسبت سطح در دسترس به  مي

. گردد اي كه بايد جذب شوند، كمتر مي يندههاي آال تعداد مول

اين پديده منجر به كاهش راندمان و افزايش غلظت باقيمانده 

و  Rozicچنين نتايجي نيز توسط . شود فنل در آب مي

اين محققين گزارش كردند كه با . همكاران گزارش شده است

افزايش غلظت فنل ميزان جذب آن توسط پاميس كاهش 

هش جذب، به كاهش نسبت سطح جذب به يابد و علت كا مي

  ). 13(مول آالينده قابل جذب گزارش شده است 

تعيين دوز بهينه جاذب، به دليل مسايل اقتصادي پارامتر 

ديگري است كه بايد در مطالعات جذب به ويژه براي طراحي 

همان طوري كه در . هاي با مقياس بزرگ تعيين گردد سيستم

با افزايش دوز جاذب راندمان  نشان داده شده است 4نمودار 

يابد و اين افزايش  درصد افزايش مي 95تا  65حذف فنل از 

گرم به حالت تعادل  1جذب فنل در ميزان جاذب حدود 

افزايش جذب فنل با افزايش مقدار جاذب، در نتيجه . رسد مي

). 13، 25(باشد  افزايش مساحت سطح فعال و مؤثر در جذب مي

ر چند كه ميزان فنل باقيمانده با افزايش ه دهند نتايج نشان مي

يابد، اما ميزان فنل جذب شده نيز در  دوز جاذب كاهش مي

با وجود . يابد واحد جرم جاذب با افزايش دوز جاذب كاهش مي

رود افزايش دوز جاذب، منجر به افزايش نقاط  اين كه انتظار مي

سطحي فعال و افزايش جذب گردد اما نتايج مطالعات متعدد 

علت اين پديده به دليل غير . عكس اين حالت را تأييد كردند

اشباع ماندن برخي از نقاط فعال موجود در سطح جاذب 

، كه منجر به كاهش ميزان جذب در واحد جرم جاذب باشد مي

و همكاران نيز تأييد  Qadeerچنين نتايجي توسط . شود مي

و همكاران گزارش  Vargheseو  Qadeer ).28(شده است 

ردند كه علت عدم افزايش جذب در برابر افزايش دوز جاذب ك

هاي باالتر جاذب به دليل رقابت  به اين دليل است كه در غلظت

بين فنل كه به حالت آنيون است، براي دستيابي به نقاط فعال 

دانسيته جذب افزايش  نتيجه و در يابد سطحي افزايش مي

احد حجم آب، منجر از طرفي، دوزهاي باالتر جاذب در و. يابد مي

بنابراين برآيند . شود ها مي به همپوشاني سطح جاذب و تجمع آن

ها باعث كاهش سطح كل در دسترس و كاهش ميزان جذب  آن

ها باعث افزايش مسير انتشار،  زيرا تجمع جاذب. شود آالينده مي

 شود در طي مرحله انتشار آالينده در سطوح قابل جذب جاذب مي

   ). 27، 28(يزان جذب خواهد بود و نتيجه آن كاهش م

تعيين ايزوترم جذب، ظرفيت جاذب و پتانسيل جذب مواد 

ترين  ها از مهم جاذب مورد استفاده براي حذف آالينده

هاي مواد جاذب هستند كه در مطالعات جذب بايستي  مشخصه

براي تعيين ايزوترم جذب فنل توسط . تعيين و محاسبه گردند

هاي  حالت خطي معادالت عمومي مدلشده، از  زئوليت اصالح

 ).الف و ب: 5نمودار ( جذب النگمير و فروندليچ استفاده شد 

بيني  براي پيشيكي از پارامترهاي مهمي كه در معادالت جذب 

ضريب بدون  ،بايستي تعيين گرددمناسب بودن يا نبودن جذب 

باشد كه نشان دهنده شرايط جذب آالينده در  مي) RL(بعد 

بزرگتر از يك باشد نشان دهنده  RLاگر . استسطح جاذب 

برابر يك باشد جذب خطي، اگر  RLنامناسب بودن جذب، اگر 

RL  برابر صفر باشد جذب غير قابل برگشت و اگرRL  بين صفر

در اين مطالعه  .باشد و يك باشد نشان دهنده جذب مناسب مي

 ،رايزوترم النگمي bبر اساس غلظت اوليه استفاده شده و مقدار 

تعيين  0125/0معادل  RLمقدار عددي اين پارامتر معادل 

زئوليت توسط  فنلكه نشان دهنده جذب مناسب  گرديد

 هاي نتايج اين مطالعه با برخي از بررسي .باشد مي شده اصالح

اين تفاوت در ). 13، 27(باشد  انجام شده تا حدودي متفاوت مي

هاي  جاذبتواند به خصوصيات سطحي  نوع مدل انطباقي، مي

  . مطالعه شده مربوط گردد

دهند كه زئوليت  نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان مي

. شده با آهن از قابليت خوبي در حذف فنل برخوردار است اصالح

، pHكه  دده شده نشان مي جذب فنل توسط زئوليت اصالح
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جذب فنل در . كند نقش مؤثري در فرايند جذب ايفا مي

pH شتر و با افزايش هاي پايين بيpH  ميزان جذب كاهش

  =3pHدرصد در  93به صورتي كه راندمان حذف از . يابد مي

همچنين نتايج نشان . يابد كاهش مي pH= 12درصد در  35به 

دوز  )باشد جمله نامفهوم مي(دادند كه با افزايش زمان تماس،

بر . يابد شده نيز راندمان حذف فنل افزايش مي پاميس اصالح

گيري كرد كه  توان چنين نتيجه هاي اين مطالعه مي يافتهاساس 

كه  باشد شده يك ماده ارزان و در دسترس مي زئوليت اصالح

از . ها پتانسيل مناسبي براي جذب فنل دارد همانند ساير جاذب

آن جايي كه استفاده از يك جاذب منوط به تعيين تأثير كليه 

ها و  ير آنيونفاكتورها نظير درجه حرارت، اثر متقابل سا

الزم است مطالعات تكميلي جهت توسعه  باشد؛ ها مي كاتيون

  .استفاده از اين جاذب توسط ساير محققين انجام شود

  

  

References  
1. Xiao M, Zhou J, Tan Y, Zhang A, Xia Y, Ji L. Treatment of highly concentrated phenol wastewater with an 

extractive membrane reactor using silicone rubber. Desalination 2006; 195: 281-293. 

2. Busca G, Berardinnelli S, Resini C, Arrighi.L. Technologies for the removal of phenol from fluid streams: a short 
review of recent developments. Journal of Hazardous Materials 2008, doi:10.1016/j.jhazmat 2008.03.045. 

3. Kidak R, Ince NH.Catalysis of advanced oxidation reactions by ultrasound: a case study with phenol. Journal of 
Hazardous Materials 2007; 146: 630-635. 

4. Leitao AL, Duarte MP, Oliveira JS. Degradation of phenol by a halo tolerant strain of penicillium chrysogenum. 
International Biodeterioration & Biodegradation 2007; 59: 220-225. 

5. Azevedo EB, Neto FRDA, Dezotti M. Lumped kinetics and acute toxicity of intermediates in the ozonation of 
phenol in saline media. Journal of Hazardous Materials 2006;128: 182-191. 

6. Azevedo EB, Neto FRDA.TiO2-photocatalyzed degradation of phenol in saline media: lumped kinetics, 
intermediates, and acute toxicity. Applied Catalysis B:Environmental  2004; 54:  165-173. 

7. Idris A, Sade K. Degradation of phenol in wastewater using anolyte produced from electrochemical generation of 
brine solution. Global Nest 2002; 4: 139-144. 

8. Pimentel M, Oturan N, Dezotti M, M.A Oturan. Phenol degradation by advanced electrochemical oxidation 
process electro-Fenton using a carbon felt cathode. Applied Catalysis B:Environmental 2008;  83: 140-149. 

9. Busca G, Berardinelli S, Resini C, Arrighi L. Technologies for the removal of phenol from fluid streams: A short 
review of recent developments Hazardous materials. 2008; 160:265. 

10. Manojlovic D, Ostojic DR, Obradovic BM, Kuraica MM, Krsmanovic VD, Puric J. Removal of phenol and 
chlorophenols from water by new ozone generator. 2006. 

11. Roostaei N, Handan Tezel F. Removal of phenol from aqueous solutions by adsorption. Envionmental 
Management 2004; 70: 157-164. 

12. F.A. Banat, B. Al-Bashir, S. Al-Asheh, O. Hayajneh. Adsorption of phenol by bentonite. Environmental Pollution 
2000; 107: 391-398. 

13. Rozic.Q,Abdulhameed .R, Adsorption of phenol by activated carbon from Aqueous solution. chemoshphere  
2005; 34: 254 – 271. 

14. JH.Potgieter, S.Bada, SS. Potgieter, Adsorptive removalof various phenols from water by South African coal fly 
ash, private Bag x3. 2003; 32: 254 – 271. 

15. Rey-May.L .Shih Hsiung.C,Mu-Ya.H,Chin-Shan.H,Juin-Yih.L ,Fe(III)supported  on resin as effective catalyst for 
the heterogeneous oxidation of phenol in aqueous soiution , chemosphere 2005;59: 117- 125 . 

16. Gianneto G, Montes A, Rodr´ıguez G  . Zeolitas Caracter´ısticas,Propiedades y Aplicaciones Industriales, 

Innovaci´on Tecnol´ogica  . Facultadde Ingenier´ıa UCV, Caracas 2000; 305. 

17. Noroozifar M , Khorasani-Motlagh M, Gorgij M.N, Naderpour H.R. Adsorption behavior of Cr(VI) on modified 
natural zeolite by a new bolaform N,N,N,N_,N_,N_-hexamethyl-1,9-nonanediammonium dibromide reagent. 
Hazardous Materi 2008; 155: 566–71. 

18. Rau I., Gonzalo A., Valiente M., Arsenic(V) adsorption by immobilized iron mediation: Modeling of the 
adsorption process and influence of interfering anions. React. Funct. Polym. 2003; 54: 85- 94.  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  هاي مايي از محلول وسيله كلريد آهنه شده ب زئوليت اصالح با استفاده از بررسي حذف فنل

 1389ويژه نامه / سال ششم/مجله تحقيقات نظام سالمت  856

19. Zeng L, A method for preparing silica- containing iron (III) oxide adsorbent for arsenic removal. Water Res. 
2003; 37: 4351- 4358. 

20. Wang S, Gong W, Liu X, Gao B, Yue Q. Removal of fulvic acids using the surfactant modified zeolite in a fixed-
bed reactor. Separation and Purification Technology 2006; 51: 367–373. 

21. ASTM, Designation: D2972 - 88. Standard test method for GAC. 2003; 11(1): 396-405. 
22. Anirudhan T.S et al. Surfactant-modified bentonite as adsorbent for the removal of humic acid from wastewaters. 

Applied Clay Sciences. 2007; 276-281. 
23. Capasso S et al. Sorption of humic acid on zeolitic tuff: a preliminary investigation .Applied Clay Science 2005; 

159-165. 
24. Wang S et al. Removal of fulvic acids from aqueous solution via surfactant modified zeolite. J. Chem.Res . 2006. 
25. Ghanizadeh  Gh Asgari G.h. Adsorption kinetics and isotherm of methylene blue and its removal from aqueous 

solution using bone charcoal. Reac Kinet Mech Cat 2010; 100:481-485. 

26. AWWA, APHA . Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 21 th edition, 2005. 

27. Varghese S, Vinod V.P. kinetic and equilibrium charactrerization of phenols adsorpton onto a novel activated 
carbom in water treatment.indian journal of chemical technology 2004; 11: 825-833. 

28. Qadeer R. A Study of the Adsorption of Phenol by Activated Carbon from Aqueous Solutions. Turk J Chem. 
2002; 26: 357 -361. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  و همكارانقربان عسگري 

 
1- Faculty Member, Department of Environment Health Engineering, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. 
2- Faculty Member, Department of Environment Health Engineering, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 
(Corresponding Author) Email: Sidmohamadi@umsha.ac.ir 
3- Assistant Professor, Environment Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
4- BSc of Environment Health, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. 
5- MSc of Environment Health, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. 

 
  857  1389ويژه نامه / سال ششم/مجله تحقيقات نظام سالمت

Study on phenol removing by using modified zolite (Clinoptilolite) with 
FeCl3 from aqueous solutions 
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 Zahra Gholami4, Edris Hoseinzadeh5 

Abstract 
Background: Several industries including petroleum refineries, petrochemical plants, olive oil mills, 
pesticide manufacturing, and oil field activities generate waste streams containing significant amounts of 
phenol and its derivatives. Since phenol is classified as a toxic and priority hazardous compound, it is 
required to be degraded prior to discharging the contaminated streams to the environment. The purpose of 
this research was to study the phenol removal by using modified zeolite (Clinoptilolite) by FeCl3 from 
aqueous solutions. 
Methods: The prepared zeolite was crushed and pulverized by standard ASTM sieves with a range of 
mesh 20 (0.85 mm). The chemical composition and the surface area were analyzed using X-ray diffraction 
(XRF) and N2 gas via BET isotherm and Belsorb software. In this study, different parameters included pH 
(3, 7, 12), the initial concentration of phenol (25- 200 mg/L), the contact time (20-240 min) and the 
amount of modified zeolite (0.25-3 g / 250 cc) which carried out in a batch reactor were examined. The 
concentration of Phenol was measured by the photometric method (500 nm). 
Findings: The results of this study indicated that increasing of the primary concentration of phenol, the 
adsorbent dose, and pH (3 to12) would lead to increasing of adsorption/removal of phenol. Equilibration 
of phenol adsorption was reached at lapse of 100 min and optimum pH for adsorption of phenol with 
zeolite found in 3. Adsorption of phenol with zeolite complying with Langmuir isotherm (R2=0.98). 
Conclusion: The results of the study show that modified pumice can be used effectively in removing 
phenol. The removal efficiency of phenol in higher pH is more than lower pH. Also, due to the low price 
of the pumice and its simple modification, it can be used to remove hazardous materials in water and 
wastewa. 
Key words: Phenol, Adsorption, Modified Zeolites, Clinoptilolite. 
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