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ولوئن حذف بخارات  تتالیستی کلینوپتیلولیت در فرایند افزایش عملکرد کا

 با روش آلومینیوم زدایی کنترل شده )اسیدشویی(
 

 2محمدرضا امیدی، *1ناصرقاسمیان
 

  .رانیدانشگاه بناب. بناب، ا ،یو مهندس یدانشکده فن مر،یپلمهندسی گروه استادیار1
 .رانیدانشگاه بناب. بناب، ا ،یو مهندس یدانشکده فن ،مهندسی شیمیدانشجوی 2

 

 

 چکیده
ر حذف بخارات د یرانیا تیلولینوپتیکل یعیطب تیعملکرد زئول بر ییشو دیبار، اثراس نیاول یبرا قیتحق نیدر ا

و  ونیتبادل  ،ییشو دیاس یبا استفاده از روش ها تیزئول ییایمیاصالح ش گرفت. قرار یابیمورد ارز تولوئن

. گردیدتفاده با بستر ثابت اس یراکتور انتگرال کیاز  تیزئول نیا ییتست کارا یانجام شد. سپس برا ونیناسیکلس

مورد  ندهیبخارات آال( ی)دبانیرو مقدارج ییشو دیاس زانیراکتور، م یدما مانند ییها ریکار، اثر متغ نیدر ا

بخارات تولوئن  حذف یبرا یخوب اریشده عملکرد بس ییشودیاس یرانیا تیلولینوپتیکل تیقرار گرفت. زئول یابیارز

ونه کمتر نسبت به حالت پروت یحذف بخارات تولوئن در دما زانیباعث شد حداکثر م ییشودیاس کهیداشت به طور

 یماروش در د نیکه حذف کامل بخارات تولوئن با استفاده از ا ینحو به افتدینشده اتفاق ب ییدشویشده و اس

 .به دست آمد گرادیدرجه سانت 300

 

 کلمات کلیدی

  .ییشو دیراکتور بستر ثابت، تولوئن، اس ت،یلولینوپتیکل ت،یزئول
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 مقدمه -1

مایعات یا جامداتی هستند که دارای کربن آلی )کربن  (VOC = Volatile organic compounds)ترکیبات آلی فرار 

متصل به کربن، هیدروژن، نیتروژن یا گوگرد( بوده و با سرعت چشمگیری تبخیر می شوند. این ترکیبات بعد از ذرات معلق 

 برای تنها همطلوبی نبیشترین فراوانی و تنوع نشر را دارا می باشند. این مواد شامل هزاران ترکیب شیمیایی می شوند که اثرات نا

 .دارند های پایین غلظت حتی در انسان سالمت برای بلکه زیست، محیط

به  ازین لیبه دل یستیکاتال ونیداسیقرار گرفته است روش اکس یروشهای متعددی که برای حذف آنها مورد بررس نیاز ب

فرار به  یروش ماده آل نی. در امقرون به صرفه است زیانرژی موثر بوده و از نظر اقتصادی ن رهیدر ذخ یاتیدماهای کمتر عمل

 .[1[]2]دشویکربن م دیبه آب و دی اکس لیرفته و تبد نیصورت کامل از ب

تواند  یم ومیبا استفاده از پاالد تیاصالح زئول زیمس و ن دیبا استفاده از اکس ایرکونینشان داده است که اصالح ز قاتیتحق

درصد  5/0 و ایرکونیدرصد مس به ز 5 شیتولوئن گردد. به طوری که افزا هیجزآن ها در ت کاتالیستی تیفعال زانیم شیباعث افزا

 تیلولینوپتیکل تیزئولمعادن  .[3]شده است دهدا صیفرار مناسب تشخ یآل باتیترک یکل ونیداسیدر اکس تیبه زئول ومیپاالد

در مطالعه  نیبنابرا باشد یماده از نظر اقتصادی مقرون به صرفه م نیاستفاده از ا و [4]به وفور موجود است رانیدر ا یعیطب

استفاده  ،شده ییایمیاصالح ش ونیناسیو کلس ییشودیاس ، ونیتبادل  یروشهاکه با  یستیبه عنوان کاتال تیلولینوپتیحاضر از کل

الح اص نیشده است که ا سهیمقا گرید ییایمیشاصالح  یبا روشها ییشو دیاسروش بار  نیاول یبراهمچنین  .است دهیگرد

 گرید ییشود. از سو یتر م نییپا یتولوئن در دما تو حذف کامل بخارا تیزئول ییکارا شیباعث افزا ییشودیبا اس ییایمیش

 .ردیگ یقرار م یابیمورد ارز ستیعملکرد کاتال یبخارات تولوئن بر رو انیجر یدما و دب راتیتغ زانیم

 

 ها مواد و روش -2

ص ی، استفاده گردید. بر اساس اطالعات تشخه بوداز زئولیت کلینوپتیلولیت که از استان سمنان تهیه شدمطالعه در این 

 درصد وزنی است.  60ساختاری، خلوص این زئولیت حدود

گرم از  30باشد که به صورت زیر انجام می شود:  پروتونه کردن زئولیت شامل مرحله تبادل یون و کلسیناسیون می

درجه سانتی گراد  70در دمای 1به  10موالر کلرید آمونیوم با نسبت مایع به جامد 2( با محلول 30 مشطبیعی )با اندازه زئولیت 

ساعت به هم زده شد. سپس نمونه فیلتر شده و با آب مقطر شستشو  8به مدت  (Hot plate)بر روی یک گرم کن مغناطیسی 

 .گردیدیک آون خشک درجه سانتی گراد در  100عت در دمای سا 1داده شد. پس از آن نمونه ی جامد به مدت 

آلومینیوم زدایی( از اسید اکسالیک که یک اسید ضعیفی محسوب می شود در غلظت های مختلف )اسیدشویی برای 

 10جامد به مایع نسبت با( تبادل یون وکلسیناسیون از پس) ها نمونه از گرم 5/1 اسیدی شوی و شست استفاده شده است. برای

 درجه 70 دمای در مغناطیسی کن گرم یک از استفاده با موالر 005/0و5/05،0/0 اسید با غلظت های اکسالیک محلول با ، 1به 

 دقیقه 30 مدت به و اند شده شسته مقطر آب با و شده فیلتر ها نمونه سپس. اند شده همزده ساعت 2 تماس زمان و گراد سانتی

 .اند شده خشک آون یک در گراد سانتی درجه 100 دمای در

 است. تی( قابل رو1ثابت استفاده شده است که در شکل )با بستر  یراکتور انتگرال کیاز  تیزئول نیا ییکارا امتحان یبرا

 یشده که دما هیتعبترموکوپل داخل راکتور  4باشد.  یم نچیا 5/0باشد،  یضد زنگ م لیراکتور که جنس آن از  است یقطر داخل

وان ت یباشد و با آن م یترموکوپل ها کنترل کننده دما م نیاز ا یکیبه ذکر است که  مدهد. الز یاز بستر را نشان م هیناح 4

 کرد. میراکتور را تنظ یدما
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 بستر ثابت یستیراکتور کاتال کیشمات ری(: تصو1شکل )

 
 نیمعی حمل مقدار با و از آن عبور کرده خالص با دبی مشخص هوای. استفاده شد خأل خرطوماز  تولوئن بخار تولید برای

وان بت که بود شده گرفته نظر در برای هوا جداگانه الین دو و .کرد فراهم را آزمایش برای نیاز مورد آلوده هوای بخارات تولوئن از

  375 -150واکنش  برای نیاز مورد که دمای داشته قرار الکتریکی کوره یک داخل رآکتور آورد. دست به را مورد نظر غلظت

 به تولوئن جذب امکان گرم شدند تا C° 120دمای در ها کاتالیست واکنش انجام از قبل. می کرد فراهم درجه سانتی گراد را

میلی لیتر 1000و دبی بخارات  آلوده ppm 100 گرم بوده و غلظت بخارات تولوئن 45/0رآکتور  در کاتالیست مقدار. برسد حداقل

دستگاه  از برای اندازه گیری مقدار تولوئن قبل و بعد از آزمایش  .می باشد (GHSV=9126h-1) 1 سرعت فضایی با بردقیقه

 است. (FID) 2 ایاه مجهز به آشکارساز یونش شعلهاستفاده شده است. این دستگ CP Varian-3800 کروماتوگرافی گازی مدل

 

 یافته های پژوهش -3
و زئولیت  (CLP000) زئولیت پروتنه شده( مشاهده کرد که به ترتیب برای 2را می توان در شکل )  )XRD( 3آنالیز 

( مشخص است، پیک 2همانطور که از شکل ). می باشد (CLP005, CLP050, CLP500)های پروتونه شده واسید شویی شده

 شده زده مینتخ ها نمونه از یک هر بلورینگی میزان شکل این اساس مربوط به ناخالصی کریستوبالیت شناسایی شده است و  بر

( می توان مشاهده کرد که تحت آلومینیوم زدایی مالیم با اسید 1)از جدول .است شده قید Si/Al نسبت با همراه (1جدول) در و

واحد زیاد می شود این در حالی  1بیشتر از  Si/Alدرصد کاهش می یابد اما نسبت  5موالر بلورینگی زئولیت  005/0 اکسالیک

 1تقریبا  Si/Al تقریبا ثابت مانده ولی نسبت اسید شویی شده،  مقدار بلورینگی موالر 05/0 است که برای زئولیتی که با غلظت

 96/11 به Si/Alموالر استفاده شده که باعث افزایش  5/0 از اسید اکسالیک CLP500واحد افزایش یافته است. برای نمونه 

شویی باعث افزایش همچنین اسیددرصد کمتر شده است.  20گردیده در حالی که بلورینگی آن نسبت به نمونه اسید شویی نشده 

 متر مربع بر گرم می شود. 64مترمربع بر گرم به 14از سطح ویژه 
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1 Gas hourly space velocity 2 Flame Ionization Detector 3  X-Ray Diffraction 

 نمونه های بررسی شده XRD: تصویر2شکل 

 

 
 هو سطح ویژ Si/Alاثر اسید اکسالیک روی بلورینگی، نسبت : 1جدول 

 سطح ویژه
(m2.g-1) 

 نسبت مولی
Si/Al 

درصد بلورینگی 

 )درصد(

مدت اسید شویی 

 )ساعت(

اسید غلظت 

 )موالر( اکسالیک
 نماد نمونه توضیحات نمونه

14 7.30 58.8 -- -- 
شده و  پروتونه

 اسیدشویی نشده
CLP000 

 CLP005 اسیدشویی شده 0.005 2 53.5 8.37 --

 CLP050 اسیدشویی شده 0.050 2 53 9.19 52

 CLP500 اسیدشویی شده 0.500 2 42.6 11.46 64

 

 

بیانگر عملکرد کاتالیستی زئولیت های کلینوپتیلولیت پروتنه شده  و اسید شویی شده است که اثر دمای واکنش  (3)شکل

با افزایش دما میزان حذف افزایش که مشخص است ان می دهد. همانطور بر میزان حذف تولوئن را نش  C 150-375°در محدوده 

بین نمونه CLP000 ت است. کمترین فعالیت را که نشانگر باالترین میزان فعالیت کاتالیس ،یافته و به نقطه ماکزیمم می رسد

موالر اسید اکسالیک باعث  005/0 است. اسید شویی با 76درجه سانتی گراد % 300آن در 1داشته به طوریکه میزان تبدیل

با نمونه مقایسه در موالر  05/0 شویی بامیزان تبدیل برای نمونه اسید می شود.در همان دما  90میزان تبدیل تا %افزایش 

                                                           
 )غلظت تولوئن در ورودی(/ )100*)غلظت تولوئن در خروجی-غلظت تولوئن در ورودی((= درصد تبدیل 1
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که باالترین و کامل ترین  تبدیل در میان نمونه  ،در همین دما رسیده است 100افزایش یافته و به % 10% (CLP005)قبلی

 انتی گراد شده است.سدرجه  300در دمای  95باعث کاهش میزان تبدیل به %موالر  5/0 اسیدهاست. اسید شویی با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرم  45/0 و قهیبر دق تریل یلیم 1000 گاز انیجر یو با  دب ppm100 با غلظت  نبر میزان حذف تولوئ دمای واکنشتاثیر: 3شکل

 h GHSV=9126-1در تیزئول

 
می توان دریافت  (2)آالینده را نشان می دهد. از جدول اثر تغیرات دبی جریان گاز آالینده بر میزان غلظت  (2)جدول 

 .که با افزایش دبی جریان میزان تبدیل کاهش می یابد

 
 درجه سانتیگراد. 250بر حسب دبی جریان در دمای تولوئن : تغییرات غلظت 2 جدول
CLP500 

(ppm) 

CLP050 

(ppm) 

CLP005 

(ppm) 

CLP000 

(ppm) 
 دبی جریان
(ml/min) 

9 7 13 19 800 
14 12 20 28 900 

20 18 29 37 1000 

28 27 38 50 1100 

 

 نتایج و بحث-4
 بهیابد.  می تولوئن افزایش بخارات حذف میزان عبارتی، به یا تبدیل کاتالیستی میزان دما افزایش با که داد نشان نتایج

 قابل قبولی حد تا تواند می کلینوپتیلولیت ساختار اسید شویی دررسد.  می درصد 100 به میزان این باالتر دماهای در که طوری

 اکسیداسیون سانتیگراد درجه 300 دمای در اسید شویی شده، زئولیت که در طوری به. دهد کاهش را کامل اکسیداسیون دمای

 می رسد. درصد 100 به minml.1000-1 و دبی ppm100 غلظت تولوئن با

همانطور که قبال  شناسایی شده است.( 2) کریستوبالیت است در شکلتوسط پیک که مربوط به فاز زئولیت خالصی نا

درصد می باشد که این ناخالصی ها مربوط به کریستوبالیت و کوارتز و مواد آمورف  60اشاره شده است، خلوص زئولیت حدود 
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که بیانگر  ی یابدمی باشد که در شکل شناسایی شده است. تحت اسید شویی، شدت پیک مربوط به کلینوپتیلولیت کاهش م

 همراه (1) جدول در و شده زده تخمین ها نمونه از یک هر بلورینگی میزان شکل این اساس در نمونه هاست. بر کاهش بلورینگی

 است.   شده قید Si/Al نسبت با

درصد  5موالر بلورینگی زئولیت  005/0 نشان می دهد که که تحت آلومینیوم زدایی مالیم با اسید اکسالیک ( 1جدول )

موالر  05/0 واحد زیاد می شود این در حالی است که برای زئولیتی که با غلظت 1بیشتر از  Si/Alکاهش می یابد اما نسبت 

 CLP500ی نمونه  واحد افزایش یافته است. برا 1تقریبا  Si/Alاسید شویی شده مقدار بلورینگی  تقریبا ثابت مانده ولی نسبت 

گردیده در حالی که بلورینگی آن نسبت به نمونه  96/11 به Si/Alموالر استفاده شده که باعث افزایش  5/0 از اسید اکسالیک

منجر به حذف مقداری از آلومینیوم درصد کمتر شده است. از این جدول می توان دریافت که اسیدشویی  20اسید شویی نشده 

ی یابد. البته باید توجه داشت که این افزایش همراه با کاهش افزایش م Si/Al از ساختار زئولیت می شود که به تبع آن نسبت

 باعث تخریب ساختار و کریستالهای زئولیت می شود.  Si/Alاست لذا افزایش بیش از اندازه بلورینگی 

درجه سانتی گراد  300( نشان می دهد که با افزایش دما، مقدار حذف تولوئن افزایش یافته به طوریکه در دمای3شکل )

الیت و مقدار تبدیل ثابت می رسد و بعد از این نقطه با افزایش دما، فع %100به حداکثر مقدار خود یعنی  CLP050ی نمونه برا

درجه سانتی گراد اتفاق می افتد و لذا اسید  350اسید شویی نشده تبدیل کامل در این در حالی است که برای نمونه  می ماند

، سطح ویژه و بلورینگی می توان بیان  Si/Al ماهای کمتر می شود. از نقطه نظر نسبت شویی منجر به حذف کامل تولوئن در د

مقدار کمی از بلورینگی  کاهشو ویژه سطح افزایش ،  Si/Alسبتباعث افزایش نموالر  005/0 اسید شویی با غلظتکرد که 

اسید  CLP050زئولیت می شود. در مورد و سطح ویژه باعث افزایش خاصیت کاتالیستی   Si/Alمی شود ولذا این افزایشزئولیت 

به  هک زئولیت نسبت به حالت قبل می شودثابت ماندن بلورینگی  افزایش سطح ویژه و ، Si/Al نسبت شویی منجر به افزایش

باعث افزایش اگر چه  موالر( 5/0) اما اسید شویی با غلظت باالتر .بدتبع آن خاصیت کاتالیستی و فعالیت زئولیت افزایش می یا

Si/Al  ثر در واقع در این حالت اکو سطح ویژه زئولیت می شود ولی باعث تخریب زیاد بلورینگی و ساختار زئولیت می گردد که

لظت افت که اسید شویی با غی زئولیت تخریب شده ولذا خاصیت کاتالیستی آن کاهش می یابد. بنابراین می توان دریسایتها

 کاتالیستی باشد و یک غلظت بهینه دارد.  به تنهایی نمی تواند باعث افزایش خاصیت Si/Alهای باال و به تبع آن افزایش 

( می توان دریافت 2( اثر تغیرات دبی جریان گاز آالینده بر میزان غلظت آالینده را نشان می دهد. از جدول )2جدول )

که با افزایش دبی جریان میزان تبدیل کاهش می یابد که به دلیل کم شدن زمان اقامت گاز در بستر کاتالیست می باشد. بنابراین 

درجه سانتیگراد  250در دمای  ml.min 800-1در دبی  93ایش یافته به طوریکه تبدیل % با کاهش دبی جریان مقدار تبدیل افز

  قابل حصول است. CLP050برای نمونه 

( کاتالیست 2003در مقایسه با کار دیگران در شرایط تقریبا یکسان و اصالح شیمیایی مشابه، لوپز فونسکا و همکارانشان )

Y دی کلرو اتان استفاده کردند که در این مطالعه سرعت  2و1سیلیکات آمونیوم را برای حذف هگزافلوریو  اسید شویی شده با

تبدیل در  100% که به میزان ،بوده است ppm 1000 گرم و غبظت آالینده 0.85و وزن کاتالیست  GHSV 1-h15000))فضایی

 .[5]ددرجه سانتی گراد  دست یافتن 350

Soylo ( در رابطه با اکس2010و همکاران )یمشابه جیبه نتا باًیتقر هیدر ترک یعیطب تیشده بر روی زئول تیتثب دمسی 

 .[6]کامل نسبت به مطالعه ما به دماهای باالتری اشاره کرده اند ونیداسیاز لحاظ دمای اکس یول افتندیدست 

با فلز مس تبادل یون شده است، مطالعه کردند  کلینوپتیلولیت کهروی زئولیت نیز ( 1392برزگر و همکارانشان ) درضمن

که میزان تر بر دقیقه وارد راکتور می شود، لی 1است  و با دبی  ppm 100 بخارات تولوئن با غلظت که در این کار، گاز  آالینده
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 .[7]تحاصل شده اس h 7643-1درجه سانتی گراد و سرعت فضایی  300در دمای  100تبدیل برابر % 

نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر در مقایسه با مطالعات دیگران که در باال ذکر شده است، نشان می دهد که این 

کاتالیست با روش اصالح شیمیایی ذکر شده عملکرد بهتری داشته است. بنابراین با بکارگیری کاتالیست طبیعی اصالح شده به 

نکته قابل توجه استفاده از یک اسید ضعیف  .توان بخارات تولوئن را حذف نمودیروش اسید شویی در معرض گازهای آلوده، م

بلورینگی( است. بنابراین با و سطح ویژه و همچنین تخریب بسیار کم ساختار زئولیت ) Si/Alجهت آلومینیوم زدایی و افزایش 

های محیط کنندهقابل توجهی از آلوده ، می توان حجمشده در محل خروجی بخارات تولوئن کاتالیست اصالحبکارگیری این 

 زیست را کاهش داد، به نحوی که مطابق با قوانین زیست محیطی روز دنیا باشد.

 

 نتیجه گیری -5
ارات تولوئن  در حذف بخ یرانیا تیلولینوپتیکل یعیطب تیبرعملکرد زئول ییشو دیبار، اثراس نیاول یبرا قیتحق نیدر ا

ام شد. سپس انج ونیناسیو کلس ونیتبادل  ،ییدشویاس یبا استفاده از روش ها تیزئول ییایمیاصالح ش قرار گرفت. یابیمورد ارز

راکتور،  یانند دمام ییها ریکار، اثر متغ نی. در اگردیدبا بستر ثابت استفاده  یراکتور انتگرال کیاز  تیزئول نیا ییتست کارا یبرا

شده  ییشو دیاس یرانیا تیلولینوپتیکل تیقرار گرفت. زئول یابیمورد ارز ندهیبخارات آال (ی)دب انیرو مقدارج ییدشویاس زانیم

ن در حذف بخارات تولوئ زانیباعث شد حداکثر م ییشو دیاس کهیحذف بخارات تولوئن داشت به طور یبرا یخوب اریعملکرد بس

تفاده از تولوئن با اسکه حذف کامل بخارات  ینحو به افتدینشده اتفاق ب ییدشویکمتر نسبت به حالت پروتونه شده و اس یدما

 به دست آمد. گرادیدرجه سانت 300 یروش در دما نیا
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Abstract. 
In this research for the first time, dealuminated (acid treated) natural clinoptilolite zeolite 

was used for the total oxidation of toluene. The chemical modification of the zeolite is 

conducted by acid treating, ion-exchange and calcination methods. Then catalytic behavior 

of the sample was investigated using the integral fixed bed catalytic reactor. In this work, 

the effect of variables such as reactor temperature, flow rate of pollutant and extent of 

dealumination was evaluated.The dealuminated clinoptilolite zeolite showed a promising 

performance for toluene abatement via total oxidation of toluene so that temperature 

corresponding to the maximum activity (100% conversion of toluene) was shifted to lower 

temperature (300 °C). 
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