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بررسی جذب ترکیب گوگردی دی بنزوتیوفن
با استفاده از نانو جاذب  UVM-7@ZIF-8در فاز
مایع در دمای محیط
راحله سعیدی راد ،1منصور بزمی ،*2علیمراد رشیدی 3و سعید تقوایی گنجعلی
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-1دانشکده شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،ایران
 -2حوزه معاونت فناوری و روابط بینالملل ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
 -3مرکز تحقیقات نانوفناوری ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت96/7/21 :

تاريخ پذيرش97/3/27 :

چكيده
در ایــن تحقیــق ،نانــو جــاذب هیبریــدی  UVM-7@ZIF-8بــه روش هیدروترمــال ســنتز شــده و کارایــی آن بــرای حــذف ترکیــب
گوگــردی دی بنزوتیوفــن در فــاز مایــع در دمــای محیــط بررســی شــده اســت .بــرای مطالعــه بــازده و ظرفیــت حــذف دی بنزوتیوفــن
توســط نانــو جــاذب ،فاکتورهــای مختلفــی همچــون مقــدار جــاذب ،زمــان و گزینشپذیــری نســبت بــه ترکیــب آروماتیــک نفتالــن
بررســی شــده اســت .بــر طبــق نتایــج بهدســت آمــده ،نانــو جــاذب  UVM-7@ZIF-8بــازده عالــی ،گزینشپذیــری بــاال و قابلیــت
بازیافــت خوبــی از خــود بــرای حــذف دی بنزوتیوفــن تحــت شــرایط مالیــم واکنــش تــا چهــار مرحلــه نشــان داده اســت .بهعــاوه،
حــذف دی بنزوتیوفــن بــا حداکثــر جــذب  299/2 mgS/gبــرای  UVM-7@ZIF-8گــزارش شــده اســت .بــر طبــق نتایــج بهدســت آمــده
از گزینشپذیــری بــاالی جــاذب و عــدم وجــود برهمکنشهــای  π−πنتیجهگیــری شــده اســت کــه حضــور مکانهــای غیراشــباع
حــول مراکــز فلــزی باعــث فرآینــد گوگردزدایــی جذبــی اســت .بــرای بررســی بیشــتر مکانیســم جــذب از نمونههــا پــس از قــرار گرفتــن
در معــرض  ،DBTآنالیزهــای  XRDو  FT-IRگرفتــه شــد.
كلمات كليدي :نانو جاذب ،گزینشپذیری ،دی بنزوتیوفن ،سولفور زدائی ،چارچوبهای فلزی -آلی

مقدمه

در حــال حاضــر حــذف گوگــرد از ســوختهای گاز یــا
مایــع ،یکــی از مهمتریــن وظایــف صنعــت پاالیــش نفــت

اســت [ .]1ترکیبــات گوگــردی از جملــه مركاپتانهــا،
تیوفنهــا و ســولفیدها میتواننــد در طــی احتــراق گاز
*مسؤول مكاتبات
bazmim@ripi.ir
آدرس الكترونيكي
()DOI: 10.22078/pr.2018.2905.2355

و یــا مایــع بــه  SOXتبدیــل شــوند [ ]2و بهعنــوان پیــش
مــاده بارانهــای اســیدی وارد محیــط زیســت شــوند؛

بنابرایــن ،ســولفورزدایی ســوختها بــا توجــه بــه مقــررات
ســازمانهای حفاظــت از محیــط زیســت ضــروری اســت.
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روشهــای مختلــف فیزیکــی ،شــیمیایی و بیولوژیکــی

مســاحت ســطح بــاال بــرای جــذب ترکیبــات گوگــردی

نفتــی مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد کــه شــامل

در ادامــه تحقیقــات صــورت گرفتــه بــه منظــور تغییــر در

( ،2)BDSگوگردزدایــی جذبــی ( ،3)ADSگوگردزدایــی

گوگــردی بــا اســتفاده از ســاختارهای مزوپورســیلیکاتی

بــه منظــور حــذف ناخالصیهــای گوگــردی از ترکیبــات

گوگردزدایــی هیدروژنــی ( ،1)HDSگوگردزدایــی زیســتی
اســتخراجی ( 4)EDSو گوگردزدایــی اکسایشــی

()ODS

5

مناســب اســت.

مورفولــوژی و بهبــود خــواص  ZIF-8در جــذب ترکیبــات

[ ،]17در پژوهــش حاضــر از بهتریــن جــاذب هیبریــدی

هســتند [ .]5-3از میــان ایــن روشهــای مختلــف،

جدیــد ســنتز شــده  ،UVM-7@ZIF-8بــرای حــذف دی

هزینههــای کــم و راندمــان بــاال بهعنــوان یــک رویکــرد

ســنتز شــده ،اســتفاده شــده اســت .بــرای مطالعــه بــازده

اســت [ .]10 -6برخــاف ســایر تکنیکهــای ســنتی

 ،UVM-7@ZIF-8فاکتورهــای مختلفــی همچــون مقــدار

فشــار بــاال نیســت ،همچنیــن فرآینــد  ADSقــادر بــه

نســبت بــه

فرآینــد انتخابــی  ADSعمدتــا بهدلیــل مصــرف انــرژی و
مناســب بــرای گوگردزدایــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه

ماننــد  HDSو  ،ODSفرآینــد  ADSمحــدود بــه دمــا و

بنزوتیوفــن در فــاز مایــع کــه طبــق روش هیدروترمــال
و ظرفیــت حــذف دی بنزوتیوفــن بــا اســتفاده از جــاذب

جــاذب و زمــان جــذب بررســی شــدهاند .همچنیــن،

گزینشپذیــری خــوب

UVM-7@ZIF-8

جــذب ترکیبــات گوگــردی آروماتیــک بهصــورت انتخابــی

نفتالــن

تالشهــای بســیاری بــرای ایجــاد ترکیبــات مختلــف

 UVM-7@ZIF-8بــازده عالــی و قابلیــت بازیافــت خوبــی

گرافــن و چارچوبهــای فلــزی -آلــی ( 6)MOFsصــورت

مالیــم واکنــش نشــان داده اســت.

کارآمــدMOF،هــا بهعلــت ظرفیــت جــذب بــاالی آنهــا

بخش تجربی

()NA

بیانگــر جــذب در مراکــز غیراشــباع

و در شــرایط مالیــم اســت؛ بنابرایــن در ســالهای اخیــر

حــول فلــز  Znاســت .بــر طبــق نتایــج بهدســت آمــده،

متخلخــل ،ماننــد ســیلیکا و آلومینــا ،کربــن فعــال،

از خــود بــرای حــذف دی بنزوتیوفــن تحــت شــرایط

گرفتــه اســت [ 11و  ]12کــه از بیــن جاذبهــای
کــه ناشــی از پایــداری حرارتــی و شــیمیایی مناســب،

موضعهــای فعــال فلــزی در چارچوبهــای کریســتالی،

حفرههــا و کانالهــای منظــم ،مســاحت ســطح بــاال،
امــکان طراحــی ســاختارهایی بــا ویژگیهــای شــیمیایی

و فیزیکــی مــورد نظــر در طیــف گســترده و همچنیــن
ســنتز آســان ،بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد [ 13و

 .]14در مقایســه بــا دیگــر چارچوبهــای فلــزی -آلــی،
چارچوبهــای فلــزی -آلــی شــبه زئولیتــی

()ZIFs

7

پایــداری شــیمیایی و گرمایــی بهتــری را از خــود نشــان

مواد اولیه و مشخصات دستگاهها

مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای ســنتز نانــو جاذبهــا
شــامل ،نیتــرات روی هگزاهیــدرات (،)Zn(NO3)2.6H2O

 -2متیــل ایمیــدازول -N ،بوتیــل آمیــن ،ســتیل تــری

متیــل آمونیــوم برمایــد ،تترااتیــل ارتوســیلیکات ،تــری
اتانــول آمیــن ،ترکیــب گوگــردی دی بنزوتیوفــن،

همچنیــن نفتالــن و نرمــال اکتــان ،همگــی از شــرکت
مــرک آلمــان خریــداری شــده انــد.

میدهنــد [ ]15کــه آنهــا را بهعنــوان گزین ـه مناســبی

بــرای کاربردهــای متنــوع نظیــر ذخیــره گاز ،جداســازی،

کاتالیســت ،سنســور شــیمیایی و غیــره معرفــی میشــوند

[ .]16بهطــور خــاص ،چارچــوب  ZIF-8یکــی از انــواع

ZIFهــا اســت کــه عالوهبــر پایــداری حرارتی و شــیمیایی
مناســب ،بهعلــت وجــود موضعهــای فعــال فلــز روی و

عامــل اتصالدهنــده  -2متیــل ایمیــدازول و همچنیــن

1. Hydrodesulfurization
2. Biodesulfurization
3. Adsorption Desulfurization
4. Extractive Desulfurization
5. Oxidative Desulfurization
6. Metal–organic Frameworks
7. Zeolitic Imidazolate Frameworks

بررسی جذب ترکیب ...

39

دســتگاههایی کــه در ایــن تحقیــق اســتفاده شــد ،شــامل،

محتویــات آن توســط قیــف بوخنــر صاف و ســپس توســط

منظــور تعییــن مقــدار ســولفور در آزمونهــای انجــام

رســوب بهدســت آمــده در آون خــا در دمــای 120ºC

دســتگاه پتانســیومتر شــرکت  KEMمــدل  AT-500بــه

شــده ،دســتگاه پــراش پرتــو ایکــس ( )XRDســاخت

شــرکت

Bruker AXS-D8

در دو ناحیــه ( )5- 80ºو

آب و اتانــول بــا اســتفاده از ســانتریفیوژ شســته شــد.

طــی  24 hrخشــک گردیــد.
سنتز UVM-7

( ،)0/5-10ºآنالیــز  TGAبــرای بررســی پایــداری گرمایــی

 64/1 gتتــرا اتیل ارتو ســیلیکات  TEOSبههمراه 160/9 g

FT-IR

تــا دمــای  140ºCحــرارت داده و پــس از تــک فــازی

ســاختار توســط دســتگاه  Du Pont 2000تحــت جریــان

تــری اتانــول آمیــن در بشــر تحــت همــزن مغناطیســی

بــرای تشــخیص گروههــای عاملــی بهوســیله دســتگاه

شــدن محلــول دمــا تــا  90ºCپاییــن آورده شــد ســپس

گرفتــه شــد.

در حــال همــزدن اضافــه شــد بعــد از یکنواخــت شــدن

گاز نیتــروژن بــا ســرعت  10 ºC/minو آنالیــز

 Perkin Elmer-Spectrum 65در بــازه  500تــا 4000 cm-1

 28 gســتیل تــری متیــل آمونیــوم برمایــد بــه محلــول

روش سنتز ZIF-8

نمونــه  500 ccآب بــه آرامــی بــه آن اضافــه شــد (رســوب

تهیــه  ZIF-8بــا اســتفاده از روش ارائــه شــده توســط وانگ

ســفید رنــگ تشــکیل شــد) .ســپس بهمــدت

شــکل  1واکنــش کلــی ســنتز  ZIF-8را نشــان میدهــد.

و نمونــه توســط قیــف بوخنــر صــاف گردیــد و رســوب

و همکارانــش [( ]18روش هیدروترمــال) انجــام شــد،

hr

4

در دمــای محیــط عملیــات پیــر ســازی صــورت گرفتــه
حاصــل بــا آب و اســتون شســته شــد ســپس در آون در

دمــای  70ºCخشــک شــد .بــه منظــور حــذف قالــب

1

ZIF-8

Zn

مصرفــی از ســاختار نمونــه در کــوره بــا دمــای 600ºC

بهمــدت  6 hrکلســینه شــد [.]19
سنتز UVM-7@ZIF-8

برطبــق روش ســنتز شــده در [ 4/53 g ،]17نیتــرات روی
( )Zn(NO3)2.4H2Oبههمــراه  UVM-7 2 gدر  45 ccآب
دییونیــزه در بشــر  Aحل شــد .در بشــر  Bمقــدار ،5/69 g

شکل  1شمای کلی واکنش سنتز ZIF-8

 -2متیــل ایمیــدازول در  35 ccآب دییونیــزه در دمــای

در ایــن روش از حــال قطبــی آب در اتــوکالو تحت فشــار
ایجــاد شــده در دمــای  140 ºCاســتفاده شــد4/53 g .

نیتــراتروی ( )Zn(NO3)2.6H2Oدر  37/5 ccآب دییونیزه
در بشــر  Aحــل شــد .در بشــر  Bمقــدار

g

،5/693

 -2متیــل ایمیــدازول در  37/5 ccآب دییونیــزه در دمای
 55ºCتحــت همــزن مغناطیســی حــل گردیــد .ســپس
محلــول  Bبــه  Aاضافــه شــد و تــا رســیدن بــه 10 pH

قطــره قطــره بــه واکنــش  -Nبوتیــل آمیــن اضافــه شــد.

در نهایــت کل مخلــوط بــه اتــوکالو بــا حجــم 150 cc

منتقــل و بهمــدت  24 hrدر آون بــا دمــای  140ºCقــرار
داده شــد .بعــد از ســرد شــدن اتــوکالو در دمــای محیــط

 55ºCتحــت همــزن مغناطیســی حل شــد .ســپس محلول

بشــر  Bبــه بشــر  Aاضافــه شــد و تــا رســیدن بــه 10 pH

قطــره قطــره بــه واکنــش  -Nبوتیــل آمیــن اضافــه گردیــد.

در نهایــت کل مخلــوط بــه اتــوکالو بــا حجــم 250 cc
منتقــل شــده و بهمــدت  24 hrدر آون بــا دمــای 120ºC

قــرار داده شــد .بعــد از ســرد شــدن اتــوکالو در دمــای

محیــط محتویــات آن توســط قیــف بوخنــر صــاف و

ســپس توســط آب و اتانــول بــا اســتفاده از ســانتریفیوژ

شســته شــد .رســوب بهدســت آمــده در آون خــا در
دمــای  100ºCطــی  12 hrخشــک گردیــد.

1. Template
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آزمایشهای جذب در سیستم ناپیوسته

اندازهگیــری شــد و بــا توجــه بــه مقادیــر بهدســت آمــده

بــه منظــور بررســی خــواص جذبــی نمونههــای ســنتز

مقادیــر ظرفیــت جــذب گوگــرد جاذبهــا محاســبه شــد.

غلظــت مشــخص ،در بالــن  100 ccریختــه شــد .بــرای

بحث و نتایج

شــده در آزمایشهــای ناپیوســته 50 cc ،محلــول بــا

هــم زدن مخلــوط و نیــز کنتــرل دمــا ،بالــن در حمــام

نانــو جــاذب  UVM-7@ZIF-8مطابــق روشهــای ارائــه

روغــن روی هیتــر اســتیرر قــرار داده شــد .دمــای جــذب

شــده در بخــش تجربــی ســنتز شــد .بررســی ویژگیهــای

گردیــد .ســپس ،مقــدار مشــخصی از جــاذب بــه محلــول

مطابــق نتایــج بهدســت آمــده از

و

صــورت گرفــت .در نهایــت میــزان گوگــرد باقیمانــده در

ذکــر شــده اســت .در مطالعــه حاضــر ،عملکــرد جاذبهــای

گردیــد .زمانــی کــه غلظــت گوگــرد در محلــول بــا گــذر
زمــان تغییــری نکــرده و تقریب ـاً ثابــت شــود ،فرآینــد بــه

توســط سیســتم جــذب ناپیوســته مــورد آزمــون قــرار داده

در تمامــی آزمایشــات در دمــای محیــط ( )25ºCتنظیــم

ســاختاری و ریختشناســی نانــو جــاذب UVM-7@ZIF-8
تصاویــر FE-SEM

اضافــه شــده و در فواصــل زمانــی نمونهگیــری از محلــول

آنالیزهــای  XRDو  FT-IRبهطــور کامــل در مرجــع []17

نمونههــا بــا اســتفاده ازدســتگاه پتانســیومتر ،اندازهگیــری

ســنتز شــده بــه منظــور بررســی جــذب دی بنزوتیوفــن

حالــت تعــادل رســیده و متوقــف میشــود .در سیســتم

شــدند کــه نتایــج در ادامــه آورده شــده اســت .بــا توجــه

بــه نتایــج آنالیــز  BETارائــه شــده در [ ،]17ایزوترمهــای

ناپیوســته اثــر پارامترهــای مقــدار جــاذب اســتفاده شــده

جــذب و واجــذب

بــه نفتالــن مــورد بررســی قــرار گرفتنــد کــه در ادامــه

بــاال از نــوع  Iو در  P/P0پاییــن از نــوع  IVاســت .همچنیــن

و زمــان جــذب همچنیــن گزینشپذیــری جــاذب نســبت

N2

در نمونههــای

UVM-7، ZIF-8

بهترتیــب از نــوع  IV ،Iو در نمونــه  ،UVM-7@ZIF-8در P/P0

شــرایط آزمایشهــا توضیــح داده خواهــد شــد.

مســاحت ســطح  BETآنهــا بهترتیــب 1149 /92 ،896/18

بــرای بررســی تأثیــر میــزان جــاذب در فرآینــد جــذب ،بــه

 0/65و  0/63 cm3/gاســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه نانــو

غلظــت  1000 ppmدر طــی  ،120 minمقادیــر ،0/5 ،0/2

 ZIF-8و  UVM-7هســتند .توجــه بــه ایــن نکتــه کــه ایــن

بررسی مقدار جاذب بر جذب دی بنزوتیوفن

و  937/23 m2/gو مجمــوع حجــم حفــرات بهترتیــب ،1/09

بالــن  100 ccحــاوی  50 ccمحلــول دی بنزوتیوفــن بــا

هیبریــد  UVM-7@ZIF-8دارای مســاحت ســطح مابیــن

 1/0و  2/0 gاز  ZIF-8 ،UVM-7و  UVM-7@ZIF-8اضافه
شــد ،ایــن آزمایشهــا در دمــای محیــط و شــرایط کامـ ً
ا

مقادیــر در محــدوده مــواد اولیــه بــهکار گرفتــه شــده در

ســنتز نانــو هیبریدهــای برپایــه مزوپــور ســیلیکاتی بیانگــر

در جاذبهـای ســنتز شــده مقــدار بهینــه مشــخص شــد.

 ZIF-8روی ســطح  UVM-7اســت .انــدازه حفــره نانوهیبریــد

بــرای بررســی تاثیــر زمــان در فرآینــد جــذب 1 g ،از

ذرات  ZIF-8تــا حــدی کاهــش مییابــد ،بــا ایــن وجــود

مشــابه انجــام شــد .بــا توجــه بــه مقادیــر ظرفیــت جــذب

احتمــال پرشــدگی جزئــی مزوپــور و رشــد کریســتالهای

بررسی زمان در جذب دی بنزوتیوفن

ســنتز شــده بــه دلیــل پرشــدگی جزئــی مزوپورهــا توســط

جاذبهــای

ZIF-8، UVM-7

و

UVM-7@ZIF-8

بــه

بالنهــای جــدا منتقــل شــد ســپس  50 ccاز محلــول

 1000 ppmدی بنزوتیوفــن بــه بالنهــا اضافــه شــد

و در دمــای محیــط و شــرایط کامــا مشــابه تحــت
همــزن مغناطیســی همــزده شــدند ،در فواصــل زمانــی
نمونهگیــری از محلــول صــورت گرفــت و توســط
دســتگاه پتانســیومتر مقــدار گوگــرد موجــود در محلــول

نانوهیبریــد ســنتز شــده دارای پیکهــای انــدازه حفــره هــر

دو ترکیــب  ZIF-8و  UVM-7میباشــد

تاثیــر مقــدار جــرم جــاذب بــر کارایــی حــذف دی
بنزوتیوفــن

()DBT

مقــدار جــاذب فاکتــور مهمــی در فرآینــد جــذب ســطحی
اســت ،چــرا کــه تعیینکننــده میــزان جــذب و نیــز

اقتصــاد فرآینــد اســت.
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بــرای یافتــن مقــدار بهینــه جــاذب در فرآینــد حــذف دی

 ZIF-8 ،UVM-7و  UVM-7@ZIF-8کارایــی جــذب در

جــاذب انجــام شــد .بــرای این منظــور مقادیــر  0/2تــا 2 g

کــه در شــکل  2دیــده میشــود ،بــازده جــذب

بنزوتیوفــن ،آزمایشهــای جــذب بــا مقادیــر مختلــف
از

ZIF-8، UVM-7

و

UVM-7@ZIF-8

اســتفاده شــده

اســت .همانطــور کــه در جــدول  1نشــان داده شــده
اســت ،افزایــش میــزان جاذبهــا تــا  1 gمنجــر بــه حــذف

 DBTاز نرمــال اکتــان با راندمــان  %79/7 ،%61/8و %98/4

زمانهــای مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفــت .همانطــور
DBT

روی  UVM-7@ZIF-8باالتــر از ســایر جاذبهــا اســت.

عالوهبــر ایــن %98/4 ،از

DBT

روی

UVM-7@ZIF-8

در طــی  90 minجــذب شــده ،کــه نشــان میدهــد

 UVM-7@ZIF-8قــادر بــه جــذب  DBTدر یــک مــدت

بهترتیــب بــرای  ZIF-8، UVM-7و  UVM-7@ZIF-8در

زمــان نســبی کوتاهتــر بــا کارایــی جــذب بــاال اســت.

طــی  120 minشــده اســت .تحــت شــرایط واکنــش

بــرای تمــام جاذبهــا بهدســت آمــد.

 50 ccدی بنزوتیوفــن بــا غلظــت اولیــه  1000 ppmدر

عالوهبــر ایــن ،نقطــه تعــادل جــذب در حــدود 120 min

مشــابه ،افزایــش مقــدار جاذبهــا تــا  ،2 gحــذف گوگــرد

بــه منظــور تعییــن ظرفیــت جــذب کــه بیانگــر کارایــی

مقــدار  1 gبهعنــوان مناســبترین مقــدار جاذبهــای

جاذبهاســت ،ظرفيــت جــذب جــاذب ،از اختــاف

اســت.

میــزان گوگــرد جــذب شــده توســط جــاذب) بــر مقــدار

بهطــور قابــل توجهــی افزایــش نمییابــد .از ایــن رو،

جــاذب بــوده و معیــاری بــرای مقایســه عملکــرد

آمــاده شــده در تمــام آزمایشهــای حــذف انتخــاب شــده

میــزان اوليــه و نهايــي گوگــرد در محلــول (یــا همــان

جدول  1تاثیر مقدار جرم جاذب بر کارایی حذف دی بنزوتیوفن
()DBT

مقدار جاذب ()gr

ZIF-8

UVM-7

0/2

39/48

24/80

76/45

0/5

69/12

47/61

91/27

1/0

79/73

61/82

98/41

2/0

79/97

62/48

98/54

ميشــود [.]20
()1

ظرفیت جذب گوگرد ()%

UVM-7@ZIF-8

جــاذب اســتفاده شــده ،مطابــق بــا رابطــه  1محاســبه
q t=(C 0V 0-C tV t)/m

کــه در آن qt ،ظرفيــت جــذب جــاذب در هــر لحظــه
()mg/gا C0 ،غلظــت اوليــه گوگــرد در محلــول ()mg/LاV0 ،

حجــم اولیــه محلــول ()mLا Ct ،غلظــت گوگــرد در محلــول

در هــر لحظــه ()mg/Lا Vt ،حجــم محلــول در هــر لحظــه
( )mLو  mجــرم جــاذب ( )gهســتند .ظرفیــت جــذب

گوگــرد  ZIF-8، UVM-7و  UVM-7@ZIF-8بهترتیــب

تاثیر زمان بر عملکرد جذب DBT

بــرای مقایســه بــازده جــذب  DBTروی جاذبهــای

 115/8 ،90/8و  299/2 mgS/gبهدســت آمــد.

100
60
40
20
120
UVM-7

100

80

60

30

بازده جذب ()%

80

0

زمان جذب ()min
UVM-7@ZIF-8
ZIF-8

شکل  2بازده جذب  DBTروی جاذبهای  ZIF-8 ،UVM-7و UVM-7@ZIF-8
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ارزیابی عملکرد بازیافت جاذب UVM-7@ZIF-8

بــا توجــه بــه حفاظــت از محیــط زیســت و هزینههــای
عملیاتــی ،بازدهــی هیبریدهــا بــرای جــذب ترکیــب

گوگــردی مجــدد ،مــورد بررســی قــرار گرفــت .همانطــور

کــه انتظــار میرفــت ،هیبریدهــا چندیــن بــار قبــل از
اینکــه بهطــور کامــل غیرفعــال شــوند ،قابــل بازیافــت

هســتند .آنالیزتجزیــه گرمــا وزنــی ،بــه منظــور مطالعــه
پايــداری حرارتــی جــاذب اســتفاده شــده اســت ،منحنــی

بــر طبــق محدودههــای کاهــش وزن ،بــه نواحــی
مختلفــی تقســیم شــده اســت .بــرای بهینهســازی دمــای
بازیافــت ،تجزيــه گرمــا -وزنــي ( )TGAبــر روی جــاذب

 UVM-7@ZIF-8انجــام شــد .همانطــور کــه در شــکل

 3نشــان داده شــده اســت ،کاهــش وزن حــدود  %8در
مرحلــه اول بهطــور عمــده مربــوط بــه از دســت دادن

رطوبــت یــا حــال موجــود در ســاختار متخلخــل جــاذب

 %52در مرحلــه دوم (حــدود  )350ºCبــه حــذف محتــوای
آلــی ،یعنــی عامــل اتصالدهنــده  -2متیــل ایمیــدازول

در ســاختار  8-ZIFمربــوط اســت .همانطــور کــه در
شــکل  3نشــان داده شــده اســت ،هیبریــد دارای پایــداری

حرارتــی خــوب زیــر دمــای  350ºCاســت .در ایــن کار
بازیافــت هیبریــد تحــت جریــان  N2در دمــای 150ºC

بهمــدت  3 hrو ســپس در آون خــا در دمــای 100ºC

بهمــدت  3 hrصــورت گرفــت کــه در ایــن دمــا کاهــش

وزن چشـمگیری مشــاهده نشــده و جــاذب پایــدار مانــده
اســت .بــرای بررســی عملکــرد بازیافــت جــاذب ،چرخــه

واکنــش جــذب طــی چهــار مرحلــه تکــرار شــد کــه نتایــج
در شــکل  4آورده شــده اســت و ظرفیــت گوگــرد پــس

از چهــار دوره واکنــش حــدودا  293/5 mgS/gبهدســت
آمــد کــه نشــاندهنده پایــداری و قابــل بازیافــت بــودن

جــاذب ســنتز شــده اســت.

اســت (حــدود  )100ºCو همچنیــن کاهــش وزن حــدود

کاهش وزن ()%
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شکل  3منحنی  TGAمربوط به ]17[ UVM-7@ZIF-8
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ظرفیت جذب گوگرد ()mgs/g
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آزمونهای گزینشپذیری

بــرای ارزیابــی گزینشپذیــری جــاذب نســبت بــه ،DBT

غلظتهــای مختلــف ترکیــب آروماتیــک نفتالــن در
محــدوده  500تــا  1000 ppmبــه حــال نرمــال اکتــان

تحــت شــرایط بهینــه جــذب اضافــه شــده اســت .نتایــج

نشــاندهنده کاهــش جزئــی (حــدود  )%2/5در ظرفیــت

جــذب گوگــرد جــاذب بــا افــزودن  NAبــوده اســت
(شــکل  .)5ایــن نتایــج بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه

برهمکنشهــای

π-π

بیــن عاملهــای اتصالدهنــده

آلــی جــاذب و حلقــه آروماتیــک  DBTمســئول فرآینــد

جــذب نیســتند و بخــش عمــده جــذب توســط موضعهای

غیراشــباع حــول مرکــز فلــز  Znصــورت میگیــرد.
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نرمــال اکتــان ،از جــاذب حــذف کــرد ،رونــد بازســازی
نیــاز بــه بازیافــت بــا درجــه حــرارت بــاال و عبــور گاز

نیتــروژن از روی جــاذب دارد .ایــن مشــاهده بــا نتایــج
برهمکنشهــای قــوی بیــن جــاذب و

DBT

ســازگار

اســت .بــرای بررســی بیشــتر مکانیســم جــذب از نمونههــا

پــس از قــرار گرفتــن در معــرض  ،DBTآنالیزهــای  XRDو

 FT-IRگرفتــه شــد .شــکل  ،6الگویهــای  XRDنمونههــا

قبــل و بعــد از قــرار گرفتــن در معــرض  DBTرا نشــان
میدهــد .همــان طــور کــه مشــخص اســت ،الگوهــای
XRD

نمونههــا ،پــس از اســتفاده از آنهــا تقریبــا

تغییــری نکردنــد کــه نشــاندهنده ســاختار محافظــت
شــده جــاذب بــا توجــه بــه جــذب فیزیکــی  DBTاســت
و کاهــش نســبی مشــاهده شــده در شــدت پیکهــا
در نمونههــا پــس از جــذب ،وقــوع برهمکنشهــای

مکانیسم جذب

 DBTجــذب شــده را نمیتــوان تنهــا بــا شستشــو توســط

شــیمیایی بــا ســهم کمتــر در مکانیســم جــذب  DBTرا

نشــان میدهــد.

()mgs/g

ظرفیت جذب گوگرد
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شکل  6الگوهای  XRDمربوط به نمونه  UVM-7@ZIF-8قبل و بعد از جذب DBT
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بــه دام افتــادن ترکیــب گوگــردی در ســاختار دوحفــرهای

به منظور بررســی بیشــتر نتایج  FT-IRقبــل و بعد از جذب

جــاذب هیبریــدی

 DBTدر شــکل  7آورده شــده اســت .پیکهــای جدیــد
ارتعاشــی کششــی  M-Sکــه در ناحیــه حــدود 1110 cm-1

UVM-7@ZIF-8

[ ]17مکانیســم

پیشــنهادی براســاس دو نــوع برهمکنــش کئوردینانســی

پــس از جــذب ظاهــر شــدند [ ،]21نشــان دهنــده

و هیدروژنــی بــرای حــذف  DBTبــا اســتفاده از @UVM-7

 DBTاز طریــق جفــت الکتــرون تنهــا بـرروی اتــم گوگــرد

کئوردینانســی نشــان داده شــده در شــکل  8مابیــن اتــم

 ZIF-8در شــکل  8نشــان داده شــده اســت .برهمکنــش

برهمکنشهــای فلــزات غیــر اشــباع بــا مولکولهــای
اســت [ .]22همچنیــن پیــک ارتعاشــی  C-Sدر طــول
موجهــای حــدود  700 cm-1حضــور مولکولهــای

گوگــرد در ترکیــب دی بنزوتیوفــن و موضعهــای فلــزی
 Znدر جــاذب رخ میدهــد .ایــن درحالــی اســت کــه

DBT

برهمکنشهــای هیدروژنــی شــامل تعاملهــای اتــم

را پــس از جــذب نشــان میدهــد.

گوگــرد در ترکیــب دی بنزوتیوفــن و هیدروژنهــای گــروه

براســاس نتایــج بهدســت آمــده از بازیافــت جــاذب و

هیدورکســیل در ســاختار ســیلیکاتی و هیدروژنهــای

عــدم حضــور برهمکنشهــای شــیمیایی  π-πبــا توجــه

ایمیــدازول در ســاختار  ZIF-8اســت.

بــه گزینشپذیــری جــاذب نســبت بــه نفتالــن و بررســی
طیفهــای  FT-IRبعــد از جــذب و همچنیــن احتمــال
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شکل  7طیفهای  FT-IRمربوط به  UVM-7@ZIF-8قبل و بعد از جذب DBT

شکل  8نمای شماتیک از مکانیسم پیشنهادی برای حذف  DBTبا استفاده از UVM-7@ZIF-8
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 ذکــر شــدهUVM-7@ZIF-8 در مکانیســم جــذب توســط
 در جــذب دی بنزوتیوفــن بــرای%96/5  بازیافــت.اســت
دهنده پایــداری ســاختاری ونشــان

UVM-7@ZIF-8

، طبــق ایــن نتایــج.قابلیــت بازیافــت ایــن ترکیــب اســت

 جــاذب خوبــی برای حــذف دی،نانــو هیبریــد ســنتز شــده

.شــودبنزوتیوفــن قلمــداد می
هاعالئم و نشانه

)mg/L(
)mg/L(

 غلظت اوليه گوگرد در محلول:C0

 غلظت گوگرد در محلول در هر لحظه:Ct
 دی بنزوتیوفن:DBT
)g(

)mg/g(

 جرم جاذب:M

)mL(

ســنتز شــده بــه روش

UVM-7@ZIF-8

هیبریــد

هیدروترمــال بــرای جــذب ترکیــب گوگــردی دی

بنزوتیوفــن در سیســتم جــذب ناپیوســته مــورد اســتفاده
، براســاس نتایــج بهدســت آمــده.قــرار گرفــت

دارای باالتریــن ظرفیــت بــرای دی

UVM-7@ZIF-8

هــای) در مقایســه بــا نمونه299/2 mg S/g( بنزوتیوفــن
. است90/8 UVM-7 (mg S/g(  و115/8 ZIF-8 (mg S/g(

 با ســاختار مزوپــور مبتنیZIF-8 برایــن اســاس ترکیبــی از

 باعــث افزایــش ظرفیــت جــذبUVM-7 بــر ســیلیکات
هــایبــر حضــور موضع زیــرا عالوه،شــودگوگــرد می
UVM-7

علــت ســاختار مزوپــور ســیلیکاتی به،Zn فعــال

 نفتالن:NA

طــورکنــد و بههــای ایجــاد شــده تغییــر میانــدازه حفره

 حجم اولیه محلول:V0

 در.ترکیــب گوگــردی و هیبریــد بهبــود یافتــه اســت

 ظرفيت جذب جاذب در هر لحظه:qt
)mL(

گیرینتیجه

 حجم محلول در هر لحظه:Vt

 تعامــل،UVM-7 ایدلیــل ســاختار دو حفــرهمشــخص به

 تعامــل قــوی بیــن فلــز و گوگــرد،جــذب دی بنزوتیوفــن

شــود کــه عامــل اصلــیو پیونــد هیدروژنــی مشــاهده می
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