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کلیدواژهها:
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چکیده
زمینه و هدف فنل و مشتقات آن بهطور وسیع در ننایع پتروشیمی ،شبیمیایی و داروسبازی اسبت،اده مبیشبود.
فاضالب ایم ننایع پایش شده است که حاوی لظت باالیی از ترکیبات فنل است کبه ایجباد خطبر ببرای زنبدگی
آبزیان و انسان میکند .بنابرایم فاضالبهای حاوی فنل قبل از دفع پساب بایستی تص،یه شوند.
روش کار ایروژل هیبریدی با ساختار آبگریزی با است،اده از روش سل – ژل تهیه شد و به روش محیطبی خشب
شد ،و برای ح ف فنل از آب به کار گرفته شد ،تأثیر پارامترهایی چون لظت ،زمان تمباس و دوز جباذب بررسبی
شد ،و مطال ات سینتیکی و ایزوترمی برای ارزیابی تأثیر متغیرها به کار گرفته شد .سطح ویژة ایروژل با اسبت،اده از
ج ب نیتروژن در  11درجة کلویم تونیف شد.
یافتهها نتایج نشان داد که حداکثر ظرفیت ج ب ایروژل در لظبت  511/91mg/g ،209 mg/lببود .سبطح ویبژة
ایروژل سنتز شده  ،051 m 2/gسایز ح،رهها  1/25ناومتری با درند تخلخل 55و زاویة تماس  901درجبه اسبت و
سینتی از درجة دوم و ایزوترم ج ب از مدل النگمیر تب یت میکند.
نتیجهگیری نتایج نشان داد که فرایند ج ب فنل شامل هبر دو پدیبدة الیبه مبرزی و انتشبار درون ذرهای اسبت.
همچنیم دلیل انلی برای کارایی ج ب باالی فنل ،سطح آبدوستی و آبگریزی ایروژل سنتز شده است

مقدمه
در سالهای اخیر توجه بسیاری به تخلیة آالیندههبای محلبول
در آب شده است .یکی از آالیندههای محلول در آب فنل است.
فنببل و ترکیبببات آن یکببی از سببمیتببریم مبباده شببیمیایی
شناختهشده است که بهطور گسبترده در نبن ت پتروشبیمی،

تولیببد ک ب  ،السببتی سببازی ،پاالیشببگاههببای ن،ببت ،کا ب و
پالستی است،اده میشود ،فنل و ترکیبات آن فراریت بسیاری
دارند و سری اً در آب پخش و توزیع میشبوند] [9ورود فنبل از
طریق پساب ایم ننایع به محیطزیست سبب آلودگی آبهای
زیرزمینی و تهدید سالمتی انسان میشبود ] ،[2ببهطبوریکبه
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احمد جنیدیجعفری و ایوب رستگار

فنل باشد ،زیرا نتبایج ت بدادی مطال بات گبزارش کردنبد کبه
انالح سطح ایروژل یا جاذب با ترکیبات آبدوستی و آبگریزی
ظرفیت جاذب آن را به  952mg/gو در مطال ة دیگر با انبالح
سطح مزوپورهای سیلیکا با است،اده از ترکیب آبگریز ظرفیت
ج ب برای ترکیب  2،5،1تریکلروفنبل ببه  111mg/gرسبانده
است [98].ازایمرو نتایج مطال ات باالنشان دهندة ایم است که
انالح سطح ایروژل با ترکیبات آبدوستی و آبگریبزی نقبش
مهمببی در ظرفیببت جب ب دارد ،از ایببمرو بببهمنظببور افببزایش
مقاومت مکانیکی ایروژل با ترکیب کردن فازهای آلی پلیمبری
با ایروژلهای سیلیکایی و تولید ایبروژلهبای هیبریبدی آلبی-
م دنی مقاومت ایروژل افزایش مبییاببد] [29 ،91و ببا کربنبی
کردن ایروژل سطح آن را آبگریز کرده که سبب تقویبت آن در
ح ف ترکیبات آبگریز شده است ،از ایم رو در ایم مطال به از
پلیمر آلی(نوواالک) به دلیل قیمت پاییم ، ،در دسترس ببودن
و یر سبمی ببودن نسببت ببه رزوسبینول -فرمالدئیبد جهبت
تقویت مکانیکی ایروژل و به دلیل داشتم خواص آبگریبزی آن
است،اده شد و همزمان با کنترل خانیت ابدوستی و آبگریزی
ایروژل هیبرید(سیلیکا -نبوواالک) ببا افبزودن ترکیببات پبیش
ماده تترا اتوکسی سیالن بهمنظور ایجاد گروههای هیدروکسیل
و پیش ماده متیل تری اتوکسی سیالن برای ایجاد گبروههبای
کربوکسیل جهبت تقویبت ایبروژل هیبریبدی در جب ب فنبل
است،اده شد] ،[29بنابرایم هدف از ایم مطال ه کباربرد ایبروژل
هیبریدی با خانیت آبگریزی و آبدوستی و با استحکام بباال
برای ریکاوری آن در ح ف فنل از محلولهای آبی است.

وجود فنل در لظت  9/0میلیگرم بر لیتر سبب ایجاد ط ب و
بوی نامطبوع آب میشود و لظت کشبندة آن در خبون ⁄
 5/1تا 919است ،به دلیل سبمیت بباال و نبدمات اکولبوژیکی
تماس طوالنی مدت با فنل مبیتوانبد مشبکالت زیبادی ایجباد
کنببد] ،[1از ایببمرو حببداکثر لظببت مجبباز فنببل بببرای تخلیبة
پسابهای ننایع به داخل آبهای سبطحی کمتبر از 9 mg/L
بوده و ببرای آبهبای آشبامیدنی 9/0 µg/Lاسبت] ،[5و جبز
آالیندههای اولویتدار ( )high levelتلقی نمودهانبد] .[5از ایبم
رو حبب ف فنببل از فاضببالب نببنایع قبببل از ورود آنهببا بببه
محیط زیست ضروری است که روشهای متداول ببرای حب ف
آن از پساب شامل ج ب ،ترسیب ،ان قاد و لختهسبازی ،تببادل
یون ،اسمز م کبوس ،الکتروشبیمیایی و روشهبای بیولبوژیکی
است] [0ولی کباربرد فراینبدهای تصب،یة بیولبوژیکی متبداول
مشکل یا یرممکم است] [1و به کار بردن روشهای شایی و
اکسیداسیون پیشرفته مشکالتی از قبیل هزینبة بباال ،رانبدمان
پاییم و تولید محصوالت جانبی سمی دارند] .[1فراینبد جب ب
به دلیل بازیافت و بازیابی جاذب طی چندیم دوره کانون توجه
قرار گرفته است] [1که کربم ف بال یکبی از اقتصبادیتبریم و
وسیعتریم جاذب به کار گرفته شده برای ح ف آالیندههبا ببه
شمار میآیبد .بنبابرایم توسب ة کبارایی جباذب ببرای تصب،یة
فاضالب و گاز روش مؤثری است] [1 ،8است،اده از جاذبهبای
ارزان قیمببت از قبیببل خاکسببتر باگبباس][99] tinbtneb ،[9
پوست پرتقال ] [99و سبوس برنج ] [92روشبی سباده و مبؤثر
است ،ولی سطح ویژه ،ریکاوری و ظرفیبت جب ب پباییم ایبم
جاذب ها باعث شده است که است،اده از آنها مقرون به نبرفه
نباشد .از ایم رو اخیراً شکلی جدید از مزوپورهای کربم ببهنبام
ایروژل توس هیافته است] [91ایروژل دارای خصونبیات چبون
سطح باال ،قابلیت کاربرد چند بار است،اده کردن ،دارای خلبل و
فرج مزوپور و میکرو پور ،شیمی سطح و انالح جباذب ،انبدازة
مناف  ،توزیع مناف  ،ریکاوری آسان و ظرفیبت جب ب بباالتری
نسبت به کربم ف ال ،سیکاژل و دیگر جاذبها ارجحیبت پیبدا
کرده است ] [95بنابرایم کاربرد ایبروژل ببه عنبوان جباذب در
ح ف آالینبده نسببت ببه دیگبر جباذبهبا ببه دلیبل خبواص
منحصربهفرد کانون توجه قرار گرفته است ] [91 ،90و به دلیل
خانیت ام،ی،یلی فنل و دارای خواص آبگریزی و آبدوستی
بهطور ه زمان ،متناسب با گروههای عباملی مختلبف هسبتند.
ت دادی از مطال ات است،اده از ایبروژل یبا رزوژل ببرای جب ب
ترکیبات فنلی نسبت به ترکیبات رنگی ظرفیبت جب ب پباییم
(  29 mg/gتا  )50گزارش شده است ] .[91علت پاییم ببودن
ظرفیت ج ب پاییم فنل میتواند به دلیل خانیت آم،ی،یلی

مواد و روش کار
مواد مصرفی :حالل پروپانوال ،نبوواالک ،اسبید هیبدروکلری ،
تترا اتوکسی سیالن ،متیل تری اتوکسی سبیالن و فنبل اسبت
که درند خلوص ایم ترکیبات باالی  18درنبد از نماینبدگی
مرک آلمان در ایران خریداری شد.

تهیه ایروژل آبگریزی
روش سنتز ایروژل هیبریدی در مطال ات گ شته اشباره شبده
است] [21 ،22ولی بهطور خالنه نخست سبلهبای نبوواالک،
تترا اتوکسی سیالن و متیل تری اتوکسی سیالن آماده شبدند.
در نهایت ،سه سل آلی و م دنی تهیه شده ،با نسبتهای م یم
(سل نوواالک 0درند وزنی ،سل تترا اتوکسی سیالن 5درنبد
وزنببی و سببل متیببل تببری اتوکسببی سببیالن 9درنببد وزنببی)
بهگونهای که درند جامد در سل هیبریبدی  99درنبد وزنبی
باشد با ه مخلبو شبدند و ببه مبدت  99دقیقبه ببهمنظبور
اختال و همگم شدن سه سل آلی و م دنی اخبتال نبورت
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گرفت .سپس سبل هیبریبدی را در قبالبی از جبنس پبروپیلم
ریخته و قالب را به نورت درباز درون مح،ظبه اتبوکالو حباوی
حالل پروپانول قرار داده و سپس اتوکالو در درون فور با دمای
 929 °Cبه مدتزمان  29ساعت نگهداشته شد ،ب د از تشکیل
ژل و سرد شدن ،پس از تهیه ژل هیبریدی نوواالک-سبیلیکا و
به منظور ممان ت از ترک خوردن نمونهها در اثر خبروج سبریع
مقدار زیادی حالل ،نخست نمونه برای مبدتزمبان حبدود 25
ساعت درون شرایط محیطی خش شدند و سبپس ،ببهمنظبور
انجام ه زمان دو فرایند تکمیل واکبنشهبای پخبت و خبروج
حالل نمونه درون آون با دمبای  19 °Cببرای  25سباعت°C ،
 929بببرای  25سبباعت و  959 °Cبببرای  5سبباعت قببرار داده
شدند .وزن نمونهها هر  19دقیقه ی بار اندازهگیری شد و عدم
تغییر وزن در  0اندازه گیری متوالی ببه عنبوان م یباری ببرای
حصول اطمینان از کاملشدن خروج حالل از درون ح،رات ژل
انتخاب شد .آنگاه ایروژل تشکیل شده را برای تبدیل به ایروژل
کربنی در کوره تحت گاز نیتروژن با میزان جریان 99ml/mim
و دمای  199oCبه مدت زمان  2ساعت پیرولیز شد .سپس ببه
بررسی خصونیات ایروژل از قبیبل  BET,FTIRآزمبون زوایبه
تماس و تخلخل ایروژل سنتز شده پرداخته شد.

درایم م ادله k1و  k2ثابتهبای سبرعت جب
ظرفیت ج ب در زمان  tو  qeظرفیت جب ب درحالبت ت بادل
است ].[25
به طور کلی در پایان هبر مرحلبه آزمبایش ببرای محاسببة
ظرفیت ج ب یا مقبدار فنبل جب ب شبده ببه ازای واحبد دوز
جاذب () ( ) و کارایی ح ف فنل از م ادلة ( )1و م ادلة
( )5است،اده شد.
(
()1
(
)
()5

روش آزمایش

 .2.4ایزوترم جذب فنل

سینتیک جذب فنل
سینتی های جب ب یکبی از اطالعبات مهب ببهمنظبور درک
مکانیسب هببای جب ب و ارزیببابی عملکببرد جبباذبهببا هسببتند.
مدلهای مختل،ی از جمله شببه درجبة اول ،شببه درجبة دوم
برای اطالعات تجربی و بهمنظور پیشبینی سینتی های ج ب
بهکار گرفته شد .م ادالت سینتیکی ترتیب به نورت م ادالت
شمارة  9و  2بیان میشوند.
(
)
()9
()2
ب هسبتندqt .

ایزوترم ج ب خواص ج بی و دادههای ت ادلی هستند کبه ببه
تونیف چگونگی واکنش آالیندهها با مواد جاذب میپردازنبد و
در بهینهسازی مصرف جاذب نقش اساسی دارنبد .ببرای مبدل
سازی ت ادل ج ب از مدل النگمویر ،و فروندلیچ است،اده شد.
مببدل ایزوتببرم النگمیببر بببر مبنببای جب ب یب الیببهای و
یکنواخت (همگم) مادة ج ب شونده با انرژی یکسان ببر تمبام
سطوح روی جاذب است که شکل خطی آن به نورت م ادلبة
زیر است.

فنل مورد است،اده در ایم مطال ه خلبوص بیشبتر از 18درنبد
داشت .محلول استوک را با حل کردن  9گرم فنل در  9لیتر از
آب دوبار تقطیر ،آماده شد .سپس محلول فنلی ببرای آزمبایش
ج ب سطحی با ترقیق محلول استوک ساخته شدند.
مطال ات ج ب فنل روی ایروژل کربنی(نوواالک -سبیلیکا)
در شبرایط بسبته ( )Batch Conditionانجبام گرفبت .در ایبم
مطال ببه  0متغیببر از قبیببل دوز جبباذب (، 9/90 ،9/9 ، 9/90
9/2گرم بر  09میلیلیتر ) ،زمان تماس بر حسبب دقیقبه ( ،2
 89 ،19 ،59 ،29 ،99 ،0و  ،)99-1( pH ،)999لظت آالینده
) )199-09 mg/lو دمببا ( 19 ،29و  )09بررسببی شببد و بببه
منظور بهینهسازی متغیرهبای فبو  ،در تمبامی مراحبل ببرای
بررسی تأثیر هر متغیر با ثاببت نگبه داشبتم سبایر فاکتورهبا و
تغییر دادن فاکتور مورد نظر آزمایشها انجام شدند .به منظبور
اخببتال مناسببب مببادة جبب ب شببونده و جبباذب در تمببامی
نمونههای مورد آزمایش از دستگاه شیکر انکوباتور ببا دور rpm
 299اسببت،اده شببد .لظببت فنببل ببباقی مانببده در هببر ی ب از
محلول ها با اسبت،اده از اسبپکتروفتومتری  UVدر طبول مبوج
 219ناومتری اندازهگیری شد].[25

()0
کببه در ایببم م ادلببه ( qe )mg/gظرفیببت جب ب در لحظبة
ت ببادل Ce )mg/g( ،لظببت فنببل در لحظ بة ت ببادل(L/mg)b ،
ثابت النگمیر qmax )mg/g( ،حداکثر ظرفیت جب ب کبه مقبدار
 qmaxو  bاز نمودار رگراسیون خطبی درمقاببل  Ceببهدسبت
می آید .یکی از پارامترهای مه ایزوترم النگمیبر ضبریب ()RL
است که توانایی جاذب برای جداسازی آالینبدههبا را مشبخ
میسازد ،که از م ادلة 1بهدست میآید.
1
()1
R 

1 b C 0
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اعبداد مبوجی  2199تبا cm-1

هستند .همچنبیم قلبههبای در
 1999به دلیل کشش پیوندهای  C-Hمربو به گبروه عباملی
فنل ،موجود در ساختار شیمیایی نوواالک هستند .با توجبه ببه
قله های م کور در نمونه های هیبریدی ،تشکیل فاز سبیلیکا در
ساختار ایروژل هیبریدی تأیید میشود نتبایج نشبان مبیدهبد
است،اده از متیلتریاتوکسیسیالن سبب ایجاد قلهای جدید در
عدد موجی  9211 cm-1شده است که ایبم موضبوع حباکی از
تشکیل پیوندهای  Si-CH3در ساختار ایبروژل اسبت و خبواص
آبگریببزی و یببا آبدوسببتی مببواد بببا اسببت،اده از سیسببت
اندازه گیری زاویه تماس انجام شد .نتایج آزمبون زاویبة تمباس
نشان داد که ایم زاویه برای ایروژل هیبریدی سنتز شبده 901
درجه است بهطوریکه هرچه زاویة تماس به نب،ر نزدیب تبر
باشد ترشوندگی بیشبتر اسبت .هرچبه زاویبة تمباس ببه 989
نزدی تر باشد آبگریزی افزایش مییابد ،افزایش نسبت مبولی
متیلتریاتوکسیسیالن اندازة ح،رات ایبروژل ببزر تبر شبده
است که در نتیجة ایم امر انتظار میرود سرعت ن،وذ ببه درون
ساختار بیشتر شود .اما با توجه ببه کباهش گبروههبای عباملی
هیدروکسیل روی سطح تمایل آب برای افزایش سبطح تمباس
کاهش یافته است].[91
آنالیز BETبر اساس سنجش حج گاز نیتبروژن جب ب و
واج ب شده توسط سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن مبایع (
 11درجة کلویم) اطالعاتی در خصوص اندازة ح،رات و حجب
آنها در اختیار میگ ارد .همانگونه کبه در شبکل  9مشباهده
میشود در فشارهای نسبی پاییم افزایش شبدیدی در منحنبی
جبب ب-واجبب ب مشبباهده مببیشببود کببه ناشببی از حضببور
میکروح،رات در ساختار ایروژل است .در فشارهای نسببی بباال
نیز افزایشبی شبدید در منحنبی جب ب-واجب ب ،یب حلقبة
پسماند مشاهده میشبود کبه ناشبی از حضبور مزوح،برات در
ساختار ایروژل کربنی و تراک موئیم در مزوح،رات اسبت .ببه
خصونیات ایروژل سنتز شبده در جبدول  9و شبکل  2اشباره
شده است.

 C0mg/g:لظت اولیه فنل است .مقدار  RLبهعنوان م برف
قاببل اعتمباد ببرای جب ب اسبت کبه ببرای جب ب مطلبوب
 0 >RL>1برای ج ب نامطلوب 1> RLبرای ج ب خطی RL=1
و برای ج ب یر قابل برگشت  RL=0است.
اما م ادلة تجربی ایزوترم فروندلیچ بر خالف مدل النگمیبر،
بر مبنای ج ب چندالیه ای و ناهمگم مادة ج ب شبونده روی
جاذب بوده که رابطة خطبی آن ببه نبورت م ادلبة  1نوشبته
میشود.
()1
 kfو  nنیز ثاببتهبا فرونبدلیچ هسبتند کبهn

در رابطة فو
شاخ میبزان مطلوبیبت فراینبد جب ب و  kfظرفیبت جب ب
جاذب بر حسب  mg/g( l/mg)1/nاست.
در ایم مدل مقبادیر  9>nنشبان دهنبدة جب ب ضب یف و
مقادیر  2-9و  99-2بهترتیب بیانگر ج ب به طبور متوسبط و
مطلوب است .مقادیر ضرایب nو  kfبه ترتیب از طریق شبیب و
عرض از مبدأ نمودار خطی lnqeدر مقابل lnceت ییم میشوند.

 .3نتایج
خصوصیات ایروژل کامپوزیتی
ساختار شیمیایی ایروژل تهیه شده با است،اده از طیبفسبنجی
مادون قرمز بررسی شبد ،نتبایج (شبکل )9نشبان داد کبه قلبه
موجود در عدد موجی  518 cm-1به دلیل تغییر شکل خمشبی
پیوندهای  Si-O-Siمربو به فاز سیلیکایی است .قله موجود با
شدت زیاد در عبدد مبوجیهبای  9999تبا  9999 cm-1و قلبة
ض یف نزدی به عدد موجی  899 cm-1به ترتیب مرببو ببه
ارت بباش کششببی و خمشببی پیونببدهای  Si-O-Siهسببتند.
همچنیم قلة پهم در ناحیة  1512 cm-1به پیوندهای  -OHدر
نوواالک و  Si-OHنسبت دارد.
و دو قلة ض یف در محدوده عددهای موجی  9599تا cm
 9199 1نیببز مربببو بببه کشببش پیونببدهای  C=Cآروماتی ب

جدول .2خصوصیات فیزیکی ایروژل سنتز شده

ایروژل هیبریدی

BET
m2g-

سایز ح،رات
nm

حج ح،رات

زاویه تماس

1/051

1/25

55

901
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شکل  .2پروفیل جذب نیتروژن و  FTIRایروژل هیبریدی

شکل  FE-SEM .1ایروژل آبگریز سنتز شده

تأثیر  PHو زمان تماس بر راندمان حذف فنل

تأثیر دوز ایروژل و غلظت فنل

شکل  1روند تغییرات جب ب فنبل توسبط ایبروژل هیبریبدی
فنل/فرمالدهید-سیلیکا در pHهای مختلف را نشبان مبیدهبد.
نتایج بیانگر ایم است که با افبزایش  pHتبا حبدود  ،8کبارایی
ح ف فنبل توسبط ایبروژل هیبریبدی ببهطبوری چشبمگیری
افزایش داشت .همچنیم شکل  5تبأثیر زمبان تمباس را نشبان
میدهد که ابتدای زمان تماس ،میزان ح ف فنل سریع ببود و
با نزدی شدن به زمان ت ادل درند حب ف افبزایش نباچیزی
داشت ،بهطوریکه با افبزایش زمبان ،رانبدمان حب ف و مقبدار
ج ب فنل افزایش پیدا کرده و پس از  29دقیقبه ببه حبداکثر
مقدار ج ب رسیده است و پس از ایم مدت زمان مقدار ج ب
ثابت بوده که نشان دهندة ت ادل ایجاد شده بیم فنل و ایروژل
هیبریدی است .از ایم رو زمان  29دقیقه ،زمان ت بادلی ببرای
ج ب فنل توسط ایروژل هیبریدی کربنی در نظر گرفته شد.

در ایم مطال ه برای ت ییم دوز جاذب ت ییمکنندة اثبر مقبدار
جاذب ببر کبارایی حب ف فنبل آزمبایش شبد .شبکل  0نشبان
مبیدهببد کببه میببزان حب ف در دوز پبباییمتببر( 9/20گببرم بببر
لیتر) 11/20درند و در  9گرم بر لیتر به  11درنبد افبزایش
یافتببه اسببت .همچنببیم ظرفیببت ت ببادلی جبب ب جبباذب در
لظت های مت،اوت ازفنل در شکل  1ارائبه شبده اسبت .نکتبة
قابل ذکر آن است که ظرفیت ج ب جاذب با افبزایش لظبت
فنل افزایش می یابد که با افزایش لظت فنبل ظرفیبت جب ب
از  991/92 mg/gبه  511/91افزایش یافته است .ولبی درنبد
حب ف بببا افببزایش لظببت اولیببه فنببل میببزان حب ف کبباهش
چشمگیری داشته که ایم میزان ح ف در لظتهای اولیه 19
درند بود و در لظت نهایی به  02درند رسید.
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0

غلظت () mg/l
شکل  .0تأثیر غلظت اولیه فنل بر کارایی حذف فنل با ایروژل  pH=8دوز
ایروژل  5/2g/lزمان تماس  15دقیقه

سطحی توجیه کرد .علت افزایش ابتدایی کارایی به ایبم دلیبل
است که با افزایش مقدار جاذب ،ت داد سایت های ف ال جب ب
بر جاذب که می تواند در اختیار فنل قرار گیرد افزایش مییابد.
با ایم حبال مقبدار فنبل جب ب شبده در واحبد جبرم جباذب
(برحسب میلیگرم در گرم)پس از عبور از ی بیشبینه ،ثاببت
می شود .ایم روند در ظرفیت ج ب با افزایش مقدار جاذب ببه
خاطر ت داد زیاد سایتهای یراشباع ج ب است .در واقبع ببا
افزایش مقدار جاذب ت بداد زیبادی از سبایتهبای جب بی کبه
میتواند در عمل ج ب شرکت نماید ببه دلیبل محبدود ببودن
ت داد مولکبولهبای فنبل ببهنبورت آزاد بباقی خواهنبد مانبد
بنابرایم ظرفیت ج ب کاهش مییابد .بهطوریکبه در مطال بة
 qinaدر لظببت  19میلببیگببرم بببر لیتببر ظرفیببت ج ب ب 15
میلیگرم بر گرم بود که افزایش لظت فنل به  219میلیگبرم
بر لیتر ظرفیت ج ب به  952میلبیگبرم ببر گبرم شبد .علبت
افزایش ظرفیت ج ب در ایم مطال ه میتواند ببه دلیبل سبایز
ح،ببرات نببانومتری ایببروژل هیبریببدی و سبباختار آبگریببزی و
آب دوستی ببودن ایبروژل باشبد چبون فنبل ترکیببی دوگانبه
(ام،ی،یلی ) است][25
تأثیر لظت فنل بر ظرفیت ج ب ،بیانگر ایم بود که علبت
افزایش ظرفیت با افزایش لظبت ببه دلیبل افبزایش احتمبال
برخورد و تماس بیم جاذب و جب ب شبونده اسبت .در چنبیم
شرایطی نیروی انتقال جرم افزایش یافته ،زیرا با افزایش لظت
فنببل ،نیببروی محببرک انتقببال جببرم و بنببابرایم سببرعت عبببور
مولکولهای فنل از محلول بهطبرف الیبه مبایع احاطبهکننبده
جاذب و نهایتاً به طرف سبطح ذرات جباذب افبزایش مبییاببد.
همچنیم همان طور که انتظبار مبیرود ت بادل جب ب و ببازده

بحث
علببت کبباهش درنببد حبب ف در شببرایط قلیببایی بببه دلیببل
دیپروتونیزه شدن فنل در  pHبیش از  8است کبه ببه کباهش
ج ب فنل توسط ایروژل هیبریدی کربنی-سیلیکا منجر شبده
است .از ایم رو  pH=8به عنوان  pHحداکثر مقبدار جب ب در
نظر گرفته شده و در آزمایشها ج ب و سینتی جب ب از آن
است،اده شد .نتایج مطال ات  lianaنشان داد که ج ب ترکیبات
فنل روی رزوژل کربنی در  pH=8بیشتر بود که با نتبایج ایبم
مطال ه همخوانی دارد][20
افزایش درند ح ف در زمان تماسهای اولیه به ایم دلیل
بوده است که ت داد مکانهای خالی روی سبطح ایبروژل ببرای
ج ب سطحی در دسترس تر بوده است .ازایمرو میبزان جب ب
سریع رخ داده است و با گ شبت زمبان شبیب بسبیار مالیب و
آرامی به خود گرفته است که نشاندهندة مکانهبای سبطحی
خالی کمتری روی سطح جاذب باقیمانده است .در مطال بهای
که  qinو همکبارانش انجبام دادنبد نتبایج ایبم مطال به نشبان
دهندة ایم است که ح ف فنل با لظت  199میلیگرم بر لیتر
در زمان  29دقیقه توسط ایروژل گرانبولی سبیلیکا ببه ت بادل
رسیده است که ایم زمان ت ادل با افزایش لظبت کوچب تبر
شده است][25
ولی ظرفیت ج ب با افزایش دوز ایروژل از 151/20 mg/g
به  11/8کاهش یافته است .کارایی ج ب در فراینبد جب ب ببا
جاذب های مختلف م موالً تاب ی افزایشی از مقدار ج بکننده
است که در مقدار م ینی بیشینه وجود دارد و با افزایش بیشتر
مقدار جاذب ثابت می ماند .دلیل ایم امر با توجه به ویژگیهای
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به منظور به دست آوردن زمبان ت بادل و بررسبی سبرعت
ج ب فنل بر ایروژل هیبریدی کربنی-سیلیکا آزمایش سنتی
ج ب در زمانهای مختلبف بررسبی شبد ،و در آزمبایش هبای
ایزوترم ج ب زمان  29دقیقه به عنوان زمبان ت بادل در نظبر
گرفته شده است .سینتی واکنش ج ب فنل توسبط ایبروژل
هیبریدی فنل/فرمالدهید-سیلیکا بهوسیلة سه مدل شبه مرتبة
اول و شبه مرتبة دوم و ن،وذ ذرهای شبیهسازی شد .یافتههبای
حانل نشان داد ( شکل  1و جدول  )2کبه مبدل شببه درجبه
دوم با ضریب همبستگی  9/11ببا دادههبای ببهدسبتآمبده از
آزمایشها تطابق داشته است که ایم نتایج ببا مطال بة Matias
همخوانی دارد].[91

ج ب برای ایروژلهای هیبریدی باالست که علت آن مسباحت
سببطح ویببژة بببزر تببر و سبباختار بببا تخلخببل بسببیار ببباالی
ایروژلهاست.درنورتیکه بازده ج ب فنل در همان زمان روند
عکس را نشان می دهد که با افزایش لظت اولیه فنل از  09به
 199رانببدمان ح ب ف فنببل از  12بببه  02/10درنببد کبباهش
مییابد .ایم واق یت بدیمنورت قابل ت،سیر اسبت کبه جباذب
دارای مکببانهببای جبب ب مشببخ و محببدودی هسببتند در
لظتهای پاییم مکانهای ج ب بیشتری بر سطح جباذب در
دسترس است و موجب میشود مولکولهبای فنبل ببهسبرعت
ج ب و راندمان ح ف افزایش یابد .در لظبتهبای بباالتر ،ببا
افزایش مواد ج ب شونده روی جباذب ،ببهسبرعت مکبانهبای
ج ب سطوح باالیی روی جاذب اشباع شبده و رانبدمان حب ف
مادة جاذب کاهش مییابد ].[21 ،20
0.5

b

a

0.4

y = -0.0097x + 4.9503
R² = 0.8742

4.9

t/qt

0.2

5

4.8

4.7

0.1

4.6
4.5

0
50

40

30

20

10

)ln(qe-qt

y = 0.0113x + 0.0098
R² = 0.9999

0.3

5.1

50

0

30

40

10

20

0

)T (min

)T (min

100

c

80

y = 3.9385x + 64.779
R² = 0.8566

60
qt
40
20
0

8

6

2

4

0

t^.5
شکل  .1برازش مدل سنتیک درجة اول ( )aدرجة دوم ( ) bو نفوذ ذرهای ( )cبا دادههای بهدستآمده از آزمایشهای جذب
با استفاده از ایروژل هیبریدی
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جدول .1ضرایب مدلهای سینتیک جذب فنل بر ایروژل هیبریدی فنل/فرمالدهید-سیلیکا

شبه درجة اول

جاذب

)K1(min-1

R2

9/992

9/815

شبه درجة دوم
K2

-1
) min

ن،وذ ذرهای

2

R

-1

(g mg

0.5
)

9/111

9/92

Error! Reference source not found.رونبد تغییبرات
ج ب فنل توسط ایروژل هیبریبدی کربنبی-سبیلیکا و درنبد
ح ف فنل توسط ایم جاذب را در لظتهبای مختلبف نشبان
میدهد .دادههای حانله نشان میدهد کبه رونبد جب ب فنبل
توسط ایروژل تا محدودة  209میلیگرم در لیتر به روند ثبابتی
نرسیده است و با افزایش مقدار فنل درند ح ف نیبز افبزایش
یافته است که ایم امر نشان دهنبده کبارایی بباالیی جباذب در
ح ف فنل حتی در لظتهای بیش از  209میلیگرم بر لیتبر
است.

I

Ki
(mg/g min

R

)(mg/g

15/11

1/11

9/801

ج ب ب فنببل توسببط ایببروژل هیبریببدی فنل/فرمالدهیببد-
سببیلیکا بببهوسببیله ایزوتببرم هببای فرونببدلیچ و لنگمببویر
شبیهسازیشده و یافتههای حانل از شکل  1و جبدول  1ایبم
شبیه سازیها نشان میدهبد کبه مبدل النگمیبر ببهخبوبی ببا
دادههای بهدست آمده از آزمایش تطابق داشته و فرایند جب ب
فنببل توسببط ایببروژل هیبریببدی کببربم-سببیلیکا را بببهخببوبی
شبببیهسببازی کببرده اسببت .ازایببمرو م بیتببوان از پارامترهببای
بهدستآمده از مدل النگمیر کارایی جاذب ایروژل هیبریدی در
ح ف فنل را در مقیاس نن تی ارزیابی کرد.

7

b

2

a

6

0.4
0.3

5

ln qe

3

y = 0.0023x + 0.0284
R² = 0.9973

0.1

2
1
0
6

2

4

ce/qe

y = 0.3765x + 4.3035
R² = 0.912

4
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0
100

150

0

0

50
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ln ce

شکل  .1برازش مدلهای النگمیر ( )aو فروندلیچ ( ) bبا دادههای بهدستآمده از آزمایشهای جذب با استفاده از ایروژل هیبریدی
جدول  .9ضرایب مدلهای ایزوترم جذب فنل بر ایروژل هیبریدی فنل/فرمالدهید-سیلیکا

النگمیر
جاذب

)Qm(mg/g

511/92

)(L/mg

9/911

b

فروندلیچ
RL

R2

Kf
)(mg/g)(L/mg)(1/n

n

R2

9/18

9/111

990

2/10

9/192

سل-ژل در محبیط اشبباع از بخبار حبالل ببود .نتبایج آزمبون
تخلخل سنجی ج ب و واج ب نیتروژن نشان داد کبه متوسبط
اندازة ح،رات برای ایروژل سنتز شده  92نانومتر و سطح ویبژه
ایببم ایببروژل  599 m2g-1اسببت .بهتببریم  pHبببرای انجببام
آزمایشهای ج ب فنل  pH=8انتخاب شد ،زیبرا فنبل در pH

نتیجهگیری
تهیة ایروژل های هیبریدی کربنی-سیلیکای آب گریز بهوسبیلة
فرایند سل-ژل در محبیط اشبباع از بخبار حبالل تهیبه شبد و
ریزساختار ایروژل هیبریدی وابسته به عوامل فرایندی و موادی
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 ایم امبر نشبان. میلی گرم در لیتر به روند ثابتی نمی رسد209
دهندة کارایی باالیی جاذب در ح ف فنل حتی در لظتهبای
 همچنبیم مبدل النگمیبر. میلی گرم بر لیتر است209 بیش از
تطابق خوبی با دادههای بهدستآمدة تجرببی داشبت و فراینبد
ج ب فنل توسط ایروژل هیبریبدی را ببهخبوبی شببیهسبازی
.میکند

...  سیلیس در حذف فنل از+پتانسیل کارایی ایروژل هیبریدی کربن

 دیپروتونیزه شده که به کباهش جب ب فنبل منجبر1 بیش از
 راندمان ح ف با افزایش زمان نشان داد کبه رانبدمان.می شود
29 ح ف و مقدار جب ب فنبل افبزایش پیبدا کبرده و پبس از
 بهطوریکه پس از ایبم.دقیقه به حداکثر مقدار ج ب میرسد
 مقدار ج ب ثابت ببوده کبه نشبان دهنبدة ت بادل،مدت زمان
سیلیکا-فرمالدهید/ایجاد شده بیم فنل و ایروژل هیبریدی فنل
 و روند ج ب فنل توسط ایروژل هیبریبدی تبا محبدودة،است
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Abstract
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Background Phenol and its derivatives are widely used as raw Accepted: 2018/01/23
material in many petrochemical, chemical and pharmaceutical
industries. Wastewaters from the industries mentioned above contain
phenolic compounds which are highly hazardous to aquatic life.
Therefore, phenolic wastewaters must be specially treated before
disposing off the effluents
Materials & Methods Hybrid aerogel with structure of
hydrophobicity was prepared through sol–gel synthesis followed by
drying at ambient. The aerogel was used for phenol adsorption from
water and the effects of phenol concentration, also contact time were
studied. Batch kinetic and isotherm studies were carried out to
evaluate the effects of contact time and phenol concentration. The
Aerogel surface was characterized by nitrogen adsorption at 77 K.
Results The result showed that the maximum adsorption was in the
concentration 250 mg L−1 493.13 mg g−1. The specific surface area of
the synthesized aerogel is 543.4 g m2, the pore size is 3.24 nm with a
porosity of 44 and a contact angle of 156 degrees. The Langmuir
model and the pseudo-second-order fited the experimental data
Conclusion The results showed that the phenol adsorption process
involved both boundary layer diffusion and inter particle diffusion.
Hydrophilic and hydrophobic surface of the aerogel is synthesized
and shows the main reason for its higher adsorption efficiency of Keywords: aerogel, hybrid, isotherm,
phenol.
phenol.
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