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بررسی اثر غشاء سرامیکی  Pd/Agبر
هیدروژنزدایی پروپان
مجتبی بابایی و محمدرضا امیدخواه

*

دانشکده مهندسي شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت92/9/28 :

تاريخ پذيرش93/7/15 :

چكيده
هيدروژنزدایــي كاتاليســتي پروپــان جهــت توليــد پروپيلــن بهعنــوان مــاده اوليــه در توليــد پلــي پروپيلــن بــراي كاربردهــاي مختلــف
اهميــت زیــادی دارد .كاتاليســت صنعتــي  Pt-Sn/γ–Al2O3در فرآينــد هیدروژنزدایــي پروپــان بســيار فعــال و گزينشپذيــر عمــل
ميكنــد .اســتفاده از راکتورهــای غشــایی روشــی بــرای فائــق آمــدن بــر محدودیــت ترمودینامیکــی ایــن واکنــش اســت .در ایــن
مطالعــه ،هیدروژنزدایــی از پروپــان در راکتــور غشــايی مطالعــه شــده اســت .در بخــش اول ایــن مطالعــه ســاخت غشــاء و انجــام
آزمایشــات مربــوط بــه غشــاء و در بخــش دوم انجــام واکنــش هیدروژنزدایــی بــه کمــک غشــاء مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
آزمایشــات بررســی مورفولــوژی ســطح غشــاء و همچنیــن آزمایــش  XRDوجــود یــک فــاز همگــن پاالدیــم  -نقــره را در ســطح غشــاء
تاییــد میکنــد .اثــر پارامترهــای مختلــف ماننــد دمــا ،نســبت هلیــم بــه پروپــان و دبــی پروپــان بــر میــزان تبدیــل و گزینشپذیــری
نســبت بــه پروپــن بررســی شــده اســت .ایــن واکنــش در شــرایط بــدون اســتفاده از غشــاء و بــا اســتفاده از غشــاء انجــام شــده اســت.
نتایــج نشــان میدهــد اســتفاده از غشــاء میــزان تبدیــل را در محــدوده  %2-10/34و گزینشپذیــری نســبت بــه تولیــد محصــول را در
محــدوده  %8/44-22/61تغییــر میدهــد.
كلمات كليدي :هیدروژنزدایی ،پروپان ،غشاء  ،Pd-Agراکتور غشايي ،پروپیلن

توانایيهــاي بالقــوه فرآیندهــای غشــايي در ســالهاي

ســازشپذيري محيطــي ،كنتــرل آســان و امــكان اســتفاده

نمايــش گذاشــته شــده اســت .خصوصيــات ذاتــي كارآمــد

تغليــظ؛ در محــدوده وســيعي از پارامترهــاي عملياتــي

اخيــر ،در ســاخت سيســتمهاي شــامل واكنــش بــه
اينگونــه سيســتمها ماننــد قابليــت انعطافپذيــري

و راحتــي اســتفاده ،گزينشپذيــري و قابليــت تــراوش
مناســب بــراي انتقــال تركيبــات ويــژه ،نيــاز بــه
انــرژي كــم ،پايــداري مناســب در شــرايط عملياتــي،

ماننــد  ،pHدمــا و فشــار از جملــه مــواردي اســت كــه

باعــث شــده ايــن سيســتمها مــورد توجــه قــرار گيرنــد.
ســاخت غشــاءهاي كاتاليســتي و راكتورهــاي غشــايي از

اهــداف مهــم تحقيقــات در ســطوح صنعتــي و آكادميــك
اســت .اوليــن مــوارد اســتفاده از غشــاءهاي كاربــردي در

واکنشهــاي شــيميایی بــه حــدود  40ســال پيــش بــر
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آدرس الكترونيكي

در فرآیندهایــی چــون كريستاليزاســيون ،خالصســازي و
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ميگــردد.

بررسی اثر غشاء سرامیکی...
ايــده اصلــي اســتفاده از راكتورهــاي غشــايي بــراي دور

كــردن مخلــوط مــواد واكنشگــر از تركيــب تعادلــي
اســت كــه ايـنكار بــا خــارج كــردن انتخابــي محصــول از
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بهطــور كلــي مزيــت ايــن سيســتمها را میتــوان
بهصــورت زيــر بيــان شــود:
 -1افزايش سرعت واكنش

ناحيــه واكنــش بــا يــك فرآينــد پيوســته انجــام میگیــرد.
اخيــرا ً اســتفاده از راکتورهــاي غشــائي بــراي رســيدن بــه

 -3تعديل كردن مصرف انرژي

 -1بــاال بــردن درصــد تبديــل در واکنشهــاي شــيميايي

 -5امــكان ســيكل مجــدد و كــم كــردن حجــم گازهــاي

 -2اثــر گذاشــتن روي مســير واکنــش شــيميايي (بهعنوان

ايــن مزایــا منجــر بــه افزايــش بــازده و انعطافپذيــري

در حقيقــت مهمتريــن و پــر هزينهتريــن مرحلــه در

هندســه ،مــواد ســازنده غشــاء و ســاختار راكتــور بــه

جريــان محصــوالت ميباشــد .ادغــام ايــن دو فرآينــد

شــكل غشــاء ،بهصــورت تخــت و لولــهاي میباشــد.

دو هــدف افزايــش يافتــه اســت:

(بهعنــوان مثــال بــا تغییــر وضعيــت تعــادل شــيميايي)

مثــال تاثيرگــذاري روي انتخابگــري واکنــش)

فرآيندهــاي شــيميايي ،واكنــش شــيميايي و جداســازي

در يــك فرآينــد واحــد ،باعــث تحقــق اهدافــي ماننــد

مالحظــات اقتصــادي فرآينــد ،صرفهجويــي در انــرژي و
مصــرف واكنــش دهندههــا و كاهــش تشــكيل محصــوالت
جانبــي میشــود .تــا قبــل از ايــن ،اســتفاده از غشــاءها

محــدود بــه فرآيندهــاي بــا دمــاي پایيــن و محيطهــاي
شــيميايي ماليــم بــود .امــا بــا پيشــرفتهاي اخيــر در

علــم مــواد ،اســتفاده از غشــاءها در دماهــاي بــاال و شــرايط
شــيميايي ســخت ،نیــز گســترش یافتــه اســت .ايــن امــر

 -2كاهش تشكيل محصوالت جانبي
-4كاهش صدمات و زيانهاي حرارتي
خروجــي

فرآينــد ميشــود [ 2و  .]3راكتورهــاي غشــائي بــر اســاس
انــواع مختلــف تقســيمبندي ميشــوند .متداولتريــن

بــه علــت ســهولت ســاخت غشــاءهاي تخــت ،از ايــن
غشــاءها در تحقيقــات در مقيــاس آزمايشــگاهي اســتفاده

شــده اســت .امــا در مقيــاس صنعتــی بــه علــت نيــاز بــه
نســبتهاي بــاالي ســطح بــه حجــم غشــاء از ســاختار

لول ـهاي اســتفاده میشــود .در حــال حاضــر سيســتمهاي

غشــايي بــا ســاختار چندلولـهای بســيار مــورد توجــه قــرار

گرفتــه و در ايــن زمينــه تحقيقــات گســتردهای بــر روي
ســاختار لولــه و پوســته منفــرد انجــام شــده اســت [.]6-4

باعــث اســتفاده از غشــاءها در راكتورهــاي شــيميايي

هیدروژنزدایــی بــا اســتفاده از واکنشهــای کاتالیــزوری

غشــايی وســیلهای بــرای انجــام همزمــان واکنــش

اولیــه بســیاری از فرآیندهــای شــیمیایی میباشــند .ایــن

جداســازی اســت.

کــه در دمــای پاییــن از لحــاظ ترمودینامیکــی محــدود

شــده اســت [ .]1بــر اســاس تعریــف آیپــک یــک راکتــور

مهمتریــن روش تولیــد آلکنهــا اســت .آلکنهــا مــاده

ريفورمينــگ خشــك ،بــا بخــار و خودگرمايــي  1و

واکنــش گرماگیــر اســت .بنابرایــن بــرای بهبــود بــازده

در راكتورهــاي غشــايي ،غشــاء ماننــد يــك شــريك فعــال

اســت ،واکنــش در دمــای بــاال انجــام میشــود .ایــن کار

گزينشپذيــري واكنــش مطلــوب و بــاال بــردن بــازده

نامطلــوب میگــردد .بــه همیــن دلیــل ایــن واکنــش

در واكنــش شــيميايي بــراي افزايــش ســرعت واكنــش،
محصــول وارد عمــل ميشــود.

راكتورهــاي غشــايي واكنــش را بــا عمــل جداســازي

باعــث غیرفعــال شــدن کاتالیس ـتها و تولیــد محصــوالت
گزینــه مناســبی بــرای اســتفاده از راکتورهــای غشــايی
کاتالیســتی میباشــد.

تلفيــق كــرده و باعــث افزايــش درصــد تبديــل ميشــوند.

هیدروژنزدایــی از آلکانهــای ســبک

محصــوالت واكنــش در راكتــور (اغلــب محصــول مطلــوب)

غشــاء متراکــم پاالدیــم یــا پاالدیــم -نقــره انجــام شــد.

()C2-C4

در

بــه ايــن صــورت كــه پــس از انجــام واكنــش ،يكــي از

راکتورهــای غشــايی بــرای اولیــن بــار بــا اســتفاده از

از ميــان غشــاء انتقــال داده شــده و طبــق اصــل لوشــاتليه
موجــب توليــد محصــول بيشــتري ميگــردد.

1. Steam Reforming, Dry Reforming, Autothermal Reforming, Etc
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اســتفاده از ایــن نــوع غشــاء در بســیاری از تحقیقــات

مقــدار ترمودینامیکــی آن در دمــای  673 Kافزایــش یافتــه

در ترکیــب درصدهــای مختلــف در آن زمــان بــوده اســت.

هيدروژنزدايــي كاتاليســتي پروپــان جهــت توليــد

پاالدیمــی منتشــر شــده اســت [.]3

بــراي كاربردهــاي مختلــف داراي اهميــت زیــادی اســت.

اولیــه ،بــه دلیــل وجــود ایــن مــواد بــه صــورت تجــاری

اســت [.]8

مقــاالت مــروری کاملــی بــر روی راکتورهــای غشــايي

پروپيلــن بهعنــوان مــاده اوليــه در توليــد پلــي پروپيلــن

طــی ســالهای اخیــر تحقیقــات زیــادی درخصــوص

بهطــور کلــی کاتالیســتهای بــه کار رفتــه در فرآینــد

تراوشپذیــری کــم آنهــا صــورت گرفتــه اســت .بهعنــوان

فلــزی و اکســید فلــزی تقســیم میشــوند .در

بهینهســازی طراحــی راکتورهــای غشــايي بــرای جبــران
مثــال تولیــد پروپــن بــا هیدروژنزدایــی کاتالیــزوری

در راکتــور غشــايي بســتر پرشــده مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت .ایــن واکنــش بــه شــدت گرماگیــر اســت
و تعــادل ترمودینامیکــی ،درصــد تبدیــل آن را محــدود

میکنــد .از نقطــه نظــر ترمودینامیکــی واکنــش بــرای
رســیدن بــه درصــد تبدیــل مناســب بــه دمــای بــاال

نیــاز دارد .درایــن دمــا شکســت حرارتــی باعــث کاهــش
انتخابپذیــری و غیــر فعــال شــدن کاتالیســت بــه دلیــل

تشــکیل کک میشــود .اســتفاده از راکتــور غشــايي باعــث

کاهــش دمــا و در نتیجــه حــذف مشــکالت ناشــی از آن
میشــود .بــا وجــود موفقیــت کاربــرد غشــاء پاالدیمــی

در هیدروژنزدایــی آلکانهــای ســبک (حتــی در برخــی

هیدروژنزدایــی پروپــان بــه دو دســته کاتالیســتهای
کاتالیس ـتهای فلــزی گــروه

 VIIIمثــل  Pt ،Pd ،Coو Ni

بهعنــوان فــاز فعــال کاتالیســتهای هیدروژنزدایــی بــه

کار میرونــد .از میــان ایــن فلــزات ،پالتیــن بســیار مؤثرتــر
اســت .قرارگیــری گونههــای غیــر فعــال ماننــد قلــع کــه

در اکثــر مطالعــات از آن اســتفاده شــده ،گزینشپذیــری

واکنــش نســبت بــه هیدروژنزدایــی را افزایــش میدهــد.
همچنیــن یکــی از اثــرات قلــع ،حفــظ فعالیــت پالتیــن در
دماهــای بــاال میباشــد .حضــور قلــع در کاتالیزورهــای

پالتیــن ســبب مهاجــرت کک از فلــز بــه پایــه شــده و
از تجمــع آن جلوگیــری میکنــد .كاتاليســت صنعتــي

Pt-Sn/γ–Al2O3

در فرآينــد هیدروژنزدایــی پروپــان

بســيار فعــال و گزينشپذيــر عمــل ميكنــد.

مــوارد بــزرگ) در مقیــاس آزمایشــگاهی ،اســتفاده از آنهــا

اســتفاده روز افــزون از راکتورهــای غشــايي در

محدودیتهــا عبارتنــد از قیمــت بــاال ،عــدم وجــود آنهــا بــه

زیــادی بـرروی آن صــورت گیــرد .هوگــس و همکارانــش

بــا توجــه بــه مطالــب بــاال ،امــروزه تحقیقــات زيــادي بــا

اکسایشــی پروپــان پرداختهانــد .هــدف عمــده ایشــان

بــرای ایــن منظــور ،یــک الیــه از پاالدیــم یــا پاالدیــم و

پروپــان بــوده اســت .نتایــج آنهــا نشــان میدهــد کــه

در مقیــاس صنعتــی بــا مشــکالتی همــراه اســت [ .]7ایــن
صــورت تجــاری و مشــکل ناپایــداری حرارتــی و مکانیکــی.

هــدف بهبــود خــواص ایــن نــوع غشــاءها انجــام میگیــرد.
آلیــاژ نقــره را بــر روی یــک پایــه فلــزی یــا ســرامیکی
متخلخــل پوشــش میدهنــد و ایــن الیــه نــازک متراکــم

بهعنــوان الیــه جداســاز انتخابپذیــر عمــل میکنــد.
ایــن كار باعــث افزایــش پایــداری مکانیکــی سیســتم
میشــود .از ایــن نــوع غشــاء بــرای هیدروژنزدایــی
از بوتــان و ایــزو بوتــان اســتفاده شــده اســت و طبــق

نتایــج بــه دســت آمــده بــازده ایزوبوتــان در یــک راکتــور
غشــايي بســتر پــر شــده کاتالیســتی تــا  %600نســبت بــه

فرآیندهــای شــیمیایی باعــث گردیــده تحقیقــات

در ســال  2001بــه مدلســازی هیدروژنزدایــی

بررســی تأثیــر هندســه راکتــور بــر میــزان تبدیــل
بــا افزایــش شــعاع راکتــور ،میــزان تبدیــل پروپــان و

گزینشپذیــری پروپیلــن کاهــش مییابــد [ .]9شــلپوا و
ودیاگیــن در ســال  2011واکنــش هیدروژنزدایی اکسایشــی

پروپــان را درون راکتورهــای غشــايي بــه صــورت دو بعــدي

مدلســازي نمودهاند.آنهــا نتایــج حاصــل از مدلســازی
راکتــور غشــايي را بــا نتایــج راکتــور لولـهای مقایســه کــرده و

گــزارش کردهانــد کــه میــزان تبدیــل پروپــان هنگام اســتفاده

از راکتورهــای غشــايي نســبت بــه راکتــور لول ـهای از %41

بررسی اثر غشاء سرامیکی...
بــه  %76و میــزان گزینشپذیــری محصــول نیــز از %86/8

بــه  %96/2افزایــش مییابــد [ .]10در پژوهــش حاضــر،

هیــدروژن زدایــی از پروپــان در راکتــور غشــايي مــورد
مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

روشهای آزمایشی

در ایــن بخــش ابتــدا بــه بررســی مراحــل ســاخت غشــای

نانوســاختار ،مورفولــوژي ســطح و ضخامت و ســاختار غشــاء

پرداختــه شــده و ســپس توضیحاتــی دربــاره کاتالیســت و
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ســرد میگــردد .و در انتهــا نیــز قطعــات پوليــش و ســايز

ميگردنــد .بــه منظــور ســاخت غشــاء نانوســاختار فلــزی
از سیســتم الیــه نشــانی در خــأ بــاال  1مــدل

EDS-160

اســتفاده شــد .دســتگاه  EDS-160از یــک محفظــه خــأ
اســتوانهاي شــکل بــا

فشــار mbar

 4×10تشــکیل شــده

-5

اســت .منبــع تغذیــه تفنــگ الکترونــی و قســمت تبخیــر

مقاومتــی– حرارتــی در داخــل اســتوانه خــأ دســتگاه
قــرار دارد .غشــاءهای ســرامیکی بــه شــکل دیســک بــه
ضخامــت  4 mmهســتند کــه هــر یــک بــا اســتفاده از

سیســتم آزمایشــگاهی مــورد اســتفاده ،ارائــه گرديــده اســت.

نگهدارندههــای دســتگاه ،درون محفظــه خــأ و در بــاالی

روش ساخت غشاء

میگیرنــد تــا الیــه نقــره بــه ضخامــت  ،100 nmســطح

غشــاء بــه کار رفتــه یــک نــوع غشــای فلــزی بــر پایــه
ســرامیکی میباشــد .پایــه ســرامیکی ایــن غشــاء دارای
ســاختار متخلخــل بــوده و پایــداری مکانیکــی باالیــی

دارد .همچنیــن در دماهــای بــاال کــه مــورد نیــاز فرآینــد

هیدروژنزدایــی پروپــان میباشــد ،مقاومــت بااليــي
از خــود نشــان میدهــد .وجــود یــک الیــه همــوژن از

پاالدیــم و نقــره در مقیــاس نانــو ،ســبب افزایــش فالکــس

غشــاء در جداســازی گازهــا میشــود .همچنیــن بــرای
افزایــش نفوذپذیــری غشــاء نســبت بــه هیــدروژن ،از

آزمایــش پخــت در اتمســفر هیــدروژن اســتفاده شــد

کــه در ادامــه معرفــی میشــود .جهــت ســاخت پايــه
غشــاء ،پــودر آلفــا آلومينــا بــا دانهبنــدي متوســط 5 μm

بــه همــراه آب ،توســط خردكــن گلولــهاي بــا پوششــي
آلومينايــي بــه مــدت  72ســاعت آســياب میشــود
تــا بــه دانهبنــدي متوســط  1 μmبرســد .ســپس در

خشــککن بــا دمــاي ا 120 °Cبــه مــدت  6ســاعت
خشــک میگــردد .در ادامــه بــه پــودر حاصــل بــه ميــزان

 % 3محلــول پليوينيــل الــکل  % 1اضافــه کــرده و پــس
از مخلــوط کــردن و يکنواختســازي ،بــا فشــار 50 bar

قســمتهای تفنــگ الکترونــی و تبخیــر مقاومتــی قــرار

غشــاء کــه حــاوی پوششــی پاالدیم بــه ضخامــت 300 nm
میباشــد ،را پوشــش دهــد.

کــوره هیــدروژن بــه کار رفتــه مــدل

MTL 1400-L

ســاخت شــرکت  YARAN FURNACESمیباشــد كــه

کــوره متصــل بــه یــک ژنراتــور هیــدروژن اســت .ايــن
ژنراتــور جهــت توليــد هيــدروژن بــه آب تقطيــر شــده

نيــاز دارد كــه درآن از هيچگونــه محلــول شــيميايي
اســتفاده نشــده اســت .در مرحلــه اول ،غشــاء بــه مــدت

یــک ســاعت در هــوا و در دمــای ا 400 °Cدر کــوره قــرار
میگیــرد .در مرحلــه دوم از دمــای محیــط تــا دمــای

ا 550 °Cبــا شــیب / minا 3 °Cدر حالــت عبــور نیتــروژن
قــرار داده میشــود .ســپس بــه مــدت  18ســاعت در

دمــای ا 550 °Cدر اتمســفر هیــدروژن قــرار میگیــرد

تــا غشــاء مناســب گزینشپذیــر نســبت بــه هیــدروژن

بهدســت آیــد .درصــد تخلخــل پایــه ســرامیکی غشــاء
بــا اســتفاده از روش تــرازوی شــناوری برابــر بــا % 29
بــه دســت آمــده اســت.

کاتالیست مورد استفاده
کاتالیست مورد استفاده در این پژوهش کاتالیست صنعتی Pt-

بهصــورت قــرص پــرس ميشــود .در ادامــه قرصهــا

 Sn/γ–Al2O3است که از شرکت پژوهش و فنآوری پتروشیمی

تــا دمــاي  1400 °Cحــرارت دهــي میشــود .ســپس

هیدروژنزدایی پروپان مورد استفاده قرار میگیرد.

در کــوره  1400 °Cقــرار گرفتــه و بــا شــدت / minا3 °C

بهمــدت  4ســاعت در ایــن دمــا نگهداشــته میشــود
تــا ســينتر گــردد .در ادامــه کــوره بــا ســرعت / minا5 °C

تهیه شده است .این کاتالیست در پتروشیمی بندر امام برای
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میــزان پالتیــن بــه کار رفتــه در کاتالیســتهای

قــرار گرفــت.

هیدروژنزدایــی صنعتــی در محــدوده  0/01تــا  % 1وزنــی

شــکل  1تصویــر غشــاء پــس از الیــه نشــانی و پخــت بــا

میباشــد [.]11

میدهــد .ســاختار کریســتالی منظمــی در شــکل 2

پایــه و مقــدار قلــع در محــدوده  0/01تــا  % 5وزنــی پایــه
سيستم آزمايشگاهي راکتور غشايي کاتاليستي

مقیــاس mا 10 μو بزرگنمایــی  7500برابــر را نشــان
مشــاهده میشــود کــه نشــان میدهــد عملیــات پخــت

سیســتم آزمایشــگاهی بــه کار رفتــه متشــکل از دو

حرارتــی باعــث ایجــاد ســاختار یکنواخــت و تشــکیل یــک

و پروپــان بهعنــوان خــوراک ورودی متصــل میباشــد.

بــه منظــور بررســی ویژگــی نانوســاختاربودن غشــاء ،تصاویــر

مســیر پروپــان متصــل میگــردد تــا از ایــن طریــق

 30/000برابــر بهدســت آمــد.

شــیر کنتــرل میباشــد کــه بــه کپســولهای آرگــون

فــاز همــوژن از پاالدیــم و نقــره بر ســطح غشــاء شــده اســت.

مســیر ورودی آرگــون توســط یــک شــیر دســتی بــه

میکروســکوپ الکترونــی در مقیــاس mا 1 μو بــا بزرگنمایی

بتــوان فشــار جزیــی گاز پروپــان را در مســیر ورودی
تنظیــم نمــود .گاز جــاروب کننــده آرگــون از زیــر غشــاء

وارد و از طــرف دیگــر آن خــارج میشــود .بــه منظــور
تامیــن دمــا ،سیســتم نگــه دارنــده غشــاء و کاتالیســت

در کــوره مــدل قــرار داده میشــود .سيســتم بايــد بــا
دقــت آب بنــدي شــود .گاز خــوراك وارد غشــا شــده و

گاز نفــوذ كــرده  ،١بــه كمــك گاز زداينــده  ،٢بــا نيــروي
راننــده اختــاف فشــار موجــود در دو ســمت غشــاء ،بــه
ســمت ســامانه نمونهگيــری دســتگاه  GCمــدل

PU4410

Philips

هدايــت ميشــود .مقــدار فشــار درون غشــاء

توســط گيــج فشــار  ۳ bargخوانــده ميشــود .فشــار گاز

زداينــده همــواره اتمســفريك نگــه داشــته ميشــود.

بــا اســتفاده از يــک جريــان ســنج حبابــی کاليبــره
شــده ،مقــدار فالکــس حجمــی گاز عبــور کــرده از

غشــاء اندازهگيــری میشــود .گاز آرگــون بهعنــوان گاز
زداينــده بــا دبــي  20تــا  50 cc/minمــورد اســتفاده قــرار

میگیــرد .تركيــب و دبــي جريــان خــوراك به درون غشــاء

بــه كمــك جريــان ســنج جرمــي كنترلــي

1

مــدل (D5111

 (M+Wاندازهگيــري و كنتــرل ميشــود .ايــن جريــان
ســنجها داراي حداكثــر ميــزان دبــي عبــوري 0/5 lit/min

بــا دقــت  1 cc/minمیباشــد.
بحث و نتايج

بررسي مورفولوژي سطح و ضخامت و ساختار نمونهها

در شــکل  2مشــاهده میشــود کــه اکثــر ذرات در
محــدوده  25الــی  74 nmمیباشــند .بنابرایــن حفــرات

و خلــل و فــرج در الیــه همگــن پاالدیــم و نقــره در ابعــاد

نانــو میباشــد کــه حاکــی از وجــود مکانیســم تــراوش

2

هیــدروژن از غشــاء بــه صــورت جــذب هیــدروژن در
شــبکه فلــز و عبورهیــدرژن از تــوده فلــز بــوده کــه

همــراه بــا مکانيســم نفــوذ از خلــل و فــرج در ابعــاد نانــو

میباشــد [.]11

بررسي ساختار مواد غشاء

بــه منظــور بررســی بیشــتر در مــورد اجــزای تشــکیل دهنده
غشــاء ،آزمــون  XRDبــر روی ســطح غشــاء انجــام گرفــت

کــه نمــودار آن در شــکل  3ارائــه شــده اســت.

مقایســه شــکل  3بــا شــکل  4کــه مربــوط بــه XRD

Pd-Ag

اســت ،نشــان میدهــد آلیــاژ

Pd-Ag

آلیاژ

بــا

پیکهــای شــارپ شــکل  4منطبــق میباشــد و در
ســاختار ســطح غشــاء فــاز همــوژن پاالدیــم  -نقــره
تشــکیل شــده اســت .همچنیــن تحلیــل  XRDحاکــی

از وجــود  Al2O3در ســاختار غشــاء میباشــد .امــا نقــره
خالــص و پاالدیــم خالــص در ســاختار غشــاء بــه میــزان

بســیار کمــی مشــاهده میشــود کــه نشــان ميدهــد

پراکندگــی نقــره و پاالدیــم بــه میــزان بســیار زیــادی
انجــام گرفتــه اســت.

مورفولــوژی ســطح غشــاء و ســطح مقطــع پایــه آلومینــا،

توســط میکروســکوپ الکترونــی ( )SEMمــورد بررســی

1. Mass Flow Controller
2. Permeation

بررسی اثر غشاء سرامیکی...
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شکل  -1تصویر میکروسکوپ الکترونی غشاء با مقیاس mا10 μ
و بزرگنمایی  7500برابر

شکل  -2تصویر میکروسکوپ الکترونی غشا با مقیاس mا 1 μو
بزرگنمایی  30/000برابر
900

Ag-Pd alloy

( )r.a.uشدت

400
100
80

60

70

40
50
زاویه انعکاس ()2θ°

30

0

20

شکل  -3نتیجه آزمون  XRDبرای سطح غشاء
َAg-Pd alloy

( )r.a.uشدت

70

80

40
50
60
زاویه انعکاس ()2θ°

30

20

شکل  -4نتیجه آزمون  XRDبرای آلیاژ ]12[ Pd-Ag
واکنش هیدروژنزدایی در راکتور غشايي

بــه منظــور بررســی اثــر پارامترهــای مختلــف بــر واکنــش

هیــدروژن زدایــی پروپــان در سیســتم آزمایشــگاهی ،ابتــدا
آزمایشــات مــورد نظــر بــدون اســتفاده از غشــاء ســرامیکی

پروپــان در خــوراک ورودی در محــدوده  0/4تــا  1/5و
دبــی پروپــان (خــوراک) در محــدوده  17تــا minا20 cc/
اســت.

بــا توجــه بــه غلظتهــای بــه دســت آمــده از خروجــی

در راکتــور انجــام میشــود و ســپس در شــرایط یکســان،

فرآینــد توســط دســتگاه گاز کروماتوگرافــي

میگــردد .پارامترهــای عملیاتــی مــورد نظــر شــامل دمــا

گزینشپذیــری نســبت بــه پروپیلــن طبــق معــادالت زیــر

()GC

و

آزمایشــات بــا اســتفاده از غشــاء ســرامیکی تکــرار

همچنیــن دبیهــای ورودی و خروجــی ،میــزان تبدیــل و

در محــدوده  525تــا ا ،575 °Cنســبت مولــی آرگــون بــه

بــه دســت میآیــد:

10

شماره 82

()1

بنابرایــن ،بــا افزایــش دمــا تبدیــل کلــی پروپــان زیــاد

()2

افزایــش دمــا در دماهــای باالتــر کاهــش مییابــد .دلیــل

میشــود .همانگونــه کــه در شــکل نیــز آمــده ،شــیب

 Q inو  Q outدبــی ورودی و خروجــی فرآینــد C in ،و

بــه ترتيــب غلظــت ورودی و خروجــی فرآینــد و

C out
A out

غلظــت پروپیلــن در خروجــی فرآینــد میباشــد.
روش طراحــی آزمایشــات بــه روش

تغییــرات ایــن اســت کــه بــا افزایــش دمــا ،ســرعت

واکنشهــای ککینــگ و تشــکیل کک روی کاتالیســت
افزایــش مییابــد کــه باعــث غیــر فعــال شــدن کاتالیســت

میگــردد .اثــر غیــر فعــال شــدن کاتالیســت بــا توجــه بــه

توســط

وجــود قلــع در ســاختار کاتالیســت ،کمتــر اســت .بــه ایــن

واکنــش هیدروژنزدایــی در راکتــور بــدون اســتفاده از

ســبب مهاجــرت کک از فلــز بــه پایــه شــده و از تجمــع

نرمافــزار

Design-Expert 7.0.0

CCD

1

انجــام شــده اســت.

غشــاء

دلیــل کــه حضــور قلــع در کاتالیسـتهای پالتیــن– قلــع،

آن خــودداری میکنــد.

در شــکل  5مشــاهده میشــود کــه بــا افزایــش دمــا

در شــکلهای  6و  7بهترتیــب تاثیــر نســبت مولــی

minا 18/5 cc/و نســبت مولــی هلیــم بــه پروپــان 0/95

گزینشپذیــری نســبت بــه پروپیلــن در دمــای ا550 °C

در محــدوده  535تــا ا ،565 °Cمیــزان تبدیــل در دبــی

هلیــم بــه پروپــان در خــوراک ورودی بــر میــزان تبدیــل و

افزایــش مییابــد .ایــن افزایــش بــه دلیــل گرماگیــر

و دبــی minا 18/5 cc/رســم شــده اســت.

بــودن واکنــش هیدروژنزدایــی پروپــان میباشــد.

31/5
25/25
535/1

19

درصد تبدیل بدون غشاء

37/75

542/5 550/0 557/4 564/8
دما (ا)°C
شکل  -5اثر دما بر میزان تبدیل بدون استفاده از غشاء

37/75
31/5
25/25
1/28

1/11

62
51/5
1/28

1/11

0/79

0/62

41

گزینشپذیری بدون غشاء

72/5

0/95

اC3H8ا/اHe

شکل  -6تاثیر نسبت مولی هلیم به پروپان در خوراک ورودی بر
میزان تبدیل بدون استفاده از غشاء

83

اC3H8ا/اHe

0/95

0/79

0/62

19

درصد تبدیل بدون غشاء

44

44

شکل  -7اثر نسبت مولی هلیم به پروپان در خوراک ورودی بر گزینشپذیری بدون استفاده از غشاء
1. Central Composite Design

بررسی اثر غشاء سرامیکی...
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در شــکل  6مشــاهده میشــود کــه بــا افزایــش نســبت

واکنــش و نیــز کاهــش حجــم تجهیــزات فرآینــدی بــه

فشــار جزیــی پروپــان در خــوراک ،میــزان تبدیــل

میباشــد .بــه منظــور بررســی اثــر غشــاء نانوســاختار

مولــی هلیــم بــه پروپــان در خــوراک ورودی و کاهــش

کاهــش مییابــد .کاهــش میــزان گزینشپذیــری
نســبت بــه پروپیلــن در اثــر افزایــش نســبت مولــی هلیــم

بــه پروپــان نشــاندهنده افزایــش تولیــد محصــوالت

دلیــل انجــام جداســازی در همــان مرحلــه انجــام واکنــش
ســاخته شــده بــر روی واکنــش هیدروژنزدایــی پروپــان،
آزمایشهــای تعییــن میــزان تبدیــل و گزینشپذیــری

در همــان محــدوده قبلــی انجــام شــد.

جانبــی و کاهــش میــزان پروپیلــن تولیــدی اســت.

در شــکلهای  10تــا  12تاثیــر تغییــرات دمــا و نســبت

خــوراک ورودی بــر میــزان تبدیــل و گزینشپذیــری

اســت.

در شــکلهای  8و  9بهترتیــب اثــر دبــی پروپــان در
نشــان داده شــده اســت .افزایــش دبــی پروپــان در
راکتــور ســبب کاهــش میــزان زمــان تمــاس پروپــان بــا

کاتالیســت میشــود بنابرایــن همانگونــه کــه در شــکل

 8مشــاهده میشــود ،افزایــش دبــی پروپــان در دمــای

ا

 550 °Cو نســبت مولــی هلیــم بــه پروپــان خــوراک برابــر

 ،0/95ســبب کاهــش میــزان تبدیــل از  % 39/25بــه
 % 25/75بــا شــیب زیــاد میشــود .مطابــق شــکل 9

تغییــرات میــزان گزینشپذیــری بــا شــیب کمــی روی

میدهــد.

مولــی آرگــون بــه پروپــان در خــوراک ورودی رســم شــده

همانگونــه کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود،
اســتفاده از غشــاء ســبب افزایــش بــازه درصــد تبدیــل از

بــازه  19/78-43/24بــه بــازه  21-47/13شــده اســت.
مطابــق شــکل  ،11اســتفاده از غشــاء ســبب افزایــش

گزینشپذیــری از محــدوده  41/36-79/86بــه

بــازه 50/71-89/44شــده اســت.

بــا افزایــش نســبت هلیــم بــه پروپــان در خــوراک ورودی
غلظــت پروپــان کمتــر شــده و درصــد تبدیــل کاهــش
میيابــد .رونــد نزولــی قابــل مشــاهده در شــکل  12مویــد

واکنش هیدروژنزدایی در راکتور با استفاده از غشاء

در راکتورهــای غشــايي ســعی بــر ایــن اســت کــه دو

ایــن مطلــب میباشــد.

مرحل ـ ه واکنــش و جداســازی ،بهصــورت همزمــان انجــام

در جــدول  1تأثیــر غشــاء بــر واکنــش هیدروژنزدایــی

غشــاء انجــام شــود و در حیــن انجــام واکنــش ،جداســازی

بازدهــی غشــاء بــر اســاس درصــد تبدیــل بــه صــورت

پیشــرفت واکنشهــای تعادلــی بــه دلیــل خــروج

اســتفاده از غشــاء تقســیم بــر میــزان تبدیــل بــدون

گیــرد .یعنــی واکنــش شــیمیایی در محیطــی بــا حضــور

بهصــورت خالصــه ارائــه شــده اســت .در ایــن جــدول

نیــز صــورت گیــرد .از مزیتهــای راکتورهــای غشــایی،

تفــاوت میــزان تبدیــل بــا اســتفاده از غشــاء و بــدون

محصــول ،قابلیــت کنتــرل غلظــت مــواد در حیــن انجــام

اســتفاده از غشــاء تعریــف شــده اســت.

درصد تبدیل بدون غشاء

39/25
32/5

72/5
62

25/75
19/39

18/95

18/50

18/05

دبی پروپان ()cm3/min

17/61

19

شکل  -8اثر دبی پروپان (خوراک) در خوراک ورودی بر میزان
تبدیل بدون استفاده از غشاء

51/5
18/05

17/61

41

18/50 18/95 19/39
3
دبی پروپان ()cm /min
شکل  -9اثر دبی پروپان (خوراک) در خوراک ورودی بر
گزینشپذیری بدون استفاده از غشاء

گزینشپذیری بدون غشاء

46

83
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34/5
27/75
535/1

درصد تبدیل با غشاء

41/25

81/5
71
60/5

21

542/5 550/5 557/4 564/8
دما (ا)°C
شکل  -10اثر دما بر میزان تبدیل با استفاده از غشاء

542/5

535/1

گزینشپذیری با غشاء

48

92

50

550/5 557/4 564/8
دما (ا)°C
شکل  -11اثر دما بر گزینشپذیری با استفاده از غشاء
48
34/5
27/75
0/62

0/79

درصد تبدیل با غشاء

41/25

21

0/95
1/11
1/28
اC3H8ا/ا Heا
شکل  -12اثر نسبت مولی آرگون به پروپان در خوراک ورودی بر میزان تبدیل با استفاده از غشاء

جدول  -1اثر غشاء بر میزان تبدیل

درصد تغییر میزان تبدیل (بازدهی
غشاء بر اساس میزان تبدیل)

درصد تبدیل با
استفاده از غشاء

درصد تبدیل بدون
استفاده از غشاء

10/3

42/8

38/8

0/40

2

35/2

34/5

0/95

4

8/0
9
4/6
6/9
5/6
9/8
9/8
3
7/8
7/8
8/7
8
7/8

37/1
22/1
47/1
35/7
24/4
34/4
27
41/6
37
21/8
28/9
22/3
36/4
21

35/7
20/4
43/2
34/1
39/7
32/6
24/6
37/9
36
20/4
26/9
20/5
33/7
19/8

نسبت مولی
هلیم به پروپان

دبی پروپان
(minا)cc/

0/62

17/6

564/9

18/5

550

535/1
550
550
564/9
550
535/1
564/9
564/9
535/1
525
535/1
550
550

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

18/5

575

16

0/62
0/95
0/95
1/28
0/95
0/62
0/62
1/28
1/28
0/95
1/28
1/50
0/95

17/6
17
18/5
17/6
18/5
19/4
19/4
19/4
19/4
18/5
17/6
18/5
20

دما (ا)°C
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مطابــق جــدول  ،1اســتفاده از غشــاء میــزان تبدیــل را در

دمــا را میتــوان بــا بررســی محصــوالت واکنــش توضیــح

عبــور هیــدروژن از غشــاء و افزایــش میــزان تبدیــل در اثــر

محصــوالت جانبــی افزایــش یافتــه و محصــوالت جانبــی

محــدوده  2-10/34تغییــر میدهــد .ایــن امــر بــه علــت

جابهجایــی واکنــش بــه ســمت تولیــد پروپــن میباشــد.

مقایســه دادههــای گزینشپذیــری حاصــل از انجــام

داد .در واقــع بــا افزایــش دمــا ســرعت واکنشهــای تولیــد
نســبت بــه پروپــن بیشــتر تولیــد شــده اســت.

 -افزایــش دبــی پروپــان در راکتــور ســبب کاهــش میــزان

واکنــش بــا اســتفاده از غشــاء و بــدون آن نشــان میدهــد

زمــان تمــاس پروپــان بــا کاتالیســت میشــود در دمــای

بــه محصــول در محــدوده  % 8/44-22/61افزایــش

افزایــش دبــی پروپــان ســبب کاهــش میــزان تبدیــل از

ا

کــه در صــورت اســتفاده از غشــاء ،گزینشپذیــری نســبت

 550 °Cو نســبت مولــی هلیــم بــه پروپان خــوراک ،0/95

مییابــد.

 % 39/25بــه  % 25/75بــا شــیب زیــاد میشــود .میــزان

نتیجهگیری

تغییــر مییابــد.

گزینشپذیــری بــا تغییــر دبــی پروپــان بــا شــیب کمــی

 تحلیــل  XRDغشــاء نشــان میدهــد در ســاختار ســطحغشــاء فــاز همــوژن پاالدیــم و نقــره تشــکیل شــده اســت.

همچنیــن  Al2O3در ســاختار غشــاء مشــاهده میشــود،
امــا نقــره خالــص و پاالدیــم خالــص در ســاختار غشــاء

بــه میــزان بســیار کمــی مشــاهده میگــردد کــه
نشــاندهنده پراکندگــی نقــره و پاالدیــم بــه میــزان

بســیار زیــادی میباشــد.

 بــا افزایــش دمــا در محــدوده عملیاتی  535تــا ا،565 °Cدر دبــی minا 18/5 cc/و نســبت مولــی هلیــم بــه پروپــان

 ،0/95میــزان تبدیــل افزایــش مییابــد .ایــن افزایــش بــه
دلیــل گرماگیــر بــودن واکنــش هیدروژنزدایــی پروپــان

و در نتیجــه افزایــش تبدیــل کلــی پروپــان اســت.

 اســتفاده از غشــاء ســبب افزایــش درصــد تبدیــل ازمحــدوده  19/78-43/24بــه بــازه  21-47/13شــده

اســت .همچنيــن اســتفاده از غشــاء ســبب افزایــش بــازه

گزینــش پذیــری از  41/36-79/86بــه بــازه -89/44

 50/71شــده اســت.

 -اســتفاده از غشــاء میــزان تبدیــل را در محــدوده

 2-10/34درصـ�د و گزینشپذیــری نســبت بــه تولیــد

محصــول را در محــدوده  8/44-22/61درصـ�د تغییــر
میدهــد .ایــن امــر بهعلــت عبــور هیــدروژن از غشــاء و
افزایــش میــزان تبدیــل در اثــر جابهجایــی واکنــش بــه

ســمت تولیــد پروپــن میباشــد.

در دبــی minا 18/5 cc/و نســبت مولــی هلیــم بــه پروپــان

 ،0/95بــا افزایــش دمــا گزینشپذیــری نســبت بــه پروپــن

کــم میشــود .علــت کاهــش گزینشپذیــری پروپــن بــا
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