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اثر اکسیدهای مخلوط زیرکونیم و تنگستن بر
روی فعالیت کاتالیزور  Pt-HMSدر واکنش
ریفرمینگ کاتالیزوری نرمال هپتان
نسترن پارسافرد ،محمد حسن پیروی* و سپیده صفری
دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت92/12/6 :

تاريخ پذيرش93/8/14 :

چكيده
در ایــن پژوهــش یــک ســری از کاتالیزورهــای  Pt/W-Zr-HMSبــه منظــور اســتفاده در واکنــش ریفرمینــگ بــا نســبتهای مولــی
متفــاوت از  Si/Zrتهیــه شــد و ســطح آنهــا بــا اســتفاده از تهنشســت  WO3اصــاح گردیــد .کاتالیزورهــای تهیهشــده بــا اســتفاده از
روشهــای  ،XRD ،NH3–TPDجــذب شــیمیایی  H2و جــذب نیتــروژن شناســایی شــد .اثــر مقادیــر مختلــف زیرکونیــم بــر فعالیــت
و گزینشپذیــری در محــدوده دمایــی  200-500 °Cمقایســه گردیــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش تلفیــق  Zrو  Wدر
ســاختار کاتالیزورهــای  ،Pt-HMSاســیدیته کاتالیزورهــا بیشــتر شــده و فعالیــت و گزینشپذیــری کاتالیــزوری بــرای محصــوالت مطلــوب
(مخصوصــاً محصــوالت ایزومريزاســیون) بــا کاهــش مقــدار ( Si/Zrیــا افزایــش محتــوای زیرکونیــم) افزایــش مییابــد .طبــق نتایــج
بهدســتآمده ،کاتالیزورهــای مزوحفــره فعالیــت بــاال و گزینشپذیــری خوبــی بــرای محصــوالت مطلــوب دارنــد .گزینشپذیــری
بــاال بــرای محصــوالت موردنظــر مخصوصــاً ایزومرهــای چندشــاخه و غیــاب بنــزن ،مزیــت اصلــی ایــن کاتالیزورهاســت .بهتریــن
گزینشپذیــری  ،i-C7بــر خــاف خــواص اســیدیتی ،بــرای  Pt/W-Zr(35)-HMSدر °Cا T= 200بهدســت آمــد.

كلمات كليدي ،W-Zr-HMS :واکنش ریفرمینگ ،کاتالیزورهای مزوحفره ،گزینشپذیری .i-C7

اکتــان نــام دارد .عــدد اکتــان معیــاری اســت قــراردادی

مقدمه

ریفرمینــگ کاتالیــزوری یکــی از واحدهــای اساســی
پاالیشــگاهها بــا هــدف افزایــش عــدد اکتــان بنزیــن
اســت .در ایــن فرآینــد ،نفتــای ســبک (هیدروکربنهــای

 6و  7کربنــه) بــه هیدروکربنهــای آلیفاتیــک شــاخهدار
و آروماتیکهــا تبدیــل میشــود[ .]1توانایــی متراکــم

شــدن ســوخت قبــل از احتــراق خودبهخــودی ،عــدد
*مسئول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

m-peyrovi@sbu.ac.ir

کــه میــزان بهســوزی ســوخت را نشــان میدهــد و طبــق
قــرارداد بــرای ایزواکتــان ،کــه بهتریــن ســوخت اســت،

برابــر  100و بــرای نرمــال هپتــان ،کــه بدتریــن ســوخت
اســت ،برابــر صفــر تعییــن شــدهاســت .آروماتیکهــا

داراي باالتریــن عــدد اکتــان هســتند و پــس از آنهــا
پارافینهــای پرشــاخه قــرار دارنــد و پایینتریــن عــدد

اکتــان متعلــق بــه پارافینهــای خطــی اســت.
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طــی ســالهای گذشــته کاتالیزورهــای ریفرمینــگ،

طریــق اصــاح ســاختار ایــن ترکیبــات بــا وارد کــردن

صنایــع اتومبیلســازی و اســتفاده از موتورهــای بنزینــی

کارایــی مزوحفرههــا از طریــق ایجــاد مکانهــای فعــال

موضــوع تحقیقــات گســتردهای بــوده اســت .بــا گســترش

بــا نســبت تراکــم بــاال ،تقاضــا بــرای ســوختهای بــا
عــدد اکتــان بــاال افزایــش یافتــه و بدیــن ترتیــب روز
بــه روز بــر اهمیــت ریفرمینــگ افــزوده شــده اســت.

بررســیهای انجامشــده در ایــن زمینــه نشــان میدهــد
کــه ایــن واکنــش بــر روی کاتالیزورهــای دوعاملــی
شــامل فلــزات نجیــب ،1کــه بــر روی پایههــای اســیدی

نشــانده شــدهاند ،انجامپذیــر اســت .واکنشهــای اصلــی
صورتگرفتــه در فرآینــد ریفرمینــگ ،هیدروژنزدایــی،

یونهــای خارجــی بــه درون ســاختار [ ]7-5افزایــش داد.
در دیــوار ه آنهــا و یــا نشــاندن گونههــای فعــال بــر روی
ســطح داخلــی ســیلیکات ،افزایــش مییابــد .مطالعــات
زیــادی درخصــوص تاثیــر وارد کــردن هترواتمهایــی

نظیــر  Al ،Zr ،V ،Ti ،Ca ،Fe ،Bبــه ســاختار سیلیســی
بــه منظــور اصــاح ترکیــب دیــواره معدنــی انجــام شــده
اســت .جایگزینــی ســیلیکات بــا ســایر عناصــر ،امــکان
تغییــر در اســیدیته و همچنیــن تأثیــر بــر روی انــدازه
منافــذ را ،مشــابه زئولیتهــا ،فراهــم میکنــد[.]8

ایزومــره شــدن ،حلقـهای شــدن همــراه بــا هیدروژنزدایــی

مطالعــات انجامشــده نشــان میدهــد کاتالیزورهــای

فلــز در ایــن کاتالیزورهــا ،ســرعت دادن بــه واکنشهــای

جایگزینــی یونهــای سیلســیم ( )Siموجــود در ســاختار

طــی چنــد دهــه اخیــر محققــان توجــه زیــادی بــه تبدیل

اصالحشــده ،ســطح بزرگتــر ،پایــداری حرارتــی باالتــر

بــزرگ نظیــر غربالهــای مولکولــی مزوحفــره داشــتهاند.

دیگــر زیرکونیــوم باعــث بــاال رفتــن اســتحکام مــواد
سنتزشــده میشــود .معمــوالً یونهــای زیرکونیــوم

و هیدروکراکینــگ پارافینهــا هســتند .در ایــن میــان نقــش

حــاوی زیرکونیــوم ( ،)Zrفعالیــت باالیــی دارنــد .در صورت

هیــدروژندار کــردن -هیدروژنزدایــی اســت[.]1

مزوحفــره بــا یونهــای زیرکونیــوم ،مزوحفرههــای

آلکانهــا بــر روی کاتالیزورهــای اســیدی جامــد بــا منافــذ
یکــی از ویژگیهــای مهــم اکســیدهای مزوحفــر ه منظــم،
ســطح ویــژه بــاالی آنهاســت کــه بــا اســتفاده از ایــن
خصوصیــت میتــوان گونههــای فعــال را بــا پراکندگــی

بســیار خــوب بــر روی ایــن ترکیبــات بــه عنــوان پایــه
قــرار داد .مزوحفرههــا را میتــوان بهعنــوان پایــه بــرای
فلــزات ،اکســیدهای فلــزی و همچنیــن بهعنــوان میزبــان

بــرای نگــه داشــتن گونههــا بــه شــکل فضاگزیــن (انانتیــو)

در کاتالیزورهــا اســتفاده كــرد .ایــن در حالــی اســت کــه
خــود ایــن مــواد نیــز میتواننــد بــه عنــوان کاتالیــزور

اســتفاده شــوند .از آنجــا کــه غربالهــای مولکولــی
مزوحفــره بــه واســطه ســاختار شــیمیایی خنثــی دارای
اســیدیته لوویــس خیلــی کــم و همچنیــن فاقــد اســیدیته

برونشــتدی هســتند ،نمیتواننــد بهعنــوان کاتالیــزور یــا
پایــه کاتالیــزور در واکنشهایــی کــه بــه مکانهــای بــا
اســیدیت ه برونشــتدی نســبتاً قــوی نیــاز دارنــد ،اســتفاده
شــوند .بــا وجــود ايــن میتــوان اســیدیته ســطحی ایــن

مــواد مزوحفــره را از طریــق پیونــد زدن گونههــای بــا

اســیدیته قــوی بــر ســطح ایــن ترکیبــات[ ]4-2و یــا از

و اســیدیت ه ســطحي بیشــتری خواهنــد داشــت .از طــرف

موجــود در مــواد مزوســاختار ،بــرای مــواد واکنشدهنــده
در دســترستراند ،زیــرا اکثــر آنهــا بــه دلیــل تمایــل بــه

پذیرفتــن عــدد کئوردیناســیون بــاال در ســطح دیــواره
منافــذ قــرار گرفتهانــد .عــاوه بــر ایــن ،گــزارش دیگــری

ارائــه شــده اســت کــه در آن بــه واســطه برهمکنــش قــوی

بیــن تنگســتن ( )Wو گروههــای هیدروکســیل موجــود
در ســاختار پایــه ،تعــداد مکانهــای اســیدی برونشــتد
نســبت بــه پایــه خالــی افزایــش مییابــد[ .]9تحقیقــات

نشــان دادهانــد کــه زیرکونیــوم حــاوی اکســید تنگســتن
و یــا اکســید مولیبــدن ،فعالیــت کاتالیــزوری باالیــی در

واکنشهایــی نشــان ميدهــد کــه بــه خاصیــت اســیدی
قــوی نيــاز دارنــد .حضــور یونهــای  Zrدر ســاختار پایــه،

باعــث میشــود تعــداد پیوندهــای انتهایــی تنگســتن
( )W=OTدر مقایســه بــا حالتــی کــه  Wفقــط در بافــت

پایــه ب ـهکار م ـیرود ،افزایــش یابــد (.)W-O-W

1. Noble Metals
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میتــوان اینگونــه توجیــه کــرد کــه در پیونــد ،W=OT

پالتیــن بــر روی پایههــای  HMSو  W/Zr(x)-HMSبــا

بــا اتمهــای تنگســتن موجــود در پیونــد ،W-O-W

نســبت مولــی ثابــت  %12تنگســتن ،بــا غلظــت مناســبی

اتمهــای تنگســتن از نظــر الکترونــی ،در مقایســه
اشباعنشــده هســتند و همیــن عامــل باعــث افزایــش

برهمکنــش گونههــای تنگســتن بــا پایــه میشــود.

منظــور از پیوندهــای انتهایــی ،پیوندهــای دوگانــه

نســبت مولــی متغیــر از زیرکونیــم ( 35و )x= 10، 20و
از  H2PtCl6.6H2Oبــه عنــوان منبــع پالتیــن بــه روش
تلقیــح تهیــه شــد .پــس از بخــار شــدن حــال و خشــک

شــدن ،کاتالیزورهــای حــاوی  Ptدر دمــای  300 °Cبــه

موجــود در انتهــای زنجیــر اســت[ 10و  .]11یکــی از
مناســبترین غربالهــای مولکولــی کــه اخیــرا ً مــورد

انجــام تســت فعالیــت 1 gr ،از کاتالیــزور مــورد نظــر درون

ســیلیکاتی هگزاگونــال ،بــا حفــرات کرميشــکل اســت.

بــه کنترلکننــده دمایــی تنظیــم میگــردد ،قــرار داده

توجــه محققــان قــرار گرفتــه  ،HMSیــک مزوحفــره
روش تهیــه ایــن غربــال بســیار آســان اســت و میتــوان از

آن بهعنــوان یــک پایــه اصالحشــده بــرای واکنشهــای

کاتالیــزوری اســتفاده كــرد .در پژوهــش حاضــر ،اصــاح

دوگانــه پایــه  HMSبــا وارد کــردن تنگســتن جهــت
بهبــود اســیدیته ســطح و زیرکونیــوم بــه منظــور اصــاح
ســاختار و اســیدیته انجــام و ســپس فعالیــت کاتالیــزوری

نمونههــای تهیهشــده در واکنــش ریفرمینــگ -nهپتــان
بررســی شــده اســت .قابــل ذکــر اســت طبــق مطالعــات
انجامشــده تاکنــون ،هیــچ گزارشــی مبنــی بــر اســتفاده از
ایــن کاتالیــزور در فرآینــد ریفرمینــگ ارائــه نشــده اســت.

پایههــای

راکتــور ،کــه دمــای آن توســط پوشــش حرارتــی متصــل
شــد .دســتگاهی کــه بــرای ایــن کار مــورد اســتفاده قــرار

گرفــت ،شــامل اجــزای زیــر اســت:

 -1ســیلندرهای گاز هیــدروژن جهــت تامیــن جریــان گاز

موردنیــاز واکنــش؛

 -2فلومتر جهت تنظیم سرعت گاز ورودی به راکتور؛

 -3اســتوانههای حــاوی ســیلیکاژل بــرای خشــک نمــودن
گاز ورودی؛

 -4دســتگاه تزریــق خــوراک مایــع جهــت تزریــق

هیدروکربــن زنجیــری (هپتــان) بــا دبــی مشــخص؛

 -5راکتــور شیشـهای بســتر ثابــت از جنــس پیرکــس کــه

مقــدار معینــی کاتالیــزور بــرای انجــام واکنــش در داخــل
آن قــرار میگیــرد؛

بخش تجربی
HMS

مــدت  4ســاعت در جریــان هــوا کلســینه گردیــد .بــرای

و

Zr(x)-HMS

طبــق روش ســل-

ژل[ ]1ســنتز گردیــد .در ایــن روش بــا اســتفاده از
مقادیــر معینــی از زیرکونیــل نیتــرات ،بهعنــوان منبــع

زیرکونیــم ،پایههــای  Zr(x)-HMSتهیــه شــد کــه

x

در آن نســبت  Si/Zrو برابــر بــا  20 ،10و  35اســت.
جامــد بهدســتآمده صــاف و در دمــای  110 °Cدر

طــول شــب خشــک شــد .ســپس در دمــای 600 °C

بــه مــدت  6ســاعت در جریــان هــوا کلســینه گردیــد.
بــرای تهیــه کاتالیــزور  W/Zr(x)-HMSاز روش تلقیــح و
مقــدار معینــی آمونیــوم متــا تنگســتات بــه عنــوان منبــع
تنگســتن اســتفاده شــد .کاتالیــزور تهیهشــده ،پــس

از تبخیــر حــال و خشــک شــدن در دمــای ،300 °C
بــه مــدت  4ســاعت در جریــان هــوا مجــددا ً کلســینه

گردیــد .عــاوه بــر ایــن کاتالیزورهــای  %0/6وزنــی

 -6کــوره حرارتــی جهــت تامیــن دمــای الزم بــرای انجــام
واکنش؛

 -7ترموکوپــل نــوع  Kجهــت اندازهگیــری دمــای کــوره
حرارتــی (دمــای بســتر راکتــور)؛

 -8لول ـه اســتیل ضدزنــگ جهــت انتقــال محصــوالت بــه
صــورت مســتقیم (آنالیــن) بــه کروماتوگرافــی گازی
( )GCهمــراه بــا پوشــش حرارتــی بــرای جلوگیــری از مایع

شــدن محصــوالت در لولــه؛

 -9دســتگاه کروماتوگرافــی گازی کــه بــه خروجــی راکتور

وصــل شــده اســت و بهطــور مســتقیم گاز خروجــی را
کــه بــه کمــک یــک شــیر تزریــق نمونــه گازی (شــیر
شــشراهه) بــه ســتون کروماتوگرافــی تزریــق میشــود،
تجزیــه میکنــد .بدیــن روش گاز خروجــی از راکتــور

اثر اکسیدهای مخلوط ...

7

طــی واکنــش چندیــن بــار در بــازه زمانــی دلخــواه

خــوراک مایــع بــا دبــی  2 ml/hrبــا جریــان مشــخصی

مایــع (هپتــان) و گاز ورودی (هیــدروژن) توســط یــک

ریفرمینــگ بــا اســتفاده از سیســتم راکتــوری انجــام شــد.

تجزیــه میگــردد .الزم بــه ذکــر اســت کــه خــوراک

ســهراهی شیشــهای ،کــه در بــاالی راکتــور قــرار دارد،
مخلــوط میشــوند و پــس از عبــور از بســتر کاتالیــزور

از گاز هیــدروژن بــه داخــل راکتــور تزریــق و واکنــش
کمــی آنالیــز
در نهایــت محصــوالت بهصــورت کیفــی و ّ
شــدند .پارامترهایــی کــه در پژوهــش حاضــر موردبررســی

و انجــام واکنــش ،محصــول توســط دســتگاه  GCمتصــل
بــه خروجــی راکتــور مســتقیماً تجزیــه میگــردد .بــرای

 -1نــوع کاتالیــزور :فعالیــت کاتالیــزور ،گزینشپذیــری

بــا کمــک دســتگاه  GC-MSمــدل  Termoگرفتــه شــد.

کــه در آن مقادیــر نســبت مولــی

شناســایی کیفــی محصــوالت ،طیــف  GC-MSنمونــه

پــس از شناســایی کیفــی محصــوالت واکنــش ،آنالیــز
کمــی محصــوالت صــورت گرفــت تــا بــا اســتفاده از آن،
ّ

درصــد تبدیــل و گزینشپذیــری کاتالیزورهــا نســبت بــه
محصــوالت مختلــف واکنــش تعییــن گــردد (شــکل .)1

قــرار گرفتنــد عبارتانــد از:

و توزیــع محصــوالت واکنــش بــا تهیــه کاتالیــزور
Pt/W-Zr(x)-HMS

( Si/Zrنســبتهای مولــی  20 ،10و  )35متفــاوت اســت،

ارزیابــی شــد؛

 -2دمــای واکنــش :واکنــش ریفرمینــگ  –nهپتــان در
محــدوده دمایــی  200-500 °Cمطالعــه و تاثیــر آن بــر

عملکــرد کاتالیــزور و توزیــع محصــوالت واکنــش بررســی
شــد.

نتایج و بحث

ریفرمینــگ کاتالیــزوری  –nهپتــان در حضــور هیــدروژن،
در گســتره دمایــی  200-500 °Cو در فشــار  1 atmدر
یــک میکروراکتــور بســتر ثابــت صــورت گرفــت .ابتــدا

کاتالیزورهــا در دمــای  450 °Cبــه مــدت  2ســاعت در

حضــور هیــدروژن بــا دبــی ( 40 ml/minفلوی بهینهشــده)
احیــا شــد .ســپس هپتــان خالــص توســط دســتگاه تزریــق

نخســتین تســت بــرای شناســایی کاتالیزورهــای
سنتزشــده ،آنالیــز پــراش اشــعه ایکــس اســت كــه بــرای

شناســایی ســاختار ،خلــوص فــاز ،درجه کریســتاله شــدن،

پارامترهــای ســلول واحــد و انــداز ه کریســتالی بــهکار
مــیرود .همچنیــن ایــن روش بــه مطالعــه ســینتیک
کریســتاله شــدن غربالهــای مولکولــی کمــک میکنــد.

تزریق کننده
فلومتر

راکتور

کاتالیزور

کنترل کننده دمایی

N2
H2
O2

CH4

شکل  1سیستم آزمايشهاي راکتوری.
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از آنجــا کــه الگــوی پــودر بــه منزلـ ه اثــر انگشــت ســاختار

غربــال مولکولــی اســت ،خلــوص فــاز و درصــد کریســتاله
شــدن غربــال مولکولــی تهیهشــده را میتــوان از طریــق
مقایسـ ه الگــوی هــر ســاختار بــا الگــوی اســتاندارد معیــن

کــرد .الگوهــای  XRDفازهــای مزوحفــره ،پیکهایــی در
ناحیــه زاویــه کوچــک نشــان میدهنــد کــه قویتریــن

پیــک مربــوط بــه انعــکاس از صفحــه  d100اســت.
الگــوی پــراش اشــعه  Xنمونههــای ســنتزی

1395-1

میتوانــد پراکندگــی بــاالی اکســید فلــزی ( )WO3باشــد.

همچنیــن میتــوان اینگونــه توجیــه کــرد کــه ذرات

W

بــه قــدر کافــی کوچــک هســتند و بــه خوبــی روی ســطح
 Zr-HMSپخــش شــدهاند و یــک برهمکنــش قــوی بیــن

 Wبــا پایــه  HMSایجــاد شــده اســت کــه قابــل شناســایی

بــا  XRDنيســت.

بــه منظــور بررســی تاثیــر تلقیــح فلــز بــر روی ســاختار

Zr-HMS

پایههــای مختلــف ،از نمونــه کاتالیــزوری بــا نســبت

در شــکل  2نشــان داده شــده اســت .در ایــن الگــو یــک

 Si/Zr=10پــس از تلقیــح بــا فلــز پالتیــن XRD ،زاویــه

ســاختار بــا درجــه هگزاگونالــی را تأییــد مینمایــد .از

 XRDبــرای ایــن ترکیــب ،یــک انعــکاس شــدید در زوایای

انعــکاس در زاویــه  2θ =1.5-3°مشــاهده میشــود کــه
طرفــی هرچــه مقــدار زیرکونیــوم در نمونــه افزایــش

مییابــد ،پیکهــا پهنتــر میشــوند کــه نشــاندهنده

کاهــش نظــم در ســاختار بــا وارد کــردن  Zrاســت.

بـ�اال (Oا )0-80گرفتــه شــد (شــکل  .)3نتایــج حاصــل از
پاییــن و همچنیــن یــک انعــکاس پهــن در زوایــای بیــن
 20°و  30°نشــان میدهــد کــه مؤیــد وجــود ترکیــب
مزوحفــرهای پایــه اســت .پــس از تلقیــح فــاز فلــزی ،از

شــکل  3الگــوی  XRDمربــوط بــه نمونههــای ســنتزی

شــدت انعــکاس زاویــه پاییــن کاســته میشــود کــه ایــن

توجهــی در الگــوی  XRDایــن نمونههــا بــه جــز پیــک

در حضــور فــاز فلــزی باشــد.

 W-Zr-HMSاســت .مطابــق شــکل هیــچ پیــک قابــل
مربــوط بــه  HMSدیــده نمیشــود کــه دلیــل ایــن امــر

میتوانــد بــه دلیــل بــه هــم ریختــن ســاختار مزوحفــرهای

شدت

Si/Zr=10
Si/Zr=20
Si/Zr=35
HMS

2

4
6
8
10
( 2 θدرجه)
شکل  2الگوی  XRDمربوط به  HMSو  Zr-HMSبا نسبتهای مولی مختلف.

شدت

10

4
6
8
 2تتا (درجه)

2

شدت

Si/Zr=10
Si/Zr=20
Si/Zr=35

0

0
30

20

10

0

40
50
60
70
80
( 2 θدرجه)
شکل  3الگوی  XRDمربوط به  W/Zr-HMSبا نسبتهای مولی مختلف.
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عــاوه بــر ایــن انعکاســی مبنــی بــر وجــود فــاز فلــزی

تهیــه شــده و حجــم منافــذ آنهــا بــا افزایــش زیرکونیــم و

کــم بــودن مقــدار فــاز فلــزی و یــا پراکندگــی بــاالی فــاز

ناشــی از ایــن حقیقــت باشــد کــه در مقادیر بــاالی زیرکونیم

تنگســتن افزایــش مییابــد .افزایــش حجــم منافــذ میتوانــد

مشــاهده نشــده اســت کــه دلیــل ایــن امــر میتوانــد

و تنگســتن ،بخشــی از مزوحفــرات متالشــی ميشــوند و

فلــزی باشــد.

حفــرات بزرگــی را تشــکیل میدهنــد.

بــرای بررســی خــواص بافتــی پایههــای حفــرهدار از جــذب
فیزیکــی نیتــروژن اســتفاده شــد .رفتارهــاي جــذب-

شــکل  4تبدیــل کاتالیــزوری نرمــال هپتــان در

واجــذب ایــن مــواد مشــابهاند .جــدول  1مســاحت ســطح

محــدوده دمایــی  200 -500 ºCبــر روی کاتالیزورهــای

میدهــد .همانگونــه کــه دیــده میشــود ،همــه پایههــا

نشــان میدهــد.

مزوحفرههــا ( )Smesoو حجــم آنهــا ( )Vmesoرا نشــان

 Pt/W-Zr(x)-HMSبــا ســه نســبت مولــی متفــاوت را

مســاحت ســطح باالیــی دارنــد .مســاحت ســطح ویــژه مــواد

جدول  1خواص بافتی و اسیدی کاتالیزورهای مزوحفره سنتزشده.

Md

***

78
79
80
83
75
79
84

)Acidity using NH3** (m mol/g

)Dp*(nm

)Vmeso(cm3g-1

)Smeso(m2g-1

)SBET (m2g-1

0/110
0/372
0/364
0/352
0/482
0/450
0/431

4/5
2/8
2/5
2/3
2/8
2/3
2/4

0/51
0/54
0/69
0/92
0/30
0/45
0/68

570
601
616
639
541
556
579

818
820
844
880
700
724
760

نمونه
HMS
Zr(10)-HMS
Zr(20)-HMS
Zr(35)-HMS
W-Zr(10)-HMS
W-Zr(20)-HMS
W-Zr(35)-HMS

*قطــر منفــذ اندازهگیریشــده بــا اســتفاده از روش جــذب فیزیکــی نیتــروژن؛ **اســیدیته کل اندازهگیریشــده بــا اســتفاده از دســتگاه
***پراکندگــی فلــز فعــال (پالتیــن) اندازهگیریشــده بــا اســتفاده از روش جــذب شــیمیایی هیــدروژن.
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شکل  4فعالیت و گزینشپذیری نسبت به محصوالت آروماتیک و کراکینگ در ریفرمینگ -nهپتان بر روی  Pt/W-Zr(x)-HMSبا سه
نسبت مولی متفاوت.
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1395-1

همانطــور کــه در ایــن شــکل مشــاهده میشــود،

اســیدی مرحلــه تعیینکننــده ســرعت خواهــد بــود

 )%100دارنــد و بــرای همــه کاتالیزورهــا فعالیــت بــا دمــا

دلیــل داشــتن اســیدیته بــاال گزینشپذیــری مطلوبــی

کاتالیزورهــای سنتزشــده فعالیــت بســیار باالیــی (نزدیــک

بــه شــکل خطــی افزایــش مییابــد .در بخــش دیگــر ایــن
شــکل گزینشپذیــری نســبت بــه محصــوالت آروماتیــک و

هیدروکراکینــگ بــر حســب دما رســم شــده اســت .مطابق
شــکل گزینشپذیــری نســبت بــه ایــن محصــوالت
بــا افزایــش دمــا افزایــش یافتــه اســت .ایــن مســئله را

میتــوان بــه متوالــی بــودن واکنشهــای صورتگرفتــه

در تبدیــل کاتالیــزوری نســبت داد .ایزومریزاســیون در
دماهــای پاییــن و آروماتیزاســیون و هیدروکراکینــگ در

دماهــای بــاال بهتــر روی میدهــد و ایــن بدیــن معناســت

کــه آروماتیزاســیون و هیدروکراکینــگ واکنشهــای
رقابتــی هســتند و دمــا و نســبت مولــی  Si/Zrایــن رقابــت
را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد.

پژوهشهــای انجامشــده در ایــن زمینــه نشــان
میدهنــد کــه ترکیبــات آروماتیــک از طریــق

دهیدروحلقهزایــی 1هیدروکربنهــای اشــباع تولیــد
میشــوند .دهیدروحلقهزایــی واکنشــی اســت کــه
اساســاً از طریــق مکانیســم دوعاملــی و تحــت شــرایط
ریفرمینــگ پیــش مـیرود .براســاس ایــن مکانیســم ،ابتــدا
پارافیــن ،بــر روی مکانهــای فلــزی ،هیدروژنزدایــی
ميشــود و اولفیــن توليــد میكنــد .اولفیــن تولیدشــده

بــا مهاجــرت بــه مکانهــای اســیدی همســایه ،پروتونــه
ميشــود و یــون کربونیــوم نــوع دوم توليــد میكنــد.

یــون مذکــور بــر روی مکانهــای اســیدی حلقــوی

میشــود و اولفینهــای حلقــوی بــا  5اتــم کربــن توليــد
مینمایــد .ســپس بــر روی مکانهــای اســیدی ایزومــری

ميشــود و حلقــه پنجتایــی بــه شــشتایی تبدیــل
میگــردد؛ از ایــن طریــق ســیکلوهگزن و ســیکلوهگزادی

ان (بــا شــاخه یــا بــدون شــاخه) هیدروژنــه ميشــود و

هیدروکربنهــای آروماتیــک توليــد میكنــد .واکنــش

هیــدروژندار کــردن -هیدروژنزدایــی کــه روی
مکانهــای فلــزی انجــام میشــود ،خیلــی ســریعتر از

[ .]12انتظــار مـیرود کــه کاتالیزورهــای  W-Zr-HMSبــه
در واکنــش آروماتیزاســیون نشــان دهنــد .از طــرف دیگــر
فــرض بــر ایــن اســت کــه واکنــش کراکینــگ از طریــق
یــک واکنــش تکمولکولــی (مکانیســم هــاگ -دیســاو)

در دماهــای بــاال و تحــت فشــار کــم آلــکان بــر روی
مکانهــای اســیدی انجــام میشــود[ 13و  .]14در ایــن

مکانیســم پروتونــه شــدن آلــکان بــر روی مکانهــای بــا
اســیدیته برونشــتدی مرحلــه تعیینکننــده ســرعت بــرای
همــه آلکانهاســت .نتایــج حاصــل نشــان میدهــد کــه

گزینشپذیــری نســبت بــه محصــوالت کراکینــگ بــا
افزایــش دمــا افزایــش مییابــد تــا ایــن کــه در یــک

دمــا ،بســته بــه نــوع کاتالیــزور ،بــه حداکثــر مقــدار
خــود میرســد و از آن پــس بــا افزایــش دمــا رونــد
ی کــه بــرای محصــوالت
کاهشــی خواهــد داشــت ،در حالـ 
آروماتیــک در مــورد همــه کاتالیزورهــا گزینشپذیــری

بــا دمــا افزایــش مییابــد .بــا نگاهــی بــه نتایــج حاصــل از

کراکینــگ و آروماتیزاســیون ایــن گونــه بــه نظــر میرســد
کــه نســبت  Si/Zrرقابــت بیــن ایــن دو مســیر واکنشــی را
از طریــق تغییــر اســیدیته ترکیــب (تغییــر تعــداد ،قــدرت

و نــوع مکانهــای اســیدی) تحــت تاثیــر قــرار میدهــد.
بــرای کاتالیــزور با کمتریــن مقــدار زیرکونیــم

()Si/Zr=35

کــه دارای کمتریــن مقــدار اســیدیته (هــم از نظــر تعــداد
و هــم از نظــر قــدرت) اســت ،آروماتیزاســیون بــا افزایــش

دمــا افزایــش مییابــد کــه ایــن مســئله میتوانــد ناشــی
از ایــن حقیقــت باشــد کــه بــرای انجــام آروماتیزاســیون

بــه مکانهــای بــا قــدرت اســیدی کــم نیــاز اســت[.]14

در نتیجــه در رقابــت بیــن آروماتیزاســیون و کراکینــگ
بــا افزایــش دمــا ،کــه محــرک هــر دو واکنــش اســت،
ی کــه
آروماتیزاســیون مســیر غالــب خواهــد بــود .در حالـ 

در محتــوای بــاالی  ،Zrطبیعــت مکانهــای اســیدی
(مــکان برونشــتد و مــکان لوویــس) تعیینکننــده مســیر

غالــب انجــام واکنــش اســت.

واکنــش ایزومریزاســیون بــر روی مکانهــای اســیدی
اســت .در نتیجــه ایزومریزاســیون بــر روی مکانهــای

1. Dehydrocyclization
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بــا توجــه بــه گزارشهــای موجــود در منابــع ،بــا کاهــش

میرســد کــه رابطــه خطــی بیــن اســیدیته ســطحی و

مــکان اســیدی برونشــتد و لوویــس افزایــش میيابنــد.

کــه عوامــل دیگــری مثــل خــواص بافتــی و عامــل فلــزی

نســبت  ،Si/Zrاســیدیتهو همزمــان بــا آن هــر دو نــوع
رونــد مشاهدهشــده در توافــق بــا گزارشهــای موجــود

در منابــع اســت کــه مطابــق بــا ایــن نتایــج ،افزایــش
اســیدیته لوویــس گزینشپذیــری نســبت بــه تولوئــن

فعالیــت کاتالیزورهــا وجــود نــدارد و ایــن بدیــن معناســت

نیــز بــر فعالیــت کاتالیــزوری تاثیرگذارانــد .جــدول
 1خــواص بافتــی کاتالیزورهــای سنتزشــده را نشــان
میدهــد کــه نتایــج حاصــل را تأییــد میکننــد.

را در واکنــش ریفرمینــگ  -nهپتــان افزایــش خواهــد

جــدول  2گزینشپذیــری نســبت بــه محصــوالت ایزومــری

آروماتیزاســیون و کراکینــگ وجــود دارد کــه خــواص

ایــن مطلــب اســت کــه گزینشپذیــری نســبت بــه

جهتگیــری فضایــی کاتالیــزور ،پراکندگــی فــاز فلــزی

ایــن کاهــش گزینشپذیــری را میتــوان بــه محدودیــت

ایــن رقابــت تاثیــر میگذارنــد و ترکیبــی از تمــام خــواص

نســبت داد[ .]16ایــن مســئله در توافــق بــا ایــن واقعیــت

واکنــش خواهــد بــود.

آروماتیزاســیون واکنشهــای متوالــی هســتند.

داد[ .]15در نتیجــه در دماهــای بــاال رقابتــی بیــن

بــر حســب دمــا را نشــان میدهــد .نتایــج حاصــل مؤیــد

کاتالیزورهــا از جملــه اســیدیته ،نــوع مکانهــای اســیدی،

محصــوالت ایزومــری بــا افزایــش دمــا کاهــش مییابــد.

و همچنیــن تــوازن بیــن مکانهــای اســیدی فلــزی بــر

ترمودینامیکــی در واکنــش ایزومریزاســیون بــا افزایــش دمــا

ذکرشــده تعیینکننــده مســیر یــا مســیرهای غالــب

اســت کــه واکنشهــای ایزومریزاســیون و هیدروکراکینــگ/

نتایــج حاصــل از بررســی کاتالیــزور

Pt/W-Zr(35)-HMS

نشــان میدهــد کــه محصــول اصلــی در محــدوده دمایــی

نتایــج حاصــل از بررســی محصــوالت ایزومــره نشــان
میدهــد کــه نســبت مولــی ایزومرهــای چندشــاخه بــه

پاییــن ایزوهپتانهاســت و گزینشپذیــری محصــوالت

تکشــاخه بیــن  0/7و  1/1تغییــر میکنــد .تشــکیل

بهترتیــب زیــر تغییــر میکنــد:

بزرگتــر بــه مراتــب ســختتر از ایزومرهــای تکشــاخه

ایزومریزاســیون بــرای نســبتهای متفــاوت از

Si/Zr

ایزومرهــای چندشــاخه بــه دلیــل انــدازه مولکولــی

Si/Zr=35 > Si/Zr=20 > Si/Zr=10

اســت .در واقــع تشــکیل ،نفــوذ و واجــذب ایــن ترکیبــات

بــر خــاف انتظــار باالتریــن فعالیــت مربــوط بــه کاتالیــزور

از میــان حفــرات اغلــب کاتالیزورهــا مثــل کاتالیزورهــای

را دارد در حالــیکــه رفتــار دو کاتالیــزور بــا نســبت 10

افزایــش گزینشپذیــری نســبت بــه محصــوالت کراکینــگ

 Pt/W-Zr(35)-HMSاســت کــه کمتریــن مقــدار اســیدیته

زئولیتــی بســیار ســخت اســت کــه ایــن مســئله موجــب

و  20بــر طبــق مقــدار اســیدیته موجــود اســت .بــه نظــر

میشــود.

جدول  2گزینشپذیری نسبت به محصوالت ایزومره ریفرمینگ نرمال هپتان با استفاده از کاتالیزورهای .Pt/W-Zr(x=10, 20 & 35)-HMS
Pt/W-Zr(35)-HMS

چندشاخه
42/9
32/8
29/5
21/8
8/3
5/1
2/8

تکشاخه
39/8
38/9
34/5
24/6
10/5
4/9
3/9

Pt/W-Zr(20)-HMS

چندشاخه
36/4
24/8
21/3
18/4
11/4
9/1
6/0

ایزومرهای C7

تکشاخه
35/5
25/7
21/9
19/0
14/7
10/3
5/5

Pt/W-Zr(10)-HMS

چندشاخه
39/1
30/9
26/5
18/6
16/0
10/3
7/8

تکشاخه
36/7
31/5
27/1
18/8
15/3
15/2
6/3

محصوالت
دما ()°C
200
250
300
350
400
450
500
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نتیجهگیری

ایــن محصــوالت در حضــور کاتالیزورهــای تهیهشــده

نتایــج مربــوط بــه واکنشهــای بررسیشــده نشــان

مطلــوب در کاتالیزورهــای مزوحفــرهای اســت .مکانیســم

تبدیــل کاتالیــزوری نرمــال هپتــان دارد .فعالیــت بــاال

واکنــش بــر روی زئولیتهــا نشــان میدهــد کــه طــی

بــه محصــوالت مطلــوب (آروماتیــک یــا ایزومــره ،بســته

ایزومرهــای تکشــاخه محصــول غالــب هســتند کــه

مشــاهده شــده اســت .نســبت  Si/Zrدر پایههــای

در حالیکــه در درصــد تبدیلهــای بــاال ،ماکزیمــم

تعــداد ،قــدرت و نــوع مکانهــای اســیدی اســت .در

اســت و بــا توجــه بــه ایــن یافتههــا محققــان بیــان

در تعییــن گزینشپذیــری نســبت بــه محصــوالت

فرآینــد ایزومریزاســیون و محصــوالت چندشــاخه

چندشــاخه و همچنیــن عــدم تشــکیل بنــزن از مزایــای

بــه چندشــاخه هســتند[ .]17در حالــی کــه در دادههــای

میرســد کــه ســاختار مزوحفــره و خــواص اســیدی ایــن

در نتیجــه میتــوان گفــت کــه در فرآینــد ایزومریزاســیون

داشــته باشــد .در واقــع میتــوان فعالیــت بــاالی ایــن

تکشــاخه و هــم چندشــاخ ه از حــد واســط مشــابهی

بــاال کــه منجــر بــه پراکندگــی زیــاد فــاز فلــزی میشــود؛

اســت .بنابرایــن ،ســرعت تشــکیل محصــول تکشــاخه

بــه افزایــش ســرعت نفــوذ ،انتقــال مــواد واکنشدهنــده

گزینشپذیــری نســبت بــه ایزوبوتــان بــا افزایــش دمــا

همزمــان دو نــوع مــکان اســیدی برونشــتد و لوویــس در

رونــد عکــس اســت .براســاس اطالعــات موجــود در منابــع،

وجــود همزمــان ایــن دو نــوع مــکان اســیدی بــهعلــت

هگــزان موجــب تشــکیل -nبوتــان و پروپــان میگــردد؛

فعالیــت کاتالیــزوری را بــه همــراه خواهــد داشــت.

 2و  -4دی متیــل پنتــان موجــب تشــکیل ایزوبوتــان و

تشکر و قدرداني

نشــاندهنده اهمیــت وجــود حفــرات بــا میانگیــن قطــر

از مؤثــر بــودن کاتالیزورهــای مزوحفــره تهیهشــده در

تشــکیل محصــوالت تکشــاخه و چندشــاخه درخصــوص

و گزینشپذیــری بســیار خــوب ایــن کاتالیــزور نســبت

واکنــش ایزومریزاســیون ،در درصــد تبدیلهــای پاییــن،

بــه شــرایط واکنــش) در واکنــش ریفرمینــگ -nهپتــان

مقدارشــان بــا افزایــش درصــد تبدیــل افزایــش مییابــد.

مزوحفــرهای ،تعیینکننــده خــواص اســیدی از جملــه

محصــول ایزومــری مربــوط بــه ایزومرهــای چندشــاخه

ایــن میــان خــواص اســیدی نقــش بســیار مؤثــری

کردنــد کــه محصــوالت تکشــاخه محصــول اولیــه

مختلــف نشــان میدهنــد .تولیــد ترکیبــات ایزومــری

محصــول ثانویــه و حاصــل تبدیــل محصــوالت تکشــاخه

مهــم کاتالیزورهــای مزوحفــرهای مذکــور اســت .بــه نظــر

تجربــی ایــن پژوهــش ،چنیــن رونــدی مشــاهده نگردیــد.

ترکیبــات تأثیــر بســزایی در کارایــی کاتالیــزوری آنهــا

توســط کاتالیزورهــای  ،W-Zr-HMSهــم محصــول

ترکیبــات را بــه عوامــل زیــر نســبت داد :الــف) ســطح ویژه

حاصــل میشــوند و تنهــا تفــاوت در ســرعت تشــکیل

ب) وجــود ســاختار مزوحفــرهای در ترکیبــات کــه منجــر

بیشــتر از چندشــاخه اســت .طبــق نتایــج بهدســتآمده

و محصــوالت در منافــذ کاتالیــزور میگــردد و ج) وجــود

کاهــش مییابــد ،در حالــیکــه بــرای -nبوتــان ایــن

ایــن ترکیبــات .مطابــق گزارشهــای موجــود در منابــع،

کراکینــگ  2و  -3دی متیــل پنتــان و  2یــا  -3متیــل

اثــر ســینرجیک (همکاریکننــده) بیــن آنهــا ،افزایــش

در صورتــی کــه کراکینــگ  2و  -2دی متیــل پنتــان و

پروپــان میشــود[ 18و  .]19ایــن نتایــج نشــاندهنده آن

نویســندگان ایــن مقالــه الزم میداننــد کــه از زحمــات

متیــل پنتــان پایدارتــر از  2و  -2دی متیــل پنتــان و  2و

راهنمایــی و مشــاوره بیدریــغ ،و همچنیــن پژوهشــگاه

محصــوالت چندشــاخه توافــق دارد .همچنیــن محصــوالت

تســتهای موردنیــاز در اختیارشــان قــرار داد ،تشــکر و

هســتند کــه در محــدوده دمایــی موردمطالعــه  2و  -3دی

پژوهشــكده كاتاليســت پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،بــراي

 -4دی متیــل پنتــان اســت کــه ایــن مســئله بــا توزیــع

صنعــت نفــت کــه امکانــات خــود را جهــت انجــام

آروماتیــک نیــز در توزیــع محصــوالت مشــاهده میگــردد.

قدردانــی كننــد.
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