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Abstract 
      Molecular sieves type 13X was modified by treatment with saturated solution of 
urea or thiourea and adding of sodium silicate as binder to give homogeneous 
admixture in approximate weight percent, 20% urea or thiourea, 30% binder, and 
50% MS13X. The samples were dried and shaped in cylindrical particles of about 
5mm diameter and 4-8mm length. The FTIR studies show some interaction between 
the added urea and thiourea with the original substrates. These are mainly hydrogen 
band type interactions through –NH2 moiety with –OH group of framework oxygen in 
the substrate or with adsorbed water. The urea displayed more significant interaction 
with MS13X than thiourea. Molecular sieve 13X and its admixtures with urea and 
thiourea showed good ability to remove phenol from water. The urea modified 
sample, which has the largest surface area, was the best adsorbent for phenol 
followed by thiourea treated sample. Excellent degree of phenol removal, greater than 
98% was achieved by using 0.2 l/h flow rate of 10ppm phenolic solution and 56cm 
bed length at 300C. The increasing of inlet phenol concentration in water affected 
largely the driving force and the rate of adsorption, resulted also in higher capacities. 
While the percentage removal of phenol was decreased by fixed other operating 
conditions. 
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                     13Xأزالة ملوثات الفينول بتطوير المناخل الجزيئية 

  الخالصة
ثم , طورت بمعالجتها مع محلول مشبع من اليوريا والثايويوريا          X13       المناخل الجزيئية نوع    

مناخل جزيئية  % 50 ,يتكون خليط متجانس بالنسب الوزنية    ,اضافة سليكات الصوديوم كمادة رابطة    
تم تشكيل النماذج على شكل اسطواني . يوريا او ثايويوريا, مادة التحوير % 20,مادة رابطة   % 30,

ان تحاليل مطياف االشعة تحت الحمراء بينت حـصول تـاثيرات           .  طول 8mm-4ملم و   5بقطر  
 باتجـاه ربـط     انعكس ذلك بصورة رئيسية   . ملحوضة لليوريا والثايويوريا المضافة للمادة االساس     

 لتركيب االوكسجين OH– مع مجاميع  NH2–الهايدروجين في المادة المعززة من خالل مجاميع 
لوحظ ان اليوريا ادت الى تأثير اكثر مع المناخـل          .في المناخل الجزيئية او من خالل الماء الممتز       

مع اليوريا والثايويوريا    وتحويراتها   13Xتتمتع المناخل الجزيئية نوع     . الجزيئية مقارنة بالثايويوريا  
حيث تعد النماذج المحسنة باليوريا والتي تتمتع بدورها باكبر . بقابلية جيدة المتزاز الفينول من الماء

تم تحقيق ازالة عالية    .افضل النماذج امتزاز للفينول يليها تلك المعاملة بالثايويوريا       , مساحة سطحية 
 جـزء   10 سرعة جريان المحلول الحاوي علـى        ساعة\ لتر 0.2باستخدام  % 98للفينول اكثر من    
يؤثر . م ضمن التجارب المستخدمة في البحث○30 سم طول وسط االمتزاز عند 56بالمليون فينول و

زيادة تركيز الفينول في الماء بشدة على القوة الدافعة وبالتالي على سرعة االمتزاز وتعطي ايـضا         
  .عند ثبوت ظروف التشغيل االخرىبينما تنخفض نسبة االزالة للفينول . سعة اكبر
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