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ساخت زئوليت  HZSM-5در محيط حاوي يون
فلوئوريد و بررسي عملكرد آن در فرآیند تبديل
متانول به پروپيلن
سمیه احمدپور ،1فریدون یاریپور* 2و فرهاد خراشه

1

 -1دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران
-2گروه پژوهشهاي کاتالیستي ،شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت96/4/26 :

تاريخ پذيرش96/11/30 :

چكيده
در ایــن تحقیــق زئوليــت  HZSM-5در محيــط حــاوي يــون فلوئوريــد ســاخته شــد و عملكــرد آن در فرآینــد تبدیــل متانــول بــه پروپیلــن
مــورد بررســی قــرار گرفــت .از نمــك پتاســیم فلوئوریــد بهعنــوان مــاده تأمیــن کننــده ایــن يــون اســتفاده شــد .خصوصیــات فيزيكــي-
شــيميايي کاتالیسـتها بــا اســتفاده از آنالیزهــای XRDاFESEM ،ا N2 Adsorption/Desorption ،و  NH3-TPDشناســايي شــدند .الگــوی
 XRDتشــکیل ســاختار کریســتالی مرتبــط بــا زئولیــت  HZSM-5را در زئولیــت ســنتز شــده بــا پتاســیم فلوئوریــد (نمونــه )F-HZSM-5
تائیــد کــرد .تصاویــر  FESEMزئولیــت  F-HZSM-5تغییــر در مورفولــوژی و افزایــش انــدازه ذرات را در مقایســه بــا نمونــه مرجــع HZSM-5

نشــان داد .نتایــج آنالیــز  NH3-TPDکاهــش غلظــت کل مکانهــای اســیدی را در زئولیــت  F-HZSM-5نشــان داد .فعالیــت نمونههــا
در یــک راکتــور بســتر ثابــت و در شــرایط عملیاتــی یکســان بررســی شــد .کاتالیســت  F-HZSM-5نســبت بــه نمونــه مرجــع HZSM-5

طــول عمــر کمتــری را نشــان داد .بــا ایــن حــال ،ایــن کاتالیســت در مــدت  10روز فعالیــت ،بهترتیــب متوســط انتخابپذیــری پروپیلــن
و نســبت پروپیلــن بــه اتیلــن  41/8و  10/9را داشــته اســت.
كلمات كليدي :زئولیت  ،HZSM-5تبدیل متانول به پروپیلن ،پتاسیم فلوئورید ،کانیساز ،کانیساز

مقدمه

در ســالهای اخیــر تولیــد الفینهــای ســبک (اتیلــن و

پروپیلــن) توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
در بیــن ایــن مــواد نیــز میــزان تقاضــا بــرای پروپیلــن بــه

علــت نیــاز بــه مشــتقات حاصــل از آن ماننــد پلیپروپیلــن

نســبت بــه اتیلــن بــا ســرعت بیشــتری در حــال افزایــش
اســت .از طرفــی بــا توجــه بــه کاهــش منابــع نفتــی،
*مسؤول مكاتبات
f.yaripour@npc-rt.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال ()DOI: 10.22078/pr.2018.2991.2393

اســتفاده از روشهــای جایگزیــن بــدون نیــاز بــه مــواد

اولیــه نفتــی بــرای تولیــد ایــن مــاده بــاارزش بیــش از

پیــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســتفاده اســت .امــروزه
فرآینــد تبدیــل متانــول بــه پروپیلــن

()MTP

1

بهعنــوان

یــک روش جديــد بــرای تولیــد الفینهــای ســبک و
مخصوصـاً پروپیلــن بــا اســتفاده از متانــول در نظــر گرفتــه

میشــود [.]3 -1

)1. Methanol to Propylene (MTP
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ایــن فرآینــد در واقــع همــان فرآینــد تبدیــل متانــول بــه

کاتالیســت تأثیرگــذار باشــند [ .]8مــواد افزودنــی مختلــف

اســتفاده در فرآینــد تبدیــل متانــول بــه پروپیلــن بــه

خــواص نهایــی زئولیــت حاصــل تأثیــر میگذارنــد .نتایــج

الفینهــا اســت .بــا ایــن تفــاوت کــه کاتالیســت مــورد

گون ـهای انتخــاب میشــود کــه گزینشپذیــری بیشــتری
بــهســمت پروپیلــن داشــته باشــد .واکنــش تبدیــل متانول

بــه الفینهــا از طریــق مســیر زیــر انجــام میشــود:
− H2O

→

-H 2 O

3

↔ CH OCH
3

+ H2O

2CH3OH

 higher oleffins 


n/iso-paraffins 
Light olefins → 
 aromatics



naphthenes



از روشهــای متفاوتــی بــر مســیر ســنتز و در نهایــت

بررس ـیها تأثیــر برخــی از مــواد افزودنــی را بــر ســرعت

واکنشهــای هســتهزایی و بلورینگــی و در نهایــت بــر
انــدازه کریســتالها ،شــکل و مورفولــوژی آنهــا نشــان
دادهانــد [ .]11 -8مــواد شــامل یونهــای فلوئــور از
جملــه ایــن مــواد افزودنــی هســتند .اســتفاده از مــواد
شــامل یونهــای فلوئــور در ســنتز زئولیتهــا بــرای

اولیــن بــار توســط  Flanigenو همکارانــش (طــی پتنــت

بــر طبــق ایــن مســیر ،ابتــدا متانــول در يــك واكنــش

 )US4073865گــزارش شــده اســت [ .]12اســتفاده از

اتــر /آب تبديــل شــده؛ ســپس ايــن مخلــوط از مســير

آنهــا را در محیطهایــی بــا  PHخنثــی و حتــی اســیدی

تعادلــي و گرمــازا بــه مخلوطــي از متانــول /ديمتيــل

يــك واكنــش كاتاليســتي بــه الفينهــاي ســبك اتیلــن و

پروپیلــن تبديــل ميشــود .در ایــن فرآینــد الفینهــای
ســنگین ،آلکانهــا و آروماتیکهــا نیــز بهعنــوان
محصــوالت جانبــی تولیــد میشــوند [ .]4بــرای رســیدن

بــه توجیــه اقتصــادی در ایــن فرآینــد ،نیــاز اســت کــه

گزينشپذيــري کاتالیســت بــرای تولیــد پروپیلــن بــاال
باشــد و همچنیــن کاتالیســت ایــن فرآینــد مقاومــت

باالیــی در برابــر تشــکیل کک از خــود نشــان دهــد [.]5

از ميــان زئوليتهايــي كــه در فرآینــد تبدیــل متانــول
بــه پروپیلــن ( 1 )MTPمــورد بررســي قــرار گرفتهانــد،

زئوليــت  ZSM-5بــا نســبت ســیلیس بــه آلومینیــوم بــاال

یــون فلوئــور در مراحــل ســنتز زئولیتهــا امــکان ســنتز
امکانپذیــر میکنــد .بــا کاهــش تشــکیل فازهــای

شــبهپایدار  2منجربــه ســهولت تشــکیل زئولیتهــای
مختلــف میشــود [ .]12-9بــا ایجــاد محیطهــای خنثــی

و یــا اســیدی الحــاق یونهایــی همچــون  Co2+، Fe3+و Ti4+

آســانتر انجــام میشــود؛ ايــن درحالــي اســت کــه ايــن

یونهــا در محیطهــای قلیایــی بهصــورت هیدروکســید

رســوب میکننــد [ .]12 -9ســبب تســهیل در ســنتز
مــوادی میشــود کــه در محیطهــای قلیایــی بهســختی
ســنتز میشــوند [ 9و  .]10مــوارد ذکــر شــده از جملــه

مزایــای ارائــه شــده در مراجــع بــرای ســنتز زئولیتهــا بــا
اســتفاده از یــون فلوئــور اســت.

بــه واســطه عملكــرد مناســب خــود بيشــتر مــورد توجــه

برطبــق نتایــج پژوهشهــای پیشــین ایــن گــروه [ ]7در

توپولــوژی  MFIشــامل کانالهایــی بــا قطــر 0/55 nm

زیــادی از کریســتالهای چســبیده بــه هــم مشــاهده

قــرار گرفتــه اســت .ســاختار فضایــی ایــن زئولیــت دارای

نمونــه زئولیتهــای  HZSM-5ســنتز شــده تجمــع بســیار

اســت .هــر کــدام از کانالهــا شــامل  10ســایت از

میشــود .اتصــال کریســتالها بــه هــم و تشــکیل ذراتــی

در آن نســبتاً کمتــر اســت .قــدرت و غلظــت مکانهــای

و ســبب افزایــش مقاومــت نفــوذی میشــود .در نتیجــه

دو عامــل مهــم موثــر بــر فعالیــت (انتخابپذیــری و

عملکــرد کاتالیســتی زئولیــت شــود.

اکســیدهای چهاروجهــی  Alو  Siاســت [ .]6بــا ایــن حــال
بــازده تولیــد الفینهــای ســبک و مخصوصــاً پروپیلــن

بــزرگ بــا ســطحهای ناهمــوار بهعلــت عــدم تطابــق
بیــن کانالهــای سیســتم غالبـاً مانــع بیــن ســطحی شــده

اســیدی ،انــدازه کریســتالها /ذرات ایــن زئولیــت

حــذف ایــن موانــع نفــوذ ،ممکــن اســت ســبب بهبــود در

پایــداری) آن در فرآینــد  MTPهســتند [ .]7نــوع مــواد

اولیــه مــورد اســتفاده در ســنتز ،شــرایط ســنتز و مــواد

افزودنــی متفــاوت میتواننــد بــر ایــن دو خاصیــت مهــم

)1. Methanol to Propylene (MTP
2. Metastable

ساخت زئوليت ... HZSM-5
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نتایــج تحقیقــات  Zhengxingو همکارانــش [ ]13تشــکیل

شــده از حالــت ســدیمی بــه حالــت هیدروژنــی ،پــودر

مشــترک کمتــر را در صــورت اســتفاده از یــون فلوئــور

بهمــدت  10 hrدر دمــای  90°Cتعویــض یونــی شــد.

کریســتالهایی بــا ســطوح خارجــی صــاف و ســطح
در مراحــل آمادهســازی زئولیــت  HZSM-5نشــان داده
اســت .ایــن گــروه پــس از ســنتز زئولیــت آن را در محیــط

حــاوی یــون فلوئــور شستشــو دادهانــد .در حالیکــه در ایــن
مقالــه یــون فلوئــور بههمــراه ســایر مــواد در حیــن ســنتز

بــه مــواد اولیــه اضافــه شــد .در ایــن تحقیــق مقــرر اســت

زئولیــت  HZSM-5در محيــط حــاوي يــون فلوئوريــد
ســنتز شــده و عملكــرد آن در فرآینــد

بررســی قــرار داده شــود.

MTP

مــورد

زئولیــت بــا اســتفاده از محلــول  1مــوالر آمونیــوم نیتــرات
در نهایــت پــودر زئولیــت در دمــای  540°Cو بــه مــدت

 12 hrتکلیــس شــد .مراحــل ســنتز زئولیــت

F-HZSM-5

در حضــور پتاســیم فلوئوریــد مشــابه بــا نمونــه مرجــع
 HZSM-5اســت .بــرای ســنتز ایــن نمونــه ،نمــک پتاســیم

فلوئوریــد بــا نســبت مولــی  KF/SiO2 =0/3بــه مــواد
مــورد اســتفاده در ســنتز اضافــه شــده اســت .همچنیــن

بــه منظــور جلوگیــری از خوردگــی ،از ظــروف تفلونــی در
ســنتز ایــن نمونــه اســتفاده شــده اســت.

روشهای تعیین خصوصیات کاتالیستها

مواد و روشها
مواد مورد استفاده در سنتز کاتالیستها

مشــخصات کاتالیســتهای ســنتزی ،بــا آنالیزهــای

XRD ، FESEMا BET ،و  NH3-TPDمــورد بررســی قــرار

در ســنتز زئولیتهــا ،از مــواد اولیــه سیلیســیک اســید،

گرفــت .بــراي انجــام آنالیزهــاي XRDاFESEM ،ا BET ،و

هیدروکســید ،نیتــرات آمونیــوم ،ســولفوریک اســید،

مــدل  ،Bruker d8 advanceميکروســکوپ الكترونــي مــدل

ســدیم آلومینــات ،تتراپروپیــل آمونیــوم برمیــد ،ســدیم

بوریــک اســید و پتاســیم فلوئوریــد اســتفاده شــده اســت.
تمامــی مــواد مــورد اســتفاده از محصــوالت شــرکت مــرک

هســتند.

 NH3-TPDبهترتيــب از دســتگاه پراشســنج پرتــو ايكــس

 ،KYKY-EM3200دســتگاه  NOVA2000ســاخت شــركت

 QuantaChromeو دســتگاه  BEL-CATAســاخت شــركت
 BELژاپــن اســتفاده شــد.

روش سنتز کاتالیستها

روش ارزیابی عملکرد کاتالیستها

ســنتز هــر دو زئولیــت (زئولیــت مرجــع و زئولیــت حــاوی

واکنــش  MTPدر یــک سیســتم راکتــوری بســتر ثابــت

راکتــور همــزندار انجــام شــده اســت .بــراي ســنتز

کاتالیس ـتها در شــرایط عملیاتــی دمــای  ،480°Cفشــار

یــون فلوئــور) بــه روش هيدروترمــال و بــا اســتفاده از
زئولیــت مرجــع  ،HZSM-5مــواد اوليــه توزيــن شــده
شــامل سيليســيك اســيد ،ســديم آلومينــات ،ســديم

هيدروكســيد ،تتراپروپيــل آمونيــوم برميــد و آب مقطــر
بــا همديگــر مخلــوط شــده و مخلــوط حاصــل در دمــاي
محيــط بهمــدت  2 hrهمــزده شــد تــا ســل اوليــه
تشــكيل شــود .فرآینــد کریستالیزاســیون و تبدیــل ســل

تهیــه شــده بــه بلورهــای زئولیــت در داخــل راکتــور

همــزندار و در دمــای  180°Cبــه مــدت  48 hrانجــام
شــد .سوسپانســيون حاصــل ،فيلتــر شــده و تــا رســيدن به
 pHخنثــي ،شستشــو داده شــد .ســپس بــه مــدت 12 hr

در دمــای  110°Cخشــک و در دمــای  540°Cبــه مــدت
 12 hrکلســینه شــد .جهــت تبدیــل زئولیــت ســنتز

مطابــق بــا شــکل  1انجــام شــد .آزمــون راکتــوری
اتمســفریک و ســرعت فضایــی خــوراک برابــر بــا 1/44 h -1

تــا رســیدن به میــزان تبدیــل متانــول کمتــر از  %90انجام
شــد .مقــدار کاتالیســت قــرار داده شــده در بســتر  4 gو

خــوراک شــامل مخلــوط متانــول و آب بــا نســبت وزنــی
 4بــه  1اســت .بهمنظــور دسترســی مناســب خــوراک بــه
تمــام ســطح کاتالیســت ،قبــل و بعــد از بســتر کاتالیســتی

از کوارتــز اســتفاده شــده اســت .عمليــات آمادهســازي

اوليــه کاتالیس ـتها در دمــاي  300°Cبــا عبــور جريانــي

از گاز نيتــروژن بــه مــدت  2 hrانجــام شــد .محصــوالت
بهصــورت گاز از راکتــور خــارج شــده و پــس از عبــور از
مســير عایقبنــدی شــده وارد كندانســور شــده و خنــك
میگــردد.
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فلش درام

شکل  1سامانه ارزیابی عملکرد کاتالیستها

در ايــن حالــت بهدليــل پاييــن بــودن دمــاي جــداره

داخلــي كندانســور ،آب ،متانــول و هيدروكربنهــاي
ســنگين ،مايــع شــده و ســاير محصولهــاي ســبك

نتایج و بحث
تعیین خصوصیات کاتالیستهای سنتزی
آنالیز  XRDکاتالیستها

بهصــورت گاز از كندانســور خــارج و بخــش كوچكــي از

الگــوی پــراش پرتــو ایکــس دو زئولیــت  HZSM-5و

GC

پیکهایــی در محــدوده زوایــای ،23/1° ،23/9° ،24/4°

آن بــراي آناليــز بهصــورت پيوســته وارد دســتگاه ميكــرو

 F-HZSM-5در شــکل  2نشــان داده شــده اســت .وجــود

مجهــز بــه دتكتــور  TCDو چهــار كانــال (مــدول) آناليــزي

( 2θ=7/9° ،8/8°مطابــق بــا )JCPDSN= 44-0003

GCا( )Varian CP-4900ميشــود .دســتگاه ميكــرو

مجــزا بــوده و قابليــت جداســازي و شناســايي كليــه

نشــاندهنده تشــکیل ســاختارهای

مايــع بــه دو جــزء آبي(متانــول و آب) و آلــي جداســازي

فازهــای ناخالصــی در ایــن دو نمونــه اســت [ 8 ،1و .]14

MFI

زئولیــت

محصولهــاي توليــدي گازي شــکل را دارد .محصــوالت

 ،ZSM-5بــدون حضــور پیــک اضافــی مبنــی بــر تشــکیل

شــده و توســط دو دســتگاه گازكروماتوگــراف مجــزاي مدل

کاهــش انــدک در شــدت پیکهــای نمونــه

و مقايســه عملكــرد كاتاليســتهاي ســنتزی برحســب

مقایســه بــا نمونــه  HZSM-5اســت .بــا ایــن وجــود تطابــق

تولیــدی بهترتیــب از روابــط  1و  2اســتفاده شــده اســت.

 MFIایــن زئولیــت را نشــان نمیدهــد .در جــدول 1

 oبهترتیــب نشــاندهنده اجــزا در ورودی و خروجــی

نمونههــا بــا اســتفاده از مجمــوع ســطوح زیــر پیکهــا

F-HZSM-5

 Varian, CP-3800آناليــز میشــوند .بــه منظــور ارزيابــي

نشــاندهنده کاهــش در بلورینگــی نســبی ایــن نمونــه در

میــزان تبدیــل متانــول و انتخابپذیــری محصــوالت

الگــوی  XRDآن بــا نمونــه مرجــع تغییــری در ســاختار

تعــداد مولهــا و اندیسهــای  iو

(ســتون آخــر) نیــز تخمیــن مقــدار بلورینگــی نســبی

هســتند .اندیــس  xنیــز نشــاندهنده تعــداد اتــم کربــن

در زوایــای  2θ=22-25°کاهــش بلورینگــی نســبی نمونــه

در ایــن روابــط
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نســبی زئولیــت  HZSM-5ســنتز شــده بــا اســتفاده از
=
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 F-HZSM-5را نســبت بــه نمونــه  HZSM-5تائیــد کــرده

i
MeOH
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y

x

پتاســیم فلوئوریــد را گــزارش کردهانــد.
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شکل  2آنالیز  XRDزئولیتهای  HZSM-5و F-HZSM-5

جدول  1مشخصههاي بافتي (مساحت سطح و حجم حفرات) زئولیتهای  HZSM-5و F-HZSM-5

حجم مزو حجم میکرو حجم کل سطح مزو سطح میکرو سطح ویژه

 bبلورینگی
نسبی ()%

 aاندازه
کریستالها
()nm

()cm /g

100

34/3

0/067

0/140

74/7

32/8

0/038

0/166

3

مشخصه

()cm /g

()cm /g

2

()m /g

2

()m /g

2

()m /g

0/207

90/7

301/9

392/7

HZSM-5

0/204

41/2

367/8

408/96

F-HZSM-5

3

3

كد كاتاليست

 aتخمین زده شده با استفاده از رابط دباي -شرر با مقدار  FWHMپيك ظاهر شده در 2θ= 7/9
 bتخمین زده شده با استفاده از مجموع سطوح پيكهاي ظاهر شده در محدوده  2θ= 25- 22 oآنالیز XRD
o

آنهــا علــت کاهــش بلورینگــی را بــه افزایــش نقــص در

آب نســبت داده میشــود .ایــن کاتیونهــا میتواننــد

اتمهــای آلومینیــوم بهعلــت حضــور یونهــای فلوئــور

بــا کاهــش در تعــداد هســتههای تشــکیل شــده ،ســهم

ســاختار کریســتالها در نتیجــه کاهــش مقــدار الحــاق

در محیــط ســنتز نســبت دادهانــد .چنیــن نتیجــهای
توســط  Belarbiو  Junنیــز گــزارش شــده اســت [ 8و .]11
آنالیز  FESEMکاتالیستها

در شــکل  ،3تصاويــر  FESEMزئولیــت  HZSM-5در دو

بزرگنمايــي

μm

 2و  1و زئولیــت

F-HZSM-5

در دو

بزرگنمايــي  10 μmو  2ارائــه شــده اســت .تصاويــر
 FESEMزئولیــت  HZSM-5تجمعــی از کریســتالهای

مکعبــی شــکل چســبیده بــه هــم بــا اندازههــای کمتــر از
 1 μmرا نشــان داده اســت .اســتفاده از پتاســیم فلوئوریــد

در ســنتز زئولیــت  HZSM-5ســبب تغییــر مورفولــوژی و
افزایــش قابــل توجــه در انــدازه ذرات شــده اســت .تصاویــر

 FESEMایــن زئولیــت (نمونه  )F-HZSM-5تشــکیل ذراتی
بــا مورفولــوژی تابوتــی شــکل و انــدازه تقریبــاً 10 μm

را نشــان داده اســت .علــت افزایــش در انــدازه ذرات بــه
کاتیونهــای  K+حاصــل از انحــال پتاســیم فلوئوریــد در

ســبب کاهــش قابــل توجــه ســرعت هســتهزایی شــوند.

هــر هســته از مــواد مغــذی موجــود در ژل اولیــه افزایــش
یافتــه و در نتیجــه ســبب افزایــش در انــدازه نهایــی ذرات

میشــود [ 9 ،8 ،1و .]17-15

آنالیز جذب /واجذب نیتروژن کاتالیستها ()N2 Adsorption/Desorption

در شــکل  4ایزوترمهــای جــذب /واجــذب نیتــروژن و
1

منحنیهــای توزیــع انــدازه حفــرات 2دو زئولیــت
5

HZSM-

و  F-HZSM-5نشــان داده شــده اســت .همچنيــن

دادههــای مربــوط بــه ویژگیهــای فیزیکــی 3آنهــا نيــز

در جــدول  1ارائــه شــده اســت .هــر دو

زئولیــت HZSM-

 5و  F-HZSM-5دارای منحنــی ایزوتــرم نــوع  Iهســتند.

ایــن نــوع ایزوتــرم نشــاندهنده حضــور حفــرات میکــرو
در ایــن دو نمونــه اســت [.]18

1. N2 Adsorption-desorption Isotherms
2. BJH Pore Size Distribution
3. Textural Properties
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شکل  3آنالیز  FESEMزئولیتهای  HZSM-5و F-HZSM-5
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شکل  4الف) ایزوترمهای جذب /واجذب نیتروژن و ب) منحنی توزیع اندازه حفرات (منحني  -BJHبخش جذب) زئولیتهای  HZSM-5و
F-HZSM-5

بــا ایــن حــال در منحنــی ایزوتــرم زئولیــت مرجــع

مرجــع  HZSM-5نشــان داده اســت .دادههــای حاصــل از

مشــاهده شــده اســت .وجــود حلقــه

حفــرات میکــرو و در مقابــل کاهــش در ســطح و حجــم

 ،HZSM-5حلقــه پســماند 1باریکــی در فشــارهای نســبی

بــاالی =0/4-1

P/P0

پســماند در ایــن فشــارهای نســبی نشــاندهنده وجــود

حفــرات مــزو اســت .ایــن حلقــه پســماند نشــاندهنده
نــوع حفــرات مــزو نیــز میباشــد .مطابــق بــا دســتهبندی

 ،IUPACدر ایــن نمونــه حلقــه پســماند مشــاهده شــده از
نــوع  H3اســت .ایــن نــوع حلقــه پســماند معمــوالً مرتبــط
بــا تخلخلهــای شــکاف ماننــد و بــا انــدازه غیــر یکســان

حاصــل از تجمــع ذرات ارائــه شــده میشــود [.]18

ایــن آنالیــز در جــدول  1نیــز افزایــش در ســطح و حجــم

حفــرات مــزو را در نتیجــه اســتفاده از پتاســیم فلوئوریــد
در ســنتز زئولیــت  HZSM-5نشــان ارائــه شــدند .بهعلــت
افزایــش انــدازه ذرات در نمونــه  F-HZSM-5و کاهــش

ســطح مشــترک بیــن کریســتالها تعــداد حفــرات مــزو

بیــن کریســتالی در ایــن نمونــه کمتــر شــده اســت.

آنالیز دفع بهروش برنامهریزی شده دمایی کاتالیستها
()NH3-TPD

تصاویــر  FESEMایــن نمونــه در شــکل  3نیــز تجمــع

فاكتــور اســیدیته بهعنــوان یــک عامــل بســيار مهــم در

را نشــان داده اســت .منحنــی توزیــع انــدازه حفــرات ایــن

واکنــش  MTPتأثیرگــذار اســت .از نتایــج آنالیــز دفــع بــه

انــدازه از  1/5تــا  2/5 nmرا تائیــد میکنــد .درحالیکــه

قــدرت مکانهــای اســیدی را تعییــن کــرد.

بســیار زیــادی از کریســتالهای کوچــک مکعبــی شــکل

تعییــن عملکــرد کاتالیســتي زئولیــت  HZSM-5در طــول

نمونــه نیــز تشــکیل سیســتم حفراتــی بــا گســتردگی

روش برنامهریــزی شــده دمایــی میتــوان دانســیته و

منحنــی توزیــع انــدازه حفــرات نمونــه  F-HZSM-5توزیــع

بیشــتر حفــرات میکــرو را در ایــن نمونــه نســبت بــه نمونه

1. Hysteresis
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منحنی  NH3-TPDهر دو زئولیت  HZSM-5و F-HZSM-5

کاهــش در دانســیته هــر دو نــوع مکانهــای اســیدی

نشــان داده اســت .پیــک دمــا پاییــن ( 100تــا  )300oCبه

کل مکانهــای اســیدی در نمونــه  F-HZSM-5کاهــش

دارد .درحالیکــه پیــک دمــا بــاال (بیــن  300تــا )500 oC

داده اســت .دمــای ظاهــر شــدن پیــک اول در هــر دو
نمونــه تقریبــاً یکســان بــوده کــه نشــاندهنده قــدرت

در شــکل  ،5دو پيــك را در ناحیــه دمایــی  100تا 500oC

دفــع آمونیــاک از مکانهــای اســیدی ضعیــف اختصــاص

بــه دفــع آمونیــاک از مکانهــای اســیدی قــوی نســبت
داده میشــود [ 17 ،7و  .]21 -19منحنــی

NH3-TPD

قــوی و ضعیــف شــده اســت .بهطوریکــه دانســیته

قابــل توجهــی را در مقایســه بــا نمونــه  HZSM-5نشــان

یکســان مکانهــای اســیدی ضعیــف در ایــن دو نمونــه

هــر دو زئولیــت  HZSM-5و  F-HZSM-5حضــور هــر دو

اســت .درحالیکــه جابهجایــی دمــای ماکزیمــم

نتایــج ایــن آنالیــز نــوع مکانهــای اســیدی را مشــخص
نمیکنــد .بــا ایــن وجــود معمــوالً پیــک دمــا پاییــن بــه

 F-HZSM-5نســبت بــه نمونــه  HZSM-5کاهــش قــدرت

مکانهــای اســیدی قــوی را در ایــن نمونــه نشــان داده

پیــک دمــا بــاال بــه دفــع آمونیــاک از مکانهــای اســیدی

در غلظــت و قــدرت مکانهــای اســیدی را در صــورت

نــوع مکانهــای اســیدی را در آنهــا تائیــد کــرده اســت.

دفــع آمونیــاک از مکانهــای اســیدی ضعیــف لوئیــس و

قــوی برونشــتد نســبت داده میشــوند [ 7و  .]20ســطح

زیــر پیکهــا نشــاندهنده دانســیته مکانهــای اســیدی

اســت .درحالیکــه دمــای ماکزیمــم شــدت پیکهــا

نشــاندهنده قــدرت مکانهــای اســیدی اســت .مطابــق

بــا منحنــی  NH3-TPDو دادههــای جــدول  2اســتفاده
از پتاســیم فلوئوریــد در ســنتز زئولیــت  HZSM-5ســبب

شــدت پیــک دوم بــه ســمت دماهــای کمتــر در نمونــه

اســت .گزارشهــای ارائــه شــده در مراجــع نیــز کاهــش

اســتفاده از نمــک پتاســیم فلوئوریــد در ســنتز زئولیــت
 ZSM-5نشــان دادهانــد [ 3 ،1و  .]9تانــگ و همکارانــش

حــذف برخــی از ناخالصیهــای آمــورف درون زئولیــت
کــه ایجادکننــده مکانهــای اســیدی لوئیــس هســتند
را علــت کاهــش دانســیته ایــن مکانهــای اســیدی

دانســتهاند [. .]22
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جدول  2نتايج آزمون اندازهگيري اسيديته سطح ( )NH3-TPDزئولیتهای  HZSM-5و F-HZSM-5
دادههاي حاصل از آزمون NH3-TPD

دماي ماكزيمم پيك ()oC
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توزيع و تعداد مکانهای اسيدي ()mmol NH3/g

مشخصه كد
کاتاليست

پيك دوم

پيك اول

كل (ضعيف +قوي)

قوي

ضعيف

388

173

0/272

0/101

0/171

HZSM-5

330

179

0/019

0/009

0/010
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0
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 Louisو همکارانــش برهمکنــش یونهــای فلوئــور بــا

هــر دو کاتالیســت در فرآینــد تبدیــل متانــول بــه پروپیلــن

کاهــش دانســیته و قــدرت مکانهــای اســیدی قــوی

شــامل مخلــوط متانــول و آب بــا نســبت وزنــی  )1:4و در

اتمهــای آلومینیــوم و تشــکیل گونههــای  AlFxرا علــت

دانســتهاند .ايــن گونههــاي جديــد باعــث کاهــش الحــاق
اتمهــای آلومینیــوم در ســاختار و تشــکیل مکانهــای

اســیدی برونشــتد میشــوند [ .]9کاهــش در شــدت

پیکهــای الگــوی

XRD

نمونــه

F-HZSM-5

نســبت

بــه نمونــه  H-ZSM-5میتوانــد در نتیجــه برهمکنــش
یونهــای فلوئــور بــا اتمهــای آلومینیــوم باشــد.

ارزیابــی عملکــرد کاتالیس ـتها در فرآینــد تبدیــل متانــول
بــه پروپیلــن
ارزیابــی پایــداری کاتالیســتها در فرآینــد تبدیــل متانــول بــه

در شــرایط عملیاتــی یکســان (دمــای  ،400oCخــوراک

مــدت زمــان تبدیــل متانــول بــاالی  %90بررســی شــده

اســت .در ابتــدای واکنــش ،بــه دلیــل در دســترس بــودن

اکثــر مکانهــای فعــال بــرای واکنشگرهــا (متانــول و
دیمتیــل اتــر) ،هــر دو کاتالیســت درصــد تبدیــل متانــول

نزدیــک بــه  %100را دارنــد .کاتالیســت  HZSM-5بــه
مــدت  19روز تبدیــل متانــول بــاالی  %99/9را داشــته
اســت .پــس از ایــن مــدت افــت در تبدیــل متانــول و

کاهــش آن بــه مقــدار کمتــر از  %90رخ داده اســت .از
نظــر اقتصــادی در چنیــن شــرایطی کاتالیســت بازدهــی

مناســبی را نداشــته و وارد چرخــه احیــاء میشــود.

پروپیلــن

بــرای داشــتن یــک برآورد کمــی از پایــداری کاتالیسـتها،
طــول عمــر کاتالیســتي 1بهصــورت مــدت زمانــی از

جریــان واکنــش کــه در آن درصــد تبدیــل اکســیژندارها
(متانــول و دیمتیــل اتــر) بیــش از  %90اســت ،تعریــف

ميشــود .زیــرا از دیــدگاه صنعتــی ،درصــد تبدیــل کمتــر
از  %90بــرای فرآینــد  MTPغیرقابــل قبــول اســت ،کــه

در ایــن نقطــه کاتالیســت یــا بایــد احیــاء گــردد یــا بــا
یــک کاتالیســت جدیــد جایگزیــن شــود .تغییــرات میــزان

تبدیــل متانــول برحســب زمــان انجــام واکنــش بــرای هــر
دو کاتالیســت در شــکل  6ارائــه شــده اســت .پایــداری

درحالیکــه در کاتالیســت  F-HZSM-5پــس از مــدت
کوتــاه  4روز کاهــش میــزان تبدیــل متانــول بــه میــزان

کمتــر از  %99مشــاهده شــده اســت .در ایــن کاتالیســت
رونــد کاهــش در تبدیــل متانــول ادامــه داشــته و پــس از

گذشــت  10روز میــزان تبدیــل متانــول بــه کمتــر از %90

رســیده اســت .ایــن کاتالیســت در مقایســه بــا کاتالیســت
HZSM-5

پایــداری کمتــری را در واکنــش تبدیــل

متانــول بــه پروپیلــن از خــود نشــان داده اســت .انــدازه

ذرات بزرگتــر ایــن کاتالیســت میتوانــد علــت کاهــش
فعالیــت آن در ایــن واکنــش شــده باشــد.
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شکل  6تغییرات تبدیل متانول با زمان انجام واکنش در کاتالیستهای  HZSM-5و F-HZSM-5
1. Catalytic Lifetime
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انــدازه ذرات بزرگتــر بــا افزایــش در طــول مســیر نفــوذ

بوتیلــن داشــته اســت .توزیــع محصــوالت در کاتالیســت

کاتالیســت ســبب طوالنــی شــدن مــدت زمــان مانــد آنهــا

مکانهــای اســیدی و انــدازه ذرات آن قابــل تفســیر

محصــوالت تولیــدی از داخــل حفــرات بــه خــارج ســطح

در داخــل ایــن حفــرات میشــود .در نتیجــه بــا انجــام

واكنشهــاي پليمريزاســيون متوالــي تولیــد محصــوالت

هیدروکربنــی ســنگین بیشــتر شــده و لــذا ســرعت
غيرفعــال شــدن كاتاليســت افزايــش پيــدا ميكنــد [.]23
در ایــن فرآینــد الفینهــای ســبک در نتیجــه انجــام

واکنشهــای آلکیالســیون ،کراکینــگ ،انتقــال هیــدروژن
و حلقــهای شــدن بــه آلکانهــا و آروماتیکهــا تبدیــل
میشــوند [ .]3نمــودار توزیــع محصــوالت در شــکل  7نیــز
تولیــد محصــوالت ســنگین  C5+بیشــتر را در کاتالیســت
 F-HZSM-5در مقایســه بــا کاتالیســت  HZSM-5نشــان

داده اســت.

ارزیابــی محصــوالت تولیــدی بــرروی کاتالیســتها در
فرآینــد تبدیــل متانــول بــه پروپیلــن

نمــودار انتخابپذیــری محصــوالت تولیــدی ب ـرروی هــر
دو کاتالیســت در شــکل  7نشــان آورده شــده اســت.
کاتالیســت  F-HZSM-5بــا وجــود تعــداد روز فعالیــت

کمتــر در مقایســه بــا نمونــه کاتالیســت

HZSM-5

انتخابپذیــری بیشــتری را نســبت بــه پروپیلــن داشــته
اســت .ایــن کاتالیســت در مقایســه بــا کاتالیســت مرجــع

 F-HZSM-5بــا در نظــر گرفتــن دو فاکتــور مهــم توزیــع

اســت .پروپیلــن بــر طبــق مکانیــزم  Dualدر فرآینــد MTP

از چرخ ـهای کــه برپایــه متیالســیون /شکســت الفینهــا
اســت تولیــد میشــود .کاهــش در غلظــت مکانهــای
اســیدی میتوانــد ســبب پیشــرفت ایــن چرخــه و در

نتیجــه تولیــد بیشــتر پروپیلــن شــود [ 24و  .]25نتایــج
آنالیــز  ،NH3-TPDکاهــش غلظــت مکانهــای اســیدی
را در کاتالیســت  F-HZSM-5در مقایســه بــا کاتالیســت

 HZSM-5نشــان داده اســت (شــکل  5و دادههــای جــدول

 .)2واکنــش متاتســیس 1یکــی از واکنشهایــی اســت

کــه در فرآینــد تبدیــل متانــول بــه الفینهــا بیــن اتیلــن

و بوتیلــن تولیــدی ممکــن اســت رخ دهــد .محصــول
ایــن واکنــش پروپیلــن اســت [ 26و  .]27انــدازه ذرات
بزرگتــر در ایــن کاتالیســت بــا افزایــش در مســیر نفــوذ

میتوانــد ســبب افزایــش مــدت زمــان توقــف محصــوالت
در داخــل حفــرات کاتالیســت شــود .بنابرایــن انجــام

واکنــش متاتســیس میتوانــد یکــی از دالیــل کاهــش
در انتخابپذیــری اتیلــن و بوتیلــن و در مقابــل افزایــش

در انتخابپذیــری پروپیلــن در
باشــد.

کاتالیســت F-HZSM-5

 HZSM-5انتخابپذیــری کمتــری را نســبت بــه اتیلــن و

C5+

بوتیلن

پروپیلن

اتیلن

انتخابپذیری محصوالت و نسبت پروپیلن به اتیلن

F-HZSM-5

HZSM-5

44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

نسبت پروپیلن به اتیلن
شکل  7متوسط انتخابپذیری محصوالت و نسبت پروپیلن به اتیلن در مدت زمان تبدیل متانول باالی  %90در کاتالیستهای HZSM-5
و F-HZSM-5
1. Metathesis
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) در10/9( ) و نســبت پروپیلــن بــه اتیلــن%41/8 mol(
 نســبت بــه کاتالیســت مرجــعF-HZSM-5 کاتالیســت

%39/5 mol پذیــری پروپیلــن (متوســط انتخابHZSM-5

.) مشــاهده شــده اســت5/5 و نســبت پروپیلــن بــه اتیلــن
بــه منظــور اســتفاده از ایــن کاتالیســت در مقیــاس

های بیشــتری جهــت بهبــودصنعتــی الزم اســت بررس ـی
.خــواص و طــول عمــر ایــن کاتالیســت صــورت گیــرد
تشکر و قدردانی

نویســندگان از حمایــت مالــي شــرکت پژوهــش و فنــاوری

پتروشــیمی و شــرکت ملــی صنایــع پتروشــيمي ايــران در
.نماینــداجــرای ایــن پــروژه قدردانــی می

گیرینتیجه

 در محيــط حــاوي يونHZSM-5 در ایــن تحقیــق زئولیــت
فلوئوريــد ســاخته شــده و عملكــرد آن در فرآینــد تبدیــل

 نتایــج.متانــول بــه پروپیلــن مــورد بررســی قــرار گرفــت

 حفــظ ســاختار کریســتالیFESEM  وXRD دو آنالیــز

 و در مقابــل تغییــر در مورفولــوژی وHZSM-5 زئولیــت
F-HZSM-5

افزایــش انــدازه ذارت را در نمونــه زئولیــت

 کاهــش غلظــت کلNH3-TPD  آنالیــز.انــدنشــان داده
 نشــانF-HZSM-5 هــای اســیدی را در زئولیــتمکان

 تغییــرات رخ داده در خــواص زئولیــت.داده اســت
ســبب کاهــش مــدت فعالیــت آن در

F-HZSM-5

 در. شــده اســتHZSM-5 مقایســه بــا نمونــه مرجــع
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