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چکیده :در این مقاله نانوکاتالیست  NiMoبر پایه ماده زائد گِل قرمز با درصدهای متفاوتی از تقویتکننده بور ،با استفاده
از روش تلقیح سنتز شده است .برای بررسی خواص فیزیکی و ساختاری این نانوکاتالیستها از آنالیزهای ،XRF ،XRD
 FESEM ،BETو  FTIRاستفاده شده است .نتایج بهدستآمده نشاندهنده حذف بخش اعظم سدیم و کلسیم موجود در
گِل قرمز ،که باعث مستعد شدن آن به کلوخهشدن میشوند ،افزایش سطح ویژه و کاهش اندازه ذرات آن و رسیدن به
مقیاس نانو درنتیجه انجام فرایند فعالسازی است .همچنین تقویتکننده بور باعث توزیع یکنواخت ذرات روی سطح پایه،
افزایش فاز فعال و کاهش تشکیل اسپینل نیکل در کاتالیست میشود .نتایج حاصل از بررسی فعالیت نانوکاتالیستهای
تهیهشده در فرایندهای هیدروکراکینگ و هیدرودیسولفوریزاسیون نشاندهنده این است که خاصیت اسیدی ایجادشده
توسط تقویتکننده بور باعث میشود که محصول حاصل از فرایند هیدروکراکینگ حاوی مقدار باالتری برش کروسین و
بنزین باشد و در مقابل مقدار برشهای سنگین کاهش مییابد .بهعالوه ،نانوکاتالیست حاوی مقدار بهینه بور ( ./1%وزنی)
میتواند میزان ترکیبات گوگرددار در محصول نهایی را به مقدار قابلتوجهی کاهش دهد.
کلیدواژگان :نانوکاتالیست  ،NiMoگِل قرمز ،بور ،هیدروکراکینگ ،هیدرودیسولفوریزاسیون

مقدمه
در سالهای اخیر پاالیشگاهها و دیگر صنایع پاالیش نفتی دستخوش تغییرات و نوآوریهای بسیاری شدهاند که این تغییرات
بهمنظور مقابله با خالی شدن مخازن و کاهش کیفیت نفت خام است .این امر در حالی است که بازار تقاضا در جهت تولید
سوختهایی است که ترکیب آنها کامالً مطابق با قوانین سختگیرانه زیستمحیطی است .همچنین ،در طول سالهای گذشته
تقاضا برای تولید محصوالت میان تقطیر افزایش یافته است .در این میان ،واحدهای هیدروکراکینگ در ارتقاء نفت خام سنگین،
پسماندها و جریانهایی که نمیتوانند بهعنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرند ،نقش حیاتی دارند .بهمنظور نیل به این هدف،
کاتالیستهای فرایند هیدروکراکینگ نقش غیرقابلانکاری را ایفا میکنند[ .]4-8بهعبارتدیگر ،بهمرورزمان ،هیدروکربنهای
سنگین از ارزش ویژهای برخوردار شدهاند ،که این امر به دلیل کاهش سهم هیدروکربنها و روغنهای متداول در مخازن نفتی
است ،همچنین بسیاری از فناوریهای نوین ،برای استخراج و فراوری خوراکهای سنگین توسعه یافتهاند .بنابراین ،انتظار
میرود که تولید هیدروکربنهای سنگین به میزان بیشینه  82/9میلیون بشکه در روز در سال  2626برسد .فرایند
هیدروکراکینگ معموالً بهعنوان یکی از مؤثرترین فناوریها برای تبدیل برش پایینی (کف) یک بشکه نفت خام به محصوالت
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سبکتر و باارزش باالتر شناخته میشود .این فرایند شامل استفاده از کاتالیستهای دو عاملی در دمای حدود  426-996 °Cو
در حضور فشار هیدروژن نسبتاً باالی هیدروژن است .بنابراین در سالهای اخیر ،توسعه کاتالیستهای فعال با ویژگیهایی از
قبیل مقاومت باال در برابر کک و ناخالصیهای موجود در خوراک از قبیل ترکیبات فلزی ،موضوع تحقیقات فراوانی بوده
است[ .]0،2بنابراین میبایست کاتالیستهایی با فاز فعال بیشتر و همچنین خاصیت اسیدی مناسب تولید کرد بهگونهای که
انتخابپذیری برای تولید محصوالت مدنظر افزایش یابد[.]86-9
در حال حاضر توسعه یک فرایند برای پاالیش خوراکهای سنگین و پسماندهای برج تقطیر ،بدون استفاده از کاتالیست
با فعالیت باال بسیار مشکل است .فرایند هیدروکراکینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست .درواقع توسعه این فرایند وابسته به
توسعه کاتالیستهای با فعالیت و انتخابپذیری قابلقبول است[ .]84-88کاتالیستهای فرایند هیدروکراکینگ شامل
کاتالیستهای دوعاملیاند که عبارتاند از :عامل کراکینگ و عامل هیدروژناسیون-دیهیدروژناسیون .عامل اولیه توسط پایههای
اسیدی تأمین میشود درحالیکه عامل ثانویه توسط فلزاتی که روی سطح پایه نشانده میشوند ،انجام میگیرد .سایتهای
اسیدی (زئولیت کریستالی ،سیلیکا آلومینا امورف ،مخلوط زئولیت کریستالی و اکسیدهای آمورف) مسئولیت فرایند کراکینگ را
برعهده میگیرند .فلزات نجیب ) (Pd, Ptیا سولفید فلزات غیرنجیب ) (Mo, W, Co, Niعامل قسمت هیدروژناسیون-
دیهیدروژناسیون هستند .این فلزات ،فرایند هیدروژناسیون خوراکها را پیش میبرند و درنتیجه باعث واکنشپذیرتر شدن
ماده اولیه در فرایند کراکینگ و همچنین بهبود حذف هترو اتمها میشوند[ .]82کاتالیستهای شامل مولیبدن و تنگستن که
بهوسیله کبالت و یا نیکل تقویت شدهاند و بهصورت ) Ni(Co)Mo(Wشناخته میشوند بهطور گسترده در این صنعت مورد
استفاده قرار میگیرند .فاز فعال کاتالیستهای نامبرده غالباً بهصورت  Ni(Co)Mo(W)Sنمایش داده میشود و یکی از اهداف،
تولید هر چه بیشتر فاز فعال ،طی فرایند آمادهسازی کاتالیست است .بهمنظور بیشینه کردن تولید محصوالت با ارزش ،تنظیم
قدرت اسیدی و همچنین تنظیم نسبت فعالیت هیدروژناسیون به فعالیت سایتهای اسیدی ضروری است[.]80،2
عالوهبر موارد ذکرشده ،توسعه مدلهای سینتیکی قدرتمند برای فرایند هیدروکراکینگ هیدروکربنهای سنگین کار
دشواری است که این امر بهدلیل پیچیدگیهای این خوراکهاست .تجزیهوتحلیل ترکیبات موجود در اینگونه خوراکها و
همچنین شبکه واکنشی پیچیده آنها ،دشوار است .فرایند هیدروکراکینگ ترکیبات سنگین دربرگیرنده تعداد زیادی گونههای
هیدروکربنی است که در طول واکنشهای متعدد تولید میشوند .ترکیبات آسفالتینی پیچیدهترین ساختار را در بین
هیدرکربنهای سنگین داراست و دربرگیرنده طیف وسیعی از ترکیبات است .مولکولهای بزرگ آسفالتین عموماً غنی از
هیدروکربنهای پلی آروماتیکی هستند .بهعالوه گونههای متعدد دیگری نیز در هیدروکربنهای سنگین قابلشناساییاند.
روشهای مختلفی برای مدلسازی سینیتیکی هیدروکربنهای سنگین گزارش شده است که از میان آنها روش المپ یکی از
متداولترین تکنیکهاست .بهعلت طبیعت پیچیده خوراکهای سنگین ،درنظرگرفتن هر ترکیب بهصورت مستقل در مدل
سینتیکی امکانپذیر نیست .روش المپ شامل دستهبندی گونههای حاضر در فرایند براساس ویژگیهای مشترک مانند
نقطهجوش ،گروههای عاملی ،طول زنجیره هیدروکربنی ،وزن مولکولی و قطبیت است .روش المپ گسسته یک روش سنتی
است که گونهها براساس نقطهجوش دستهبندی میشوند ،بهگونهای که تمامی سیستم واکنش تحت پوشش قرار میگیرد،
گونههای دستهبندیشده سپس توسط مسیرهای واکنش به یکدیگر متصل میشوند .ازجمله مزیتهای این روش ،محدود
کردن تعداد واکنشها و کاهش تعداد پارامترهای تخمین زدهشده ،در پژوهش موردنظر است .این روش بهطور گسترده برای
واکنشهای فراوری با هیدروژن و هیدروکراکینگ مورد استفاده قرار میگیرد[.]89،0،2
8
امروزه تولید مواد پسماند در صنایع مختلف به مقدار قابلتوجهی در حال افزایش است .گل قرمز ازجمله این مواد است
که به مقدار زیادی در صنایع آلومینیوم ،تولید میشود و تخلیه آن ،با توجه به اینکه دارای خاصیت بازی باالیی است ،در

1. Red Mud
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محیطزیست مشکالت عدیدهای را بهوجود آورده است .بیش از پانزده نوع گونه معدنی مختلف ،درون پسماند جامد گِل قرمز
موجود است که میتوانند آلودگیهای قابلتوجهی را برای منابع آبهای زیرزمینی ایجاد کند[ .]26-81،4این پسماند،
حاوی اکسید فلزات باارزشی ازجمله اکسید تیتانیوم ،سیلیکا ،آلومینا و اکسید آهن است .تحقیقات بسیاری در جهت پتانسیل
نهفته در این پسماند برای استفاده دوباره بهعنوان یک ماده ثانویه صورت گرفته است[ .]29-28در تحقیقات مختلف
صورتگرفته ،نقش قابلتوجهی که هر یک از این اجزا در کاتالیستهای فرایند هیدروکراکینگ دارند ،بهاثبات رسیده است.
بنابراین ،میتوان از این پسماند جامد بهعنوان پایه کاتالیستها بهره برد .بهعالوه ،بهکارگیری گل قرمز ،ازلحاظ اقتصادی
بسیار مقرونبهصرفه است[ .]29-24یکی از نکاتی که در مورد استفاده از گِل قرمز باید مدنظر قرار گیرد ،خاصیت اسیدی آن
است ،زیرا همانگونه که بیان شد ،قدرت اسیدی از ویژگیهای مهم پایه کاتالیستهای فرایند هیدروکراکینگ است .با توجه به
اینکه خاصیت اسیدی گِل قرمز ضعیف است ،یکی از اقدامات مهم در جهت بهکارگیری آن بهبود خاصیت اسیدی آن
است[.]96-21
روشهای متفاوتی برای بهبود خاصیت اسیدی کاتالیستهای فرایند هیدروکراکینگ و درنتیجه افزایش فعالیت
کاتالیستهای پیشنهادشده است که میتوان به استفاده از تقویتکنندههای ثانویه از قبیل بور و زیرکونیا اشاره کرد؛ و در این
میان ،استفاده از تقویتکننده بور در کاتالیستهای هیدروکراکینگ ترکیبات سنگین ،توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
یونهای بورات بهعنوان یکی از بهترین اصالحکنندهها شناخته میشوند که بهطور مؤثری عالوهبر اینکه فعالیت کاتالیست را در
واکنش هیدروکراکینگ افزایش میدهند ،فعالیت کاتالیستهای فرایندهای هیدروتریتینگ را نیز ارتقاء میدهند .طبق مطالعات
صورت گرفته ،بهعنوان مثال زمانی که تقویتکننده بور به پایه آلومینا اضافه میشود این تقویتکننده با گروههای هیدروکسیل
روی سطح پایه پیوند برقرار میکند و تشکیل یک تک الیه رو سطح آلومینا میدهد[ .]99-98با توجه به اینکه که قدرت
الکترونگاتیوی اتم بور از اتم آلومینیوم بیشتر است؛ بنابراین قدرت اسیدی گروههای هیدروکسیل در حضور بور بیشتر از زمانی
است که پایه فاقد تقویتکننده بور است .بهعالوه زمانی که تقویتکننده بور روی سطح پایه را میپوشاند از ورود اتمهای نیکل
و یا کبالت به درون ساختار پایه ممانعت میکند درنتیجه اتمهای نیکل (کبالت) بیشتری وارد الیههای  MoS2و یا WS2
میشوند بنابراین احتمال تشکیل فاز فعال  NiMoSو یا ( NiWSفاز فعال کاتالیستی در فرایندهای هیدروکراکینگ و
هیدروتریتینگ) بر روی سطح پایه افزوده میشود[.]99-94
تحقیقات بسیاری درزمینه تأثیر تقویتکننده بور روی کاتالیستهای فرایندهای هیدروژنی صورت گرفته است .بهعنوان
مثال ،چِن و همکارانش دریافتند که فعالیت هیدرودیسولفوریزاسیون کاتالیست  CoMo/B-γ-Al2O3در حضور خوراکهایی
مانند پسماندهای برج تقطیر و گازوییل اتمسفریک ،8در مقایسه با کاتالیست عاری از تقویتکننده بور (کاتالیستهای مرسوم
 )CoMo/γ-Al2O3بهمراتب باالتر است .طبق نتایج حاصلشده در این تحقیق ،هنگامیکه نسبت  Al/Bبرابر با  9/2باشد،
کاتالیست مورد مطالعه حداکثر فعالیت را در فرایند  2HDSداراست و یا بهعبارتدیگر ،این مقدار بهینه بور افزودهشده به
کاتالیست است[ .]91عالوهبر موارد ذکرشده ،طبق مطالعات صورت گرفته توسط رامیرز و همکارانش ،فعالیت کاتالیست
 CoMo/B-γ-Al2O3که به روش تلقیح آماده شده ،در واکنش هیدرودیسولفوریزاسیون تیوفن ،هنگامیکه بور به میزان 6/1
درصد وزنی افزوده شود ،بیشترین مقدار است[.]93
با توجه به اینکه پسماند گِل قرمز پیش از فعالسازی از خاصیت اسیدی و ساختاری مناسبی برخوردار نیست ،در این
تحقیق ،توسعه کاتالیستی بر پایه گِل قرمز بررسی شده است که بتواند شرایط الزم برای کاربرد در فرایند هیدروکراکینگ و
هیدرودیسولفوریزاسیون را دارا باشد .در این تحقیق به بررسی مشخصات کاتالیست  NiMoبر پایه گل قرمز تهیه شده به روش

)1. Atmospheric Gas Oil (AGO
)2. Hydrodesulfurization (HDS
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تلقیح و تقویتشده با بور پرداخته شده است .تکنیکهای مختلفی ازجمله  4FTIR ،9FESE ،2XRF ،8XRDو  2BETبرای
تعیین مشخصات کاتالیست سنتز شده مورد استفاده قرارگرفته است .عملکرد این کاتالیست در فرایند هیدروکراکینگ و
هیدرودیسولفوریزاسیون کاتالیستی روی خوراک کروسین مورد بررسی قرارگرفته است.

مواد و روشها
مواد مورد استفاده در سنتز نانوکاتالیستها
مشخصات مواد بهکاررفته در سنتز نانوکاتالیستهای  NiMoبرپایه گِل قرمز و تقویتشده با درصدهای متفاوت بور در جددول 8
ارائه شده است .همانطور که مالحظه میشود کلیه مواد بهغیراز گل قرمز ،از شرکت مرک تهیه شده است.
Table 1- Materials used for synthesis of boron-containing NiMo nanocatalysts supported on red mud by impregnation method

جدول  -1مواد شیمیایی استفاده شده در سنتز نانوکاتالیست  NiMoبر پایه گل قرمز تقویتشده با بور به روش تلقیح
Company
)Jajarm alumina plant (Iran
Merck
Merck
Merck

Catalyst support
molybdenum precursor
nickel precursor
Boron precursor

Materials
Red mud
)Ammonium heptamolybdate ((NH4)6Mo7O24·4H2O
)nickel (II) nitrate hexahydrate (Ni(NO3)2(H2O)6
)Boric acid (H3BO3

روش سنتز
همانگونه که در قسمتهای قبل بیان شد ،گِل قرمز دارای  pHباال (خاصیت بازی باال) و سطح ویژه پایینی است .همچنین
بهدلیل وجود سدیم و کلسیم در بین اجزاء تشکیلدهنده آن ،مستعد کلوخهشدن در طول فرایند کاتالیستی موردنظر است؛
بنابراین قبل از بهکارگیری آن بهعنوان پایه کاتالیست ،میبایست طی فرایندی که به فرایند فعالسازی گِل قرمز معروف است،
0
میزان سدیم و کلسیم موجود در گل قرمز کاهش یابد .روش فعالسازی کاتالیست که با نام روش پرت و کریستوفرسون
شناخته میشود اولین بار توسط دو محقق با این اسامی بهکار گرفته شد.
نمودار جریان مراحل فعالسازی گِل قرمز در شکل  8نشان داده شده است .فعالسازی گِل قرمز به روش پرت و
کریستوفرسون طی چند مرحله انجام میشود .ابتدا  86گرم از گل قرمز به همراه  836گرم آب مقطر به مدت  82دقیقه همزده
میشوند تا مخلوط دوغابی حاصل شود .در ادامه  81گرم محلول  %98 ،HClوزنی به آرامی به مخلوط دوغابی اضافه میشود و
مخلوط حاصل به مدت  42دقیقه همراه با همزدن میجوشد .بعد از اتمام زمان جوشیدن ،حجم مخلوط به  166ccرسانده
میشود و با افزودن تدریجی محلول آمونیاک pH ،محلول به  1رسانده میشود .در ادامه محلول به مدت  96دقیقه در دمای
 26 °Cهمزده میشود .محلول نهایی بهدستآمده بهوسیله کاغذ صافی فیلتر میشود و سه مرتبه با آب مقطر شسته میشود تا
اطمینان حاصل شود که یونهای کلر کامالً حذف شدهاند .رسوب باقیمانده به مدت  82ساعت در دمای  886°Cخشک شده و
در انتها به مدت  2ساعت در دمای  266°Cکلسینه 9میشود .محصول بهدستآمده بهعنوان گِل قرمز فعال شده و یا تعدیل
شده شناخته میشود و بهصورت  1ARMنمایش داده میشود.

)1. X-Ray Diffraction (XRD
2. X-ray Fluorescence Spectrometers
)3. Field Emmision Scanning Electron Microscopy (FESEM
)4. Fourier Transform Infrared (FTIR
)5. Brunauer, Emmett, and Teller (BET
6. Pratt and Christoverson
7. Calcination
)8. Activated Red Mud (ARM
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Activation Red Mud
Ammonia solution
NH4OH

Red Mud
Deionized Water

RM

HCl Solution: 31 wt.%

Mixing for 15 min at 50 C
Heating from 50 C to boiling point
Mixing for 45 min at boiling point with reflux
Adding water until the volume totaled 800 ml
Adding ammonia solution until pH=8 0.1 while stirring
Mixing for 30 min at 50 C
Filtration and washing with deionized
water until pH=7 to remove residue chloride ions
Drying for 12 h at 110 C
Repeating the mentioned procedure twice
Calcination for 2 h at 500 C
)Support: activated red mud (ARM
)Figure 1- Preparation steps of synthesis activated red mud (ARM

شکل  -1نمودار جریان مراحل فعالسازی گل قرمز

بعد از فعالسازی گِل قرمز ،نوبت به تهیه کاتالیست بر پایه آن میرسد .تهیه کاتالیستهای  NiMo/ARMبه روش تلقیح
و تقویتشده با بور طی چند مرحله انجام میشود .کاتالیستهای تهیه شده  NiMo/ARMحاوی درصدهای متفاوتی از بور
است .تهیه کاتالیست بر پایه گِل قرمز فعالشده طی دو مرحله انجام میگیرد .در مرحله اول میبایست پایه تقویتشده تهیه
شود؛ بنابراین ،ابتدا با استفاده از روش تلقیح ،محلول آبی شامل اسید بوریک که بهعنوان پیشساز تقویتکننده بور مورد
استفاده قرار میگیرد ،روی سطح  ARMنشانده میشود .در ادامه محلول حاوی گل قرمز فعال شده و بور به مدت  82ساعت
در دمای  886°Cخشک شده و در انتها به مدت  4ساعت در دمای  266°Cکلسینه میشود .مرحله دوم شامل تهیه کاتالیست
موردنظر است .در این قسمت به روش تلقیح به ترتیب محلولهای آبی شامل  (NH4)6Mo7O24.4H2Oو  Ni(NO3)2.6H2Oکه
بهعنوان پیشسازهای مولیبدن و نیکل مورد استفاده قرار میگیرند ،روی سطح پایه تهیه شده در مرحله قبل ،نشانده میشوند.
محلول آبی آماده شده به مدت  82ساعت در دمای  886°Cخشک شده و در انتها به مدت  4ساعت در دمای  266°Cکلسینه
میشود .نمودار جریان مراحل تهیه کاتالیست  NiMo/B-ARMدر شکل  2نشان داده شده است.

روشهای تعیین خصوصیات
بهمنظور بررسی و تعیین خصوصیات ساختاری نانوکاتالیستهای سنتز شده و اطمینان از ایجاد ساختارهای موردنظر ،از
آنالیزهای مرسوم در حیطه فناوری نانو استفاده میشود .برای تعیین عناصر موجود در پایه کاتالیست ،از آنالیز  XRFدر دانشگاه
تربیت مدرس استفاده میشود .برای تعیین ساختار کریستالی کاتالیستهای سنتزی از آنالیز پراش اشعه ایکس توسط دستگاه
 XRDمدل  D5000ساخت شرکت  Siemensدر محدوده  2θ=10-90°استفاده شده است .برای بهدست آوردن سطح ویژه از
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روش  BETبهوسیله دستگاه  Gemini VIIساخت کشور آمریکا کمک گرفته شده است .در این روش با استفاده از منحنیهای
ایزوترم جذب و واجذب سطح ویژه نمونهها اندازهگیری شده است .آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی میدانی  FESEMبا
استفاده از دستگاه  HITACHIمدل  S-4160ساخت کشور ژاپن ،با حد تفکیک  9 nmبرای بررسی اندازه نمونهها و تعیین
مورفولوژی آنها استفاده شد؛ و درنهایت آنالیز  FTIRاز نمونهها توسط دستگاه  UNICAM 4600برای شناسایی ساختاری در
محدوده  066-4666 cm-1انجام گرفت .در انتها بهمنظور بررسی فعالیت نانوکاتالیستهای تهیه شده ،عملکرد آنها در
فرایندهای هیدروکراکینگ و هیدرودیسولفوریزاسیون کروسین در فشار اتمسفریک مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخصات
محصوالت حاصل از فرایند مانند نقطه اشتعال ،گرانروی ،میزان گوگرد و شناسایی برشهای مختلف ازقبیل نفتا ،کروسین و
بنزین توسط دستگاههای مربوطه اندازهگیری شد.
B precursor
Support

H3BO3
0, 0.8, 1.5, 2.3 and 3 wt.% as B2O3

ARM

Mixing at 50 C until evaporation of all water

Drying for 12 h at 110 C

Calcination for 2 h at 500 C
Mo precursor
(NH4)6Mo7O24·4H2O

Ni precursor
Deionized Water

B-promoted support: B-ARM

Ni(NO3)2.6H2O

Mixing for 1 h at 50 C

Mixing for 90 min at 50 C

Mixing for 90 min at 50 C

Drying for 12 h at 110 C

Calcination for 4 h at 500 C

Nanocatalyst: NiMo/B-ARM
Figure 2- Preparation steps of synthesis NiMo/B-ARM nanocatalysts for hydrodesulfurization process

شکل  -2نمودار جریان مراحل سنتز کاتالیست  NiMo/B-ARMجهت استفاده در فرایند هیدروکراکینگ و هیدرودیسولفوریزاسیون

روش ارزیابی عملکردکاتالیستها
نمودار جریان سیستم آزمایشگاهی مورد استفاده در فرایندهای هیدروکراکینگ و هیدرودیسولفوریزاسیون بهمنظور بررسی
میزان فعالیت هیدروکراکینگ و حذف کاتالیستی گوگرد موجود در خوراک و بازده فرایند هیدرودیسولفوریزاسیون در شکل 9
نشان داده شده است.
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1, 2, 3 ,4 and 5: Cylinder

6 and 7: Pressure Regulator
Valve
8 and9: Pressure Indicator

H2/N2

12

10 and 11: Needle Valve

12 and 13: None-Return

13

16

14

8

10

Valve
15

14 and 15: Gas Flowmeter

9

11

16: Mixer
17: Thermocouple

N2

17

18: Temperature Indicator
19: Pomp

6

7

Vent

H2

20: Feed Container

22

21: Product Container
22: Condenser

N2

Products

Feed

He Air

23: Gas Chromatography
Temperature
Controller

N2

GC
N2

He Air

5

3

H2

18

Furnace/Reactor
20

19

21

23

4

2

1

Figure 3- Experimental setup for catalytic activity test of NiMo/B-ARM nanocatalysts toward hydrodesulfurization and
hydrocracking

شکل  -3نمودار جریان سامانه آزمایشگاهی برای ارزیابی عملکرد نانوکاتالیست  NiMo/B-ARMدر فرایندهای هیدرودی سولفوریزاسیون
و هیدروکراکینگ خوراک نفتی

راکتور مورد استفاده در این فرایند ،یک لوله  Uشکل از جنس کوارتز است که تحت فشار اتمسفری کار میکند 6/0 .گرم
از کاتالیست سولفیدی تهیهشده درون راکتور قرار داده میشود .قبل و بعد از بستر کاتالیستی نیز از گلولههای شیشهای
بهمنظور توزیع مناسب خوراک و گازهای ورودی به بستر کاتالیستی کمک گرفته میشود .راکتور مورد استفاده درون یک کوره
قرار داده میشود که یک سیستم گرمایی مناسب برای کنترل و ثابت نگهداشتن دما در محدوده  426°Cاست .زمان آزمایش 2
ساعت است که از لحظه ورود هیدروژن ،نیتروژن و خوراک به سیستم آغاز میشود .گاز هیدروژن و گاز نیتروژن بعد از عبور از
یک دبیسنج ،که دبی گازها را بهترتیب در مقدار  866 ml/minو  26 ml/minثابت نگه میدارند ،وارد یکی از ورودیهای لوله
 Uشکل شده و از روی بستر کاتالیستی عبور میکنند .همچنین خوراک واکنش توسط یک میکروپمپ با دبی 6/9 gr/minاز
یکی دیگر از ورودیهای راکتور وارد سیستم واکنش میشود .محصوالت واکنش هیدروکراکینگ و هیدرودیسولفوریزاسیون که
شامل گاز هیدروژن سولفید ،هیدروکربنهای شامل  4اتم کربن و کمتر (هیدروکربنهای گازی) ،هیدروکربنهای شامل بیش از
 4اتم کربن (هیدروکربنهای مایع) و سایر محصوالت جانبیاند و همچنین گاز هیدروژن واکنش نداده و گاز نیتروژن از دهانه
دیگر به بیرون از راکتور هدایت میشوند .محصوالت واکنش بعد از عبور از یک کندانسور دورن یک ظرف جمعآوری میشوند.
خوراک واکنش کروسین است .نمونهبرداری قبل و بعد از انجام هر آزمایش انجام میشود و توسط تجهیزات کروماتوگرافی
) (SIMDIS GC, Agilentکه مجهز به ستون  DB-2887و آشکارساز  8FIDاست ،مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین
خصوصیات محصوالت واکنش مانند نقطه اشتعال ،گرانروی و مقدار گوگرد بهترتیب توسط دستگاههای آنالیز )،Eralytics (D93
) Anton Paar (D445که هر دو ساخت کشور اتریش اند و  X-ray sulfur analyserساخت کشور کره ،مورد آنالیز قرار میگیرد
و بازده نانوکاتالیستهای تولیدی در فرایند هیدرودیسولفوریزاسیون خوراکهای نفتی مطابق فرمول ( )8محاسبه میشود:
)

()8

( )
)

(
(

) (

)1. Flame Ionization Detector (FID
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نتایج و بحث
تعیین خصوصیات پایه نانوکاتالیست
آنالیز  XRFپایه نانوکاتالیستها
جدول  2اجزای تشکیلدهنده گِل قرمز را قبل و بعد از انجام فرایند فعالسازی نشان میدهد که بهوسیله آنالیز  XRFحاصل
شده است .همانگونه که در قسمتهای قبل بیان شد ،هدف از فرایند فعالسازی گِل قرمز ،حذف عناصری ازقبیل سدیم و
کلسیم است ،زیرا وجود چنین اجزائی ،بهخصوص سدیم ،باعث مستعدشدن پایه کاتالیست به کلوخهشدن میشود .همانگونه
که اطالعات این جدول نشان میدهند ،میزان سدیم و کلسیم در گِل قرمز طی فرایند فعالسازی بهمیزان چشمگیری کاهش
یافته است ،این نتایج تأییدکننده این واقعیت است که فرایند فعالسازی با موفقیت انجام شده است[.]48،46
Table 2- Composition of red mud and activated red mud

جدول  -2اجزاء تشکیلدهنده گِل قرمز قبل و بعد از فرایند فعالسازی
)ARM (wt.%
13.97
20.48
42.69
10.61
6.68
0.23
0.91
0.20
0.09
0.13

)RM (wt.%
13.17
11.64
32.69
4.92
20.09
3.90
1.0
0.80
0.06
0.10

Composition
SiO2
Al2O3
Fe2O3
TiO2
CaO
Na2O
MgO
K2O
MnO
P2O5

آنالیز  XRDپایه نانوکاتالیستها
بهمنظور بررسی ساختار کریستالی نمونههای موردنظر از آنالیز  XRDاستفاده میشود .الگوی  XRDقبل و بعد از فرایند
فعالسازی ،در محدوده  ،2θ=86-16°در شکل  4نشان داده شده است .همانگونه که در شکل مشخص شده است ،گونههای
هماتیت ) ،(Fe2O3 JCPDS: 01-085-0599گوتیت ) ،(FeO(OH), JCPDS: 01-081-0462لپیدوکروست (FeO(OH), JCPDS:
) ،01-076-2301هیدروکسید آهن ) ،(Fe(OH)3, JCPDS: 00-038-0032دیاسپور )،(AlO(OH), JCPDS: 00-005-0355
گیبسیت )  ،(Al(OH)3, JCPDS: 01-070-2038روتیل ) ،(TiO2, JCPDS: 01-082-0514کلسیم کربنات (CaCO3, JCPDS:
)،01-070-0095کلسیم سیلیکات ) ،(Ca2SiO4, JCPDS: 00-031-0297گرومانتیت (Na (Si2O4 (OH)) H2O, JCPDS:01-
) ،077-0983پاراسپوریت ) ،(Ca5 (SiO4)2CO3, JCPDS:00-029-0307پروسکایت ) (CaTiO3, JCPDS:00-001-1055با کمک
این آنالیز برای گِل قرمز پیش از فرایند فعالسازی شناسایی شدهاند؛ اما پس از انجام مرحله فعالسازی و تهیه گِل قرمز فعال
شده ،تنها گونههای هماتیت ،روتیل و کلسیم سیلیکات بر روی آن شناسایی شدهاند.
با توجه به نتایج حاصل شده میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که در اثر انجام فرایند فعالسازی ،هیچکدام از گونههای
حاوی آلومینیوم و همچنین گونههای حاوی سیلیکا (بهاستثنای کلسیم سیلیکات) و آهن (بهاستثنای هماتیت) ،در آنالیز XRD
مربوط به گل قرمز فعال شده مشاهده نشدند .دلیل این امر را میتوان اینگونه بیان کرد که درنتیجه انجام فرایند فعالسازی و
کلسینه کردن ،گونههای ذکرشده بهطور کامل روی سطح توزیعشدهاند و یا ساختار آمورف بهخود گرفتهاند[ .]42با توجه به
اینکه طی فرایند فعالسازی مقدار زیادی از سدیم و کلسیم موجود در نمونه حذفشدهاند ،بنابراین گونه حاوی سدیم،
گرومانتیت ،در گِل قرمز فعال شده مشاهده نمیشود .همچنین از میان گونههای حاوی کلسیم ،تنها گونه کلسیم سیلیکات در
گِل قرمز فعال شده مشاهده میشوند و گونههای دیگر حاوی کلسیم مانند کلسیم کربنات ،پاراسپوریت و پروسکایت ،طی
فرایند فعالسازی حذف شدهاند که این مشاهدات کامالً موافق با نتایج حاصل شده از آنالیز  XRFاست[.]49،46،22
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Figure 3- XRD patterns of (a) red mud, (b) activated red mud

شکل  -4آنالیز  XRDگل قرمز ،الف) قبل از فرایند فعالسازی ،ب) بعد از انجام فرایند فعالسازی

آنالیز  FESEMپایه نانوکاتالیستها
بهمنظور بررسی و شناسایی شکل ،اندازه و توزیع ذرات تشکیلدهنده مواد از آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی میدانی
) 1 (FESEMکمک گرفته میشود .تصاویر  FESEMپایه گِل قرمز قبل و بعد از فعالسازی در شکل  2نشان داده شده است.
بهعالوه برای بررسی دقیقتر تصاویر بهدست آمده از آنالیز  FESEMو مشخص کردن جنبه دیگری از تأثیر فرایند فعالسازی
روی خواص ساختاری پایه تهیه شده ،توزیع اندازه ذرات گِل قرمز ،به کمک نرمافزار  Image-Jمحاسبه شد و نتایج حاصل شده
در شکل  0مشاهده میشد.
)(a

)(b

200 nm

200 nm

Figure 4- FESEM images of (a) red mud and (b) activated red mud.

شکل  -5آنالیز  FESEMگل قرمز :الف) قبل انجام فرایند فعالسازی و ب) بعد از انجام فرایند فعالسازی
)1. Field Emmision Scanning Electron Microscopy (FESEM
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Figure 5- Particles size histogram of activated red mud
شکل  -6آنالیز اندازه ذرات گِل قرمز فعالشده ARM

همانگونه که تصاویر  FESEMگویای آن است ،با انجام فرایند فعالسازی ،ذرات بهصورت یکنواختتری پخش میشوند
درنتیجه نانوکاتالیستهای تهیه شده ساختار همگونتری دارند .دلیل این امر را میتواند اینگونه تفسیر کرد که استفاده از
اسیدکلریدریک طی فرایند فعالسازی ،باعث اسیدی شدن محلول آمادهسازی میشود و درنتیجه ،خاصیت اسیدی ایجاد شده
میتواند باعث تخریب کلوخههای حاصل از تجمع ذرات شد[ .]44،49،46نتایج حاصل از نرمافزار  Image-Jبیانگر این امر است
که ذرات نانومتری درنتیجه انجام فرایند فعالسازی در ساختار گِل قرمز ایجاد شده است بهگونهای که متوسط اندازه ذرات
تشکیل شده در گِل قرمز فعال شده برابر  81/42 nmاست.

آنالیز سطح ویژه پایه نانوکاتالیستها
سطح ویژه گِل قرمز قبل و بعد از انجام فرایند فعالسازی ،با استفاده از آنالیز  BETدر شکل  9نشان داده شده است .نتایج بیانگر
این است که درنتیجه انجام مرحله فعالسازی سطح ویژه گل قرمز بهطور چشمگیری افزایش مییابد و از مقدار  88 m2/grبه
 862 m2/grمیرسد .لذا ،همانگونه که در قسمتهای قبل بیان شد ،یکی از اهداف فرایند فعالسازی بهروش پرت و کریستوفرسون
افزایش سطح ویژه گل قرمز است که با توجه به نتایج حاصل میتوان اذعان کرد که به یکی از اهداف مطلوب رسیدهایم.
200
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Figure 6- BET surface area of RM, ARM

شکل  -7آنالیز سطح ویژه گل قرمز قبل و بعد از انجام فرایند فعالسازی
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با توجه به اینکه هر چه سطح ویژه پایه کاتالیست بیشتر باشد ،درنتیجه سطح در دسترس برای قرارگیری فاز فعال بر
روی سطح بیشتر است ،درنتیجه فاز فعال بهخوبی روی سطح پایه توزیع میشود و احتمال تجمیع و کلوخهشدن آن کاهش
مییابد .بنابراین ،انتظار میرود افزایش سطح باعث افزایش کارایی کاتالیستهای فرایندهای هیدروکراکینگ و هیدرو
دیسولفوریاسیون شود[.]44

آنالیز  FTIRپایه نانوکاتالیستها
نمودار  FTIRگِل قرمز ،قبل و بعد از انجام فرایند فعالسازی ،در شکل  1و در محدوده  066-4666 cm-1ارائه شده است .در
این طیف ،پیکهای در محدوده عدد موجی  2126 ،8499 ،199 cm-1و  2380مربوط به گونه کلسیم کربنات است[,46 ,22
 .]42 ,49با توجه به اینکه اینگونه ،طی فرایند فعالسازی و شستشو با اسید حذف میشود ،این پیکها تنها در طیف FTIR
گِل قرمز پیش از فعالسازی مشاهده شدهاند و در گِل قرمز فعالشده دیده نمیشوند .این نتایج کامالً موافق با نتایج حاصل
شده در آنالیز  XRDهستند.

(a) RM
(b) ARM

a
)Transmittance (a.u.

b

)Wavenumbers (cm-1
)Figure 7- FTIR spectra of (a) red mud (RM) and (b) activated red mud (ARM

شکل  -8آنالیز  FTIRگل قرمز ،الف) قبل از فرایند فعالسازی ،ب) بعد از انجام فرایند فعالسازی

پیک در محدوده عدد موجی  8096 cm-1مربوط به گونه هماتیت موجود در گِل قرمز است و شدت این پیک در گِل
قرمز فعال شده ،بیشتر است[ .]46همچنین ،پیکهای در محدوده عدد موجی  8629 ،310 cm-1و  8609مربوط به پیوندهای
 Si-Oو یا بهعبارتدیگر گونههای سیلیکا موجود در دو نمونه است[ .]42،49،22همانگونه که در شکل مشاهده میشود ،پیک
در محدوده عدد موجی  8609 cm-1که مربوط به گونههای سیلیکاست ،تنها در گل قرمز فعالنشده وجود دارد .بنابراین،
میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که مقداری از سیلیکا موجود در گل قرمز طی فرایند فعالسازی حذف شده است که این
امر میتواند بهدلیل شستشو با اسیدکلریدریک و یا مرحله کلسینهکردن گِل قرمز باشد .بهعالوه پیکهای در محدوده عدد
موجی  093 cm-1و  126مربوط به پیوندهای  Al-Oو پیک در محدوده عدد موجی  926 cm-1مربوط به پیوندهای Ti-O
هستند[.]40،96
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تعیین خصوصیات نانوکاتالیستهای سنتزی
آنالیز  XRDنانوکاتالیستها NiMo/B-ARM

الگوی  XRDکاتالیستهای  NiMo/ARMتقویتشده با مقادیر متفاوت از بور و تهیه شده به روش تلقیح ،در محدوده
 2θ=86-16°در شکل  3نشان داده شده است .همانگونه که در شکل مشاهده میشود ،در تمامی کاتالیستها گونههای
هماتیت ) ،(Fe2O3, JCPDS: 01-085-0599روتیل  (TiO2, JCPDS: 01-082-0514و کلسیم سیلیکات(Ca2SiO4, JCPDS: 00-
) ،031-0297که در گِل قرمز فعال شده نیز موجود بودند ،مشخص شدهاند.

◊ Hematite
Rutile
 B2O3
 Calcium silicate
 NiFe2O4

NiMo/B-Al2O3 (B%):
(a) 0.0
(b) 0.7
(c) 1.5
(d) 2.3
(e) 3
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)Intensity (a.u.
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d
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)2θ (degree
Figure 8- XRD patterns of (a) activated red mud and NiMo/B-ARM with B loadings of(b) 0 wt.%, (c) 0.7 wt.%, (d) 1.5 wt.%, (e) 2.3
wt.% and (f) 3 wt.%

شکل  -9آنالیز  XRDکاتالیست  NiMo/ARMتهیه شده به روش تلقیح و تقویتشده با بور

انتظار میرود با افزودن پیشسازهای مولیبدن و نیکل به گل قرمز فعال شده ،گونههای  NiO ،MoO3و  NiMoO4روی
سطح پایه شکل بگیرند ،اما در هیچکدام از کاتالیستها تهیه شده این گونهها مشاهده نشدهاند .توجیه این امر را میتوان به
چند دلیل بیان کرد :الف) این گونهها با توزیع و پراکندگی باالیی روی سطح پخش شدهاند ،ب) این گونهها بهصورت آمورف
روی سطح پایه شکل گرفتهاند ،ج) اندازه این گونهها روی سطح پایه ،کمتر از مقدار معینی است که میتواند توسط این آنالیز
شناسایی شود ( ،)4 nmد) مقدار اضافه شده از پیشساز نیکل اندک است ،بنابراین از طریق آنالیز اشعه ایکس قابلشناسایی
نیست[ .]43-49عالوهبر گونههای ذکرشده ،گونه ) NiFe2O4 (JCPDS: 00-003-0875نیز در تمامی نمونهها در زوایای ،24°
 2θ=90مشاهده میشود و در اثر افزودن بور به کاتالیست ،شدت این پیکها کاهش مییابد .دلیل این امر را اینگونه میتوان
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توجیه کرد که زمانی که نیکل به پایه عاری از تقویتکننده بور افزوده میشود ،قسمی از نیکل وارد ساختار پایه میشود و
تشکل گونههای  NiFe2O4را میدهد .در اثر افزودن بور به پایه کاتالیست الیهای از گونههای )B2O3 (JCPDS: 00-013-0570
روی سطح پایه شکل میگیرد و از ورود نیکل به درون ساختار پایه جلوگیری میکند .بنابراین ،اتم نیکل بیشتری وارد الیههای
 MoO3میشود و درنتیجه شانس تشکیل گونه  ،NiMoO4که فاز فعال در واکنشهای هیدروژناسیون و هیدروتریتینگ است،
افزایش مییابد .درنتیجه میتوان انتظار داشت که در اثر افزودن تقویتکننده بور ،فاز فعال بیشتری تشکیل میشود و در ادامه
فعالیت کاتالیستهای مزبور در فرایندهای هیدروژناسیون و هیدروتریتینگ نیز افزایش مییابد[ .]28 ،26نکته دیگری که با
توجه به نتایج حاصل شده آشکار میشود ،عدم مشاهده پیک مربوط به گونه  B2O3در کاتالیستهایی که حاوی کمتر از %9
وزنی بور هستند ،است و تنها در کاتالیست  NiMo/ARMکه محتوی  %9وزنی بور است پیک مزبور در زاویه  2θ=94°مشاهده
میشود .دلیل این واقعیت را میتوان اینگونه بیان کرد که درنتیجه اضافه کردن مقدار اندک بور به کاتالیست ،روی سطح پایه
یک تکالیه از گونههای بور-اکسیژن بهصورت پلیمری تشکیل میشود که بهخوبی روی سطح پایه توزیع شده است ،بهدلیل
مقدار اندک بور افزوده شده ،توسط اشعه ایکس قابل شناسایی نیست .در مقابل زمانی که میزان بیشتری تقویتکننده بور اضافه
میشود ( %9وزنی) باعث تشکیل یک چند الیه از گونههای بور میشود و درنتیجه پیک مربوط به اینگونه توسط آنالیز XRD
شناسایی میشود[.]94
آنالیز  FESEMنانوکاتالیستها NiMo/B-ARM

برای بررسی اندازه ذرات کاتالیست  NiMo/B-ARMتهیهشده به روش تلقیح ،از آنالیز  FESEMکمک گرفته شد .تصاویر
 FESEMمربوط به این نانوکاتالیست با مقدار بور  6%و  6/1%وزنی در شکل  86ارائه شده است .با توجه به تصاویر ارائه شده،
بهوضوح دیده میشود که اضافه کردن بور به نانوکاتالیست به میزان  6/1%وزنی ،باعث ریزشدن ذرات میشود اما از سوی دیگر،
همانگونه که در مراجع ذکر شده است ،کاهش اندازه ذرات باعث افزایش احتمال کلوخهشدن کاتالیستها میشود و این امر در
مورد کاتالیست حاوی  6/1%وزنی بور مشاهده میشود.
)(a

)(b

100 nm

100 nm

Figure 9- FESEM images of NiMo/B-Al2O3 nanocatalysts with different B-loadings of (a) 0 wt.% and (b) 0.8 wt.%

شکل  -11آنالیز اندازه ذرات نانو کاتالیستهای تهیهشده  NiMo/B-ARMبه روش تلقیح و تقویتشده با بور ،الف)  %1وزنی بور و
ب)  1/8وزنی بور
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همانطور که اشاره شد ،استفاده از تقویتکننده منجر به ریزشدن ذرات کاتالیست میشود .با کوچکترشدن اندازه ذرات،
سطح خارجی و چسبندگی آنها افزایش مییابد و درنتیجه انباشتگی ذرات نیز افزایش مییابد .از طرف دیگر تحقیقات نشان
میدهد که افزودن ترکیباتی که منجر به تغییر  pHمحلول آمادهسازی میشوند ،بهعنوان فعالکننده سطح کاتالیست خواهند
بود و وجود این فعالکنندهها امکان کلوخهشدن ذرات تشکیلدهنده کاتالیست را افزایش میدهند .تقویتکننده بور نقش
فعالکننده سطحی را دارد درنتیجه اضافه کردن آن باعث مستعدشدن کاتالیست به کلوخهشدن میشود].[9
آنالیز  BETنانوکاتالیستها NiMo/B-ARM
سطح ویژه کاتالیستهای  NiMo/B-ARMتهیه شده به روش تلقیح و با درصدهای متفاوت بور در جدول  9نشان داده شده
است .همانطور که نتایج گویای آن است افزایش بور به این کاتالیستها باعث کاهش سطح ویژه آنها میشود ،دالیل مختلفی
برای توجیه این امر در مراجع مختلف بیان شده است که به اختصار در ادامه توضیح داده میشود .در اثر افزودن بور ،ذرات این
تقویتکننده با ورود به حفرات پایه ،باعث انسداد آنها میشوند و درنتیجه سطح در دسترس کاتالیست کاهش مییابد.
همچنین افزودن تقویتکننده بور باعث ایجاد سایتهای اسیدی جدید روی سطح پایه میشود و قدرت اسیدی کاتالیست
افزایش مییابد .بهعبارتدیگر محیط اسیدی تشدید میشود و حفرات پایه در محیط اسیدی دچار تخریب و یا تبدیل به حفرات
با قطر بزرگتر میشوند .درنتیجه سطح کاتالیست کاهش مییابد[ .]22 ،41 ،49با توجه به اینکه سطح ویژه کاتالیست نقش
کلیدی در عملکرد راکتوری کاتالیست بازی میکند ،کاهش سطح ویژه کاتالیستهای حاوی تقویتکننده بور از نقاط ضعف این
کاتالیستها بهشمار میآید ،که میبایست بهوسیله بهبود خواص کاتالیستی دیگر ،مانند خاصیت اسیدی ،این نقطه ضعف
پوشانده شود.
Table 3- BET surface area of NiMo/ ARM nanocatalysts with different B loadings

جدول  -3آنالیز  BETنانو کاتالیستهای تهیهشده  NiMo/ARMبه روش تلقیح و تقویتشده با بور
)Surface area (m2/gr

Catalyst

72

NiMo/B(0%)-ARM

68

NiMo/B(0.7%)-ARM

63

NiMo/B(1.5%)-ARM

59

NiMo/B(2.3%)-ARM

56

NiMo/B(3%)-ARM

آنالیز  FTIRنانوکاتالیستها NiMo/B-ARM

نمودار  FTIRکاتالیست  NiMo/ARMتقویتشده با بور و تهیهشده به روش تلقیح در شکل  88و در محدوده  4666 cm-1تا
 066ارائه شده است .در این طیف پیکهای در محدوده عدد موجی  034 cm-1و  129مربوط به پیوندهای  ،Al-Oپیکهای در
محدوده عدد موجی  8640 cm-1و  8809مربوط به پیوندهای  ،Si-Oپیک در محدوده عدد موجی  929 cm-1مربوط به
پیوندهای  Ti-Oو پیک در محدوده عدد موجی  8090 cm-1مربوط به پیوندهای  Fe-Oاست[ .]42 ،49 ،22همچنین پیک در
محدوده عدد موجی  322 cm-1میتواند مربوط به پیوندهای  Ni-Oو  Mo=Oو پیکهای در محدوده عدد موجی  8282 cm-1و
 8469مربوط به گونههای حاوی کربنات باشد .بهعالوه ،پیک در محدوده عدد موجی  29666 cm-1مربوط به جذب
دیاکسیدکربن موجود در جو بهوسیله نمونههایی است که در هوا آماده میشوند ،است[.]40,96
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(e) 3

Figure 10- FTIR spectra of NiMo/B-ARM nanocatalysts with different B-loadings: (a) 0 wt.%, (b) 0.7 wt.% (c) 1.5 wt.%, (d) 2.3
wt.% and (e) 3 wt.%

شکل  -11آنالیز  FTIRکاتالیستهای  NiMo/ARMتهیهشده به روش تلقیح و تقویتشده با بور

ارزیابی عملکرد نانوکاتالیستها
ارزیابی عملکرد کاتالیستهای سنتز شده در فرایند هیدروکراکینگ
همانگونه که در قسمتهای قبل بیان شد ،افزایش خاصیت اسیدی کاتالیست ،یکی از روشهای افزایش فعالیت آن در فرایند
هیدروکراکینگ است .طبق نتایج حاصلشده در مطالعات مختلف ،این امر واضح است که با افزایش تقویتکننده بور ،خاصیت
اسیدی کاتالیست نیز افزایش مییابد .همچنین بور باعث افزایش فعالیت هیدروژناسیون کاتالیست میشود ،زیرا هنگامیکه این
تقویتکننده به کاتالیست افزوده میشود ،یک الیه محافظ روی سطح پایه تشکیل میدهد که از ورود اتمهای نیکل به درون
پایه ممانعت میکند .درنتیجه تعداد اتمهای نیکل بیشتر در فاز فعال ) (NiMoSشرکت میکند و درنهایت منجر به تشکیل
بیشتر فاز فعال میشود .همچنین تشکیل این الیه محافظ روی سطح پایه باعث میشود که برهمکنش بین فاز فعال و پایه
ضعیف شود که این امر خود نتایج مثبتی را در جهت بهبود فرایند هیدروژناسیون به همراه دارد .از یکسو ،تضعیف برهمکنش
بین فاز فعال ،باعث بهبود سولفیداسیون نانوکاتالیستهای سنتزی میشود و از سوی دیگر ،افزودن تقویتکننده بور ،باعث
افزایش تشکیل فاز فعال نوع دوم (حالت چندالیهای) نسبت به نوع اول (حالت تکالیهای) میشود .فاز فعال نوع دوم در مقایسه
با فاز فعال نوع اول ،بهمراتب فعالیت بیشتری در فرایندهای هیدروژنی از خود نشان میدهد[ .]26،41،49،94با توجه به مطالب
بیانشده ،تأثیر افزودن تقویتکننده بور ،بر فعالیت هیدروکراکینگ نانوکاتالیستهای  NiMo/B-ARMدر جدول  4و شکل 82
نشان داده شده است.
با توجه به دادههای ارائهشده در جدول  ،4با افزایش تقویتکننده بور ،گرانروی محصوالت تولیدشده در واکنش
هیدروکراکینگ ،به طرز محسوسی کاهشیافته است که این نتایج تائید کننده افزایش خاصت اسیدی کاتالیست درنتیجه
8

افزودن تقویتکننده بور است .همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،طی فرایند بدون کاتالیست (آزمایش مبنا)  ،گرانروی
1. Blank Test
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محصول تولیدی کمتر از زمانی است که کاتالیست اضافه شده است .تفسیر این نتیجه اینگونه بیان میشود که فرایند
کراکینگ در دو مسیر حرارتی و کاتالیستی پیش میرود .طی فرایند عاری از کاتالیست ،تنها کراکینگ حرارتی رخ میدهد اما
زمانی که کاتالیست به فرایند اضافه میشود ،با توجه به قدرت هیدروژناسیون کاتالیست که برخالف کراکینگ عمل میکند و از
شکستن پیدرپی مولکولها جلوگیری میکند ،از کاهش گرانروی جلوگیری میکند و درنتیجه در مقایسه با فرایند عاری از
کاتالیست ،گرانروی افزایش مییابد .همچنین طبق دادههای ارائه شده در جدول ،با افزایش تقویتکننده بور ،نقطه اشتعال

8

افزایش مییابد .همانگونه که در مراجع مختلف به اثبات رسیده است ،ترکیبات سیرشده مانند پارافینها و نفتنها از نقطه
اشتعال باالتری نسبت به ترکیبات دارای پیوندهای دوگانه و سهگانه مانند آروماتیکها و اولفینها ،برخوردار هستند .همانگونه
که بیان شد ،افزایش تقویتکننده بور باعث بهبود قدرت هیدروژناسیون کاتالیست میشود که درنتیجه فعالیت هیدروژناسیون،
سهم ترکیبات سیرنشده (اولفینها و آروماتیکها) در محصول نهایی کاهش مییابد ،بنابراین نقطه اشتعال افزایش مییابد .به
عالوه ،همانگونه که در جدول مشاهده میشود با افزایش تقویتکننده بور به کاتالیستهای سنتزی ،مقدار گاز تولید شده
بهعنوان محصول ،در مقایسه با فرایند عاری از کاتالیست و یا فرایند در حضور کاتالیست عاری از بور ،کمتر است .باوجود
افزایش خاصیت اسیدی کاتالیست درنتیجه افزودن تقویتکننده بور ،انتظار میرود که مقدار گاز تولید شده نیز افزایش یابد؛ اما
با توجه به پراکندگی مناسب فاز مربوط به فعالیت هیدروژناسیون (فلزات فعال  )NiMoو قرار گرفتن در نزدیکی سایتهای
اسیدی ،بهمحض شکستن مولکول خوراک توسط سایتهای اسیدی و تولید رادیکال آزاد ،از شکستن مجدد این رادیکالهای
آزاد جلوگیری میکند .درنتیجه از تولید ترکیبات گازی ممانعت میشود .بهعبارتدیگر فعالیت هیدروژناسیون کاتالیست قابل
رقابت با فعالیت کراکینگ آن است .مسلم است که هدف اصلی فرایند هیدروکراکینگ ،تولید هر چه بیشتر محصوالت سبک
مطلوب مانند کروسین از خوراکهای سنگین است .از سوی دیگر ،تولید هر چه کمتر محصوالت گازی از دیگر اهداف این
فرایند است ،زیرا با افزایش تولید میزان گاز ،سهم محصوالت مطلوبی از قبیل کروسین و بنزین ،در محصول نهایی کاهش
مییابد که این امر مغایر با اهداف فرایند هیدروکراکینگ است .با توجه به مطالب ذکرشده ،افزودن تقویتکننده بور به
کاتالیستها ،تکنیکی مفید در جهت تأمین اهداف فرایند هیدروکراکینگ است.
Table 4- Properties of obtained liquid products and amount of gas produced in hydrocracking process.

جدول  -4خواص محصول مایع حاصلشده پس از فرایند هیدروکراکینگ خوراک کروسین و مقدار گاز تهیه شده در هر فرایند
)Gas (wt.%
30
26
24.5
24
24 , 12
23

)Viscosity (mm2/s, 40 °C
2.01
1.7034
1.9211
1.6930
1.5955
1.5115
1.4353

)Flash Point (°C
49
55
57
58
56
58
56

Catalyst
Feed
Blank Test
NiMo/B(0%)-ARM
NiMo/B(0.8%)-ARM
NiMo/B(1.5%)-ARM
NiMo/B(2.3%)-ARM
NiMo/B(3%)-ARM

بهمنظور بررسی تأثیر افزودن تقویتکننده بور روی برشهای تشکیلدهنده محصول مایع حاصلشده ،این محصوالت را به
برشهای مختلف تقسیمبندی میکنیم که عبارتند از )8 :برش نفتا با نقطهجوش کمتر از  )2 ،(C3-C9) 826°Cبرش کروسین
با نقطهجوش بین  826°Cتا  )9 ،(C9-C15) 226°Cبرش بنزین با نقطهجوش بین  226°Cتا  (C15-C22) 926°Cو  )4برشهای
سنگین با نقطهجوش بیش از  .(C22+) 926°Cشکل  82نشاندهنده برشهای موجود در محصول مایع حاصلشده بعد از اتمام
واکنش است .همانگونه که مشاهده میشود با افزایش مقدار تقویتکننده بور ،مقدار برشهای سنگین ) (C22+بهتدریج کاهش
مییابد و در مقابل برشهای مربوط به کروسین و بنزین افزایش مییابند که دلیل این امر را میتوان به افزایش قدرت اسیدی
1. Flash Point
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کاتالیستهای سنتزی درنتیجه افزایش تقویتکننده بور نسبت داد[ .]24،29،43همانگونه که مشاهده میشود برش مربوط به
نفتا ،در تمامی محصوالت تقریباً ثابت باقیمانده است .همانگونه که بیان شد ،خاصیت اسیدی کاتالیست نقش غیرقابلانکاری
در فعالیت کاتالیستهای فرایند هیدروکراکینگ دارد ،زیرا این خاصیت مسئول پیشبرد فرایند کراکینگ مولکولهای بزرگ و
تولید ترکیبات سبکتر است .بنابراین ،با افزایش تقویتکننده بور ،گام مؤثری در جهت تأمین خاصیت اسیدی کاتالیستها و
فعالیت کراکینگ آنها برداشته میشود.
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Figure 11- Effect of boron loading on catalytic performance of NiMo/B-ARM toward Hydrocracking process
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ارزیابی عملکرد کاتالیستهای سنتز شده در فرایند هیدرودیسولفوریزاسیون
شکل  89تأثیر افزایش تقویتکننده بور روی فعالیت نانوکاتالیستهای تهیهشده را در حذف گوگرد از خوراک نفتی میدهد.
نتایج مربوط به فعالیت کاتالیستها نشاندهنده این است که با افزایش میزان تقویتکننده بور به مقدار  %6/1وزنی ،میزان
گوگرد در محصول نهایی کاهش مییابد و سپس با افزایش مقدار بیشتر تقویتکننده بور ،مقدار گوگرد نیز افزایش مییابد.
افزایش فعالیت کاتالیست را هم میتوان به افزایش قدرت هیدروژناسیون کاتالیست (تشکیل فاز فعال نوع دوم) نسبت داد و هم
به افزایش قدرت اسیدی کاتالیست در اثر افزودن بور .همانگونه که تحقیقات به اثبات رسانده است ،افزایش قدرت اسیدی
باعث مستعد شدن کاتالیست به غیرفعال شدن میشود و همچنین ریزترشدن اندازه ذرات باعث کلوخهشدن ذرات میشود.
درنتیجه میبایست بور به یک میزان بهینه به کاتالیست اضافه شود.
همانگونه که در قسمتهای قبل بیان شد ،برای انجام واکنشهای تصفیه هیدروژنی مانند هیدرودی سولفوریزاسیون،
سه عامل بنیادی سطح ویژه ،خاصت اسیدی و نوع فاز فعال تعیینکننده بازده فرایند هستند .با افزایش میزان تقویتکننده بور
سطح ویژه کاهش مییابد .از سوی دیگر ،زمانی که بور به سطح پایه اضافه میشود ،یکالیه محافظ روی سطح تشکیل میشود
که از ورود اتمهای نیکل به درون ساختار پایه جلوگیری میکند و درنتیجه اتمهای نیکل بیشتری در تشکیل فاز فعال Ni-Mo-
 Oشرکت میکنند و درنهایت باعث افزایش میزان فاز فعال میشود .همچنین با به وجود آمدن این الیه محافظ بر روی سطح
پایه کاتالیست ،برهمکنش بین اتمهای مولیبدن و پایه کاهش مییابد و درنتیجه احتمال تشکیل فاز فعال نوع دوم که از
فعالیت هیدروتریتینگ بیشتری برخوردار است ،افزایش مییابد ،همچنین ،سولفیداسیون کاتالیست با سهولت بیشتری انجام
میشود .با افزایش میزان فاز فعال ) (Ni-Mo-Oفرایندهای هیدروژنی ،انتظار میرود که فعالیت کاتالیستها در فرایندهایی
نظیر هیدرودیسولفوریزاسیون افزایش یابد .با افزایش بازده کاتالیستها ،محصول تولیدی طی فرایند هیدرودیسولفوریزاسیون
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حاوی میزان گوگرد پایینتری است .همانگونه که در قسمت مقدمه مقاله بیان شد ،بهدلیل آلودگیهای گسترده در شهرهای
توسعهیافته و یا درحالتوسعه ،تولید سوختهای تمیز و حاوی میزان گوگرد اندک ،از مهمترین اهداف وضع قوانین
زیستمحیطی است .بنابراین ،با بهکار بردن کاتالیستهای با فعالیت باالتر در فرایند هیدرودیسولفوریزاسیون ،میتوان گام
مهمی در جهت رعایت این قوانین برداشت .بنابراین ،همانگونه که نتایج تاییدکننده این ادعاهاست ،با افزایش بور ،فعالیت
گوگردزدایی کاتالیست افزایش مییابد ،اما با افزایش بور ،بیش از مقادیر بهینه فعالیت کاتالیست کاهش مییابد .دلیل که این
امر را میتوان اینگونه بیان کرد که کاهش سطح فعال ،بهعنوان یک عامل منفی ،بر تأثیرات مثبت اضافهکردن تقویتکننده
مانند بهبود خاصیت اسیدی و توزیع و پراکندگی فاز فعال ،غلبه کرده است[.]22،41،49
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Figure 12- Effect of boron loading on catalytic performance of NiMo/B-ARM toward Hydrodesulfurization process
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نتیجهگیری
در این تحقیق نانوکاتالیستهای  NiMo/B-ARMبا استفاده از روش تلقیح و با مقادیر متفاوتی از تقویتکننده بور ،با موفقیت
تهیه شدند .نتایج حاصل از آنالیزهای مختلف حاکی از این واقعیت است که درنتیجه انجام فرایند فعالسازی ،بخش اعظم
سدیم و کلسیم موجود در گل قرمز ،که باعث مستعدشدن آن به کلوخهشدن میشود ،حذف شدند .بهعالوه سطح ویژه گل
قرمز از  88 m2/grبه  862 m2/grافزایش مییابد و باعث کاهش اندازه ذرات پایه و رسیدن به مقیاس نانو شد .همچنین
درنتیجه بهکارگیری تقویتکننده بور در کاتالیست  ،NiMo/B-ARMیک الیه روی سطح پایه کاتالیست شکل میگیرد که از
ورود اتمهای نیکل به درون ساختار پایه ممانعت میکند و درنتیجه احتمال تشکیل فاز فعال ( NiMoSفاز فعال در فرایندهای
تصفیه هیدروژنی مانند هیدروکراکینگ و هیدرودیسولفوریزاسیون) افزایش مییابد .بنابراین ،میتوان انتظار داشت که فعالیت
کاتالیستهای موردنظر در فرایندهای هیدروکراکینگ و هیدرودی سولفوریزاسیون افزایش یابد .همچنین با توجه به نتایج
حاصل از آنالیز  FESEMمیتوان این نتیجه را گرفت که اضافه کردن بور به نانوکاتالیست باعث کاهش اندازه دانهها و یکنواخت
شدن توزیع ذرات روی سطح پایه میشود ،اما از سوی دیگر اضافه کردن بور ،باعث گردهمایی و کلوخه شدن ذرات کاتالیستی
میشود که این موضوع ازاینجهت است که تقویتکننده بور نقش فعالکننده سطحی را دارد .همچنین با استفاده از آنالیز
 BETکه برای اندازهگیری سطح ویژه نانوکاتالیستها سنتزی استفاده شد به این نتیجه رسیدیم که اضافه کردن بور باعث
کاهش سطح کاتالیست میشود که این نتیجه میتواند بهعلت مسدودشدن حفرات پایه کاتالیست درنتیجه اضافهکردن
تقویتکننده بور است .درنهایت نتایج حاصل از بررسی فعالیت نانوکاتالیستهای تهیهشده در فرایندهای هیدروکراکینگ و
هیدرودیسولفوریزاسیون نشاندهنده این است که خاصیت اسیدی ایجاد شده توسط تقویتکننده بور باعث میشود که با
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 محصول اصل از فرایند هیدروکراکینگ حاوی مقدار باالتری برش کروسین و بنزین باشد و در مقابل،افزایش مقدار بور
 این نانوکاتالیست میتوان میزان ترکیبات گوگرددار در محصول نهایی را به، بهعالوه.مقدار برشهای سنگین کاهش مییابد
 آنچه که بهعنوان یک نتیجهگیری کلی از آنالیزهای انجامگرفته روی نانوکاتالیستهای سنتزی.مقدار قابلتوجهی کاهش دهد
 درصد وزنی به نانوکاتالیستهای فرایند6/1  میتوان استنباط کرد این است که اگر بور به مقدار بهینهNiMo/ B-ARM
 درنتیجه فعالیت نانوکاتالیستهای. باعث بهبود خواص ساختاری و سطحی آنها میشود،هیدرودیسولفوریزاسیون افزوده شود
.موردنظر در فرایندهای هیدروکراکینگ و هیدرودیسولفوریزاسیون افزایش مییابد
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Investigation of the Effect of Boron Promoter on Structural Properties of
NiMo Nanocatalyst supported on Red Mud synthesized by Impregnation
Method for Hydrocracking and Hydrodesulfurization of Oil Cuts
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In this paper, NiMo nanocatalysts supported on waste material red mud with various amounts of boron
promoter were synthesized via impregnation method and their catalytic activity were tested in
hydrodesulfurization and hydrocracking processes. The prepared nanocatalysts were characterized using
XRD, XRF, FESEM, BET and FTIR analysis. The results obtained by the analysis related to activation red
mud confirmed that activation process significantly decreases amounts of Ca and Na in the red mud and
increases its specific surface area. FESEM images comfirmed the formation of nanoparticles with an average
particle size of 18.45 nm. Techniques employed in NiMo/B-ARM nanocatalysts characterization revealed
that boron addition resulted in uniform dispersion of particles on the support surface, an increase in active
phase and a decrese in the formation of Ni spineles. Catalytic activity of nanocatalysts in the hydrocracking
process showed that with addition of boron, liquide products obtained in the process contained higher
amounts of kerosene and gasoline and lower amounts of heavy cuts. In addition, hydodesulfurization
performance measurments showed that NiMo/B-ARM with 0.8 wt.% boron had the best catalytic activity.
Keywords: NiMo nanocatalyst, Red Mud, Boron, Hydrocracking, Hydrodesulfurization
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