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مطالعه اثر پارامترهای عملیاتی در فرآیند
هیدروایزومریزاسیون نرمالپنتان در حضور
نانوکاتالیست Pt/ZSM-5
نازنین چرچی ،اکرم توکلی* ،علیاکبر بابالو ،محبوبه اجتماعی ،بهروز بیاتی و یاسر بیات
مرکز تحقیقات مواد نانوساختار ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،ایران
تاريخ دريافت92/11/1 :

تاريخ پذيرش93/10/16 :

چكيده
در پژوهــش حاضــر ،فرآینــد هیدروایزومریزاســیون نرمالپنتــان بــر روی نانوکاتالیســت ســنتزی  Pt/ZSM-5انجــام شــد و اثــر پارامترهــای
عملیاتــی از قبیــل دمــا ،فشــار و نســبت هیــدروژن بــه هیدروکربــن مــورد بررســی قــرار گرفــت .مشــاهده شــد کــه بــه دلیــل گرمــازا
بــودن ایــن فرآینــد ،افزایــش دمــا تاثیــر نامطلوبــی بــر انتخابپذیــری ایزوپنتــان دارد .همچنیــن مطابــق انتظــار ،بــا افزایــش فشــار ،بــازده
فرآینــد ایزومریزاســیون افزایــش مییابــد کــه میتــوان علــت ایــن پدیــده را کاهــش واکنشهــای هیدروکراکینــگ بــه دليــل افزایــش
فشــار دانســت .یکــی دیگــر از پارامترهــای موثــر در ایزومریزاســیون آلکانهــای خطــی ،نســبت هیــدروژن بــه هیدروکربــن اســت کــه
در ایــن تحقیــق اثــر آن در دو بخــش نســبتهای بــاال و پاییــن مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه در نســبتهای پاییــن
هیــدروژن بــه هیدروکربــن ،بــا افزایــش ایــن نســبت ،بــه دلیــل اشــغال ســایتهای فعــال توســط هیــدروژن ،درصــد تبدیــل کاهــش
مییابــد .در حالــی کــه بــا هیدروژناســیون آلکنهــای ســطحی و درنتیجــه کاهــش واکنشهــای کراکینــگ ،انتخابپذیــری نســبت بــه
ایزوپنتــان افزایــش مییابــد .در مقاديــر بــاالی هیــدروژن بــه هیدروکربــن ،تغییــرات ایــن نســبت تاثیــری بــر انتخابپذیــری نســبت بــه
ایزوپنتــان نــدارد و تنهــا منجــر بــه کاهــش انــدك در درصــد تبدیــل نرمالپنتــان میشــود.

كلمات

كليدي :هیدروایزومریزاسیون ،شرایط عملیاتی ،زئولیت ،نرمالپنتان ،نانوکاتالیست Pt/ZSM-5

شــاخهدار بــا عــدد اکتــان باالتــر ،تبدیــل کــرد [ .]3عــاوه

مقدمه

بــرش نفتــای ســبک کــه بــرای تولیــد بنزیــن اســتفاده
میشــود ،شــامل مقادیــر قابــل توجهــی از هیدروکربنهــای

بــا عــدد اکتــان پاییــن از قبیــل نرمالپنتــان و نرمــال
هگــزان اســت [ 1و  .]2هیدروکربنهــای خطــی را میتــوان
بــا اســتفاده از فرآینــد ایزومریزاســیون بــه هیدروکربنهــای

عــاری از افزودنیهایــی از قبیــل بنــزن ،آروماتیکهــا و
اولفیــن اســت کــه اســتفاده از آنهــا در ســوختهای

پــاک جدیــد بــه دلیــل عــوارض زیســت محیطــی محــدود
شــده اســت [ 4و  .]5کاتالیســتهای متعــددی بــرای

انجــام ایــن فرآینــد بــه كار م ـيرود کــه از میــان آنهــا
کاتالیســتهای دو عاملــی بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

بــر ایــن بنزیــن بهدســت آمــده از فرآینــد ایزومریزاســیون

a.tavakoli@sut.ac.ir
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ایــن نــوع کاتالیس ـتها شــامل یــک عامــل فلــزی (فلــز

کــه در شــکل  1نشــان داده شــده اســت .طبــق ایــن

یــک عامــل اســیدی اســت [ .]7در ســالهای اخیــر

فلــز واســطه ،بــه پنتــن تبدیــل میشــود .پنتــن تولیــد

واســطه) بــرای هیدروژناســیون /دیهیدروژناســیون و
تــاش زیــادی بــرای اســتفاده از زئولیــت

ZSM-5

مکانیســم ،نرمالپنتــان بــا از دســت دادن هیــدروژن روی
شــده پــس از انجــام ایزومریزاســیون روی ســایت اســیدی،

بهعنــوان پایــه کاتالیســت در فرآینــد ایزومریزاســیون

بــه ایزوپنتــن تبدیــل میشــود .در نهایــت ،ایزوپنتــان

داشــتن ســایتهای اســیدی فعــال و قــدرت اســیدی

بهوجــود میآیــد [ 5 ،4و .]7

پارافینهــا صــورت گرفتــه اســت .ایــن زئولیــت از نظــر
مناســب در میــان زئولیتهــای دیگــر ،همــواره بهعنــوان

از هیدروژنــه کــردن مجــدد ایزوپنتــن روی فلــز واســطه
در ایزومریزاســیون آلکانهــا ،واکنشهــای جانبــی،

يکــي از پركاربردتريــن زئوليتهــاي صنعتــي مطــرح

انتخابپذیــری نســبت بــه محصــوالت اصلــی را کاهــش

تشــکیل مــواد پلیآروماتیــک (کک) در کانالهــا جلوگیــری

عملیاتــی از قبیــل دمــا ،فشــار ،ســرعت فضایــی حجمــی

دسترســی بــه ســایتهای اســیدی را تســهيل مينمايــد

بســزایی در پیشــرفت واکنــش از مســیرهای گوناگــون

هیــدروژن یــا نیتــروژن (گازهــای رقیــق کننــده) انجــام

دارنــد .همچنیــن پارامترهــای عملیاتــی مختلــف در

کاتالیســت الزم اســت و بــه منظــور جلوگیــری از نشســتن

و تعــداد اتمهــای کربــن آلــکان تاثیــر متفاوتــی در

هیدروکربنهــای بــا تعــداد کربــن باالتــر روی ســطح،

ایزومریزاســیون نرمالپنتــان بهدلیــل داشــتن دمــای

کک روی ســطح جمــع میشــوند .بررس ـیها نشــان داده

اســتفاده از آن بهعنــوان خــوراک و تزریــق بــه سیســتم،

جانبــی اســت .غیرفعــال شــدن زئولیتهــا بــا تشــکیل

مطالعــات نشــان میدهــد حداکثــر فعالیــت کاتالیســت

مســدود شــدن حفــرات انجــام میگیــرد .ذرات کک

نرمالپنتــان ،در محــدوده نســبت

برابــر 10

واکنشدهندههــا بــه ایــن ســایتها شــده و باعــث

زئولیــت  ZSM-5بــا ایــن نســبت  ،Si /Alاغلــب مــوارد

[ .]9واکنــش ایزومریزاســیون در حضــور کاتالیســتهای

کاتالیســتهای تجــاری بــوده اســت.

بــوده اســت و انــدازه حفــرات آن بهگونــهای اســت کــه از

میدهنــد .شــرایط انجــام واکنــش و در واقــع پارامترهــای

میکنــد .همچنیــن ســاختار ســه بعــدی ایــن زئولیــت،

و نســبت مولکولــی هیــدروژن بــه هیدروکربــن تاثیــر

[ .]8واکنــش ایزومریزاســیون معمــوال در حضــور گازهــای

و در نتیجــه انتخابپذیــری و درصدتبدیــل واکنــش

میشــود .اتمســفر هیــدروژن از نظــر حفــظ فعالیــت

ایزومریزاســیون آلکانهــا بســته بــه نــوع کاتالیســت

کک روی ســایتهای اســیدی بــه کار مــیرود [.]3

فرآینــد دارنــد .در کارهــای تحقیقاتــی منتشرشــده،

در دمــای واکنــش بهراحتــی جــذب نشــده و بهصــورت

جــوش نزدیــک بــه دمــای محیــط و در نتیجــه دشــواری

اســت کــه هيــدروژن ،بهتریــن بازدارنــده واکنشهــای

کمتــر مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن

کک از طریــق مســموم شــدن ســایتهای اســیدی یــا

پالتیــن بــر پایــه زئولیــت  ZSM-5در ایزومریزاســیون
Si /Al

بــا نشســتن روی ســایتهای فعــال ،مانــع دسترســی

تــا  50اســت درحالیکــه بهدلیــل دشــواری ســنتز

کاهــش فعالیــت و انتخابپذیــری کاتالیســت میشــود

گــزارش شــده در ایزومریزاســیون نرمالپنتــان در حضــور

دوعاملــی بــا مکانیســم دوعاملــی [ ]10پیــش مــیرود

+

+H 2

روی سایت فلزی

+H +

-H +

-H 2

روی سایت فلزی
+

شکل  -1مکانیسم دوعاملی در هیدروایزومریزاسیون نرمالپنتان بر روی کاتالیست دوعاملی []5
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در کار تحقیقاتــی قبــل کــه توســط ایــن گــروه انجــام

شــده پــس از تبــادل یونــی در محلــول کلریــد آمونیــوم

بســیار مطلــوب و بــا نســبت  Si /Alبرابــر  25بــا اســتفاده

در دمــای  540 °Cبــه مــدت  4ســاعت کلســینه شــد تــا

گرفــت ،زئولیــت نانوســاختار  Na-ZSM-5بــا مورفولــوژی
از عامــل چیلیــت ســنتز شــد [ .]11الزم بــه ذکــر اســت

کــه ســنتز زئولیــت نانوســاختار  Na-ZSM-5در حضــور
عامــل چیلیــت ،روش جدیــدی اســت کــه زئولیــت ســنتز
شــده بــا ایــن روش تاکنــون بــرای ســنتز کاتالیســت

مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت .بههمیــن دلیــل در
پژوهــش حاضــر بــرای اولیــن بــار زئولیــت نانوســاختار

بــه مــدت  24ســاعت در دمــای  110 °Cخشــک و ســپس
بــه فــرم اســیدی  H-ZSM-5تبدیــل شــود .بــرای نشــاندن
پالتیــن روی پایــه بــه میــزان تقریبــا  %1وزنــی ،پــودر
 H-ZSM-5تهیــه شــده بــا محلــول شــامل OاH2PtCl6.6H2

بــا مقادیــر محاســبه شــده ،بــه مــدت  16ســاعت در
دمــای محیــط ه ـمزده شــد .نمونــه بهدســت آمــده پــس

از فیلتراســیون در  100 °Cبــه مــدت  10ســاعت خشــک

 Na-ZSM-5ســنتز شــده در حضور عامل چیلیت در ســنتز

شــده و ســپس تحــت جریــان هــوا بــه مــدت دو ســاعت

نرمــال پنتــان بــه كار گرفتــه شــد و پارامترهــای عملیاتــی

ابتــدا بهصــورت پــودر بــود کــه پــس از تحــت فشــار قــرار

کاتالیســت  Pt/ZSM-5بــرای فرآیند هیدروایزومریزاســیون
موثــر در ایــن فرآینــد و تاثیــر آنهــا در بــازده فرآینــد،

درصــد تبدیــل نرمالپنتــان و انتخابپذیــری نســبت بــه

ایزوپنتــان ارزیابــی شــده اســت.

در دمــای  450 °Cکلســینه شــد .کاتالیســت تهیــه شــده
گرفتــن در دســتگاه قرصســاز بهصــورت قــرص درآمــد
و ســپس بــا خــرد کــردن قرصهــا بــا مــش بیــن 20-40

الــک شــد .در هــر آزمــون کاتالیســتی 0/5 gr ،کاتالیســت

در راکتــور قــرار گرفــت و بــه مــدت  2ســاعت در دمــای
 400 °Cتحــت هــوا پیــش فــرآوری شــد تــا ناخالصیهــا،

روش کار

در ایــن تحقیــق فرآینــد ایزومریزاســیون نرمــال پنتــان در

حضــور کاتالیســت پالتیــن بــر پایــه زئولیــت نانوســاختار
 ZSM-5در راکتــور بســتر ثابــت مــورد بررســی قــرار

رطوبــت و مــواد جــذب شــده در ســطح آن دفــع گــردد.

عملیــات فعالســازی کاتالیســت نیــز در دمــای 450 °C
و بــه مــدت  2ســاعت در حضــور هیــدروژن انجــام شــد.

گرفــت .بــرای تهیــه نانوکاتالیســت پالتیــن بــر پایــه

نمــودار جریانــی ســامانه مــورد اســتفاده در شــکل

هیدروترمــال و بــا زمــان بلورینگــی  72ســاعت ،بــا توجــه

داخلــی  4/5 mmو از جنــس اســتیل ضــد زنــگ اســت

 ،ZSM-5ابتــدا پــودر زئولیتــی

Na-ZSM-5

بــه روش

بــه روش ارایــه شــده در کار تحقیقاتــی قبلــی نویســندگان
ســنتز شــد [ .]11در ادامــه ،پــودر  Na-ZSM-5کلســینه
دستگاه کروتوماگرافی گازی

 2آورده شــده اســت .راکتــور ،اســتوانهای بــه قطــر

کــه در کــوره الکتریکــی قــرار میگیــرد.

ناحیه حرارتی
جریانسنج حبابی

شیر تنظیمکننده فشار
حسگر فشار

راکتور شیمیایی

خروجی

دستگاه کنترلکننده شدت جریان جرمی

پمپ سرنگی

شکل  -2نمودار جریانی سامانه راکتور بستر ثابت برای فرآیند ایزومریزاسیون نرمالپنتان
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در ایــن سیســتم ،خــوراک بهصــورت مخلــوط هیــدروژن

شــامل هیدروکربنهــای  6کربنی(:معــادالت  1تــا  3در

توســط پمــپ ســرنگی در مســیر تزریــق شــده و تنظیــم

()1

و هیدروکربــن وارد سیســتم میشــود کــه هیدروکربــن

زیــر آورده شــده اســت).

دبــی هیــدروژن بــا اســتفاده از کنترلکننــده شــدت

()2

جریــان ( 1)MFCانجــام میگیــرد .همچنیــن تمامــی

()3

مســیرها بــا عایــق حرارتی پوشــانده شــده و توســط المنت

گــرم میشــود تــا از چگالــش هیدروکربــن در مســیر

بحث ونتایج

جلوگیــری شــود .بــرای تنظیــم فشــار داخــل راکتــور،

اثر دما

از کنتــرل کننــده فشــار 2اســتفاده میشــود .غلظــت

شــکل  3تغییــرات درصــد تبدیــل و بــازده را بــا دمــا

محصــوالت خروجــی از طریــق دســتگاه کروماتوگرافــی

در فرآینــد ایزومریزاســیون نرمالپنتــان در حضــور

گازی (طیــف گســتر ،مــدل  )GC-2550 TGبــا اســتفاده از

کاتالیســت

شناســاگر  FIDو ســتون مويینــه  DB-1بــه طــول ،30 m

Pt/ZSM-5

نشــان میدهــد .تغییــرات

انتخابپذیــری واکنــش نســبت بــه محصــوالت مختلــف

بــه صــورت هــم زمــان اندازهگیــری میشــود.

نیــز در شــکل  4ارایــه شــده اســت .همانطــور کــه

درصــد تبدیــل نرمالپنتــان ( ،)Xانتخابپذیــری واکنــش

مشــاهده میشــود ،بــا افزایــش دمــا ،درصــد تبدیــل

مولــی و بــازده فرآینــد ایزومریزاســیون ( ،)Yبهترتیــب بــا

میشــود کــه انتخابپذیــری نســبت بــه ایزوپنتــان

ایــن روابــط Ai ،ســطح کروماتوگرافــی اصالحشــده بــرای

بــه محصــوالت کراکینــگ (هیدروکربنهــای بــا تعــداد

نرمالپنتــان در پژوهــش حاضــر ،بهصــورت زیــر

مخلــوط تعادلــی برحســب دمــا (شــکل  )5بــرای

 -هیدروکربنهــای بــا تعــداد اتــم کربــن کمتــر از 5

بــودن فرآینــد ایزومریزاســیون ،بــرای بهدســت آوردن

 -ایزوپنتان

دماهــای پاییــن انجــام داد [.]1

نســبت بــه محصــوالت مختلــف ( )SPبرحســب درصــد

نرمالپنتــان افزایــش مییابــد .همچنیــن مشــاهده

اســتفاده از روابــط  1تــا  3محاســبه میگردنــد کــه در

کاهــش مییابــد ،در حالیکــه انتخابپذیــری نســبت

هــر جــزء اســت .محصــوالت واکنــش ایزومریزاســیون

اتــم کمتــر از  ،)5افزایــش مییابــد .تغییــرات ترکیــب

دســتهبندی شــدهاند:

ایزومرهــای پنتــان ،نشــان میدهــد کــه بهدلیــل گرمــازا

شــامل هیدروکربنهــای  3و  4کربنــی

ایزومرهــای شــاخهدار ،بایــد عملیــات ایزومــری را در

 -هیدروکربنهــای بــا تعــداد اتــم کربــن بیشــتر از 5

330

280

230

دما ()°C

درصد ()%

درصد تبدیل ()%
بازده ()%

30
25
20
15
10
5
0
180

شکل -3تغییرات درصد تبدیل و بازده ایزومریزاسیون نرمالپنتان با دمای واکنش در فشار اتمسفریک [( WHSV=0/2)h-1و ])H2/nC5=9
1. Mass Flow Controller
2. Back Pressure Regulator
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انتخابپذیری نسبت به ایزوپنتان
انتخابپذیری نسبت به هیدروکربنهای
کوچکتر از پنتان
انتخابپذیری نسبت به هیدروکربنهای
بزرگتر از پنتان
280
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شکل -4تغییرات انتخابپذیری محصوالت مختلف واکنش با دمای واکنش در فشار اتمسفریک [( WHSV=0/2)h-1و ]H2/nC5=9

100
60

نرمال پنتان

40
20

نئوپنتان

درصد مولی اجزاء

ایزوپنتان

80

0

0 100 200 300 400 500 600 700
دما ()°C
شکل  -5تاثیر دما بر روی درصد مولی محصوالت واکنش ایزومریزاسیون []1

نتایــج پژوهــش حاضــر نیــز نشــان میدهــد کــه بــا

ميشــود .در نتیجــه میــزان تبدیــل افزایــشميیابــد.

آن درصدتبدیــل نرمالپنتــان افزایــش مییابــد .همچنیــن

مولهــای بیشــتری تولیــد میشــود .بــه همیــن دلیــل

افزایــش دمــا ،ســرعت واکنشهــای کراکینــگ و بــه تبــع

افزایــش ســرعت واکنشهــای هیدروکراکینــگ باعــث

کاهــش محصــوالت ایزومــری شــده و انتخابپذیــری

نســبت بــه ایزوپنتــان را کاهــش میدهــد.
اثر فشار

نمــودار تغییــرات درصدتبدیــل و بــازده و همچنیــن
انتخابپذیــری محصــوالت مختلــف بــا فشــار واکنــش

بــه ترتیــب در شــکلهای  6و  7رســم شــده اســت.
همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،بــا افزایــش فشــار،

درصــد تبدیــل نرمالپنتــان و انتخابپذیــری نســبت بــه

ایزوپنتــان افزایــش چشــمگیری یافتــه اســت .همچنیــن
بهدلیــل افزایــش درصــد تبدیــل نرمالپنتــان و همچنیــن
انتخابپذیــری ایزوپنتــان ،بــازده فرآینــد ایزومریزاســیون

افزایــش یافتــه اســت .در مــورد علــت ایــن پدیــده
میتــوان گفــت بــا افزایــش فشــار ،گاز متراکــم شــده و بــا

پــر شــدن تمــام مکانهــای کاتالیســتی بــا واکنشگرهــا،
تمــاس بیــن بســتر کاتالیســت و واکنشدهندههــا بیشــتر

در واکنشهــای هیدروکراکینــگ ،محصــوالت بــا تعــداد
بــا افزایــش فشــار ،واکنشهــای هیدروکراکینــگ کاهــش
مییابــد .کاهــش واکنشهــای هیدروکراکینــگ نیــز

باعــث افزايــش انتخابپذیــری نســبت بــه ایزوپنتــان
ميگــردد .الزم بــه ذکــر اســت کــه فرآینــد ایزومریزاســیون

صنعتــی در فشــار بــاال صــورت میگیــرد [ .]9در بعضــی

مراجــع ،محــدوده ایــن فشــار را بیــن  17تــا  27 atmاعالم
کردهانــد .در فشــارهای پایینتــر از  ،5 atmواکنشهــای

جانبــی کراکینــگ افزایــش مییابــد و کاتالیســت نیــز
زودتــر فرســوده میشــود [.]12

اثر نسبت هیدروژن به هیدروکربن

نســبت هیــدروژن بــه هیدروکربــن بهصــورت مجــزا در
دو محــدوده نســبتهای پاییــن و بــاال مــورد بررســی

قــرار گرفــت .شــکل  8تغییــرات درصــد تبدیــل

نرمالپنتــان و بــازده فرآینــد ایزومریزاســیون را بــا
نســبتهای پاییــن هیــدروژن بــه هیدروکربــن نشــان
میدهــد.
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شکل -6تاثیر فشار واکنش بر درصد تبدیل نرمالپنتان و بازده ایزومریزاسیون در دمای  WHSV= 0/2)h-1([ 250 °Cو ]H2/nC5= 14
انتخابپذیری نسبت به ایزوپنتان

انتخابپذیری نسبت به هیدروکربنهای
بزرگتر از پنتان
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شکل -7تاثیر فشار واکنش بر انتخابپذیری نسبت به محصوالت مختلف واکنش در دمای  WHSV= 0/2)h-1([ 250 °Cو ]H2/nC5= 14
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نسبت مولي هیدروژن به هیدروکربن
شکل  -8تغییرات درصد تبدیل و بازده فرآیند ایزومریزاسیون نرمالپنتان با نسبت مولی هیدروژن به هیدروکربن در دمای [ 200 °Cفشار
اتمسفریک و [(]WHSV= 0/2 )h-1

همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،بــا افزایــش

یونهــای کربنیــوم یــا آلکنهــا هســتند .آلکنهــا بــا

هیــدروژن اشــغال میگــردد کــه منجــر بــه کاهــش

میشــوند بررســیها نشــان داده اســت کــه هیــدروژن

میــزان هیــدروژن ،فضــای روی کاتالیســت توســط
غلظــت آلکــن روی ســطح کاتالیســت و در نهایــت
کاهــش درصدتبدیــل میشــود .اثــر نســبت هیــدروژن

بــه هیدروکربــن روی انتخابپذیــری نســبت بــه
ایزوپنتــان در نســبتهای پاییــن در شــکل  9ارایــه
شــده اســت .در ایزومریزاســیون آلکانهــا ،واکنشهــای

جانبــی انتخابپذیــری نســبت بــه محصــوالت اصلــی را
کاهــش میدهــد .در بیشــتر مــوارد محصــوالت جانبــی

از دســت دادن پروتــون توســط یــون کربنیــوم تشــکیل

بهتریــن بازدارنــده واکنشهــای جانبــی اســت .بــا
افزایــش میــزان هیــدروژن ،بــه دلیــل هیدروژندهــی

آلکنهــای موجــود در ســطح کاتالیســت ،واکنشهــای

هیدروکراکینــگ بهصــورت قابــل مالحظــهای کاهــش
یافتــه و در نتیجــه انتخابپذیــری نســبت بــه

ایزوپنتــان افزایــش مییابــد.
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انتخابپذیری نسبت به ایزوپنتان
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شکل  -9تغییرات انتخابپذیری نسبت به محصوالت مختلف واکنش با نسبت مولی پایین هیدروژن به هیدروکربن در دمای 200 °C
(فشار اتمسفریک و [(])WHSV= 0/2)h-1

همانطــور کــه در شــکل  10مشــاهده میشــود ،در ايــن

هیــدروژن ،غلظــت نرمالپنتــان و در نتیجــه غلظــت

بــاال ،در ابتــدا بــا افزایــش میــزان هیــدروژن درصــد تبدیل

کاهــش یافتــه و بــه تبــع آن درصــد تبدیــل کاهــش

حالــت در محــدوده نســبت هیــدروژن بــه هیدروکربــن

تغییــر چندانــی نمیكنــد و میتــوان گفــت بــه دلیــل

بــاال بــودن میــزان هیــدروژن ،فضــای ســطحی کاتالیســت
اشــباع شــده و افزایــش نســبت هیــدروژن بــه هیدروکربــن
تاثیــر چندانــی در فرآینــد نــدارد .امــا بــا افزایــش بیشــتر

آلکنهــای ســطحی در فضاهــای فعــال کاتالیســتی
مییابــد .شــکل  11نیــز نشــان میدهــد کــه تغییــرات

میــزان هیــدروژن تاثیــر چندانــی روی انتخابپذیــری

ایزوپنتــان نــدارد و افزایــش بســیار کمــی در انتخابپذیری
نســبت بــه ایزوپنتــان مشــاهده میشــود.
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شکل  -10تغییرات درصد تبدیل نرمالپنتان و بازده فرآیند ایزومریزاسیون با نسبت مولی باالی هیدروژن به هیدروکربن در دمای 300°C
(فشار اتمسفریک و [(])WHSV= 0/2)h-1
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شکل  -11تغییرات درصد تبدیل نرمالپنتان و بازده فرآیند ایزومریزاسیون با نسبت مولی باالی هیدروژن به هیدروکربن در دمای 300°C
(فشار اتمسفریک و [(])WHSV= 0/2)h-1

نتیجهگیری

در فرآینــد هیدروایزومریزاســیون نرمــال پنتــان ،شــرایط

عملیاتــی تاثیــر چشــمگیری بــر روی درصــد تبدیــل

و انتخــاب پذیــری نســبت بــه محصــوالت مختلــف و در

نتیجــه بــازده واکنــش دارد .بررســی افزایــش دمــا نشــان
داد بــه دلیــل گرمــازا بــودن ایــن فرآینــد ،دمــای پاییــن

... مطالعه اثر پارامترهای

11

هيدروکربــن بهعلــت هیدروژناســیون آلکنهــای ســطحی

بــرای تولیــد ایزومرهــای شــاخهدار مناس ـبتر اســت و بــا

 انتخابپذیــری نســبت،در مجــاورت ســایتهای اســیدی

افزایــش دمــا انتخابپذیــری نســبت بــه ایزوپنتــان کاهــش

اشــغال ســایتهای فعــال بــا هیــدروژن و کاهــش غلظــت

بــر درصــد تبدیــل نرمالپنتــان و انتخابپذیــری نســبت

بــه ایزوپنتــان افزایــش مییابــد در حالــی کــه بهدلیــل
هیدروکربــن روی ســطح کاتالیســت در نســبتهای بــاالی

. درصدتبدیــل کاهــش مییابــد،هيــدروژن بــه هيدروکربــن

 نتایــج نشــان داد كــه افزایش فشــار تاثیــر مطلوبی.مییابــد

 همچنیــن مشــاهده شــد کــه بــا افزایش.بــه ایزوپنتــان دارد
فشــار هیــدروژن در نســبتهای پاييــن هيــدروژن بــه
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