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افزایش بازده تولید بنزین در فرآیند شکست
کاتالیستی  VGOتوسط اصالح پسا -سنتز زئولیت
USY

سارا طریقی* و نفیسه مدانلو جویباری
پژوهشکده پتروشیمی ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت96/8/14 :

تاريخ پذيرش97/2/18 :

چكيده
زئولیــت  USYبهعنــوان جــزء اصلــی و مهــم در کاتالیــزور فرآینــد کراکینــگ کاتالیــزی بســتر -ســیال بــه منظــور دسـتیابی بــه ســطح
تمــاس و دسترســي حفــره باالتــر بـهروش پساســنتز توســط اســیدهای مختلــف شــامل اســتیک اســید ،اکســالیک اســید و هیدروکلریــک
اســید تحــت دو شــرایط دمــای محیــط و رفالکــس اسیدشــویی شــد .ایــن فرآینــد ضمــن حفــظ شــبکه بلــوری زئولیــت منجــر بــه
خــروج آلومینیومهــای خــارج شــبکهای زئولیــت شــد .جهــت اثبــات ایــن امــر آنالیزهــای XRDاSEM ،ا،ا ICP-OESو جــذب و واجــذب
نیتــروژن انجــام شــد .آناليــز عنصــري افزایــش نســبت ســیلیس بــه آلومیــن در زئولیــت اصــاح شــده را نشــان داد .اندازهگیــری مســاحت
ســطح زئولیــت و حجــم حفرههــا بــه روشهــای  BET-BJHو  t-plotنشــان از افزایــش مســاحت ســطح و حجــم حفرههــای مــزو در
زئولیتهــای اصــاح شــده داشــت .ســطح حفرههــای مــزو بــر اثــر اسیدشــویی از  52/62در زئولیــت اولیــه بــه  115/09 m2/gو مســاحت
ســطح کلــی زئولیــت از  684بــه  743 m2/gدر نمونــه زئولیــت اسیدشــویی شــده توســط اکســالیک اســید در دمــای محیــط افزایــش
یافــت .زئولیتهــای اصــاح شــده در تهیــه کاتالیزگــر  FCCب ـهکار گرفتــه شــدند .بررســی فعالیــت کاتالیزورهــا در فرآینــد شکســت
کاتالیســتی  VGOنشــان از افزایــش چشــمگیر در بــازده تولیــد بنزیــن بــرای کلیــه کاتالیزورهــای اصــاح شــده در مقایســه بــا زئولیــت
اولیــه دارد .بــازده تولیــد بنزیــن از  %18وزنــی بــرای کاتالیــزور حاصــل از زئولیــت  USYاولیــه بــه  %40وزنــی در کاتالیــزور اصــاح شــده
توســط اکســالیک اســید در دمــای محیــط افزایــش یافتــه اســت.
كلمات كليدي :زئولیت  ،USYاصالح پسا -سنتز ،کاتالیزگر  ،FCCشکست کاتالیزی ،بنزین

مقدمه

زئولیتهــا دســته مهمــی از مــواد متخلخــل هســتند کــه
بهدلیــل داشــتن خاصیــت کاتالیــزی ،پایــداری چارچــوب
و ســاختار منظــم بــا حفرههــای در انــدازه میکــرو ،در
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طیــف وســیعی از فرآیندهــای کاتالیــزی کاربــرد دارنــد

[ .]1-4زئوليــت

Y

یــک ترکیــب بلوریــن آلومينــا-

ســيليکاتي اســت کــه بهطورگســترده بهعنــوان کاتاليــزور

و جــاذب در بســیاری از فرآیندهــای حــوز ه پتروشــيمي
مــورد اســتفاده قــرار ميگيــرد.
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یکــی از مهمتریــن و گســتردهترین کاربردهــای زئولیــت

زئولیــت  5 USYفــرم آلومینیومزدایــی شــده زئولیــت

اســت .فرآینــد شکســت کاتالیــزي یکــی از

مــیرود .آلومینیومزدایــی ضمــن کاهــش واکنشهــای

 ،Yدر فرآینــد کراکینــگ کاتالیــزی بســتر -ســیال
1

()FCC

فنهــای اساســی بــرای شکســتن و تبدیــل برشهــای

ســنگین نفتــی ماننــد نفتکــوره ،تــه مانــد بــرج تقطیــر

و گازوئیــل ســنگین خــأ ( 2)VGOبــه محصــوالت بــا
ارزشتــر ماننــد بنزیــن ،گازوئیــل و الفينهــاي ســبك

اســت [ .]5-8درحــال حاضــر بخــش عمــدهای از بنزیــن

در دنیــا توســط ایــن فرآینــد تولیــد میشــود .بــا توجــه
بــه رونــد افزایشــی مصــرف بنزیــن در جهــان ،راهكارهــاي
افزايشدهنــد ه بــازده توليــد بنزيــن از فرآينــد

FCC

 Yاســت کــه بــه ایــن شــکل در فرآینــد  FCCبــهکار

انتقــال هیــدروژن در فرآینــد  ،FCCبــه منظــور تبدیــل

زئولیــت  Yبــا خاصیــت اســیدی ضعیــف و نســبت
ســیلیس بــه آلومیــن پاییــن بــه زئولیتــی فــوق پایــدار

بــا خاصیــت اســیدی بــاال بــرای كارايــي در فرآینــد

FCC

ضــروری اســت [ .]16خــروج آلومینیومهــای داخــل

حفــره از زئوليــت  USYســبب افزایــش واکنشپذیــری،

گزینشپذیــری و کاهــش کک میشــود کــه در صنایــع
پتروشــیمی بســیار حائــز اهمیــت اســت [ .]20میــزان

ميتوانــد گامــي مؤثــر در افزایــش ســوددهی اقتصــادی

آلومینیومهــای خــارج شــبکهای در زئولیــت  USYیــک

باشــد .مشــکل اساســی در اســتفاده از زئولیتهــا در

[ .]21تاکنــون اســیدهایی چــون فسفریکاســید [ ]22و

کشــور و صرفهجویــی در هزینههــای تولیــد و صــادرات
فرآینــد  ،FCCســرعت کــم در توزیــع و انتقــال واکنــش

دهنــده و محصــول از میــان حفرههــای کوچــک زئولیــت
اســت [ 9و  .]10جهــت رفــع ایــن مشــکل ،راهکارهایــی

جهــت بهینهســازی و اصــاح ســاختار زئولیتهــا ارائــه
شــده اســت .اصــاح زئولیتهــا در طــی مرحلــه ســنتز،

پارامتــر مؤثــر و کلیــدی در فعالیــت کاتالیــزی آن اســت

سیتریکاســید [ ]23جهــت آلومینیــوم -زدایــی زئولیــت
 USYبــهکار گرفتــه شــدهاند کــه عملکــرد خوبــی در
افزایــش نســبت ســیلیس بــه آلومیــن در ســاختار زئولیــت

از خــود نشــان داده و ســبب بهبــود عملکــرد ایــن زئولیــت
شــد هاند.

پرهزینــه بــوده و بهطــور معمــول بــا کلوخــه شــدن

در تحقیــق حاضــر ،از ســه اســید شــاملاکسالیکاســید،

ســنتز ســبب ایجــاد پایــداری گرمایــی و گرمابــی بیشــتر

زئولیــت  USYاســتفاده شــد .اســیدهای نامبــرده بــا

خاصیــت کاتالیــزی زئولیــت خواهــد شــد .اصــاح پســا-

و رفالکــس جهــت اسیدشــویی ب ـهکار گرفتــه شــدند .بــه

بــاال [ ،]12شســت و شــو توســط قلیــا (ســیلیسزدایی)

ســاختاری زئولیتهــا از آنالیزهــای جــذب اتمــی ،پــراش

تتراکلریــد [ ]14و اسیدشــویی ]15[3ارائــه شــده اســت.

( )SEMو روش جــذب و واجــذب نیتــروژن اســتفاده شــد.

ذرات همــراه اســت []11؛ در حالــی کــه عملیــات پســا-

استیکاســید و هیدروکلریــک اســید جهــت اسیدشــویی

در زئوليــت ،کاهــش کلوخهشــدن و همچنیــن اصــاح

غلظــت  0/1مــوالر و تحــت دو شــرایط دمــای محیــط

ســنتز بــه روشهــای متعــددی شــامل بخاردهــی در دمای

منظــور مطالعــه نســبت ســیلیس بــه آلومیــن و خــواص

[ ،]13واکنــش شــیمیایی بــا مــوادی نظیــر ســیلیکون

پرتــو ایکــس ( ،)XRDمیکروســکوپ الکترونــی روبشــی

کلیــه روشهــای نامبــرده منجــر بــه ایجــاد شــبکه

زئولیتهــای اصــاح شــده در تهیــه کاتالیســت

ســطح بزرگتــر بــراي زئوليــت میشــوند [ .]16همچنیــن

 VGOارزیابــی شــدند.

زئولیتــی بــا حفرههــای بیشــتر ،در دســترستر و مســاحت
اســتفاده از زئولیتهــای انشــعابی 4بــرای رفــع مشــکالت

نامبــرده گــزارش شــده اســت کــه زئولیتهایــی بــا دو یــا
چنــد انــدازه حفــره متفــاوت هســتند کــه ایــن حفرههــا

بــا هــم در ارتبــاط بــوده و قادرنــد ســرعت کــم نفــوذ در
زئولیتهــای متــداول را جبــران کننــد [.]17-19

FCC

بــهکار گرفتــه شــده و در فرآینــد شکســت کاتالیســتی

1. Fluid Catalytic Cracking
2. Vacuum Gas Oil
3. Acid Leaching
4. Hierarchical Zeolites
5. Ultrastable Y Zeolite
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عملکــردکاتاليزورهــا از لحــاظ انتخابپذیــری محصــوالت

تهيه زئوليت H-USY

تولیــد شــده بــا کاتاليــزور اصــاح نشــده مقایســه شــد؛

از آنجاييكــه وجــود ســدیم در زئولیــت  USYســبب

گــروه تحقیقاتــی مــا ،اســتفاده از زئولیــت اصــاح شــده

زئولیــت میشــود و بــه دنبــال آن عملکــرد نامطلوبــی

اســتفاده شــده بــود.

هیدروژنــی ( )H-formایــن زئولیــت بهجــای شــکل نمــک

تجربی

تهیــه شــکل اســیدی ایــن زئولیــت بــه روش تعویــض

چــرا کــه در پژوهشهــای پیشــین انجــام یافتــه توســط

کاهــش فعالیــت و پایــداری حرارتــی و رطوبتــی ایــن

تــا کنــون انجــام نشــده و تنهــا از زئولیــت  USYمتــداول

در فرآینــد  FCCخواهــد داشــت ،بهکارگیــری شــکل
ســدیم آن ( )Na-formدر فرآینــد  FCCضــروری اســت.

مواد و دستگاهها

یونــی بــا یونهــای آمونیــوم انجــام شــد [ .]25بــه ایــن

زئولیت  Na-USYاز شــرکت چینــی  JIULONGو کائولین
از شــرکت  SAMCHUNکــره جنوبــی خریــداری شــد.

آلومیــن از شــرکت  Sigmaتهیــه شــد .اکسالیکاســید،

استیکاســید و هیدروکلریکاســید از شــرکت

 Merckتهیــه شــدند .ســاختار زئولیتهــا بــا اســتفاده از

دســتگاه پــراش پرتو ایکــس ( )XRDمدل  D5000ســاخت
شــرکت زیمنــس آلمــان در دامنــه  2θمعــادل 80-10

تأییــد شــد .جهــت بررســی ریختشناســی زئولیتهــا
از دســتگاه میکروســکوپ الکترونــی عبــوری ( )SEMمــدل
 VEGA\\TESCANو بــرای اندازهگیــری مســاحت ســطح

زئولیتهــا از دســتگاه

BET

اســتفاده شــد .تصویــر

مــدل

TEM

Belsorp-mini II

بهوســیله دســتگاه

میکروســکوپ الکترونــی عبــوری مــدل

Philips CM10

ثبــت شــد .قبــل از آزمونهــای جــذب و واجــذب

نیتــروژن ،نمونههــا در دمــای  200˚Cبهمــدت 4 hr

منظــور 10 gr ،از زئولیــت بــه  100 ccمحلــول  0/5مــوالر

آمونیــوم نیتــرات اضافــه شــده و بهمــدت  2 hrدر دمــای
 70˚Cهــم خــورد .مخلــوط حاصــل توســط پمــپ خــأ

فیلتــر شــده و ســپس بــا  100 ccآب مقطــر داغ شستشــو
داده شــد .ایــن عمــل دو مرتبــه تکــرار شــد .جامــد

بهدســت آمــده بهمــدت  12 hrدر دمــای  120˚Cدر آون

خشــک شــد .در نهایــت عمــل کلســینه شــدن در دمــای
 650˚Cانجــام شــد .بــازده واکنــش معــادل  %85بــوده
اســت .هــردو فــرم زئولیتــی  Na-USYو  H-USYجهــت

تعییــن ســاختار ،اندازهگیــری مســاحت ســطح ،بررســی
مورفولــوژی و تعییــن دقیــق نســبت ســیلیس بــه آلومیــن،

مــورد آنالیزهــای
قــرار گرفتنــد.

XRDاBET-BJH ،ا SEM ،و ICP-OES

فرآیند اسیدشویی زئوليت H-USY

در مرحلــۀ اسیدشــویی ،ابتــدا محلولهــای  0/1نرمــال

گاز -زدایــی شــدند تــا حفرههــا عــاری از رطوبــت و

از اکسالیکاســید ،استیکاســید و هیدروکلریکاســید

بــا اســتفاده از روش  t-plotمحاســبه شــد [ .]24آنالیــز

 H-USYبــه  30 ccاز هــر یــک از محلولهــا اضافــه شــد.

ســاخت شــرکت  Spectroمــدل  Genesisانجــام شــد.

رفالکــس بهمــدت زمانهــای بهترتیــب  24 hrو 5 hr

بــا

واکنــش تحــت خــأ فیلتــر شــده و بــا  100 ccآب مقطــر

هرگونــه گازی باشــند .حجــم میکروحفــره و مزوحفــره

بهطــور جداگانــه تهیــه شــده و ســپس  3 gاز زئوليــت

1

مخلوطهــای واکنــش تحــت دو شــرایط دمــای محیــط و

عنصــری بــا دســتگاه پالســمای جفــت شــده القایــی

محصــوالت گازی حاصلشــده از تســتهای شکســت

کاتالیــزی بهوســیله کروماتوگرافــی گازی
مشــخصات

()GC

Fast RGA Agilent Technology 7890A

آنالیــز شــدند .محصــول مایــع تولیــد شــده طــی
تســتهای کاتالیــزی بــه روش تقطیــر و براســاس

تفــاوت نقطــه جــوش جداســازی و شناســایی شــد.

هــمزده شــدند .پــس از ایــن مرحلــه ،مخلوطهــای
شستشــو داده شــدند و ســپس در دمــای  100˚Cبهمــدت

 12 hrخشــک شــدند .پودرهــای خشــک بهدســت آمــده

بهمــدت  5 hrدر دمــای  650˚Cتکلیــس 2شــدند [.]26
1. ICP-OES
2. Calcination

افزایش بازده تولید بنزین ...
تهیه کاتالیزگر FCC

جهــت تهیــه کاتاليــزور  ،FCCزئولیــت  USYاولیــه و

کلیــۀ زئولیتهــای اصــاح شــده هرکــدام بهطــور

جداگانــه بــا نســبت  %30وزنــی بــا آلومیــن ،کائولیــن
و آلومینــا -سیلیکاســل مخلــوط شــدند و پــس از هــم
خــوردن بهمــدت  24 hrدر محلــول آبــی ،وارد دســتگاه

خشــککن پاششــی شــدند .نمونههــای بهدســت آمــده
بهعنــوان کاتاليــزور  FCCدر دســتگاه آزمــون فعالیــت
کاتالیســتی ارزیابــی شــدند .بــه ایــن منظــور حــدود 4 g

کاتاليــزور  FCCتهيــه شــده بهصــورت قــرص درآمــده و

جهــت بهدســت آمــدن ذرات کاتاليــزور بــا انــدازه دلخــواه
از مــش مناســب عبــور داده شــدند .کاتاليزورهــا بــه
منظــور حــذف ناخالصیهــا و مولکولهــای آب موجــود

در شــبکه بلــوری پیــش از انجــام تس ـتها بهمــدت 4 hr
در دمــای  500˚Cتکلیــس شــدند.
تست کاتالیزی

آزمونهــای ارزیابــی کاتاليــزور در دســتگاه آزمــون
فعالیــت کاتالیســتی بــا رآکتــور بســتر -ثابــت بــا حجــم

کوچــک انجــام شــده اســت [ .]27رآکتــور لولـهای شــکل،

کــوره اســتوانهای شــکل عمــودی ،سیســتم تزریــق
خــوراک (کــه شــامل یــک ســرنگ  20 ccو یــک پمــپ
تزریــق اســت) از اجــزای دســتگاه مــورد اســتفاده هســتند.

رآکتــور مــورد نظــر از جنــس کوارتــز بــوده و بــرای انجــام
کلیــۀ تســتهای کاتالیــزی تحــت دمــای  550˚Cقــرار
گرفــت .هــدف از انجــام آزمایشــات ،بررســی و مقایســه
اثــر کاتالیــزی زئولیتهــای اصــاح شــده بــر فرآینــد

تبدیــل کاتالیــزی  VGOو نحــوۀ توزیــع محصــوالت

بــوده اســت .کاتاليزورهــای بررســی شــده شــامل
نمونههــای

HCl-HUS-1اHCl-HUS-2 ،اAC-HUS-1 ،ا

AC-HUS-2اOX-HUS-1 ،ا و  OX-HUS-2بودهانــد کــه

مختصــر نــام اســیدهای بــهکار گرفتــه شــده بــرای هــر

نمونــه در ابتــدای کــد نمونــه ارائــه شــده و کدهــای  1و
 2بهترتیــب بــه نمونههــای تهیــه شــده تحــت شــرایط
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ورودی بهوســیله پمــپ تزریــق بــا ســرعت  55 mL h-1بــه

رآکتــور تزریــق شــد .زمــان انجــام فرآینــد معــادل 70 S

بــوده اســت .قبــل از انجــام فرآینــد ،سیســتم رآکتــور
بهوســیلۀ گاز نیتــروژن بــا جریــان

min

-1

 60 cmبهمــدت

3

 15تــا  20 minعــاری از هــوا شــده و ســپس  1تــا 1/5 g

از خــوراک  VGOبــرروی بســتر کاتالیــزی تزریــق شــد.

پــس از اتمــام تزریــق ،بــه منظــور جمــعآوری کلیــۀ
محصــوالت ،رآکتــور بهمــدت تقریبــی  20 minبهوســیله

گاز نیتــروژن شســته شــد .بخارهــای تولیــد شــده

بهعنــوان محصــول واکنــش براســاس نقطــه جوشهــای

متفــاوت آنهــا شــامل محصــوالت فــاز گازی ،بنزیــن و
ســایر هیدروکربنهــای ســنگینتر بودهانــد .محصــوالت

فــاز گازی در بالنهــای ویــژه و محصــول مایــع در ظــرف

تعبیــه شــده در انتهــای رآکتــور کــه در حمامــی از یــخ
قــرار داده شــده اســت ،جمـعآوری شــد .محصــوالت گازی

حاصلشــده از تســتهای شکســت کاتالیــزی جهــت

تعییــن توزیــع محصــوالت بهوســیله کروماتوگرافــی گازی
( )GCآنالیــز شــدند .میــزان بنزیــن توليد شــده از واكنش،

ب ـهروش تقطیــر محصــول فــاز مایــع و جداســازی اجــزاء
براســاس نقطــه جــوش تعییــن شــد .بــه ایــن صــورت

کــه مایــع خروجــی تــا نقطــه جــوش ( 216˚Cنقطــه

جــوش بنزیــن) بهعنــوان محصــول بنزیــن تولیــد شــده
طــی فرآینــد آزمــون کاتالیــزی و باقیمانــده فــاز مایــع

بهعنــوان بخــش واکنــش نــداده در نظــر گرفتــه شــد.

شــماتیک دســتگاه بــهکار گرفتــه شــده جهــت بررســی
فعالیــت کاتالیــزی در شــکل  1نشــان داده شــده اســت.

نتیجهها و بحث
شناسایی زئولیتهای اصالح شده

جهــت بررســی ســاختاری زئولیتهــای اصــاح شــده از
آزمایــش  XRDاســتفاده شــد .الگــوی پــراش پرتــو ایکــس

زئولیــت اولیــه و زئولیتهــای اصــاح شــده در شــکل 2
ارائــه شــدهاند.

دمــای محیــط و رفالکــس نســبت داده شــدهاند.

نفــت گاز ســنگین واحــد خــأ ( 1 )VGOبهعنــوان خــوراک

1. Vacuum Gas Oil

شماره  ،101مهر و آبان 1397
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سرنگ حاوی خوراک

N2

کاتالیزگر  +بستر کوارتز

کوره الکتریکی

بستر ذرات کوارتز
برای آنالیز GC

حمام یخ
شکل  1دستگاه آزمون تبدیل کاتالیزی  VGOبه الفینهای سبک

شدت ()a.u
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شکل  2الگوی پراش اشعه ایکس زئولیت  USYقبل و بعد از اصالح

همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،شــبکه بلــوری

یافتــه اســت کــه ایــن کریســتالینیتی در حضــور هــر

بهطــور کامــل حفــظ شــده و الگــوی بهدســت آمــده

تــا %96

زئولیتهــا طــی فرآینــد اصــاح بــا هــر ســه اســید،
بــرای زئولیتهــای اصــاح شــده در تطابــق کامــل بــا
الگــوی پــراش دو ســاختار  Na-USYو  H-USYاســت.

بــا اســتفاده از دادههــای  XRDنمونههــا ،کریســتالینیتی

زئولیتهــا محاســبه شــده و بــه همــراه شــرایط انجــام
واکنــش و کــد نمونههــای مربوطــه در جــدول  1ارائــه

شــده اســت .همانطــور کــه از دادههــاي ارائــه شــده

در جــدول مشــخص اســت ،بــا تبدیــل  Na-USYبــه
 H-USYکریســتالینیتی زئوليــت از  90بــه  %93افزایــش

ســه اســید بــهکار گرفتــه شــده در شــرایط رفالکــس

(AC-HUS-2اOX-HUS-2 ،

و

)HCl-HUS-2

افزایــش یافــت .ایــن امــر از افزایــش شــدت الگوهــای

پــراش نیــز قابــل مشــاهده اســت .نکتــه قابــل توجــه
ایــن اســت کــه علیرغــم افزایــش بلورینگــی زئولیتهــا
تحــت شــرایط رفالکــس ،تحــت شــرايط دمــاي محيــط

بلورینگــی زئوليتهــای اصــاح شــده کاهــش یافتــه اســت
کــه ایــن امــر را ميتــوان بهمــدت زمــان واكنــش بيشــتر
در دمــای محیــط و بــه دنبــال آن در معــرض بودن بيشــتر

زئوليــت بــا اســيد نســبت داد.

افزایش بازده تولید بنزین ...
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جدول  1شرایط واکنش و بلورینگی زئولیت USY

بلورینگی

شرایط واکنش

اسید مورد استفاده

نمونه

% 90

-

-

Na-USY

% 93

-

-

H-USY

% 81

دمای محیط

هیدروکلریکاسید

HCl-HUS-1

% 96

رفالکس

هیدروکلریکاسید

HCl-HUS-2

% 77

دمای محیط

استیکاسید

AC-HUS-1

% 96

رفالکس

استیکاسید

AC-HUS-2

% 88

دمای محیط

اکسالیکاسید

OX-HUS-1

% 96

رفالکس

اکسالیکاسید

OX-HUS-2

آنالیــز عنصــری بـهروش  ICP-OESکاهــش میــزان ســدیم

قابــل مشــاهده اســت .ويژگيهــاي فيزيكــی -شــيميايي

کــرد .نتایــج آنالیــز عنصــری در جــدول  2نشــان داده

جــدول  3ارائــه شــده اســت .همانگونه کــه از دادههــای ارائه

در نمونــه  H-USYنســبت بــه نمونــه  Na-USYرا تأییــد
شــده اســت .همانگونــه کــه از دادههــای ارائــه شــده در
جدول مشــخص اســت ،میــزان  Na2Oاز  1/68در Na-USY

زئوليتهــا حاصــل از آنالیــز جــذب و واجــذب نیتــروژن در

شــده در جــدول مشــخص اســت ،مســاحت ســطح کلیــۀ

زئولیتهــای اصــاح شــده در مقایســه بــا زئولیــت اولیــۀ

بــه  %0/28وزنــی در  H-USYکاهــش یافــت .اصــاح

( H-USYا684 m2/gا) افزایــش یافتــه و بیشــترین مســاحت

نســبت ســیلیس بــه آلومیــن شــده اســت .باالتریــن نســبت

و معــادل  743 m2/gبــوده اســت .بررســی نمــودار t-plot

زئولیــت تحــت ســه اســید نامبــرده منجــر بــه افزایــش
ســیلیس بــه آلومیــن مربــوط بــه نمونــه  OX-HUS-2و
معــادل  3/87بــوده اســت .ایــن افزایــش نســبت بهخوبــی

بیانگــر خــروج آلومینیومهــای داخــل حفــره و ثابــت
مانــدن آلومینیومهــای داخــل شــبکه اســت؛ چــرا کــه

ســطح مربــوط بــه زئولیــت اصــاح شــدۀ OX-HUS-1

نمونههــا نشــان داد ،حجــم مزوحفــره در نمونههــای
اسیدشــویی شــده نســبت به  H-USYاولیه ()0/139 mL/g

افزایــش یافتــه و بیشــترین مســاحت ســطح مــزو مربــوط

بــه نمونــه  OX-HUS-1و معــادل  0/188 mL/gاســت .ایــن

براســاس نتایــج  XRDشــبكه بلــوري زئوليتهــا بهطــور

نمونــه ،بیشــترین حجــم حفــره ( )0/326 mL/gو باالتریــن

نمونههــای زئولیــت در شــکل  3ارائــه شــده اســت .بــا

شــدن آلومینیومهــای داخــل حفــره زئولیــت منجــر بــه

کامــل حفــظ شــده اســت .تصاويــر ميكروســكوپ الكترونــي
توجــه بــه شــکلهای  3الــف و ب ،مورفولــوژي مکعبــی

مســاحت ســطح را نیــز دارا اســت .بدیهــی اســت خــارج

ایجــاد مزوحفرههــا و بــه دنبــال آن افزایــش مســاحت

زئولیتهــای  Na-USYو  H-USYتحــت اسیدشــویی بــا

ســطح کلــی زئولیــت وحجــم کلــی حفــره شــده اســت .این

و شــرایط رفالکــس بهطــور کامــل حفــظ شــده اســت

قابــل مشــاهده اســت ،بهطوریکــه ســطح مــزو -حفرههــا

اســيدهاي مختلــف و در هــر دو شــرایط دمــای محیــط

(شــکلهای  3پ تــا ج) .همچنیــن بــه منظــور بررســی

افزایــش در ســطح مــزو حفرههــا ،بــه خوبــی در جــدول 3

از  52/62در نمونــه  H-USYاولیــه بــه  115 /09 m 2/gدر

بیشــتر ســاختار زئولیــت اصــاح شــده و تاییــد حضــور

نمونــه  OX-HUS-1افزایــش داشــته اســت و پــس از آن

بهعنــوان نمونــه بهینــه انجــام شــد (شــکل -3د).

کــه ایــن امــر بیانگــر عملکــرد مناســب اکســالیک اســید در

حفرههــای مزو ،عکسبــرداری  TEMاز نمونــه OX-HUS-1

همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،حضــور حفرههــای

مــزو بــه ابعــاد  4-3 nmدر زئولیــت اصــاح شــده بهخوبــی

نمونــه  OX-HUS-2بــا ســطح مقطــع  109/58قــرار دارد
فرآینــد اسیدشــویی جهــت تولیــد مزوحفــره اســت.
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جدول  2نتایج آنالیز عنصری زئولیتها قبل و پس از اصالح
( Na2Oدرصد وزنی)

SiO2/Al2O3

( Al2O3درصد وزنی)

( SiO2درصد وزنی)

نمونه

1/68

3/09

20/27

62/77

Na-USY

0/28

3/27

20/85

68/71

H-USY

0/18

3/34

20/65

68/98

HCl-HUS-1

0/16

3/40

20/32

69/21

HCl-HUS-2

0/13

3/40

20/89

71/14

AC-HUS-1

0/11

3/49

20/47

71/61

AC-HUS-2

0/16

3/71

19/29

71/65

OX-HUS-1

0/17

3/87

18/66

72/27

OX-HUS-2

شکل  3تصاویر  SEMنمونه الف)  ،USYب)  ،H-USYپ)  ،HCl-HUS-1ت)  ،AC-HUS-1ث)  ،AC-HUS-2ج)  OX-HUS-1و د) تصویر
 TEMنمونه OX-HUS-1
جدول 3ویژگیهای فیزیکی -شیمیایی زئولیت  USYو نمونههای اسیدشویی شده
حجم میکرو ()mL/g

حجم مزو ()mL/g

نمونه

سطح مزو ( )m2/gحجم حفره ( )mL/gمساحت سطح کل ()m2/g

52/62

0/318

684

0/18

0/139

H-USY

81/79

0/322

700

0/164

0/158

HCl-HUS-1

78/85

0/321

698

0/171

0/150

HCl-HUS-2

88/28

0/325

703

0/160

0/165

AC-HUS-1

85/61

0/322

700

0/163

0/159

AC-HUS-2

115/09

0/326

743

0/138

0/188

OX-HUS-1

109/58

0/319

741

0/139

0/180

OX-HUS-2
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همچنیــن مطابــق انتظــار از ســطح میکــرو -حفرههــا

زئوليــت در فرآینــد شکســت کاتالیــزی را در پــی داشــته

 0/18 mL/gدر زئولیــت  H-USYبــه  0/138 mL/gبــرای

همانگونــه کــه مشــخص اســت ،نمــودار بیانگــر ایزوتــرم

حفرههــای زئولیــت بــهروش  BJHنیــز ایــن مشــاهدات

کــه بــا لــوپ پســماند 1در فشــارهای بــاال همــراه شــده

زئوليــت  H-USYرا بههمــراه زئولیتهــای اصــاح شــده،

حفرههــای مــزو طــی کلوخ ـه شــدن زئولیــت در مراحــل

باشــد.

کاســته شــده اســت کــه بیشــترین میــزان کاهــش از

نمونــۀ  OX-HUS-1بــوده اســت .اندازهگیــری حجــم

نــوع ( Iمشــخصۀ ترکیبــات میکــرو -حفــره) اســت

را تأییــد کــرد .شــكل  4ايزوترمهــاي جــذب و واجــذب

اســت .ایــن پســماند کوچــک بــه دلیــل ایجــاد انــدک

نشــان میدهــد .نمــودار توزیــع انــدازه حفــره  BJHدر

شســت و شــو اســت []28؛ بهطوریكــه پســماند در

انــدازه حفــره

اولیــه شــدت بیشــتری از خــود نشــان میدهــد .ایــن

شــکل  5ارائــه شــده اســت .همانگونــه کــه در شــکل

نمونههــای اسیدشــویی شــده نســبت بــه

حــدود  1/8 nmاســت ،امــا در نمونههــای اصــاح شــده

مشــاهده تأییدکننــده تشــکیل مزوحفرههــای بیشــتر در

مشــخص اســت ،در نمونــه

H-USY

انــدازه حفرههــا تــا  4-10 nmافزایــش یافتــه اســت.

نمونــه H-USY

نمونههــای اصــاح شــده اســت.

بهطوریکــه ،بیشــترین افزایــش در انــدازه حفــره در

تست كاتاليزي

حــدود  10 nmمربــوط بــه نمونــه  OX-HUS-1بــوده

تس ـتهاي كاتاليــزي بــا اســتفاده از خــوراک  VGOو در

اســت .انتظــار مــیرود بــا افزایــش مســاحت ســطح کل

دســتگاه آزمــون شکســت کاتالیــزی انجــام شــد .بــازده

زئولیــت ،افزایــش حجــم مزوحفرههــا و حجــم کلــی

محصــوالت تولیــد شــده طــی فرآینــد شکســت کاتالیــزی

حفــرات بــرای کلیــۀ زئوليتهــای اصــاح شــده نســبت

تحــت کاتالیزورهــای مختلــف  FCCکــه از زئولیتهــای

بــه زئولیــت اولیــه امــکان ســطح تمــاس هیدروکربنهــا

 H-USYقبــل و بعــد از فرآینــد اسیدشــویی تهيــه شــدند،

بــا زئولیــت افزایــش یافتــه و بــا تســهیل دسترســی

در جــدول  4ارائــه شــده اســت.

هیدروکربنهــا بــه حفرههــای زئولیــت ،عملكــرد بهتــر

(Va (cm3 STP g-1

1/1

0/9

0/7

0/5

p/p0

0/3

0/1

-0/1

شکل  4نمودار جذب -واجذب زئولیت USYو چند نمونه از زئولیتهای اصالح شده
1. Hysteresis Loop
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تغییرات حجم حفره به ازای تغییرات شعاع حفره
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شکل  5نمودار توزیع اندازه حفره زئولیت  USYو نمونههای اصالح شده

0

0

جدول  4محصوالت تولید شده طی فرآیند شكست کاتالیزی  VGOتحت كاتاليزگرهاي مختلف
بازده (درصد وزنی)
FCC-AC-2

FCC-AC-1

FCC-OX-2

FCC-OX-1

FCC-HCl-2

FCC-HCl-1

FCC

23/4

3/73

3/62

2/80

4/23

3/75

4/9

اتیلن

10/79

8/98

9/24

11/20

9/98

10/38

11/90

پروپیلن

173

2/41

2/93

3/81

2/56

3/01

2/97

بوتنها

34/5

28/21

28/94

19/37

30/42

28/7

32/48

آلکان

2/86

2/19

2/67

1/33

2/87

2/32

3/26

گاز خشک

24

29

32

40

27

29

18

بنزین

نمونــه کاتالیزورهــای تهیــه شــده

FCC

بهصــورت

FCC-HCl-1اFCC-HCl-2 ،اFCC-AC-1 ،اFCC-AC- ،

( )FCC-OX-1و  % 32وزنــی تحــت شــرایط رفالکــس

کدگــذاری شــدهاند،

( )FCC-OX-2حاصــل شــده اســت؛ ایــن مقادیــر در

 FCCبیــان شــده و کدهــای  1و  2بــه ترتیــب مربــوط

اولیــه چشــمگیر و

2ا،اFCC-OX-1

و

 %40وزنــي بنزیــن تحــت شــرايط دمــای محیــط

FCC-OX-2

کــه نــام اســید بــهکار گرفتــه شــده پــس از عبــارت
بــه واکنشهــای در دمــای محیــط و شــرایط رفالکــس
هســتند .دادههــاي جــدول مذکــور نشــان میدهــد ،در
حضــور کلیــۀ کاتالیزورهــای تهیــه شــده از زئولیتهــاي
اصــاح شــده ،میــزان بنزیــن بیشــتری در مقایســه بــا

کاتالیــزور اوليــه تولیــد شــده اســت .در میــان ســه اســید
بــهکار گرفتــه شــده ،بیشــترین بــازده توليــد بنزیــن
در حضــور اکسالیکاســید بــوده اســت کــه مقادیــر

مقايســه بــا بــازده  %18وزنــي بنزیــن بــراي کاتالیســت

تهیــه شــده از زئوليــت

H-USY

قابــل توجــه اســت .ایــن مشــاهدات بــا ویژگیهــای

فیزیکــی -شــیمیایی نمونههــا کــه پیشــتر بحــث شــد،

تطابــق کامــل دارد .بــه ایــن صــورت کــه کاتالیــزور تهیــه
شــده از زئولیتــی کــه بیشــترین مســاحت ســطح کلــی و

حجــم مزوحفــره را داشــته اســت ( ،)OX-HUS-1بهتریــن

عملکــرد را از لحــاظ افزایــش میــزان بنزیــن از خــود
نشــان داده اســت.
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(cm3/g

گرفتــه شــدند .بررســيها نشــان داد ضمــن حفــظ

 )0/326کــه در ایــن نمونــه مشــاهده شــده ،عامــل بعــدی

شــبكه بلــوري و موفولــوژی زئولیــت طــی فرآینــد اصــاح،

بــازده بنزیــن در میــان کاتالیزورهــای اصــاح شــده نشــان

شــده و زئوليتــي بــا نســبت ســیلیس بــه آلومیــن بيشــتر

برتــری کاتالیــزور تهیــه شــده اســت .همچنیــن مقایســه

داد کاتالیزورهــای اصــاح شــده در دمــای محیــط میــزان

بنزیــن بیشــتری نســبت بــه کاتالیزورهــای اصــاح شــده
در شــرایط رفالکــس تولیــد نمودنــد (جــدول .)4

کاتالیزورهــای اصــاح شــده نســبت بــه کاتالیــزور حاصــل

از زئولیــت اولیــه ،میــزان گاز خشــک (مجمــوع متــان و

هیــدروژن) کمتــری در فرآينــد شكســت كاتاليــزی تولیــد
کردهانــد؛ بهطوريكــه ايــن ميــزان از  %3/26وزنــي

بــراي كاتاليســت اوليــه بــه  % 1/33وزنــي بــرای نمونــۀ
 FCC-OX-1كاهــش يافتــه اســت .از آنجــا کــه متــان و

هیــدروژن محصوالتــي نامطلــوب در فرآينــد شکســت
کاتالیــزی محســوب شــده و ارزش اقتصــادي فرآينــد را
تنــزل ميدهنــد ،لــذا كاهــش بــازده توليــد گازهــاي
خشــك كمــك شــاياني بــه اقتصــاد فرآينــد خواهنــد كرد.

نكتــه قابــل توجــه ايــن اســت كــه بــا وجــود افزايــش قابل
توجــه در بــازده توليــد بنزيــن بــراي زئوليتهــاي اصــاح
شــده در پژوهــش حاضــر ،ســاير محصــوالت شكســت

شــامل الفينهــاي ســبك و آلكانهــا كاهــش ناچيــزي را
تجربــه کردهانــد (جــدول  .)4ايــن امــر اهميــت دســتاورد

ايــن پژوهــش را دوچنــدان ميكنــد.
نتیجهگیری

در تحقیــق حاضــر ،زئولیــت  USYکــه یکــی از اجــزای

اصلــی و مهــم در تهیــه کاتالیســت  FCCاســت ،ب ـهروش

پســا -ســنتز طــی فرآینــد اسیدشــویی اصــاح شــد.

بــه منظــور اسیدشــویی ســه اسیداستیکاســید،
اکسالیکاســید و هیدروکلریکاســید  0/1نرمــال تحــت

دو شــرايط دمــاي محيــط و شــرايط رفالكــس بــهكار

آلومینیومهــای داخــل حفــره زئولیــت از ســاختار خــارج
بهدســت آمــد .بــا اصــاح زئولیتهــا و افزایــش حجــم

کل حفرههــا ،حجــم مزوحفرههــا افزایــش و حجــم

میکروحفرههــا کاهــش یافــت .زئولیتهــای اصــاح
شــده در تهیــه کاتالیســت  FCCبــه كار گرفتــه شــدند.

بررســی عملكــرد کاتالیس ـتهای تهیــه شــده در فرآینــد
شكســت كاتاليــزی  VGOو مقایســۀ آنهــا بــا كاتاليــزور

حاصــل از زئوليــت اوليــه نشــان داد اصــاح زئوليــت

بـهروش اسيدشــويي منجــر بــه افزايــش چشــمگير بــازده
توليــد بنزيــن ،کاهــش بــازده تولیــد گازهــای خشــک
و افزايــش ميــزان تبديــل  VGOدر فرآینــد شکســت

کاتالیــزی شــده اســت .بیشــترین بــازده تولیــد بنزیــن بــا
اســتفاده از کاتالیــزور اصــاح شــده بــا اکسالیکاســید
( )FCC-OX-1تحــت شــرايط دمــای محیــط حاصــل

شــد؛ بهطوريكــه بــازده توليــد بنزیــن از  18بــراي

زئوليــت اوليــه بــه  %40وزنــي بــرای ایــن کاتالیزگــر
افزايــش يافتــه اســت .همچنیــن بــازده تولیــد گازهــای

خشــک (متــان +هیــدروژن) از  3/26بــه  %1/33وزنــی در
کاتالیــزور  FCC-OX-1کاهــش یافتــه اســت .در ادامــه کار

میتــوان از اســیدهای جدیــد یــا چندعاملــی و همچنیــن
محلولهــای قلیایــی بهــره بــرد تــا ســطح مزوحفرههــا را

بیشــتر افزایــش داد .همچنیــن میتــوان تاثیــر زئولیــت
 USYانشــعابی را نیــز در فرآینــد  FCCبررســی نمــود.

نتایــج بهدســت آمــده نشــان میدهــد کاتالیــزور معرفــی
شــده در مقالــه حاضــر پــس از صنعتــی شــدن میتوانــد
جایگزیــن مناســبی بــرای کاتالیزورهــای چینــی نامرغــوب
مــورد اســتفاده در پاالیشــگاههای کشــور بــوده و بــه

خودکفایــی کشــور در تولیــد بنزیــن مــورد نیــاز کمــک

کنــد.
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