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سنتز هیدروترمال یکمرحلهای غربال مولکولی
نانوساختار  LaAPSO-34و توزیع کروم روی
آن بهروش سونوشیمی برای تبدیل اتان به اتیلن
در حضور دیاکسیدکربن
فرهاد رحمانی و محمد حقیقی

*

دانشکده مهندسی شیمی و مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز ،ايران
تاريخ دريافت94/2/27 :

تاريخ پذيرش94/10/2 :

چكيده
در ايــن تحقيــق هیدروژنگیــری اتــان در حضــور دیاکســیدکربن روی کاتالیســتهای کــروم توزیعشــده روی  SAPO-34بــهروش
سونوشــیمی و غربــال مولکولــی نانوســاختار  ،LaAPSO-34بــا هــدف پــی بــردن بــه اثــرات ماهیــت پایــه بــر خــواص فیزیکــی -شــیمیایی
و عملکــردی کاتالیســت و بررســي ورود فلــز النتانیــوم بــه آن انجــام شــد .ماننــد  ،SAPO-34غربــال مولکولــی نانوســاختار LaAPSO-34

ب ـهروش هیدروترمــال یکمرحل ـهای بــا موفقیــت ســاخته شــد و آنالیزهــای XRDاFESEM ،اFTIR ،ا BET ،و  EDXایــن امــر را تاییــد
کردنــد .براســاس نتایــج خصوصیتســنجی ،وارد کــردن فلــز النتانیــوم بــه داخــل ســاختار  ،SAPO-34ضمــن تکامــل بلورینگــی ،ســبب
افزایــش ســطح ویــژه  SAPO-34شــد کــه توزیــع بهتــر ذرات کــروم و مورفولــوژی ســطحی یکنواختتــری را بهدنبــال داشــت .ایــن
خــواص ســطحی مناســب نانوکاتالیســت ســنتزی وجــود ذرات کــروم ردوکســی تثبیتشــده بیشتــر روی ســطح را ،در مقایســه بــا
پایــه( ،SAPO-34 )0.3نویــد میدهنــد کــه بــه کارایــی و پایــداری چش ـمگیر نانوکاتالیســت( Cr/LaAPSO-34)0.3ميانجامنــد .ارزیابــی
عملکــردی نمونههــا بیانگــر کارایــی قابلقبــول نانوکاتالیس ـتهای ســنتزی اســت .بــا تقویــت  SAPO-34بــا فلــز النتانیــوم نيــز یــک
پایــه بســیار موثــر بــرای کاتالیســتهای کرومبنیــان در فرآینــد هیدروژنگیــری اکسایشــی ایجــاد خواهــد شــد .مشــاهده شــد کــه
نانوکاتالیســت( Cr/LaAPSO-34)0.3بهخوبــی اتــان را در حضــور  CO2و در دمــای  ،700ºCحتــی پــس از گذشــت 5 hrاز انجــام واکنــش،
بــه اتیلــن تبدیــل میکنــد و راندمــان تولیــد و انتخابپذیــری اتیلــن بهترتیــب  45و  %93اســت .واضــح اســت کــه حساســیت کمتــر
بــه غیرفعــال شــدن در طــول مســیر انجــام واکنــش ناشــی از اثــر همافزایــی حضــور النتانیــوم و انــرژی التراســوند بــر بهبــود پایــداری
کاتالیســت اســت.
كلمات كليدي ،LaAPSO-34 :کروم ،هیدروژنگیری ،اتان ،اتیلن.

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي haghighi@sut.ac.ir

سنتز هیدروترمال یکمرحلهای...
مقدمه

اتیلــن از جملــه خوراكهــاي پایــه در صنايــع پتروشــيمي
اســت كــه نقشــي ارزنــده در تولیــد مــواد شــیمیایی
پاییندســتی ایفــا میکنــد .در ســالهای اخیــر ،افزایــش
تقاضــای جهانــی ،کمبــود منابــع نفتــی و نیــز ناکارآمــدی

روشهــای تولیــد الفینهــای ســبک(کراکینگ و
هیدروژنگیــری مســتقیم) بــه دالیلــی چــون مصــرف
زیــاد انــرژی ،تشــکیل کک و نیــز محدودیتهــای

ترمودینامیکــی توجــه محققــان را بــه روشهــای جدیــد
از جملــه هیدروژنگیــری اکسایشــی اتــان معطــوف

کــرده اســت[ 1و  .]2بــه نظــر ميرســد ایــن روش،
کــه در واقــع هیدروژنگیــری از اتــان در حضــور عامــل

اکســنده اســت ،بهدلیــل ارزان و دردســترس بــودن
مــواد اولیــه ،مطلوبیــت ترمودینامیکــی و نیــز حــذف کک
تشکیلشــده از عامــل اکســنده ،جایگزینــی مناســب و

نویدبخــش بــرای روشهــای موجــود باشــد[ .]5-3بــا
توجــه بــه منابــع عظیــم گازی کشــور و لــزوم اســتفاده

هرچــه بهتــر از آنهــا بهخصــوص در میادیــن مشــترک بــا
کشــور قطــر در حــوزه خلیــج فــارس و نیــز بــا توجــه بــه

اجــرای طرحهایــی چــون راهانــدازی شــبکه توزیــع اتیلــن
در کشــور ،صنعتــی شــدن فرآینــد هیدروژنگیــری

اکسایشــی اهمیتــی دوچنــدان دارد .بــا ایــن حــال،
چالشهایــی ماننــد کنتــرل انتخابپذیــری و پاییــن

بــودن بــازده تولیــد اتیلــن مانــع از صنعتــی شــدن ایــن
فرآینــد تــا بــه امــروز شــدهاند کــه در صــورت اســتفاده

از اکســندههای ضعیفتــر چــون دیاکســیدکربن و نیــز
بــا دســتیابی بــه کاتالیســتهایی بــا عملکــرد بــاال
ميتــوان بــه ایــن مهــم دســت یافــت[.]9-6

در میــان تمــام کاتالیســتهای بررسیشــده،

کاتالیســتهای اکســید کــروم بیشتریــن فعالیــت را
نشــان دادهانــد[ 1و  .]2بــا توجــه بــه ســازوكار ردوکــس

پیشــنهادی و مرحلــه فعالســازی آلــکان ،حضــور ذرات
کــروم ردوکســی بــا حــاالت اکسیداســیون و قابلیــت
احیاپذیــری بــاال و نیــز وجــود ســایتهای اســیدی ضعیف
تــا متوســط عواملــي کلیــدی در دس ـتیابی بــه کارایــی
بهتــر ایــن مــواد هســتند[ .]11 ،10 ،6از طرفــی گفتــه
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شــده کــه توزیــع مناســب ذرات کــروم میتوانــد بــه نوعــی

بیانگــر حضــور ذرات ردوکســی بــا قابلیــت احیاپذیــری

بــاال باشــد[ .]12بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت کــه
پایــه بهشــدت بــر کارایــی کاتالیســتی تاثیــر ميگــذارد،

زيــرا هــم بــر توزیــع و ســاختار فــاز فعــال موثــر اســت

و هــم بــر ماهیــت ســایتهای فعال(واکنشپذیــری،
اســیدیته ،امــکان دسترســی و  ،)...مــدت زمــان اقامــت
یــا مانــدگاری واکنشدهندههــا و حــد واســطها بــر

ســطح و پدیدههــای انتقــال جــرم و حــرارت[ .]13خــواص
ســاختاری و ویژگــی اســیدی -بــازی پایــه از مهمتریــن

و اصلیتریــن عوامــل تاثیرگــذار بــر کارایــی کاتالیســتی

هســتند[ 13و  .]14تخلخــل ،انــدازه ذرات و ســطح تمــاس
از جملــه مهمتریــن خــواص ســاختاری ســطحی یــک
کاتالیســت در فرآینــد هیدروژنگیــری اکسایشــیاند.

بنابرایــن ،میتــوان گفــت کــه یکــی از راههــاي
دســتیابی بــه کاتالیســتهایی برپایــه اکســید کــروم،

بــا فعالیــت و کارایــی بهتــر در ایــن فرآینــد ،بــه دســت
آوردن توزیعــي بــاال از نانــوذرات اکســید کــروم بــا وجــود

پایـهای بــا خــواص اســیدی -بــازی و ســاختاری مناســب
اســت .زئولیتهــا بهدلیــل خواصــي منحصربهفــرد چــون

ســاختار شــبکهای ،تخلخــل بــاال ،انــدازه معیــن حفــرات

نانومتــری ،خاصیــت اســیدی -بــازی تحــت کنتــرل و نیــز
ســطح ویــژه بســیار بــاال بهعنــوان پایــه کاتالیســتی در

فرآینــد هیدروژنگیــری اکسایشــی اســتفاده شــدهاند[،1
 15 ،2و  .]16بــا ایــن حــال بهدلیــل وجــود ســایتهای
اســیدی قــوی در کاتالیســتهای برپایــه زئولیتهــا،
مشــكل پایــداری کــم و انتخابپذیــری نهچنــدان بــاال

ل نشــده اســت.
نســبت بــه اتیلــن بــراي آنهــا هنــوز ح ـ 

غربــال مولکولــی  SAPO-34یــک شــبهزئولیت ریزحفــره
متعلــق بــه خانــواده ســیلیکا آلومینــا فسفاتهاســت

کــه بهعنــوان کاتالیســت در فرآینــد تبدیــل متانــول بــه
الفینهــا توجههــا را بســیار جلــب كــرده اســت[.]25-17

خــواص اســیدی مناســب و فضــای واکنشــی محــدود ایــن
مــواد نانوســاختار از مهمتریــن دالیــل انتخابپذیــری

بــاالی آنهــا نســبت بــه الفینهــای ســبک هســتند.
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بهدليــل ســهیم بــودن ســایتهای اســیدی برونشــتد

 Si/Al=0.3بــهروش هیدروترمــال ســنتز و فــاز فعــال

کاتالیســت در فرآینــد هیدروژنگیــری اکسایشــی

خصوصیــات کاتالیســتهای ساختهشــده بــا آنالیزهایــی

و لويیــس  SAPO-34در واکنــش ،ایــن مــواد بهعنــوان

اتــان نیــز کارایــی مناســبی نشــان دادهانــد[ 26و .]27

شــبهزئولیتهای

SAPO-34

ســطح ویــژه بیشتــر

و خــواص اســیدی نســبتاً ضعیفتــری از

ZSM-5

دارنــد [ 28و  .]29بــه نظــر میرســد کــه بهکارگیــری

 SAPO-34بهعنــوان پایــه در کاتالیســتهای کــرومدار

انتخابــی مناســب بــرای بــه حداقــل رســاندن انجــام

واکنشهــای جانبــی و بهبــود عملکــرد در فرآینــد

هیدروژنگیــری اکسایشــی از اتــان باشــد .نســبت Si/Al

و نیــز قرارگیــری یونهــای فلــزی در ســاختار ایــن مــواد

کــروم بــه روش سونوشــیمی روی آنهــا توزیــع شــدند و
چــون

،XRDا FESEMاEDX ،ا ،اBET

و

FTIR

تعییــن

شــدند و عملکــرد آنهــا در فرآینــد هیدروژنگیــری

اکسایشــی اتــان ارزیابــی شــد.
مواد و روشها

مواد استفاده شده در ساخت پایههای غربال مولکولی
نانوساختار و نانوكاتاليستها

بــراي ســنتز پایههــای غربــال مولکولــی نانوســاختار
 SAPO-34و  LaAPSO-34از پیــش مادههــای آلومینیــوم

و تغییــر اســیدیته بهشــدت بــر کارآیــی کاتالیســتهای

تریایزوپروپیــات( ،%98ســاخت شــركت مــرك)

قرارگیــری یونهــای فلــزی در شــبکه ســاختاری بــر

ســاخت شــركت مــرك) بهعنــوان منبــع فســفات ،فیومــد

نانوســاختار  SAPO-34تاثیــر ميگذارنــد[.]25-20 ،17

بهعنــوان منبــع آلومینــا ،اورتوفســفریک اســید(،%85

نحــوه چیدمــان اتمهــای  Siدر ســاختار مؤثــر اســت

ســیلیکا( ،%99/8ســاخت شــركت آلدريــچ) بهعنــوان منبــع

در فرآینــد هیدروژنگیــری

شــركت آلدريــچ در نقــش الگوســاز آمینی اســتفاده شــد .در

انتخابپذیــری اتیلــن را نیــز افزایــش داده اســت .از اثــرات

( ،%99ســاخت شــركت مــرك) نيــز بهعنــوان منبــع

و اســیدیته ســایتهای فعــال را تغییــر میدهــد.
کاتالیســت

LaAPSO-34

سيليســيم و نیــز تتــرا اتیــل آمونیوم هیدروکســاید ســاخت

اتــان بــراي تولیــد اتیلــن ،ضمــن افزایــش تبدیــل اتــان،

ســاخت پایــه  ،LaAPSO-34از نیتــرات النتانیــم ش ـشآبه

حضــور النتانیــوم میتــوان بــه کاهــش ککگرفتگــی در

فلــز النتانیــوم اســتفاده شــد .نیتــرات کــروم نهآبــه(،%96

برهمکنــش پایــه -فــاز فعــال و نیــز تثبیــت ذرات فعــال

کاتالیس ـتهای ســنتزی و آب دییونیــزه شــرکت کســری

.]32-30

روش ســاخت پایههــای غربــال مولکولــی نانوســاختار و

نتیجــه خنثــی كــردن ســایتهای اســیدی قــوی ،تقویــت

ســاخت شــركت آلدريــچ) بهعنــوان پیشــماده فــاز فعــال

در باالتریــن حالــت اکسیداســیون اشــاره کــرد[،27 ،26

نيــز بــرای تهیــه محلولهــای ســنتز اســتفاده شــدند.

بــا توجــه بــه خــواص اســیدی و ســاختاری مناســب

نانوكاتاليســتها

 SAPO-34و نیــز تأثیــر فلــز النتانیــوم بــر عملکــرد

کاتالیســتهای کــروم برپایههــای غربــال مولکولــی

پایــه میتوانــد راهــکاري مفیــد بــراي بهبــود عملکــرد

و بــا اســتفاده از محلــول آبــی نیتــرات کروم(معــادل %3

اکسایشــی اتــان باشــد .بررســي تحقیقــات گذشــته نشــان

بدینمنظــور ،سوسپانســیون حــاوی پــودر ســاپوی ســاخته

 Cr/LaAPSO-34بــا نســبت مولــی  Si/Al=0.3در فرآینــد

گرفــت .در حیــن فرآینــد التراســوند ،از گاز آرگــون بــراي

ایــن غربــال مولکولــی ،اســتفاده از  LaAPSO-34بهعنــوان

نانوســاختار  SAPO-34و  LaAPSO-34ب ـهروش التراســوند

کاتالیســتهای کــروم بنیــان فرآینــد هیدروژنگیــری

وزنــی اکســید کــروم در محصــول نهایــی) ،ســاخته شــدند.

ميدهــد کــه تــا بــه حــال از کاتالیســت نانوســاختار

شــده و نیتــرات کــروم در معــرض امــواج التراســوند قــرار

هیدروژنگیــری اکسایشــی اتــان بــه اتیلــن بهکمــک

تشــدید اثــرات پدیــده کاویتاســیون و از حمــام آب یــخ نيــز

پایههــای  SAPO-34و  LaAPSO-34بــا نســبت مولــی

اســتفاده شــد.

دیاکســیدکربن اســتفاده نشــده اســت .از ایــن رو،

بــراي ثابــت نگــه داشــتن دمــای فرآینــد ســنتز()40°C
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پــس از خشــک شــدن سوسپانســیون التراســوند شــده،

پــودر کاتالیســت حاصــل  4ســاعت در دمــای 600°C

کلســینه شــد.

پایههــای غربــال مولکولــی نانوســاختار

SAPO-34

و

 LaAPSO-34بــا اســتفاده از روش هیدروترمــال ســاخته

شــدند[ .]17بــراي تهیــه ژل اولیــه  LaAPSO-34بــا

ترکیــب مولــی

1Al2O3:1P2O5:0.6SiO2:2TEAOH:0

.05La(NO3)3.6H2O:70H2O

ابتــدا پــودر آلومینیــوم

تریایزوپروپیــات بهتدریــج بــه الگوســاز تترااتیــل

آمونیــوم هیدروکســاید اضافــه و  90دقیقــه بــا همــزن
مغناطیســی هــم زده شــد تــا کامــ ً
ا یکنواخــت شــود.
ســپس فیومــد ســیلیکا و آب بهتدریــج بــه مخلــوط
اضافــه شــدند و بــراي تهیــه ژلــی یکنواخــت مخلــوط

 60دقیقــه هــم زده شــد .بهدنبــال آن ،نمــک نیتــرات
النتانیــم بهصــورت پــودر بــه مخلــوط اضافــه و ژل 60

دقیقــه مخلــوط شــد .پــس از آن اســید اورتــو فســفریک
بهتدریــج و قطرهقطــره بــه ژل اضافــه شــد .بــا اتمــام
مرحلــه اضافــه شــدن اســید ،مرحلــه پیرســازی آغــاز و ژل

بــه مــدت  24ســاعت در دمــای محیــط هــم زده شــود.
مراحــل تهیــه ژل اولیــه  SAPO-34کامــ ً
ا مشــابه ژل
ســنتزی  LaAPSO-34اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه مرحلــه
اضافــه کــردن نمــک نیتــرات النتانیــوم حــذف ميشــود.

پــس از مرحلــه پیرســازی ،ژل حاصل درون اتــوکالو دارای
ظــرف تفلونــی ریختــه شــد و ســپس  72ســاعت در آون

بــا دمــای  200°Cقــرار گرفــت تــا عملیــات هســتهزایی
و کریستالیزاســیون بـهروش هیدروترمــال انجــام شــود .بــا

اتمــام مرحلــه کریستالیزاســیون ،کریســتالهای جامــد
حاصــل پــس از چنــد بــار شستشــو بــا آب مقطــر و

رســیدن بــه  pHخنثــی 24 ،ســاعت در دمــای 110°C

در جریــان هــوا خشــک شــدند .پایههــا در نهایــت بــراي

عملیــات کلسیناســیون  12ســاعت در دمــای 550°C
قــرار گرفتنــد.

روشهــای تعییــن خصوصیــات پایههــای غربــال
مولکولــی نانوســاختار و نانوكاتاليســتها

بــرای بررســی خــواص ســاختاری و شناســایی
فازهــای تشکیلشــده از آنالیــز

XRD

بــا دســتگاه

ســاخت کشــور

D-5000Siemens Diffractometer

آلمــان در محــدوده  2 θبیــن  8تــا  50درجــه و بــا

ســرعت روبشــی  0/02 °/sاســتفاده شــد .مورفولــوژی

و انــدازه ذرات بــا آنالیــز  FESEMبــه کمــک دســتگاه
HITACHI S-4160

ســاخت کشــور ژاپــن بررســی

شــد .مقادیــر ســطح ویــژه کاتالیســت بــا آنالیــز  BETو

بــه كمــك دســتگاه  CHEMBET-300ســاخت کشــور
آمریــکا بــه دســت آمدنــد .آنالیــز  EDXبــراي تعییــن

عناصــر موجــود و مقــدار پراکندگــی آنهــا روی ســطح
کاتالیســت بــا اســتفاده از دســتگاه

Cam Scan MV2300

ســاخت جمهــوری چــک انجــام شــد .گروههــای عاملــی

نمونههــای ســنتزی بــهروش طیفســنجی تبدیــل
فوریــه مــادون قرمــز( )FTIRو بــا اســتفاده از طیفســنج

 Unicam 4600مــدل  Mattson1000در محــدوده طیفــی
-1

 400-4000 cmتعییــن و شناســایی شــدند.
ا

روش ارزیابی عملکرد نانوكاتاليستها

بــرای ارزیابــی عملکــرد نمونههــا از یــک راکتــور  Uشــکل
از جنــس کوارتــز (بــا قطــر داخلــی  )6 mmقرارگرفتــه در

یــک کــوره الکتریکی بــراي تامین گرمــای واکنش اســتفاده
شــد و  0/5گــرم از نمونــه مخلوطشــده بــا چیپسهــای
کوارتــزی در داخــل راکتــور قــرار گرفــت .از چیپسهــای

کوارتــزی بــراي تنظیــم و ثابــت نگــه داشــتن بســتر
کاتالیســتی در تمــام آزمایشهــا و نیــز تســهیل فرآیندهــای

انتقــال جــرم و حــرارت و جلوگیری از تشــکیل نقــاط داغ در

بســتر اســتفاده شــد .قبل از شــروع فرآيند ،نانوكاتاليسـتها
بــه مــدت حداقــل نیمســاعت تحــت جريــان هــوا بــا دبــی
جریــان  15 cm3/minو در دمــاي  600°Cفعــال شــدند.
ســپس ،از جریــان خــوراک بــرای تخلیــه هــوای داخــل

راکتــور اســتفاده شــد .در تمامــی آزمایشهــا ،از خــوراک

گازی بــا نســبت حجمــی  C2H6/CO2/N2=1/5/4و دبــی کل
جریــان  50 cm3/minاســتفاده گردیــد .غلظــت خــوراک و

محصــوالت بهدســتآمده بهصــورت آناليــن بــا دســتگاه

کروماتوگرافــی گازی( ،)GCســاخت شــرکت طیفگســتر،

مجهــز بــه دو آشکارســاز  TCDو  ،FIDسيســتم تبديــل

كاتاليســتي  COو  CO2به متان و ســتون Carboxen™ 1000

اندازهگیــری شــد.
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محصــوالت اصلــی مشاهدهشــده بهكمــك آشکارســازها
اتــان ،اتیلــن ،اکســیدهای کربــن و مقــدار ناچیــزی متــان

بودنــد .بــرای اطمینــان از صحــت نتایــج راکتــوری،
تمــام آنالیزهــای جریــان خروجــی پــس از  20دقیقــه

عبــور خــوراک از روی بســتر کاتالیســتی ســه بــار تکــرار
شــدند .بــراي محاســبه مقــدار تبدیــل اتــان(،)XC2H6
انتخابپذیــری

و راندمــان تولیــد

اتیلــن()SC2H4

اتیلــن( )YC2H4از روابــط زیــر اســتفاده شــد:
) (F ) − (F
× 100
()1
) (F
C 2 H 6 in

C 2 H 6 out

%
=

C 2H 6

C 2 H 6 in

()2

)

C 2H 4

+ FC 2H 4

F
CH 4

FC 2H 4

()3

(F

) (F

=
× % 100

=
× % 100

C 2 H 6 in

C 2H 4

C 2H 4

X
S

Y

 Finو  Foutبهترتیــب دبــی مولــی ترکیــب موردنظــر در
جریــان ورودی و خروجیانــد.

1395-5

در تمــام نمونههــا ســاختار چابازیــت در تطابــق بــا
ســاختار

SAPO-34

گزارششــده در مراجــع[]22 ,21

تشــکیل شــده اســت .پیکهــای موجــود در زوایــای

،17/7° ،20/6° ،24/9° ،25/9° ،30/6° ،31/0°
 12/9° ،16/0°و  2θ= 9/5°مربــوط بــه فــاز کریســتالی
( SAPO-34 (JCPDS: 01-087-1527هســتند .شناســایی
SAPO-34

بهعنــوان عمدهتریــن فــاز کریســتالی

تشکیلشــده در نمونههــای

SAPO-34

و

LaAPSO-34

بهعنــوان پایههــای ســنتزی موثــق بــودن و صحــت

سـ�نتز آنهـ�ا را تاییـ�د میکنـ�د .در نمونـ�ه
،SO-34

�LaAP

عــاوه بــر پیکهــای غربــال مولکولــی

،SAPO-34

پیکهایــي کوچــک از فــاز کریســتالی

SAPO-5ا( )JCPDS: 00-049-0659بــا ســاختار

AFI

در

زوایــای  21/0° ،19/8°و  22/4°نیــز دیــده میشــوند

کــه بیانگــر تشــکیل مقادیــري بســیار انــدک از

SAPO-5

اســت كــه بــا توجــه بــه  pHبیشتــر مخلــوط واکنــش در

نتایج و بحث

تعیین خصوصیات پایههای غربال مولکولی نانوساختار و
نانوکاتالیستهای سنتزی

نتیجــه اســتفاده از فلــز النتانیــوم چنــدان دور از انتظــار

نيســت .بهطــور کلــی ،تشــکیل دیگــر فازهــای کریســتالی
در ســاخت  SAPO-34بــه  pHمخلــوط واکنــش و نیــز

آنالیز XRD

شــکل  1الگوهــای پــراش اشــعه

X

نمونههــای

ماهیــت الگوســاز بســتگی دارد.

ساختهشــده را نشــان میدهــد .واضــح اســت کــه

شدت()a.u.

50

45

40

35

25 30
(2 θ)°

20

10 15

5

شکل  1آنالیز  XRDترکیبات سنتزی SAPO-34اLaAPSO-34 ،اCr/SAPO-34 ،ا و .Cr/LaAPSO-34
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افزایــش  pHمخلــوط واکنــش بــه تشــکیل دیگــر
فازهــای ســیلیکا آلومینــا فســفات از جملــه

SAPO-5

بهکارگیــری انــرژی التراســوند بــرای توزیــع ذرات

کــروم و نیــز اســتفاده از پایــه بــا ســطح باالســت .توزیــع

در حضــور  SAPO-34منجــر میشــود[ .]33بــا وجــود

بــاالی ذرات کــروم در ادامــه بــا آنالیــز  EDXنیــز تاییــد

دیــده میشــود ،مقادیــر  SAPO-5آن قــدر کمانــد کــه

کــروم نشــانگر احتمــال وجــود تعــداد بیشتــري ذرات

آنهــا را نميتــوان ديــد ،از ایــن رو میتــوان از

ایــن ذرات در انجــام واکنشهــای هیدروژنگیــری

ايــن ،همانطــور کــه در ادامــه در آنالیزهــای دیگــر

حتــی ذرات کریســتالی و نیــز پیکهــای ســاختاری
حضــور ایــن مقــدار ناچیــز ناخالصــی صرفنظــر كــرد.
مشــاهده تمــام پیکهــای مشــخصه  SAPO-34در دو

نمونــه مذکــور نيــز حاکــی از پایــداری حرارتــی بــاالی
آنهاســت[ .]17از طرفــی ،مشــاهده میشــود کــه بــا

میشــود .بــا توجــه بــه ایــن کــه توزیــع بهتــر ذرات
فعــال ردوکســی اســت و ایــن حقیقــت کــه وجــود

بســیار موثــر اســت ،میتــوان انتظــار داشــت کــه بــا

بهکارگیــری پایههــای زئولیتــی شــاهد فعالیــت بهتــر
کاتالیســتهای کرومبنیــان بــود.
آنالیز

FESEM

ورود فلــز النتانیــوم بــه ســاختار  ،SAPO-34ضمــن

تصاویــر حاصــل از آنالیــز  FESEMنمونههــای ســنتزی

افزایــش ميیابــد كــه نشــان ميدهــد بــا وارد شــدن

مکعبــی دارد[ ]25 ,24کــه در نمونههــای  SAPO-34و

 34نــه تنهــا ســاختار کریســتالی ایــن غربــال مولکولــی

حاصــل از آنالیــز  XRDهســتند .افزایــش بلورینگــی

حفــظ مــکان پیکهــای شــاخص ،شــدت پیکهــا

در شــکل  2دیــده میشــوند .ســاختار چابازیــت ذراتــی

SAPO-

 LaAPSO-34بهوضــوح قابلمشــاهده و مویــد نتایــج

یونهــای مثبــت فلــز النتانیــوم بــه ســاختار

تخریــب نمیشــود ،ســاختار آن کاملتــر ميشــود

شــبهزئولیتهای

عدمرویــت پیکهــای مشــخصه النتانیــوم میتوانــد

صافتــر شــدن ســطوح ایــن ذرات نمــود مييابــد[,20

بــاالی آن و یــا مقــدار کــم آن باشــد کــه حالــت اول

نشــان میدهــد کــه بــا وارد کــردن فلــز النتانیــوم بــه

کاتالیســتهای

ذرات مکعبــی بیشتــري بــا انــدازه بزرگتــر و ســطوح

SAPO-34

در تصاویــر

FESEM

و بــه افزایــش بلورینگــی نســبی ميانجامــد .دليــل

بهصــورت افزایــش انــدازه و تعــداد ذرات مکعبــی و یــا

قــرار گرفتــن ایــن فلــز در داخــل ســاختار و توزیــع

 .]21مقایســه تصاویــر گرفتهشــده پایههــای ســنتزی

محتملتــر بهنظــر میرســد.

ســاختار  ،SAPO-34ضمــن افزایــش بلورینگــی نســبی،

بــا توجــه بــه الگویهــای

XRD

ســنتزی آشــکار میشــود کــه ســاختار کریســتالی
اصلــی کاتالیســتهای ســنتزی  SAPO-34اســت .بــا
مقایســه الگوهــای پایــه و کاتالیســتهای مربوطــه
متوجــه میشــویم کــه بلورینگــی فازهــای کریســتالی

SAPO-34

و

LaAPSO-34

بــا بارگــذاری و نشــاندن

کــروم روی آنهــا کاهــش یافتــه اســت .دالیــل احتمالــی

کاهــش بلورینگــی فــاز کریســتالی ســاپو را ميتــوان

پوشــش ســطحی پایــه در نتیجــه توزیــع فــاز فعــال
کــروم روی ســطح آن دانســت کــه از نتایــج آنالیزهــای
FESEM

و

BET

اســتنباط ميشــود .از طرفــی ،بــا

دقــت بیشتــر در نمودارهــا فــاز کریســتالی اکســید

کــروم مشــاهده نمیشــود کــه دليــل آن توزیــع
بســیار خــوب آن روی ســطح کاتالیســت درنتیجــه

هموارتــر و صافتــر شــکل ميگیرنــد .ایــن مشــاهدات

بیانگــر ایــن واقعیتانــد کــه اضافــه کــردن فلــز

النتانیــوم بــه ژل اولیــه ســاپو بــر مورفولــوژی ،ســرعت
رشــد کریســتالها و نیــز توزیــع انــدازه ذرات تاثیــر

ميگــذارد .بــا نشــاندن ذرات کــروم روی  SAPO-34و

 ،LaAPSO-34در تصاویــر نانوکاتالیســتهای ســنتزی

تشــکیل تعــداد کثیــری از نانــوذرات بســیار ریــز روی
ســطح ذرات مکعبــی ســاپو کامــ ً
ا مشــهود اســت.
حضــور ایــن نانــوذرات روی ســطح پایــه موجــب کاهــش
شــدت پیکهــای مشــخصه  SAPO-34در آنالیــز

XRD

شــده اســت .ایــن مشــاهدات نشــاندهنده تطابــق

کامــل نتایــج آنالیــز  XRDو  FESEMهســتند.
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شکل  2آنالیز  FESEMترکیبات سنتزی SAPO-34اLaAPSO-34 ،ا Cr/SAPO-34 ،و .Cr/LaAPSO-34

مقایســه کیفــی و اجمالــی تصاویــر کاتالیســتهای
ســنتزی بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه در صــورت
اســتفاده از  LaAPSO-34بهعنــوان پایــه ،توزیعــي
یکنواختتــر از نانــوذرات کــروم رخ ميدهــد و
نیــز بهدليــل اثــر همافزایــی انــرژی التراســوند و
فلــز النتانیــوم ،در مقایســه بــا بهکارگیــری پایــه
 ،SAPO-34کلوخههــای کمتــري روی ســطح کاتالیســت
تشــکیل میشــوند كــه ايــن ســبب ميشــود نمونــه
(Cr/LaAPSO-34)0.3ا ســطحی نســبتاً همــوار داشــته
باشــد.
آنالیز EDX

بــراي اطمینــان از صحــت روش ســاخت ،آگاهــی از
کمــی عناصــر استفادهشــده و نیــز
ماهیــت و مقــدار ّ
مقــدار پخششــدگی ذرات کــروم بهعنــوان فــاز فعــال
در کاتالیســتهای ساختهشــده ،از آنالیــز  EDXاســتفاده

شد(شــکل  3و جــدول  .)1نتایــج نشاندادهشــده در ايــن

شــكل و جــدول بیانگــر حضــور تمــام عناصــر ادعاشــده و

بهكاررفتــه در ســاخت و نيــز عدموجــود ناخالصــی در
ســاختار نمونههــا هســتند .بــا توجــه بــه نتایــج آنالیــز

عنصــری پایههــا در جــدول  ،1مشــاهده میشــود کــه
بیـ�ن درص��د اجــزا و نیــز نســبت  Si/Alدر ژل اولیــه و
محصــول نهایــی تطابقــي قابلقبــول وجــود دارد .ایــن

هماهنگــی درصـ�د اجــزا و همچنیــن توزیــع یکنواخــت
هــر یــک از اجــزا در تصاویــر نمونههــای  SAPO-34و

 LaAPSO-34میتوانــد بــه نوعــی بیانگــر آن باشــد

کــه تمــام اجــزای ســازنده اولیــه طــی فرآینــد ســاخت
بهصــورت کامــل بــه شــبکه کریســتالی وارد شــدهاند
و در کنــار آنالیزهایــی چــون XRDا FESEM ،و

FTIR

صحــت روش ســاخت و تشــکیل ســاختار  SAPO-34بــار
دیگــر تاییــد میشــود.
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شکل  3آنالیز  EDXترکیبات سنتزی SAPO-34اLaAPSO-34 ،ا Cr/SAPO-34 ،و .Cr/LaAPSO-34
جدول  1ترکیب درصد وزنی ژلهای اولیه و نمونههای سنتزی و نسبت مولی .Si/Al
نام نمونه
(SAPO-34 (0.3
(LaAPSO-34 (0.3
(Cr/SAPO-34 (0.3
(Cr/LaAPSO-34 (0.3

Si

ژل اولیه ساپو
Al

P

46/69 40/66 12/65

La

Si

Al

0

13/88

45/06

41/07

0

0/29

-

11/81

37/49

41/16

9/54

0/3

-

13/58

44/26

42/16

0

0/29

1/74

11/81

37/49

41/16

9/54

0/3

1/92

9/48 42/26 36/81 11/45
46/69 40/66 12/65

کریستال ساپو

P

La

Si/Al

Cr

0

9/48 42/26 36/81 11/45

از طرف��ی ،نزدیکیــ ترکی��ب درص��د وزنــی کــروم

احتمالــي دیگــر بــرای ایــن بهبــود باشــد .بر ایــن اســاس و با

اســمی درنظرگرفتهشــده در ســاخت بیانگــر صحــت روش

بهتــر و نقــش کلیــدی آنهــا در فرآینــد هیدروژنگیــری

بهدســتآمده در کاتالیســتهای ســنتزی بــه مقــدار

نشــاندن ذرات کــروم روی پایههــای زئولیتــی و مهمتــر از

آن توانایــی روش التراســوند و پایههــای بهکاررفتــه ،خصوصـاً

توجــه بــه وابســتگی وجــود ذرات کــروم ردوکســی بــه توزیع

اکسایشــی میتــوان انتظــار داشــت کــه بهکارگیــری پایــه

 LaAPSO-34کارایــی کاتالیســتی را بهبــود بخشــد.

 ،LaAPSO-34در توزیــع هــر چــه بهتــر ذرات کــروم اســت
کــه در تصاویــر توزیــع کــروم نیــز کامـ ً
ا پیداســت .مقایســه

نتایــج حاصــل از تعییــن ســطح ویــژه نمونههــای ســنتزی

کــروم در  Cr/LaAPSO-34نســبت بــه نمونــه Cr/SAPO-34

میرفــت ،نمونههــای  SAPO-34و  LaAPSO-34مســاحت

آنالیز سطح ویژه BET

تصاویــر کاتالیسـتهای ســنتزی بیانگــر توزیــع بهتــر ذرات

در شــکل  4نشــان داده شــدهاند .همــان گونــه کــه انتظــار

اســت .عــاوه بــر مســاحت بیشتــر پایــه ،LaAPSO-34

ســطح ویــژه باالیــی نشــان میدهنــد کــه بــا مقادیــر

فــاز فعــال در نتیجــه حضــور فلــز النتانیــوم نیــز میتوانــد

همخوانــی دارنــد.

بهبــود خــواص اســیدی و نیــز تقویــت برهمکنــش پایــه بــا

گزارششــده بــرای

SAPO-34ا(m2/g

 )400-600نیــز
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بــا وارد شــدن یونهــای النتانیــوم بــه ســاختار

زئولیتــی  ،SAPO-34مســاحت ســطح ویــژه آن از

 463بــه  511 m2/gافزایــش میابــد .ایــن امــر بــا
توجــه بــه مورفولــوژی یکنواختتــر و تشــکیل ذرات

1395-5

میدهــد .پیکهــای  710 ،640 ،490و
مشاهدهشــده در طیــف

IR

cm-1

1100

تمــام نمونههــا مربــوط

بــه ارتعاشــات ســاختاری چابازیتانــد کــه از ســاخت
موفقیتآمیــز غربــال مولکولــی

SAPO-34

حكايــت

مکعبــی بیشتــر بــا ســطوحی هموارتــر و صافتــر در
نمونــه  ،LaAPSO-34در مقایســه بــا  ،SAPO-34کام ـ ً
ا

 XRDو  FESEMمطابقــت دارد .پیــک  IRقابلرویــت

ســطح ویــژه کاتالیســتهای کرومبنیــان از پایههــای

اســت .دلیــل پیکهــای  710 ،640و

1100

منافــذ و حفــرات پایــه در نتیجــه نشــاندن ذرات کــروم

کشــش متقــارن و نامتقــارن  O-P-Oاســت[.]23-20

بدیهــی اســت .از ســوی دیگــر ،مشــاهده میشــود کــه

مربوطــه کمتــر اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن انســداد

ميكنــد[ ]23-20و بــا نتایــج حاصــل از آنالیزهــای
در طــول مــوج  480 cm-1مربــوط بــه

خمــش SiO4
cm-1

بهترتیــب خمــش جفتحلقههــای شــشتایی و

روی آنهــا ميتــوان ایــن کاهــش ســطح را توجیــه

مشــاهده پیکهــای ســاختار

ســنتزی بــر پایــه  SAPO-34ســطح ویــژه کمتــری از

ميكنــد و نشــان میدهــد کــه حضــور النتانیــوم در

كــرد .بــا وجــود بارگــذاری یکســان کــروم ،کاتالیســت
کاتالیســت بــر پایــه  LaAPSO-34دارد کــه بــا توجــه

بــه نتایــج آنالیــز

SAPO-34

در طیــف

 IRنمونــه  LaAPSO-34نتایــج آنالیــز  XRDرا تاييــد
شــبکه  SAPO-34ســاختار کریســتالی آن را تخریــب

بــرای پایههــای مربوطــه

نکــرده اســت .همچنیــن ،پیــک  1640 cm-1بهدلیــل

شــدن بیشتــر حفــرات پایــه نمونــه ســنتزی بــا ذرات

نمونههــا مشــاهده میشــود[ .]19 ,17پیــک واقــع در

BET

قابلپیشبینــی بــود .دلیــل ایــن تفــاوت مســدود

کــروم در حیــن فرآینــد تلقیــح و نیــز ســطح ویــژه

کمتــر پایــه آن اســت .ســطح ویــژه پایــه از مهمتریــن
عوامــل موثــر بــر توزیــع و غلظــت ذرات کــروم روی

ســطح و در نهایــت کارایــی کاتالیســتی اســت؛ لــذا،
انتظــار مــیرود کــه کاتالیســت

Cr/LaAPSO-34

كارايــي بهتــري از  Cr/SAPO-34نشــان دهــد.
آنالیز  FTIRنانوكاتاليست

شــکل  5نتایــج حاصــل از طیفســنجی تبدیــل
فوریــه مــادون قرمــز( )FTIRنمونههــای ساختهشــده

در محــدوده طــول مــوج  400-4000 cm-1را نشــان

جــذب فیزیکــی آب اســت کــه بهوضــوح در تمــام
موقعیــت  2350 cmبــه فرکانــس کششــی نامتقــارن
-1

گــروه

C-H

هیدروکربنهــای اتمســفریک و یــا

CO2

اتمســفری روی ســطح نمونــه مرتبــط اســت کــه تمایــل
انــدک آنهــا بــرای جــذب آالیندههــای هیدروکربنــی

ناشــی از محیــط اتمســفر را نشــان میدهــد[.]34

عدمرویــت پیــک جذبــی در طــول مــوج تقریبــاً
 ،610 cm-1کــه مشــخصه فــاز کریســتالی اکســید کــروم
( )α-Cr2O3اســت[ ،]35بیانگــر توزیــع بســیار خــوب
ذرات کــروم روی ســطح در کاتالیســتهای ســنتزی و
در تطابــق بــا نتایــج آنالیــز  XRDاســت.
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سطح مخصوص()m2/g

500

پایه یا نانو کاتالیست
شکل  4آنالیز سطح ویژه  BETترکیبات سنتزی SAPO-34اLaAPSO-34 ،ا Cr/SAPO-34 ،و .Cr/LaAPSO-34
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شدت()a.u.
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عدد موج()cm-1
شکل  5آنالیز  FTIRترکیبات سنتزی SAPO-34اLaAPSO-34 ،ا Cr/SAPO-34 ،و .Cr/LaAPSO-34

پیــک بــزرگ مشاهدهشــده در طیــف  IRتمــام نمونههــا
در محــدوده طــول مــوج  3000-3700 cm-1مربــوط بــه

گروههــای هیدروکســیل آزاد(پیوندهــای

P-OH، Al-

ارزیابی تبدیل اتان

مقــدار تبدیــل خــوراک اتــان بــرای کاتالیســتهای
ساختهشــده در محــدوده دمایــی

°C

 600-700در

و  )Si-OHو درون شــبکهای (– )–SiOHAlاســت

شــکل  6آمــده اســت .رونــد کلــی نتایــج نشــان میدهــد

اکسایشــی بــ ه شــمار میرونــد[.]27 ،26 ،23 ،21 ،20

البتــه تــا حــدودی تشــدید واکنشهــای جانبــی ،مقــدار

در حــذف کک نیــز بســیار مهــم اســت .بــر ایــن اســاس

اتــان روی پایــه ( SAPO-34(0.3اســت کــه بــا نتایــج
گزارششــده از کارایــی نســبتاً مناســب کاتالیســتهای

بهتــر و مقاومــت بیشتــری در مقابــل تشــکیل کک

اتیلــن همخوانــی دارد[ 26و  .]27تبدیــل اتــان روی ()0.3

ارزیابــی عملکــرد نانوکاتالیســتهای ســنتزی در تبدیــل

اســیدی برونشــتد و لويیــس در انجــام فرآینــد ،بهخصــوص
در دماهــای بــاال ،ارتبــاط داد .کامــ ً
ا پیداســت کــه بــا

OH

کــه ســایتهای فعــال در فرآینــد هیدروژنگیــری

کــه بــا افزایــش دمــا ،بهدلیــل گرماگیــر بــودن واکنــش و

حضــور گروههــای هیدروکســیل بهدلیــل توانایــی آنهــا

تبدیــل اتــان افزایــش مییابــد .نکتــه قابلتوجــه تبدیــل

میتــوان گفــت کــه نمونــه ســنتزی برپایــه

LaAPSO-34

بهعلــت شــدت بیشتــر پیــک هیدروکســیل کارایــی

نانوســاختار  SAPO-34در تبدیــل اکسایشــی اتــان بــه

نشــان خواهــد داد.

اSAPO-34ا را میتــوان بــه ســهیم بــودن هــر دو ســایت

اکسایشــی اتــان بــه اتیلــن

بــراي اطمینــان از قابلیــت بهکارگیــری  SAPO-34در

ســاخت کاتالیســتهای کرومبنیــان بهعنــوان پایــه و
مطالعــه تاثیــر قرارگیــری فلــز النتانیــوم درون ســاختار

کریســتالی آن ،فعالیــت و کارایــی کاتالیسـتهای ســنتزی
در فرآینــد هیدروژنگیــری اکسایشــی از اتــان بهکمــک
دیاکســیدکربن ،برحســب مقــدار تبدیــل اتــان ،بــازده

تولیــد و انتخابپذیــری اتیلــن ،ارزیابــی و بررســی شــد.

نشــاندن ذرات کــروم بهعنــوان فــاز فعــال روی پایههــای
( SAPO-34(0.3و ( LaAPSO-34(0.3تبدیــل اتــان در همه
دماهــا بســيار افزایــش مییابــد کــه بیانگــر نقــش پررنــگ

ذرات ردوکســی کــروم در فعالســازی اتــان بهعنــوان
مرحلــه محدودکننــده در فرآینــد هیدروژنگیــری

اکسایشــی اســت.
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شکل  6ارزیابی تبدیل اتان به اتیلن روی SAPO-34ا Cr/SAPO-34 ،و .Cr/LaAPSO-34

بــا نگاهــی اجمالــی بــه نمودارهــا میتــوان دریافــت

نانوســاختار معمــوالً دو نــوع ســایت اســیدی ضعیــف و

کاتالیســتهای کرومبنیــان بهبــود مييابــد کــه میتــوان

 300-600دارنــد[ .]27 ,26 ,21 ,20 ,18وجــود

کــه بــا بهکارگیــری پایــه ( LaAPSO-34(0.3فعالیــت
دليــل آن را خــواص ســطحی بهبودیافتــه نانوکاتالیســت

ســنتزی از جملــه ســطح ویــژه بیشتــر ،مورفولــوژی
یکنواختتــر ،تعــداد ســایتهای هیدروکســیلی بیشتــر

و مهمتــر از همــه توزیــع بهتــر ذرات کــروم دانســت.
بــا توجــه بــه ســازوكار ردوکــس پیشــنهادی بــرای
کاتالیس ـتهای اکســید کــروم در فرآینــد هیدروژنگیــری

اکسایشــی و نیازمنــدی ایــن ســازوكار و فرآینــد بــه ذرات

ردوکســی کــروم ،تثبیــت احتمالــی ذرات کــروم در باالترین

متوســط بهترتیــب در بازههــای دمایــی 100-300 ºC

و

ºC

ســایتهای اســیدی بــراي جداســازی اولیــن اتــم

هیــدروژن و آغــاز واکنش(فعالســازی پیونــد )C-H
ضــروری اســت ،ولــی در حضــور ســایتهای اســیدی

قــوی هــر دو واکنــش کراکینگ(گسســتن پیونــد  )C-Cو

هیدروژنگیــری همزمــان اتفــاق میافتنــد .لــذا ،حضــور
ســایتهای اســیدی قــوی ســبب تشــدید واکنشهــای

کراکینــگ و کاهــش انتخابپذیــری و پایــداری کاتالیســت،
علیرغــم مقــدار بــاالي تبدیــل ،ميشــود .بهعــاوه ،در

حــاالت اکسیداســیون در نتیجــه حضــور فلــز النتانیــوم نیز

نتیجــه تشــکیل پیوندهــای قویتــر بــا الفینهــای

ارزیابی انتخابپذیری اتیلن

فعــال و کاهــش واکنشپذیــری ،وقــوع اکسیداســیون

میتوانــد در رســيدن بــه ایــن نتیجــه موثــر باشــد.

رونــد تغییــرات مقــدار انتخابپذیــری نســبت بــه اتیلــن،

بهعنــوان محصــول مطلــوب فرآینــد ،در برابر دمــای واکنش

در شــکل  7مشــاهده میشــود .پیداســت کــه بــا افزایــش
دمــا ،انتخابپذیــری اتیلــن ســیر نزولــی دارد کــه امــری

طبیعــی اســت ،زيــرا در دماهــای بــاال بهدلیــل امــکان انجام

واکنشهــای جانبــی ماننــد کراکینــگ و اکسیداســیون

کامــل انتخابپذیــری کاهــش مییابــد .نکتــه قابلتوجــه

انتخابپذیــری بــاالی نمونههــای ســنتزی(بیش از )%80
حتــی در دمــای  700ºCبهدلیــل خــواص اســیدی مطلــوب

پایــه زئولیتــی و اکســنده استفادهشده(دیاکســیدکربن)
اســت .بررســی خــواص اســیدی زئولیتهــای
 SAPO-34در مراجــع نشــان میدهــد کــه ایــن مــواد

تولیــدی ،ســوای امــکان انســداد برخــی از ســایتهای

ثانویــه و انجــام واکنشهــای جانبــی تســهیل میشــود.

بــر ایــن اســاس میتــوان ادعــا کــرد کــه تمــام نمونههــای

ســنتزی خاصیــت مطلــوب اســيدي بــراي بهکارگیــری

در فرآینــد هیدروژنگیــری اکسایشــی دارنــد .از طرفــی،

نشــاندن ذرات کــروم روی نمونــه( SAPO-34(0.3ســبب
افزایــش انتخابپذیــری نمونــه( ،Cr/SAPO-34(0.3بهدليــل

ایجــاد خاصیــت بــازی در کاتالیســت توســط ذرات کــروم

ردوکســی ،شــده اســت .حضــور ســایتهای بــازی بــه دفــع
ســریعتر الفیــن ســطحی کمــک و از اکسیداســیون ثانویــه

آن و انجــام واکنشهــای جانبــی جلوگیــری ميكنــد و

ســبب رســيدن بــه انتخابپذیریهــای بــاال از الفیــن
تولیــدی ميشــود.
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شکل  7ارزیابی انتخابپذیری اتیلن روی SAPO-34ا Cr/SAPO-34 ،و .Cr/LaAPSO-34

بهطــور کلــی ،خاصیــت اســیدی -بــازی کاتالیســت

بیشتــر از نانوکاتالیســت( )Cr/SAPO-34(0.3اســت .بهتریــن
راندمــان تولیــد اتیلــن ایــن نانوکاتالیســت تقریبــاً %45

دقــت بیشتــر در نمودارهــا متوجــه میشــویم کــه بــا

تولیــد اتیلــن را ،بــدون تغییــر محســوس انتخابپذیــری،

از عوامــل موثــر بــر کارایــی کاتالیســتهای فرآینــد

هیدروژنگیــری اکسایشــی بــه شــمار میآیــد .بــا
بهکارگیــری  SAPO-34بهبودیافتــه ،انتخابپذیــری ،ولــو

بــه مقــدار کــم ،از نمونــه( Cr/SAPO-34(0.3بهتــر شــده
کــه بهنظــر میرســد بــا کاهــش خاصیــت اســیدی

کاتالیســت بهدلیــل اســتفاده از فلــز النتانیــوم بیارتبــاط
نباشــد.

ارزیابی راندمان تولید اتیلن

شــکل  8راندمــان تولیــد اتیلــن را در دماهــای مختلــف

روی نمونههــای ســنتزی نشــان میدهــد .نتایــج بیانگــر
توانایــی مناســب نانوکاتالیسـتهای ســنتزی بــراي تولیــد
اتیلــن از مخلــوط اتــان و دیاکســیدکربن ،بهویــژه در

دماهــای بــاال ،هســتند کــه بــا توجــه بــه برقــراری تعادلــی
خــوب بیــن مقــدار تبدیــل اتــان و انتخابپذیــری اتیلــن

قابلپیشبینــی بــود .بــا بهکارگیــری ذرات کــروم

بهعنــوان فــاز فعــال ،راندمــان تولیــد اتیلــن در همــه

دماهــا بســيار افزایــش یافتــه اســت .در ایــن فرآینــد

کاتالیســتی راندمــان باالیــی دارد کــه هــم انتخابپذیــری
باالیــی نســبت بــه اتیلــن داشــته باشــد و هــم بــه تبدیــل
باالیــی از خــوراک طــی فرآینــد منجــر شــود .بــا توجــه به

نزدیــک بــودن مقادیــر انتخابذیــری و تاثیــر غالــب مقدار
تبدیــل ،نتایــج راندمــان تولیــد اتیلــن بــا اندکــی اختــاف
مشــابه نتایــج مقــدار تبدیل اتان هســتند و در تمــام دماها

راندمــان تولید اتیلــن

نانوکاتالیســت(Cr/LaAPSO-34(0.3

در دمــای  700 ºCاســت کــه ارتقــاي % 5ي راندمــان
در مقایســه بــا نانوکاتالیســت  )Cr/SAPO-34(0.3نشــان
میدهــد .دليــل فعالیــت کاتالیســتی بــاال میتوانــد

خــواص منحصربهفــرد نانوکاتالیســت ســنتزی در نتیجــه
بهبــود پایــه استفادهشــده ،ماننــد خــواص اســیدی

مطلــوب ،ســطح ویــژه بــاال ،توزیــع و مورفولــوژی
یکنواخــت ذرات فــاز کــروم و در کل خــواص ســطحی

و ســاختاری مناســب نانوکاتالیســت ســنتزی باشــد کــه

وجــود ذرات کــروم ردوکســی بیشتــر و احیاپذیرتــر را
روی ســطح نویــد میدهنــد.

ارزیابــی پایــداری نانوکاتالیســت  Cr/LaAPSO-34در
تبدیــل اتــان بــه اتیلــن

در صنعــت ،عــاوه بــر فعالیــت ،پایــداری کاتالیســت نیــز
یکــی از عوامــل مهــم اســت .لــذا ،فعالیــت کاتالیســت
( Cr/LaAPSO-34(0.3بــه مــدت  5ســاعت و در دمــای
 700 ºCارزیابــی شد(شــکل  .)9مطابــق بــا ارزیابیهــای

دمایــی و نتایــج آنهــا ،دمــای  700 ºCبهعنــوان دمــای

بهینــه فرآینــد در بــازه دمایــی مطالعهشــده انتخــاب و
پایــداری کاتالیســت منتخــب در ایــن دمــا ارزيابــي شــد.

نتایــج بهدســتآمده تغییــر چندانــی را در فعالیــت

کاتالیســت ســنتزی نشــان ندادنــد و گویــای پایــداری

بــاالی کاتالیســت ســنتزی بودنــد.
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شکل  9ارزیابی پایداری نانوکاتالیست  Cr/LaAPSO-34در تبدیل اتان به اتیلن.

بهکارگیــری همزمــان پایــه بهبودیافتــه و روش اولتراســوند
در ســاخت کاتالیســت هــم بــه بهبــود فعالیــت کاتالیســت
کمــک میکنــد و هــم مانــع غیرفعــال شــدن آن ميشــود
کــه بــه احتمــال فــراوان دليــل ایــن امــر را میتــوان
تشــکیل انــدک کک بهدلیــل خــواص اســیدی مطلــوب
و نیــز برهمکنــش قــوی ســایتهای فعــال و پایــه در
نتیجــه حضــور النتانیــوم در پایــه و اســتفاده از روش
التراســوند دانســت .برهمکنــش قــوی ســایتهای فعــال
و پایــه بــه تثبیــت حالــت اکسیداســیون ذرات کــروم فعــال
کمــک میکنــد .همچنیــن ،وجــود ســایتهای فعــال
زیــاد در نمونــه بهدليــل توزیــع بهتــر ذرات کــروم و نیــز
نفــوذ برخــی از ايــن ذرات بــه داخــل حفــرات پایــه بهکمک
التراســوند میتواننــد دالیــل دیگــر ايــن ادعــا باشــند.

نتيجهگيري

بهکارگیــری پایــه  SAPO-34بهویــژه تقویتشــده بــا
فلــز النتانیــوم در ســاخت کاتالیســتهای کرومبنیــان،

در کنــار اســتفاده از روش التراســوند ،بــه برقــراری یــک
تعــادل خــوب بیــن فعالیــت کاتالیســت و انتخابپذیــری
اتیلــن در فرآینــد هیدروژنگیــری اکسایشــی اتــان در
حضــور دیاکســیدکربن بســيار کمــک میکنــد .خــواص
ســاختاری مناســب  SAPO-34و انــرژی التراســوند رســيدن
بــه توزیعــي بــاال از ذرات کــروم در کاتالیســتهای
کرومبنیــان را ممکــن میكنــد .بــا وارد کــردن فلــز
النتانیــوم بــه ســاختار  ،SAPO-34ضمــن تکامــل بلورینگی
آن ،مســاحت ســطح ویــژه افزایــش مييابــد و یکنواختــی
بیشتــر و همــواری ســطح ذرات مکعبــی رخ ميدهــد.
حضــور فلــز النتانیــوم بــه قابلیــت پایــه  SAPO-34در
توزیــع هــر چــه بهتــر ذرات کــروم کمــک و از تشــکیل
کلوخههــای ذرات کــروم روی ســطح جلوگیــری میکنــد.
نانوکاتالیســت  ،Cr/LaAPSO-34بــا راندمــان تولیــد و
انتخابپذیــری اتیلــن بهترتیــب  45و  %93در دمــای
 700 ºCپــس از گذشــت  5ســاعت ،فعالیــت و کارایــی
چشــمگیری نشــان میدهــد.
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