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  اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي 
  همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران مركز

 
  

حذف نفت خام،گازوئيل و بنزين از آبهاي آلوده توسط جذب با يك نمونه 

  خاك طبيعي

  

  3، پيمان كشاورز2، داريوش موال1حسين كوتيان نژاد

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز رشته مهندسي شيمي -1

  نفت و گاز هيئت علمي دانشگاه شيراز، بخش مهندسي شيمي،اعضا  - 3، 2

  

  

  

  

  :چكيده

از  در اين تحقيق. آلوده كننده هاي موجود در پساب ها هستند ي مواد نفتي از جمله، نفت خام، گازوئيل و بنزين عمده

از  كه ين خاكا .عمل جذب استفاده شده است ي مواد نفتي از پساب ها به وسيله نمونه اي خاك طبيعي براي حذف

نور  شكست هايخاك با روش  ي اين تجزيه .مورد تجزيه قرار گرفت استشيراز براي اين مطالعه تهيه شده  شهر اطراف

توجهي از  نشان مي دهد كه اين خاك داراي مقدار قابل )AAS( اسپكتروفوتومتري جذب اتمي و )XRD(س اشعه ايك

روي اين خاك وجود  بروجود اين عناصر باعث مي شود تا سايت هاي  .تركيبات فلزات گروه واسطه نظير مس و آهن است

صورت گرفته به وسيله  آزمايش هاي جذب .ندي را ايجاد و آنها را از آب جدا كنهايد كه با مواد نفتي پيوندنداشته باش

ميلي  50 توان غلظت نفت خام ،گازوئيل و بنزين را در گرم از اين خاك مي 1نشان مي دهد كه به وسيله ي  اين خاك

به كمتر  ppm 1000از  rpm 600 خنثي و دور اختالط pHدقيقه،  30درجه سانتي گراد، زمان  25در دماي  آب ليتر

حداقل مقدار خاك، زمان به تعادل رسيدن و همچنين نقش سرعت  هاي ديگر زمايشآ در .كاهش دهد ppm 10از 

  .همزن در عمل جذب مورد بررسي قرار گرفته است

  

   بنزين - گازوئيل - نفت خام -جاذبخاك  -آلوده هايآب :كلمات كليدي

                                                             

  )kutian@yahoo.com( 236پالك ، 20م شريف آباد، كوچه  35بلوار مدرس،  -شيراز - 1

 )dmowla@gmail.com( نفت و گاز ، دانشكده مهندسي شيمي،2بان مالصدرا، دانشگاه مهندسي اخي - شيراز -2

  )pkeshavarz@shirazu.ac.ir( نفت و گاز ،، دانشكده مهندسي شيمي2ه مهندسي بان مالصدرا، دانشگااخي - شيراز -3
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  اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي 
  همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران مركز

 
  

  

  :مقدمه -1

ننده هاي آبها عمده ترين آلوده كمواد نفتي از قبيل نفت خام، گازوئيل و بنزين به عنوان بيشترين مورد مصرفي در دنيا، 

مواد نفتي عالوه بر از آلودگي ناشي ]. 1[ميليون تن مواد نفتي در دنيا به بيرون ريخته مي شود 10ساليانه حدود . هستند

  .]2[دريايي و انساني در پي داردتخريب جلوه ساحل دريا، آثار مخربي بر زندگي گياهي، 

، عي از قبيل تبخير شدن از سطح آب، حل و پراكنده شدن درون آبهاي طبيمواد نفتي موجود در پساب ها به روش 

شدن روي مواد جامد جذب  ،وسيله باكتري هاي موجود در آب تجزيه شدن به وسيله اشعه ي تابشي خورشيد، تجزيه شدن به

روش هاي طبيعي پاسخگوي به حدي زياد است كه  ها اما متأسفانه مقدار آلودگي. جدا مي شوند موجود در آب و غيره از آب

 ،عالوه بر اين محققان متوجه شدند كه در تجزيه مواد نفتي به وسيله ي طبيعت ].4 ،3[آبها از مواد نفتي نيستند ي تصفيه

فنول و  هاي نفتالني، الكل ها، مواد نفتي كم خطر به مواد نفتي خطرناكتري نظير، آروماتيك ها، آلفاتيك ها، بنزن ها، اسيد

، روش ]7[از روش هاي مصنوعي نظير روش ميكروبيامروزه براي حل اين مشكل  ].6، 5[تون ها تبديل ميشوندآلفاتيك ك

و روش ] 10[تجزيه حرارتي ،]MV(]8 ،9( مايكرو ويوو ) UV(اشعه هاي پر انرژي مافوق بنفش  ه ياكسيد اسيون به وسيل

  . مي شودبراي حذف آلودگي ها استفاده ] 11[جذب

دو نمونه از اين جاذب ها كربن فعال و . آبها استفاده مي شود مواد جاذب براي جداسازي مواد نفتي از در روش جذب از

به دام انداخته و از آبها جدا  ي خود حفره ها ونكربن فعال به دليل دارا بودن محيطي متخلخل ذرات نفتي را در. خاك هستند

اري از خاك ها جذب يدر بس. انجام مي دهد پيوند هاييخالف كربن فعال عمل جذب را به وسيله ي  رخاك ب]. 11[مي كند

 و  ��Na�, K�, Caمانند (ها كاتيون هاي غير آلي  اري از خاكيمواد غير قطبي و غير يوني غير ممكن است، زيرا در بس

Mg�� (1988براي رفع اين مشكل در سال . كنند به شدت آبدوست هستند و به جاي جذب مواد نفتي، آب را جذب مي 


	 كاتيون هاي غير آلي را با كاتيون هاي آلي به فرمو همكارانش  بويدCH��NR�

	يا  �CH��NR��

يك الكيل  Rكه  �

اين كار باعث شد تا كاتيون هاي آلي مبادله شده به جاي ]. 12[است مبادله كرد) كربن  12باالتر از ( هيدروكربن بزرگ 

ي غير تا به امروز اكثر تحقيقات در مورد بهبود خاك به وسيله ي مبادله انواع كاتيون ها .مواد نفتي را جذب كنندجذب آب 

   ].14 ،13[آلي با آلي صورت گرفته است

در اين تحقيق با استفاده از نمونه اي خاك طبيعي كه به فراواني نيز در ايران يافت مي شود توانسته ايم بدون عمل 

   .جذب قابل توجهي را از مواد نفتي داشته باشيم ،بر روي خاك) ادله ي كاتيون هاي غير آلي با آليمب( صالحا

  

  بخش تجربي -2

  مواد -1-2

 ،گرم بر ميلي ليتر 0.84دانسيته (گازوئيل  .)1(شكل  ،تهيه شده استخاك طبيعي مورد تحقيق از اطراف شهر شيراز 

از جايگاه هاي ) 90عدد اكتان (  ، بنزين معمولي)ppm500 حدود  سولفور گرم بر مول و 250وزن مولكولي متوسط 

براي استخراج ) مرك آلمان(ان هگزان . گچساران تهيه شده اند شهر از پااليشگاه )API=32.1(  نفت خامشيراز و شهر سوخت 

  .استفاده شده استبراي جذب رطوبت احتمالي از ان هگزان ) مرك آلمان(سديم فسفات  و ،]15[مواد نفتي از آب
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خاك و از  تركيبات م نمودار فازهاييرستبراي 

Buck 210 VGP ( دست آوردن درصد تركيبات براي به

متري مدل اسپكتروفوتوبراي اندازه گيري ميزان مواد نفتي باقي مانده در آب از دستگاه 

محلول سازي با ان  ي دستگاه اسپكتروفوتومتري به وسيله

نفت خام، گازوئيل و  ppm1000ميلي ليتر محلول آبي حاوي 

تا به  با خاك مخلوط مي شود خنثي pH و

پس از اختالط خاك جاذب را از آب صاف كرده و مواد آالينده باقي مانده را به وسيله ان هگزان استخراج مي 

كنيم و سپس ميزان مواد نفتي گير سديم فسفات جذب مي 

و  )2( شكلتجزيه و نتايج هر كدام به ترتيب در 

X'Pert High Score   واسطه تركيباتي از عناصر

Cu  وFe�� اين خاك بر د كه نباعث مي شو

. و مواد آلي را به خود جذب كند كردهو اين خاك مانند يك آهنرباي قوي عمل 

اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي 
همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران مركز

 خاك طبيعي جاذب -1 شكل

  

X-ray diffraction )XRD ( مدل)Rad 2 a,Rigaku, tokyo ( براي

Atomic absorption spectrophotometry  )AAS ( مدل)Buck 210 VGP

براي اندازه گيري ميزان مواد نفتي باقي مانده در آب از دستگاه . درون خاك استفاده شده است

Genesys 10 UV (دستگاه اسپكتروفوتومتري به وسيله ها قيل از انجام آزمايش .استفاده شده است

  .زوئيل و بنزين كاليبره شده استهگزان ، نفت خام ، گا

  روش آزمايش

ميلي ليتر محلول آبي حاوي  50 گرم از خاك طبيعي را به ترتيب درون

و مشخص ، دماي ثابتاين محلول توسط يك همزن با سرعت 

پس از اختالط خاك جاذب را از آب صاف كرده و مواد آالينده باقي مانده را به وسيله ان هگزان استخراج مي 

گير سديم فسفات جذب مي  ، رطوبت آب را توسط رطوبتپس از استخراج مواد آالينده

  .كتروفوتومتر اندازه گيري مي كنيمرا توسط دستگاه اسپ

  بحث و نتيجه گيري

  مورد استفاده ويژگي هاي خاك طبيعي

تجزيه و نتايج هر كدام به ترتيب در  AASو  XRDروش هاي استاندارد  ي خاك مورد تحقيق به وسيله

X'Pert High Scoreتوسط نرم افزار  )1(نمودار  بررسي و) 1(جدول  .آمده است

��Cuكاتيون هاي  تركيباتي با. هندظير مس و آهن را نشان مي د

و اين خاك مانند يك آهنرباي قوي عمل  باشدخالف خاك هاي معمولي آبدوست ن

 
  

  

  

  تجهيزات -2-2

ray diffraction دستگاه

 Atomic absorption spectrophotometryدستگاه

درون خاك استفاده شده است

)Genesys 10 UV

هگزان ، نفت خام ، گا

  

روش آزمايش -3-2

گرم از خاك طبيعي را به ترتيب درون 1مقدار 

اين محلول توسط يك همزن با سرعت . بنزين مي ريزيم

پس از اختالط خاك جاذب را از آب صاف كرده و مواد آالينده باقي مانده را به وسيله ان هگزان استخراج مي  .تعادل برسد

پس از استخراج مواد آالينده. كنيم

را توسط دستگاه اسپ

  

بحث و نتيجه گيري -3

ويژگي هاي خاك طبيعي -1-3

خاك مورد تحقيق به وسيله

آمده است) 1( جدول

ظير مس و آهن را نشان مي دمندليف ن لجدو

خالف خاك هاي معمولي آبدوست ن
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گرم از  1ميلي ليتر از آب را به وسيله ي  

p  خنثي، دور همزنrpm600  و براي زمان

 XRDمنحني فازهاي خاك، ترسيم شده توسط دستگاه 

  

 AASدرصد عناصر موجود در خاك اندازه گيري شده به وسيله دستگاه 

Zn Mn P 

0.009  0.003  0.002  

گرم از خاك با سايز ذرات  1ميلي ليتر از آب به وسيله ي 

 دقيقه 30و براي زمان  rpm600خنثي ، دور همزن 

  بنزين  گازوئيل

7.38  9.55  

ميلي ليتر آب آلوده  50از نفت خام ،گازوئيل و بنزين به صورت جداگانه در 

درجه سانتي گراد آزمايش و نتايج در  25خنثي و دماي 

نشان مي دهد و با توجه به اين نمودار افزايش مقدار 

با  )2(اين مقدار بهينه براي مواد مختلف متفاوت است و با توجه به نمودار 

  .توان مقدار بيشتري از نفت خام را نسبت به گازوئيل و بنزين جذب كرد

اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي 
همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران مركز

50موجود در ل و بنزين نفت خام ،گازوئي ppm 1000ميزان جذب

pHدرجه سانتي گراد،  25ميكرومتر، دماي  106خاك با سايز ذرات كوچكتر از 

   .نشان مي دهد

منحني فازهاي خاك، ترسيم شده توسط دستگاه  -1نمودار 

  

درصد عناصر موجود در خاك اندازه گيري شده به وسيله دستگاه  -1 جدول

Cu Fe Ni  Cr K 

4.21  0.446  0.035  0.012  0.016  0.009

ميلي ليتر از آب به وسيله ي  50موجود در  نفت خام ،گازوئيل و بنزين ppm 1000ميزان جذب

خنثي ، دور همزن  pHدرجه سانتي گراد،  25ميكرومتر ، دماي  106كوچكتر از 

گازوئيل  نفت خام  موجود در آب نفتي مواد

پس از  از مواد نفتي باقي مانده ميزان

 ppmبر حسب  عمل جذب
2.3  38

  جذبميزان خاك در 

از نفت خام ،گازوئيل و بنزين به صورت جداگانه در  ppm 1000اثر مقدار خاك براي جذب 

خنثي و دماي  rpm 600 ، pHدقيقه اختالط با دور همزن  30

نشان مي دهد و با توجه به اين نمودار افزايش مقدار  براي جذب  مقدار بهينه خاك را )2(نمودار . رسم شده است

اين مقدار بهينه براي مواد مختلف متفاوت است و با توجه به نمودار . خاك از مقدار بهينه اثري بر ميزان جذب ندارد

توان مقدار بيشتري از نفت خام را نسبت به گازوئيل و بنزين جذب كرد مقدار كمتري از خاك مي

 
  

ميزان جذب )2(جدول 

خاك با سايز ذرات كوچكتر از 

نشان مي دهددقيقه  30

   

  نام عناصر

4.21  درصد وزني

  

ميزان جذب -2 جدول

كوچكتر از 

  

خاك در  اثر مقدر -2-3

اثر مقدار خاك براي جذب 

30براي مدت زمان 

رسم شده است) 2( نمودار

خاك از مقدار بهينه اثري بر ميزان جذب ندارد

مقدار كمتري از خاك مي
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دقيقه اختالط  30ميلي ليتر آب براي مدت زمان 

 درجه سانتي گراد

  

نفت خام ، گازوئيل و بنزين  ppm 1000ميلي ليتر از محلولهاي شامل 

رسم  3دقيقه آزمايش و در نمودار  30خنثي و زمان متغير تا 

يعني اين . مشاهده مي شود كه براي مواد سنگين تر زمان به تعادل رسيدن سريعتر است

مورد ديگر كه در اين نمودار مشاهده مي شود ، 

سيدن به تعادل زمان يازي نيست تا براي ر

ppm 1000يدما در نيبنز و ليگازوئ ، خام نفت 

pH يخنث 

  

اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي 
همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران مركز

ميلي ليتر آب براي مدت زمان  50از نفت خام ،گازوئيل و بنزين در  ppm 1000اثر مقدار خاك براي جذب 

درجه سانتي گراد 25خنثي و دماي  rpm 600  ،pHبا دور همزن  

  اثر زمان اختالط بر ميزان جذب

ميلي ليتر از محلولهاي شامل  50 گرم خاك، 1 اثر زمان بر ميزان جذب براي

خنثي و زمان متغير تا  rpm 600  ،pHدرجه سانتي گراد ، دور اختالط 

مشاهده مي شود كه براي مواد سنگين تر زمان به تعادل رسيدن سريعتر است )3( با توجه به نمودار

مورد ديگر كه در اين نمودار مشاهده مي شود ، . خاك نفت خام را قبل از گازوئيل و گازوئيل را قبل از بنزين جذب مي كند

يازي نيست تا براي راين است كه اين خاك در مدت زمان كمي ميتواند عمل جذب را انجام دهد و ن

.  

ppm شامل يمحلولها از تريل يليم 50 گرم خاك، 1 يبرا جذب زانيم بر 

rpm 600، pH  اختالط دور ، گراد يسانت درجه 25

 
  

اثر مقدار خاك براي جذب  -2ارنمود

اثر زمان اختالط بر ميزان جذب -3-3

اثر زمان بر ميزان جذب براي

درجه سانتي گراد ، دور اختالط  25در دماي 

با توجه به نمودار. شده است

خاك نفت خام را قبل از گازوئيل و گازوئيل را قبل از بنزين جذب مي كند

اين است كه اين خاك در مدت زمان كمي ميتواند عمل جذب را انجام دهد و ن

.كرد زيادي را صبر

  

 زمان اثر -3 نمودار
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در عمل جذب ذرات . دانسيته متفاوتي با آب دارند و معموال حالليت خيلي ناچيزي در آب دارند

به همين منظور بايد اختالط مناسبي از مواد 

rpm 50  تاrpm600  دقيقه  30براي زمان

آزمايش كرده و  ppm1000ميلي ليتر از آب با 

 در نيبنز و ليگازوئ خام، نفت ppm 1000 شامل

  دقيقه اختالط 30

  

در اين كار از . استفاده شده كه بسيار گران قيمت و زمان بر هستند

گونه تغييري در ساختمان آن نداده ايم  فراوان است استفاده شده و به دليل آنكه هيچ

بت به ساير جاذب ها و روش ها، راحتي اين خاك به دليل فراواني، ارزان تر بودن نس

از مواد نفتي اين اميدواري را به ما مي دهد كه در آينده ي نه چندان دور جايگزين بسياري از 

[1] Shashwat, S.B., Miland, V.J., Radha, V.

Sawdust", J. Chemosphere,  64, 1026-1031.
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  جذب اثر دور همزن در ميزان

دانسيته متفاوتي با آب دارند و معموال حالليت خيلي ناچيزي در آب دارند و ذرات خاك

به همين منظور بايد اختالط مناسبي از مواد . خاك بايد بتوانند به مواد آلي نزديك شوند تا بتوانند عمل جذب را انجام دهند

rpmهاي اثر دور اختالط را براي دور. يردخاك صورت بگو  موجود در آب

ميلي ليتر از آب با  50خنثي در  pHگرم خاك و  1 درجه سانتي گراد، 25

  .آورده ايم )4(

شامل يمحلولها از تريل يليم 50 خاك، گرم 1 يبرا جذب زانيم بر دور همزن

30و براي مدت زمان  يخنث pH گراد، يسانت درجه 25 يدما

  نتيجه گيري

استفاده شده كه بسيار گران قيمت و زمان بر هستند مواد نفتي تا به امروز روش هاي زيادي براي جذب

فراوان است استفاده شده و به دليل آنكه هيچمقدار آن نيز در ايران 

اين خاك به دليل فراواني، ارزان تر بودن نس .اين خاك قابليت احياي مجدد را نيز دارد

از مواد نفتي اين اميدواري را به ما مي دهد كه در آينده ي نه چندان دور جايگزين بسياري از  كار با آن و جذب باالي آن

  .روش هاي معمول در صنعت شود

., Radha, V.J., (2006), "Treatment of Oil Spill by Sorption Technique F

.    

 
  

اثر دور همزن در ميزان -4-3

و ذرات خاك مواد نفتي

خاك بايد بتوانند به مواد آلي نزديك شوند تا بتوانند عمل جذب را انجام دهند

موجود در آب نفتي

25، دماي اختالط

(دار ونمنتايج را در 

  

دور همزن اثر -4نمودار 

نتيجه گيري -4

تا به امروز روش هاي زيادي براي جذب

مقدار آن نيز در ايران  خاك طبيعي كه

اين خاك قابليت احياي مجدد را نيز دارد

كار با آن و جذب باالي آن

روش هاي معمول در صنعت شود
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