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چكیده
درحالیکه قوانین محیط زیست درصدد محدودکردن آالیندههای محیطی (بهویژه ترکیبات
گوگرددار) حاصل از سوخت ها است ،تقاضا برای سوختهای گاز یا مایع در دهههای اخیرر
افرریایی یافتررهاسررتر رو هررای گونرراگونی برررای کرراهی ترکیبررات گرروگرددار حاصررل از
سوخت های گاز یا مایع وجود دارد و رو جرب سرطحی برر روی جراا جامرد ،توجره
بسیاری از محققان را بهعنوان یکرو کارامد و ارزان و دارای بازده باال جلب کرردهاسرتر
مطالعۀ مقالهها و نتایج پرژوهیهرای آزمایشرگاهی در ایرنزمینره ،گویرای آن اسرت کره
ساختارهای آلی -فلیی بهعلت خواص منحصرر برهفرردی همورون داشرتن تلللرل براال و
حفره های چندگانه ،مساحت سطح زیاد ،جب باالتر و انرریی کمترر در مقایسره برا سرایر
جاا ها مانند سیلیکایل ،رئولیت ها ،سراختارهای کربنری و فلریی بررای حربی ترکیبرات
گوگرددار از سوخت های گاز یا مایع عملکرد باالتری را از خود نشاندادهانردر البتره تعیرین
دقیق عملکرد آنها در مقایسه با سایر جاا ها به شرایط عملیاتی و نوع مادۀ جرب شرونده
بستگی داردر باوجود اختالی در شرایط آزمایشگاهی ،ساختارهای آلی-فلیی و یرا آمییتبرار
(هیبرید) آنها دارای ظرفیت باالی قابل توجهتری برای حبی گوگرد ( )0/1 gS/gنسبت به
سایر جاا ها ( )0/01 gS/gهستند (بیی از  10برابر جب گوگرد)ر البته باید این نکتره را
اکر کرد که بهعلت اختالی در شرایط آزمایشگاهی باید این مقایسهها با احتیاط انجامشودر
این ساختارها حتی بعد از چندین دورۀ جب  -دفع عملکرد و پایداری خود را حفظ کرده و
نتایج خوبی را برای حبی گوگرد از خود نشران دادهانردر ایرن سراختارها عرالوهبرر کراربرد
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گسترده در کاتالیستها و حسگرها ،در سالهای اخیر بهعنوان جاا برای حبی ترکیبرات
گوگرددار فاز گاز یا مایع مورد توجه قرار گرفتهاندر

 .1مقدمه



حربی ترکیبرات گروگرددار از سروختهرای گراز یرا مرایع ،یکری از

مهمترین بلیهای صنعت پاالیی نفت است؛ گاز طبیعری از منرابع
چاههای گاز ،نفت خام و میعانات بهدست میآید کره در مرحلرۀ اول
پاالیی  ،باید گازهرای اسریدی از جریران گراز طبیعری جردا شروندر
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هیدروین سولفید ،کربن دی اکسید و مرکاپتانهرا باشردرر هیردروین

شوند.

سولفید و مرکاپتانها از جمله ترکیبات نرامطلو در ملرازن گرازی

جامدهای جاا بهطور معمول به شکل گرانول یا کروی هستند کره

تجاری اکتشای و تولید

باید مقاومت و سلتی خوبی داشتهباشرند ترا در اثرر حمرل و نقرل و

ملرازن را کرم

همونین وزن خود در بستر ،خرد نشوندر جاا مناسب جاابی اسرت

میکنند ،دارای اثرات سمیاند و باعث خوردگی تجهییات میشروندر

که عالوه بر داشتن مسراحت سرطح براال و حفررههرای در دسرتر،،

همونین مشکالتی از قبیل آلودگیهای زیست محیطری در صرورت

بر همکنی مناسبی با ارات جب شونده داشته باشد تا بتواند ظرفیت

نشت و یا سوزاندن گاز تر  ،آلودگی ملازن شیرین در اثر نشت گاز

جب باالیی را ارائهکندر همونین جاا بایرد امکران طراحری ابعراد

به داخل آن و در نهایت ،افیایی هیینههای بهسرازی

حفرههایشان متناسب با اندازۀ ارات جب شونده ،سهولت سراخت و

بهشمار میروند که نهتنها پایینآورندۀ ارز


هستند ،بلکه سهم اقتصادی هیدروکربنهای با ارز

از ملازن تر

تجهییات تولید ،مانند جایگیینی خطوط لوله و امکانات سررچاهی و

امکان بازیابی و احیا را بهخوبی و تکرارپبیر داشتهباشد[]5ر

پاالیی ،را نیی شامل میشوند[]1ر به این مقصود ،رو های ملتلفی

انوع ملتل جاا که در شکل ( )1نشران داده شردهاسرت عبرارت

برای جداسازی و پاالیی ترکیبات گوگردی از خوراک گراز یرا مرایع

است از سیلیکایل ،زئولیتها ،ساختارهای کربنی ،جاا های فلیی و

وجود دارد که شرامل گروگردزدایی زیسرتی ،(BDS) 1گروگردزدایی

چررارچو هررای آلرری فلررییر از میرران ایررن جرراا هررا ،سرراختارهای

جرببی ،(ADS) 2گروگردزدایی اسرتلراجی (EDS) 3گروگردزدایی

آلی -فلیی بهعنوان نسل جدیدی از جاا ها بهعلت پایداری حرارتی

هیرردروینی (HDS) 4و گرروگردزدایی اکسایشرری (ODS) 5هسررتندر

و قابلیرت احیررا ،همنهشرت (سررنتی) آسران و اقتصررادی و همونررین

جب سطحی بهعنوان یکری از بهتررین

مساحت سطح و تلللل براال ،اخیرراب بسریار مرورد توجره و تحقیرق

رو ها ،با هیینۀ کم ،سادگی و بازده باال توجه بسیاری از محققان را

قرار گرفتهاندر این ترکیبات متلللل بهصورت خال

و یا برهصرورت

به خود معطوی کردهاست[]2-4ر مواد گوناگونی بهعنوان جاا برای

ترکیب با سایر مواد ،در کاربردهای ملتل و بهویژه در صنعت نفرت

جب ترکیبات گوگرددار مورد استفاده قررار مریگیرنرد؛ ایرن مرواد

و گاز بحث و بررسی شدهاند؛ بنرابراین برا توجره بره اهمیرت حربی

مساحت سطح ویژه ،سرطح فعرال ،حجرم و توزیرع منافرب ،مقاومرت

ترکیبات گوگردی در صنایع شریمی ،پتروشریمی و پاالیشرگاهی ،در

مکررانیکی ،توزیررع انرردازۀ ارات ،ظرفیررت جررب  ،میرریان اسرریدیته و

این مقاله به مرروری برر انرواع جراا هرا و برهویرژه چرارچو هرای

ویژگیهای خاصی دیگری دارنرد کره آنهرا را بررای جرب متمرایی

آلرری فلرریی و عملکرررد برراالتر آنهررا در مقایسرره بررا سررایر جرراا هررا

میکندر بنابراین در سالهای اخیر تال های بسریاری بررای ایجراد

پرداخته شدهاست.

استفاده از جاا ها به رو

نقش انواع جاذبها در حذف ترکیبات گوگرددار از سوختهای گاز یا...

گازهای اسیدی به هرر مللروط گرازی گفتره مری شرود کره شرامل

میشود برخی از مولکولها محکرمترر از سرایرین روی سرطح جرب

جاذب کربنی

ترکیبرات ملتلر متلللرل برهعنروان جراا  ،ماننرد سریلیکایل،
زئولیتها ،ساختارهای کربنی ،جاا های فلریی و اکسرید فلریی و
چارچو های آلی -فلیی )MOFs( 6صورت گرفت استر
جاا ها موادی بسریار متلللرل هسرتند و جرب سرطحی برهطرور
معمول روی سطح ،دیوارۀ حفرهها و یا مکانهایی مشرل

در درون

آنها انجام میشود .از آنجا که حفرهها بسیار کوچک هسرتند ،ممکرن

جاذبها
سیلیكاژل

زئولیت

است که مساحت سطح داخلری بیرگترر از مسراحت خرارجی باشردر
اختالی در جرم مولکولی ،شکل ،قطبیت و یا انردازۀ حفررههرا باعرث
1. Biodesulfurization
2. Adsorption Desulfurization
3. Extractive Desulfurization
4. Hydrodesulfurization
5. Oxidative Desulfurization
6. Metal Organic Framework

جاذب فلزی

چارچوب آلی -فلزی

شکل  .1انواع مختلف جاذبها.
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 .2انواع جاذبها

محلولهای آبی استفاده شدر نترایج نشران داد کره ایرننروع جراا

 1-2سیلیكاژل

برهعنروان یررک جراا اقتصرادی و دوسررتدار محریط زیسررت دارای

سیلیکایل یکۀ سه بعدی است که از واحدهای چهاروجهی سیلیسریم

بیشترین ظرفیت جب  11/1 mg/gمریباشردر همونرین مطالعرات

دیاکسید تشکیل شده که متلللل و دارای منافبی نامنظم اسرتر

گرماپویایی و جنبیشناختی حاصل از جب  ،نشرانداد کره فراینرد

سیلیکایل بهعنوان یرک جراا خرو  ،شرناختهشرده کره ظرفیرت

جب بهصورت خودبهخودی و گرمازا میباشرد و همونرین از مردل

جب کنندگی آن در دماهای پایین بیشتر از آلومینا و زئولیت اسرتر

جنبی شناسی شبه مرتبۀ دوم و مدل گرماپویایی النگمویر با ضریب

این جاا برای اولرین برار در سرال  1030سراخت شرد ،کره دارای

همبستگی بیی از  0/00پیروی میکند[]10ر

قابلیتهای چشمگیری هموون سطح ملصروص براال ،تلللرل براال،
چگالی بسیار پایین و مقاومت حرارتی بسریار براال اسرت کره موجرب

 2-2زئولیتها

منحصربهفرد شدن آن شده استر کاربردهای صرنعتی سریلیکایل در


زئولیتها ترکیباتی هستند که بهعلت داشتن تلللل باال ،توانایی بره

نارساناهای حرارتی و صروتی ،جراا برا ظرفیرت براال بررای حربی

دام انداختن مولکولها را دارندر زئولیتها در حبی ترکیبات قطبری

آالیندههای ملتلر و پایرههرای کاتالیسرتی اسرت[ .]6در یرککرار

ملل آ  ،هیدروین سولفید و همونین جریرانهرای گراز غیرقطبری

تحقیقاتی از سیلیکایل تجاری برای حبی ترکیبات گروگرددار ملرل

ملررل مترران بسرریار مرردثر هسررتندر زئولیررتهررا ،مرروادی از جررن

اتیل مرکاپتان ،متیل مرکاپتان ،هیدروین سرولفید و همونرین آ و

آلومینوسیلیکاتهرا مری باشرند کره فرمرول کلری آنهرا برهصرورت
 [(M ,اسررت کرره در آن

دیاکسید کربن از گاز بهمنظور خال سرازی گراز طبیعری اسرتفاده

AlO2]x. [SiO2]y. [H2O]z

شدر دمای عملیراتی در محردودۀ  25ترا  300°Cو فشرار  1/3برار و

نشاندهندۀ کاتیون های فلی قلیایی و  M2+مربروط بره کراتیونهرای

غلظت ترکیبات از صفر تا  2000 ppmمتغیر بودر نتایج نشانداد کره

قلیایی خاکی هستندر چهاروجهیهای  SiO4و  AlO4واحدهای اصلی

ظرفیت جاا برای همۀ ترکیبات با افیایی دما کاهی یافترهاسرت؛

تشکیلدهندۀ ساختار زئولیتها هستند که بهوسیلۀ اتمهای اکسیژن

وابستگی دما و مییان جب بر روی ترکیبات غیرر قطبری بیشرتر از

اشتراکی بههم متصل شده و فضاهای خالی در شبکۀ بلوری بین آنها

ترکیبات قطبی بودر مرکاپتانها نیی دارای بیشترین گرمای جب در

را مولکول آ اشغال کردهاستر از لحاظ شیمیایی ،زئولیتها از روی

مقادیرغلظت کم بودند[]7ر همونین جب ترکیبات گوگرددار آلی و

نسبت سیلی

به آلومینیوم ( )Si/Alموجود در ساختار بلوری آنهرا

غیرآلی بر روی سیلیکایل و یک نوع جاا در دمای محیط بررسری

از یکدیگر متمایی می شوندر از جمله زئولیتهای متداول میتوان بره

شد و نتایج نشان داد که ظرفیت جب و سرعت جب جاا هرا برا

زئولیررتهررای نرروع  ETS ،ABS-15 ،ZSM-11 ،ZSM-5 ،Y ،X ،Aو

M

1

خواص مولکولی جاا ملل قطبیت و عاملدارشدن شیمیایی ارتباط

موردنیررت اشرراره کررردر جرراا هررای آلومینوسرریلیکاتی از جملرره

هیردروترمال

جاا هرای تجراری هسرتند کره دارای ترکیرب مولکرولی ملتلفری

همنهشت شدهبود برهمنظرور حربی 4و 6دیاتیرل دیبنریو تیروفن

هستندر این جاا زئولیتی را میتوان برا رو هرای ملتلفری نظیرر

دارد[]9ر سیلیکا بر پایۀ پلیاکسرومتاالت کره برهرو

در شرررایط مالیررم مررورد اسررتفاده شرردر جرراا سرراختهشررده

2

استفاده از الگو  ،رییمرو و هیردروترمال همنهشرت کررد کره رو

تجییررره تعیرررین مشلصرررات شرررد و نترررایج نشرررانداد کررره

هیدروترمال بهعنوان یکرو

جاا عملکرد عالی را برای حبی ترکیب گروگرددار از خرود نشران

برای همنهشت جاا های زئولیتی دارد[]11ر در یک پژوهی بررای

دادهاستر بازدهی حبی گوگرد در دورۀ اول  %100و در دورۀ هفرتم

تبادل یرونی

 % 03بودر مطرابق نترایج در ابتردا گروگرد برر روی جراا برر پایرۀ

ساده و اقتصادی بیشرترین کراربرد را

حبی ترکیبات گوگردی از زئولیت  Na-Yبهکمک رو
از کاتیون های مر

و نقرره برهجرای سردیم اسرتفاده کردنرد[]12ر

3

فراینررد اکسیدشرردن آن صررورت

گارسرریا و همکرراران[ ]13عملکرررد جرراا هررای  Na-ZSM-5و

گرفتهاست[]0ر در یک پژوهی اکسید آهن بر روی سطح سیلیکایل

 H-ZSM-5را در جب هیردروین سرولفید بررسری کردنردر در ایرن

همرسرروبی نشررانده و برررای حرربی ترکیبررات گرروگرددار از

1. Mordenite
2. Template
3. Garcia

سرریلیکایل جررب شررده و سررد
بررهرو

02

)M2+0.5

+

+
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 H-ZSM-5با سدیم نیترات تهیهشردر نتیجرۀ مطالعره نشرانداد کره

جاا برای حبی ترکیبات گوگردی از گاز گوگرددار استفاده کردندر

اییوترم جب هر دو جاا مطابق اییوترمهای النگمویر استر نتیجۀ

نتایج نشانداد که برخی از جاا ها فقط برای حبی ترکیبی خراص

یک پژوهی[ ]14نشان داد که زئولیت  AgXظرفیت جب براالتری

از گوگرد عمل میکنند (ملل  Ca-Xکه فقط دیمتیل سولفیدهرا را

نسبت به زئولیت های  NaXو  NiAlXبرای حبی متیل مرکاپتان در

جب کرده است)ر با توجهبه اینکه هیچیرک از جراا هرا قرادر بره

محدودۀ دمایی  150تا  300°Cداردر یانگ و همکاران] [15در سرال

جب کلیۀ ترکیبات گوگردی بهطرور هرمزمران نبرود ،از سیسرتمی

 2016برای جداسازی بوتان و اییوبوتان و ترکیبات گوگرده از پروپان

متشکل از دو یا چند جراا  ،اسرتفاده شرد کره مریتوانسرت همرۀ

از سررهنرروع جرراا  13Xو  NaYو  5Aاسررتفاده کردنرردر نتررایج
آزمایشگاهی نشانداد که عملکرد گوگردزدایی زئولیرت هرای  13Xو
 NaYنسبتبه زئولیرت  5Aدر دمرای  303کلروین و شردت جریران
میلیلیتر بر دقیقه با طول بسرتر  15سرانتیمترر ،بهترر
خوراک  20
بودهاسرتر رضرائی و همکراران[ ]16از جراا  ETS-2بررای حربی
هیدروین سولفید به کمتر از  1 ppmدر دمای محیط استفادهکردندر
در این پژوهشساختار ETS-2با استفاده از تبادل یونی برا فلریات ،Zn
 Ca،Cuو  Agاصالح و عملکررد آنهرا در حربی هیردروین سرولفید
مررورد مقایسرره قرررار گرفررتر نتررایج نشرران داد کرره ظرفیررت جررب
هیدروین سولفید در دمای محیط از ترتیب زیر پیروی میکند:

به ساختار زئولیت  ETS-2موجبشد تا به باالترین

میلیگرم  H2Sبه
ظرفیت جب هیدروین سولفید یعنی معادل  20/7
ازاء هر گرم جاا در مقایسهبا سرایر کراتیونهرا برهدسرت آیردر در
پژوهی دیگر[ ]17با رو های تبادل یونی و تلقریح 1زئولیرت

نشانداد که انتلا ترکیرب جراا هرا بره نروع و مقردار ترکیبرات
گوگردی موجود در گاز بستگی دارد و مقدار هریرک از جراا هرای
مورد استفاده در بستر نیی شاخ

مهمی استر یکی از سیستمهرای

مورد استفاده شامل زئولیت  Ca-Xبههمراه اکسیدهای  Fe-Mnروی
زیرالیۀ آلومینا بود که دارای بیشترین مییان جرب گروگرد برودر در
مطالعررهای دیگررر[ ]20توانررائی جررب متیررل مرکاپترران و کربونیررل
سررولفاید ( )COSبررهوسرریلۀ زئولیررتهررای تبررادل یررونی شررده،
هیدروکسریدهای دو الیره ( 4)LDHsبررسری شرردر در ایرن بررسرری
زئولیت  NaXبا استفاده از نمک نیترات فلیات ملتل تبرادل یرونی
شد و نهایتاب با اشکال زیر استفاده گردید:

Cu-ETS-2> Ag-ETS-2>Zn-ETS-2> Ca-ETS-2

نتایج افیودن م

ترکیبررات گرروگردی موجررود در گرراز طبیعرری را حرربی کنرردر نتررایج

13X

NaX, CsNaX, CaX, MgNaX, ZnNaX, NiNaX, NaY, CsY,
NiY

نتایج نشانداد که ظرفیت جب زئولیتهای تبادل یونی شده بررای
جب متیل مرکاپتان روند زیر را دنبال میکند:
> NaX > CaX > MgNaX > BaX > NiNaX > NaY > CsY
CsNaX > NiY

تجرراری را بررا محلررولهررای  Cu(NO3).2.5H2Oو Zn(NO3).6H2O

تمایل جاا ها برای جب متیل مرکاپتان بیشتر و برای  COSکمتر

اصالح کردندر جاا ها در دمای  40°Cدر یک بستر ثابت قرار گرفت

از LDHsگیار

شدر در جدول ( )1مشلصات زئولیتهرای تجراری

و گراز هیردروین سرولفید برا غلظرت  9 ppmاز آن عبرور داده شرردر

در حبی ترکیبات گوگرددار داده شده استر با توجهبره قطرر منافرب

عملکرد زئولیت  13Xپ

از افیودن  Cuو همونین نسبتی مشل

این زئولیتها ،میتروان از آنهرا در حربی محردودهای از ترکیبرات

از  ،Zn:Cuبهبود زیادی یافت؛ بهنحویکره میریان جرب نسربتبره

گوگرددار استفاده کرد؛ بهعنوان ملرال زئولیرتهرای نروع  3Aو

جاا اولیه ( 13Xتجاری) حدود  12برابر افریایی پیردا کرردهبرودر

بررهعلررت داشررتن انرردازۀ منافررب  3و  4آنگسررتروم ،توانررایی حرربی

همونین در پژوهشی[ ]19زئولیت  5Aتوسرط کرائولین 2همنهشرت

مرکاپتانهایی با اندازۀ مولکرولی کمترر از  4آنگسرتروم را دارد ولری

شد و عملکررد آن در جرب هیردروین سرولفید گراز مرایع بررسری

زئولیت نوع  5Aبا اندازه حفرات معادل  5آنگستروم ،توانرائی حربی

گردیدر نتایج نشران داد کره ظرفیرت جرب زئولیرت  5Aدر جرب

مولکول هایی با اندازه مولکولی 3/2آنگسرتروم ،هیردروین سرولفید و

هیدروین سولفید با افیایی شدت جریان افیایی یافتر در پرژوهی

مرکاپتانهای سبک را داراست ولی قرادر بره حربی مرکاپترانهرای

چاندرا 3و همکاران[ ]10از زئولیتهای تبادل یونی شده با یرک فلری
1. Impregnation
2. Kaolin
3. Chandra

نقش انواع جاذبها در حذف ترکیبات گوگرددار از سوختهای گاز یا...

پژوهی جاا  Na-ZSM-5با استفاده از تبادل یونی جاا تجراری

( Ca-Xو  )Na-Xو یا مللوط فلریات ( Cu-Mnو  )Fe-Mnبرهعنروان

4A

سنگین ،با اندازه مولکولی بیشتر از  5آنگستروم نیستر برا ایرنحرال
زئولیت نوع  13Xبا اندازۀ حفرهها  9تا  10آنگستروم ،توانایی جرب
)4. Layered Double Hydroxide (LDH

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 18 - No. 105 (2019

08

مقاالت

و مقدار نسبت  Si/Alوجود داردر سازوکار جب  H2Sدر زئولیت نوع

مرکاپتانهای سبک و سنگین با اندازۀ مولکولی کمتر از  9آنگستروم

 FAUغنی از آلومینیوم ( )Si/Al > 2/5به اینصورت است کره ابتردا

را داردر
1

در مطالعۀ کارگ و همکاران[ ]21اثر جب هیدروین سرولفید روی

مولکولهای هیدروین سرولفید تجییره و سرد

زئولیتهای نوع ( FAUبا نسبت  Si/Alبین  1/05تا  )3/24بهکمرک

میشوندر در جدول ( )2مطالعات انجام شده بر روی چند نوع زئولیت

طی  IRبررسی شدر نتایج نشان داد که رابطهای بین سازوکار جب

برای حبی ترکیبات گوگرددار نشان داده شدهاستر

جدول  .1برخی زئولیتهای تجاری و نحوۀ عمکرد آنها[.]11
نوع
زئولیت

1

قطر حفرهها

ترکیب

روی سرطح جرب

کاربرد

(آنگستروم)

4A

4

ترجیحاب برای نمزدائی از سیستمهای بسته مایع و گاز
برای جب  C2H4, C2H6 SO2,CO2,H2S,و C3H6

5A

5

برای جداسازی پارافینهای نرمال از هیدروکربنهای
حلقوی و زنجیرهای شاخهدار ،حبی  CO2،H2Sو
مرکاپتان از گاز طبیعی

9-10

نمزدائی گاز ،حبی همیمان آ و  CO2از هوا،

شیرینسازی هیدورکربن مایع و گاز و حبی

مرکاپتان و ( H2Sتجاری)

ZSM-5

5-6

حبی  H2Sو مرکاپتانهای سبک

موردنیت

6-7

حبی H2S

13X

()NaX

جدول  .1مطالعات انجام شده بر روی چند نوع زئولیت برای حذف ترکیبات گوگرددار[.]11-12
غلظت خوراک

زئولیت

زئولیتهای قابل مقایسه

ETS-2
Cu-ETS-2
)(250m2/g

Ca+2,Zn+2,
Ag+,Cu+2

134

Ag-Mn/ZSM-5

Ag-Mn/Na-Y
Ag-Mn/H-Y

2071

%00
)(RH=%60

AgX
Si/Al=1/31

NiX
NaX,
Ag Na X

1000

47/5 mgS/g
59/4 mgS/g
50/9 mgS/g

24
40
60

NaX

-

-

%10 RH= 10/73
%20RH=21/10
%40RH=22/90
%60RH=23/20
%90RH=25/10

50 – 100

Cu-ETS-2

-

10

47 mg H2S/g

25

Y
)(600-800m2/g

H-Y
Na-Y
Ce-Na-Y

-

%50 S removal
%31 S removal
%42 S removal

25

A

Fe-Na-A
)LTA(zeolite A
Ag-LTA

190

%0/2-1/5
%20
%0

25

ZSM-5
)(600m2/g

-

-

%92

25

گوگرددار ()ppm

بازده حذف

دمای عملیاتی ()°C

2/7 mgH2S/g

25
25

1. Karge

00

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هجدهم ـ شماره صد و پنج ()9318

ساختارهای کربنی ملرل الیرای کربنری ،نانولولرۀ کربنری ،گررافن و

همکاران به بررسی قابلیت غشاهای نانولولۀ کربنی /اکسید آلومینیوم
1

کربنهای فعرال بره دلیرل مسراحت سرطح براال ،وجرود گرروههرای

آندی ( )CNT/AAOعاملدار شده و غیر عاملدار بررای جداسرازی

عاملی بر روی سطح خود ،تلللل و شیمی سطح بهعنوان جاا در

گاز هیدروین سولفید از مللروط دوترایی متران /هیردروین سرولفید

جب ترکیبات گوگرددار مورد استفاده قرارگرفتهانردر پرژوهیهرای

پرداخترره شرردهاسررتر نتررایج پررژوهی نشررانداد کرره در غشرراهای

زیادی بر روی سازوکار حبی هیدروین سولفید با اسرتفاده از کرربن

 CNT/AAOانتلا پربیری غشرا برا نانولولرههرایی برا قطرر درونری

از گرافیرت

 9نررانومتر 1/5 ،تررا  1/9برابررر غشررا نانولولرره کربنرری مرریباشررد کرره

تلللرل مریشرود.

روی غشراهای CNT/AAO

فعال انجام شده است[]26ر کربن فعال یک شرکل نراق
است و این ساختار نراق

منجبره درجرۀ براالی

 23نانومتر قطر درونی داردر مطالعره برر

تلللل ،آن چیی است که کربن فعال را از دیگرر انرواع کرربن متمرایی

عاملدار شده با دو دسیلآمین نشانمیدهد که عاملدار کردن باعث

میکند و آنرا فعال مینمایدر این ساختار گرافیتی ،سطح ویژۀ بسریار

افیایی جب فیییکی و شیمیایی مولکولهای هیدروین سولفید برر

زیادی برای کربن ایجاد میکند که امکان جب بسیاری از مولکولها

روی دیوارۀ نانولولههای کربنی شرده و از ایرن طریرق نفواپربیری و

را برای آن فراهم میکندر وقتی که مولکولها برر روی سرطح کرربن

انتلا پبیری غشا  CNT/AAOافریایی مرییابرد[]30ر در پرژوهی

منجر میشود تا در منافب کوچرک

دیگررر ،حرربی هیرردروین سررولفید از جریرران گررازی بررا اسررتفاده از

جایگیری کنندر همونین فعالیت و عملکرد سطح کربنهای فعال در

بنینوسولفونیکاسید پیوندخورده با گرافن )BS-rGO( 2بررسی شد تا

واکنیهای اکسایی /کاتالیستی ،به دلیل وجرود گرروههرای عراملی

نانوجاابی با توان جب و اخیرهسازی هیدروین سولفید با ظرفیرت

اسیدی و بازی منجر به جب بهتر میشودر در یککار پژوهشری ،از

باال ساختهشودر خوراک ورودی به واکنشگاه با غلظرت 60000 ppm

کربن فعال برای جب هیدروین سولفید استفاده شدهاستر در ایرن

هیدروین سولفید بودر گرافن همنهشت شده با الیههای کم و کیفیت

پژوهی اثر وجود رطوبت ،دما ،مساحت سرطح و گرروههرای عراملی

باال ساخته شد و نتایج نشان دادند کره نانوجراا هرای  rGO ،GOو

بررسی شدر نتایج نشان داد که وجود رطوبرت برههمرراه گرروههرای

 BS-rGOغلظررت ورودی هیرردروین سررولفید را برره  499 ،360و

عاملی بازی بر روی سرطح کرربن موجرب جرب بیشرتر هیردروین

 220ppmرساندند[]31ر جدول ( )3عملکرد جراا هرای کربنری را

سولفید میشودر کربنهای فعال بهطور معمول کربنی با منافب پهرن

برای حبی ترکیبات سولفوردار نشان مریدهردر مطرابق جردول ()3

با حجم کل منافب بیرگ و فعالیت کاتالیستی براال هسرتندر فعالیرت

جاا های کربنی و بهویژه جاا های اصالح شرده برا مروادی ملرل

کربن بهوسیلۀ استفاده از اکسیدهای فلیی خاص ملل کرروم ،مر ،

نیتررروین یررا  Na2CO3دارای بررازده خرروبی برررای حرربی ترکیبررات

آهن ،نیکل ،منگنی و کادمیم روی سطحشان افیایی مرییابرد[]27ر

گوگرددارند؛ این مواد خاصیت قلیایی دارند و توانرایی جرب خروبی

الیای کربن فعال در سال 1960بهشکل تجاری تولید شدر الیای کربن

برای گازهای اسیدی گوگرددار از خود نشان میدهندر

جب میشوند ،نیروی واندروال

نقش انواع جاذبها در حذف ترکیبات گوگرددار از سوختهای گاز یا...

 3-2ترکیبات کربنی

مناسبتر عمل میکنند[ .]20در پژوهشی بهوسیلۀ گیالنی و

مرطو

گرافیتیتری

فعال مقاومت کششی زیاد کشسانی باالیی داردو ساختار
نسبت به کرربن فعرال دارد[]29ر برا وجرود خرواص مطلرو آنهرا،

 4-2ساختارهای فلزی

کاربردشان بهدلیل قیمت باال و مصری انریی زیاد محدود شده استر

جاا های اکسرید فلریی بررای بررسری ظرفیرت جرب هیردروین

غربال مولکولی کربنی ( )CMSبر خالی کربنهای فعالی که شرامل

سولفید مورد آزمایی قرار گرفتهاندر جاا های فلیی بهتنهایی و یرا

گروههای عاملی متنوعی بر روی سطح خود هستند ،عاری از هر گروه

در ترکیب با اکسیدهای فلیی دیگر ملرل ،Cu-Mo،Zn-Fu ،Cu-Mn

گازهرا روی سرطح CMS

 Zn-Fe-V ،Zn-Fe-Ti ،Zn-Ti ،Zn-Vبررهمنظررور حرربی ترکیبررات

بهعلت نیروهای الندن بوده ،سطحی نیی آبگرییتر از کربن فعال است.

گوگردی مطالعه شدهاند[]33-34ر یکی از جراا هرای فلریی بررای

دلیل آ دوستی کمتر نسبتبه زئولیت ،در عرین دارا

حبی هیدروین سرولفید ،روی اکسرید ( )ZnOاسرتر روی اکسرید،

عاملی و کاتیون روی سطح اسرت و جرب
این جاا ها

بودن خصوصیات جاا های غربالی ،در فرایندهای جداسازی گازهای

1. Anodic Aluminum Oxide
)2. Benzenesulfonic Acid-Grafted Graphene (BS-rGO
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جدول  .3عملکرد جاذبهای کربنی برای حذف ترکیبات سولفوردار[.]31
ظرفیت جذب سولفور gS/g

شاخصهای واکنش
دما ()°C

0/209

25

جاذب
کربن فعال بر پایه چو

()ppm
3000

0/42

30

کربن اصاح شده با Na2CO3

1000

2/77

30

کربن متلللل اصالح شده با نیتروین

1000

1/96

30

نانولولۀ کربنی تک دیوارۀ اصالح شده با Na2CO3

1000

در حالت توده ،برهلحراظ گرماپویرایی ترا 1000 oCپایردار اسرتر در

معدنی را دارا میباشندر حفرههای کامالب مرنظم و یکنواخرت از دیگرر

دماهای بسیار پایین ZnO،بهراحتی به  ZnSتبدیل میشرودر جرب

میایای این چارچو هاست؛ زیرا از تکرار واحدهای یکسانی به وجرود

 H2Sنیی  ZnOرا به  ZnSتبدیل می کند کره در فراینرد بازیرابی بره

گریینیپربیری و از عوامرل

آمدهاند .این امر عامل مهمی در افیایی

نانوبلورهرای ZnO

مهم تمایی این دسته از مواد کربنی و زئولیتهاستر تنوع بسیار زیراد

با مساحت سطح باال با  ZnOبالک در دمرای  250-100oCمقایسره

این ترکیبات از تنوع در نوع لیگاند و فلی ناشی میشودر میتروان ایرن

 ZnOو  SO2تبدیل میشودر در پژوهشی عملکرد

شدهاستر سولفایی  ZnOنانوبلوری تقریباب  13برابرر بیشرتر از

ZnO

معمررولی اسررت کرره دلیررل آن ،مسرراحت سررطح برراالتر و همونررین
واکنیپبیری بیشتر سطح  ZnOنانوبلوری نسبت بره  ZnOمعمرولی
استر رییارات  ZnOواکنی پبیری باالتری نسبت به  ZnOمعمرولی
دارند و طول عمر آنها نیی  40برابر بیشرتر از حالرت حجریم اسرتر
کارایی جاا های نانومقیا ،روی اکسید را میتوان برا دو کرردن
آن با استفاده از فلیات ملتل ملل م

و یرا چندسرازههرایی ملرل

چندسازههای  Al2O3/ZnOنیی افیایی داد[]35ر بهترین عملکررد در
به دام انداختن هیدروین سولفید و احیا 1جراا  ،زمرانی اسرت کره
مللوطی از اکسیدهای فلیی بر روی پایۀ مناسب مورد استفاده قررار
بگیرند[]34ر

بهطرور معمرول در دمرای اترا ترا صرفر درجرۀ سلسریو،،
مواد را 
فشارهای صفر تا  10اتمسفرpH ،های  1تا  14و رو هرای ملتلر
هیدروترمال ،رییمو  ،بر کافت ( الکترولیی) شیمیایی ،تبلیر حالل و
رو هایی دیگر همنهشت کرد[]36ر
این چارچو ها قابلیت طراحی کمنظیری دارنردر مرواد اولیره و رو
همنهشت آنها تعیینکنندۀ ساختار نهایی و خواص MOFها استر در
(خوشههای فلیی) و اتصال دهنردهای

مواد اولیه دو عامل یون فلیی
بهراحتری مریتروان برا تغییرر
آلی از اهمیت باالئی برخوردارند[]37ر 
لیگاند یا فلی مرکیی به خواص فیییکی ،شیمیایی و اندازۀ حفررههرای
متفاوتی برای کاربردهرای ملتلر دسرتیافرتر برترری دیگرر ایرن
ترکیبات ،شرایط متعادل همنهشت آنها است .عالوه بر اینویژگیهرا،
این ساختارها از پایداری حرارتی و شیمیایی بسیار باالیی برخوردارندر
اینترکیبات مساحت سرطح براالیی دارنرد کره منجرر مری شرود ترا

 5-2ساختارهای آلی فلزی
نسل جدیدی از غربالهای مولکولی که میتوانند بهصورت جاا در
جداسازی مللوط های گاز یا مرایع اسرتفاده شروند ،چرارچو هرای
آلی -فلیی نامیده میشوندر این مرواد ترکیبراتی بلروری برا چگرالی
پایینی هستند که از دو بلی اصلی یک یون فلیی و یک لیگاند آلری
به نام اتصالدهنده تشکیلشدهاند .ایرن چرارچو هرا دارای ماهیرت
آمییتباری آلی -معدنی هستند که خاصیتهای هر دو عنصرر آلری و

اتصالدهنده های آلی در دستر ،قرار گرفته  ،باعث افریایی میریان

جب مولکول های مهمان شروند و جنربیشناسری جرب و دفرع،
نشاندهندۀ ظرفیت باالی آنهرا بررای جرب و جداسرازی ترکیبرات
ملتل ر اسررتر همونررین گسررترۀ پهنرراوری از لیگانرردهای آلرری و
همونین رو های متعردد همنهشرت ،امکران طراحری MOFهرا را
فراهم میکند و میتوان از این طریرق خرواص فیییکری و شریمیایی
آنها را نیی بهینه کردر

1. Regeneration
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(توپولررویی) شرربکهای یکسررانی هسررتند ،نشرران مرریدهرردر سرراختار

ترکیبات در جب ترکیبرات گروگردی از فازهرای مرایع و فراز گراز

MOFهای  1تا  7از نظرر گرروههرای عراملی روی حلقرۀ آروماتیرک

عملکرررد خرروبی از خررود نشرران مرریدهنرردر در مطالعررۀ وانررگ و

تفاوت دارد وMOFهای  9تا  16از نظر اتصرالدهنرده هرای آلری برا

همکاران[ ]30از چارچو آلی  -فلیی حاوی فلری روی ()IRMOF-3

یکدیگر تفاوت دارند[]39ر برخی از ترکیبات  ،MOFبرا وجرودیکره

برای جب دیمتیل سولفید ،اتیل مرکاپتان و هیدروین سرولفید در

دارای جایشناسی شبکهای مشرابهی هسرتند ولری از نظرر طرول و

یک واکنشگاه بستر ثابت و در دمای محیط استفادهشدر برا توجرهبره

شکل لیگاند اتصالدهنده متفاوت هستندر جدول ( )4مقایسۀ خواص

دادههای تجربی در مورد جب اتیل مرکاپتان و دیمتیرل سرولفید،


MOFها را با برخی جاا هرای مترداول صرنعتی ملرل سریلیکایل،
آلومینا ،کربن فعال و زئولیت نشان میدهدر

جب فیییکی موجب حبی گوگرد شدر دلیل جب  ،برهمکنیهای
ضعی بین گروه آمینو در  MOFو اتم گوگرد در مادۀ جرب شرونده
بودهاستر در یک مطالعه[ ،]40ظرفیت جب مواد جراا آمییتبرار
آلی -فلیی برای ترشری بوتیل مرکاپتان ( )TBMبررسی و جب آن
نسبتبه سایر آالیندهها با زئولیتهای  ،NaYبترا و  ZSM-5مقایسره
شرردر برطبررق ایررن بررسرریMOF ،هررای  MIL-53(Al) ،Cu-BTCو
) UiO-66(Zrبهعنوان بهترین گیینه برای مطالعرات بعردی انتلرا
شدند ،سد

ظرفیت جب آنها در پنج مرحلره بازیافرت جراا هرا

بررسی شد و از بین آنها ) UiO-66(Zrبا ظرفیت تقریبراب ثابرت بررای
حبی ترکیبات گوگردی بهعنوان بهترین جاا شناساییشدر گرروه
دیگررری از چررارچو هررای آلرری-فلرریی ،چررارچو هررای زئررولیتی
ایمیدازوالت )ZIF( 1هستندر ایرن مرواد دارای پایرداری شریمیایی و
حرارترری برراالتری نسرربتبرره MOFهررای متررداول هسررتندر ونررگ و

نقش انواع جاذبها در حذف ترکیبات گوگرددار از سوختهای گاز یا...

شکل ( )2گروه وسیعی از ترکیبات  MOFرا که دارای جرایشناسری

مطالعات انجام شده بر روی عملکرد MOFها نشان میدهد کره ایرن

همکارانی[ ،]41دستهای از ترکیبات  ZIF-8را به کمک قالب سدیم
شکل  .1دستۀ وسیعی از ترکیبات .]33[ MOF

بهوسیلۀ آنها بررسی کردندر چن و همکاران[ ،]42عملکررد زئولیرت

جدول  .4مقایسۀ خواص MOFها نسبت به

 NaYو دو چارچو آلری -فلریی) MIL-53(Alو ) UiO-66(Zrرا در

جاذبهای صنعتی متداول.
جاذب

جب انتلابی ترکیبات گوگردی از خطوط انتقال گاز طبیعی بررسی

MOF

نمودند؛ نتایج نشانداد که هر دو چارچو آلی -فلیی مورد استفاده،

صنعتی
ده برابر بودن سطح آزاد ،ظرفیرت جرب براالتر ،نداشرتن
زئولیت

سیلیکایل
آلومینا

دو دسیل سولفات همنهشت کردند و ظرفیت جب مرکاپترانهرا را

دارای ظرفیت باال و گیینیپبیری خو برای جب ترشری بوتیل-

فضای دسترسیناپبیر ،بی نیاز از انریی باال برای دفع ،تنوع

مرکاپتان ( )TBMاز گاز طبیعری هسرتندر لری و همکراران[ ،]43در

ساختاری بیشتر

بررسرری خررود موفررق برره همنهشررت ( MOF-199نرروعی چررارچو
آلی -فلیی ،برمبنای فلی م ) برهرو

سطح آزاد و ظرفیت جب باالتر

هیردروترمال شردند و از آن

برای حبی ترکیبات گوگردی نظیر هیدروین سولفید ،اتیل مرکاپتان

باال برودن سرطح آزاد ،برینیراز از انرریی براال بررای دفرع،
مقاومت باالتر و قابلیت احیا در مواجهه با آ

کربن

استحکام در برابر دماهای باالتر ،امکان فعالسازی مجردد،

فعال

عموماب دارای سطح آزاد باالتر

و دیمتیل سولفید استفاده کردند ،ظرفیت جب آن برای ترکیبرات
مرکاپتان حدود  7درصد بودهاستر
در یک مطالعه نانوورقه های یون نقره و هیدروین در شبکۀ چارچو
)1. Zeolitic Imidazolate Frameworks (ZIFs
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آلرری فلرریی  MIL-101گباشررته و ظرفیررت جررب آن برررای حرربی

سولفید از خود نشاندادند (شکل (]45[))3ر

هیدروین سولفید برهصرورت آزمایشرگاهی و برهکمرک نظریرۀ ترابع

همونین چارچو آلی فلیی  ZIF-8در یرکسیسرتم محلرول مرایع

چگالی DFT 1مطالعه شدر نتایج نشانداد که بیشترین مییان جرب

بهکمک غلظتهای ملتل سدیم دو دسیل سولفات برهعنروان یرک

برای  MIL-101(Cr)-SO3Agبرا  06/75 mg/gنسربتبره
خال

قالب میو و درشتحفره بهعنوان یکرو

MIL-101

بودهاست که بعد از گبشرت پرنج دوره جرب  -دفرع جراا

جدیرد همنهشرت شرد و

توانایی جب و دفع این جاا برای جب مرکاپتان از گازوئیل برای

همونان تغییری در ظرفیت جب نداشتهاسرت[]44ر در پژوهشری،

کاربردهای صنعتی بررسی گردیدر مییان ظرفیت جرب برا افریایی

مطالعات پویاشناسی مولکولی ،نظریۀ ترابع چگرالی و آزمراییهرای

مساحت سطح جاا ها افریایی مرییابرد و جراا برا شری گررم

جداسازی پویاشناسی برای بیی از یازدهنوع  MOFبهمنظور بررسری

سورفکتانت دارای بیشترین توانایی جب مرکاپتران و توانرایی احیرا

جداسازی هیدروین سولفید از کربن دیاکسید انجام شدر بر اسرا،

است که تا دمرای بریی از  773کلروین پایرداری حرارتری از خرود

نتررایج سررهنرروع جرراا بررا نررامهررای  Mg-MOF-74 ،UiO-66و

نشان میدهد[]46ر

) MIL-101(Crبهترررین عملکرررد را در برره دام انررداختن هیرردروین

)C/C0

)MIL – 141 (Cr
UIO – 00
Mg-JOF – 44

(الف)

CO2

H2S

04

44

54

24

34
t0 min

4

14

44
انتخابپذیری

(ب)

24

ZIF-8

Ce-BTC

Mg-MOF-74

UIO-66

)MIL-101(Cr

UIO-66-NH2

HKUST-1

MOF-5

)Fe-BTC(gel

Zn-MOF-74

Cu-BDC(ted)05

4

شکل  .3منحنی جذب برای انواع جاذبها در دمای  193کلوین و فشار یک آتمسفر[.]42
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 MOF@GOو MOF@CNT

حالل گرمایی 1همنهشت کردندر از نانولولۀکربنی و

در یککار پژوهشی آمییتبارهایی از سراختار آلری -فلریی  ZIF-8برا

گرافن اکسید بهعنوان پایه ای برای رشد چارچو آلی فلیی استفاده

 SBA-15 ،MCM-41و  UVM-7بهکمک الگوهای متلللرل تولیرد

شرردر اسررتفاده از گرررافن اکسررید و نانولولررۀ کربنرری باعررث افرریایی

شررد و عملکرررد ایررن آمییتبارهررا بررا هرردی حرربی مرکاپترران و

پراکندگی ارات آلی -فلریی و کراهی تجمرع آنهرا شردر همونرین

هیدروین سولفید در محدودۀ دمایی  30تا  50°Cبرا شردت جریران

استفاده از نانولولۀ کربنی و گررافن اکسرید سربب تولیرد چرارچو

خوراک بین  1300و 4500 ppmبرای مرکاپتان و هیدوین سرولفید

آلی فلیی با اندازه و شرکل ملتلر و همونرین انردازۀ حفررههرای

بهترتیب مرورد ارزیرابی قررار گرفرت؛ نترایج نشرانداد کره آمییتبرار

کوچررک بررین پایررههررا و  MOFشرردهاسررت[]47ر همونررین چررن و

 UVM-7بررا  ZIF-8دارای بیشررترین ظرفیررت جررب برررای حرربی

همکرراران ،چنرردین نرروع جرراا آمییتبررار از  MOFرا برررای حرربی

مرکاپتان و هیدروین سرولفید بودنرد و حتری بعرد از چهرار مرحلره

تی -بوتیل مرکاپتان 2بررسی و عملکرد آنها را برای حبی ترکیبرات

دورۀ جب و دفع ،عملکرد جاا آمییتبراری فقرط  %6-0و %0-12

گوگرددار با زئولیت  NaYمقایسه کردندر نتایج نشانداد کره از برین

برای هیدروین سولفید و مرکاپتان بهترتیب کاهی یافترهبرودر علرت

 MOFهررای ملتل ر  UiO-66 ،بررر پای رۀ زیرکونیرروم دارای بهترررین

ایررنعملکرررد خررو برررای حرربی ترکیبررات گرروگردی در جرراا

عملکرد جب و احیا برای حبی تی بوتیل مرکاپتان بودهاست[]49ر

آمییتباری ،به تلللل باال و توزیع اندازۀ حفرههای دوگانه اشاره داردر

در یک پژوهی چندین نوع جاا زئولیتی و چارچو آلی فلیی برا

سازوکار جب قالب بررای ایرن جراا آمییتبراری جرب فیییکری

هدی جب ترکیبات گوگرددار بر روی یک الگوی سوخت گازوئیرل

مرریباشرردر شررکل ( )5جررب فیییکرری حاصررل از پیونررد هیرردروینی

واقعی بررسی شد؛ نتایج نشانداد کره چرارچو هرای آلری فلریی و

بین سطح جاا و مولکرولهرای مرکاپتران و هیردروین سرولفید را

برررهویرررژه  HKUST-1و  CPO-27-Niبهتررررین عملکررررد را بررررای

نشان میدهد[]50ر

را بهوسیلۀ رو

4/4
=1/1

نقش انواع جاذبها در حذف ترکیبات گوگرددار از سوختهای گاز یا...

فان و همکاران ،آمییتبار رییچندسرازۀ

گوگردزدایی جببی از نفتا نشان دادند (شکل (]40[))4ر

3/5
) (mmol/gتیوفن

=1/4

=0/0

) (mmol/gتولوئن

3/4

) -n (mmol/gاُکتان
تولوئن /تیوفن انتخابپذیری = 

2/4
1/5

=1/1

=1/1

=2/4

میزان جذب )(mol/g

=2/3

2/5

1/4
4/5
4/4

ZIF-76

ZIF-8

DaY

NaY

ZMOF

CPO-27

HKUST-1

شکل  .4میزان جذب ترکیبات تیوفن ،تولوئن و اکتان در یک الگوی مخلوط خوراک به کمک جاذبهای مختلف[.]49
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اتصال
هیدروژنی
اتصال
کوردینانسی
گوگردزدایی
جذبی
اتصال هیدوژنی
نانو جاذبها

تماس با پایه اسیدی

مكانیسم جذب احتمالی

شکل  .2مکانیسم جذب احتمالی برای جاذب  UVM-7@ZIF-8برای حذف ترکیبات گوگرددار[.]25

و سراختارهای

هیبریدکردن آنها با ترکیبات دیگر ملل سایر ساختارهای آلی -فلیی

جدول ( )5مقایسۀ ظرفیت جب جاا های ملتل

آلی فلیی را تحت شرایط عملیراتی برا هرم نشرانمریدهردر مطرابق

ملتل  ،فلیات و یا اکسیدهای آنها ،ترکیبات کربنی و غیرره یکری از

جدول ( )5ساختارهای آلی فلیی دارای ظرفیتهای جرب براالتری

اینرو ها استر این ساختارها بهدلیل داشتن منافرب بیرگترر ،از راه

نسبتبه سایر جاا های کربنی و یا زئولیتهرا هسرتندر علرت ایرن

آمییتبار شدن با مواد دیگر مریتواننرد دارای حفررههرایی برا انردازۀ

عملکرد خو را میتوان به مساحت سطح براال و تلللرل چندگانرۀ

مشل

شوند که برای کاربردهای خاص و یرا جرب مولکرولهرای

این ترکیبات در مقایسه با سایر جاا ها نسبت دادر اندازۀ حفرهها را

مشررل

بتواننررد بررهصررورت انتلررابی و بررا ظرفیررت جررب برراال

میتوان در این ساختارها با توجهبه نوع کاربرشران تنظریم کررد کره

عملکنند[]51ر

جدول  .2مقایسۀ ظرفیت جذب جاذبهای مختلف و ساختارهای آلی فلزی.
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 نتیجهگیری کلی.3
مواد گوگرددار در ملازن نفت و گاز بهدلیل اثرات سرمی و ترثثیر در
 بهعنوان ترکیبات غیرمطلو بهشرمار مریرونردر،خوردگی تجهییات
 ترکیبرات،هدی این مقاله معرفی انرواع جراا هرا ملرل سریلیکایل
 زئولیتها و بهویژه چارچو های آلی فلیی، جاا های فلیی،کربنی
با هدی حبی ترکیبات گوگرددار از سوختهای مایع و گاز اسرتر از
 فلیی بهدلیل پایداری حرارتی و- ساختارهای آلی،میان این جاا ها
 همنهشت آسان و اقتصادی و همونین مساحت سطح و،قابلیت احیا
تلللل باال اخیراب بسیار مورد توجه و بررسی قرارگرفته اندر این مرواد
به تنهایی و یا در ترکیب با مواد دیگری ملل (ساختارهای کربنری و
فلیی و یا اکسید فلیی) بهعنوان مواد آمییتباری نتایج بسریار خروبی
برای حبی آالیندههای ملتل بهویژه در صنعت نفت و گراز برهبرار
آوردهاندر اندازۀ ارات و حفرههادر ساختارهای آلی فلیی در ترکیب با
مواد دیگر قابل تنظیم است و با توجه به نوع کراربرد و مرادۀ جرب
شررونده مرریترروان بهترررین نتررایج را نس ربتبرره جرراا هررای دیگررر
 حبی ترکیبات،بهدستآوردر بنابراین با توجهبه اثرات محیط زیستی
 در ایرن پرژوهی بره،گوگردی و اهمیت باالی آن برر سرالمت بشرر
مروری بر انواع جاا ها و بهویژه چارچو های آلی فلیی و مقایسرۀ
عملکرد آنها با سایر جاا ها پرداخته شرده اسرتر نترایج مطالعرات
 فلیی در مقایسه با سرایر-آزمایشگاهی نشانداد که ساختارهای آلی
جاا ها برای حبی ترکیبات گوگرددار از سوختهای گاز یا مرایع و
 عملکرد باالتری (بریی،همونین در فرایند احیا بعد از چندین دوره
 برابر) از خود نشاندادهاندر10 از
 پیشرنهاد مریگرردد کره برهعلرت،با تکیه بر نترایج مقالرۀ پریی رو
، فلریی-ویژگیهای چشمگیر و کراربرد گسرتردۀ سراختارهای آلری
بررسیهایی بر روی سایر کاربردهای آنها و همونین فرایند بازیابی و
 هم از نظر آزمایشگاهی و شبیهسازی مولکرولی و هرم از-احیای آنها
 انجام شودر-دیدگاه صنعتی و اقتصادی
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