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تبدیل اتان به اتیلن در حضور دیاکسیدکربن
روی نانوکاتالیست  Cr-K/TiO2-ZrO2سنتزی به
روشهای رسوبی و تلقیح
آزاده طلعتی 1و  ،2محمدحقیقی* 1و  2و فرهاد رحمانی

1و2

 -1دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی سهند ،شهر جدید سهند ،تبریز ،ایران
 -2مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست ،دانشگاه صنعتی سهند ،شهر جدید سهند ،تبریز ،ایران
تاريخ دريافت94/7/7 :

تاريخ پذيرش95/2/14 :

چكيده
در ایــن تحقیــق ،پایــه ترکیبــی  TiO2-ZrO2بــا ترکیــب  %25وزنــی زیرکونیــا و  %75وزنــی تیتانیــا بــه روش همرســوبی ســنتز گردیــده
و  %5وزنــی  Cr2O3و  %3وزنــی  K2Oبـهروش تلقیــح بـرروی پایــه ترکیبــی نشــانده شــده اســت .نمونههــای ســنتز شــده بــا آنالیزهــای
XRDاFESEM،اEDX،ا BET،و  FTIRتعییــن خصوصیــات شــدهاند .بــا مطالعــه در نتایــج آنالیزهــا مشــاهده شــد کــه رســوبدهی
 Cr2O3و  K2Oبــر روی پایــه ترکیبــی  TiO2-ZrO2تأثیــر بهســزایی بــر خــواص ســطحی و ســاختاری و نیــز فعالیــت کاتالیســتی آن در
فرآینــد هیدروژنگیــری اکسایشــی اتــان بــه اتیلــن در حضــور دیاکســیدکربن بهعنــوان عامــل اکســنده مالیــم داشــته اســت .نتایــج
حاصــل از آنالیــز  ،XRDتشــکیل فازهــای کریســتالی  TiO2و  ZrO2را در نمونههــای ســنتز شــده تأییــد میکنــد .تصاویــر

FESEM

و  EDXبیانگــر تولیــد کلوخههــای کــروی شــکل یکنواخــت در مقیــاس نانومتــری بــا توزیــع یکنواختــی از نانــوذرات بــر روی
ســطح بــا متوســط انــدازه تقریب ـاً  75 nmمیباشــند .آنالیــز  BETمؤیــد ســطح ویــژه بــاال در نمونههــای تهیــه شــده است.کاتالیســت
 Cr-K/TiO2-ZrO2عملکــرد کاتالیســتی باالیی(راندمــان تولیــد اتیلــن  %39بــا انتخابپذیــری  %97در دمــای  )700ºCرا در ایــن فرآینــد
و در حضــور عامــل اکســنده دیاکســیدکربن از خــود نشــان داده اســت کــه در آن  Cr2O3بهعنــوان فــاز فعــال بــا خاصیــت ردوکــس
خــود تبدیــل اتــان را بهبــود بخشــیده و  K2Oبهعنــوان تقویتکننــده بــازی انتخابپذیــری اتیلــن را افزایــش داده اســت.
كلمات كليدي :نانوکاتالیست  ،Cr-K/TiO2-ZrO2هیدروژنگیری ،اتان ،اتیلن ،دی اکسید کربن.

مهمــی را بهعنــوان منبــع اکســیژن یــا عامــل اکســنده

مقدمه

دیاکســیدکربن یکــی از مهمتریــن گازهــای گلخانــهای
میباشــد کــه کنتــرل انتشــار آن و بهرهبــرداری مؤثــر

از آن توجــه بســیاری از محققــان را بــه خــود جلــب
کــرده اســت .در دهههــای اخیــر ،دیاکســیدکربن نقــش
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

haghighi@sut.ac.ir

در فرآیندهــای اکسایشــی تبدیــل هیدروکربنهــا ایفــا
کــرده اســت [ .]3-1الفینهــای ســبک خصوصـاً اتیلــن از
جملــه خوراکهــای پایــه پتروشــیمی و صنایــع شــیمیایی

میباشــند ،لــذا تولیــد آنهــا از اهمیــت خاصــی برخــوردار
اســت[ 5و  .]4کراکینــگ حرارتــی اتــان در حضــور بخــار
آب فرآینــد صنعتــی تولیــد ایــن مــاده میباشــد [ 6و ]7
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کــه بهدلیــل تقاضــای روز افــزون اتیلــن و کمبــود منابــع

جملــه ســطح ویــژه در مقایســه بــا هر یــک از اکســیدهای

از فرآیندهــای جایگزیــن ماننــد هیدروژنگیــری اتــان و

در بســیاری از واکنشهــا مــورد بررســی

نفتــی در آینــده ،تالشهــای بســیاری جهــت اســتفاده
فرآیندهای بر پایه گاز طبیعی صورت گرفته اســت [ 9و .]8

تشــکیلدهنده باشــد [ .]23کاتالیســتهای ترکیبــی
TiO2-ZrO2

قــرار گرفتهانــد و فعالیــت و انتخابپذیــری باالیــی را

البتــه ماهیــت گرماگیــری ایــن واکنشهــا و انجــام آنهــا

در ایــن واکنشهــا از خــود نشــان دادهانــد [.]30-24

انــرژی و رســوب کک و مالحظــات ترمودینامیکــی مواجــه

جملــه پتاســیم اکســید در کاهــش قــدرت احیاشــوندگی

در دماهــای بــاال بــا محدودیتهایــی چــون هزینــه بــاالی

همچنیــن ،تأثیــر بــه کارگیــری اکســید فلــزات قلیایــی از

میباشــد [ .]4 -10در راســتای کاهــش مشــکالت

فــاز فعــال و تعــداد ســایتهای اســیدی بررســی گردیــده

اتیلــن در دهههــای اخیــر بهشــدت مــورد توجــه محققــان

کاســته و در مقابــل انتخابپذیــری افزایــش یافتــه اســت

پیــشرو ،فرآینــد هیدروژنگیــری اکسایشــیاتان بــه
قــرار گرفتــه اســت .ایــن فرآینــد در حضــور عامــل اکســنده

اکســیژن ،فاقــد محدودیتهــای ترمودینامیکــی اســت و

بهدلیــل واکنشهــای گرمــازا در دماهــای پایینتــری
انجــام میپذیــرد [ 12و  ]11امــا مهمتریــن چالــش
پیــشروی ایــن فرآینــد ،کنتــرل انتخابپذیــری و بــازده

و مشــاهده شــد کــه از فعالیــت کاتالیســتی کاتالیس ـتها

[ 30و  .]31در ایــن مطالعــه ،پایــه ترکیبــی

TiO2-ZrO2

بــا درصــد وزنــی  %75تیتانیــا و  %25زیرکونیــا بــه روش
همرســوبی ســنتز شــد و اثــر نشــاندن  %5وزنــی فــاز

فعــال  Cr2O3و  %3وزنــی تقویتکننــده  K2Oبــر روی

ایــن پایــه ترکیبــی بــه روش تلقیــح بــرای اولیــن بــار در

میباشــد کــه از صنعتــی شــدن ایــن فرآینــد تــا بــه امــروز

فرآینــد هیدروژنگیــری اکسایشــی اتــان بــه اتیلــن بــه

اخیــرا ً دی اکســید کربــن بهعنــوان اکســندهای مالیــم

بدیــن منظــور ،از نمونههــای تهیــه شــده آنالیزهــای XRD

جلوگیــری کــرده اســت [.]16-13

و بهدلیــل نقــش رقیقکننــده آن در افزایــش تبدیــل
تعادلــی ،بهبــود انتخابپذیــری اتیلــن ،کاهــش تشــکیل

کک و افزایــش طــول عمــر کاتالیســتها در فرآینــد

هیدروژنگیــری اکسایشــی اتــان بــه اتیلــن بــه کار
گرفتــه میشــود [ 17 ،4و  .]18فرآینــد هیدروژنگیــری
اکسایشــی اتــان بــه اتیلــن در حضــور دیاکســیدکربن
شــامل واکنــش هیدروژنگیــری اتــان همــراه بــا عکــس

واکنــش گاز-آب میباشــد کــه بــا مصــرف هیــدروژن
تولیــدی از واکنــش هیدروژنگیــری در عکــس واکنــش

گاز-آب ،تولیــد اتیلــن افزایــش مییابــد [ 20و .]19

در میــان تمــام کاتالیســتهای بررســی شــده،

کاتالیسـتهای کــروم بنیــان بهدلیــل فعالیــت و پایــداری

بــاال بهعنــوان کاتالیســت برتــر جهــت انجــام فرآینــد
هیدروژنگیــری در حضــور دیاکســیدکربن مطــرح
شــدهاند [ 21 ،4 ،2و  .]22یکــی از راهکارهــا در راســتای

ســنتز نانوکاتالیســتهای موفــق بــرای ایــن فرآینــد
میتوانــد اســتفاده از پایههــای ترکیبــی بهدلیــل بهبــود

رفتــار دوگانــه اســیدی -بــازی و نیــز خــواص ســاختاری از

کمــک دیاکســیدکربن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

اFESEM،اEDX،ا BET،و  FTIRجهــت تعییــن خصوصیات

کاتالیسـتها گرفتــه شــد و در نهایــت ،عملکرد کاتالیســتی

آن در فرآینــد هیدروژنگیــری اکسایشــی اتــان بــه اتیلــن
در یــک سیســتم راکتــوری آزمایشــگاهی بســتر ثابــت در

فشــار اتمســفری و در حضــور دیاکســیدکربن بهعنــوان

اکســنده مالیــم مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
مواد و روشها
مواد مورد استفاده در سنتزنانوكاتاليست

جهــت ســنتز کاتالیســت  ،Cr-K/TiO2-ZrO2از زیرکونیــل

نیتــرات آبــدار ( ،ZrO(NO3)2.6H2O، Aldrichآلمــان،
 )%99بهعنــوان منبــع زیرکونیــا ،تیتانیــوم کلرایــد
(TiCl4ا ،Merck،آلمــان )%99 ،بهعنــوان منبــع تیتانیــا،

کــروم نیتــرات (Cr(NO3)3.9H2Oا ،Chem-Lab،بلژیــک،
 )%96بهعنــوان منبــع کرومیــا ،پتاســیم کربنــات
(K2CO3ا،Merck،

آلمــان )%99/5 ،بهعنــوان منبــع

پتاســیم اکســید و نیــز از محلــول آمونیــوم هیدروکســید
(،NH 4OH

دکتر مجللی ،ایران )%25 ،بهعنوان راسب
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استفاده شده است که به همان صورت خریداری شده و

آورده شده است .همانطور که در این شکل مشاهده

روش سنتز نانوكاتاليست

زیرکونیا و  %75تیتانیا به روش همرسوبی سنتز شد.

بدون هیچگونه تغییری در سنتز مورد استفاده قرار گرفتند.
در شکل  1مراحل سنتز نانوکاتالیست

میشود ،ابتدا پایه ترکیبی  TiO2-ZrO2با درصد وزنی %25

Cr-K/TiO2-ZrO2

شکل  1نمودار جریان مراحل سنتز نانوکاتالیست .Cr-K/TiO2-ZrO2
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در ایــن روش ،مقادیــر مــورد نیــاز از زیرکونیــل نیتــرات

آبــدار و تیتانیــوم کلرایــد بهطــور مجــزا در آب دییونیــزه

حــل و در ادامــه بــا هــم مخلــوط شــدند .ســپس محلــول
آمونیــاک بــه تدریــج (قطــره قطــره) تحــت اختــاط

شــدید و در دمــای  40°Cبــه مخلــوط اضافــه شــد تــا

 pHمحلــول بــه  8برســد .ژل بهدســت آمــده بــه مــدت

 1 hrدر همــان شــرایط تحــت اختــاط قــرار گرفــت
تــا کامــ ً
ا همگــن شــود .در ادامــه ،اختــاط متوقــف

و ژل حاصــل داخــل اتــوکالو قــرار گرفــت و عملیــات

هیدروترمــال بــه مــدت  12 hrدر دمــای  110 °Cصــورت

درآیــد .ســپس ایــن مخلــوط در قالبهــای اســتوانهای

شــکل بــه ارتفــاع  2و قطــر  1 mmشــکلدهی شــدند.
روشهای تعیین خصوصیات نانوكاتاليست

بــه منظــور مطالعــه ســاختار کریســتالی از دســتگاه
Siemens Diffractometer D5000

و در بــازه  10تــا

 90درجــه اســتفاده شــد .جهــت بررســی مورفولــوژی
و ســایز ذرات ،دســتگاه

HITACHI S-4160

بــه کار

گرفتــه شــد .بــرای آنالیــز شــیمیایی و توزیــع ذرات
کاتالیســتهای ســنتزی از آنالیــز
DETECTOR

BSE

EDX

VEGA\\TESCAN,

و دســتگاه

اســتفاده

گرفــت کــه در واقــع همــان مرحلــه پیرســازی میباشــد.

گردیــد .جهــت آگاهــی از گروههــای عاملــی مختلــف،

آمــده فیلتــر شــد و بــا آب دییونیــزه چندیــن بــار مــورد

400-4000

پــس از اتمــام عملیــات هیدروترمــال ،رســوبات بدســت

شستشــو قــرار گرفــت تــا عــاری از هرگونــه ناخالصــی

و یونهــای Cl-گــردد .رســوبات ســفید حاصــل بــه

دســتگاه طیــف ســنجی تبدیــل فوریــه مــادون قرمــز
UNICAM 4600

در محــدوده

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .همچنیــن ،ســطح ویــژه

نمونههــای ســنتزی بــا اســتفاده از آنالیــز

مــدت  12 hrدر دمــای  110°Cدر آون خشــک و ســپس

بهوســیله دســتگاه

شــد .ســپس بــر روی پایــه ترکیبــی ســنتز شــده%5 ،

روش ارزیابی عملکرد نانوكاتاليست

بــه مــدت  5 hrدر دمــای  600°Cدر کــوره کلســینه

cm-1

BET

Quantachorom CHEMBET-2000

بهدســت آمــد.

وزنــی  Cr2O3و  %3وزنــی  K2Oبــه روش تلقیــح متوالــی

ســامانه آزمایشــگاهی ارزیابــی عملکــرد نانوکاتالیســت

نظــر از کــروم نیتــرات در مقــداری آب دییونیــزه حــل

اتــان بــه اتیلــن در حضــور دیاکســیدکربن همانطــور کــه

نشــانده شــد .بدیــن ترتیــب کــه ابتــدا بــه میــزان مــورد

 Cr-K/TiO2-ZrO2در فرآینــد هیدروژنگیــری اکسایشــی

ش�دـ و بــه م��دت نیـ�م ســاعت در دمــای  50°Cتحــت

در شــکل  2مشــاهده میشــود ،بــه ســه بخــش تنظیــم

پایــه ســنتز شــده را بــه محلــول اضافــه و بــه مــدت

گازی قابــل تفکیــک میباشــد .خــوراک الزم بــرای واکنــش

تلقیــح ،کاتالیســت ســنتزی بــه مــدت  12 hrدر دمــای

میباشــد ،از ســه ســیلندر  N2، C2H6و  CO2تأمیــن شــد.

اختــاط قــرار گرفــت .ســپس مقــدار مــورد نیــاز از

جریــان قبــل از واکنــش ،مجموعه راکتــوری و سیســتم آنالیز

 1 hrتحــت همــان شــرایط قــرار داده شــد .پــس از

کــه حــاوی مخلوطــی از نیتــروژن ،اتــان و دیاکســیدکربن

 110°Cدر آون خشــک و بــه مــدت  5 hrدر دمــای

جریانهــای گازی مختلــف پــس از عبــور از سیســتم

 600°Cدر کــوره کلســینه شــد .در نهایــت نیــز  %3وزنــی

کنترلکننــده جریــان

()MFC

مربوطــه بــا یکدیگــر

 K2Oبــه همــان روش بــا اســتفاده از پیــش مــاده پتاســیم

ترکیــب شــده و در نهایــت ،خــوراک گازی بــا درصــد

و مراحــل خشــک کــردن و کلسیناســیون بــه همــان

 75 cm3/minحاصــل میشــود کــه پــس از پیمــودن
مســافتی وارد راکتــور میشــود .قبــل از انجــام هــر
آزمایــش ،جهــت اطمینــان از نســبت خــوراک ،میــزان
اتــان و دیاکســیدکربن بــا اســتفاده از دســتگاه آنالیــز
کروماتوگرافــی گازی ( )GCســاخت شــرکت طیــف
گســتر اندازهگیــری شــد.

کربنــات بــرروی کاتالیســت

Cr/TiO2-ZrO2

نشــانده

روش قبلــی تکــرار شــد .بــرای شــکلدهی نمونههــا ،از

ترکیــب  %2وزنــی بنتونیــت جهــت اســتحکام نمونههــا
بههمــراه  %98وزنــی پــودر کاتالیســت ســنتزی اســتفاده
شــده اســت .مقــدار بســیار اندکــی از آب دییونیــزه بــه
ایــن مخلــوط اضافــه شــد تــا بــه حالــت خمیــری شــکل

حجمــی  C2H6:CO2:N2=10:50:40و دبــی کل جریــان
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شکل  2سامانه آزمایشگاهی ارزیابی عملکرد نانوکاتالیست  Cr-K/TiO2-ZrO2جهت استفاده در تبدیل اتان به اتیلن در حضور
دیاکسیدکربن.

بــرای ارزیابــی عملکــرد نمونههــا از راکتــور  Uشــکل از
جنــس کوارتــز قــرار گرفتــه در یــک کــوره الکتریکــی

جهــت تأمیــن گرمــای واکنــش اســتفاده گردیــد و
مقــدار  0/5 grاز نمونــه در داخــل راکتــور قــرار گرفــت.
آزمونهــای فعالیــت در محــدوده دمایــی  550تــا 700 °C

و در فشــار اتمســفری انجــام گردیــد و آزمــون پایــداری

از نانوکاتالیســتهای ســنتزی در دمــای  700 °Cو در

همــان نســبت خــوراک و جریــان دبــی کل بــه مــدت

 600 minبــه عمــل آمــد .غلظــت خــوراک و محصــوالت
حاصــل شــده بهصــورت  On-lineتوســط دســتگاه GC

مجهــز بــه آشکارســاز شــعله یونــی ( )FIDو بــا اســتفاده
از ســتون

Carboxen™ 1000

اندازهگیــری گردیــد.

محصــوالت اصلــی مشــاهده شــده توســط  ،GCاتــان،

اتیلــن ،دیاکســیدکربن ،منوکســیدکربن و مقــدار ناچیــزی
از متــان بودنــد .جهــت محاســبه تبدیــل اتــان (،)XC2H6

انتخابپذیــری اتیلــن ( )SC2H4و راندمــان تولیــد اتیلــن

( ،)YC2H4از روابــط زیــر اســتفاده گردیــد ،بهطــوری کــه

ابتــدا ســطحهای مربوطــه اندازهگیــری و ســپس کالیبــره

شــد.

()1

) (F ) − (F
) (F
C 2 H 6 in

C 2 H 6 out

in

C 2H 6

2FC 2H 4

()2

)

()3

in

+ 2FC 2H 4

FC 2H 4

)

× % 100
=
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(F

CH 4
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= S CH 4
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=
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X
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Y

نتایج و بحث
تعیین خصوصیات نانوكاتاليست سنتزی
آنالیز XRD

 XRDپایــه TiO2- ZrO2

شــکل  3نتایــج حاصــل از آنالیــز
(الــف) و نانوکاتالیســت (Cr-K/TiO2-ZrO2ب) را نشــان
میدهــد .بــا مقایســه الگوهــای  XRDنمونههــای
ســنتزی بــا الگوهــای  XRDاســتاندارد میتــوان
مشــاهده کــرد کــه فازهــای اکســید فلــزی مربوطــه بــه
درســتی شــکل گرفتهانــد .در هــر دو نمونــه پیکهــای
شــاخص مشــاهده شــده بهترتیــب حاکــی از تشــکیل
فــاز تتراگونــال ZrO2ا( )JCPDS: 01-080-0784و فــاز
آناتــاز TiO2ا( )JCPDS: 00-001-0562در ســاختار
نانوکاتالیســتهای ســنتزی میباشــد.

تبدیل اتان به اتیلن در حضور...
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شکل  3آنالیز  XRDپایه  TiO2-ZrO2و نانوکاتالیست .Cr-K/TiO2-ZrO2

در شــکل  3پیکهــای بســیار ضعیفــی از فــاز فعــال
Cr2O3

در فــاز رومبوهــدرال

()JCPDS:00-006-0504

کلوخههــای کــروی شــکل کوچــک در ابعــاد نانومتــری
تشــکیل شــده اســت کــه انتظــار مــیرود کــه در اثــر

دیــده میشــود کــه میتوانــد توزیــع بســیار خــوب

جــذب راحتتــر واکنشدهندههــا بــر روی ســطح

آن دلیــل ایــن امــر باشــد .از طرفــی ،بــا دقــت بیشــتر در

بنابرایــن ،روش همرســوبی در ســنتز پایــه کاتالیس ـتها
در دس ـتیابی بــه ذرات نانوکاتالیســت کام ـ ً
ا یکنواخــت

گونههــای  Cr2O3در ســطح پایــه و یــا بلورینگــی کــم
الگوهــای  XRDمشــاهده میشــود کــه پیــک شــاخصی
از اکســید پتاســیم در الگوهــای بهدســت آمــده دیــده

ایــن نانوکاتالیســت واکنــش بــه ســرعت انجــام پذیــرد.

و بهخوبــی توزیــع یافتــه روشــی مؤثــر بــوده و توزیــع

نمیشــود کــه میتوانــد بــه علــت مقــدار کــم آن و

یکنواختــی از فــاز فعــال را در ســطح پایــه کاتالیســت

نتایــج حاصــل از آنالیزهــای  BETو  EDXقابــل اثبــات

بهتــری خواهــد شــد .در شــکل  5آنالیــز توزیــع انــدازه

یــا پراکندگــی بــاالی آن باشــدکه ایــن فرضیههــا بــا

میباشــد.
آنالیز

تصاویــر

پایــه ترکیبــی

TiO2-ZrO2

و

نانوکاتالیســت  Cr-K/TiO2-ZrO2در شــکل  4نشــان داده

شــده اســت .ایــن تصاویــر در ســه مقیــاس 300، 200

و

nm

ذرات ســطح نانوکاتالیســت  Cr-K/TiO2-ZrO2بــا اســتفاده

از نرمافــزار  Image-Jتخمیــن زده شــده اســت [.]32

FESEM

FESEM

ایجــاد میکنــد کــه منجــر بــه عملکــرد کاتالیســتی

 500بزرگنمایــی شــدهاند .نــگاه کلــی بــه

اشــکال بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه در نمونههــای
ســنتزی مورفولــوژی ســطح کامـ ً
ا یکنواخــت اســت و از

همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،کوچکتریــن و

بزرگتریــن انــدازه ذرات ســطح ایــن نانوکاتالیســت
بهترتیــب  42/1و  148/7 nmبــوده و متوســط انــدازه

ذرات آن  73/4 nmمیباشــد .بنابرایــن ،در نانوکاتالیســت

 Cr-K/TiO2-ZrO2بیشــترین ســهم توزیــع انــدازه ذره در

محــدوده  50-75 nmقــرار گرفتــه اســت.
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شکل  4الف آنالیز  FESEMپایه  TiO2-ZrO2و ب نانوکاتالیست .Cr-K/TiO2-ZrO2
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شکل  5آنالیز توزیع اندازه ذرات نانوکاتالیست .Cr-K/TiO2-ZrO2

آنالیز EDX

آنالیز سطح ویژه BET

نتایــج حاصــل از آنالیــز  EDXجهــت تعییــن اجــزای

بــرای تعییــن خصوصیــات فیزیکــی همچــون ســطح

تشــکیلدهنده ســطح و نحــوه توزیــع آنهــا در ســطح
کاتالیســتهای ســنتزی در شــکل  6آورده شــده اســت.

مطابــق بــا آنالیــز  EDXمیتــوان ادعــا کــرد تمامــی مــواد

اســتفاده شــده در مرحلــه ســنتز کاتالیســت و بهویــژه
کــروم و پتاســیم کامــ ً
ا در ســاختار کاتالیســتی وجــود
دارد و بهخوبــی در ســطح پایــه

TiO2-ZrO2

توزیــع

شــدهاند و هیچگونــه تفجوشــی در ســطح نمونههــا
مشــاهده نمیشــود.

ویــژه کاتالیســتهای ســنتزی میتــوان از آنالیــز

BET

اســتفاده کــرد .پایــه ترکیبــی  TiO2-ZrO2دارای ســطح

ویــژه بــاالی  166 m2/gمیباشــد کــه بــا افــزودن %5
وزنــی  Cr2O3و  %3وزنــی ( K2Oنمونــه

)Cr-K/TiO2-ZrO2

ســطح بــه  97/6 m2/gکاهــش یافتــه اســت کــه ایــن
مشــاهده بهدلیــل انســداد حفــرات پایــه و کاهــش ســطح

در اثــر ورود فــاز فعــال و تقویتکننــده میباشــد.
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شکل  6آنالیز  EDXالف -پایه  TiO2-ZrO2و ب -نانوکاتالیست .Cr-K/TiO2-ZrO2

البتــه ســطح ویــژه بــاالی پایههــای ترکیبــی بــه ســاختار

میتوانــد مربــوط بــه گونــه کرومــات پتاســیم تشــکیل

همرســوبی بــر میگــردد کــه بــا نتایــج ســایر تحقیقــات

ارزیابــی عملکــرد نانوکاتالیســت  Cr-K/TiO2-ZrO2در تبدیل

متخلخــل اکســیدهای شــکل گرفتــه در روش ســنتز

همخوانــی دارد [ 30و  .]29ایــن مشــاهده در ســازگاری

شــده در ایــن نمونــه باشــد [.]40
اتــان بــه اتیلــن

کامــل بــا نتایــج آنالیــز  FESEMکــه در بخــش قبــل بــه آن

عملکرد نمونههای ســنتز شــده در بازه دمایی 550-700 °C

ســطح ویــژه افزایــش مییابــد.

حجمــی ثابتــی از خــوراک ( )C2H6:CO2:N2=10:50:40و

طیــف  FTIRنمونههــای ســنتز شــده در محدوده عــدد موج

یــک راکتــور  Uشــکل بســتر ثابــت با مقیــاس آزمایشــگاهی

دو نمونــه ،پیکهایــی در موقعیتهــای  1635 ،1400و cm-1

انتخابپذیــری اتیلــن مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.

اشــاره شــده اســت میباشــد کــه بــا کاهــش انــدازه ذرات،

و بــا گام افزایشــی  50 °Cو فشــار اتمســفریک و بــا درصــد

آنالیز FTIR

نیــز دبــی جریــان کل  cm3/minا )GHSV= 9000 h-1( 75در

 400-4000 cm-1در شــکل  7آورده شــده اســت .بــرای هــر

 3450وجــود دارد کــه بهوجــود آب جذب شــده در ســاختار

براســاس میــزان تبدیــل خــوراک و نیــز بــازده تولیــد و
جهــت بررســی ســهم واکنشهــای همگــن و فــاز گازی

ایــن نمونههــا داللــت میکنــد [ .]35-33همانطــور کــه

در واکنشهــای هتــروژن از آزمــون  Blankاســتفاده شــده

نانوکاتالیســت  Cr-K/TiO2-ZrO2شــدیدتر میباشــد .پیــک

کاتالیس ـتهای شــکلدهی شــده و تحــت شــرایط یکســان

 C-Hهیدروکربنهــای اتمســفریک و یــا  CO2اتمســفری ،بــر

ارزیابی تبدیل اتان به اتیلن روی نانوکاتالیست سنتزی

مشــاهده میشــود ،پیکهــای مربــوط بــه گــروه  OHدر

واقــع در موقعیــت  2370 cm-1بــه حالــت کششــی گــروه

اســت بــه ایــن صــورت کــه چیپسهــای کوارتــز در ابعــاد

در دماهــای مختلــف مــورد آنالیــز قــرار گرفتــه اســت.

روی ســطح نانوکاتالیســت مرتبــط میباشــد کــه تمایــل

در شــکل  8درصدهــای تبدیــل اتــان در دماهــای مختلــف

ناشــی از محیــط اتمســفر رانشــان میدهــد [.]36-38

دمــای واکنــش ،بهدلیــل گرماگیــر بــودن شــدید واکنــش

انــدک آنهــا بــرای جــذب آالیندههــای هیدروکربنــی

بــرای نمونههــای ســنتز شــده آورده شــده اســت .بــا افزایش

پیکهایــی در محــدوده  440-600 cm-1مربــوط بــه پیونــد

اصلــی هیدروژنگیــری اتــان بــه اتیلــن و همچنیــن ،عکــس

و یــا  Kباشــد [ .]39همچنیــن ،پیــک جذبــی مشــاهده

کراکینــگ و اکسیداســیون کامــل ،تبدیــل اتــان افزایــش

فلز-اکســیژن میباشــد کــه ایــن فلــز میتوانــد ZrاTi،اCr،

شــده در عــدد مــوج  950 cm-1در نمونــه Cr-K/TiO2-ZrO2

واکنــش گاز -آب و نیــز انجــام واکنشهــای جانبــی نظیــر
یافتــه اســت.
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شکل  8ارزیابی تبدیل اتان به اتیلن روی نانوکاتالیست .Cr-K/TiO2-ZrO2

نتایــج حاصــل از آزمــون  Blankحاکــی از ایــن اســت

ایــن فعالیــت کاتالیســتی بــاال میتوانــد بهدلیــل خــواص

پایینتــر از  650ºCنشــان میدهنــد و تبدیــل اتــان
تقریبــاً  %10در دمــای  700ºCنشــاندهنده ســهم

ســطح ویــژه بــاال و توزیــع یکنواخــت ذرات فــاز کــروم و

پتاســیم و در کل ،خواص ســطحی مناســب نانوکاتالیســت

فرآینــد تــا ایــن دمــا میباشــد .همانطــور کــه مشــاهده

ارزیابی راندمان تولید اتیلن روی نانوکاتالیست سنتزی

کــه تکههــای کوارتــز فعالیــت اندکــی را در دماهــای

ناچیــز واکنشهــای همگــن و تکههــای کوارتــز در ایــن
میشــود بــا افــزودن  Cr2O3و  K2Oبهترتیــب بهعنــوان
فــاز فعــال و تقویتکننــده بــر روی پایــه ترکیبــی

 TiO2-ZrO2تبدیــل اتــان بهطــور قابــل توجهــی در همــه
دماهــا افزایــش یافتــه اســت (مخصوص ـاً افزایــش درصــد

تبدیــل اتــان تقریب ـاً از  %20بــه  %40در دمــای )700ºC
کــه احتمــاالً بهدلیــل خــواص ردوکــس کــروم میباشــد.

منحصــر بــه فــرد نانوکاتالیســت  Cr-K/TiO2-ZrO2از قبیل

ســنتزی باشــد.

در شــکل  9راندمــان تولیــد اتیلــن در دماهــای
 550-700ºCبــر روی نمونههــای ســنتز شــده آورده
شــده اســت .کاتالیســتی دارای راندمــان باالیــی در یــک
فرآینــد میباشــد کــه هــم انتخابپذیــری باالیــی نســبت
بــه محصــول مطلــوب و هــم تبدیــل باالیــی از خــوراک را
طــی فرآینــد داشــته باشــد.
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شکل  9ارزیابی راندمان تولید اتیلن روی نانوکاتالیست .Cr-K/TiO2-ZrO2

همانطــور کــه انتظــار مــیرود ،بــا افزایــش دمــا

درصــد تبدیــل اتــان تقریبــاً  %22و راندمــان تولیــد
اتیلــن تقریب ـاً  %21در همــان دمــا حاصــل شــده اســت.

دماهــا میباشــد .بهتریــن راندمــان تولیــد اتیلــن ایــن
نانوکاتالیســت ،راندمــان تقریبــاً  %39در دمــای 700ºC

درصــد تبدیــل اتــان  %36و راندمــان تولیــد اتیلــن تقریبـاً

راندمــان تولیــد اتیلــن افزایــش مییابــد و نانوکاتالیســت
 Cr-K/TiO2-ZrO2دارای راندمــان اتیلــن باالیــی در همــه

اســت کــه فعالیــت بــاالی ایــن کاتالیســت را میتــوان بــه
مورفولــوژی مناســب و ســطح ویــژه بــاال و توزیــع مناســب
فــاز فعــال کــروم بــر ســطح ایــن کاتالیســت نســبت داد.

از طرفــی ،انتخابپذیــری اتیلــن بــاالی آن نیــز بهدلیــل

حضــور تقویتکننــده بــازی  K2Oمیباشــد ،زیــرا

K2O

بهشــدت بــازی اســت و بــا اشــغال ســایتهای اســیدی
قــوی پایــه کــه منجــر بــه انجــام واکنشهــای کراکینــگ

و اکسیداســیون کامــل میشــوند انتخابپذیــری را

افزایــش داده و از احیــای کامــل فــاز فعــال کــروم

جلوگیــری میکنــد کــه در مجمــوع ،راندمــان تولیــد
اتیلــن باالیــی را بــرای ایــن نانوکاتالیســت رقــم زده
اســت .در جــدول  1نتایــج برخــی از تحقیقــات انجــام

گرفتــه در فرآینــد تبدیــل اتــان بــه اتیلــن در حضــور
دیاکســیدکربن آورده شــده اســت .همانطــور کــه

مشــاهده میشــود ،در حضــور کاتالیســت  Cr2O3/TiO2بــه

درصــد تبدیــل اتــان  %5/9و راندمــان تولیــد اتیلــن %5/8

همچنیــن ،در حضــور کاتالیســت  Cr2O3/Al2O3-ZrO2بــه
 %20در دمــای  650ºCدســت یافتهانــد .نکتــه قابــل
توجــه در ایــن تحقیــق انتخابپذیــری تقریبــاً  %56در
دمــای  650ºCنســبت بــه اتیلــن میباشــد کــه در ایــن

پژوهــش ،بــا اســتفاده از نانوکاتالیســت
انتخابپذیــری تقریب ـاً  %98نســبت بــه اتیلــن در همــان
Cr-K/TiO2-ZrO2

دمــا بهدســت آمــده اســت.

ارزیابــی پایــداری نانوکاتالیســت ســنتزی در تبدیــل اتــان بــه
اتیلــن

فعالیــت کاتالیســتی نانوکاتالیســت  Cr-K/TiO2-ZrO2در

طــول  600 minاز زمــان و در دمــای واکنــش 700ºC

انجــام شــده و نتایــج آن در شــکل  10نشــان داده شــده
اســت .نانوکاتالیســت  Cr-K/TiO2-ZrO2بســیار پایــدار بوده
و تقریبـاً بــدون کمتریــن غیرفعــال شــدن در تبدیــل اتــان

و بــازده تولیــد اتیلــن فعالیــت خــود را انجــام داده اســت.
حضــور زیرکونیــا در پایــه ایــن کاتالیســت نقــش مهمــی

در پایــداری و فعالیــت کاتالیســتی ایــن نانوکاتالیســت

ایفــا میکنــد .از طرفــی ،افــزودن تقویتکننــده

K2O

در دمــای  650 ºCدســت یافتهانــد .امــا در ایــن تحقیــق،

باعــث جلوگیــری از واکنشهــای جانبــی از قبیــل

 %25درصــد وزنــی زیرکونیــا و افــزودن مقادیــر اندکــی

نانوکاتالیســت شــده اســت.

بــا بــه کارگیــری پایــه ترکیبــی  %75وزنــی تیتانیــا و
از  Cr2O3و  K2Oبهعنــوان فــاز فعــال و تقویــت کننــده،

کراکینــگ و تشــکیل کک گردیــده و باعــث پایــداری ایــن
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جدول  1نتایج برخی از پژوهشهای مشابه در فرآیند تبدیل اتان به اتیلن در حضور دیاکسیدکربن.
کاتالیست

دما( )°Cنسبت خوراک ( GHSV(cm3/gCat.hتبدیل اتان( )%انتخابپذیری اتیلن( )%بازده اتیلن( )%مرجع
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شکل  10ارزیابی پایداری نانوکاتالیست  Cr-K/TiO2-ZrO2در تبدیل اتان به اتیلن.

روش همرســوبی بــه کار گرفتــه شــده در ســنتز پایــه

ترکیبــی نیــز بهدلیــل ایجــاد خــواص کاتالیســتی بســیار
مناســب از قبیــل تولیــد انــدازه ذرات کوچــک و توزیــع

یکنواخــت آنهــا و برقــراری برهمکنــش قــوی بیــن فــاز
فعــال و پایــه کاتالیســت بــه پایــداری ایــن نانوکاتالیســت

کمــک شــایانی کــرده اســت.
نتيجهگيري

ایــن مطالعــه ،اثــر افــزودن  Cr2O3و  K2Oرا در ارتقــاء
فعالیــت کاتالیســتی و افزایــش انتخابپذیــری اتیلــن
و پایــداری نانوکاتالیســت  Cr-K/TiO2-ZrO2در فرآینــد
هیدروژنگیــری اکسایشــی اتــان بــه اتیلــن در حضــور
دیاکســیدکربن مــورد بررســی قــرار داده اســت .ضمــن
ایــن کــه ایــن پایــه ترکیبــی نیــز بــرای اولیــن بــار در ایــن
فرآینــد مــورد آزمایــش قــرار گرفــت .فعالیــت کاتالیســتی
بــاالی ایــن نانوکاتالیســت بهشــدت بهخــواص ردوکــس

فــاز فعــال  Cr2O3و انتخابپذیــری بــاالی اتیلــن و پایــداری
مناســب آن بــه نقــش بازدارنــده  K2Oاز انجــام واکنشهــای
جانبــی از قبیــل کراکینــگ و تشــکیل کک بســتگی دارد.
ایــن فرآینــد در حضــور نانوکاتالیســت Cr-K/TiO2-ZrO2
بــه راندمــان تولیــد اتیلــن باالیــی (تقریب ـاً  %39در دمــای
 )700ºCرســیده اســت کــه میتوانــد بهدلیــل خــواص
منحصــر بــه فــرد ایــن نانوکاتالیســت از قبیــل ســطح
ویــژه بــاال و مورفولــوژی یکنواخــت و توزیــع مناســب ذرات
فــاز کــروم و پتاســیم و در کل ،خــواص ســطحی مناســب
نانوکاتالیســت ســنتزی باشــد.
تشكر و قدرداني

نویســندگان از حمایــت مالــی دانشــگاه صنعتــی ســهند و
حمایــت تکمیلــی ســتاد فنــاوری نانــو در اجــرای پــروژه
قدردانــی مینماینــد.
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