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تبدیل متانول به هیدروکربنهای آروماتیک با
استفاده از گاماآلومینا و زئولیت H-Beta
علی الیاسی* و سیدحیدر محمودی نجفی
پژوهشکده فناوریهای شیمیایی ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت95/10/6 :

تاريخ پذيرش96/8/16 :

چكيده
در ایــن مقالــه نتایــج مربــوط بــه اســتفاده از دو کاتالیســت گاماآلومینــا و زئولیــت  H-Betaبــرای تبدیــل متانــول بــه هیدروکربنهــای
آروماتیکــی ارائــه شــده اســت .در آزمایشهــای انجــام شــده از یــک راکتــور بســتر ثابــت عمــودی بــا جریــان خــوراک از بــاال بــه پاییــن
اســتفاده شــد .گاماآلومینــا در باالتریــن بخــش راکتــور قــرار داده شــده تــا بــا عبــور متانــول از روی آن بــه دیمتیلاتــر تبدیــل شــود
و در ادامــه از زئولیــت  H-Betaبــرای تبدیــل دیمتیلاتــر بــه هیدروکربــن آروماتیــک اســتفاده شــده اســت .هــر دو کاتالیســت تبدیــل
متانــول و تبدیــل دیمتیلاتــر دارای ابعــاد بیــن  1تــا  2 mmو نســبت وزنــی آنهــا  1بــه  1و در هــر آزمایــش حــدود  2 gمــورد اســتفاده
قــرار گرفتهانــد .بهعــاوه نســبت ســیلیس بــه آلومینــا در زئولیــت  H-Betaمــورد اســتفاده  7/9و ســطح ویــژه آن  500 m2/gاســت.
همچنیــن اصلیتریــن جــزء گاماآلومینــای اســتفاده شــده  Al2O3بــا ســطح ویــژه  192 m2/gاســت .آزمایشهــا در گســتره دمایــی
 250تــا  370ºCانجــام گرفتــه اســت .ســرعت فضایــی ( )WHSVمطلــوب بــرای کاتالیســت  H-Betaدر دمــای  370ºCمعــادل 7/11 h-1
(بــدون در نظــر گرفتــن وزن گاماآلومینــا) بهدســت آمــده اســت .براســاس آنالیــز کروماتوگرافــی گازی -طیفســنجی جرمــی انجــام
گرفتــه بــرروی نمونههــای خروجــی از راکتــور اصلیتریــن ترکیــب آروماتیــک تولیدشــده هگزامتیلبنــزن اســت کــه توســط روشهــای
طیفســنجی زیرقرمــز و تشــدید مغناطیســی هســته پروتــون و کربــن شناســایی شــده اســت .اگــر چــه هیدروکربنهــای دیگــری نظیــر
تریاتیلبنــزن ،اتیلپنتامتیلبنــزن و دیمتیلاتیلبنــزن نیــز در مــواد خروجــی از راکتــور مشــخص شــدهاند.
كلمات كليدي :تبدیل متانول ،زئولیت ،دیمتیلاتر ،هیدروکربن ،گاماآلومینا

مقدمه

ایــران یکــی از بزرگتریــن کشــورهای تولیــد کننــده

متانــول اســت و تبدیــل متانــول بــه هیدروکربنهــای
مختلــف گام مهمــی در فرآیندهــای تبدیــات گاز طبیعــی
بــه حســاب میآیــد .در ایــن خصــوص میتــوان از فرآینــد

کلــی تبدیــل متانــول بــه هیدروکربنهــا ( )MTHنــام بــرد
*مسؤول مكاتبات
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و از زیــر مجموعــه هــای ایــن فرآینــد میتــوان بــه تبدیــل
متانــول بــه الفیــن ( ،)MTOمتانــول بــه بنزیــن (،)MTG

متانــول بــه پروپــن ( )MTPو متانــول بــه آروماتیکهــا

( )MTAاشــاره کــرد [ .]1کاتالیســت مرســوم بــرای تبدیــل
متانــول بــه هیدروکربنهــا زئولیتهــا هســتند .ترکیبــات

زئولیــت خانــوادهاي از ترکیبــات آلومينوســيليكات بلوريــن

هســتند کــه ضمــن داشــتن پايــداري حرارتــي زیــاد،
ظرفيــت تبــادل يونــي باالیــی نیــز دارنــد.
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فرمول عمومی زئولیتها بهصورت زیر است:
 )SiO 2 ( x .) A lO 2− ( y  .zH 2 O

تاثیــر انتخابــی و گزینشپذیــری آن و شــرایط واکنــش

m+
y /m

A

میتوانــد منجــر بــه تشــکیل اولفینهــا ( ،)MTOبرشهــای

کــه در آن  Aيــک کاتيــون بــا بــار ،mا( )x,yتعــداد

بنزیــن ( ،)MTGپروپــن ( )MTPو یــا آروماتیکهــا ()MTA

مولــی سيلیســيم بــه آلومينيــم ( )Si/Alاســت .ایــن مــواد

متانــول بــه هیدروکربنهــا از مســیر نشــان داده شــده در

چهاروجهــی بــهازای هــر ســلول واحــد و  x/yنســبت
بهطــور کلــی بــه دو دســته زئولیتهــای طبیعــی و
زئولیتهــای ســنتزی تقســیم میشــوند .زئولیتهــای
ســنتزی نیــز بــه ســه دســته قابــل تقســیم هســتند کــه

عبارتنــد از:

شــوند .معمــوالً بــرای نشــان دادن شــمای عمومــی تبدیــل

شــکل  1اســتفاده میشــود.

در مــورد مکانیســم تبدیــل متانــول بــه هیدروکربنهــا،
مطالعــات و کارهــای پژوهشــی بســیاری صــورت گرفتــه
اســت و گزارشــات قابــل توجهــی در ایــن زمینــه وجــود

الــف -زئولیتهایــی کــه سیلیســیم کــم (و یــا آلومینیــم

دارد [ .]3-6همانطــور کــه اشــاره شــد زئولیتهایــی کــه

جــزء ایــن دســته از زئولیتهــا

واکنشهــای  MTHمناســب هســتند .بــرای مثــال زئولیــت

بهطــور وســیعی بــه عنــوان عامــل تبــادل یونــی اســتفاده

ســنتزی دارای پایــداری گرمایــی و خاصیــت اســیدی بــاال

زیــاد) دارنــد (کــم سیلیســیم یــا پرآلومینیــم)

زئولیتهــای

X

و

A

هســتند کــه باالتریــن مقــدار کاتیــون را دارا بــوده و

میشــوند.

ب -زئولیتهایی که سیلیس متوسط دارند.

دارای نســبت ســیلیس بــه آلومینــای باالیــی باشــند بــرای

 ZSM-5بــا فرمــول ســاختاری  NanAlnSi1-nO2یــک زئولیــت
میباشــد کــه ســرعت غیرفعــال شــدن کمــی دارد .تبدیــل

هیدروکربنهــا بــا اســتفاده از  ZSM-5عمومــا منجــر بــه

زئولیــت  Yجــزء ایــن دســته از زئولیتهــا اســت .نســبت

تشــکیل ترکیبــات آروماتیــک یا زنجیری شــاخهدار بــا تعداد

و از نظــر هندســی شــبیه زئولیــت  Xهســتند .کاهــش

کوتــاه شــده عبــارت ( )Zeolite Socony Mobileاســت ،بــرای

 Si/Alدر ایــن نــوع زئولیتهــا حــدود  1/5تــا  3/8اســت
مقــدار آلومینیــم منجــر بــه ایجــاد پایــداری گرمایــی و
اســیدی ایــن نــوع از زئولیتهــا میشــود و ایــن عامــل

باعــث شــده اســت کــه از ایــن نــوع زئولیتهــا در فرآینــد
تبدیــل هیدروکربنهــا اســتفاده شــود.

ج -زئولیتهایی که سیلیس زیاد دارند (پرسیلیس)

کربــن در گســتره  C7-C10میشــود .ایــن زئولیــت کــه نامــش
اولین بار در شــرکت نفتــی موبیــل()Mobil Oil Corporation

ســاخته شــد و بــه خاطــر خــواص کاتالیســتی آن بســیار

مــورد توجــه قــرار گرفــت [ .]7زئولیــت  ZSM-5بــه
طــور گســتردهای در بســیاری از فرآیندهــای کاتالیســتی

پتروشــیمی ماننــد فرآیندهــای کراکینــک ،ایزومریزاســیون و

ایــن دســته شــامل زئولیتهایــی اســت کــه نســبت

آلکیالســیون اســتفاده میشــود [ 9و  .]8تبدیــل متانــول بــه

اســیدیته ایــن زئولیتهــا میتوانــد بــرای واکنشهــای

 ZSM-5بهعنــوان یــک زئولیــت پرســیلیس امکانپذیــر

 Si/Alدر آنهــا بیــن  10تــا  100و یــا بیشــتر اســت .مقــدار
کاتالیســتی تبدیــل متانــول بــه هیدروکربنهــا مناســب
باشــد [ .]2تبدیــل متانــول بــه هیدروکربنهــا بــا کمــک

کاتالیســتهای زئولیتــی بــا توجــه بــه نــوع کاتالیســت،

هیدروکربنهــا بــا بهکارگیــری زئولیــت  H-Betaنیــز نظیــر
بــوده و بــرای اولیــن بــار بــرای چنیــن تبدیالتــی معرفــی
شــد [.]10

شکل  1شمای عمومی از مسیر تبدیل متانول به هیدروکربنها
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یــک مطالعــه تکمیلــی در اســتفاده از ایــن کاتالیســت

زئولیــت  :H-Betaســاخت شــركت  Sud-Chemieآلمــان و

( H-Betaبــا نســبت  )Si/Al=13تهیــه شــده از شــرکت

جــدول  2آورده شــده اســت.

بــه انجــام رســید [ .]11در گــزارش مذکــور از زئولیــت
 PQ Zeolite BVبــرای انجــام واکنش  MTHاســتفاده شــد.

واکنــش در دمــای  400ºCو بــا  140 mgکاتالیســت و بــا
ســرعتهای فضایــی  7/2و  0/8 h-1انجــام شــد .در ایــن
آزمایشهــا فشــار جزیــی متانــول  160یــا

و فشــار کل

atm

mbar

122

 1بــوده اســت .نتایــج بهدســت

آمــده نشــان داد کــه محصــوالت اصلــی واکنــش اتــان،

پروپــان ،ایزوبوتــان ،هگزامتیلبنــزن و پنتامتیلبنــزن
اســت .بهعــاوه ایــن محققیــن متوجــه شــدند کــه

درصــد آروماتیکهــا در محصــوالت بهدســت آمــده بــا
گذشــت زمــان انجــام واکنــش ( )TOSتغییــر میکنــد.
در ســالهای بعــد نیــز اســتفاده از زئولیــت

H-Beta

بهعنــوان کاتالیســت در واکنشهــای تبدلــی متانــول بــه

هیدروکربنهــا گســترش یافــت [.]12

در مطالعــه حاضــر قابلیــت یــک نــوع زئولیــت تجــاری

 H-Betaبــرای تبدیــل دیمتیلاتــر بــه آروماتیکهــا در

کنــار اســتفاده از گاماآلومینــا بــرای تبدیــل متانــول بــه
دیمتیلاتــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه و نتایــج حاصــل

بــا كــد  H-Beta25اســت .مشــخصات ايــن كاتاليســت در

جدول  1مشخصات گاماآلومینای مورد استفاده
Al2O3

جزء اصلی

( Na2Oدرصد وزنی)

حداکثر 0/1

( Fe2O3درصد وزنی)

حداکثر 0/15

دانسیته ()g/cm3

0/650

سطح ویژه ()m2/g

192

حجم ویژه حفرات ()cm3/g

450

شعاع حفرات ()nm

470

جدول  2مشخصات زئوليت  H-Betaمورد استفاده
( Al2O3درصد وزنی)

<6

( SiO2درصد وزنی)

< 90

( Na2Oدرصد وزنی)

> 0/1

( Si/Alنسبت وزنی)

حدود 7/9

سطح ویژه ()m2/g

< 500

دستگاههاي مورد استفاده

ارائــه شــده و مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .نســبت

بــرای آنالیــز و شناســایی نمونههــای خروجــی از راکتــور

اســت و دمــا کمتــر از  370ºCبــوده کــه هــر دو کمتــر از

گازی -طیفســنج جرمی( 1مــدل  CP3800و Saturn 2200

عــاوه در پژوهــش حاضــر از دو کاتالیســت گاماآلومینــا

تشــدید مغناطیســی هســته

ســاخت

 Mikkelsonمتفــاوت اســت.

ســاخت شــرکت  Brukerآلمــان) و همچنیــن دســتگاه

بخش تجربی

 )Büchiاســتفاده شــده اســت .بــرای ارزیابــی فرآینــدی

سیلیســیم بــه آلومینیــم در کار حاضــر حــدود  7/9بــه 1

کار گــزارش شــده توســط  ]11[ Mikkelsenاســت .بــه
و  H-Betaاســتفاده شــده کــه از ایــن لحــاظ نیــز بــا کار

مواد مورداستفاده

و محصــوالت بهدســت آمــده از دســتگاه کروماتوگرافــی
ســاخت شــرکت  Varianهلنــد) روشهــای طیفســنجی
2

(MHz 500

شــرکت  Brukerآلمــان) ،زیرقرمــز ( 3cمــدل

Tensor 27

اندازهگیــری نقطــه ذوب (مــدل  510ســاخت شــرکت
کاتالیســت هتــروژن و انجــام فرآینــد ،از يــک دســتگاه

متانــول :بــا خلــوص  %99/99تهیــه شــده از شــرکت

چنــدمنظــوره کاتاتســت مجهــز بــه راکتــور بســتر ثابــت

گاماآلومینــا :تهیــه شــده از شــرکت  BASFآلمــان بــا کــد

گرفتــه بــود [.]13

پتروشــیمی ایــران

 .Kat. D10-10 S4ویژگیهــای ایــن مــاده در جــدول 1

نشــان داده شــده اســت.

اســتفاده شــد کــه در کارهــای پیشــین اســتفاده قــرار
1. Gas Chromatography-Mass Spectrometry
2. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
3. Fourier Transform- Infrared Spectroscopy
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نمــودار جریــان فرآینــد ( )PFDایــن دســتگاه در شــکل 2
نشــان داده شــده اســت.

بحث و نتایج

در ایــن آزمایشهــا در ناحیــه ورودی راکتــور گاماآلومینــا

نحوه انجام آزمون راکتوری

كاتاليسـتهای تهیــه شــده بــهدقــت وزن گرديــده ()2 g

و در ناحیــه بعــد از آن زئولیــت ریختــه شــده اســت .در

ناحیــه اول بــا آبگیــری از متانــول ،دیمتیلاتــر تولیــد

و درون راکتــور بســتر ثابــت عمــودی قــرار داده شــدند.

میشــود و در ادامــه ،دیمتیلاتــر بــرروی زئولیــت

و در ایــن مســیر ابتــدا کاتالیســت گاماآلومینــا و در ادامــه

بهکارگیــری گاماآلومینــا میتــوان از متانــول آبگیــری

جهــت جریــان مــواد در ایــن راکتــور از بــاال به پاییــن بوده

کاتالیســت  H-Betaقــرار داده شــد .بســتر کاتاليســتي در
فاصلــه بیــن دو صفحــه تــوري کــه در راکتــور نصــب شــده

ریختــه و ثابــت نــگاه داشــته میشــود.

بــا تنظيــم کنترلکننــده دمايــي در هــر آزمــون راکتــوري،
دمــا در حــد مــورد نظــر تنظیــم گردیــد .متانــول قبــل از

ورود بــه بســتر راکتــور حــرارت دادهشــده تــا بهصــورت
گاز فــوق داغ (و با دمای مشــخص) وارد بســتر کاتالیســتی

شــود .پــس از پايــا شــدن سيســتم ،محصــوالت تولیــد
شــده بــه همــراه خــوراک گازی واکنــش نــداده از راکتــور

خــارج شــده و وارد یــک جداکننــده میگردنــد کــه
توســط حمــام آب ســرد خنــک نگــه داشــته شــده اســت.

در جداکننــده محصــول بــه دو بخــش مایــع و گاز تفکیــک

گشــته تــا امــکان آنالیــز هــر یــک فراهــم شــود.

واکنــش داده و بــه هیدروکربنهــا تبدیــل میشــود .بــا
نمــوده تــا  DMEتشــکیل شــود و ســپس  DMEبهدســت

آمــده ب ـرروی کاتالیســت دوم ( )H-Betaبــه هیدروکربــن
تبدیــل خواهــد شــد .در صورتیکــه فقــط از زئولیــت
بــرای واکنشهــای فــوق اســتفاده شــود ،بهدلیــل
فعالیــت زیــاد زئولیــت علیرغــم انجــام واکنشهــای
آبگیــری و تبدیــل  DMEبــه هیدروکربــن ،بــا کراکینــگ

بخشــی از متانــول ،بـرروی ســطح زئولیــت کربــن تشــکیل

شــده و فعالیــت آن را زودتــر کاهــش خواهــد داد ،امــا بــا

انجــام آبگیــری ب ـرروی گاماآلومینــا ایــن پدیــده کمتــر
رخ خواهــد داد .قابــل ذکــر اســت کــه در دماهــای کمتــر
از  200ºCواکنشــی رخ نمیدهــد .امــا واکنــش تولیــد
دیمتیلاتــر در دماهــای باالتــر از  220ºCآغــاز و در

دماهــای باالتــر از  300ºCمــاده جامــد بلــوری ســوزنی
شــکلی تشــکیل میگــردد کــه در متانــول نامحلــول امــا

در کلروفــرم بهخوبــی قابــل حــل اســت.

هيتر

مخزن خوراك (متانول)
مخزن گاز خنثی

راكتور

ميكسر

فلومتر

كولر

تبخيركننده

پمپ دوزينگ

مبدل حرارتي
شکل  PFD 2سیستم کاتاتست مورد استفاده برای ارزیابی کاتالیست  H-Betaدر تبدیل متانول به آروماتیکها .جداكننده گاز و مايعLI ،
نشانگر سطح مايع NV ،شير سوزني PI ،فشارسنج CV ،شير يك طرفه PSV ،شير اطمينان TIC ،كنترلكننده و نمايشگر دما BPR ،تنظيم
كننده فشار پشت خط
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تصویــری از بلورهــای ایــن مــاده کــه در اطــراف ترمــوول

نشــان داده شــده اســت .در طیــف تشــدید مغناطیســی

داده شــده اســت .آنالیــز  CHNSبــرروی مــاده جامــد

 2/29مربــوط بــه پروتونهــای متصــل بــه کربنهــای

راکتــور مــورد اســتفاده تشــکیل شــده ،در شــکل  3نشــان
ســوزنی شــکل ،نشــاندهنده هیدروکربنــی بــودن ایــن
مــاده اســت .نتایــج حاصــل در جــدول  3آورده شــده

اســت .همانطــور کــه جــدول  3نشــان میدهــد مــاده

بهدســت آمــده هیدروکربنــی بــوده و نســبت کربــن

بــه هیــدروژن ایــن مــاده حــدود  8بــه  1اســت .بــر
ایــن اســاس فرمــول کلــی ایــن مــاده بلــوری بهصــورت
 )C2H3)nقابــل تصــور اســت.

هســته پروتــون فقــط یــک پیــک یکتایــی در ناحیــه ppm

سیرشــده مشــاهده شــده اســت .در حالیکــه در طیــف
تشــدید مغناطیســی هســته کربــن دو پیــک در نواحــی

 17/2و  132/5 ppmمالحظــه شــدند کــه میتواننــد
بهترتیــب مربــوط بــه کربنهــای سیرشــده و سیرنشــده
یــا آروماتیــک باشــند.

همچنیــن نقطــه ذوب ایــن مــاده در دامنــه  162تــا
 165ºCقــرار دارد .بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده

و بــا مقایســه مشــخصات مذکــور بــا مراجــع ،مــاده جامــد
بلــوری تشــکیل شــده هگزامتیلبنــزن بــا فرمــول

شــیمیایی  C12H18اســت که ســاختار آن در شــکل  6نشــان

داده شــده اســت .نقطــه ذوب گــزارش شــده بــرای ایــن

ترکیــب در مراجــع  164تــا  166ºCاســت کــه بــا مقــدار
اندازهگیــری شــده در ایــن تحقیــق کام ـ ً
ا مطابقــت دارد
شکل  3تصویری از بلورهای جامد سوزنی تشکیل شده در اطراف

[ .]15بــرای تاییــد ســاختار ،طیــف زیرقرمــز ایــن مــاده
بــا مراجــع موجــود مقایســه شــده اســت کــه کام ـ ً
ا بــا

جدول  3نتایج آنالیز  CHNSنمونه جامد بلوری خروجی از
راکتور

 1H-NMRهگزامتیلبنــزن در مراجــع یــک پیــک یکتایــی

ترموول راکتور

%C

%H

81/4872

10/3981

در طیــف زیرقرمــز ایــن مــاده بلــوری چندیــن جــذب
قــوی در نواحــی 1378/1 ،1455/4 ،2916/8 ،2992/7

و  1057/1 cm-1مشــاهده میشــوند کــه بــه ترتیــب

مربــوط بــه ارتعاشــات کششــی نامتقــارن

پیوندهــای C-H

سیرشــده ،ارتعاشــات کششــی پیوندهــای  C=Cآروماتیک،

ارتعاشــات خمشــی پیوندهــای ( C-Hگروههــای متیــل)

هســتند (شــکل  -4الــف).

بهعــاوه بــرای شناســایی دقیــق ســاختار نمونــه

بلــوری ،طیفهــای تشــدید مغناطیســی هســته پروتــون
()1H-NMR

طیــف

و کربــن

H-NMR

1

()13C-NMR

نیــز تهیــه شــدند.

کــه نمونــهای از محصــول بلــوری

بهدســت آمــده در ایــن تحقیــق میباشــد ،در شــکل 5

آنهــا همخوانــی دارد (شــکل -4ب) .همچنیــن در طیــف
در  22/2 ppmو در طیــف  13C-NMRآن نیــز دو پیــک
در نواحــی  16/8و

ppm

 132گــزارش شــدهاند کــه

ســاختار پیشــنهادی را تاییــد میکننــد [ .]14بــا توجــه

بــه قطعیــت یافتــن تشــکیل یــک هیدروکربــن حلقــوی در
واکنــش متانــول ب ـرروی گاماآلومینــا و زئولیــت ،H-Beta
مســلم گردیــد کــه کاتالیس ـتهای مورداســتفاده قابلیــت

انجــام واکنــش تبدیــل متانــول بــه ترکیبــات آروماتیــک
()MTA

را دارنــد .جهــت آزمــون بیشــتر ،محصــول

خروجــی از راکتــور تحــت آزمــون کروماتوگرافــی گازی-
طیفســنجی جرمــی ( )GC-MSقــرار گرفــت .بــرای ایــن
منظــور بــه نمونــه بهدســت آمــده ابتــدا کلروفــرم اضافه شــد

و ســپس فــاز آلــی جــدا شــده و تحــت آزمــون قــرار گرفــت.

کروماتوگــرام گازی نمونــه خروجــی از راکتــور در شــکل 7

نشــان داده شــده و اجــزاء تشــکیلدهنده آن براســاس بانــک
اطالعاتــی موجــود در جــدول  4مشــخص شــدهاند.

شماره  ،99خرداد و تیر 1397

42

درصد عبور ()%

89/9
89
88
الف
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67/6
4000 3600 3200 2800 2400 2200 1800 1600 1400 1200 1000 800 600450/0
عدد موجی cm-1
100

ب

2000

1500
1000
500
عدد موجی cm
شکل  4طیفهای زیرقرمز الف) نمونه بلوری حاصل از واکنش تبدیل متانول و ب) هگزامتیلبنزن گزارش شده در مرجع [.]14
-1

3000

4000

0

درصد عبور ()%

50

تبدیل متانول به هیدروکربنهای ...

1

2

43

13 12 11 10 9 8 7
6
5
4 3
1
شکل  5طیف  H-NMRنمونه بلوری بهدست آمده درکلروفرمd1-

14

شکل  6ساختار شیمیایی هگزامتیلبنزن

17/5
15/0
12/5
10/0

5/0
2/5
0/0
30

25

20

15

زمان ()min

10
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جدول  4مهمترین اجزاء تشخیص داده شده در فاز آلی محصول خروجی از راکتور
ردیف

نام ترکیب

مقدار درصد
()%

زمان اقامت
()min

1

اورتو -زایلن

0/131

7/292

C8H10

2

پارا -زایلن

0/122

7/950

C8H10

3

پنتامتیلبنزن

0/125

17/743

C11H16

4

 -1،3،5تریاتیلبنزن

4/474

19/574

C12H18

5

مشتقات دیاتیل -دیمتیلبنزن

0/578

21/193

0/781

21/570

6

هگزامتیلبنزن

84/98

24/255

C12H18

7

اتیلپنتامتیلبنزن

3/138

25/457

C13H20

8

 -1،4دیمتیل -5 ،2 -بیس (-2پروپیل) بنزن

3/003

26/831

C14H22

9

 -1،1دیمتیل اتیل) -2،3-دیهیدرو -1،1-دیمتیل -H1 -ایندن

0/226

28/195

C15H22

10

 -7 ،6 ،5 ،3 ،3پنتامتیل -1 -ایندانون

0/122

29/944

C14H18O

فرمول شیمیایی

C12H18

بــر ایــن اســاس ،مهمتریــن مــاده تشــخیص داده شــده

در دماهایــی باالتــر از  300ºCانجــام گرفــت ،محصولــی

آلــی حــدود  %85را شــامل میشــود .بهطــور کلــی نتیحــه

بلورهــای ســوزنی شــکل و بــا قابلیــت ســوختن همــراه

هگزامتیلبنــزن اســت کــه در مقایســه بــا بقیــه اجــزاء

بهدســت آمــده نشــان میدهــد کــه بــه غیــر از فــاز گاز

خــارج شــده از راکتــور ،بخــش آلــی محصــول خروجــی

از راکتــور حــاوی بیــش از  %90ترکیبــات آروماتیــک
حلقــوی ماننــد هگزامتیلبنــزن -1،3،5 ،تریاتیلبنــزن،
اتیلپنتامتیلبنــزن و  -1،4دیمتیــل -2،5-بیــس (-2

پروپیــل) بنــزن اســت .بهعــاوه مقادیــر اندکــی ترکیبــات
نفتالنــی و مقــدار بســیار جزیــی از یــک ترکیــب حلقــوی

اکســیژندار (مشــتق ایندانــون) نیــز دیــده شــده اســت.
نتیجهگیری

بــه منظــور تبدیــل متانــول بــه هیدروکربنهــای
آروماتیــک از طریــق حدواســط دیمتیلاتــر ،از یــک

راکتــور بســتر ثابــت بــا دو نــوع کاتالیســت گاماآلومینــا
و زئولیــت در دو بخــش متوالــی و بــا شــرایط فرآینــدی
مختلــف اســتفاده شــده اســت .در بخــش اول بــا

آبگیــری از متانــول ،دیمتیلاتــر تولیــد میشــود و در
ادامــه ،دیمتیلاتــر بــرروی زئولیــت واکنــش داده و بــه

هیدروکربنهــا تبدیــل میشــود .در آزمایشهایــی کــه

بهدســت میآمــد کــه در دماهــای معمولــی بــه صــورت

بــوده اســت .بــا افزایــش دمــای واکنــش مقــدار ایــن
محصــول نیــز افزایــش مییافــت ،بــه طــوری کــه در

دمــای  300ºCمیــزان تشــکیل ایــن محصــول بســیار

کــم و در دمــای  370ºCبهطــور چشــمگیری افزایــش
مییافــت .روشهــای شناســایی ســاختاری متعــدد نشــان
داد کــه ایــن مــاده هگزامتیــل بنــزن اســت .تشــکیل ایــن

مــاده در دماهــای باالتــر از  300ºCمؤیــد آن بــود کــه در

ایــن دماهــا انجــام واکنــش بهتــر صــورت میگیــرد کــه

بــا آنچــه در منابــع ذکــر شــده ســازگاری داشــت .ســرعت
فضایــی مطلــوب بــرای تشــکیل ایــن مــاده و اســتفاده

از زئولیــت  H-Betaدر دمــای  370ºCمعــادل 7/11 h-1

(بــدون در نظــر گرفتــن وزن گاماآلومینــا) بهدســت آمــد.

محصــول خروجی از راکتــور تبدیل متانول بــه هیدروکربن

از محصــول گازی جــدا شــده و بــه کمــک روش

GC-MS

مــورد آنالیــز قــرار گرفــت .آزمونهــا نشــاندهنده وجــود

ترکیبــات حلقــوی نظیرهگزامتیلبنــزن ،تریاتیلبنــزن،
اتیلپنتامتیلبنــزن و  -1،4دیمتیــل -2،5-بیــس (-2

پروپیــل) بنــزن بــه میــزان عمــده در ایــن محصــول بودند.

... تبدیل متانول به هیدروکربنهای
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امــکان انجــام ایــن پژوهــش را فراهــم نمــود تشــکر و

.قدردانــی مینماینــد

تقدیر و تشکر

بــه ایــن وســیله نویســندگان از ســازمان پژوهشهــای
علمــی و صنعتــی ایــران کــه بــا حمایــت مالــی خــود
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