شماره  ،100مرداد و شهریور 1397

98

ساخت و کاربردکاتالیستهای امولسیونی
پلی اگزوتنگستنی وانادیمی دووسونی برای
گوگردزدایی اکسایشی
فرهاد بنیشریف و محمدرضا دهقانی

*

دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت96/4/7 :

تاريخ پذيرش96/10/13 :

چكيده
آلودگیهــای زیســت محیطــی ناشــی از ســوختهای فســیلی باعــث گردیــد کــه وضــع قوانیــن ســختگیرانه ،را بــرای حــذف ترکیبــات
گوگــردی و دسـتیابی بــه روشهــای نویــن بــرای بــرآورده ســاختن ایــن قوانیــن مدنظــر قــرار گیــرد .در همیــن راســتا بــرای اولیــن بــار،
کاتالیســتهای امولســیونی پلــی اگزوتنگســتنی وانادیمــی دووســونی ]TBA]6+xP2W18-xVxO62ا( 3 ،1 ،0 = Xو  )5بــرای گوگردزدایــی
اکسایشــی ترکیبــات گوگــردی بــا موفقیــت ســنتز و بــا اســتفاده از روش آنالیــز عنصــریFTIR ،ا 31P MAS NMR ،و UV-vis DRS

ساختارشناســی شــد .ایــن کاتالیسـتها بــرای اکســایش ترکیبــات گوگــردی ،بنزوتیوفــن و دیبنزوتیوفــن بــا اســتفاده از هیدروژنپراکســید
تحــت شــرایط متعــادل (دمــای کمتــر از  100oCو فشــار اتمســفریک) مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .فعالیــت کاتالیســت بــا افزایــش مقــدار
وانادیــم در ســاختار هتروپلــی آنیــون افزایــش یافــت .واکنشپذیــری اکسایشــی ترکیــب گوگرددیبنزوتیوفــن بیشــتر از بنزوتیوفــن بــوده
اســت .کاتالیســت امولســیونی بــا باالتریــن مقــدار وانادیــم ،]TBA]11P2W13V5O62 ،قــادر اســت  %85دیبنزوتیوفــن و  %50بنزوتیوفــن را در
مــدت  75 minو دمــای  60oCبــا اســتفاده از هیدروژنپراکســید  %30حجمــی بــا نســبت مولــی اکســیژن بــه گوگــرد  4اکســید نمایــد.
كلمــات كليــدي :گوگردزدایــی کاتالیســتی -اکسایشــی ،پلیاگزومتالدووســون ،کاتالیســت امولســیونی ،وانادیــم،
تترابوتیلآمونیــوم

مقدمه

بــه خاطــر وضــع قوانیــن ســختگیرانه زیســت محیطــی

در سراســر جهــان ،حــذف گوگــرد در ســوختهای
فســیلی یــه یکــی از چالشهــای بــزرگ تبدیــل شــده

اســت .در پاالیشــگاههای جهــان ،بــا وجــود آنکــه حــذف

ترکیبــات دیبنزوتیوفنــی بهدلیــل ممانعــت فضایــی 1در
*مسؤول مكاتبات
m_dehrghrani@iust.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال ()DOI: 10.22078/pr.2018.2771.2283

ســطح کاتالیســت بــا مشــکالت فراوانــی روبــرو اســت؛

روش گوگردزدایــی هیدروژنــی 2یــک روش متــدوال بــرای
حــذف ترکیبــات گوگــردی بهشــمار میآیــد [.]3-1

بــرای دس ـتیابی بــه گوگردزدایــی عمیــق ســوخت روش
 HDSبــه شــرایط ســختتری ماننــد فشــار هیــدروژن

باالتــر ،دماهــای باالتــر و کاتالیســتهای بــا قــدرت

بیشــتر نیازمنــد اســت.

1. Steric Hindrance
)2. Hydrodesulfurization (HDS
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ایــن عوامــل ،فرآینــد را بهســمت هزینههــای باالتــر

عملیاتــی ســوق میدهــد .گوگردزدایــی اکسایشــی

1

بهدلیــل گوگردزدایــی در شــرایط متعادلتــر نســبت

ب ـهروش  HDSو عــدم نیــاز بــه گاز هیــدروژن ،بهعنــوان
یــک جانشــین مناســب بــرای روش  HDSدر ســالهای

اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت [.]4

در طــی فرآینــد گوگردزدایی اکسایشــی ترکیبات گوگردی
ســوخت بهراحتــی در تمــاس بــا یــک اکســیدکننده

مناســب بــه ترکیبــات ســولفونی 2و سولفوکســیدی 3تبدیل

میشــوند .ایــن ترکیبــات در طــی فرآینــد اســتخراج از
ســوخت خــارج میشــوند [ .]5مطالعــات گوناگونــی

دربــاره فرآینــد

ODS

بــا اســتفاده از کاتالیســتهای

مختلفــی چــون زئولیتــی [ ،]8-6کاتالیس ـتهای اکســید
فلــزی [ ]9و پلیاگزومتالهــا ]13-10[ 4صــورت پذیرفتــه

اســت .مطالعــات پیشــین نشــان میدهــد کــه در مقایســه

بــا بســیاری از کاتالیســتهای دیگــر ،ســاختارهای

پلیاگزومتالیامولســیونیکواترنریآمونیومی 5از قــدرت
بیشــتر نســبت بــه ســایر کاتالیســت برخــوردار بوده اســت
[ .]16-14عالوهبــر ایــن ،ایــن دســته از کاتالیس ـتها ،بــا
تشــکیل امولســیون و افزایــش ســطح ویــژه انتقــال جــرم

واکنــش بیــن ترکیبــات گوگــردی و اکســیدکنندهای
چــون هیــدروژن پراکســید را افزایــش میدهنــد [.]17

بررســیها نشــان میدهــد کــه ســاختارهای الکونــاری

6

جهــت بــرای اولیــن بــار کاتالیســتهای امولســیونی
]TBA]6+xP2W18-xVxO62ا( 3 ،1 ،0 =Xو  )5ســاخته شــد

و بــرای گوگردزدایــی اکسایشــی ترکیبــات بنزوتیفونــی و
دیبنزوتیوفنــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
روش کار
مواد

دی اتیــل اتــر  ،%99/7آمونیــوم مونووانــادات ،%99
ســدیمفســفات  ،%99ســولفوریکاســید  95تــا ،%98
آباکســیژنه ،%30 7ایزواکتــان  ،%99بنزوتیوفــن 8خالــص،

دیبنزوتیوفــن و ســدیم تنگســتات دو آبــه خالــص همگی
9

ســاخت شــرک ســیگما آلدریــچ جهــت ســنتز کاتالیســت
و فرآینــد گوگردزدایــی اکسایشــی مــورد اســتفاده قــرار

گرفــت.

ساخت کاتالیستهای امولسیونی

ساختارهای [ K6[P2W18O62و [ K10[P2W17O61براساس روش

ارائــه شــده در مقاالت [ ]23و ســاختارهای هتروپلیاســید
HR6+xP2W18-xVxO62ا( 3 ،1 =Xو  )5بــا اســتفاده از
روش اتــر اصــاح شــده [ ]24ســاخته شــد .بهعنــوان
مثــال ،بــرای ســاخت نمــک 0/05 ،HR11P2W13V5O62

مــول آمونیــوم مونــو وانــادات و  0/02مــول سدیمفســفات

در  100 mLآب دوبــار تقطیــر در دمــای  40 oCحــل
شــدند .ســپس 0/013 ،مــول نمــک سدیمتنگســتات بــه

کگیــن و همچنیــن ســاختارهای وانادیمــی کگیــن قــدرت

آن اضافــه شــد و مقــدار  pHمحلــول بــا اســتفاده از اضافــه

[ 16و .]17

برابــر بــا  4/4تنظیــم شــد .آنــگاه ،محلــول بهمــدت 8 hr

باالیــی را در اکســایش ترکیبــات گوگــردی نشــان میدهد
مطالعــات اندکــی بــه اســتفاده از ترکیبــات

پلیاگزومتالــی بــا ســاختار دووســون و حضــور وانادیــم
در آن بــرای گوگردزدایــی اکسایشــی پرداختــه اســت.

نمــودن مقــدار مشــخصی از ســولفوریک اســید ()1 mol/L
تحــت رفالکــس کامــل در دمــای  40oCحــرارت داده

شــد .پــس از  ،8 hrمحلــول بــه آرامــی ســرد و بــه دمــای

محیــط رســانده شــد.

مطالعــات گذشــته نشــان داد کــه ســاختار ]PW18O62]-6

دارای قــدرت باالیــی در گوگردزدایــی اکسایشــی

از ســوخت دیــزل دارد [ .]18همچنیــن ســاختار

وانادیمــی مولیبدنــی دووســونی

HR9P2Mo15V3O62

دارای قــدرت باالیــی در گوگردزدایــی باالیــی از گاز

طبیعــی برخــوردار اســت [ .]22-19بــه همیــن

)1. Oxidative Desulfurization (ODS
2. Sulphone
3. Sulfoxide
)4. Polyoxometalate (POM
5. Quaternary Ammonium
6. Lacunary
)7. Hydrogen Peroxide (H2O2
)8. Benzothiophene (BT
)9. Dibenzothiophene (DBT
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پــس از اضافــه نمــودن  150 mLدیاتیلاتــر بــه محلــول،

ســامانه انعــکاس -نفــوذ جهــت شناســایی ویژگیهــای

ادامــه بــه محلــول مــدت  1 hrاســتراحت داده میشــود

اســتاندارد داخلــی  BaSO4اســتفاده شــد .الگوهــا در فاصلــه

بــرای  5 minبــه خوبــی محلــول همــزده میشــود .در
تــا بهخوبــی فــاز روغنــی و فــاز آبــی از هــم جــدا شــوند.
محلــول بــه ســه فــاز تقســیم میشــود؛ فــاز قرمــز رنــگ

پاییــن ظــرف حــاوی دیاتیلاتــر و هتروپلیاســید

اســت .بــا تبخیــر نمــودن دیاتیلاتــر و خشــک

کــردن آن در دمــای  200 oCپــودر هتروپلــی اســید
 HR6+xP2W18-xVxO62ا( )5 ،3 ،1 =Xحاصــل میشــود.

حــال بــرای ســاخت کاتالیســت امولســیونی حــاوی
یونکواترنریآمونیــوم ،تترابوتیلآمونیــوم ،1هــر کــدام از

اســیدها ( 0/2الــی  0/22مــول) در مقــدار  15الــی30 mL
آب مقطــر حــل میگــردد .مقــدار

pH

محلــول بــا

اســتفاده از اســیدهیدروکلریدریک  4مــوالر بیــن  3الــی

 4تنظیــم میشــود .ســپس بــه محلــول حــاوی هتروپلــی

آنیــون ،محلــول آبــی حــاوی  2الــی  2/2مــول از نمــک
 TBAبهتدریــج اضافــه میشــود .رســوب حاصــل شــده

بعــد از  2 hrهمــزدن تشــکیل گشــته و ســپس با اســتفاده
از فیلتراســیون از محلــول جــدا میگــردد .ایــن رســوب
بهمــدت  12 hrدر دمایــی در حــدود  70 oCدر آون خــاء
خشــک میگــردد.
طیفهــای

بــا اســتفاده از قرصهــای

حــاوی  %3وزنــی پتاســیم برمایــد و دســتگاه

اسپکتروســکوپی

Shrimadzu-8400S

FT-IR

ســنجیده شــد .تحلیــل عنصــری کربــن ،نیتــروژن و

هیــدروژن ( )CHRNبــا اســتفاده از دســتگاه ایتالیایــی
Analyzer

elemental

CHRNS-O

4010

.Costechr Analytical Techrnologies Inc

,ECS

صــورت

پذیرفــت .مقادیــر وانادیــم ،تنگســتن و فســفر

هــر یــک از نمونههــا بــا اســتفاده از دســتگاه
ICP

Spectroscopy

بیــن  190الــی  800 nmبــا بــازه تقســیمبندی 2 nm

ســنجیده شــد .الگوهــای  31P MAS NMRبــا اســتفاده
از دســتگاه

BRUKER

مــدل

(AVANCE II-9,4, Tesla

( magnet (400 MHRzعملکــرد در  MHRz 162بههمــراه
ســر

MAS

و بهکارگیــری اســپنهای چرخشــی

ZrO2

کار کننــده در  10 KHRzجهــت بررســی رفتــار عنصــر
فســفر مرکــزی ســنجیده شــد .پارامترهــای ذخیرهســازی

اطالعــات برابــر بــا پالــس  2 μsو زمــان تکــرار  2 sو تعــداد

اســکن  2048اســت .جابهجایــی P

31

بــا اســتفاده از محلــول

آبــی  %85 HR3PO4حجمــی نرمــال گردیــد.
گوگردزدایی کاتالیستی -اکسایشی

ســوخت مــدل حــاوی  500 ppmwبنزوتیوفــن و

ppmw

 500دیبنزوتیوفــن در ایزواکتــان بــرای بررســی رفتــار
ایــن کاتالیســتها در گوگردزدایــی اکسایشــی مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت .براســاس مطالعــات پیشــین و

شــرایط عمومــی کــه در مقــاالت گذشــته مطــرح شــده
اســت [ ،]29-18فعالیــت گوگردزدایــی اکسایشــی تمــام
کاتالیس ـتها در دمــای  60oCبــا مقــدار  10 gکاتالیســت

در هــر لیتــر ســوخت مــدل مــورد ســنجش قــرار گرفــت.

ساختارشناسی کاتالیست
FT-IR

الکترونیکــی یونهــای فلــزی مرکــزی اندازهگیــری شــد .از

Plasma

Coupled

اا ()ICPS S7000, Shrimadzu

Inductively

ســنجیده شــد.

اسپکتروســکوپی فرابنفــش انتشــار یافتــه انعکاســی بــا
اســتفاده از دســتگاه  Shrimadzu UV-2101 PCمجهــز بــه

بــا توجــه بــه مطالعــات پیشــین [ ،]29-18نســبت

مولــی اکســیدکننده بــه مقــدار کل گوگــرد موجــود
در ســوخت مــدل برابــر بــا  4پایینتــر مقــدار اضافــی

بــرای اکســیدکننده هیدروژنپراکســید میباشــد .در
مطالعــات پیشــین بیــان شــده اســت کــه بــا افزایــش

مقــدار اکســیدکننده هیــدروژن پراکســید ســبب بهبــود و
افزایــش راندمــان فرآینــد خواهــد اســت .بنابرایــن در ایــن

مطالعــه جهــت انتخــاب بهتریــن کاتالیســت و بررســی
اثــر تعــداد وانادیــم بدتریــن شــرایط از نظــر حضــور

هیدروژنپراکســید در نظــر گرفتــه شــد تــا اثــر بهبــود
فرآینــد در کمتریــن مقــدار اکســیدکننده بهخوبــی

دیــده شــود.

)1. Tetrabutyl Ammonium (TBA
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بــرای تعییــن میــزان هــر یــک از ترکیبــات گوگــردی

تشــکیلدهنده کاتالیســتهای امولســیونی شــبیه بــه

کروماتوگرافــی گازی ( )Agilent، 7890Aمجهــز بــه ســتون

کاتالیســت امولســیونی شــبیه بــه آنچــه انتظــارش بــود؛

موجــود در ســوخت مــدل گوگردزدایــی شــده ،از دســتگاه
()HRP-5، 30m×32/0mm×25/0µm

اســتفاده شــد.

آشکارســاز

مقادیــر محاســباتی اســت .ایــن بــدان معنــا اســت کــه
تشــکیل شــده اســت (جــدول .)1

FID

در شــکل  1الگوهــای  ،FT-IRکاتالیس ـتهای امولســیونی

خطاهایــی کــه در ایــن کار میتــوان ذکــر شــود عبارتنــد

نشــان داده شــده اســت .پیونــد  P=Oبیــن 1080 cm-1

اســت .در ایــن کار بــا اجــرای آزمایشــات توســط یــک

1468

تــا  1090 cm-1نشــاندهنده حفــظ ســاختار دووســون

از ،خطــای انســانی کــه ناشــی از اجــرا کننــده آزمایشــات

در ســاختار اســت .عالوهبــر ایــن ،بانــد

نفــر بــه کمتریــن میــزان خــود رســیده اســت؛ در مــورد

cm-1

مربــوط بــه ارتعــاش پیونــد  C-HRترکیبــات  CHR3و
 CHR2اســت .ارتعــاش کششــی متقــارن  C-HRدر ناحیــه

تســت راکتــوری ،واکنشهــا ســه بــار تکــرار صــورت

 2958 cm-1ناشــی از ســاختارهای  CHR3و  CHR2دیــده

پذیرفــت کــه میانگیــن ســه بــار بیــان شــد .توجــه شــود

میشــود .اسپکتروســکوپی  FT-IRنشــان میدهــد کــه

کــه فاصلــه عــددی نتایــج در هــر بــار تکــرار بســیار بــه

کاتیونهــای کواترنــری آمونیومــی از طریــق پیوندهــای

هــم نزدیــک بــوده اســت (کمتــر از  %2فاصلــه در هــر

الکترواســتاتیکی بــه آنیــون دووســون بهخوبــی متصــل

بــار تکــرار) .و خطــای دســتگاهی کــه بــا کالیبــره نمــودن

شــدهاند [ .]25پیوندهــای حــول  3420مربــوط بــه

دســتگاههای مــورد اســتفاده در آزمایشــات شــامل پلیــت

ارتعاشــات

حرارتــی ،تــرازو ،کروماتوگرافــی و آون ایــن موضــوع بــه

کمتریــن میــزان خــود رســانده شــده اســت .دســتگاههای

O-HR

بــرای ســاختارهای کاتالیســتهای

امولســیونی اســت [ .]25ایــن موضــوع نشــاندهنده وجــود

پیوندهــای هیدروژنــی بیــن کاتیــون امولســیونکننده و

تشــخیصی توســط اپراتــور دســتگاه در بــازه مــورد نظــر

آنیــون پلیاگزومتــال اســت .الگوهــای پرتــوی فرابنفــش

کالیبــره شــدهاند.

کاتالیســتها در شــکل  2نشــان داده شــده اســت.

الگوهــا دارای یکســری پیــک در 278 ،214 ،198
و  378 nmهســتند .ایــن پیکهــا مرتبــط بــا ســاختار
دووســون بــوده و بــا نتایــج ارائــه شــده در مقــاالت
پیشــین همخوانــی دارد [.]26

نتایج و بحث
آنالیزهای تشخیصی

نتایــج نشــان میدهــد کــه ترکیــب درصــد عناصــر

جدول  1نتایج بررسی عنصری کاتالیستها
کاتالیست

]TBA]6P2W18O62

]TBA]10P2W17O61

]TBA]7P2W17VO62

]TBA]9P2W15V3O62

]TBA]11P2W13V5O62

نوع نتایج

کربن ()C

هیدروژن ()HR

نیتروژن ()N

فسفر ()P

تنگستن ( )Wوانادیم ()V

محاسبهشده

23/84

4/47

1/74

1/28

68/54

-

آزمایشگاهی

23/65

4/27

1/63

1/24

69/43

-

محاسبهشده

34/14

6/41

2/49

1/10

55/66

-

آزمایشگاهی

34/46

6/12

2/24

1/06

56/32

-

محاسبهشده

22/65

4/25

1/60

1/04

52/71

0/86

آزمایشگاهی

22/52

4/06

1/55

1/01

51/55

0/83

محاسبهشده

28/08

5/26

1/92

1/01

44/85

2/49

آزمایشگاهی

28/68

5/03

2/05

0/97

45/16

2/41

محاسبهشده

33/13

5/93

2/42

0/97

37/53

3/88

آزمایشگاهی

31/48

6/21

2/27

0/94

37/26

4
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)TBA)11P2W13V5O62
)TBA)9P2W15V3O62

)TBA)11P2W13V5O62

)TBA)11P2W13V5O62

)TBA)6P2W18O62

TBAB

500

1500

1000

2000

3000

2500

طول موج ( )cm

4000

3500

4500

-1

شکل  1الگوی  FT-IRکاتالیستهای امولسیونی

جذب

790

690

490
590
طول موج ()nm

390

290

190

شکل  2الگوی  UV-vis DRSکاتالیستهای امولسیونی

باندهــای موجــود در  198و  214 nmبهترتیــب مرتبــط

وانادیــم در ســاختار بــه نواحــی کمتــر ســوق مییابنــد.

بــه تنگســتن اســت؛ درحالیکــه باندهــای ظاهــر شــده
در  278و  378 nmتقریبـاً مرتبــط بــا حضــور وانادیــم در

قــدرت اکسایشــی کاتالیســتها میشــود .شــکل 3

بــا انتقــال الکتــرون از اکســیژن بــه فســفر و از اکســیژن

ســاختار دووســون اســت .ایــن باندهــا بــا افزایــش مقــدار

ایــن بــدان معناســت کــه افزایــش وانادیــم ســبب افزایــش

الگوهــای  31P MAS NMRکاتالیس ـتهای امولســیونی در
حالــت جامــد را نشــان میدهــد.
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)TBA)11P2W13V5O62
)TBA)9P2W15V3O62

)TBA)7P2W17VO62
)TBA)10P2W17O61
)TBA)6P2W18O62

40

30

0
10
طول موج ()ppn

20

-10

-30

-20

-40

شکل  3الگوی  31P MAS NMRکاتالیستهای امولسیونی

پیــک بــا رزونانــس  13/75 ppmمعــرف پلــی فســفات

 %83بهبــود پیــدا میکنــد؛ و در دمــای  ،60oCدرصــد

 10/42 ppmمربــوط بــه جانشــینی تنگســتن بــا وانادیم با

بــا تعــداد  5اتــم وانادیــم در ســاختار هتروپلــی اســید بــه

و پیــک اصلــی ســاختار دووســون اســت .پیــک نزدیــک
افزایــش تعــداد اتمهــای وانادیــم در ســاختار پلیاگزومتال

ناپدیــد میشــود .پیــک بــا رزونانــس

ppm

13/75

تبدیــل  DBTدر مــدت  75 minبــرای بهتریــن کاتالیســت

مقــدار  %85رســید .ایــن موضــوع بــا نتایجــی کــه بــرای
افزایــش وانادیــم در ســاختار کگیــن در اکســایش ترکیــب

بــا افزایــش تعــداد اتمهــای وانادیــم در ســاختار

گوگــردی

تشــکیل کاتالیسـتهای امولســیونی دووســون بــا اســتفاده

کــه کاتالیســت  ]TBA]11P2W13V3O62از قــدرت بیشــتری

پلیاگزومتــال افزایــش مییابــد [ .]27بــر ایــن اســاس
از اسپکتروســکوپی  ،FT-IRآنالیز عنصری و P MAS NMR

31

قابــل تأییــد اســت .بــا افزایــش تعــداد اتمهــای وانادیــم

DBT

بهدســت آمــده تطابــق دارد [.]17

مقایســه ایــن کار بــا کار پیشــین [ ]17نشــان میدهــد

نســبت بــه ســاختار کگیــن  ]TBA]PMo9V3O40برخــوردار
بــوده اســت .ایــن کاتالیســت میتوانــد در مــدت 75 min

در ســاختار پلیاگزومتــال ،پیکهــای دووســون بــه

و دمــای  60oCبــه درصــد تبدیــل حــدود  %80بــرای

نشــاندهنده افزایــش قــدرت اکســایندگی کاتالیســتها

تعــداد اتــم وانادیــم مشــابه در ایــن مــدت بــه درصــد

نواحــی پایینتــر ســوق پیــدا میکنــد .ایــن موضــوع
بــا افزایــش وانادیــم و قــدرت انتقــال الکتــرون از اکســیژن

بــه فلــز واســطه و وانادیــم اســت [.]27
نتایج راکتوری

فعالیــت کاتالیســتهای امولســیونی بــرای اکســایش

ترکیبــات گوگــردی  BTو  DBTتحــت شــرایط متعــادل
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .شــکلهای ( 4الــف) و
(ب) نشــان دادنــد کــه وجــود وانادیــم در ســاختار

ســبب بهبــود رفتــار کاتالیس ـتهای پلــی اگزوتنگســتنی

دووســونی میشــود .همچنیــن شــکلهای  -4الــف و
 -4ب بــا افزایــش تعــداد اتمهــای وانادیــم در ســاختار
کاتالیســت درصــد تبدیــل ترکیــب گوگــردی بــه انــدازه

 DBTدســت یابــد .درحالیکــه کاتالیســت کگیــن بــا
تبدیــل  %75بــرای  DBTدر دمــای  90 Cدســت مییابــد
o

[ .]17بــا افزایــش وانادیــم از  3بــه  5قــدرت کاتالیســت

بــه مقــدار حــدودی  %85بــرای تبدیــل  DBTبهبــود پیــدا
میکنــد .فعالیــت کاتالیســت بــا باالتریــن حــد مقــدار

وانادیــم بــرای  BTبــه مراتــب کمتــر از  DBTخواهــد

بــود (در حــدود  %50در مقایســه بــا  %85بــرای .)DBT
ایــن امــر میتوانــد ناشــی از ممانعــت بــاالی فضایــی

 BTنســبت بــه  DBTبــر ســطح کاتالیســت باشــد [28

و  .]29همانطــور کــه در شــکل  4مشــاهده میکنیــد،

درصــد تبدیــل ســاختار الکانــدری ] ]P2W17O61بیشــتر
-10

از ســاختار معمــول بــدون وانادیــم ] ]P2W18O62اســت.
6-
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شکل  4الف) درصد تبدیل دی بنزو تیوفن ( ،)DBTب) درصد تبدیل بنزوتیوفن ()BT

دلیــل ایــن امــر میتوانــد ناشــی از آن باشــد کــه ســاختار

امولســیونی در ســامانه میشــود .بنابرایــن تنهــا بــه

حــاوی هیدروژنپراکســید بــه پلیپراگزومتــال تبدیــل

فقــط از کاتالیســت امولســیون بههمــراه اکســیدکننده

در جــدول  2مقایســه بیــن کار حاضــر و کارهــای قبلــی

اســت .بایــد توجــه داشــته باشــید کــه حضــور همزمانــی

الکانــدری  ]P2W17O61]10-راحتتــر میتوانــد در ســامانه

شــده و فعالیــت باالتــری نشــان دهــد [ .]16همچنیــن
ارائــه شــده اســت .در بســیاری از کارهــای گذشــته از

حاللــی چــون مایــع یونــی و اســتونیتریل بــرای اســتخراج

ترکیبــات گوگردی اکســید شــده اســتفاده شــده که ســبب

افزایــش بــازده ســامانه نســبت بــه حالــت تنهای کاتالیســت

مقایســه کار حاضــر بــا حالتــی کــه در ســامانه گوگردزایــی

هیدروژنپراکســید اســتفاده شــده اســت؛ پرداختــه شــده

 BTدر ســامانه گوگــردزدا در کنــار  DBTســبب کاهــش
بــازده ســامانه میشــود [ .]31 ،30 ،17 ،16بنابرایــن بــا

توجــه بــه جــدول  2ســامانه حاضــر از قــدرت قابــل قبولــی

نســبت بــه کارهــای پیشــین برخــوردار اســت.

جدول  2مقایسه کار حاضر با کارهای قبلی مشابه
ترکیب
گوگردی

غلظت

()min

()oC

مولی O/S

میزان حذف
()%

مرجع

30

70

3

98

[]30

50

4

99

[]31

4

10

[]32

4

زمان

دما

ردیف

کاتالیست

1

][(C4HR9)4N]4 [PW11Fe(HR2O)O39

دیبنزوتیوفن 1000

2

][(C4HR9)4N]5 [PW11Zn(HR2O)O39

دیبنزوتیوفن 1000

180

3

]) [(C4HR9)4N][W(O)(O)2(C5HR4NCO2دیبنزوتیوفن 1000

90

50

4

500
از هر
کدام

75

60

[(C4HR9)4N]11P2W13V5O62

بنزوتیوفن و
دیبنزوتیوفن

()ppm

نسبت

 %85از  DBTو کار
حاضر
 %50از BT
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.قــدرت در مقایســه بــا ســایر ســاختارها بــوده اســت

%85 ،75 min بهتریــن کاتالیســت توانســت در مــدت

پراکســید بــهو در کمتریــن نســبت مولــی هیدروژن

 ترکیــب60 C  و دمــای4 ترکیبــات گوگــردی برابــر بــا
o

شــده سولفوکســیدبنزوتیوفــن را بــه ترکیبــات اکسیددی

.و ســولفونی تبدیــل نمایــد
تشکر و قدردانی

ايــن مقالــه بــا حمايــت و پشــتيباني شــركت ملــي پااليش
.و پخــش فرآوردههــای نفتــي ايــران اجــرا شــده اســت

لــذا نویســندگان ایــن مقالــه از شــرکت نــام بــرده کمــال
.تشــکر و ســپاس را دارنــد

گیرینتیجه

های امولســیونی بــرای اولیــن بــار کاتالیسـت،در ایــن کار

دووســون بــا اســتفاده ازاگزوتنگســتنی وانادیمیپلی
آمونیــوم جهــت گوگردزدایــیکننده تترابوتیلامولســیون
DBT

 وBT اکسایشــی از ترکیبــات گوگــردی آروماتیکــی

 نتایج بررســی ســاختار نشــان داد که وانادیم.ســاخته شــد

خوبــی در ســاختار هتروپلــی آنیــون فسفوتنگســتنیبه
 همچنیــن نتیجــه گرفتیــم کــه.قــرار گرفتــه اســت
کنندگیافزایــش وانادیــم باعــث افزایــش قــدرت اکســید

 ایــن نتیجــه بــا اســتفاده از آزمایــش.شــودکاتالیســت می

راکتــوری اثبــات شــد و نشــان داده شــد کــه کاتالیســت
دارای باالتریــن

]TBA]11P2W13V5O62

بــا ســاختار
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