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بخارات تولوئن از  یجداساز یبرا ZSM-5 تیزئول یجذب اتیخصوص یبررس
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 مقدمه:
معمول  یها ندهیآال ازجملهفرار  یآل باتیترک

 لیهستند که به دل یو صنعت یشهر یها طیمحدر 

 یورود به هوا را در دما ییداشتن فشار بخار باال، توانا

 یاز منابع صنعت تنها نه باتیترک نیا (.1دارند ) طیمح

سروکار  ها آنکه روزمره با  یبلکه از منابع معمول

گاز و منابع  یها ستگاهیا ،یعموم یها جادهمانند  میدار

 باتیترک (.2) شوند یموارد  طیبه مح ییشو خشک

 ازجمله یگوناگون یها یبند طبقهشامل  فرار یآل

 باشند یمو موتاژن  ی، قابل اشتعال، سمزا سرطان

 ازجمله یاثرات سوء سالمت یفرار دارا یآل باتیترک

خشک و  یها سرفهسردرد،  ک،یآلرژ یها واکنش

 ازجملهبنزن و کلروفرم  (.3باشند ) یمسرطان  یحت

  ها ندهیآالگروه از  نیدر ا زا سرطان یها حالل

 (Tolueneتولوئن ) نیب  نیا در (.4) باشند یم

 چکیده:
بوده و جهت  کیولوژیزياثرات مخرب ف یکه دارا باشد میفرار  یآل باتيترک ازجملهتولوئن  زمينه و هدف:

 اتيخصوص یمطالعه بررس نیها استفاده کرد. هدف از ا تيهمچون زئول یمختلف های جاذباز  توان میکنترل آن 
 .باشد می هوا انیبخارات تولوئن از جر یجداساز یبرا ZSM-5 تيزئول یجذب

 ،X-Ray Diffraction (XRD) های تست از ZSM-5 تيزئول یو سطح یکیزيف اتيخصوص نييجهت تع :یبررس روش
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)، (Brunauer-Emmett-Teller) (BET) ، 

Barrett-Joyner-Halenda (BJH) بخارات تولوئن در غلظت تيجذب زئول تيظرف نييتع تجه .دیاستفاده گرد ،
 ستمياز س اتمسفر کیو فشار  %6و رطوبت  گراد سانتیدرجه  45 یدر دما قه،يبر دق تريل 5/0 یام و دب یپ یپ 24
مداوم  طور بهراکتور  یو خروج یوارد شد. غلظت در ورود ZSM-5 تيگرم زئول 1 یه راکتور حاوب کينامید

جذب محاسبه و  تيراکتور، با استفاده از روابط مربوطه ظرف یدر خروج ندهیآال نيکنترل شد. پس از ظهور نخست
رتبه تکرار شده و سپس در سه م یشگاهیآزما تست نیحذف خطا، ا  یکه برا به ذکر است الزم .دیگرد نييتع
 .گيرد میقرار  استفادهمورد  غلظتیو  یزمان نيانگيم
گرم  1ام توسط  یپ یپ 24بود. جذب بخارات با غلظت  88/498 ویژهسطح  یدارا ZSM-5 تيزئول :ها افتهی

 .ديبه نقطه اشباع رس قهيدق 445 در تولوئن، غلظت نياز خروج اول پس و ديطول کش قهيدق ZSM-5، 285 تيزئول
بر اساس  تينوع زئول نیجذب ا زوترمیتولوئن را نشان داد. ا گرم ميلی 91/22 جذب ییتوانا تيگرم زئول یک
 .باشد می Iاز نوع  (IUPAC) وپاکیآ بندی طبقه

 ژهیماده با سطح و این .باشد میبخارات تولوئن  یبرا یجذب باالب تيظرف یدارا ZSM-5 تيزئول :یريگ جهينت
 .بخارات تولوئن باشد یبرا یجاذب مناسب تواند میدر ساختار خود  زیذ رباال و وجود مناف

 
 .BET-XRD ،جذب تظرفي ،تولوئن ،ZSM-5 تيزئول کليدی: یها واژه

http://orcid.org/0000-0001-5035-5721
http://orcid.org/0000-0001-5035-5721
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و مشکوک به  زیر درونعملکرد غدد  کننده مختل

فرمول  با یا مادهتولوئن  (.5است ) ییزا سرطان

 بخارفشار ، 14/22 یکولمول وزن C6H5CH3 ییایمیش

درجه  6/111 جوش  نقطه وه،یج متر یلیم 4/22

 طور به ،تریل یلیمگرم بر  268/1 یو چگال گراد یسانت

 ،ییایمیش یندهای، فرایداروساز عیگسترده در صنا

حالل  عنوان به، چسب و ها یاسپر ،یوارید یها رنگ

 .(6) ردیگ یمقرار  تفادهاسمورد از مواد  یاریبس یبرا

 ریغ یبا لوسم میرمستقیغ طور به لوئنتو

و  یکروموزوم یها یناهنجارمزمن،  ایحاد  یتیلنفوس

 (. استنشاق8) باشد یممرتبط  یطیاعصاب مح کیتحر

مزمن  یبخارات تولوئن سبب بروز عوارض عصب

عضالت و  ییکاهش در تفکر، حافظه، توانا ازجمله

  یینایو ب ییکاهش در شنوااز سطوح  یبرخ نیهمچن

 کایآمردولت  ی(. کنفرانس بهداشت صنعت2،2) گردد یم
American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

ACGIH))  مقدار حد آستانه مواجهه 

(Threshold Limit Value (TLV تولوئن را یبرا  

 یا حرفهو بهداشت  یمنیا یام و موسسه مل یپ یپ 21
National Institute for Occupational Safety and Health 

NIOSH)) شده  هیتوص حد مواجهه  

(Recommended exposure limit (REL  یپ 111را 

حذف  ایکنترل و  نیبنابرا؛ (11کردند ) انیرا ب ام یپ

 نیو همچن یصنعت یها طیمحبخارات تولوئن از 

 .اشدب یمبرخوردار  ییباال تیاز اهم ستیز  طیمح

جذب  همچون یمختلف یها روشمنظور از  نیا یبرا

 یها واکنش ،ییغشا یسوزاندن، جداساز ،یسطح

 یها ستیها و کاتال ستیاستفاده از فتوکاتال ،یستیز

فرار  یآل باتیمحدود کردن انتشار ترک یبرا یحرارت

 یمولکول یها لک(. 11قرار گرفتند ) استفادهمورد 

 یها جاذبو  ستیتالکا عنوان بهها  تیمانند زئول

در  ها ندهیآالجهت حذف  یو کاربرد ثروم اریبس

قرار  استفادهمورد  یمیو پتروش ییایمیش عیصنا

 (.12) رندیگ یم

متخلخل با ساختار  کاتهیلیس نویها، مواد آلم تیزئول

ها سبب  تیزئول منافذ در یکنواختی. باشند یم یستالیکر

به دام  ها آندر  نیبا اندازه مع یها مولکولتنها  شود یم

 توان یمها  تیعمده زئول اتی(. از خصوص14،13) فتدیب

 ها آن یستیکاتال تیو فعال یونیجذب، تبادل  ییبه توانا

 گرید یها جاذبها با  تیاشاره کرد. جذب در زئول

در ساختار  چراکهمتفاوت است  کاژلیلیمانند س

 قرار کنواختیمنظم و  طور به ها منافذ تیزئول یستالیکر

 نیا. متفاوت است ندرت به ها آنو اندازه  اند گرفته

جاذب  عنوان بهمواد  نیتا از ا شود یمسبب  تیخصوص

 که  ییآنجا از(. 15استفاده شود ) یو غربال مولکول

 چهارمتشکل از  یبعد  سهساختار  یها دارا تیزئول

 یها پلکه توسط  باشند یم AlO4و  SiO4 یها یضلع

ی ها حفره ای ها کانال، اند شدهصل مت گریکدیبه  یژنیاکس

 لیتشک ها آننانومتر در بافت  1/1با ابعاد تا  یزیر

و  در تخلخل یا کننده نییتعنقش  ها کانال نی، اشود یم

ها،  تیگروه از زئول نیدر ا .دارد ندهیجذب آال زانیم

، اند شده  لیتشکاز تعداد مختلف حلقه  یکانال یها پنجره

با  ییها تیرا به زئول ها آن انتو یم اساس نیکه بر ا

 تیکرد که زئول یبند میتقسمتوسط و بزرگ  ز،یمنافذ ر

ZSM-5  (16) ردیگ یمدر سته منافذ متوسط قرار. 

در خصوص جذب  تاکنون یمتعدد مطالعات

متفاوت صورت  یها جاذب یمختلف بر رو یها ندهیآال

و همکاران جذب تولوئن توسط جاذب  Chenگرفته است. 

 یتیمتشکل از کربن فعال گرانول شده و کامپوز یدوقسمت

و  Liu(. 18دادند ) قرار یبررسمورد را  ZSM-5/ PSSFاز 

کربن فعال  یتولوئن را بر رو یکینامید جذب زیهمکاران ن

سطح و  یمی(. اثر ش12مطالعه کردند ) بریکروفیدر قالب م

PH یجذب تولوئن و بنزن از محلول آب یمحلول بر رو 

 و همکاران  Wibowoتوسط  زیکربن فعال ن لهیوس به

 یکربن بر رو دیاکس ید ی(. رفتار جذب12انجام شد )

 ونیکات ضیکه مراحل تعو ZSM-5 تیو زئول 1- کاتیلیس

 (.21قرار گرفت ) قیتحقمورد کرده است،  یرا ط
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بر  یتیظرف 5 کیجذب آرسن اتیخصوص

ط توس زیبا آهن ن شده  دادهپوشش  تیتولینوپیکل تیزئول

Jeon  (. 21) دیگردو همکاران مطالعهChoi  و همکاران

و  یرا شامل رو یآل ریغو  یآل ندهیاز آال یبیجذب ترک

و کربن فعال را  تیزئول بیتولوئن را با استفاده ترک

 جذب زینو همکاران  یانصار (.22نمودند ) یبررس

 را الیو س بستر ثابت در Y تیتوسط نانو زئول تولوئن

 هیو همکاران تصف ی(. مرتضو23کردند ) یبررس

 ZSM-5 تیاز هوا توسط زئول تروژنین یدهایاکس

 (.24کردند ) یرا بررس شده  اصالح

و  ییتوانا تیو اهم شده  انجامبر اساس مطالعات 

 ها ندهیآال حذف یکه برا ییها جاذبجذب  قدرت

 شتریو لزوم شناخت هرچه ب رندیگ یمقرار  استفادهمورد 

 ییتوانا یبررس هدف بامطالعه  نی، اها جاذب نیا

 یکی عنوان بهتولوئن  ندهیدر جذب آال ZSM-5 تیزئول

 عیدر صنا وفور بهفرار که  یآل باتیترک نیتر مهماز 

و همکاران  Zaitanانجام شد.  ردیگ یمقرار  استفادهمورد 

 حذف تولوئن یبرا ZSM-5 زئولبت از یا مطالعهدر 

که  کردند استفاده وناوزوناسی-جذب سمیمکان لهیوس به

 311 یدر دما تیزئول یجذب برا تیمطالعه ظرف نیدر ا

 یو در محدوده غلظت تصورت گرف نیدرجه کلو

 تی(. در مطالعه حاضر جذب زئول25) متفاوت انجام شد

 Pastiصورت گرفته است.  ونیبدون استفاده از اوزوناس

 لیمت ازجملهفرار  یآل باتیترک یو همکاران جذب رقابت

کلرو اتان توسط  ید 2و  1اتر، تولوئن و  لیوتترت ب

 در؛(26)قرار دادند یبررسمورد را  ZSM-5 تیزئول

 یکه در مطالعه حاضر جذب تولوئن در فاز گاز یلحا

 انجام شد.

 

 بررسی: روش

شرکت مرک آلمان  مطالعه از نیتولوئن در ا

از شرکت  شده  هیته ZSM-5 تیفراهم شد. زئول

Zeolites international،  پس از گرانول شدن به مدت

حذف  سپس جهت ساعت در آون قرار گرفت. 12

ساعت در کوره  3 یاز ساختار آن برا یاضاف باتیترک

 ی(. جهت بررس28شد ) نهیدرجه کلس 461 یبا دما

شکل متشکل  یاستوانه ا راکتور بخارات تولوئن جذب

  یو قطر داخل متر یسانت 25کوارتز با طول  شهیاز ش

جهت  زین یمشبک . صفحهدیاستفاده گرد متر یسانت 1

بخارات تولوئن در  یحاو یهوا انیجر یساز کنواختی

قرار  راکتور یانتها یمتر یسانت 12در فاصله  راکتور

 کینامید ستمیبخارات تولوئن از س دی. جهت تولرفتگ

 یمقدار که  یطور  به .دیبخارات استفاده گرد دیتول

شده و سپس با استفاده  ختهیر نجریمپیا در درون تولوئن

به درون  قهیدر دق تریل 5/1 یهوا با دب یاز پمپ دمش

به سمت محفظه  شد. بخارات تولوئن دهیدم نجریمپیا

با هوا  کنواختیطور  محفظه با ونو در تیاختالط هدا

 5/1 یدب ام و یپ یپ 42با غلظت  تیدرنهامخلوط و 

انتخاب  هشد  انجامکه بر اساس مطالعات  قهیبر دق تریل

وارد  ZSM-5 تیگرم زئول 1 یبه راکتور حاو د،یگرد

بخارات با استفاده از  دیتول ریهوا در مس انی. جردیگرد

 .دیروتامتر کنترل گرد

 

 
 آزمایشگاهی سيستم شماتيک تصویر :1شماره  تصویر



 راضیه جانی زاده و همکاران                                                   بخارات تولوئن یجداساز یبرا ZSM-5 تیزئول یجذب اتیخصوص

11 

 

 آن از دستگاه میکنترل غلظت و تنظ جهت

جهز با شده م برهیکال Phocheck Tiger میخوانش مستق

استفاده  ppb 1 صیحد تشخ با شعله ونیزاسیونی آشکارساز

 یو هم در خروج یغلظت هم در ورود شد. سنجش

پس از  مرتب صورت گرفت. کنترل غلظت طور بهراکتور 

به راکتور تا قبل  نظرمورد غلظت  یحاو انیباز کردن جر

 نیکه اول یا نقطه یعنی (Break pointاز نقطه شکست )

، در فواصل شود یمراکتور مشاهده  یخروجدر  ندهیآال

 راتییانجام شد و پس از نقطه شکست، تغ قهیدق 45

مشاهده و ثبت  یا قهیدق  کیدر فواصل  یغلظت خروج

دن یتا رس یخروج غلظت شیافزا نمودار سپس .دیگرد

 نی. همچندی( رسم گردSaturation pointبه نقطه اشباع )

 برحسب ریابطه زبا استفاده از ر تیجذب زئول تیطرف

 (:18،22،12) دیگردمحاسبه  ندهیآال گرم یلیم
 

BC= (Cin × Tbk × Q)/ gadsorbent 
 

میلی  برحسبجذب  تیظرف BC باال فرمول در

میلی  برحسببه راکتور  یغلظت تولوئن ورود Cin ،گرم

 برحسبزمان نقطه شکست  Tbk، گرم بر متر مکعب

بر  متر مکعب برحسب یورود یهوا یدب Q، ساعت

. الزم به ذکر باشد یمگرم جاذب  gadsorbentساعت و 

و  گراد یسانتدرجه  25در  شاتیآزما نیا هیاست که کل

 لیبا تبد قرمز  مادون یسنج  فیط انجام شد.% 6 طوبتر

 با( Fourier transform infrared spectroscopy) هیفور

موجود  یعامل یهاه مربوط به گرو یها کیپ نییتع هدف

  مادونمحدوده جذب اشعه  نیو همچن تیتار زئولدر ساخ

 دیبرم میپتاس تست، نیماده انجام شد. در ا نیتوسط ا قرمز

(kbr )در نسبت تیو زئول تیزئول کننده قیرقنمک  عنوان به 

کامل مخلوط شده و با استفاده از پرس  طور به 1 به 111

. درآمدفشرده و به شکل قرص  قهیدق 2 یبرا یتن 11 یدست

  NICOTEL IR-100 در دستگاه آمده  دست  به قرص

 بت روش .(22گرفت ) یسنج  فیطقرار داده شد و 

(Brunauer-Emmett-Teller )یاستاندارد برا هیرو  کی 

و  زیر یاز پودرها یعیمساحت سطح محدوده وس نییتع

، ژهیمساحت سطح و نییتع ی. براباشد یممواد متخلخل 

  از تینمونه زئول یحجم کل عیاندازه منافذ و توز

 تروژننی واجذب -از روش جذب BJHو  BET یتست ها

 استفاده  TriStar II 3020 Version 3.02در دستگاه 

با استفاده  (XRD) کسیاتست پراش اشعه  .(31شد )

 X’Pert PRO MPD PANalytical Companyدستگاه 

 یبه الگوها یابیدست ی( برالوولتیک 41، آمپر یلیم 41)

 یتست الگوها نیدر ا نمونه انجام شد. اشعه بر نیپراش ا

 با درجه 81تا  2 نیب θ2 یها هیزاودر  کسیپراش اشعه ا

 (.31مس انجام شد ) وپیاستفاده از ت

 

 :ها افتهی

 C6H5CH3 ییایمیتولوئن با فرمول ش بخارات

 وه،یج متر یلیم 4/22 بخارفشار ، 14/22 یمولکول وزن

 268/1 یو چگال گراد یسانترجه د 6/111 جوش  نقطه

 یبه راکتور حاو ندهیآال عنوان به ،تریل یلیمگرم بر 

از مساحت سطح  آمده دست به جیوارد شد. نتا تیزئول

 1در جدول شماره  اتیبا جزئ افذحجم من عیو توز ژهیو

از آن  یاست. اطالعات جدول حاک شده  داده حیوضت

 یبا حجم کل پورکرویم ای زیر اریاست که تنها منافذ بس

 تیدر ساختار زئول مکعب بر گرم متر یسانت 11226/1

 وجود دارد.

 
 ZSM-5 يتزئول مشخصات مهم :1جدول شماره 

زئوليت  واحد پارامتر
ZSM-5 

 سطحی مساحت

 (BET)ویژه 

 88/013 گرم متر مربع/

 1/2 گرم سانتی متر مکعب/ منافذ کل حجم

 990/2 نانومتر منافذ قطر ميانگين

 ریز منافذ محج
micropores)) 

 92019/2 گرم سانتی متر مکعب/

 98/409 گرم متر مربع/ ریز منافذ مساحت

 9053/9 آمپر منافذ پهنای متوسط
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با در نظر گرفتن  1فرمول شماره  استفاده از با

، زمان نقطه شکست، غلظت تولوئن یورود یدب

 ییتوانا تیگرم زئول کیو وزن جاذب،  یورود

تولوئن را نشان  گرم یلیم 21/44جذب  ییتوانا جذب

 قهیدر دق تیتولوئن از بستر زئول یخروج نیداد. اول

مطالعه  نیجذب کامل در ا ندیام مشاهده شد. فرا 425

غلظت  نی، پس خروج اولدیساعت به طول انجام 2

 ندی، فراباشد یمنقطه شکست  دهنده  نشانتولوئن که 

 قهیدق 225 مدتو در  شده  شروع( Saturationاشباع )

 یو خروج یکه غلظت ورود ییجا به نقطه اشباع

  مدتبودن  ادی. زدیرس از جاذب برابر است، ندهیآال

باال بودن  دهنده  نشان شکست ریمس مانز ایاشباع  زمان

 1شماره  اساس نمودار. بر باشد یمجذب  تیظرف

 (Breakthroughاشباع ) ریمس ای شکست ریتولوئن مس

نقطه اشباع  نقطه شکست و انیه مفاصل درواقعکه 

 .دهد یمنشان  قهیدق 225را در  باشد یم

 

 
 ZSM-5 زئوليت در تولوئن اشباع :1نمودار شماره 

 

گاز توسط جاذب با استفاده از  کی یکم جذب

جذب  زوترمی. نمودار اشود یم فیجذب توص زوترمیا

ثابت را  یبر اساس فشار در دما شده  جذبماده  زانیم

جذب  زوترمیا یبند دسته 2. نمودار شماره دهد یمنشان 

 زوترمی، بر اساس شکل ادهد یمرا نشان  وپاکیآ ازنظر

 VIو  II، IIIنوع  کروپور،یم یها جاذبمربوط به  Iنوع 

مربوط  Vو  IVماکروپور و نوع  اینانو  یها جاذب یبرا

 (.32باشد ) یممزوپور  یها جاذببه 

 

 
 برای آیوپاک یبند طبقه :2نمودار شماره 

 جذب های ایزوترم
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 دهنده نشان Vو  IVجذب در شکل  پسماند

 بافت حلقه پسماند و  انیارتباط م یوجود نوع

مواد مزوپور  اندازه منافذ و عیمانند هندسه منافذ، توز

 .باشد یم

 ایزوترم و منافذ شکل ميان ارتباط :3نمودار شماره 

 واجذب -جذب
 

، پسماند فشار 3 شماره تصویرحلقه پسماند در 

در  رییتغ لیکه ممکن است به دل دهد یمرا نشان  نییپا

 یبند طبقه 3(. نمودار شماره 32-34) جاذب باشد حجم

را  وپاکیآ یبند طبقهپسماند بر اساس  یها حلقه یتجرب

اغلب  H1، نوع یبند طبقه نی، بر اساس ادهد یمنشان 

د منافذ گر با در نظر گرفتن خلخلمرتبط با مواد مت

ذرات  ها آندر  که یمواد H2. نوع باشد یم کنواختی

 کنواختیو به شکل  یخوب بهو شکل  اندازه ازنظر

 فیوجود تنگناها را توص نیو همچن اند نشده  فیتعر

شکل در ماده  یمنافذ شکاف دهنده نشان H3. نوع کند یم

در  یتیمحدود H3 نوع دهنده نشان یها زوترمی. اباشد یم

P/P یباالجذب را در نسبت 
o  یمنحن .دهند ینمنشان 

بر حلقه  ییرویمرتبط با ن یبیش دهنده نشان H3 پسماند

 (.32) باشد یم یاثر مقاومت کشش لیپسماند به دل

 تیزئول زوترمینمودار ا ،5اساس نمودار شماره  بر

ZSM-5  ماده از نوع  نیجذب ا زوترمیکه ا دهد یمنشانI 

بر اساس  تیزئول نیجذب ا زوترمینمودار ا چراکهاست. 

 Iمنطبق بر نمودار شماره  شده انجام یشگاهیتست آزما

نوع  نیگراف مربوط به ا 3شماره  در نمودار. باشد یم

جذب  کینوع  زوترمیاست. در ا شده دادهنشان  زوترمیا

 عمدتاً Iنوع  زوترمی. اافتد یماتفاق  یا هیالتک  صورت به

 ای زیمنافذ ر ها آناست که در ساختار  یمربوط به مواد

 تواند یم نیگراف همچن نیوجود دارد. ا کروپوریم

  Langmuirجذب  زوترمیبا استفاده از ا یآسان به

 ازجمله ریجذب النگم زوترمیا چراکهداده شود،  حیتوض

جذب  یدارا بهمواد متخلخل  یپرکاربرد برا یها زوترمیا

 .(35،36) باشد یمهستند،  یا هیال

 
 ZSM-5 يتجذب زئول یزوترما :4نمودار شماره 
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 ZSM-5 يتزئول یبرا Langmuirجذب  یزوترمنمودار ا :5نمودار شماره 

 

 نیدر ا تیزئول یکیزیاز ساختار ف یبخش

صورت گرفت.  کسیمطالعه با استفاده از پراش اشعه ا

کرد که ماده  دیأیتتست  نیفاز با استفاده از ا نییتع

اختار آن که در س SZM-5 تیزئول استفادهمورد 

 ( صورت گرفته استH-exchanged) دورژنیتبادل ه

 ییایمیو نام ش H49.61Al1.78O216Si94.22 با فرمول

Hydrogen Teco-alumosilicate Hydrate باشد یم. 

 کسیبا پراش اشعه ا 6 شماره نموداردر  یسنج فیط

 2θ=23°-25° و 2θ=7°-9° هیدر زاو کیدو پ دهنده نشان زین

 دارد. یخوان همماده  نیاستاندارد ا یکه با منحن باشد یم

 

 

 ZSM-5 يتزئول یبرا یکسپراش اشعه ا یالگو :6 شماره نمودار
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 کلسينه شده ZSM-5زئوليت  FTIRنمودار  :7 شماره نمودار

 

 ZSM-5 تیزئول 8ماره ش نموداراساس  بر

 از تر نییاپو  قرمز  مادون یانیم فیجاذب ط یقو طور به
1-

cm1311 1 هیناح نیاست و بنابرا-
cm511-1311  را

 .دهد یمپوشش 

 

 :بحث

 اتیجذب و خصوص تیظرف تیتوجه به اهم با

فرار،  یآل باتیحذف ترک یکه برا ییها جاذب یجذب

 یجذب اتیخصوص یمطالعه بررس نیهدف از انجام ا

. وجود باشد یمبخارات تولوئن  یبرا ZSM-5 تیزئول

جذب  تیظرف جادیسبب ا تیدر ساختار زئول زیمنافذ ر

گرم  1داد که  شانمطالعه ن نیا جی. نتاشود یم یقابل قبول

درجه  25و  قهیبر دق تریل 5/1 یدر دب ZSM-5 تیزئول

تولوئن را  گرم یلیم 21/44جذب  ییتوانا گراد یسانت

  قهیدر دق ZSM-5 تیمطالعه زئول نینشان داد. در ا

 زمان  مدت ی. از طرفدیع گرداز تولوئن اشبا ام 425

 در شکست ریمس زمان  مدت ایبه اشباع  تولوئن دنیرس

به طول  قهیدق 225مطالعه  نیدر ا ZSM-5 تیزئول

و همکاران  Weitkamp مطالعه با سهیکه در مقا دیانجام

در  قهیدق 111را  وفنیتنها قادر بود ت ZSM-5 تیکه زئول

 نی. ا(38) نشان دادرا  یباالتر زمان  مدتخود نگه دارد، 

در جذب  یانتخاب تیخاص یاگرچه دارا تینوع زئول

از  گرم یلیم 18تا  15بود، اما تنها توانست مقدار  وفنیت

 که  یحال در دهد، یدر خود جا هر گرم یآن را به ازا

 کی یبه ازا شده  جذبتولوئن  زانیدر مطالعه حاضر م

 ییتوانا دهنده نشان نیبرابر بود و ا 5/2از  شیگرم ب

و  باشد یمتولوئن  ینگهداردر جذب و  ZSM-5 یباال

تولوئن  ندهیکنترل آال یبرا تیزئول نیاز ا توان یم

 استفاده کرد.

 تیگرم از زئول 1در مطالعه حاضر  که  یحال در

ZSM-5 گرم  2را نسبت به  یجذب باالتر ییتوانا

 تیاز آن است که زئول یموضوع حاک نیا تیزئول

ZSM-5 تولوئن فراهم  یرا برا یت جذب باالترقادر اس

در مطالعه  Y تیجذب تولوئن در نانو زئول زانیم سازد

گرم  2 یبه ازا گرم یلیم 45/41و همکاران  یانصار

 کنند یم انیب Ahnو  Kim (.23به دست آمد ) تیزئول

جذب  تیباشد، ظرف تر یطوالنزمان اشباع  که هر چه

 زمان  مدتدو،  نیاماده باالتر خواهد بود. در مطالعه 

، HMOR ،NaMOR ،HY5.6 تینوع زئول 5اشباع 

HY4.8 ،HY901  وMS13X  یبررسمورد از تولوئن را 
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 یبرا قهیدق 8زمان اشباع به مدت  نیکمتر .دادند قرار

 51زمان اشباع به مدت  نیشتریو ب HMOR تیزئول

 نیا نیآمد و بنابرا به دست HY901 تیزئول یبرا قهیدق

 تیظرف نیشتریو ب نیکمتر بیبه ترت تیدو نوع زئول

در مطالعه حاضر  که  یحال در .(32دادند )جذب را نشان 

 بیترک 5از هر  ZSM-5 تیزئول یزمان اشباع برا

برابر  5/4 باًیتقر Ahnو  Kimدر مطالعه  ذکرشده

را  HY901 تیزمان اشباع که مربوط به زئول نیشتریب

 نشان داد.

Kabalan تیذب زئولج تیو همکاران ظرف 

مورد هگزان  -ان ندهیآال یرا برا کروپوریم FAUنوع 

 151جذب  تیظرفمطالعه  نیکه در ا قراردادند یبررس

(. 42آمد ) به دست تیزئول نیا یبر گرم برا گرم یلیم

Saini  وPires تیجذب زئول تیظرف ZSM-5  پوشش

 ی( را براMOFs) یفلز  یآل باتیبا ترک شده  داده

 نینشان داد که ا جیکردند، نتا یبررس ارفر یآل باتیترک

به  نسبتبنزن  یبرا یت جذب باالتریظرف یدارا بیترک

 (.43) باشد یمهگزان کلویزان و سگه -نا

Zhang  اثر نوع منافذ  یا مطالعهو همکاران در

 SBA-15 ،MCM-41 ،NAYجاذب  نوع 4موجود در 

 قرار یبررسمورد جذب تولوئن  یرا بر رو SiO2 و

 نیشتریب کروپوریم NaY نشان داد که جینتا .دادند

جذب  تیظرف نیکمتر آمورف SiO2و  جذب تیظرف

است که در  یدر حال نیا .(41) تولوئن دارند یرا برا

 کروپوریبا منافذ م ZSM-5 تیزئول زیمطالعه حاضر ن

و  Mohan تولوئن نشان داد. یرا برا یقدرت جذب خوب

 تیرا بر ظرف ندهیآال انینرخ جر رییهمکاران اثر تغ

اشباع تولوئن در کربن فعال گرانول  زمان  مدتجذب و 

نشان داد که  ها آنمطالعه  جیکردند، نتا یشده را بررس

به درون بستر سبب کاهش  ندهیآال انینرخ جر شیافزا

اشباع  زمان  مدتکاهش در  نیجذب و بنابرا تیدر ظرف

 (.32گردد ) یم

منافذ موجود  نوع ریتأث یبر رو گرید یا مطالعه

تولوئن و بنزن  بیترک دوجذب  یدر کربن فعال برا

 انیب ها آن انجام شد. و همکاران Lillo-Rodenasتوسط 

 باتیدر جذب ترک ثروم اریعامل بس زیداشتند که منافذ ر

 باشند یم نییپا یها تراکمبنزن در  خصوص بهفرار  یآل

. (41) باشد یممطالعه حاضر  جیکننده نتادیأیت که

Czaplewski را بر  تیابعاد زئول ریتأث زین و همکاران

 یمواد بررس نیفرار در ا یآل باتیترک به دام افتادن یرو

 جذب تیظرف زیو همکاران ن Swetha .(12کردند )

 عنوان به لنیزا -او ندهیآال یرا برا X13 ویمولوکالر س

بر  لوگرمیک 51تا  5/1 فشار  تحتفرار  یآل بیترک کی

 شیفزاا نیا .دادند قرار مطالعهمورد مربع را  متر یسانت

 یلیم 2/2 به 6/1جذب از  تیظرف شیفشار سبب افزا

 (.44مول بر گرم شد )

 

 :یریگ جهینت

 تیکه زئول دیمطالعه حاضر مشخص گرد در

ZSM-5 یجداساز یبرا یجاذب مناسب تواند یم 

 تیزئول نیآلوده باشد. ا یهوا انیبخارات تولوئن از جر

 ریبا سا بیدر ترک نیو همچن ستیکاتال عنوان به تواند یم

پالسما جهت حذف  یهمچون تکنولوژ ها یتکنولوژ

 چراکه اشدتولوئن ب خصوص بهفرار  یآل باتیترک

 ماده نشان داد. نیا یرا برا ییباال اریجذب بس تیظرف

 

 ی:تشکر و قدردان

 در  مصوب نامه انیپامقاله مستخرج از  نیا

 و شناسه اخالق 1314613کد  با 21/12/1325 خیتار

IR.TMU.REC.1395.462 مدرس  تیدر دانشگاه ترب

و گروه  یاز معاونت پژوهش لهیوس نیبدو  باشد یم

 نیتأم یمدرس برا تیدانشگاه ترب یا حرفهبهداشت 

و تشکر به  ریتقد یشگاهیو امکانات آزما یمنابع مال

 ،ینیحس فیشر محمد مهندس ی. از آقادیآ یمعمل 

و خانم مهندس الهام  انیمانیندس اردالن سلمه یآقا

طرح  نیدر انجام ا کمکشانو  یهمراه یبرا زین ییایحی

 .شود یم یسپاس گذار
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Background and aims: Toluene is one of Volatile Organic Compounds that have harmful 

physical effects and can be used different adsorbents such as zeolites to control Toluene. The aim 

of this study is evaluate the adsorptive properties of zeolite ZSM-5 for the separation of toluene 

vapors from the air. 

Methods: The XRD (X-Ray Diffraction), BET (Brunauer-Emmett-Teller), BJH (Barrett-Joyner-

Halenda) and FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) tests are used to display the 

physical properties of ZSM-5 zeolite. To determine the adsorption capacity of Toluene vapors, it 

enters from dynamic system to a reactor with 25 centimeter high contain 1 gr of ZSM-5 with  

42 ppm concentration and 0.5 liter per minute flow rate. Inlet and outlet concentration of toluene 

vapors were checked continuously. Eventually after the advent of first concentration of toluene 

in outlet of reactor, the adsorption capacity was calculated by related associations. It should be 

noted that to remove the error, these laboratory tests repeat three times and then the average time 

and concentration used. 

Results: ZSM-5 zeolite had a special surface of 298.88. Absorption of 42 ppm concentration 

of toluene vapors by 1 gr zeolite took 485 minutes. After the first departure of toluene, it 

takes 225 minutes to reach to the saturation point. 1 gr of zeolite have the capacity to adsorb 

44.91 milligram toluene. 1gr of zeolite displayed the capability to adsorb 44.91 milligram of 

toluene. According to IUPAC classification, the adsorbtion isotherm of this kind of zeolite is 

type I. 

Conclusion: the ZSM-5 zeolite has high adsorption capacity for toluene vapors. This material 

with high specific surface and existence of small pores in its structure can be a suitable adsorbent 

for toluene vapors. 
 
Keywords: ZSM-5 zeolite, Toluene, Adsorption capacity, BET, XRD. 


