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بررسی گوگردزدایی اکسایشی کاتالیستی
سوخت دیزل با کاتالیست مولیبدن بر پایه
گاماآلومینا
بیتا مختاری ،1اعظم اکبری* 2و محمدرضا امیدخواه
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 -1دانشگاه علوم و فنون مازندران ،ایران
 -2پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ،تهران ،ایران
 -3دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1397/11/27 :

تاريخ پذيرش1398/3/21 :

چكيده
بــا توجــه بــه اهمیــت گوگردزدایــی کامــل ســوخت دیــزل مطابق بــا اســتانداردهای جهانــی ،در ایــن پژوهــش گوگردزدایی اکسایشــی ســوخت
دیــزل پاالیشــگاه تهــران بــا اســتفاده از کاتالیســت  MoO3/γ-Al2O3بهطــور کامــل مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .کاتالیســت مــورد نظــر
ســنتز شــده و بهوســیله آنالیزهــای XRDاFT-IR ،اBET ،ا SEM ،و  EDSشناســایی شــده اســت .اثــر درصــد بارگــذاری فلز و متغیرهــای فرآیند
(دمــا ،مقــدار کاتالیســت ،نســبت مولــی اکســنده بــه گوگــرد ،زمــان واکنــش و نــوع حــال اســتخراجی) روی بازده فرآیند بررســی شــده اســت.
حــال اســتونیتریل بهعنــوان بهتریــن حــال اســتخراج محصــوالت واکنــش شناســایی و در ایــن فرآینــد بـهکار رفتــه اســت .بررســی پایــداری
کاتالیســت نشــان داده کــه عالوهبــر تجمــع ناخالصیهــای آب و ســولفون روی ســطح کاتالیســت ،حضــور ســایر ترکیبــات هیدروکربنــی
موجــود در ســوخت دیــزل بیشــترین تأثیــر را در غیرفعــال شــدن کاتالیســت داشــتهاند .در شــرایط بهینــه بهدســت آمــده در ایــن تحقیــق
(دمــای  ،۴۵ °Cنســبت اکســنده بــه گوگــرد  ،۱۲نســبت کاتالیســت بــه ســوخت  0/2 g/mLو زمــان  ،)90 minکاتالیســت ســنتز شــده بــا %۱۰
وزنــی مولیبــدن ترکیبــات گوگــردی ســوخت دیــزل تجــاری را بــا بــازده حــدود  %۹۰از  590 ppmwگوگــرد بــه کمتــر از  60 ppmwکاهــش
داده و از یــک مرحلــه اســتخراج ســولفون بــا حــال اســتونیتریل اســتفاده شــده اســت.
كلمــات كليــدي :گوگردزدایــی اکسایشــی کاتالیســتی ،ســوخت دیــزل ،کاتالیســت ناهمگــن ،ترکیبــات تیوفنــی و
MoO3/γ-Al2O3

مقدمه

امــروزه بــا پیشــرفت تکنولــوژی و افزایــش جمعیــت

جهــان ،مصــرف ســوختهای فســیلی از جملــه
ســوخت دیــزل در جهــان افزایــش یافتــه اســت .وجــود
*مسؤول مكاتبات
a.akbari@ccerci.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2019.3648.2664( :

ترکیبــات آلــی گوگــرددار ( )OSCsدر ایــن ســوختها

عالوهبــر خوردگــی تجهیــزات و مســمومیت مبدلهــای

کاتالیســتی ،مشــکالت آلودگــی محیــط زیســت و تولیــد
بارانهــای اســیدی را در پــی دارد.

1.Organic Sulfur Compounds
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از ایــن رو قوانیــن زیســت محیطــی ســختگیرانهای

وجــود داشــته کــه بایــد مــورد توجــه بیشــتر قــرار گیــرد؛

در ســوخت و بهبــود کیفیــت ســوخت مصرفــی وضــع

یافتــه تنهــا در گوگردزدایــی اکسایشــی مــدل ترکیبــات

بهمنظــور کاهــش میــزان ترکیبــات گوگــردی موجــود
شــده اســت [ .]1بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،محققــان

روشهــای گوناگــون گوگردزدایــی را بررســی کردهانــد.
روش گوگردزدایــی هیدروژنــی )HDS( 1یــک روش تجاری
و مرســوم بــا کاربــرد وســیع بــوده کــه در آن ترکیبــات

گوگــردی در حضــور کاتالیســتهای کبالــت ،نیــکل و
 /یــا مولیبــدن و گاز هیــدروژن در فشــار  20-100 atmو

در دمــای  ،300-340 °Cبــه  H2Sتبدیــل شــده و ســپس

از ســوخت جــدا میگردنــد .امــا ایــن روش بهدلیــل
ممانعــت فضایــی 2ترکیبــات حجیــم کارایــی کمــی

در حــذف کامــل ترکیبــات گوگــردی تیوفنــی ماننــد
دیبنزوتیوفــن و مشــتقات آن داشــته و نیازمنــد اســتفاده

از دماهــا و فشــارهای بــاال ،کاتالیزورهــای فعالتــر،

راکتورهــای بزرگتــر و زمــان اقامــت بیشــتر بــوده کــه

نهایتــا منجربــه صــرف هزینههــای اقتصــادی چشـمگیری
میشــود [ 2و  .]3بــه همیــن دلیــل روشهــای جایگزیــن

یــا مکمــل گوگردزدایــی هیدروژنــی بررســی شــده کــه

از میــان آنهــا گوگردزدایــی اکسایشــی )ODS( 3از توجــه

بیشــتری برخــوردار بــوده و نســبت بــه ســایر روش هــا
بــه مرحلــه تجــاری شــدن نزدیــک اســت [ .]4فرآینــد
 ODSدر دو مرحلــه اکسیداســیون ترکیبــات گوگــردی و

تبدیــل آن بــه سولفوکســید و ســولفونهای نظیرشــان
و پــس از آن اســتخراج ترکیبــات گوگــردی صــورت

میگیــرد [ 5و  .]6امــروزه مطالعــات بســیاری بــرروی

فرآینــد گوگردزدایــی اکسایشی-کاتالیســتی صــورت

گرفتــه وکاتالیســتهای متعــددی از جملــه اســیدهای
آلــی [ 7و  ،]8مایعــات یونــی [ ،]11 -9پلــی اکســو
متاالتهــا [ 12و  ]13و کاتالیسـتهای جامــد []16 -14

بــرای ایــن فرآینــد توســعه یافتهانــد .بــا وجــود آنکــه در
بســیاری از تحقیقــات اخیــر نتایــج بســیار جالــب توجهــی
بــرای حــذف ترکیبــات آلــی مقــاوم از ســوخت توســط
کاتالیسـتهای مختلــف ماننــد مایعــات یونــی ،پلــی اکســو
متاالتهــا ،چارچوبهــای آلــی فلــزی و غیــره در فرآینــد

گوگردزدایــی اکسایشــی حاصــل شــده ،چنــد چالــش مهم

( )1در بســیاری از تحقیقــات ،عملکــرد کاتالیســت توســعه

هیدروکربنــی مقــاوم بررســی شــده و روی ســوخت دیــزل
تجــاری ارزیابــی نشــده اســت )۲( .در بســیاری از مــوارد

کاتالیســت توســعه یافتــه ســاختاری بســیار پیچیــده
داشــته و بــا قیمــت بــاال و یــا روش ســاخت مشــکل
مواجــه اســت )۳( .گزینشپذیــری کاتالیســت پیشــنهاد

شــده بــرای حــذف ترکیبــات تیوفنــی در مقابــل ســایر
ترکیبــات هیدروکربنــی آروماتیکــی بهنــدرت بررســی

شــده اســت .یکــی از کاتالیســتهایی کــه عملکــرد خوبــی

در فرآینــد  ODSداشــته ،کاتالیســت اکســید مولیبــدن بــر

پایــه آلومیناســت کــه یــک کاتالیســت تجــاری بــا روش
ســنتز آســان و جداســازی راحــت از محیــط واکنــش بــوده
و تحقیقاتــی روی آن انجــام شــده اســت .بهعنــوان مثــال

ونــگ و همــکاران [ ،]17سیســتم گوگردزدایــی اکسایشــی
مــدل دیــزل بــا کاتالیســت  MoO3/Al2O3و اکســنده

تیبوتیــل هیدروپرکســید را بررســی کــرده و عملکــرد

بــاالی ایــن کاتالیســت در مقایســه بــا ســایر پایههــا

(تیتانیــا و ســیلیکا-آلومینا ) و یــا اکســید ســایر فلــزات
روی پایــه گاماآلومینــا را گــزارش کردهانــد .گارســیا

گوتیــرز و همــکاران [ ،]18گوگردزدایــی اکسایشــی مــدل
دیــزل را در سیســتم  Mo/Al2O3-H2O2بررســی کــرده و در
شــرایط بهینــه ،ترکیبــات گوگــردی موجــود در ســوخت

از  320 ppmwبــه کمتــر از  10 ppmwدر دمــای 333 K

و فشــار اتمســفریک کاهــش یافتــه اســت .همچنیــن

اکبــری و همــکاران [ 19و  ،]20گوگردزدایــی اکسایشــی
مــدل ســوخت دیــزل بــه کمــک کاتالیســت MoO3/Al2O3

و اکســنده هیــدروژن پراکســید تحــت تابــش امــواج
فراصــوت را بررســی کردهانــد و در شــرایط بهینــه بــازده

بیــش از  %98گوگردزدایــی مــدل دیــزل در مــدت زمــان
 30 minتابــش فراصــوت حاصــل شــده اســت.

1. Hydro Desulfurization
2. Steric Hindrance
3. Oxidative Desulfurization
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آنهــا همچنیــن دریافتنــد کــه واکنشپذیــری ترکیبــات

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن حــال

میکنــد .از آنجایــی کــه در ســوخت دیــزل تجــاری

محصــول شــرکت مــرک آلمــان بهمنظــور تهیــه ســوخت

تیوفنــی مــدل از رونــد  DBT>4,6-DMDBT>>BTپیــروی

عالوهبــر ترکیبــات گوگــرددار مقــاوم ،تعــداد بســیار
زیــادی ترکیبــات آروماتیکــی دیگــر بــدون گوگــرد نیــز

نرمالاکتــان و دیبنزوتیوفــن بــا خلــوص بــاالی  %99و
مــدل مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد .اســتونیتریل و

متانــول بــا خلــوص بــاالی  %99بهترتیــب بهعنــوان

وجــود داشــته کــه بــر بــازده فرآینــد و عملکــرد کاتالیســت

حــال اســتخراجی و حــال شستشــو خریــداری شــدهاند.

ســوخت دیــزل واقعــی بســیار بــا اهمیــت اســت .بهعــاوه

اکســنده مورد اســتفاده قــرار گرفته اســت .بهمنظــور انجام

مؤثرنــد ،بررســی عملکــرد کاتالیســت بــرای گوگردزدایــی
نــوع ترکیبــات تیوفنــی موجــود در خوراکهــای تجــاری

هیــدروژن پراکســید  %30وزنــی نیــز بهعنــوان عامــل
گوگردزدایــی اکسایشــی بــرروی ســوخت دیــزل تجــاری،

مختلــف نیــز میتوانــد روی عملکــرد کاتالیســت مؤثــر

ســوخت دیزلــی بــا مقــدار غلظــت گوگــرد 590 ppmw

اکسایشی-کاتالیســتی ســوخت دیــزل تجــاری تهیــه شــده

سنتز کاتالیست

باشــد .در ایــن مقالــه ،بــرای اولیــن بــار گوگردزدایــی کامل

از پاالیشــگاه تهــران تهیــه شــده اســت.

از پاالیشــگاه تهــران بــا مقــدار گوگــرد  590 ppmwبــا

کاتالیســت  MoO3/γ-Al2O3بــه روش تلقیح خشــک 2ســنتز

بهمنظــور دسـتیابی بــه ســوخت دیــزل بــا ســطح گوگــرد

فلــز مولیبــدن در کاتالیســت ،مقــدار مــورد نیــاز از نمــک

تاکنــون اثــر پارامترهــای مؤثــر در بــازده فرآینــد (ماننــد

در حجــم معینــی از آب مقطــر حــل گردیــده و محلــول

بــرای گوگردزدایــی ســوخت دیــزل بررســی و بهینه ســازی

بــه حجــم پایــه افــزوده و در دمــای  90 °Cو تحــت خــإ

بــرای ایــن منظــور کاتالیســت تجــاری اکســید مولیبــدن

اســت و در نهایــت درون کــوره الکتریکی در دمــای 500 °C

تهیــه و بــا آنالیزهــای مختلــف شناســایی شــده اســت .اثــر

تعیین مشخصات کاتالیست

اســتفاده از کاتالیســت  MoO3/γ-Al2O3و اکســنده H2O2

شــده اســت .بدیــن منظــور و بــا توجــه بــه درصــد وزنــی

بســیار پاییــن بــا جزئیــات بررســی شــده اســت .همچنیــن

آمونیــوم هپتامولیبــدات تتراهیــدرات محاســبه شــده و

درصــد بارگــذاری فلــز ،دمــا ،مقــدار کاتالیســت و اکســنده)

بهدســت آمــده بــه آرامــی و بهصــورت قطــره قطــره

نشــده کــه در ایــن مقالــه بــه آن پرداختــه شــده اســت.

بهوســیله دســتگاه تبخیرکننــده دوار 3آب آن گرفتــه شــده

روی پایــه گاماآلومینــا بــا روش مرســوم تلقیــح خشــک

بهمــدت  8 hrتکلیــس 4شــده اســت.

پارامترهــای مختلــف مؤثــر در فرآینــد بــرای دسـتیابی بــه

آنالیــز پــراش پرتــو ایکــس ( )XRDبــا فلــز هــدف مــس

بــرای شناســایی ترکیبــات گوگــرددار مختلــف موجــود در

 1/78897 Aدر محــدوده زاویــه  2 θبیــن  3-90بهمنظــور

باالتریــن راندمــان گوگردزدایــی ،بررســی و بهینــه شــدهاند.

و اشــعه بــا ولتــاژ  40 kwو  40 mAو طــول مــوج متوســط
°

ســوخت دیــزل از آنالیــز ( GC-PFPDمخصــوص شناســایی

ت ســنتز شــده
بررســی ســاختار کریســتالی پایــه و کاتالیس ـ 

ســولفونهای تشــکیل شــده از واکنشهــای اکســایش نیــز

موجــود در کاتالیســت بــهکار بــرده شــده اســت .همچنیــن

ترکیبــات گوگــردی) اســتفاده شــده اســت .بــرای اســتخراج

و شناســایی کیفــی فازهــای بلــوری گونههــای شــیمیایی

حاللهــای مختلفــی بررســی شــدهاند.

آنالیــز طیــف ســنجی مــادون قرمــز بــا تبدیــل فوریــه

بخش تجربی

ســطح کاتالیســت و بــا اســتفاده از قــرص  KBrدر دمای محیط

مواد شیمیایی

آمونیــوم هپتامولیبــدات تتراهیــدرات بهعنــوان پیــش
مــاده مولیبــدن و گاماآلومینــا بهعنــوان پایــه کاتالیســت

ســاخت شــرکت مــرک 1آلمــان خریــداری شــده و

( )FT-IRبهمنظــور شناســایی پیوندهــا و اجزای شــیمیایی روی

و در محــدوده  400 -4000 cm-1صــورت گرفتــه اســت.

1. Merck
2. Dry Impregnation
3. Rotary Evaporator
4. Calcination

بررسی گوگردزدایی اکسایشی ...
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بهمنظــور ریختشناســی ســطح کاتالیســت ،انــدازه

()1

الکتــرون روبشــی )SEM( 1و بــرای شناســایی کیفــی

اولیــه گوگــرد و  Ctغلظــت نهایــی گوگــرد پــس از واکنــش

تقریبــی ذرات و تجمــع احتمالــی آنهــا آنالیز میکروســکوپ

و کمــی عناصــر موجــود در کاتالیســت آنالیــز طیــف

Ym=(C0-Ct)/C0 ×100

کــه در آن  Ymمقــدار بــازده گوگردزدایــی 0C ،غلظــت
در مــدت زمــان معیــن اســت.

ســنجی توزیــع انــرژی )EDS( 2بــا اســتفاده از دســتگاه

بهمنظــور بررســی مکانیســم فرآینــد گوگردزدایــی

شــده اســت .آزمــون  3 BETبهمنظــور تعییــن ســطح

گرفتــه ،از آنالیــز کروماتوگرافــی گازی-طیــف ســنجی

توزیــع انــدازه حفــرات بــهکار بــرده شــده اســت .بــرای

کمــی مقــدار کل گوگــرد ســوخت تجــاری بهوســیله

نیتــروژن اســتفاده شــده اســت.

ســاخت شــرکت  Analytik jenaآلمــان انجــام شــده اســت.

 Tescan-VEGAســاخت کشــور جمهــوری چــک انجــام

اکسایشــی -کاتالیســتی و برهمکنشهــای صــورت

ویــژه ،قطــر و حجــم کلــی حفــرات و روش  4 BJHجهــت

جرمــی ( )GC-MSاســتفاده شــده اســت .اندازهگیــری

تعییــن شــکل حفــرات نیــز از ایزوتــرم جــذب و دفــع گاز

روش آزمایشهــای گوگردزدایــی اکسایشــی و تعییــن
بــازده

جهــت انجــام آزمایشــات گوگردزدایــی اکسایشــی مقــدار
معینــی از کاتالیســت بههمــراه ســوخت مــدل 500 ppmw

آنالیز  Total Sulfurبا اســتفاده از دســتگاه multi EA 5000

نتایج و بحث
تحلیل مشخصات کاتالیست

شــکل  1نشــاندهنده نتایــج آنالیــز

FT-IR

پایــه

( DBTحــل شــده در نرمــال اکتــان) و یــا ســوخت دیــزل

گاماآلومینــا و نمونههــای کاتالیســتی بــا غلظتهــای

بــا حجــم  100 ccمجهــز بــه یــک چگالنــده مارپیچــی

مشــاهده میگــردد ،پیکهــای پهــن بــه طــول موجهــای

حاللهــا) وارد شــده و توســط همــزن مغناطیســی

بــه ارتعاشــات خمشــی 8و کششــی Al-O-Al 9هســتند.

مــورد نظــر رســید حجــم معینــی از اکســنده هیــدروژن

مولیبــدن بــا ســطح تشــکیل شــده کــه بــرروی انــرژی

تجــاری در یــک راکتــور ناپیوســته 5شیش ـهای دو دهانــه

مولیبــدن  15 ،10 ،5و  %20وزنــی اســت .همانطورکــه

(بهمنظــور میعــان بخارهــای احتمالــی ناشــی از فراریــت

 577و  851 cm-1در طیــف پایــه گاماآلومینــا مربــوط

ترکیــب میگردنــد .هنگامیکــه مخلــوط بــه دمــای

در غلظــت  %5وزنــی مولیبــدن ،پیونــد میــان اتمهــای

پرکســید بــه ظــرف واکنــش افــزوده شــده و فرآینــد آغــاز

پیونــد

تأثیرگــذار بــوده اســت .بهعــاوه،

تجــاری ،حــال اســتونیتریل بــه محلــول واکنــش بــرای

در طــول موجهــای محــدوده  560تــا  1000 cm-1قابــل

اســت .پــس از مــدت زمــان مــورد نظــر بــرای انجــام

ســطح نســبت داده میشــوند.

Al-O-Al

میگــردد .در آزمایشهــای مربــوط بــه ســوخت دیــزل

پیکهایــی مرتبــط بــه ارتعاشــات کششــی پیونــد

اســتخراج ســولفونهای تشــکیل شــده افــزوده شــده

مشــاهده بــوده کــه بــه پیونــد تشــکیل شــده بیــن  Moو

واکنــش نمونــه ســوخت بههمــراه اســتاندارد داخلــی

Mo=O

بهوســیله آنالیــز کروماتوگرافــی گازی 6مــورد بررســی قــرار
گرفتــه شــده اســت .بــرای ســوخت دیــزل مــدل از آنالیــز
کروماتوگرافــی گازی بــا آشکارســاز نــوع یونیزاســیون
شــعله ( )FIDو بــرای ســوخت دیــزل واقعــی از آنالیــز

کروماتوگرافــی بههمــراه آشکارســاز نــوع فوتومتــری
شــعله )PFPD( 7مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بــرای

تعییــن درصــد حــذف گوگــرد از رابطــه ( )1اســتفاده
شــده اســت.

)1. Scanning Electron Microscopy (SEM
)2. Energy Dispersive X-ray Spectrometry (EDS
3. Bruauer-Emett-Teller
4. Barrett-Joyner-Halenda
5. Batch
)6. Gas Chromatography (GC
7. Plused Flame Photometer Detector
8. Bending Vibration
9. Stretching Vibration
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الف)
ب)
عبوردهی ()a.u

ج)
د)
ه)

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
عدد موج ()cm-1
شکل  1نتایج آنالیز  ،FT-IRالف) پایه گاماآلومینا ،ب) کاتالیست  ،%5 wtج)  ،%10 wtد)  %15 wtو ه)  %20 wtمولیبدن

در  %10وزنــی مولیبــدن شــاهد پیــک مشــخصی
در طــول مــوج

cm-1

 903بودهایــم کــه ناشــی از

قویتــر شــدن ارتعاشــات کششــی پیونــد

Mo=O

حفــرات کوچکتــر و افزایــش ســهم حفــرات بزرگتــر
متوســط قطــر حفــرات پــس از بارگــذاری فلــز افزایــش

یافتــه اســت .شــکل  2نشــاندهنده توزیــع انــدازه قطــر

بــوده و ارتعاشــات کششــی  Al-O-Alرا نیــز پوشــش

حفــرات بــا اســتفاده از روش  BJHو ایزوترمهــای جــذب

639

توزیــع یکنواخــت حفــرات و کاهــش انــدازه قطــر حفــرات

داده اســت [ .]21بــا افزایــش درصــد وزنــی مولیبــدن

بــه  %15پیــک واضحــی در طــول مــوج

cm-1

و دفــع گاز نیتــروژن اســت .آنالیــز  BJHنشــاندهنده

قابــل مشــاهده اســت کــه مربــوط بــه تشــکیل پیونــد

پــس از تثبیــت مولیبــدن بــرروی پایــه و پراکندگــی قطــر

تجمــع یافتــه و اکتاهــدرال پلیمولیبــدات تشــکیل شــده

بــا توجــه بــه ایزوترمهــای جــذب و دفــع گاز نیتــروژن

مربــوط بــه ریزبلورهــای  MoO3مشــاهده میگــردد .در

مــدل  IVمربــوط بــه مــواد مزوحفــره پیــروی نمودهانــد

و  988 cm-1پیکهــای واضحــی مربــوط بــه بلورهــای

ســاختار جوهــردان هســتند [ .]23شــکل  3نتایــج آنالیــز

بــا تحقیقــات گذشــته داشــته اســت [ 20و .]21

مختلــف درصــد وزنــی فلــز مولیبــدن نشــان داده اســت .بــا

 Mo-O-Moبــوده و نشــاندهنده گونههــای تتراهــدرال

اســت .همچنیــن پیک مشــخصی در طول مــوج 908 cm-1

غلظــت  %20وزنــی از مولیبــدن در طــول موجهــای 607

 MoO3مالحظــه شــده اســت .ایــن نتایــج مطابقــت خوبــی
آزمــون  BETجهــت تعییــن ســطح ویــژه ،قطــر و حجــم

کلــی حفــرات و اطمینــان از صحــت تثبیــت کاتالیســت
بــرروی پایــه صــورت گرفتــه اســت .نتایــج آنالیــز BET

از پایــه گاماآلومینــا و کاتالیســت ســنتز شــده در جــدول

 1نشــاندهنده کاهــش ســطح ویــژه و حجــم حفــرات

پــس از نشــاندن کاتالیســت بــرروی پایــه اســت کــه بــا

توجــه بــه پوشــیده شــدن ســطح پایــه بهوســیله فلــز
مولیبــدن و قرارگیــری کاتالیســت در داخــل آن قابــل

توجیــه اســت [ .]22همچنیــن بهعلــت پــر شــدن

حفــرات در محــدوده کمتــر از  10 nmاســت .همچنیــن
میتــوان دریافــت کــه هــر دو نمونــه از ایزوترمهــای
و حلقههــای پســماند مــدل هیــدروژن بیانگــر حفراتــی بــا
 XRDپایــه و کاتالیســتهای ســنتز شــده بــا مقادیــر
توجــه بــه شــکل  ،۳در بارگــذاری  5و  %10وزنــی مولیبدن
روی پایــه ،پیــک هــای جدیــدی کــه مربــوط بــه تشــکیل

بلورهــای اکســید مولیبــدن باشــد مشــاهده نشــده کــه

نشــاندهنده آمــورف بــودن فــاز فعــال اکســید مولیبــدن

در کاتالیســت اســت .امــا بــا افزایــش غلظــت مولیبــدن بــه

 %15وزنــی پیــک ضعیفــی در زاویــه  ۲ θبرابــر  23/91و در
 %20وزنــی در زوایــای  ۲ θبرابــر 27/87 ،25/32 ،23/56

و  49/71مشــاهده شــده کــه مربــوط بــه کریســتال هــای

اکســید مولیبــدن اســت [ 19و .]22
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جدول  1نتایج آنالیز  BETپایه گاماآلومینا و کاتالیست سنتز شده
نمونه

سطح ویژه ()m2/g

حجم حفرات ()cm3/g

متوسط قطر حفرات ()nm

γ-Al2O3

121/8

0/21

7/9

MoO3/ γ-Al2O3

109/4

0/19

8/83

60
γ-Al2O3
MoO3/
γ-Al2O3

40
20

تغییرات حجم ماده جذب شده
بهازای جرم جاذب بر اندازه
حفرات ()cm3/g.nm

الف

80

ب

γ-Al2O3
MoO3/
γ-Al2O3

حجم جذب شده ()cm3/g

100

140
120
100
80
60
40

100
0/2 0/4 0/6 0/8 1 1/2
0
40
60 80 100
فشار نسبی ()P.P0
قطر حفرات ()nm
شکل  ۲الف) منحنی تعیین توزیع اندازه حفرات و ب) منحنی ایزوترمهای جذب و دفع گاز نیتروژن پایه و کاتالیست جامد
0

20

شدت پرتو ایکس

40

50
60
70
80
90
زاویه ()2θ
شکل  3طیف  XRDپایه گاماآلومینا و کاتالیست  MoO3/γ-Al2O3در درصدهای وزنی متفاوت مولیبدن

در شــکل  4تصاویــر  SEMپایــه گاماآلومینــا و کاتالیســت
 MoO3(%10wt)/γ-Al2O3بــا بزرگنمایــی  200 μmنشــان

30

20

10

نزدیــک اســت.
بررسی اثر درصد بارگذاری فلز روی پایه

داده شــده اســت .نتایــج نشــاندهنده عــدم تغییــر در

بهمنظــور بهینهســازی درصــد فلــز مولیبــدن بــرروی

اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از آنالیــز

 20 ،15 ،12 ،10 ،5و  %30وزنــی مولیبــدن تهیــه شــده

مولیبــدن برابــر  %9/4بــوده کــه بــه مقــدار تئــوری %10

قــرار گرفتهانــد.

شــکل و انــدازه ذرات پایــه در حیــن بارگــذاری فلــز بــوده

پایــه گاماآلومینــا نمونههــای کاتالیســتی بــا مقادیــر ،0

 EDSنشــان داده شــده در شــکل  5متوســط درصــد فلــز

و مــورد آزمایــش گوگردزدایــی اکسایشــی دیــزل تجــاری
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شکل  ۴نتایج  .SEMالف) مربوط به پایه گاماآلومینا و ب) مربوط به کاتالیست MoO3(10%)/γ-Al2O3

1500

الف

ب

AlKa

OKa

10

5

انرژی ()Kev

0

500

شدت ()a.u.

1000

0

10

5
انرژی ()Kev

1000
900 AlKa
800
700
600
500
400 OKa
300
MOLβ
200
MOLa
100
0
0

شکل  ۵نتایج آنالیز  EDSپایه گاماآلومینا و کاتالیست MoO3(10%)/γ-Al2O3

در جــدول  2نتایــج حاصــل از ایــن بررســی در شــرایط

انتخاب حالل استخراج مناسب

عملیاتــی معیــن گــزارش شــده اســت .بهعــاو ه بــرای

همانطورکــه در مقدمــه اشــاره شــد ،فرآینــد گوگردزدایی

در نرمــال اکتــان نیــز انجــام شــده و نتایــج در جــدول ۲

و ســپس اســتخراج ترکیبــات اکســید شــده اســت .از

مقایســه ،ایــن آزمایشهــا بــرروی ســوخت مــدل

DBT

اکسایشــی شــامل دو مرحلــه اکســایش ترکیبــات گوگردی

گــزارش شــده اســت .بــا توجــه بــه جــدول ،بــا افزایــش

آنجاییکــه در ایــن پژوهــش بهدلیــل حضــور تعــداد

گوگردزدایــی اکسایشــی دیــزل تجــاری و ســوخت مــدل

در ســوخت دیــزل تجــاری ،بــازده گوگردزدایــی نســبت

افزایــش اکســید مولیبــدن بهعنــوان یــک فــاز فعــال

اســتفاده از یــک حــال اســتخراجی مناســب بــرای

افزایــش بیشــتر درصــد مولیبــدن از  15تــا  %30وزنــی

منظــور آزمایشــات گوگردزدایــی اکسایشــی ســوخت

بــرروی ســطح پایــه و تشــکیل بلورهــای بــزرگ  MoO3و

( ،)CCl4اســتون

در

 FTIRو  XRDتأییــد شــده ،میــزان حــذف ترکیبــات

مقــدار کاتالیســت بــه حجــم ســوخت

درصــد بارگــذاری فلــز مولیبــدن تــا  %10میــزان بــازده

زیــاد ترکیبــات آروماتیــک گوگــردی و غیرگوگــردی

افزایــش یافتــه اســت .ایــن مســئله نشــان میدهــد کــه

بــه ســوخت مــدل کاهــش یافتــه اســت (جــدول ،)۲

ســبب افزایــش فعالیــت کاتالیســت شــده اســت .بــا

حــذف بیشــتر ترکیبــات گوگــردی ضــروری اســت .بدیــن

بهعلــت تجمــع و توزیــع نامناســب اکســید مولیبــدن

دیــزل تجــاری در حضــور ســه حــال تتراکلرومتــان

پلیمریزاســیون آن روی ســطح کاتالیســت کــه بــا آنالیــز

گوگــردی کاهــش چشــمگیری داشــته اســت.

()C3H6O

و اســتونیتریل

()CH3CN

دمــای  ،45 °Cنســبت اکســنده بــه گوگــرد  ،10نســبت
g/mL

0/05

و در مــدت زمــان  min 90صــورت گرفتــه اســت.
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جدول  2بررسی اثر درصد بارگذاری مولیبدن برروی پایه
درصد وزنی فلز
مولیبدن در کاتالیست

بازده گوگردزدایی سوخت دیزل تجاری در
حضور کاتالیست MoO3/γ-Al2O3 (%)a

بازده گوگردزدایی سوخت دیزل مدل در حضور کاتالیست

0

3/82

21/9

5

74/24

71/35

10

84/19

99

12

82/8

96/27

15

75/94

96/1

20

70/41

80/5

30

70/01

68/9

bا

(MoO3/γ-Al2O3 )%

 aشرایط عملیاتی ، T=45 °Cا Mcatalyst/Voil=0/2 ، O/S 10 ، t=90 min
 bشرایط عملیاتی ، T=45 °Cا Mcatalyst/Voil=0/2 ، O/S = 10 ، t=30 min

نتایــج در شــکل  6نشــان میدهــد کــه بــازده گوگردزدایی

 MoO3(10wt%)/γ-Al2O3انجــام و نتایــج بهدســت آمــده

میکنــد .ایــن رونــد بهدلیــل قطبیــت بــاالی

بــا افزایــش زمــان واکنــش تــا  90 minمیــزان حــذف

از رونــد اســتونیتریل >اســتون> تتراکلرومتــان پیــروی
اســتونیتریل در مقایســه بــا دو حــال دیگــر قابــل

توجیــه اســت .همچنیــن بــرای حصــول اطمینــان بیشــتر

از عملکــرد صحیــح ایــن حــال ،آنالیــز  GC-MSنمونــه
حــال اســتونیتریل قبــل و بعــد از واکنــش گوگردزدایــی
اکسایشــی یــک نمونــه ســوخت مــدل تهیــه و نتایــج آن

در شــکل  8نشــان داده شــده اســت .بــا توجــه بــه شــکل،

گوگــرد افزایــش یافتــه و پــس از آن ،گذشــت زمــان
تأثیــر چندانــی بــر بــازده گوگردزدایــی اکسایشــی نداشــته
اســت .بــه همیــن دلیــل مــدت زمــان  ۹۰ minبــرای تمــام
آزمایشهــای انجــام شــده روی دیــزل تجــاری در ایــن

تحقیــق اســتفاده شــده اســت.

در شــکل  7نشــان داده شــده اســت .نتایــج نشــاندهنده

بهمنظــور بررســی اثــر دمــای عملیاتــی و دســتیابی

تولیــد شــده از ســوخت دیــزل اســت .همچنیــن بــا

تجــاری در دماهــای مختلــف انجــام و نتایــج آن در شــکل

واکنــش اکســایش نیــز توســط حــال ،اســتخراج شــده

افزایــش دمــا تــا  45 °Cمیــزان بــازده گوگردزدایــی تــا

حــال اســتونیتریل عمدتــا نقــش اســتخراج ترکیبــات

بیشــتر دمــا تــا  ،60 °Cبــازده گوگردزدایــی کاهــش

در فرآینــد گوگردزدایــی اکسایشــی را داشــته ،ضمــن

بــا افزایــش دمــا بهعلــت ناپایــداری اکســنده هیــدروژن

توســط حــال اســتخراج شــدهاند.

آن ،تولیــد محصــول جانبــی آب افزایــش یافتــه و باعــث

عملکــرد مناســب حــال در اســتخراج ســولفونهای

بــه مقــدار بهینــه آن ،آزمایشهــای گوگردزدایــی دیــزل

توجــه بــه شــکل ،بخشــی از  DBTقبــل از شــرکت در

 9نشــان داده شــده اســت .بــا توجــه بــه شــکل ،بــا

و در آنالیــز  GC-MSشناســایی شــده اســت .بنابرایــن

میــزان  %8/89افزایــش یافتــه و پــس از آن بــا افزایــش

قطبــی اکســید شــده گوگــردی ســوخت دیــزل تجــاری

چشــمگیری تــا میــزان  %68/6داشــته اســت .در واقــع

اینکــه بخشــی از ترکیبــات گوگــرددی اکســید نشــده نیــز

پراکســید و نزدیــک شــدن بــه دمــای تجزیــه حرارتــی

بررسی اثر متغیرها و تعیین محدوده تغییرات

غیــر فعــال شــدن کاتالیســت و در نهایــت کاهــش میــزان

بــرای بررســی اثــر زمــان واکنــش ،آزمایشــات گوگردزدایی

حــذف ترکیبــات گوگــردی شــده اســت .بهعــاوه بخشــی

مختلــف  90 ،60 ،30و  120 minدرحضــور کاتالیســت

بــازده گوگردزدایــی کاهــش یافتــه اســت.

اکسایشــی ســوخت دیــزل تجــاری در زمانهــای

از مــاده اکســنده در اثــر تجزیــه حرارتــی از بیــن رفتــه و
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شکل  ۶بررسی حالل استخراجی مناسب در گوگردزدایی سوخت دیزل تجاری
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شکل  ۸بررسی اثر زمان واکنش بر بازده گوگردزدایی دیزل تجاری (شرایط واکنش)T=45°C, O/S=12, Mcatalyst/Voil=0.2 g/mL :
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شکل  9بررسی اثر دمای واکنش بر بازده گوگردزدایی دیزل تجاری (شرایط واکنش) t=90 min, O/S=12, Mcatalyst/Voil=0.2 g/mL :
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بهمنظــور دســتیابی بــه میــزان نســبت اکســنده بــه

عامــل اکســنده ،بــازده فرآینــد کاهــش یافتــه اســت؛ ایــن

 90و نســبت

آب همــراه بــا مــاده اکســنده (محلــول آبــی  %۳۰هیدروژن

گوگــرد بهینــه ،آزمایشــات گوگردزدایــی ســوخت دیــزل
تجــاری در دمــای

C

°

 ،45زمــان

min

کاهــش بــازده مربــوط بــه اثــرات منفــی افزایــش مقــدار
پراکســید) و جــذب آنهــا بــرروی ســطح کاتالیســت بــوده

کاتالیســت بــه ســوخت  0/2 g/mLو بــا نســبتهای

کــه منجــر بــه کاهــش انتقــال جــرم ترکیبــات گوگــردی

مختلــف اکســنده بــه گوگــرد صــورت گرفتــه و نتایــج

در فــاز آلــی و عــدم دسترســی مؤثــر آنهــا بــه فازهــای

حاصــل در شــکل  10نشــان داده شــده اســت .مقــدار

فعــال کاتالیســت شــده اســت .بهعــاوه افزایــش زیــاد آب

اســتوکیومتری هیــدروژن پراکســید الزم بــرای واکنــش

در محیــط واکنــش منجــر بــه تجمــع ذرات آبدوســت

اکســایش هــر مــول ترکیــب گوگــرددار بــه ســولفون

کاتالیســت شــده کــه اثــر منفــی در بــازده فرآینــد دارد .بــا

مربوطــه 2 ،مــول اســت .امــا بهدلیــل احتمــال ایجــاد

توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده نســبت مولــی اکســنده

واکنشهــای جانبــی و بهمنظــور اطمینــان از اکســایش

بــه گوگــرد بهینــه در ایــن تحقیــق برابــر  12در نظــر

کامــل ترکیبــات گوگــردی ،مقــدار اکســنده مصرفــی

گرفتــه شــده کــه معــادل بــا  0/025 gمحلــول اکســنده

بیــش از ایــن میــزان درنظــر گرفتــه میشــود [ .]20بــا

بــه ازای گــرم ســوخت بــوده اســت .اثــر مقــدار کاتالیســت

توجــه بــه شــکل  ،10بــا افزایــش نســبت مولــی اکســنده

بــه حجــم دیــزل مصرفــی در شــرایط دمــای  ،45 °Cو

بــه گوگــرد از  ۳تــا  ،12بــازده گوگردزدایــی افزایــش

نســبت مولــی اکســنده بــه گوگــرد  12و در مــدت زمــان

یافتــه کــه دلیــل آن دسترســی بیشــتر مــاده اکســنده

 90 minواکنــش بررســی و نتایــج در شــکل  11نشــان

بــه ترکیبــات گوگــردی و در نتیجــه پیشــرفت بهتــر
واکنشهــای اکســایش بــوده اســت .بــا افزایــش بیشــتر
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شکل  ۱۰بررسی اثر نسبت مولی اکسنده به گوگرد خوراک روی بازده گوگردزدایی دیزل تجاری (شرایط واکنشt=90 min, T=45°C, :
)Mcatalyst/Voil=0.2 g/mL
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بــا توجــه بــه شــکل بــا افزایــش نســبت کاتالیســت

شــده ،بهدســت آمــده اســت .ایشــیهارا و همکارانــش

میــزان حــذف گوگــرد افزایــش یافتــه و بــه بیــش از

گوگــرد اولیــه بســیار کــم  39 ppmwبــا کاتالیســت

بــه حجــم ســوخت دیــزل از  0/075تــا ،0/2 g/mL

 %89رســیده کــه دلیــل آن افزایــش ســطوح فعــال

کاتالیســتی و افزایــش تولیــد گونههــای اکســنده
فعــال در اثــر واکنــش بیــن کاتالیســت و اکســنده بــوده

[ ]29نیــز گوگردزدایــی کامــل نفــت ســبک بــا مقــدار

مشــابه و اکســنده آلــی ترشــی بوتیــل هیدروپراکســید
را بررســی کــرده و در مــدت زمــان طوالنیتــر ۱۸۰ min

و دمــای

C

°

 ،۱۰۰بــازده مشــابه ایــن تحقیــق بهدســت

اســت .بــا افزایــش بیــش از حــد نســبت کاتالیســت بــه

آوردهانــد ،ضمــن اینکــه مقــدار گوگــرد اولیــه خــوراک

در ســطح و داخــل حفــرات کاتالیســت آبدوســت

بنابرایــن ایــن کاتالیســت همــراه بــا اکســنده پراکســید

کاهــش یافتــه و در نهایــت ســبب کاهــش نســبی بــازده

اکســندههای آلــی اســتفاده شــده ،داشــته اســت.

ســوخت ،بخــش زیــادی از مــاده اکســنده بــه ســرعت
گیرافتــاده و دسترســی ترکیبــات گوگــرددی بــه آنهــا

گوگردزدایــی شــده اســت .از ایـنرو نســبت بهینــه وزن

در تحقیــق حاضــر بســیار بیشــتر بــوده اســت.

هیــدروژن فعالیــت بیشــتری نســبت بــه حالتــی کــه از
بررسی پایداری کاتالیست

کاتالیســت بــه حجــم ســوخت مصرفــی برابــر 0/2 g/mL

بازیابــی و قابلیــت اســتفاده مجــدد کاتالیســتها در

مقایســه با نتایج تحقیقات گذشته

صنعتــی شــدن کاتالیســت اســت .در آزمایشهــای

در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ایــن فرآینــد یکــی از پارامترهــای تأثیرگــذار در زمینــه

براســاس نتایــج حاصــل از بهینــه ســازی شــرایط

بررســی پایــداری کاتالیســت  MoO3(10%)/Al2O3در

گوگردزدایــی ســوخت دیــزل بــا مقــدار گوگــرد اولیــه

کاتالیســت پــس از هــر مرحلــه واکنــش بازیابــی و

عملیاتــی در ایــن مقالــه ،حداکثــر بــازده  %۸۹/۸بــرای

 590 ppmwدر شــراط بهینــه شــامل دمــای 45 °C
و زمــان

min

 ۹۰در سیســتم کاتالیســتی

MoO3/γ-

 Al2O3-H2O2-CH3CNبهدســت آمــده اســت .در برخــی

تحقیقــات گذشــته [ ]۱۹ ،۲۰ ،۲۷بــازده  %۱۰۰بــرای

حــذف ترکیبــات مــدل

BTاDBT ،

و

4,6-DMDBT

گوگردزدایــی اکسایشــی ســوخت مــدل و دیــزل تجاری،

توســط حــال متانــول و بــا نســبت

Mcatalyst/Vsolvent

برابــر  1/2 g/mLبهمــدت  60 minبــا همــزدن شــدید

شستشــو داده شــده تــا ســولفونها ،آب و ســایر
ناخالصیهــای جــذب شــده روی ســطح کاتالیســت

اســتخراج شــوند؛ در نهایــت کاتالیســت بهمــدت 24 hr

بــا اســتفاده از کاتالیســتهای مشــابهی از اکســید

در آون خــا بهطــور کامــل خشــک شــده اســت .پــس

اســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه نتایــج ایــن تحقیــق

تجــاری بهوســیله کاتالیســت احیــا شــده ،در شــرایط

مولیبــدن روی پایــه گامــا آلومینــا حاصــل شــده

حضــور ســایر ترکیبــات هیدروکربنــی مختلــف در
ســوخت واقعــی بــرروی بــازده گوگردزدایــی مؤثــر

از اتمــام مراحــل بازیابــی ،واکنــش گوگردزدایــی دیــزل

دمــای  ، 45 °Cنســبت مولــی اکســنده بــه گوگــرد ،12

نســبت مقــدار کاتالیســت بــه حجــم ســوخت 0/2 gr/cc

بــوده اســت .بهعــاوه ونــگ و همکارانــش [ ]۱۷و

و مــدت زمــان  90 minانجــام شــده و نتایــج آنالیــز

مــدل ترکیبــات تیوفنــی بــا کاتالیســتهای مشــابه و

نشــان داده شــده اســت .نتایــج حاصــل نشــان داده کــه

کــرده و در شــرایط بهینــه بــازده کمتــری نســبت بــه

اول بازیابــی کاتالیســت حــدود  %15بــازده فرآینــد افــت

همچنیــن بــاکار و همکارانــش [ ]۲۸گوگردزدایــی
اکســنده آلــی ترشــی بوتیــل هیدروپراکســید را بررســی

ایــن مقالــه کــه حتــی بــرای ســوخت واقعــی بررســی

 GC-PFPDســوخت بهصــورت کیفــی در شــکل 12

در گوگردزدایــی اکسایشــی دیــزل تجــاری در مرحلــه

پیــدا کــرده و از میــزان  89/8بــه  %74رســیده اســت.

بررسی گوگردزدایی اکسایشی ...
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شکل  ۱۲آنالیز  GC-PFPDسوخت دیزل تجاری قبل و بعد از یک و دو مرحله واکنش گوگردزدایی با کاتالیست بازیافت شده (شرایط
واکنش)t=90 min, T=45°C, O/S=12, Mcatalyst/Voil=0.2 g/mL :

بــا ادامــه مراحــل بازیافــت کاتالیســت و اســتفاده مجــدد

تجــاری روی پایــداری کاتالیســت ،فرآینــد گوگردزدایــی

از آن در واکنــش بعــدی ،مقــدار بــازده فرآینــد بــه %55

بــا ســوخت مــدل توســط کاتالیســت بازیافــت شــده تــا

[ 19،24،25و  ]26و نتایــج بهدســت آمــده در ایــن

اســت .همانطورکــه مالحظــه میشــود ،کاتالیســت

کاهــش یافتــه اســت .براســاس نتایــج مطالعــات پیشــین
تحقیــق میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ناخالصیهــای
آب و ســولفونهای حاصــل از واکنشهــای اکســایش،

 6مرحلــه انجــام و نتایــج در شــکل  13نشــان داده شــده
در  ۵مرحلــه واکنــش ســوخت مــدل هیــچ افــت بــازده

محسوســی نداشــته و پــس از آن در مرحلــه ششــم

بهوســیله پیوندهــای فیزیکــی نســبتا قــوی بــرروی

بازیافــت ،افــت بــازده کاتالیســت باعــث کاهــش بــازده

شسشــو بــا حــال ،بهطــور کامــل حــذف نشــده و

حاصــل از بازیابــی کاتالیســت در فرآینــد ســوخت تجاری

ســطح کاتالیســت جــذب شــده کــه در مرحلــه

باعــث غیرفعــال شــدن نســبی کاتالیســت شــده اســت.

همچنیــن افــت بــازده گوگردزدایــی پــس از چنــد
مرحلــه بازیابــی میتوانــد بــه جدایــش احتمالــی فلــز
مولیبــدن از پایــه گاماآلومینــا در هــر مرحلــه واکنــش

گوگردزدایــی تــا  %89شــده اســت .بــا مقایســه نتایــج

بــا ســوخت مــدل (شــکلهای  12و  ،)13نتیجــه شــده
کــه وجــود ســایر ترکیبــات هیدروکربنــی آروماتیکــی و
یــا غیرآورماتیکــی موجــود در ســوخت دیــزل تجــاری

ســهم مهمتــری در کاهــش بــازده کاتالیســت داشــتهاند

و مرحلــه شستشــو توســط حــال نیــز مربــوط شــود.

کــه میتوانــد یکــی از مشــکالت عملیاتــی در ایــن

اثــر ســایر ترکیبــات هیدروکربنــی موجــود در دیــزل

مؤثــر کاتالیســت ،مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.

بــرای روشــن شــدن ایــن اثــرات و نیــز مشــخص شــدن

فرآینــد باشــد .لــذا بایــد روش مناســبی بــرای بازیافــت
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تعداد دفعات بازیافت
شکل  ۱۳بررسی پایداری کاتالیست سنتز شده در گوگردزدایی اکسایشی سوخت مدل

(شرایط واکنش)t=30 min, T=45°C, O/S=12, Mcatalyst/Voil=0.2 g/mL :

بــه نتایــج بهدســت آمــده ،کاتالیســت مذکــور قــادر بــه

نتیجهگیری

در ایــن تحقیــق کاتالیســت

MoO3(10%)/γ-Al2O3

بــه روش تلقیــح خشــک ســنتز شــده و بــا آنالیزهــای
XRDاBET ،اTF-IR ،اSEM ،

و

EDS

شناســایی

شــده اســت .گوگردزدایــی اکسایشــی کاتالیســتی

ســوخت دیــزل تجــاری در حضــور کاتالیســت تجــاری

 MoO3(10%)/γ-Al2O3مــورد بررســی قــرار گرفتــه و نتایج

بســیار جالــب توجــه و کاربــردی حاصــل شــده اســت .بــا
بررســی نتایــج آزمایشــات مشــخص شــده کــه افزایــش
بیــش از حــد دمــا و عامــل اکســنده بهدلیــل تولیــد
محصــول جانبــی آب و غیــر فعــال شــدن کاتالیســت
ســبب افــت راندمــان گوگردزدایــی میگــردد .بــا توجــه

حــذف ترکیبــات گوگــردی ســوخت دیــزل تجــاری تــا

میــزان  %89/8در شــرایط بهینــه دمــای

C

°

 ،45نســبت

اکســنده  12و مــدت زمــان  90 minو بــه کمــک حــال
اســتخراجی اســتونیتریل بــوده اســت .نتایــج تســتهای

پایــداری بیانگــر تاثیــر زیــاد ترکیبــات هیدروکربنــی غیــر

گوگــردی موجــود در دیــزل تجــاری روی غیرفعــال شــدن
کاتالیســت بــوده اســت .بنابرایــن در کنــار بازدهــی بــاال،
یکــی از مشــکالت عملیاتــی ایــن تحقیــق غیرفعــال شــدن

کاتالیســت پــس از چنــد بــار بازیابــی بــوده و الزم اســت
در تحقیقــات آتــی راهــکار مناســبی بــرای بازیافــت مؤثــر
کاتالیســت در ایــن فرآینــد بررســی و پیشــنهاد شــود.
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INTRODUCTION

performance. Moreover, deep ODS of model

The presence of organic sulfur compounds in

diesel using MoO3/Al2O3 catalyst and hydrogen

fossil fuels such as diesel and gasoline leads

peroxide oxidant under ultrasound irradiation

to corrosion of equipment, environmental

was stated by Akbari et al [4], and the result

pollution and production of acid rains. Hence,

indicated over 98% efficiency at the optimal

severe environmental regulations have been

condition. In this work, catalytic oxidative

put in place to reduce sulfur compounds and

desulfurization of commercial diesel from Tehran

improve fuel quality [1]. The researchers have

oil refinery with sulfur amount of 590 ppmw has

been studied various methods having low

been evaluated with MoO3/γ-Al2O3 catalyst for the

cost for deep desulfurization. Among all, the

first time. Also, the effect of various parameters

known catalytic oxidative desulfurization (ODS)

(Loading of Mo, temperature, amount of catalyst

has attracted more attention. Todays, many

and oxidant) have been investigated in oxidative

catalysts have been developed for this process.

desulfurization of commercial diesel.

The supported molybdenum catalysts shows
a good performance in ODS. For example, ODS

EXPERIMENTAL PROCEDURE

of simulated diesel using MoO3 on different

CATALYST PREPARATION

supports using TBHP oxidant [2] and H2O2 [3]

The MoO3/γ-Al2O3 catalyst were prepared from

were evaluated, and the results showed a high

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate

Petroleum Research, 2019(October-November), Vol. 29, No. 107

((NH4)6Mo7O24.4H2O)

as

Mo

sources

and

Aluminiumoxide anhydrous as the catalyst support.

6

extracted and the desulfurization efficiency was
determined by gas chromatography.

First of all, a specific amount of Ammonium
heptamolybdate was dissolved in a specific volume

RESULTS AND DISCUSSION

of distilled water and then slowly added to an

Different characterization analyses confirmed

appropriate amount of support. Then, the obtained

the well immobilization of Mo on the support.

mixture was laid into the vaccum rotary evaporator

Moreover, in Table 1, it is indicated that the highest

and dried, after that, calcined at 500°C for 8 h in air.

sulfur removal in both commercial and simulated

The synthesized catalyst was characterized using Ft-

diesel was obtained at 10 wt.% of Mo loading.

IR, SEM, EDS, BET and XRD analyses.

Due to the presence of many aromatic sulfur
and non-sulfur compounds in commercial diesel,

CATALYTIC OXIDATIVE DESULFURIZATION METHOD

an extraction solvent was necessary to extract

Catalytic oxidative experiments were carried

sulfones from diesel. Fig 1. showed the effect of

out in a 100 ml glass batch reactor with a

solvent type on the ODS yield.

condenser and a recirculation water bath for

Also, the influence of different reaction parameter

temperature control. In a typical run, the diesel

(Temperature, amount of catalyst, reaction time and

and the catalysts were added to the reactor.

H2O2/sulfur molar ratio) have been evaluated.

After reaching the temperature to 45°C, the

The results showed that the maximum sulfur removal

H2O2 was added as an oxidant and the reaction

of 89.8% was reached in the optimal condition of

was started. Acetonitrile was used as a solvent

45°C, H2O2/Sulfur molar ratio of 12, Mcatalyst/Voil of

to extracted sulfones from commercial diesel.

0.2 g/mL and reaction time of 90 min.

After a desired reaction time, the oil sample was
Table 1: influence of molybdenum loading on the catalyst.
Mo loading on
the catalyst

Desulfurization efficiency of commercial
diesel using MoO3/γ-Al2O3 (%)a

Desulfurization efficiency of model diesel
using MoO3/γ-Al2O3 (%)b

0

3.82

21.9

5

74.24

71.35

10

84.19

99

12

82.8

96.27

15

75.94

96.1

20

70.41

80.5

30

70.01

68.9

Figure 1: Investigation of extraction solvent in ODS of commercial diesel.
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Figure 2: GC-PFPD analysis of commercial diesel.

CONCLUSIONS

177, pp. 81-88, 2018.

In this work, MoO3(10%)/γ-Al2O3 catalyst was

[3]. Garcia-Gutierrez J. L., Fuentes G. A. and

synthesized with dry impregnation and then

Hernandez-Teran M. E., “Ultra-deep oxidative

characterized by FT-IR, BET, SEM, EDS and XRD

desulfurization of diesel fuel with H2O2 cata-

analysis. In addition, catalytic ODS of a diesel fuel
was evaluated using MoO3(10%)/γ-Al2O3 catalyst.
The effect of different reaction parameters were
evaluated and discussed in detail. The high water production and H2O2 decomposition at some
conditions, reduced process efficiency. Finally,
according to the obtained results, the catalyst
showed the best performance of 89.8% efficiency in ODS of the diesel at reaction condition of
45°C, H2O2/Sulfur molar ratio of 12, reaction time
of 90 min and using acetonitrile as a solvent.
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