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سنتز هیدروترمال کاتالیست  Zn-ZSM5جهت
ایزومریزاسیون زایلنها
میالد رسولی ،1نکیسا یعقوبی ،*2حسین آتشی 1و داود محبی کلهری

1

 -1گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 -2پژوهشکده پتروشیمی ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت96/4/26 :

تاريخ پذيرش96/12/20 :

چكيده
در ایــن مطالعــه افــزودن فلــز فعــال روی بــه کاتالیســت  ZSM5بــا اســتفاده از ســنتز هیدروترمــال بررســی شــده و در فرآینــد
ایزومریزاســیون زایلنهــا مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .جهــت ارزیابــی خصوصیــات فیزیکــی -شــیمیایی کاتالیس ـتهای ســنتز
شــده از آزمونهــای XRDاBET ،اICP ،اSEM ،اFTIR ،ا NH3-TPD ،و  TGاســتفاده شــده اســت .بررســی آزمونهــای کاتالیســت نشــان
داد وجــود فلــز فعــال در کاتالیســت منجــر بــه افزایــش ســطح ویــژه و نیــز افزایــش حجــم کلــی کاتالیســت شــده اســت .همچنیــن
حضــور فلــز فعــال روی در ســاختار کاتالیســت منجــر بــه افزایــش ســایتهای اســیدی قــوی (برونســتد) و کاهــش ســایتهای اســیدی
ضعیــف (لوئیــس) گردیــد کــه افزایــش تولیــد پارازایلــن و افزایــش پایــداری کاتالیســت را بههمــراه داشــته اســت .نتایــج نشــان دادنــد
کاتالیســت اZn-ZSM5ا( )%0.5wtبــا میــزان بــاالی تولیــد پارازایلــن ( ،)%18/5تبدیــل بــاالی اتیــل بنــزن ( )%43/6و افــت زایلــن بســیار
کــم ( )%3/3میتوانــد بهعنــوان یــک کاتالیســت بهینــه در فرآینــد ایزومریزاســیون زایلنهــا بــهکار گرفتــه شــود.
كلمات كليدي ،ZSM5 :ایزومریزاسیون ،پارازایلن ،افت زایلن ،پایداری کاتالیست

شــیمیایی قــرار گرفتنــد .اســتحصال تجــاری زایلنهــا از

مقدمه

زایلنهــا از خانــواده آروماتیکهــا و دســتهای از

هیدروکربنهــای حلقــوی اشــباع نشــده متشــکل
از یــک یــا چنــد حلقــه بنزنــی هســتند .زايلنهــا
(آروماتيكهــاي  )C8عمومــاً در واحدهــاي توليــد

بنــزن و تولوئــن توليــد ميشــوند .ايــن محصــوالت بــه
آروماتيكهــاي

BTX

مشــهور هســتند کــه از ســال

 ۱۹۵۰بــه بعــد بهدلیــل کاربــرد آنهــا در تهیــه انیدریــک
فتالیــک و دی متیــل ترفتــاالت مــورد توجــه صنایــع
*مسؤول مكاتبات
N.yaghobi@ippi.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال ()DOI: 10.22078/pr.2018.2946.2375

ذغــال ســنگ انجــام گردیــده امــا امــروزه عمدتــا در طــی
فرآینــد تبدیــل کاتالیســتی نفتــا تولیــد میشــوند [.]1
زايلنهــا بــا توجــه بــه موقعيــت قرارگيــري گروههــاي
متيــل ب ـرروي حلقــه بنزنــي بهصــورت ايزومرهــاي ارتــو،

متــا و پــارا وجــود دارنــد .آروماتيكهــاي  C8عالوهبــر
زايلنهــا شــامل اتيلــن بنــزن نيــز هســتند .در ميــان

انــواع ايزومرهــاي زايلــن ،پارازایلــن باالتريــن میــزان
مصــرف و در حــدود  %80از کل تقاضــای زایلنهــا را

دارا هســتند درحالیکــه  %24از ایــن ایزومــر در مخلــوط
تعادلــی زایلنهــا موجــود هســتند [.]2
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از پارازایلــن بهعنــوان مــاده اولیــه پایــه بــرای تولیــد

ایزومریزاســیون زایلنهــا مطلــوب هســتند [ .]7همچنیــن

ترفتالیــک اســید ( ،)TPAترفتالیــک اســید تصفیــه شــده

توکــور و همکارانــش در تحقیقــی بــر روی فرآینــد

TPAا PTA ،و  DMTجهــت تولیــد پلــی اتیلــن ترفتــاالت

SSZ-33ا TNU-9 ،و  Mordeniteمیــزان تبدیــل متازایلــن

( )PTAو دی متیــل ترفتــاالت ( )DMTاســتفاده میشــود.
( )PETبهعنــوان پلــی اســتر اشــباع اســتفاده شــده و پلــی

اســترها نیــز خــود جهــت تولیــد فیبرهــا و فیلمها اســتفاده

میگردنــد .پارازایلــن عمدتــا از روش کریستالیزاســیون و
جداســازی جذبــی از ســایر ایزومرهــا جداســازی شــده و

ایزومریزاســیون زایلنهــا دریافتنــد کــه زئولیتهــای
باالتــری نســبت بــه  ZSM-5داشــته و نســبت پارازایلــن

بــه ارتوزایلــن در حضــور کاتالیسـتهای مذکــور بهصــورت
ZSM-5> TNU-9> SSZ-33> Mordenite

بــرآورد

شــده اســت [ .]8در مقالــه حاضــر از فلــز روی جهــت

مخلــوط باقیمانــده جهــت اســتحصال بیشــتر پارازایلــن

بهبــود اســیدیته کاتالیســت زئولیتــی  ZSM-5در ســنتز

کاتالیســتهای متعــددی بــرای انجــام واکنــش

نمونههــای ســاخته شــده در فرآینــد ایزومریزاســیون

بــه واحــد ایزومریزاســیون منتقــل میگــردد.

ایزومریزاســیون زایلنهــا بــهكار مــيرود کــه از میــان

آنهــا کاتالیســتهای دو عاملــی بیشــتر مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد [ 3و  .]4مارتینــز و همکارانــش تبدیــل

کاتالیســتی متازایلــن را بــا اســتفاده از کاتالیســتهای

اســیدی  10و  12حلقـهای ZSM-5 ،ZSM-12ا،اZSM-48ا،

OFFاMOR ،ا،ا،FAUاLا β ،و  Ωمــورد مطالعــه قــرار دادنــد.

آنهــا مشــاهده کردنــد کــه گزینشپذیــری پارازایلــن

در زئولیتهــای  10حلقــهای بســیار کمتــر بــوده
درحالیکــه ایــن فاکتــور در زئولیتهــای  12حلقــهای

بهعلــت وجــود شــکل انتقالــی بیشــتر اســت .همچنیــن
توزیــع تــری متیــل بنــزن بــه شــکل حفرههــا ،وجــود

و موقعیــت فضاهــای بزرگتــر ،کانالهــا و حلقههــای

زئولیــت بســتگی دارد [ .]5بــاوور و همــکاران اثــر نانــو
ذرات  Pt/HZSM-5را در فرآینــد ایزومریزاســیون زایلنهــا

مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .همچنیــن اثــر بهبــود ســطح
کاتالیســت در فرآینــد ایزومریزاســیون نیــز مــورد بررســی

قــرار گرفتــه و مشــخص گردیــد کــه حــذف ســیالنول بــا

اســتفاده از تتــرا اتوکســی ســیالن ( %4 )TEOSمنجــر بــه

بهبــود گزینشپذیــری میگــردد [ .]6ژنــگ و همــکاران

نیــز بــا اســتفاده از کاتالیســت  HZSM-5بــه بررســی

فرآینــد ایزومریزاســیون زایلنهــا پرداختنــد .در ایــن

تحقیــق از آنالیــز طیــف ســنجی مــادون قرمــز جهــت

بررســی غلظــت واکنشــگرها و محصــوالت داخــل حفرههــا
اســتفاده شــده اســت .مشــخص گردیــد کاتالیســتهایی
بــا ســایتهای اســیدی قویتــر جهــت فرآینــد

هیدروترمــال اســتفاده شــده و ســپس فعالیــت کاتالیــزوری
زایلنهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه

قابلیــت فلــز روز در تنظیــم اســیدیته کاتالیســت و نیــز

اهمیــت تنظیــم اســیدیته کاتالیســت در واکنشهــای
ایزومریزاســیون ســعی شــده تــا از ایــن فلــز در ســاخت

کاتالیســت بهینــه بهــره بــرده شــود .همچنیــن بــا توجــه

بــه قیمــت نســبتا پاییــن روی در مقایســه بــا فلــزات
رایــج مــورد اســتفاده در ســاخت کاتالیس ـتهای فرآینــد

ایزومریزاســیون زایلنهــا (پالتیــن ،پاالدیــوم و  )...بایــد بــه

ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه اســتفاده از ایــن فلــز میتوانــد

در کاهــش قیمــت نهایــی کاتالیســت ســنتز شــده موثــر
باشــد .قابــل ذکــر اســت طبــق مطالعــات انجــام شــده
تاکنــون ،هیــچ گزارشــی مبنــی بــر اســتفاده از ایــن

کاتالیســت در فرآینــد ایزومریزاســیون زایلنهــا ارائــه

نشــده اســت.

بخش تجربی

ساخت کاتالیست

بــرای ســاخت کاتالیســت  ZSM5ابتــدا  0/6 gســدیم

هیدروکســید در  80 gآب دو بــار تقطیــر شــده حــل
گردیــد و ســپس  13 gتتــرا اتیــل اورتــو ســیلیکات
( )TEOSبهعنــوان منبــع ســیلیکا و  4 gتتــرا پروپیــل

آمونیــوم برومایــد ( )TPABبــه محلــول اضافــه شــد.
محلــول بــه آرامــی تــا دمــای  40°Cگــرم شــده و اختــاط

بهمــدت  14 hrبهدســت توســط همــزن انجــام گردیــد
(مرحلــه .)1
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محلــول نهایــی بهدســت آمــده درون اتــو کالو ریختــه

 ZEISS SIGMA VP-500اســتفاده شــده اســت .با استفاده

داده شــد .بــا صــاف کــردن محلــول توســط آب دو بــار

مورفولــوژی ســطح نمونههــا ،میــزان و چگونگــی

شــده و بهمــدت  40 hrدر آون بــا دمــای  180°Cقــرار
تقطیــر شــده ،بلورهــا از محلــول جــدا شــد .در نهایــت

کاتالیســت بهمــدت یــک شــب در آون بــا دمــای 110°C

قــرار داده شــد و پــس از آن جهــت عملیــات تکلیــس بــه

کــورهای بــا دمــای  550°Cمنتقــل گردیــد .بــرای ســنتز

زئولیــت  Zn-ZSM5در حیــن فرآینــد اختــاط در مرحلــه
 100 g ،1محلــول  %0/4وزنــی %0/9 ،وزنــی و  %1/8وزنــی

حــاوی پیشســاز روی ( )Zn(NO3)2.6H2Oقطــره قطــره

بــه محلــول اصلــی اضافــه گردیــد و پــس از عملیــات
شستشــو ،فیلتراســیون و تکلیــس مقــدار نهایــی روی در

نمونههــای ســنتز شــده بهترتیــب بهمیــزان 0/5 ،0/2

از تصاویــر بهدســت آمــده از ایــن تکنیــک میتــوان
تجمــع ذرات کاتالیســت و توزیــع ذرات را شناســایی

نمــود .میــزان اســیدیته کاتالیســت و تعــداد ســایتهای
اســیدی آن توســط آنالیــز دفــع حرارتــی برنامهریــزی

شـ�ده    ( )NH3-TPDو بــا اســتفاده از دســتگاه

�Mi

 crometricsســاخت کشــور آمریــکا اندازهگیــری شــده
اســت .جهــت شناســایی نــوع پیوندهــای موجــود در

کاتالیســتهای ســنتز شــده از طیــف ســنجی مــادون
قرمــز ( )FTIRاســتفاده شــده اســت .طیفهــای  FTIRدر

ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از دســتگاه طیــف ســنجی

IR

مــدل ( )2000اPerkin Elmerا و در محــدوده طــول مــوج

و  %1وزنــی کاتالیســت تعییــن گردیــد .بــا اســتفاده از

 400 cm-1تــا  4000انجــام شــده اســت .بــرای ســنجش

ســاخته شــده و بــا غربالهــای بــا اندازههــای  0/8تــا

واکنــش داده در فرآینــد ایزومریزاســیون زایلنهــا از

دســتگاه قرصســاز ،کاتالیســتها بــه شــکل قــرص
 1 mmآمــاده آزمــون راکتــوری گردیــد.

آزمــون ترموگراویمتــری ( )TGو بــا اســتفاده از دســتگاه

مــدل  Pyris Diamondانجــام شــده اســت.

تعیین ویژگیهای کاتالیست

بــرای اندازهگیــری خصوصیــات ســطح کاتالیســت

ماننــد ســطح کل ( )SBETو حجــم کل ( )Vtotalاز آزمــون
جــذب نیتــروژن و دســتگاه

میــزان کک تشــکیل شــده در حفــرات کاتالیســتهای

Micrometrics, ASAP

فعالیت کاتالیست

جهــت تســت نمونههــای کاتالیســت ســاخته شــده از

 2010اســتفاده شــده اســت .بررســی اجــزای شــیمیایی

یــک کاتاتســت تحــت فشــار حــاوی راکتــور بســتر ثابــت

در کاتالیســت بــا اســتفاده از روش آنالیــز عنصــری

تحقیــق از نــوع بســتر ثابت لولـهای با قطــر داخلی 10 mm

تشــکیلدهنده و نیــز میــزان فلــز روی موجــود

اســتفاده شــده اســت .راکتــور مــورد اســتفاده در ایــن

صــورت

و ارتفــاع  500 mmاســت .ایــن راکتــور داخــل یــک کــوره

ســاختار کاتالیســتهای ســنتز شــده از روش پــراش

گرفتــه اســت 1 g .از کاتالیســت مورد آزمــون پس از توزین

()ICP-OES) (Perkin Elmer Optima 200DV

گرفتــه اســت .بــرای شناســایی فازهــای بلــوری در
اشــعه ایکــس ( )XRDاســتفاده شــده اســت .بررســی اثــر

برخــورد کلیــه آزمایشهــای  XRDبــا اســتفاده از پــراش
ســنج اشــعه ایکــس مــدل  D8 Advance Bruker AXSو
توســط پرتــو تــک فــام  CuKαبــا طــول مــوج  1/542 Åو

الکتریکــی بــا قابلیــت افزایــش دمــا تــا  1000 °Cقــرار
در مرکــز راکتــور قــرار میگیــرد و قســمت بــاال و پائیــن

راکتــور توســط کوارتــز پــر میشــود .گازهــای واکنــش

دهنــده از قســمت بــاالی راکتــور وارد شــده و محصــوالت
تولیــد شــده از قســمت پائیــن راکتــور بهســمت دســتگاه

ولتــاژ  20 kVانجــام شــده اســت .کلیــه اندازهگیریهــا

کروماتوگرافــی گازی ( )CP Silpona CBســاخت شــرکت

( 0/1 º )2 θدر دقیقــه انجــام شــده اســت .بــرای بهدســت

پمــپ تزریــق بــه سیســتم وارد میشــود .پمــپ مــورد

بــرای زاویــه تابــش ( )2 θبیــن  5تــا  50 ºو ســرعت اســکن

آوردن اطالعــات میکروســاختاری از ســطح نمونــه
از دســتگاه میکروســکوپ الکترونــی

()SEM

مــدل

 Agilentخــارج میشــوند .خــوراک زایلــن ورودی توســط
اســتفاده در ایــن تحقیــق از شــرکت آمریکایــی
تهیــه شــده کــه در محــدوده

mL/min

ELDEX

80-0/002
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عمــل میکنــد .گاز هــای ورودی بــه سیســتم توســط

بــا افزایــش میــزان میکروحفــره ،تخلخــل و در نتیجــه

 )100کنتــرل میگردنــد.

آنالیــز عنصــری ( )ICPنشــان میدهــد بــا افــزودن روی

کنتــرل کنندههــای جرمــی ( )MFCســاخت شــرکت
BROOKSا ( 0تــا

mL/min

خــوراک زایلــن ورودی شــامل  %85وزنــی متازایلــن
(تهیــه شــده از شــرکت  Merckبــا خلــوص  )%99/99و

 %15وزنــی اتیــل بنــزن (تهیــه شــده از شــرکت

Merck

بــا خلــوص  )%99/99اســت .شــماتیک کاتاتســت مــورد
اســتفاده در شــکل  1نشــان داده شــده اســت.

میــزان ســطح کاتالیســت افزایــش یافتــه اســت .نتایــج

بــه کاتالیســت در هنــگام ســنتز درصــد وزنــی آلومینیــوم

کاهــش یافتــه و نســبت  Zn/Alافزایــش مییابــد .از ایــن
رو افزایــش حجــم کل در کاتالیســتهای حــاوی روی

را میتــوان بهعلــت کاهــش درصــد وزنــی آلومینیــوم
و تشــکیل حفــره حیــن فرآینــد ســنتز کاتالیســت

دانســت [ .]9تصاویــر  SEMمربــوط بــه کاتالیســتهای
ســنتز شــده در شــکل  2نشــان داده شــده اســت .آنالیــز

بحث و بررسی نتایج

میکروســکوپ الکترونــی نشــاندهنده توزیــع یکنواخــت

تعیین ویژگیهای کاتالیست

در جــدول  1ویژگیهــای فیزیکــی کاتالیســتهای
ســنتز شــده نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه

از نتایــج مشــخص اســت بــا افزایــش میــزان روی در
کاتالیســتهای ســنتز شــده از میــزان مزوحفــره کــم

شــده و بهمیــزان میکروحفــره افــزوده میگــردد .علــت

ایــن موضــوع را میتــوان ورود ذرات روی بــه مزوحفــره
و تبدیــل آنهــا بــه میکروحفــره دانســت کــه در نهایــت

بلورهــا و انــدازه ذرات در حــدود  500 nmاســت .نتایــج
نشــان میدهــد کــه تفاوتــی بیــن مورفولــوژی ذره و
تجمــع ذرات در کاتالیســت پایــه و کاتالیسـتهای حــاوی

روی وجــود نــدارد .نتایــج آنالیــز  XRDنمونههــای ســنتز
شــده در شــکل  3نشــان داده شــده اســت .موقعیــت

پیکهای مشــخصه زئولیــت  ZSM5در  8/90و 2 θ =7/95
قــرار دارنــد [.]10

خنککننده

کروماتوگرافی گاز

کوره
راکتور بستر ثابت

خوراک ورودی

شکل  1شماتیک کاتاتست مورد استفاده در فرآیند ایزومریزاسیون زایلنها
جدول  1ویژگیهای فیزیکی کاتالیستهای سنتز شده
کاتالیست

Si/Al

(Al (wt

Zn/Al

SBET
)(m2/g

Vtotal
)(cm3/g

Vmeso
)(cm3/g

Vmicro
)(cm3/g

100

21

1/82

0

311/5

0/176

0/074

0/102

95/85

22/3

1/59

0/102

317/4

0/182

0/068

0/114

96/81

23/6

1/41

0/311

319/2

0/185

0/066

0/119

98/65

25/5

1/13

0/816

323/8

0/193

0/069

0/124

نام اختصاری بلورینگی ()%

ZSM5

Z5

0.2Zn-ZSM5

0.2ZZ5

0.5Zn-ZSM5

0.5ZZ5

1.0Zn-ZSM5

1.0ZZ5

%

سنتز هیدروترمال کاتالیست ...
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شکل  2آنالیز  SEMکاتالیستهای سنتز شده
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شکل  3آنالیز  XRDکاتالیستهای سنتز شده

مقایســه الگــوی  XRDنمونههــای ســنتز شــده حــاوی

 XRDبــا نتایــج مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه

زئولیتــی  Zn-ZSM5بــا خلــوص بــاال و بــدون تداخــل

اســیدیته کاتالیســتهای دوعاملــی حــاوی فلــز روی

روی بــا نمونــه بــدون روی بیانگــر آن اســت کــه فــاز
فــازی ســنتز شــده اســت .بــا مقایســه نمونــه ســنتز

شــده در ایــن مطالعــه و نمونــه ســنتزی توســط وانــگ

و همــکاران بهخوبــی مشــخص اســت کــه نتایــج آنالیــز

مطابقــت دارد [ .]11آنالیــز  FTIRبــه منظــور بررســی

انجــام گردیــد .نتایــج طیــف بینــی  FTIRزئولیــت ســنتز
شــده در محــدوده  400تــا  4000 cm-1در شــکل  4نشــان

داده شــده اســت.
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شکل  4آنالیز  FTIRکاتالیستهای سنتز شده

همانطــور کــه در بررســی نتایــج حاصــل از آنالیــز

تــا  280و  300 ºCتــا  500ºCبــوده کــه بهترتیــب مربــوط

شــده در طیــف حاصــل از  FTIRمربــوط بــه زئولیــت

قــوی اســت [ 12و ( ]9شــکل  .)5میــزان اســیدیته

روش  FTIRمشــاهده میشــود ،اغلــب پیکهــای ثبــت

 Zn-ZSM5بــا پیکهــای مربــوط بــه فــرم هیدروژنــی
کاتالیســت همپوشــانی دارد .پیــک مشــخص در 450 cm-1

بــه ســایتهای اســیدی ضعیــف و ســایتهای اســیدی
نمونههــا از طریــق اندازهگیــری مســاحت زیــر پیکهــا
توســط نرمافــزار  Originمحاســبه و در جــدول  2خالصــه

مربــوط بــه واحدهــای چارچوبــهای  AlO4و  SiO4اســت.

شــده اســت.

تایــی ســاختار زئولیــت  ZSM-5را تائیــد میکنــد [.]12

فعالیت کاتالیست

همچنیــن پیــک ارتعاشــی در  ،546 cm-1حضــور حلقــه 5
پیکهــای

IR

در مناطــق

cm-1

 800و

cm-1

1100

آزمــون فعالیــت (تولیــد پارازایلــن ،تبدیــل اتیــل بنــزن و

مشــخصه حالتهــای مربــوط بــه ارتعاشــات کششــی

افــت زایلــن) کاتالیس ـتهای ســنتز شــده بــا غلظتهــای

 .]12پیــک مشــخص در  1654 cm-1بــه ارتعــاش خمشــی

جریــان خــوراک ورودی ( %85وزنــی متازایلــن و %15

()OH

=2000 mL/h.gاWHSV

متقــارن و نامتقــارن در شــبکه زئولیــت اســت [ 13و

گوناگــون جرمــی روی در دمــای  400تــا  ،500ºCشــدت

cm-1

وزنــی اتیــل بنــزن)  2 mL/minتــا  ،1نســبت هیــدروژن

3611

انجــام شــده اســت .شــکل  -6الــف میــزان پارازایلــن

 OHنســبت داد میشــود .طیفهــای در محــدوده

 3800-3500مربــوط بــه گروههــای هیدروکســیل
هســتند [ .]10پیکهــای
و

IR

در مناطــق

cm-1

بــه هیدروکربــن برابــر  3-2و

 3680بهترتیــب مربــوط بــه گروههــای

تولیــدی -6 ،ب میــزان تبدیــل اتیــل بنــزن و  -6ج افــت

مشــخص اســت شــدت پیــک  IRبــرای کلیــه نمونههــای

زایلنهــا بــا اســتفاده از کاتالیسـتهای ســنتز شــده نشــان

نشــاندهنده افزایــش اســیدیته زئولیــت میباشــد و بــا

ســایر کاتالیس ـتها دارا اســت و بعــد از گذشــت  15 hrاز

مطابقــت دارد .اندازهگیریهــای انجــام شــده توســط

وزنــی در محصــول نهایــی کاهــش یافتــه کــه علــت آن را
میتــوان غیــر فعــال شــدن کاتالیســت در اثــر تشــکیل

cm-1

 Si-OH-Alو  Al-OHهســتند .همانطــور کــه از شــکل 3

زایلــن را بــا گذشــت زمــان بــرای واکنــش ایزومریزاســیون

حــاوی روی در  3611 cm-1افزایــش یافتــه اســت کــه

میدهــد .کاتالیســت  HZ5راندمــان پایینــی را نســبت بــه

نتایــج بهدســت آمــده توســط پــادر و همکارانــش []14

انجــام واکنــش میــزان پارازایلــن تولیــدی از  12/9بــه %5

آزمــون  NH3-TPDجهــت کاتالیســتهای ســنتز شــده

نشــاندهنده دو پیــک اصلــی در محــدوده دمــای 130 ºC

کک دانســت.

سنتز هیدروترمال کاتالیست ...

107

15
12
شدت انتقال ()a. u.

1.0ZZ5

9

0.5ZZ5

6

0.2ZZ5

3

HZ5

400

500

دما

300

100

200

0

()°C

شکل  5آنالیز  NH3-TPDکاتالیستهای سنتز شده
جدول  2میزان اسیدیته کاتالیستهای سنتز شده
اسیدیته ()mmol NH3 g-1

کاتالیست

اسیدیته ضعیف /اسیدیته قوی

ضعیف

قوی

کل

HZ5

0/54

0/53

1/07

0/98

0.2ZZ5

0/49

0/57

1/06

1/16

0.5ZZ5

0/43

0/61

1/04

1/41

1.0ZZ5

0/36

0/66

1/02

1/83

25

الف

10
5
10

15
1.0ZZ5

5

زمان واکنش ()hr
HZ5 0.2ZZ5
0.5ZZ5

0

0

15
1.0ZZ5

10
زمان واکنش ()hr

5

0.5ZZ5

10
5
10

5

زمان واکنش ()hr
HZ5 0.2ZZ5 0.5ZZ5

افت زایلن ()%

20
15

1.0ZZ5

HZ5

25

ج

15

0.2ZZ5

0

00

شکل  6الف) میزان پارازایلن تولیدی ،ب) میزان تبدیل اتیل بنزن و ج) افت زایلن در فرآیند ایزومریزاسیون زایلنها

افت زایلن ()%

15

پارازایلن تولیدی ()%

20

ب

60
50
40
30
20
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0
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شــکل  -6الــف نشــان میدهــد کــه بــا اضافــه کــردن

روی بــه کاتالیســت در خــال ســنتز ،میــزان تولیــد
پارازایلــن افزایــش مییابــد .پارازایلــن تولیــدی بــا
اســتفاده از کاتالیســتهای 0.2ZZ5ا 0.5ZZ5 ،و

1.0ZZ5

دارد .واکنشهــای اصلــی تبدیــل اتیــل بنــزن عبارتنــد
از :ریفرمینــگ ،دی آلکیالســیون و گسســت ناهمگــن

1

کــه بهترتیــب منجــر بــه تولیــد مخلــوط زایلنهــا،
مخلوطــی از بنــزن و اتیلــن /اتــان و مخلوطــی از بنــزن و

بهترتیــب  18/5 ،14/9و  %22/6وزنــی محصــول نهایــی

دی اتیــل بنــزن میگــردد .در فرآینــد ریفرمینــگ اتیــل

 NH3-TPDمشــخص اســت افــزودن فلــز روی بــه ژل

درحالیکــه واکنشهــای دیگــر بــه عملکــرد اســیدی

محاســبه شــده اســت .همانطــور کــه از نتایــج آزمــون

ســاخت کاتالیســت ســایتهای اســیدی قــوی را افزایــش

و ســایتهای اســیدی ضعیــف را کاهــش میدهــد کــه

همیــن امــر ســبب کاهــش واکنشهــای جانبــی و کاهــش
تشــکیل کک در ســایتهای فعــال کاتالیســت میگــردد.

نتایــج حاصــل از آنالیــز مقــداری تشــکیل کک در جــدول
 3نشــان داده شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه

بــا افــزودن روی بــه کاتالیســت مقــدار کک تشــکیل
شــده در ســایتهای فعــال کاهــش مییابــد .تشــکیل

کک در ســایتهای اســیدی ضعیــف رخ میدهــد کــه

وجــود روی در کاتالیســتهای ســنتز شــده منجــر بــه

کاهــش ســایتهای اســیدی ضعیــف ،کاهــش تولیــد کک
در حفرههــای کاتالیســت و در نتیجــه افزایــش پایــداری
ایــن نمونههــا (0.2ZZ5ا 0.5ZZ5 ،و  )1.0ZZ5در فرآینــد
ایزومریزاســیون زایلنهــا میگــردد [.]14-16

بنــزن از کاتالیســتهای دو عاملــی اســتفاده میگــردد
کاتالیســت بســتگی دارنــد [ 17و  ]18از ایــن رو برقراری
تعــادل بیــن فــاز فلــزی و اســیدی کاتالیســتهای دو

عاملــی جهــت دســتیابی بهمیــزان بهینــه فعالیــت
کاتالیســت ضــروری اســت .همانطــور کــه در شــکل -6

ب مشــخص اســت کاتالیســت  1.0ZZ5بیشــترین میــزان

تبدیــل اتیــل بنــزن ( )%47را دارا اســت کــه ایــن مقــدار

در طــول واکنــش بهشــدت کاهــش یافتــه اســت (.)%28

از ســوی دیگــر کاتالیســتهایی بــا میــزان روی کمتــر

( 0.2ZZ5و  )0.5ZZ5میــزان تبدیــل نســبتا کمتــری
را بــرای اتیــل بنــزن نشــان میدهنــد امــا پایــداری

ایــن کاتالیس ـتها در طــول فرآینــد قابــل توجــه اســت.

علــت ایــن امــر را میتــوان انجــام واکنشهــای
جانبــی ناخواســته از جملــه دی آلکیالســیون و گسســت

ناهمگــن اتیــل بنــزن و نیــز تشــکیل کک درســایتهای

اســیدی ضعیــف کاتالیســتهای ســنتز شــده دانســت.

جدول  3میزان کک تشکیل شده در کاتالیستها بعد از اتمام
واکنش

در میــان کاتالیس ـتهای ســنتز شــده  0.5ZZ5کمتریــن

کاتالیست

میزان کک تشکیل شده بعد از
گذشت ( 15 hrدرصد وزنی)

( )wt%/hسرعت
*
تشکیل کک

در کاتالیســتهای زئولیتــی دو مرکــز فعــال وجــود

HZ5

9/25

0/62

0.2ZZ5

7/12

0/47

0.5ZZ5

5/91

0/39

1.0ZZ5

5/99

0/40

* سرعت تشکیل کک( 0/15 :میزان کل کک تشکیل شده)

شــکل  -6ب تبدیــل اتیــل بنــزن را بــرای کلیــه
کاتالیس ـتهای ســنتز شــده در فرآینــد ایزومریزاســیون

زایلنهــا نشــان میدهــد .تبدیــل اتیــل بنــزن

بهمیــزان زیــادی بســتگی بــه اســیدیته کاتالیســت

میــزان افــت زایلــن را نشــان میدهــد (شــکل  -6ج).

دارد .ایــن مراکــز شــامل ســایتهای اســیدی و قســمت

فلــزی کاتالیســت اســت کــه بــه هــم وابســته بــوده
و تاثیــر مســتقیم روی عملکــرد کاتالیســت دارنــد .از

ایــن رو نســبت بــاالی اســیدیته قــوی بــه اســیدیته

ضعیــف در کاتالیســت  0.5ZZ5ســبب هدایــت فرآینــد
ایزومریزاســیون بــه ســمت تولیــد بیشــتر پارازایلــن،
تبدیــل بــاالی اتیــل بنــزن و کاهــش افــت زایلــن شــده

اســت.

1. Disproportionation
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همچنیــن افزایــش میــزان روی در کاتالیســت تــا % 1

مقایســه میــزان پارازایلــن تولیــد شــده (درصــد وزنــی) در

وزنــی کاتالیســت منجــر بــه کاهــش فعالیــت کاتالیســت

فرآینــد ایزومریزاســیون زایلنهــا بیــن کاتالیســت ســنتز

میتــوان بهدلیــل کاهــش ســطح و فعالیــت کاتالیســت

جــدول  4نشــان داده شــده اســت .هــر چنــد مقایســه

و افزایــش افــت زایلــن گشــته کــه ایــن موضــوع را

بــا افزایــش میــزان فلــز در ســاختار کاتالیســت دانســت.
همانطــور کــه نتایــج حاصــل از نمودارهــای

NH3-TPD

شــده در ایــن تحقیــق و ســایر تحقیقــات انجــام شــده در

مســتقیم بیــن نمونــه ســنتز شــده و ســایر کاتالیس ـتها

بهعلــت شــرایط آزمایشــگاهی متفــاوت کمــی دشــوار

نیــز نشــان میدهــد حضــور فلــز فعــال روی در ســاختار

اســت امــا نتایــج نشــاندهنده عملکــرد بــاالی کاتالیســت

و اســیدیته ضعیــف را کاهــش میدهــد .بنابرایــن مرکــز

بهدســت آمــده مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه کاتالیســت

کاتالیســتهای ســنتز شــده اســیدیته قــوی را افزایــش
اســیدیته ایــن کاتالیســتها بــه ســایتهای اســیدی
قــوی تــر میــل میکنــد کــه ســبب ایجــاد برهمکنــش

مناســب میــان ســایتهای اســیدی و فلــز فعــال روی

میگــردد.

 0.5ZZ5در تولیــد پارازایلــن میباشــد .بــا توجــه بــه نتایــج
 ZSM5حــاوی  % 5وزنــی فلــز فعــال روی جهــت تولیــد

پارازایلــن بــا اســتفاده از فرآینــد ایزومریزاســیون زایلنهــا
مناســب اســت.

جدول  4مقایسه میزان پارازایلن تولید شده توسط کاتالیستهای مختلف
کاتالیست

خوراک ورودی ()%wt

تولید پارازایلن ()%wt

مرجع

Pt-Ga/ZSM-5

 % 100متازایلن

16/92

14

Pt-Zr/ZSM-5

 % 100متازایلن

11/34

14

Pt-Sn/ZSM-5

 % 100متازایلن

9/72

14

Ni/ZSM-5

 % 100متازایلن

13/77

14

Pt/ZSM-5

 % 100متازایلن

18/25

14

0.5ZZ5

 % 85متازایلن  % 15 +اتیل بنزن

18/50

تحقیق حاضر

نتیجهگیری
در ایــن تحقیــق ابتــدا کاتالیسـتهای  ZSM5و Zn-ZSM5

(حــاوی  0/5 ،0/2و  1درصــد وزنــی روی) بــهروش

هیدروترمــال ســنتز شــده و پــس از تعییــن ویژگیهــای
فیزیکــی و شــیمیایی در فرآینــد ایزومریزاســیون زایلنهــا

مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد .بــرای نمونههــای ســنتز
شــده ،آزمونهــای  NH3-TPDو  FTIRوجــود ذرات روی

را در ســاختار چارچوبــهای کاتالیســت تائیــد کردنــد.

وجــود روی در ســاختار کاتالیســتهای ســنتز شــده
منجربــه افزایــش ســایتهای اســیدی قــوی و کاهــش

ســایتهای اســیدی ضعیــف شــده و در نتیجــه اســیدیته
کاتالیســت بــه ســمت ســایتهای اســیدی قــوی میــل

کــرد .در میــان کاتالیســتهای  Zn-ZSM5ســنتز شــده،
 0.5ZZ5تولیــد پارازایلــن باالتــر ،تبدیــل اتیــل بنــزن

بیشــتر و افــت زایلــن کمتــری را نســبت بــه ســایر نمونــه
نشــان داده اســت .کاهــش ســایتهای اســیدی ضعیــف
در کاتالیســت  0.5ZZ5ســبب کاهــش تشــکیل کک در

حفرههــای کاتالیســت و در نتیجــه افزایــش پایــداری
کاتالیســت در فرآینــد ایزومریزاســیون زایلنهــا گردیــد.
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