نشریه علمی -پژوهشی سوخت و احتراق
سال یازدهم ،شماره چهارم ،زمستان 7931

تأثیر فسفر بر اصالح زئولیت  HZSM-5سنتزشده با توزیع مختلف آلومینیوم شبکه
در واکنش تبدیل کاتالیستی سوخت گاز مایع به اولفینهای سبک
سعید عباسیزاده 1و رامین کریمزاده

*2

تهرانs.abbasizadeh@modares.ac.ir ،

 -7دانشجوی دکتری ،مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس،
 -2استاد ،مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهرانramin@modares.ac.ir ،
* نویسنده مخاطب

(تاریخ دریافت ،31/9/71 :دریافت آخرین اصالحات ،31/1/79 :پذیرش)31/5/70 :

چکیده :در این پژوهش ،زئولیتهای  HZSM-5با استفاده از منابع آلومینیوم نیترات و آلومینیوم هیدروکسید و نسبت
 Si/Alبرابر  20سنتز شد و تاثیر توزیع آلومینیوم روی اصالح زئولیت  HZSM-5با فسفر در واکنش شکست کاتالیستی
سوخت گاز مایع بررسی شد .کاتالیستهای تهیهشده با استفاده از تحلیلهای طیفسنجی پراش پرتو ایکس (،)XRD
میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ( ،)FESEMجذب و دفع نیتروژن ( ،)N2-BETطیفسنجی فلورسانس اشعه
ایکس ( ،)XRFو دفع برنامهریزیشده دمایی آمونیاک ( )NH3-TPDمشخصهیابی شدند .توزیع آلومینیوم شبکه زئولیت
 HZSM-5با استفاده از آنالیز  XRFو طیفسنجی فرابنفش-مرئی بازتابی ( ،)DR UV-Visتعیین شد .بیشترین سهم
آلومینیومهای منفرد برابر  30/6درصد برای زئولیت سنتزشده با آلومینیوم نیترات و بیشترین سهم آلومینیومهای نزدیک
بههم ،برابر  11/8درصد برای زئولیت سنتزشده با آلومینیوم هیدروکسید بوده است .آزمونهای شکست کاتالیستی نشان
دادند که پایداری کاتالیستی و بازده اولفینهای سبک در شکست سوخت گاز مایع توسط زئولیت سنتزشده با آلومینیوم
نیترات نسبت به زئولیت سنتز شده با آلومینیوم هیدروکسید باالتر بوده است .پس از گذشت  210دقیقه از انجام واکنش،
بازده اولفین سبک برای زئولیت  P/HZSM-5سنتزشده با آلومینیوم نیترات از  13/8درصد به  17/5درصد کاهش یافته
است .همچنین ،نسبت پروپلین به اتیلن ،بازده محصوالت سنگین  ،C5+درصد کک تشکیلشده و نرخ غیرفعالشدن برای
 P/HZSM-5سنتزشده با آلومینیوم نیترات ،بهترتیب ،برابر  %6 ،%2 ،0/386و  %27/97بوده است.
کلیدواژگان :سوخت گاز مایع ،توزیع آلومینیوم ،HZSM-5 ،آلومینیومهای منفرد ،فسفر ،اولفین سبک

مقدمه
اولفینهای سبک ،مانند اتیلن و پروپیلن ،پایههای اصلی صنعت پتروشیمی محسوب میشوند[ .]1-7واکنش شکست کاتالیستی
هیدروکربنها یکی از روشهای تولید اولفینهای سبک بوده است[ .]6،5،9زئولیت  ZSM5یکی از کاتالیستهایی است که
به-علت ساختار سهبعدیاش و اندازه حفرههای متوسطش ،پایداری باالیی دارد و بهعلت وجود آلومینیوم درون شبکه سهبعدی،
دارای سایتهای فعال است[ .]1،5خواص کاتالیستی زئولیت  ،ZSM-5مانند اسیدیته و پایداری گرمایی ،بهمیزان آلومینیوم و
توزیع آلومینیومها در شبکه زئولیت بستگی دارند .توزیع  AlO4-چهاروجهی 1در شبکه زئولیت  ZSM-5موقعیت قرارگیری
پروتونهای جبرانکننده بار منفی شبکه را کنترل میکند که همان سایتهای اسیدی برونشتدند ،زیرا پس از جبران بار منفی
شبکه زئولیت توسط پروتون ،پلهای  O-Si-OH-Alدر شبکه ایجاد شده است که  Hمتصل به پیوند  O-Alسایت اسیدی
برونشتد محسوب میشود[ .]3،8برای بررسی توزیع آلومینیوم در شبکه زئولیت سه نوع پیوند بین آلومینیوم و سیلیکای شبکه
1. Tetrahedral
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وجود دارد :الف) اتمهای آلومینیوم نزدیک بههم 1که بهصورت  Al-O-Si-O-Alهستند ،ب) اتمهای آلومینیوم نزدیک بههم که
بهصورت  Al-O-(Si-O)2-Alهستند ،و ج) اتمهای آلومینیوم منفرد 2که وضعیت قرارگیری آنها بهصورت Al-O-(Si-O)n>2-Al
است[ .]8-77توزیع آلومینیوم شبکه زئولیت روی فعالیت سایتهای اسیدی در واکنشهای شکست ،ایزومریزاسیون،
هیدروژنزدایی و تشکیل کک موثر است[ .]72عالوهبر این ،تغییر نسبت  Si/Alژل اولیه برای سنتز زئولیت  HZSM-5بر میزان
توزیع محصوالت شکست کاتالیتی هیدروکربنها موثر است .برای مثال ،کیو و همکاران[ ]79واکنش شکست کاتالیستی نرمال
دودکان توسط زئولیت  HZSM-5با نسبت  Si/Alمختلف در دمای  550درجه سانتیگراد را بررسی کردند .نتایج نشان داد ،با
افزایش  Si/Alاز  25تا  ،710میزان گزینشپذیری اولفین بعد از گذشت  90دقیقه از انجام واکنش ،از  79/31تا  75/18درصد
وزنی افزایش یافت؛ با وجود این محصوالت سنگین جانبی مانند بنزن و تولوئن و همچنین ،میزان کک تشکیلشده افزایش قابل
توجهی داشته است .این افزایش میزان کک و محصوالت سنگین باعث شده تا در زمانهای طوالنی انجام واکنش ،کاتالیست
 HZSM-5اصالحنشده با هر نسبتی از ( Si/Alبهویژه نسبتهای باال) پایداری خود را از دست داده و غیرفعال شود[.]79
بنابراین ،نیاز به اصالح کاتالیست با عناصری که باعث جلوگیری از انجام واکنشهای ثانویه و تشکیل کک میشوند ،وجود دارد.
لذا ،در این پژوهش ،زئولیت  HZSM-5با نسبت  Si/Alبرابر  20انتخاب شده است تا پس از اصالح با فسفر ،کمترین
واکنشهای ثانویه انجام پذیرد .زئولیت  HZSM-5با استفاده از عناصری مانند فسفر اصالح میشود تا قدرت و دانسیته
سایتهای فعال کاتالیست تنظیم شوند[ .]76-71در واقع ،عنصر فسفر با سایتهای اسیدی برونشتد برهمکنش داشته و این
سایتها را برای انجام واکنش اصالح کرده است[ .]76-71بالسکو و همکاران[ ]75مدلی را برای چگونگی برهمکنش گونههای
فسفری با سایتهای اسیدی برونشتند ارائه کردهاند .آنها فرض کردند هنگامی که آلومینیومهای شبکه بههم نزدیک
(آلومینیوم جفتشده )3باشند ،یکی از سایتهای اسیدی که مربوط به یکی از آلومینیومهای نزدیک بههم بوده است بدون
تغییر باقی میماند و قدرت اسیدی خود را حفظ میکند و فقط یکی از سایتهای اسیدی برونشتد با گونه فسفری برهمکنش
دارد و آن را تضعیف میکند[ .]75مطالعات کمی در مورد اصالح کاتالیستهای  ZSM-5با استفاده از عنصر فسفر برای واکنش
شکست آلکانها صورت گرفته است .برای مثال ،در سال  ،2008جیانگ و همکاران[ ،]71شکست کاتالیستی آلکانهای C4
( %50ایزوبوتان و  %50نرمال بوتان) را برای تولید اولفینهای سبک بر روی کاتالیست  HZSM-5تصحیحشده با فسفر بررسی
کردند .در مقایسه با  HZSM-5 ،HZSM-5تصحیحشده با فسفر بهمیزان قابلتوجهی گزینشپذیری نسبت به اولفینهای سبک
با مقادیر بارگذاری کمتر از  %7را افزایش داد و با مقادیر بارگذاری باالتر از آن ،مقدار گزینشپذیری کاهش یافت .بنابراین ،فقط
مطالعات کمی در واکنش شکست کاتالیستی آلکانها توسط زئولیت  HZSM-5اصالحشده با فسفر انجام شده است .از طرفی،
تاکنون ،اثر فسفر روی اصالح زئولیت  HZSM-5سنتزشده با وضعیت قرارگیری مختلف آلومینیوم در شبکه در واکنش شکست
کاتالیستی گاز مایع 1جهت تولید اولفینهای سبک بررسی نشده است .همچنین ،امروزه ،پژوهشگران روی تاثیر توزیع
آلومینیوم شبکه زئولیت  ZSM-5بر میزان تولید اولفینهای سبک تمرکز زیادی کردهاند.
در این پروژه ،زئولیتهای  HZSM-5با استفاده از منابع آلومینیوم نیترات و آلومینیوم هیدروکسید و نسبت Si/Al
برابر  20سنتز شده و تاثیر توزیع آلومینیوم روی اصالح زئولیت  HZSM-5با فسفر در واکنش شکست کاتالیستی سوخت گاز
3
5
مایع بررسی شده است .کاتالیستهای تهیهشده با استفاده از تحلیلهای  XRF8 ،N2-BET1 ،FESEM6 ،XRDو NH3-TPD
1. Close Al atoms
2. Single Al atoms
3. Al pairs
4. Liquefied Petroleum Gas
5. X-ray Diffraction
6. Field emission scanning electron microscopy
7. N2-Brunauer, Emmett and Teller
8. X-ray fluorescence
9. NH3-Temperature-programmed desorption
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مشخصهیابی شدند .برای تعیین غلظت آلومینیومهای منفرد و نزدیک بههم ،همچنین ،آلومینیومهای جفت و غیرجفت از
آنالیزهای  XRFو  1DR UV-Visاستفاده شد .عالوهبر این ،تاثیر توزیع آلومینیوم شبکه برعملکرد کاتالیستی و همچنین ،تاثیر
توزیع آلومینیوم روی اصالح زئولیت  HZSM-5با فسفر بر بازده اولفینهای سبک ،بازده محصوالت سنگین  ،C5+میزان کک و
نرخ غیرفعالشدن کاتالیست در واکنش شکست کاتالیستی سوخت گاز مایع به اولفینهای سبک بررسی شده است.

آزمایش و روشها
مواد آزمایشگاهی
منابع آلومینیوم مورد استفاده در سنتز این زئولیت شامل آلومینیوم نیترات نهآبه (هر دو خریداریشده از مرک )2و آلومینیوم
هیدروکسید (خریداریشده از ریدل دهائن )9بوده است .از اتیلن دیآمین 1خریداریشده از شرکت مرک بهعنوان قالب در سنتز
زئولیت  NaZSM-5استفاده شده است .این قالب ارزان بوده و چون دارای اتم نیتروژن در ساختارش است چهاروجهیهای اولیه
 AlO4اولیه زئولیت در اطراف اتمهای نیتروژن تشکیل شده و باعث میشود تا کریستالهای زئولیت  ZSM-5بهخوبی تشکیلشوند[ .]3همچنین ،علت انتخاب دو منبع آلومینیوم تفاوت زیاد توانایی قطبیکردن یونهای منفی آنها در ایجاد بار جزئی
مثبت اتم نیتروژن قالب موجود در ژل اولیه است .توانایی قطبیکردن یونهای  OH-موجود در نمک آلومینیوم هیدروکسید
بسیار بیشتر از یون  NO3-موجود در نمک آلومینیوم نیترات است که باعث تفاوت معنادار در توزیع آلومینیوم شبکه زئولیت
 ZSM-5میشوند[ .]78منبع قلیایی مورد استفاده سود خریداریشده از پاناریک کوئیمیکا 5بوده است .منبع سیلیکا مورد
استفاده سیلیکا سول 90 6درصد وزن خریداریشده از شرکت آلدریچ 1است و سوخت گاز مایع (خوراک واکنش شکست
کاتالیستی) از شرکت بوتان گاز خریداری شد که آنالیز شیمیایی ترکیبات اصلی این سوخت شامل  %16/8پروپان%27/6 ،
ایزوبوتان و  %90/9نرمال بوتان بوده است .قابل ذکر است که در حین آزمایشها از آب یونزدودهشده استفاده شده است.
سنتز زئولیت  HZSM-5با روش هیدروترمال
برای سنتز زئولیت  NaZSM5با نسبت  Si/Alبرابر  ،20ساختار مولکولی زئولیت بهصورت
 40SiO2:1Al2O3:4.5Na2O:1500H2O:10.3EDAاست .ابتدا 0/972 ،گرم آلومینیوم هیدروکسید ( 7/138گرم آلومینیوم
نیترات نهآبه) و  0/173گرم سود درون  28/2میلیلیتر آب مقطر ریخته شد و بهمدت نیم ساعت روی همزن مغناطیسی قرار
داده شد تا در این مرحله ،آلومینیوم هیدروکسید در آب حل شود و محلول Aرا تشکیل دهد .در مرحله بعد 76 ،گرم از سیلیکا
سول توزین و در بشر ریخته شد .سپس 71/5 ،میلیلیتر آب مقطر به آن اضافه و محلول حاصل روی همزن مغناطیسی در
دمای محیط قرار داده شد تا محلول  Bحاصل شود[ .]73محلول  Aقطرهقطره به محلول  Bاضافه و سپس 7/1 ،میلیلیتر از
محلول اتیلن دیآمین به سیستم محلول افزوده شد و بهمدت  15دقیقه روی همزن مغناطیسی قرار گرفت تا نطفه هسته زمان
کافی برای تشکیل را داشته باشد .ذکر این نکته الزم است که نطفه هسته در ابتدا غیرفعال است که در مرحله حرارتدهی
فعال میشود .پس از مرحله زماندهی ،ژل اولیه درون اتوکالو از جنس پلی تترا فلورو اتیلن 8با بدنه فوالد ضدزنگ قرار داده
شد و پس از بستن درب اتوکالو ،درون یک آون با دمای  731درجه سانتیگراد به مدت  11ساعت قرار گرفت .درنهایت،
اتوکالو بیرون آورده شد و بهسرعت خنک شد (درون ظرفی از آب خنک قرار گرفت) .سپس ،زئولیت سنتزشده ،با آب مقطر
1. Diffuse Reflectance UV Visible
2. Merck
3. Riedel-de Haen
4. Ethylene diamine
5. Panreac quimica
6. Silica Sol
7. Aldrich
8. Polytetrafluoroethylene
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شسته و با قیف بوخنر فیلتر شد و بهمدت یک شب ،در آون با دمای  770درجه سانتیگراد قرار گرفت .حال ،برای حذف قالب
از زئولیت ،باید شرایط دمایی مناسب برای کوره انتخاب شود .کالنتری فرد و همکاران[ ]20آنالیز پایداری حرارتی ( 1)TGAرا
برای نمونههای اصالحشده  ZSM-5با اتیلن دیآمین (با مقادیر مختلف) از دمای محیط تا دمای  600درجه سانتیگراد بررسی
کردند .نتایج آنها نشان داد که قبل از دمای  900درجه سانتیگراد وزن کاتالیست کاهش یافته و پس از آن ،وزن زئولیت ثابت
میماند و این بدان معنی است که پس از این دما ،کل اتیلن دیآمین از ساختار زئولیت  ZSM-5خارج شده است .براساس این
نتایج ،بعد از خشکشدن زئولیت سنتزشده در پژوهش حاضر ،برای اینکه اتیلن دی آمین از ساختار زئولیت خارج شود ،نمونه
در جریانی از هوا در دمای  550درجه سانتیگراد بهمدت  1ساعت حرارت 2داده شد .برای  Hفرم کردن زئولیت ،سه مرتبه
تبادل یونی با استفاده از  700میلیلیتر محلول  7موالر آمونیوم نیترات انجام شده است .هرچه دمای محیط واکنش تبادل
یونی باالتر باشد ،بهدلیل کاهش شعاع هیدراسیون یونها (دمای باال سبب حرکت سریعتر مولکولها و کوچکترشدن شعاع
هیدراسیون میشود) و افزایش سرعت واکنش تعویض یون ،در مدت زمان کمتری میتوان به حداکثر تعویض یونی در آن دما
رسید .براساس مراجع ،علت انتخاب سه مرتبه تبادل یونی اطمینان از حداکثر تبادل یون سدیم با یون آمونیوم در زئولیت بوده
است[ .]27،6بنابراین ،با انجام سه مرتبه تبادل یونی در دمای  80درجه سانتیگراد ،میتوان گفت که اکثر یونهای آمونیوم،
جایگزین یون سدیم قابل دسترس در شبکه زئولیت  NaZSM-5شده است .تا این مرحله زئولیت  NaZSM-5به NH4ZSM-5
تبدیل شده است .براساس مراجع ،برای تبدیل  NH4ZSM-5به  HZSM-5عملیات حرارتدهی ،برای خروج گاز آمونیاک ،در
جریانی از هوا در دمای  550درجه سانتیگراد بهمدت  1ساعت طبق واکنش زیر انجام شد[.]22،27

 SiO2 x  Al2 O3  H + NH3
()7
SiO2 x  Al2O3  NH4 
که در آن  xبیانگر نسبت  SiO2/Al2O3بوده است.
اصالح زئولیت سنتزشده  HZSM-5با فسفر
بعد از سنتز زئولیت  HZSM-5با منابع آلومینیوم نیترات و آلومینیوم هیدروکسید و با نسبت  Si/Alژل اولیه برابر با  ،20آنها با
استفاده از فسفر و با روش تلقیح مرطوب 9اصالح شدند .ذکر این نکته الزم است که کاتالیستهای  HZSM-5سنتزشده با منابع
آلومینیوم نیترات و آلومینیوم هیدروکسید بهترتیب بهصورت ) HZSM-5(Nitrateو ) HZSM-5(Hydroxideنامگذاری شده
است .بارگذاری فسفر با  %7وزنی فسفر نسبت به وزن زئولیت انجام شده است .در این مرحله ،ابتدا مقدار  0/792گرم از پودر
نمک دیآمونیوم فسفات درون یک استوانه مدرج ریخته شده و سپس ،حجم آن به  20میلیلیتر رسانده شده است .بعد از آن،
مقدار  9گرم از کاتالیست  HZSM-5به محلول حاصل اضافه و اختالط بهمدت  9ساعت انجام شد .در نهایت ،آب موجود در
محلول ،در دستگاه روتاری در دمای  60درجه سانتیگراد ،خشک شد .سپس ،باقیمانده آب کاتالیست و مخلوط در دمای 770
درجه سانتیگراد بهمدت یک شب خشک شد و بعد از آن ،در دمای  600درجه سانتیگراد بهمدت  5ساعت و با جریانی از هوا
عملیات حرارتدهی انجام شد[ .]73کاتالیستهای زئولیتی ) HZSM-5(Nitrateو ) HZSM-5(Hydroxideاصالحشده با فسفر
بهترتیب بهصورت ) P/HZSM-5(Nitrateو ) P/HZSM-5(Hydroxideنامگذاری شده است.

مشخصهیابی کاتالیستهای سنتزشده
ریختشناسی 1زئولیتهای سنتزشده توسط میکروسکپ الکترونی روبشی با گسیل میدانی الکترون ساخت شرکت
جمهوری چک بررسی شده است .بلورینگی زئولیتهای سنتزشده با استفاده از آنالیز  XRDشرکت  Philips PW 1730با
TE-SCAN

1. Thermo-Gravimetric Analysis
2. Calcination
3. Wet Impregnation
4. Morphology
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استفاده از تابش  ،Cu-Kαدر محدوده  2θبرابر  5تا  50درجه ،بررسی شده است .مساحت سطح ویژه و ایزوترم جذب-دفع
نیتروژن توسط آنالیز  BETبا دستگاه  Autosorb-1MPاز تجهیزات  ،Qantachromeدر دمای  11درجه کلوین ،تعیین شده
است .آنالیز دفع برنامهریزیشده دمایی آمونیاک توسط دستگاه ژاپنی  ،BELCATبرای تعیین اسیدیته کاتالیستهای
سنتزشده ،انجام شده است .برای تعیین آلومینیوم تتراهدرال شبکه از آنالیز  )Philips PW 2404 ( XRFاستفاده شده است.
برای تعیین اتمهای آلومینیوم جفتشده در شبکه زئولیت سنتزشده ،طیف یون کبالت توسط طیفسنج DR UV-Vis
( )Schimadzu, japanثبت شده است.

تعیین توزیع آلومینیوم در شبکه زئولیت  HZSM-5سنتزشده
غلظت آلومینیومهای نزدیک بههم و آلومینیومهای منفرد بهترتیب با استفاده از معادلههای ( )2و ( )9تعیین شده است[:]29،3،8
] [ Alclose ]=2  [Comax
()2
] [ Alsingle ]  [ Altotal ]  2  [Comax
()9
که در آن [Alclose] ،و ] [Alsingleبهترتیب غلظت آلومینیومهای نزدیک بههم و آلومینیومهای منفرد در شبکه زئولیت سنتزشده
است؛ ] [Comaxغلظت کبالت در زئولیت  Co-HZSM-5است که دارای حدکثر ظرفیت تبادل یون کبالت( )IIاست و ][Altotal
غلظت کل آلومینیومهای موجود در زئولیت سنتزشده است .برای تعیین آلومینیومهای جفت و غیرجفت ،که در دسته
آلومینیومهای نزدیک به هم قرار میگیرند ،از معادلههای ( )5( ،)1و ( )6استفاده شده است [:]77،70
) [ Al pair ]=2  ([Co]  [Co]  [Co]
()1
) [Co]i  ki  Ai (i   ,  , 
()5
] [ Alun- pair ]  [ Alclose ]-[ Al pair ]=2 [Comax ]  [ Al pair
()6
که در آن [Alpair] ،و ] [Alun-pairبهترتیب غلظت آلومینیومهای جفت و غیرجفت در شبکه زئولیتاند؛  [Co]iغلظت کبالت در
زئولیت و در جایگاه i؛  kiثابت جذب است که برای زئولیت  ZSM-5مقادیر آن برای سایتهای  β ،αو  γبهترتیب برابر
 0/0027 ،0/0097cm.mmol g-1و  0/0003است [ ]77،70و  Aiمساحت زیر پیک مربوط به جایگاه  iاست که توسط
نرمافزار  Origin pro 8.6محاسبه شده است.

آزمونهای راکتور کاتالیستی
7

واکنشهای شکست کاتالیستی در یک راکتور بسترثابت از جنس کوارتز با قطر داخلی 7سانتیمتر و طول  60سانتیمتر در
فشار اتمسفری انجام شد .راکتور درون محفظه سیلندری قرار گرفته است که بستر کاتالیستی در وسط آن قرار دارد .دمای
بستر کاتالیستی توسط یک ترموکوپل قرار داده شده بر روی دیواره راکتور در نزدیک بستر کاتالیستی (وسط بستر) کنترل و
اندازهگیری میشود .برای تنظیم و کنترل شدت جریان خوراک و نیتروژن از مانومتر (با دقت  0/7میلی لیتر بر دقیقه) استفاده
شده است .بستر کاتالیستی مخلوطی از  0/2گرم زئولیت و  0/5گرم دانههای بیاثر سیلیکا برای جلوگیری از افت فشار راکتور
بوده است .جهت نگهداری بستر کاتالیست رقیقشده ،دو طرف بستر بهوسیله پشم کوارتز محکم شده و سپس راکتور درون کوره
قرار میگیرد .کاتالیستهای بارگذاریشده با عبور  60میلیلیتر بر دقیقه از جریان نیتروژن تا دمای  650درجه سانتیگراد با
نرخ تقریبی  70 ˚C/minپیشگرم شد .بعد از گرمشدن کاتالیست و راکتور تا دمای مورد نظر ،جریان نیتروژن کاهش داده شد.
خوراک ورودی به راکتور مخلوطی از گاز مایع ( 25میلیلیتر بر دقیقه) و گاز نیتروژن ( 25میلیلیتر بر دقیقه) بود که در دمای
 650درجه سانتیگراد وارد راکتور کاتالیستی شد .گازهای خروجی از راکتور ،پس از عبور از کندانسور ،بهسمت شعله هدایت
1. Fixed bed
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شده است .نمای دوبعدی از سیستم آزمایشگاهی شکست کاتالیستی گاز مایع با استفاده از نرمافزار  solid workرسم شد که در
شکل  7نشان داده شده است.

Figure 1- Schematic of reactor set up for catalytic cracking of LPG

شکل  -1طرحواره سیستم آزمایشگاهی شکست کاتالیستی گاز مایع

در نهایت ،محصوالت خروجی با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی )7890A, Agilent( 7آنالیز شد .این دستگاه مجهز
به یک سیستم آشکارساز یونش شعلهای ( 2)FIDبرای تعیین غلظت ترکیبات کربنی در خوراک و محصوالت و یک آشکارساز
هدایتی گرمایی ( 9)TCDبا توجه به ضریب هدایت گرمایی مولکول سبک هیدروژن برای تشخیص هیدروژن است .عالوه بر این،
برای تشخیص گازهایی مانند نیتروژن ،اکسیژن و دی اکسید کربن از یک آشکارساز هدایتی گرمایی دیگر ،با توجه به ضریب
هدایت گرماییشان ،استفاده شده است .درصد تبدیل گاز  ،)X(%)( LPGانتخابپذیری جرمی برای جزء  ،)Si(%)( iو بازده
جرمی جزء  )Yi(%)( iبا استفاده از معادلههای ( )1تا ( )3تعیین شده است[:]73،21
()1

( M LPG )0 - ( M LPG )t
100
( M LPG )0

X (%) 

()8

Mi
100
( M LPG )0 - ( M LPG )t

Si (%) 

Mi
100
( M LPG )0

()3

Yi (%)  Si  X 100 

که در آن  (MLPG)0و  (MLPG)tوزن  LPGدر ورودی راکتور و خروجی راکتور در زمان  tاست و  Miوزن جزء  iدر محصول خروجی
از راکتور است .مقدار کک تشکیلشده با استفاده از یک روش وزن سنجی دقیق با استفاده از یک ترازوی دیجیتال با دقت چهار
رقم اعشار محاسبه شده است .دو ساعت پس از واکنش ،کاتالیست از راکتور خارج شد و وزن آن یادداشت شد .سپس،
کاتالیست درون کوره قرار داده شد تا ککزدایی شده و دوباره وزن آن ثبت شد .اختالف وزن کاتالیست ،قبل و بعد از قراردادن
در کوره ،همان مقدار کک تشکیلشده است[ .]73برای بررسی غیرفعالشدن کاتالیست از معادله ( )70استفاده شده است[:]25
100

()70

X t1  X t f
X t1

Dr (%) 

)1. Gas chromatography (GC
2. Flame ionization detector
3. Thermal Conductivity Detector
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که در آن Xt1 ،میزان تبدیل خوراک پس از گذشت  5دقیقه از انجام واکنش و  Xtfتبدیل خوراک پس از گذشت  720دقیقه از
انجام واکنش است.

بحث و نتایج
مشخصهیابی کاتالیستهای سنتزشده
تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی با گسیل میدانی برای زئولیتهای تهیهشده در شکل  2نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده میشود ،زئولیتهای سنتزشده دارای شکل ششپهلو 1هستند .عالوهبر کریستالهای اصلی ،کریستالهای نامنظم نیز
مشاهده میشوند که ممکن است بهعلت انجام واکنشهای هستهزایی ثانویه باشد .این کریستالهای کوچکتر مجاور یا روی
کریستالهای بزرگتر (کریستالهایی دارای شکل ششپهلو) تشکیل شده است[ .]26عالوهبر این ،پس از اصالح زئولیتها با
فسفر ،ساختار ششپهلو برای هر دو نوع زئولیت سنتزشده تغییر قابل توجهی نکرده است.

Figure 2- SEM images of the (a) HZSM-5 synthesized with aluminum nitrate, (b) modified P/HZSM-5(Nitrate), (c) HZSM-5
)synthesized with aluminum hydroxide and (d) modified P/HZSM-5 (Hydroxide
شکل  -2تصاویر  SEMزئولیتهای الف)  HZSM-5سنتزشده با آلومینیوم نیترات ،ب) زئولیت اصالحشده )،P/HZSM-5(Nitrate
(ج)  HZSM-5سنتزشده با آلومینیوم هیدروکسید و د) زئولیت اصالحشده )P/HZSM-5(Hydroxide
1. Hexagonal
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مساحت سطح  ،BETسطح خارجی ،سطح میکروحفرهها ،حجم میکروحفرهها ،حجم مزوحفرهها و حجم کل حفرهها برای
زئولیتهای سنتزشده  HZSM-5و اصالحشده با فسفر در جدول  7آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،زئولیتها
دارای سطح ویژه باال و حجم حفرههای مناسباند که این موضوع نشاندهنده این است که زئولیتها بهخوبی سنتز شدهاند.
سطح  BETبرای زئولیتهای  ZSM-5سنتزشده توسط خوشبین و همکاران[ ]21در محدوده سطح ویژه بهدستآمده برای
زئولیتهای  ZSM-5سنتزشده در این پژوهش بوده است .بعد از اصالح زئولیت  HZSM-5با فسفر ،هم سطح ویژه و هم حجم
حفرهها با بارگذاری فسفر ،به میزان کمی کاهش یافته است که علت آن میتواند گرفتگی دهانه کانال و حفرههای زئولیت
توسط گونههای فسفری باشد[.]76
همچنین ،ایزوترم جذب-دفع نیتروژن برای کاتالیستهای تهیهشده در شکل  9نشان داده شده است .براساس طبقهبندی
 ،7 IUPACحجم نیتروژن جذبشده در فشار نسبی پایین نشاندهنده وجود جذب در حفرههای میکرو بوده است؛ در حالی که
حجم نیتروژن جذبشده در فشار نسبی باال نشاندهنده وجود جذب در حفرههای مزو بوده است[ .]76همچنین ،دو نوع ایزوترم
شامل ایزوترم نوع ( Iالنگمویر )2برای مواد با حفرههای میکرو و ایزوترم نوع  IVبرای موادی با حفرههای مزو وجود دارد[.]76
جدول  -1مساحت سطح ویژه و حجم حفرههای زئولیتهای تهیهشده
)Vmeso (cm3/g
0.0382
0.0320
0.0339
0.0305

Table 1- Surface area and pore volume of prepared HZSM-5
)SBET (m2/g
)Sext (m2/g
)Smicro (m2/g
)Vtotal (cm3/g
)Vmicro (cm3/g
221
27
194
0.119
0.0812
194
23
171
0.103
0.0710
201
25
176
0.109
0.0751
179
21
158
0.096
0.0655

Sample
)HZSM-5(Nitrate
)P/HZSM-5(Nitrate
)HZSM-5(Hydroxide
)P/ HZSM-5(Hydroxide

Figure 3- N2 adsorption/desorption isotherms for (a) HZSM-5 synthesized with aluminum nitrate, (b) modified P/HZSM-5(Nitrate),
)(c) HZSM-5 synthesized with aluminum hydroxide and (d) modified P/HZSM-5(Hydroxide

شکل  -3ایزوترمهای جذب-دفع نیتروژن برای زئولیتهای الف)  HZSM-5سنتزشده با آلومینیوم نیترات ،ب) زئولیت اصالحشده
)( ،P/HZSM-5(Nitrateج)  HZSM-5سنتزشده با آلومینیوم هیدروکسید و د) زئولیت اصالحشده )P/HZSM-5(Hydroxide

1. International Union of Pure and Applied Chemistry
2. Langmuir
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همانطور که مشاهده میشود ،برای تمامی نمونهها ،جذب نیتروژن در فشار نسبی پایین ( )p/p0<0.1نشاندهنده وجود
میکروحفره در ساختار زئولیتها بوده است .عالوهبر این ،با افزایش فشار نسبی ،رفتار ایزوترم نوع  IVو حلقه هیسترسیس 7نیز
مشاهده شده است .بنابراین ،ایزوترم جذب-دفع نیتروژن برای تمامی نمونهها ترکیبی از ایزوترم نوع  Iو  IVبوده است که
نشاندهنده این است که تمامی کاتالیستها دارای حفرههای میکرو و مزو بودهاند.
الگوهای  XRDکاتالیستهای تهیهشده در شکل  1نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،برای تمامی نمونهها،
دو پیک در محدوده زاویه ˚ 2θ =1-3و سه پیک در محدوده زاویه ˚ 2θ =29-25مربوط به صفحات کریستالی ،200 ،707
 757 ،507و  909ساختار  HZSM-5است[ .]28با وجود این ،شدت پیکها پس از اصالح با فسفر تااندازهای کاهش یافته است
که علت آن میتواند تشکیل گونههای آمورف آلومینیوم فسفات تشکیلشده خارج از شبکه زئولیت در حین اصالح با فسفر
باشد .نتایج مشابه توسط پژوهشگران دیگر بهدست آمده است[.]23

Figure 4- XRD patterns of (a) HZSM-5 synthesized with aluminum nitrate, modified P/HZSM-5 (Nitrate), (b) HZSM-5 synthesized
]with aluminum hydroxide and modified P/HZSM-5(Hydroxide) [7, 28

شکل  -4الگوی پراش  XRDزئولیتهای (الف)  HZSM-5سنتزشده با آلومینیوم نیترات و زئولیت اصالحشده ) ،P/HZSM-5(Nitrateو (ب)
 HZSM-5سنتزشده با آلومینیوم هیدروکسید و زئولیت اصالحشده )]22،7[P/HZSM-5(Hydroxide

تعیین توزیع آلومینیوم شبکه زئولیت HZSM-5
برای تعیین توزیع آلومینیوم شبکه زئولیت  HZSM-5سنتزشده با آلومینیوم نیترات و آلومینیوم هیدروکسید از روابط ( )2تا
( )6استفاده شده است .میزان آلومینیومهای منفرد و آلومینیومهای نزدیک بههم و میزان قرارگیری آلومینیوم جفتشده در
سایتهای کاتیونی در جدول  2نشان داده شده است .بیشترین سهم آلومینیومهای منفرد برابر  %30/6برای زئولیت HZSM-5
سنتزشده با آلومینیوم نیترات بوده است ،بیشترین سهم آلومینیومهای نزدیک بههم برابر  %11/8برای زئولیت HZSM-5
سنتزشده با آلومینیوم هیدروکسید بوده است .برای تعیین آلومینیومهای جفت و غیرجفت از تجزیه طیفهای  DR UV-Visبه

1. Hysteresis loop
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باندهای گاوسین 1با استفاده از نرمافزار  Originpro 8.6استفاده شد که در شکل  5نشان داده شده است .پیک ظاهرشده در
عدد موجی  75700بر سانتیمتر مربوط به سایت کاتیونی  ،αچهار پیک ظاهرشده در عدد موجی 71750 ،78500 ،20800
و  76700بر سانتیمتر مربوط به سایت کاتیونی  βو دو پیک ظاهرشده در عدد موجی  22000و  20700بر سانتیمتر مربوط
به سایت کاتیونی  γاست[ .]70بیشترین سهم آلومینیوم در سایت کاتیونی  βمربوط به زئولیت  HZSM-5سنتزشده با
آلومینیوم هیدروکسید بوده است.

]Figure 5- Decomposed UV visible spectra to Gaussian bands for HZSM-5 synthesized with aluminum hydroxide [7, 10

شکل  -5تجزیه الگوی  DR UV-Visبه باندهای گاوسین برای زئولیت  HZSM-5سنتزشده با آلومینیوم هیدروکسید []7،17
جدول  -2غلظت آلومینیومهای منفرد ،نزدیک بههم (جفتشده و غیرجفت) در شبکه زئولیت  HZSM-5سنتزشده با منابع مختلف
آلومینیوم
Table 2- The concentration of single, close, pair and un-pair Al atoms in the framework of HZSM-5 synthesized with various
aluminum precursors
Sample
Single Al atoms
Close Al atoms
Al pairs
Alpair atoms in sites
)(mmol/g
mmol/g
)(%
mmol/g
)(%
)α (%
)β (%
)γ (%
)HZSM-5(Nitrate
0.6578
90.6
0.0682
9.4
0.0601
45
47
8
)HZSM-5(Hydroxide
0.4014
52.2
0.3396
47.8
0.3304
28
67
5

خواص اسیدی کاتالیستهای تهیهشده
نمودارهای  NH3-TPDبرای زئولیتهای تهیهشده در شکل  6نشان داده شده است .دو پیک دفع آمونیاک در نمودارها مشاهده
شده است .پیک اول در محدوده دمایی  750تا  900درجه سانتیگراد قرار دارد که مربوط به سایتهای اسیدی ضعیف و پیک
دوم در محدوده دمایی  950تا  500درجه سانتیگراد قرار دارد که مربوط به سایتهای اسیدی قوی است .همانطور که
مشاهده میشود ،شدت پیک سایتهای اسیدی قوی ،پس از اصالح زئولیت با فسفر ،کاهش یافته است و همچنین ،قدرت
اسیدی آنها نیز کاهش یافته است .این کاهش میتواند بهعلت برهمکنش گونههای فسفری با اسیدهای قوی برونشتد شبکه
2. Gaussian
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زئولیت باشد .براساس مدلهای ارائهشده توسط پژوهشگران ،احتمال وجود سه نوع برهمکنش گونههای فسفری با سایت
اسیدی برونشتد وجود دارد که در همه مدلها ،سایتهای اسیدی قوی تضعیف میشود )7( :گونههای فسفری بدون شکستن
پیوند  O-Alشبکه زئولیت ،جایگزین سایت اسیدی برونشتد قوی ( )Hدر پل  O-Si-OH-Alمیشود؛ ( )2پیوند مستقیم بین
گونه فسفری و اکسیژن گروه  -Si-OH-Alبا شکستن پیوند  O-Alشبکه تشکیل شده است؛ ( )9فسفر میتواند با زئولیت ،از
طریق تشکیل کاتیون تتراهیدروکسی فسفونیوم بهوسیله پروتوندارکردن اورتوفسفریک اسید (یا پروتوندارکردن پیروفسفریک
اسید) با سایتهای اسیدی برونشتد قوی در پل  ،O-Si-OH-Alاتصال برقرار کند .همانطور که مشاهده میشود ،کاهش
دانسیته سایتهای اسیدی برای نمونه ) P/HZSM-5(Nitrateنسبت به ) P/HZSM-5(Hydroxideبیشتر بوده است .زیرا،
هنگامی که آلومینیومها در وضعیت نزدیک بههم و جفتشده قرار دارند ،یکی از سایتهای اسیدی ،که مربوط به یکی از
آلومینیومهای نزدیک به هم بوده است ،بدون تغییر باقی میماند و قدرت اسیدی خود را حفظ میکند و فقط یکی از سایتهای
اسیدی برونشتد با گونه فسفری برهمکنش دارد و آن را تضعیف میکند[ .]75نسبت سایتهای اسیدی ضعیف به سایتهای
اسیدی قوی برای زئولیتهای ) HZSM-5(Hydroxide) ،P/HZSM-5(Nitrate) ،HZSM-5(Nitrateو )P/HZSM-5(hydroxide
بهترتیب برابر با  7/997 ،2/211 ،7/950و  7/172بوده است.

Figure 6- NH3-TPD profiles of (a) HZSM-5 synthesized with aluminum nitrate, (b) modified P/HZSM-5(Nitrate), (c) HZSM-5
)synthesized with aluminum hydroxide and (d) modified P/HZSM-5(Hydroxide

شکل  -6نمودارهای  NH3-TPDزئولیتهای

الف)  HZSM-5سنتزشده با آلومینیوم نیترات ،ب) زئولیت اصالحشده )،P/HZSM-5(Nitrate

(ج)  HZSM-5سنتزشده با آلومینیوم هیدروکسید و د) زئولیت اصالحشده )P/HZSM-5(Hydroxide
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آزمونهای راکتوری
تاثیر توزیع آلومینیوم بر اصالح زئولیت  HZSM-5با فسفر در واکنش شکست کاتالیستی سوخت گاز مایع و همچنین پایداری
کاتالیستی بررسی شد .بازده محصولهای شکست کاتالیستی سوخت گاز مایع پس از گذشت  210دقیقه از انجام واکنش و با
استفاده از زئولیتهای تهیهشده در شکل  1نشان داده شده است.

)Figure 7- The comparison of product yield in LPG cracking on (a) HZSM-5 synthesized with Aluminum nitrate and hydroxide, (b
modified P/HZSM-5(Nitrate) and HZSM-5(Hydroxide); (c) selectivity for light olefin and (d) feed conversion for prepared catalysts
)(Temperature= 650˚C; LPG flow rate= 25 cm3/min; N2 flow rate= 25 cm3/min, Time on stream=240 min; Zeolite=0.2 g

شکل  -7مقایسه بازده محصوالت در واکنش شکست  LPGتوسط زئولیتهای

الف)  HZSM-5سنتز شده با آلومینیوم نیترات و HZSM-5

سنتزشده با آلومینیوم هیدروکسید( ،ب) زئولیت اصالحشده ) P/HZSM-5(Nitrateو زئولیت اصالحشده )( ،P/HZSM-5(Hydroxideج)
گزینشپذیری اولفینهای سبک و (د) میزان تبدیل خوراک برای کاتالیستهای تهیهشده

(دما  ،657 ˚Cنرخ جریان  LPGبرابرcm3/min

 ،25نرخ جریان نیتروژن برابر ،25 cm3/minزمان واکنش  247دقیقه ،میزان زئولیت  7/2گرم)

همانطور که در شکل -1الف مشاهده میشود ،بازده اولفین سبک (اتیلن+پروپیلن) برای نمونه ) HZSM-5(Nitrateسنتزشده
با آلومینیومهای منفرد باال ،بیشتر از بازده اولفین برای نمونه ) HZSM-5(Hydroxideسنتزشده با میزان پایینتر آلومینیومهای
منفرد بوده است .بازده اولفین سبک برای نمونه ) HZSM-5(Nitrateو ) HZSM-5(Hydroxideبهترتیب برابر  97/7و  29/0درصد
بوده است .در واقع ،آلومینیومهای منفرد شبکه زئولیت باعث بهبود واکنشهای تکمولکولی و متوقفشدن واکنشهای ثانویه
شده است[ .]29از طرفی دیگر ،بازده محصوالت سنگین  C5+برای ) HZSM-5(Hydroxideسنتزشده با میزان آلومینیومهای
نزدیک بههم بیشتر نسبت به کاتالیست ) HZSM-5(Nitrateباالتر بوده است .هرچه آلومینیومهای شبکه بههم نزدیکتر باشد،
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سایتهای اسیدی برونشتد بههم نزدیکتر بوده و واکنشهای جانبی مانند انتقال هیدروژن ،ایزومریشدن ،حلقویشدن و
تشکیل کک و محصوالت سنگین بیشتر انجام شده است[ .]29پس از اصالح زئولیت با فسفر ،بازده اولفینهای سبک نسبت به
زئولیت اصالحنشده بیشتر شده است .علت این بهبود در بازده اولفین ،تضعیف سایتهای اسیدی برونشتد برای متوقفکردن
واکنشهای ثانویه بوده است .بازده اولفین سبک برای نمونه ) P/HZSM-5(Nitrateو نمونه ) P/HZSM-5(Hydroxideبهترتیب
برابر  17/5و  91/8درصد بوده است .این نتایج نشان میدهد که هرچه آلومینیومها از هم دورتر باشند (تعداد بیشتری از
آلومینیوم های شبکه در وضعیت منفرد باشند) ،تاثیر آن بر اصالح زئولیت با فسفر برای تولید اولفین بیشتر بوده است .علت این
بهبود میتواند کاهش اکثر سایتهای اسیدی قوی زئولیت توسط گونههای فسفری باشد که مانع از انجام واکنشهای ثانویه
شده است .برعکس ،زمانی که آلومینیومها در وضعیت نزدیک بههم و جفتشده قرار دارند ،یکی از سایتهای اسیدی که مربوط
به یکی از آلومینیومهای نزدیک بههم بوده است بدون تغییر باقی میماند و قدرت اسیدی خود را حفظ میکند و فقط یکی از
سایتهای اسیدی برونشتد با گونه فسفری برهمکنش دارد و آن را تضعیف میکند و دیگر سایت قوی باقی خواهد ماند که
باعث انجام واکنشهای جانبی بیشتر نسبت به زئولیت ) P/HZSM-5(Nitrateخواهد شد .عالوهبر این ،نتایج شکل -1ج و د
نشان داد ازبین کاتالیستهای تهیهشده ،بیشترین میزان گزینشپذیری برای اولفینهای سبک و بیشترین میزان تبدیل خوراک
بعد از انجام واکنش ( 210دقیقه) مربوط به نمونه زئولیت ) P/HZSM-5(Nitrateبود.
تغییرات میزان تبدیل خوراک و بازده اولفین سبک نسبت به زمان واکنش برای شکست کاتالیستی سوخت گاز مایع
توسط کاتالیستهای تهیهشده در شکل  8نشان داده شده است.

Figure 7- (a) Feed conversion and (b) olefin yield versus time on stream for LPG catalytic cracking on the prepared catalysts
)(Temperature= 650˚C; LPG flow rate= 25 cm3/min; N2 flow rate= 25 cm3/min, Time on stream=240 min; Zeolite=0.2 g

شکل ( -7الف) میزان تبدیل خوراک و (ب) بازده اولفین نسبت به زمان واکنش برای بررسی پایداری کاتالیستی در شکست کاتالیستی
سوخت گاز مایع توسط کاتالیستهای تهیهشده ((دما  ،657 ˚Cنرخ جریان  LPGبرابر ،25 cm3/minنرخ جریان نیتروژن برابر،25 cm3/min
میزان زئولیت  7/2گرم)
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از بین کاتالیستهای تهیهشده ،پایداری کاتالیست زئولیت ) P/HZSM-5(Nitrateدر مدت زمان انجام واکنش نسبت به
بقیه کاتالیستها باالتر بوده است .بازده اولفین زئولیتهای سنتزشده ) HZSM-5(Nitrateو ) HZSM-5(Hydroxideبهترتیب از
 %11/3به  %97/7و از  %11/8به  %29/0کاهش یافته است .در حالی که برای زئولیتهای اصالحشده ) P/HZSM-5(Nitrateو
) P/HZSM-5(Hydroxideبهترتیب از  %13/8به  %17/5و از  %18/1به  %91/8کاهش یافته است .این کاهش بهعلت انجام
واکنشهای ثانویه و پشتسرهم مانند الیگومریشدن ،7حلقویشدن و تشکیل کک آنها بوده است .ذکر این نکته الزم است که
واکنشهای ثانویه توسط زئولیتهای اصالحشده با فسفر ،نسبت به زئولیتهای  HZSM-5اصالحنشده کمتر انجام شده و در
نتیجه میزان کاهش اولفین کمتر بوده است .همچنین ،کمترین کاهش در میزان تبدیل از  %81/9به  %68/1برای زئولیت
) P/HZSM-5(Nitrateمشاهده شده است .بنابراین ،بهترین پایداری برای زئولیت اصالحشده ) P/HZSM-5(Nitrateبوده است.
نسبت پروپیلن به اتیلن ،غیرفعالشدن زئولیتهای تهیهشده و درصد کک تشکیلشده روی کاتالیست پس از گذشت 210
دقیقه از زمان واکنش بررسی شده است و نتایج آن در جدول  9آورده شده است .پارامتر غیرفعالشدن کاتالیست برای نمونه
) HZSM-5(Nitrateو ) HZSM-5(Hydroxideبهترتیب  79/2و  21/6درصد بوده است که نشان میدهد زئولیت سنتزشده با
آلومینیومهای منفرد بیشتر ،پس از گذشت  210دقیقه ،فعالیت بیشتری داشته است و کک کمتری تشکیل شده است.
همچنین ،تاثیر آلومینیومهای منفرد بر اصالح زئولیت با فسفر در میزان کاهش کک تشکیلشده و افزایش فعالیت کاتالیست
بیشتر بوده است .بنابراین ،زئولیت اصالحشده ) P/HZSM-5(Nitrateدارای کمترین درصد کک ( )%6و کمترین پارامتر
غیرفعالشدن ( )%27/97بوده است .عالوهبر این ،نسبت پروپیلن به اتیلن با نسبت سایتهای اسیدی ضعیف به قوی رابطه
مستقیم دارد[ .]90،97برای کاتالیست اصالحشده ) P/HZSM-5(Nitrateباالترین نسبت پروپیلن به اتیلن برابر  0/386بهدست
آمده است که این زئولیت باالترین نسبت سایت اسیدی ضعیف به قوی ( )2/211را در بین کاتالیستهای تهیهشده داشته
است[.]90،97
جدول  -3نرخ غیرفعالشدن ،درصد کک ایجادشده روی زئولیتهای تهیه شده و نسبت پروپیلن به اتیلن
Table 3- Deactivation rate, coke percent loaded on prepared zeolites and propylene to ethylene ratio
Sample
)X0(%
)Xf(%
)Dr(%
Coke percent
Propelene/ethylene
)(wt%
(P/E) ratio
)HZSM-5(Nitrate
92.3
60.8
34.13
13.2
0.873
)P/HZSM-5(Nitrate
87.3
68.7
21.31
6.0
0.986
)HZSM-5(Hydroxide
94.2
56.1
40.44
24.6
0.840
)P/ HZSM-5(Hydroxide
89.3
63.5
28.89
11.8
0.892

نتیجهگیری
در این مطالعه ،ابتدا زئولیتهای  HZSM-5با توزیع مختلف آلومینیوم شبکه با روش هیدروترمال سنتز شده و سپس ،با
استفاده از روش تلقیح مرطوب با عنصر فسفر ،اصالح شد تا عملکرد کاتالیستی آنها در واکنش شکست کاتالیستی گاز مایع
بررسی شود .مشخصهیابی کاتالیستهای تهیهشده با استفاده از تحلیلهای  XRF ،N2-BET ،FESEM ،XRDو  NH3-TPDانجام
شد .نتایج نشان داد که ساختار زئولیتهای سنتزشده دارای شکل ششپهلو هستند که پس از اصالح با فسفر ساختار خود را
حفظ کرده است .ایزوترم جذب-دفع نیتروژن برای تمامی نمونهها ترکیبی از ایزوترم نوع  Iو  IVبوده است که نشاندهنده این
است که تمامی کاتالیستها دارای حفرههای میکرو و مزو بودهاند .نتایج آنالیز دفع برنامهریزیشده دمایی آمونیاک نشان داد که
سایتهای اسیدی قوی زئولیتها ،پس از اصالح با فسفر ،کاهش یافته است .بیشترین سهم آلومینیومهای منفرد برابر %30/6
برای زئولیت  HZSM-5سنتزشده با آلومینیوم نیترات بوده است .بیشترین سهم آلومینیومهای نزدیک بههم برابر  %11/8برای
زئولیت  HZSM-5سنتزشده با آلومینیوم هیدروکسید بوده است .بازده اولفین سبک (اتیلن+پروپیلن) برای نمونه HZSM-
1. Oligomerization
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 سنتزشده با میزانHZSM-5(Hydroxide)  بیشتر از بازده اولفین برای نمونه، سنتزشده با آلومینیومهای منفرد باال5(Nitrate)
P/HZSM-  بیشتر ازP/HZSM-5(Nitrate)  بازده اولفین سبک برای نمونه.پایینتر آلومینیومهای منفرد بوده است
 تاثیر آن بر اصالح زئولیت با، بوده است که نشاندهنده این است که هرچه آلومینیومها از هم دورتر باشند5(Hydroxide)
 دارایP/HZSM-5(Nitrate)  زئولیت اصالحشده، در بین کاتالیستهای تهیهشده. بیشتر بوده است،فسفر برای تولید اولفین
 کمترین،)0/386(  بیشترین نسبت پروپیلن به اتیلن،)%27/97(  کمترین پارامتر غیرفعالشدن،)%6( کمترین درصد کک
.) و بهترین پایداری بوده است%76/6( کاهش در بازده اولفین نسبت به زمان انجام واکنش
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English Abstract

Effects of Phosphorus on modification of HZSM-5 zeolite synthesized with
different framework aluminum distribution in catalytic transformation of
LPG to light olefins
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In this work, HZSM-5 zeolites with aluminum nitrate and aluminum hydroxide and Si/Al ratio 20 were
synthesized and the effect of framework aluminum distribution on modification of HZSM-5 with
phosphorous were investigated in catalytic cracking of LPG. The prepared catalysts were characterized by XRay Diffraction, Field Emission Scanning Electron Microscopy, Nitrogen Adsorption-desorption, X-Ray
Fluorescence and NH3-Temperature Programmed Desorption analyses. Aluminum distribution in the
framework of HZSM-5 was determined by chemical analysis of X-Ray Fluorescence and reflectance UVVisible analyses. The highest proportion of single Al atoms was found to be 90.6% for HZAM-5 synthesized
with aluminum nitrate and the highest proportion of close Al atoms in the zeolite framework was 47.8% for
HZAM-5 synthesized with aluminum hydroxide. The catalytic cracking tests showed that the catalytic
stability and the olefin yield in LPG cracking for HZAM-5 synthesized with aluminum nitrate, were greater
than those of HZAM-5 synthesized with aluminum hydroxide. After 240 min, the olefin yield just decreased
from 49.8% to 41.5% for P/HZSM-5 synthesized with higher single Al atoms. Also, the propylene to ethylene
ratio, yield of C5+ heavy products, coke percent and deactivation rate for P/HZSM-5(Nitrate) catalyst were
determined to be 0.986, 2%, 6% and 21.31%, respectively.
Keywords: LPG, Aluminum Distribution, HZSM-5, Single Aluminum, Phosphorus, Light Olefin
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