تأثیر مشخصات بستر بر کارایی کاتالیست های ناهمگن فسفومولیبدیک اسید تثبیت شده روی
نانوکاربید بور و سیلیکای متخلخل  SBA-15در اکسایش دی بنزوتیوفن
3

الهام پیله فروشان قزوینی ،1اعظم اکبری* ،2محمدرضا امیدخواه

 1گروه مهندسی شیمی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 2پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ،تهران ،ایران
 3دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
)a.akbari@ccerci.ac.ir (A. Akbari

*

Email:

چکیده
ویژگی های ساختاری بستر کاتالیستی نقش مهمی در عملکرد کاتالیزوری فسفومولیبدیک اسید ( ) H3PMo12O40به عنوان یک
کاتالیست فعال شناخته شده در واکنش گوگردزدایی اکسایشی دارد .در این مقاله از دو بستر کاتالیستی مختلف (نانو کاربید بور و
سیلیکای متخلخل سنتزی  )SBA-15جهت تثبیت فسفومولیبدیک اسید استفاده شده و میزان کارایی کاتالیستهای سنتزی در
فرآیند گوگردزدایی اکسایشی سوخت مدل مورد بررسی قرار گرفت .با مقایسه ویژگیهای ساختاری دو بستر ،سیلیکای SBA-15
سنتز شده مساحت سطح ویژه باال و منحصر به فردی ( )SBET = 781 m2/gنسبت به بستر کاتالیستی نانوکاربیدبور (m2/g
 ،)SBET =100داشته است .ویژگیهای ساختاری مناسب  ،SBA-15منجر به افزایش چشمگیر کارایی کاتالیست
 H3PMo12O40/SBA-15در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی شده و لذا این کاتالیست به عنوان کاتالیست مناسب در این مقاله
معرفی و ساختار آن با استفاده از آزمونهای  SEM ،FT-IR ،XRDو ایزوترمهای جذب و دفع نیتروژن شناسایی شد .تأثیر عوامل
اثرگذار بر میزان بازده فرآیند (شامل نسبت مولی عامل اکسنده به گوگرد ،دما و زمان واکنش) مورد بررسی قرار گرفت و بهینه شد.
بازده حذف دی بنزوتیوفن در شرایط بهینه دمای  60درجه سانتیگراد ،مدت زمان  120دقیقه و نسبت مولی عامل اکسنده به گوگرد
برابر با  ،8با استفاده از کاتالیستهای  H3PMo12O40/SBA-15و  H3PMo12O40/Nano-B4Cبه ترتیب به  100%و 48/7%
رسید .بر اساس نتایج به دست آمده ویژگیهای ساختاری بسترهای کاتالیستی یک عامل اساسی اثرگذار بر میزان کارآیی کاتالیست-
های ناهمگن پلی اکسومتاالتی در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی میباشد .بعالوه کاتالیست پیشنهادی H3PMo12O40/SBA-15
بدون کاهش فعالیت در چهار واکنش متوالی بازیابی و استفاده شد.
واژگان کلیدی :کاربید بور؛ SBA-15؛ گوگردزدایی اکسایشی؛ کاتالیست ناهمگن؛ فسفومولیبدیک اسید؛
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مقدمه

بسیار قطبی هستند ،به راحتی با روش استخراج توسط حالل-

ترکیبات گوگردی موجود در سوختهای هیدروکربنی عالوه

های قطبی و یا جذب توسط جاذبهای جامد ،جدا میشوند

بر ایجاد مشکالتی چون خوردگی تجهیزات پاالیشگاهی و

[ .]10مطالعات اخیر در زمینه یافتن کاتالیستهای مناسب

مسمومیت مبدلهای کاتالیستی ،در حین احتراق در موتور

برای فرآیند گوگردزدایی اکسایشی ،منجر به توسعه

خودروها به  SOXتبدیل شده که یکی از مهم ترین عوامل

کاتالیستهای متعددی برای این فرآیند شده و نتایج حاصل

آالینده محیط زیست محسوب میشود .بنابراین ،در دو دهه

نشان داده است که ترکیبات پلی اکسومتاالتی(POMs) 3

اخیر قوانین بسیار سختگیرانهای توسط بسیاری از کشورها

یکی از کارآمدترین کاتالیستها در این فرآیند بوده است

برای کاهش میزان گوگرد موجود در سوختهای حمل و نقل

[ .]12-11با این حال ،مساحت سطح ویژه اندک و حاللیت

وضع شده است [1و .]2از این رو ،تحقیقات بسیاری بر روی

باال در بسیاری از حاللهای آبی و آلی به عنوان مهمترین

کاهش میزان ترکیبات گوگردی موجود در سوختهای

موانع استفاده از این ترکیبات به عنوان کاتالیست در نظر

هیدروژنی1

گرفته میشوند [ .]13از این رو ،در سالهای اخیر تثبیت انواع

متداول ترین فرآیند گوگردزدایی مورد استفاده در پاالیشگاهها

مختلف این ترکیبات بر روی بسترهای مختلف و استفاده از

و تنها فرآیند صنعتی است که به طور گسترده برای حذف و

آنها به عنوان کاتالیستهای ناهمگن در فرآیند گوگردزدایی

یا کاهش میزان ترکیبات گوگردی موجود در سوختهای

اکسایشی مورد توجه قرار گرفته است [ .]17-14در میان

هیدروکربنی مورد استفاده قرار گرفته است [ .]3مهم ترین

بسترهای کاتالیستی متخلخل ،سیلیکای  SBA-15به دلیل

مشکل این فرآیند عدم توانایی آن در حذف کامل ترکیبات

دارا بودن ویژگیهای ساختاری مناسب مورد توجه بسیاری

گوگردی مقاوم در شرایط عملیاتی معمول میباشد .از این رو،

قرار گرفته است [ .]18عالوه بر این ،در دهه گذشته استفاده

دستیابی به گوگردزدایی عمیق از سوختهای هیدروکربنی با

از ترکیباتی مانند نیترید کربن ،گرافن ،نیترید بور و کاربید بور

استفاده از فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی مستلزم شرایط

که در ساختار خود دارای عناصر کربن و بور هستند به طور

عملیاتی سخت شامل دما و فشار بسیار باال و مصرف زیاد گاز

گسترده در زمینه کاربردهای کاتالیستی مورد مطالعه قرار

هیدروژن میباشد؛ که این فرآیند را از لحاظ اقتصادی مقرون

گرفته است .با این وجود ،تا کنون تنها گزارشهای معدودی

به صرفه نمیسازد [ .]4در نتیجه ،فرآیندهای گوگردزدایی

در زمینه کاربردهای کاتالیستی کاربید بور گزارش شده که در

غیرهیدروژنی به عنوان فرآیندی جایگزین و یا مکمل برای

زمینههایی غیر از گوگردزدایی اکسایشی بوده است .کاربید

فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی مورد بررسی قرار گرفته و

بور دارای ویژگیهای منحصر به فردی مانند مقاومت باال در

توسعه یافته اند [ .]5-9در میان این فرآیندها ،گوگردزدایی

برابر اکسایش ،پایداری شیمیایی در محیطهای اسیدی و بی

به روش اکسایش 2به دلیل داشتن مزایای متعدد از قبیل

اثر بودن در محیط واکنش میباشد .از این رو ،در صورت

راندمان باال ،شرایط عملیاتی مالیم (دمای پایین ،فشار

استفاده از این ترکیب به عنوان بستر کاتالیستی ،این ویژگی

اتمسفری و )...و واکنش پذیری باالی ترکیبات گوگردی مقاوم

میتواند منجر به افزایش طول عمر و کاهش میزان مصرف

در این فرآیند مورد توجه بسیار قرار گرفته است [ .]10در این

کاتالیست گردد [ .]19-20در این تحقیق ،برای اولین بار

فرآیند مقاوم ترین ترکیبات گوگردی به راحتی اکسید شده و

نانوکاربید بور به عنوان بستر برای تثبیت پلی اکسومتاالت

محصوالت اکسایش که عمدت ًا سولفون و یا سولفوکسیدهای

جهت سنتز کاتالیست ناهمگن برای فرآیند گوگردزدایی

هیدروکربنی متمرکز شده اند .گوگردزدایی

اکسایشی مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین بستر

Hydrodesulfurization
Oxidative desulfurization

1

polyoxometalates

2
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کاتالیستی متفاوت سیلیکای  SBA-15نیز سنتز شده و

با زاویه کوچک  (S-XRD)1در محدوده زاویه  2θبین -5

تثبیت پلی اکسومتاالت روی این بستر نیز انجام شده است.

 0/5استفاده شد .این آزمون با استفاده از دستگاه  Brukerبا

اثر ویژگیهای ساختاری بسترها بر میزان کارایی کاتالیست-

فلز هدف مس و اشعه با ولتاژ  40کیلو ولت 30 ،میلی امپر و

های ناهمگن سنتز شده در فرآیند مورد بررسی قرار گرفت.

طول موج متوسط  λ=1/54آنگستروم انجام شد .برای

فعال

شناسایی پیوندهای شیمیایی وگروههای عاملی موجود در

 H3PMo12O40انتخاب شد و کاتالیست سنتز شده با

بستر کاتالیستی و کاتالیست ناهمگن سنتز شده ،از آزمون

بستر

کاتالیستی

بهینه

برای

تثبیت

جزء

2

استفاده از آزمونهای مختلف مورد بررسی بیشتر قرار گرفت.

طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه ) (FT-IRو

عالوه بر این ،شرایط عملیاتی فرآیند شامل دمای واکنش،

دستگاه  Perkin Elmerاستفاده شد که قادر است بـا

زمان واکنش و میزان عامل اکسنده مصرفی مورد مطالعه قرار

اسـتفاده از قـرص  KBrدر دمای محیط و در ناحیه cm-1

گرفت و بهینه شد.

 400-4000طیف عبور و جذب نمونهها را اندازه گیری کند.
به منظور بررسی مورفولوژی بستر کاتالیستی و کاتالیست

بخش تجربی

ناهمگن سنتز شده ،اندازه تقریبی ذرات و تجمع احتمالی آنها

مواد شیمیایی

از آزمون میکروسکوپ الکترون روبشی  (SEM)3و دستگاه

ماده فعال سطحی کوپلیمر سه بلوکه غیر یونی پلورونیک

 ،TESCAN Vega3با ولتاژ  20 kVاستفاده شد .به

([ P123پلی(اتیلن گلیکول)-بلوک-پلی(پروپیلن گلیکول)-

منظور تعیین مساحت سطح ویژه ،توزیع اندازه حفرات و حجم

بلوک-پلی(اتیلن گلیکول)(EO20PO70EO20, average ،

کلی حفرات بستر کاتالیستی و کاتالیست ناهمگن سنتز شده،

) ]Ma=5800از شرکت سیگما-آلدریچ و نانو کاربید بور از

از آزمون  BET4و دستگاه  BELSORP–mini IIاستفاده

شرکت یو اس-ریسرچ ( )nano-B4C ،99%خریداری شد.

شد .همچنین برای شناسایی شکل حفرات و تعیین توزیع

تترا اتیل ارتوسیلیکات ( ،)TEOS ،99%هیدروکلریک اسید

اندازه آنها به ترتیب ایزوترمهای جذب و دفع نیتروژن در

( ،)HCl ،%37اتانول ( ،)C2H5OH ،99%فسفومولیبدیک

دمای  77 Kو روش  BJH 5مورد استفاده قرار گرفت.

اسید هیدرات ( ،)H3PMo12O40.xH2O ،99%دی
بنزوتیوفن

(،)DBT،98%

-nهپتان

سنتز کاتالیست

( ،)CH₃(CH₂)₅CH₃،%99هیدروژن پراکسید ( 30%wt

سنتز بستر کاتالیستی سیلیکای SBA-15

 ،)in H2Oهگزادکان ( )CH₃(CH₂)₁₄CH₃ ،99%و اتیل

سنتز سیلیکای  SBA-15با استفاده از فرآیند سل-ژل 6و

استات ( )C4H8O2 ،99/5%از شرکت شیمیایی مرک

مطابق با روش سیاری و همکارانش [( ]21شکل  )1انجام شد.

خریداری شد و در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.

در روش معمول سنتز 2 ،گرم از ماده فعال سطحی پلورونیک
 P123به مخلوطی متشکل از  60گرم محلول هیدروکلریک

روشهای تعیین مشخصات کاتالیست

اسید  2موالر و  15گرم آب مقطر افزوده شد و به مدت یک

به منظور بررسی ساختار کریستالی و شناسایی کیفی فازهای

ال
شب در دمای  35درجه سانتیگراد همزده شد تا محلولی کام ً

بلوری گونههای شیمیایی موجود در بستر کاتالیستی و

یکنواخت و شفاف به دست آمد .سپس 4/25 ،گرم تترا اتیل

کاتالیست ناهمگن سنتز شده ،از آزمونهای پراش پرتو ایکس

اورتوسیلیکات ( )TEOSبه صورت قطره قطره و تحت

1

5

Barrett-Joyner-Halenda
Sol-gel method

Small-Angle X-Ray Diffraction
Fourier-transform infrared spectroscopy
3
Scanning electron microscope
4
Bruauer-Emett-Teller
2

35
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همزدن شدید به محلول افزوده شد .پس از مدت زمان 5

 .]22در روش معمول سنتز 0/066 ،گرم فسفومولیبدیک اسید

دقیقه همزدن محلول واکنش متوقف شد .در مرحله بعد،

تحت همزدن در دمای محیط در  10میلی لیتر اتانول حل

محلول واکنش به مدت  24ساعت در دمای  35درجهی

شد .سپس 0/3 ،گرم از بستر کاتالیستی (سیلیکای SBA-

سانتیگراد در حالت ایستا باقی ماند .پس از آن ،محلول واکنش

 15یا نانو کاربید بور) به محلول فسفومولیبدیک اسید افزوده

به ظرفی از جنس پلی پروپیلن منتقل شد و به مدت 48

شد و سوسپانسون حاصل ،به مدت  24ساعت در دمای محیط

ساعت در دمای  80درجه سانتیگراد حرارت داده شد .در

همزده شد .در نهایت ،رسوب به دست آمده با استفاده از کاغذ

نهایت ،رسوب سفید رنگ به دست آمده با استفاده از

صافی از محلول جدا شد ،سه مرتبه با اتانول شسته شد و به

فیلتراسیون تحت خالء جمع آوری و با آب مقطر شسته شد،

مدت  12ساعت در دمای  110درجه سانتیگراد خشک شد.

به مدت  48ساعت در دمای  68درجه سانتیگراد خشک شد

کاتالیستهای ناهمگن پلی اکسومتاالتی سنتز شده ،به صورت

و به مدت  6ساعت در دمای  550درجهی سانتیگراد در

 H3PMo12O40/SBA-15و H3PMo12O40/Nano-

اتمسفر هوا کلسینه شد.

 B4Cنامگذاری شدند که میزان بارگذاری جزء فعال
کاتالیستی فسفومولیبدیک اسید در هر یک از آن ها برابر با
 20 wt.%بود.

شکل  .2مراحل سنتز کاتالیست های ناهمگن پلی اکسومتاالتی

شکل  .1مراحل سنتز بستر کاتالیستی سیلیکای SBA-15

سنتز کاتالیستهای ناهمگن پلی اکسومتاالتی

روش انجام واکنشهای گوگردزدایی اکسایشی و تعیین

تثبیت جزء فعال کاتالیستی فسفومولیبدیک اسید بر روی

میزان بازده فرآیند

بسترهای نانو کاربید بور و سیلیکای  SBA-15با روش
تثبیت فیزیکی تلقیح مرطوب (شکل  )2انجام گرفت [-23
36
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سوخت مدل از انحالل مقدار مشخصی از دی بنزوتیوفن

طیفهای  XRDبا زاویه کوچک مربوط به نمونه های بستر

) (DBTدر حالل نرمال هپتان (با غلظت )500ppmws

 SBA-15سنتزی و کاتالیست H3PMO12O40/SBA-

تهیه گردید .به منظور انجام واکنشهای گوگردزدایی

 15در شکل  3نشان داده شده است .طیف مربوط به بستر

اکسایشی 0/05 ،گرم کاتالیست به همراه  5میلی لیتر سوخت

کاتالیستی سیلیکای  ،SBA-15سه پیک مجزا از بازتاب

مدل به یک راکتور ناپیوسته شیشه ای دو دهانه با حجم 50

صفحات ( )110( ،)100و ( )200را نشان میدهد .وجود این

میلی لیتر ،که برای میعان بخارهای احتمالی ناشی از فراریت

پیکها در مکان معین خود در الگو ،تشکیل ساختار دو-

حاللها به یک کندانسور مجهز شده بود ،وارد شد و با استفاده

بعدی منظم شش وجهی سیلیکای  SBA-15با گروه فضایی

از یک همزن مغناطیسی با سرعت ثابت  500 rpmهمزده

 p6mmرا تأیید مینمایند .همانطور که در شکل مشاهده

شد .پس از رسیدن مخلوط واکنش به دمای مورد نظر ،حجم

میشود ،طیف کاتالیست  H3PMO12O40/SBA-15نیز

مشخصی از اکسنده هیدروژن پراکسید به راکتور افزوده و

مشابه با بستر کاتالیستی سیلیکای  SBA-15میباشد که

واکنش آغاز شد .در پایان زمان واکنش و پس از جداسازی فاز

حفظ ساختار دو -بعدی منظم شش وجهی سیلیکای SBA-

مایع (سوخت مدل گوگردزدایی شده) از فاز جامد

 15را پس از تثبیت جزء فعال کاتالیستی H3PMo12O40

(کاتالیست) ،میزان گوگرد موجود در سوخت مدل با تزریق

تأیید مینماید .با این حال ،تثبیت جزء فعال کاتالیستی

یک میکرولیتر از آن به دستگاه کروماتوگرافی گازی اندازه

فسفومولیبدیک اسید بر روی بستر کاتالیستی ،SBA-15

گیری شد .شناسایی و تعیین غلظت ترکیبات گوگردی موجود

منجر به کاهش تدریجی شدت پیکهای مشخصه سیلیکای

در سوخت مدل ،قبل و بعد از انجام واکنشهای گوگردزدایی

 SBA-15و تغییر مکان جزئی این پیکها به سمت زوایای

اکسایشی ،با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی(GC)1

بزرگتر میشود .این تغییرات به اتصال موفقیت آمیز جزء فعال

مدل  7890 Aساخت شرکت  Agilentمجهز به آشکارساز

کاتالیستی  H3PMo12O40در کانالهای بستر کاتالیستی

از نوع یونیزاسیون شعله (FID)2و ستون  HP-5با طول 30

 SBA-15نسبت داده میشود و با نتایج به دست آمده در

متر و قطر داخلی  0/32میلی متر انجام شد .هگزادکان رقیق

سایر تحقیقها در توافق است [.]18،24-25

شده در اتیل استات به عنوان استاندارد داخلی مورد استفاده
قرار گرفت .برای تعیین میزان درصد حذف ترکیبات گوگردی
نمونه سوخت مدل ،از معادله ( )1استفاده شده است:

معادله 1

C0 -Ct
× 100
C0

= Ym

که در این معادله  Ymمیزان بازده فرآیند گوگردزدایی
اکسایشی C0 ،غلظت اولیه گوگرد موجود در سوخت مدل و
 Ctغلظت نهایی گوگرد پس از اتمام زمان واکنش میباشد.
شکل  .3طیف  XRDبا زاویه کوچک بستر کاتالیستی سیلیکای SBA-
 15و کاتالیست H3PMo12O40/SBA-15

بحث و نتیجه گیری

به منظور تعیین مساحت سطح ویژه ،اندازه و حجم کلی

تعیین مشخصات کاتالیست ها

حفرات
Gas chromatography

1

بستر

سیلیکای

SBA-15

و

کاتالیست

Flame ionization detector
37

2

شیمی سبز و فناوریهای پایدار -شماره  8زمستان  1400صفحات 33الی 46
 H3PMo12O40/SBA-15از آزمون  BETاستفاده شد و
نتایج حاصل در جدول  1نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده میشود ،بعد از تثبیت جزء فعال  H3PMo12O40بر
روی بستر کاتالیستی سیلیکای  SBA-15مساحت سطح
ویژه ،اندازه و حجم کلی حفرات سیلیکای  SBA-15کاهش
مییابد ،که تثبیت جزء فعال کاتالیستی فسفومولیبدیک اسید
در کانالهای بستر کاتالیستی  SBA-15را تأیید مینماید
[.]18،24-25
جدول  .1ویژگیهای ساختاری بستر کاتالیستی سیلیکای  SBA-15و
کاتالیست H3PMo12O40/SBA-15

SBA-15

مساحت
سطح ویژه
)(m2/g
781

حجم
حفرات
)(cm3/g
0/87

قطر
حفرات
)(nm
7/05

H3PMo12O40/SBA-15

638

0/63

6/18

نمونه

ایزوترمهای جذب و دفع نیتروژن در دمای  77 Kو نمودار

شکل ( .4الف) ایزوترم های جذب و دفع نیتروژن؛ (ب) نمودار توزیع

اندازه حفرات تهیه شده با استفاده از روش  ،BJHبرای بستر

اندازه حفرات بستر  SBA-15و کاتالیست H3PMo12O40/SBA-15

 SBA-15و کاتالیست  H3PMO12O40/SBA-15به
ترتیب در شکلهای  4الف و  4ب نشان داده شده است.

تصاویر  SEMمربوط به  SBA-15و کاتالیست

همانطور که در شکل دیده میشود ،ایزوترم جذب و دفع

 H3PMO12O40/SBA-15با بزرگنمایی  2میکرومتر در

نیتروژن کاتالیست  H3PMo12O40/SBA-15نیز مشابه با

شکل  5نشان داده شده است .همانطور که در شکل دیده

بستر  SBA-15میباشد .هر دو نمونه منحنیهایی از نوع

میشود ،بستر کاتالیستی سیلیکای  SBA-15سنتز شده

 IVبا حلقههای پسماند  H1را نشان میدهند که مربوط به

دارای مورفولوژی به شکل ذرات میلهای لوبیا مانند به طول

ترکیبات مزو حفره با توزیع اندازه حفرات یکنواخت است.

کمتر از یک میکرومتر میباشد .عالوه بر این ،مشاهده میشود

عالوه بر این ،با تثبیت جز فعال  ،H3PMo12O40تغییری در

که مورفولوژی سطحی بستر با تثبیت جزء فعال

نوع حلقه پسماند به وجود نیامده است ،که نشان دهنده حفظ

 ،H3PMO12O40تحت تأثیر قرار نمیگیرد و ساختار

ساختار سیلیکای  SBA-15میباشد .با این وجود ،ارتفاع

کریستالی نمونه حفظ میشود .این امر پراکندگی یکنواخت

منحنیهای جذب و دفع نیتروژن کاهش مییابد که نشان

 H3PMO12O40روی بستر کاتالیستی  SBA-15را نشان

دهنده تثبیت موفق جزء فعال  H3PMo12O40در کانالهای

میدهد که مشابه نتایج به دست آمده در تحقیقات

بستر  SBA-15میباشد [.]26

و همکاران میباشد [.]22

Mirante

1
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نمیشوند .با این حال ،یک پیک جدید در محدوده 965 cm-1
در طیف کاتالیست پلی اکسومتاالت سنتز شده ،ظاهر میشود
که به ارتعاش کششی نامتقارن پیوند  Mo=Oدر جزء فعال
کاتالیستی نسبت داده میشود .این مشاهده تثبیت صحیح
فسفومولیبدیک اسید بر روی بستر  SBA-15را تأیید می-
کند [.]27
شکل  .5تصاویر ( SEMالف) بستر کاتالیستی سیلیکای  SBA-15و
(ب) کاتالیست H3PMo12O40/SBA-15

طیفهای  FT-IRمربوط به جزء فعال فسفومولیبدیک اسید،
 SBA-15و کاتالیست  H3PMO12O40/SBA-15در
شکل  6نشان داده شده است .یک پیک پهن در محدوده cm-
 3400 1و یک پیک دیگر در محدوده  1637 cm-1در طیف
همه نمونهها مشاهده میشود که به ترتیب به ارتعاشات
کششی و خمشی  O-Hمولکول آب جذب شده بر روی سطح
نمونهها

مربوط

میشود.

ساختار

مرسوم

شکل  .6طیف  FT-IRمربوط به  ،H3PMo12O40بستر  SBA-15و

کگین

کاتالیست H3PMo12O40/SBA-15

 H3PMo12O40دارای چهار پیوند مشخصه در محدوده cm-

ویژگیهای ساختاری بستر کاتالیستی نانو کاربید بور ،با

 600-1300 1میباشد .پیک موجود در ناحیه 1064 cm-1

استناد به سایت  us-nano.comمورد شناسایی قرار گرفت

به ارتعاش کششی نامتقارن  P-Oو پیکهای موجود در

که در جدول  2ارائه شده است.

نواحی  870 ، 965 cm-1و  784به ترتیب به ارتعاشات

جدول .2ویژگیهای ساختاری نانوکاربید بور

کششی نامتقارن پیوند  Mo-O-Mo ،Mo=Oبه اشتراک
گذاشته در لبههای ساختار کگین و  Mo-O-Moبه اشتراک
گذاشته شده در گوشههای ساختار کگین نسبت داده می-
شوند .در طیف  FT-IRنمونه  SBA-15پیکهای مربوط

روش

فاز

دانسیته

اندازه ذرات

مساحت سطح

سنتز

کریستالی

)(g/cm3

)(nm

ویژه )(m2/g

پالسما

هگزاگونال

0/1

45-55

≈100

فاز بخار

به ارتعاش کششی متقارن و نامتقارن  Si-O-Siبه ترتیب در
محدوده  1080 cm-1و  800و پیک مربوط به ارتعاش

به منظور تعیین درصد وزنی عناصر تشکیل دهنده نانو کاربید

خمشی  Si-O-Siدر طول موج  462 cm-1مشاهده می-

بور از آزمون آنالیز عنصری استفاده شد و نتایج در جدول 3

شوند .همانطور که در شکل دیده میشود ،طیف FT-IR

نشان داده شده است .همانطور که در جدول مشاهده میشود،

کاتالیست  H3PMO12O40/SBA-15نیز مشابه بستر

عناصر بور ( )77/48%و کربن ( )21/52%با باالترین درصد

کاتالیستی  SBA-15میباشد .در این طیف ،پیکهای

وزنی ،اجزا اصلی تشکیل دهنده نانو کاربید بور میباشند.

مربوط به جزء فعال فسفومولیبدیک اسید به دلیل ادغام با

همچنین ،درصد وزنی کربن ( )21/52%موجود در ساختار

پیک پهن بستر  SBA-15در ناحیهی1000-1100 cm-1

نانوکاربید بور نشانگر فرمول ساختاری  B4Cدر این ماده

(پیکهای مربوط به پیوندهای  Si-O-Siو  )Si-OHدیده

است.
جدول  .3درصد وزنی عناصر تشکیل دهنده نانو کاربید بور
39
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عنصر

B

C

O

N

Si

این عوامل ،واکنشهای مختلفی با استفاده از هر دو کاتالیست

%وزنی

77/48%

21/52%

≥0/1%

≥0/08%

≥0/1%

ناهمگن پلی اکسومتاالتی در دماهای متفاوت ( 60 ،40و 70
درجه سانتیگراد) و بازههای زمانی از پیش تعیین شده (از 30
دقیقه تا  120دقیقه) با نسبت مولی عامل اکسنده به گوگرد

تصویر  TEMنانو کاربید بور با بزرگنمایی  100نانومتر در

برابر با  8انجام گرفت و نتایج به دست آمده در شکل  8نشان

شکل  7نشان داده شده است .همانطور که در شکل دیده

داده شده است .نتایج حاصل نشان میدهد که ،با افزایش دما

میشود ،سطح مقطع شش وجهی ذرات نانو کاربید بور به

از  40تا  60درجه سانتیگراد میزان بازده فرآیند گوگردزدایی

خوبی مشهود میباشد.

اکسایشی در مدت زمان  120دقیقه برای هر یک از کاتالیست
های

H3PMo12O40/SBA-15-80

و

 H3PMo12O40/Nano-B4Cافزایش یافت و به ترتیب به
 100%و  48/7%رسید .پس از آن ،با افزایش بیشتر دما به 70
درجه سانتیگراد ،میزان بازده فرآیند در مدت زمان مشابه،
برای هر دو کاتالیست کاهش یافت و به ترتیب به  85/4%و
36/3%رسید .علت این پدیده را میتوان به افزایش سرعت
تجزیه هیدروژن پراکسید در دماهای باال و افزایش تولید آب
به عنوان محصول جانبی در فرآیند نسبت داد که سبب
غیرفعال شدن کاتالیست و در نتیجه کاهش میزان بازده
فرآیندگوگردزدایی اکسایشی گردید [.]28

شکل  .7تصویر  TEMنانو کاربید بور

(از آنجایی که براساس نتایج ارائه شده در بخش بعد ،عملکرد

عالوه بر این ،مشاهده نتایج ارائه شده در شکل  9نشان می-

کاتالیستی  H3PMo12O40/Nano-B4Cدر حذف DBT

دهد که با افزایش زمان واکنش ،میزان بازده فرآیند

در مقایسه با کارایی  H3PMo12O40/SBA-15در شرایط

گوگردزدایی اکسایشی برای هر دو کاتالیست ناهمگن پلی

عملیاتی مختلف ضعیف بوده است ،از انجام تست های

اکسومتاالتی سنتز شده افزایش یافت و در دمای  60درجه

شناسایی بیشتر آن صرفنظر شده و H3PMo12O40/SBA-

سانتیگراد ،با افزایش زمان واکنش از  30تا  120دقیقه ،این

 15به عنوان کاتالیست بهینه معرفی و مورد شناسایی کامل

میزان

کاتالیستهای

قرار گرفت).

H3PMo12O40/SBA-15-80

کارایی کاتالیستهای ناهمگن پلی اکسومتاالتی در

 H3PMo12O40/Nano-B4Cبه ترتیب به  100%و 48/7%

برای

هر

یک

از

و

رسید .از این رو در این تحقیق ،دمای  60درجه سانتیگراد و

فرآیند گوگردزدایی اکسایشی

مدت زمان  120دقیقه به عنوان مقادیر بهینه این عوامل

کارایی کاتالیستهای  H3PMo12O40/SBA-15-80و

انتخاب شدند و مورد استفاده قرار گرفتند.

 H3PMo12O40/Nano-B4Cدر فرآیند گوگردزدایی
اکسایشی سوخت مدل دی بنزوتیوفن ( )500 ppmwsبه
همراه تأثیر عوامل مؤثر در فرآیند از قبیل زمان واکنش ،دمای
واکنش و نسبت مولی عامل اکسنده به گوگرد مورد بررسی
قرار گرفت .به منظور بررسی تأثیر دما و زمان واکنش بر میزان
بازده فرآیند گوگردزدایی اکسایشی و دستیابی به مقادیر بهینه
40
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نسبت مولی عامل اکسنده به گوگرد برابر با  8به عنوان نسبت
بهینه انتخاب شد و مورد استفاده قرار گرفت.

شکل  .8تأثیر دمای واکنش بر میزان حذف دی بنزوتیوفن؛ شرایط
واکنش t = 120 min; n(O)/n(S) =8; V(oil) =5ml; :
Mcatalyst=0.05 g.
شکل  .10بررسی تأثیر نسبت مولی عامل اکسنده به گوگرد بر میزان
حذف دی بنزوتیوفن؛ شرایط واکنش T=60°C; t = 120 min; :
V(oil) =5ml; Mcatalyst=0.05 g.

تأثیر نوع بستر و تثبیت جز فعال بر کارایی کاتالیست
میزان حذف گوگرد در حضور هر یک از دو بستر استفاده شده
برای تثبیت جزء فعال در شرایط یکسان و بدون بارگذاری
جزء فعال مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج به دست
شکل  .9بررسی تأثیر زمان واکنش بر میزان حذف دی بنزوتیوفن ؛

آمده در شکل  ،11هنگام استفاده از بسترهای کاتالیستی

شرایط واکنش T = 60°C; n(O)/n(S) =8; V(oil) =5ml; :

سیلیکای  SBA-15و نانو کاربید بور به تنهایی ،به ترتیب

Mcatalyst=0.05 g.

 39/%5و  11%از دی بنزوتیوفن از مدل سوخت حذف شده
است .این میزان گوگردزدایی به توانایی بسترهای متخلخل

به منظور بررسی تأثیر نسبت مولی عامل اکسنده به گوگرد بر

بکار رفته در جذب ترکیبات تیوفنی مربوط می شود؛ با

میزان بازده فرآیند گوگردزدایی اکسایشی و دستیابی به مقدار

بارگذاری  20درصد فسفومولیبدیک اسید روی بسترها و تهیه

بهینه این عامل ،واکنشهای مختلفی با استفاده از هر یک از

کاتالیستهای

کاتالیستهای ناهمگن پلی اکسومتاالتی در نسبتهای

H3PMo12O40/SBA-15

و

 ،H3PMo12O40/Nano-B4Cبه ترتیب  100%و 48/7%

متفاوت عامل اکسنده به گوگرد شامل  6 ،4و  8و در دمای

دی بنزوتیوفن در شرایط عملیاتی مشابه حذف شده است.

 60درجه سانتیگراد ،مدت زمان  120دقیقه انجام گرفت و

افزایش بازده گوگردزدایی با تثبیت فسفومولیبدیک اسید

نتایج به دست آمده در شکل  10نشان داده شده است .نتایج

نشان می دهد که این جزء طی فرآیند گوگردزدایی اکسایشی

حاصل نشان میدهد که ،با افزایش نسبت مولی عامل اکسنده

به عنوان یک جزء فعال کاتالیستی عمل نموده و سبب افزایش

به گوگرد ،از  4تا  ،8میزان بازده فرآیند گوگردزدایی اکسایشی

قابل توجه کارایی کاتالیست شده است .عالوه بر این ،کارایی

برای هر دو کاتالیست  H3PMo12O40/SBA-15-80و

باالتر  H3PMo12O40/SBA-15با میزان بارگذاری wt.%

 H3PMo12O40/Nano-B4Cبه ترتیب به  100%و 48/7%

 20در مقایسه با کاتالیست H3PMo12O40/Nano-B4C

افزایش یافت و در نسبت مولی عامل اکسنده به گوگرد برابر

با درصد بارگذاری مشابه ،مربوط به ساختار متخلخل و

با  8به باالترین میزان خود رسید .از این رو در این تحقیق،

ویژگیهای منحصر به فرد بستر سیلیکای SBA-15
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(مساحت سطح ویژه باال ،حجم حفرات باال و اندازه مناسب

آغاز میشود .در مرحله بعدی ،هیدروژن پراکسید جذب شده

حفرات) بوده است .اندازه بزرگ حفرات بستر SBA-15

روی سطح با فسفومولیبدیک اسید موجود در ساختار

میتواند منجر به غلبه بر محدودیتهایی مانند انتقال جرم،

کاتالیست ،واکنش میدهد .در این واکنش ،اتم الحاقی

دسترسی و انتشار در واکنشهای فاز مایع باشد .عالوه بر این،

(مولیبدن) فسفومولیبدیک اسید با دریافت یک اکسیژن از

اندازه بزرگ حفرات سیلیکای  SBA-15میتواند حرکت

عامل اکسنده منجر به تشکیل گونه بسیار فعال و واکنش پذیر

مولکولهای تیوفنیک حجیم را از طریق کانالها در واکنش-

پراکسو-مولیبدات با خاصیت الکترون دوستی بسیار باال می-

های کاتالیزوری تسهیل کند ..از این رو ،میتوان گفت که

شود .سپس گونه فعال پراکسو-مولیبدات با مولکول دی

اندازه حفرات کانالهای بستر سیلیکای  SBA-15عامل

بنزوتیوفن مجاور در سطح کاتالیست ،واکنش داده که طی آن،

کلیدی برای تعیین میزان کارایی کاتالیستهای سنتز شده

انتقال اتم اکسیژن از گونه فعال پراکسو-مولیبدات به اتم

بوده است .عالوه بر این ،مساحت سطح ویژه باال در بستر

گوگرد دی بنزوتیوفن منجر به اکسید شدن  DBTو تشکیل

 SBA-15میتواند باعث افزایش قابل توجه تماس بین

ترکیب ناپایدار سولفوکسید  DBTOمیگردد .در گام نهایی،

کاتالیست ،عامل اکسنده و فاز سوخت گردد .بنابراین میتوان

واکنشی مشابه مرحله قبل انجام گرفته و طی آن سولفوکسید

نتیجه گرفت ویژگیهای ساختاری بسترهای کاتالیستی به کار

) (DBTOتولید شده در حضور گونه فعال پراکسو-مولیبدات

برده شده جهت سنتز کاتالیستهای ناهمگن میتواند تأثیر

مجدداً اکسید و به سولفون ) (DBTO2تبدیل میگردد.

زیادی بر کارایی این کاتالیستها در فرآیند گوگردزدایی

سرانجام ،محصول واکنش ) (DBTO2جذب سایتهای

اکسایشی داشته باشد.

جذبی موجود در سطح کاتالیست شده و همراه با آن از سوخت
خارج میشود [.]18،24

شکل  .11تأثیر نوع بستر و تثبیت فاز فعال؛ شرایط واکنشT=60°C; :

شکل  .12مکانیسم پیشنهادی فرآیند گوگردزدایی اکسایشی سوخت

)t=120 min; n(O)/n(S) =8; Voil =5mL; Msolid=0.05 g

مدل با استفاده از کاتالیست .H3PMo12O40/SBA-15

مکانیسم فرآیند گوگردزدایی اکسایشی با کاتالیست

بررسی پایداری و قابلیت بازیابی کاتالیست

H3PMo12O40/SBA-15
مکانیزم پیشنهادی ارائه شده برای فرآیند گوگردزدایی

H3PMo12O40/SBA-15
میزان پایداری و قابلیت بازیابی کاتالیست ،از مهمترین عوامل

اکسایشی با کاتالیست  H3PMo12O40/SBA-15در شکل

انتخاب و به کارگیری یک کاتالیست در صنعت میباشد .به

 12نشان داده شده است .فرآیند گوگردزدایی اکسایشی با

منظور بررسی میزان پایداری و قابلیت بازیابی کاتالیست

جذب دی بنزوتیوفن و عامل اکسنده روی سطح کاتالیست
42
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 ،H3PMo12O40/SBA-15بازده گوگردزدایی اکسایشی

 )≈100 m2/gدر مقایسه با بستر سیلیکای  ،SBA-15منجر

سوخت مدل با استفاده از کاتالیست سنتز شده در واکنشهای

به کارایی پایینتر کاتالیست H3PMo12O40/Nano-B4C

متوالی مورد بررسی قرار گرفت .پس از اتمام اولین واکنش،

گردید .از این رو ،کاتالیست  H3PMo12O40/SBA-15با

فاز سوخت و فاز کاتالیست با کاغذ صافی از یکدیگر جدا شدند

کارایی بسیار باال در گوگردزدایی اکسایشی ،به عنوان

و فاز سوخت از محیط واکنش خارج شد .سپس ،کاتالیست

کاتالیست بهینه در این تحقیق انتخاب و با استفاده از آزمون-

بازیابی شده به منظور حذف سولفونها و سایر ناخالصیهای

های مختلف مورد شناسایی قرار گرفت .نتایج این آزمونها

جذب شده روی سطح کاتالیست با استونیتریل شسته شد ،به

تثبیت موفقیت آمیز جزء فعال کاتالیستی فسفومولیبدیک

مدت  48ساعت در دمای  60درجه سانتیگراد خشک شد و

اسید در کانالهای بستر کاتالیستی  SBA-15را تأیید

در واکنشهای بعدی مورد استفاده قرار گرفت .واکنشهای

نمودند .ساختار متخلخل و ویژگیهای ساختاری مناسب بستر

گوگردزدایی اکسایشی بعدی ،با افزودن سوخت مدل تازه و

کاتالیستی سیلیکای  SBA-15سنتز شده (مساحت سطح

هیدروژن پراکسید به راکتور حاوی کاتالیست بازیابی شده ،در

ویژه باال ،حجم کلی حفرات باال و اندازه مناسب حفرات) منجر

دمای  60درجه سانتیگراد ،مدت زمان  120دقیقه ،نسبت

به کارایی بسیار باالی کاتالیست ناهمگن پلی اکسومتاالتی

مولی اکسنده به گوگرد برابر با  8انجام گرفتند .نتایج مربوط

سنتز شده با این بستر شده است .اندازه مناسب حفرات این

به میزان بازده فرآیند پس از  4دوره بازیابی در شکل  13نشان

بستر موجب غلبه بر محدودیتهای موجود در واکنشهای فاز

داده شده است .با توجه به نتایجH3PMo12O40/SBA-

مایع شده و حرکت مولکولهای تیوفنیک حجیم را از طریق

 15میتواند تا  4دوره بدون هیچ کاهشی در میزان فعالیت

کانالها در واکنشهای کاتالیزوری امکان پذیر میسازد .عالوه

کاتالیستی ،بازیابی شده و مورد استفاده مجدد قرار گیرد .این

بر این ،مساحت سطح ویژه باال این بستر منجر به افزایش قابل

نتایج بیانگر کارایی عالی و پایداری قابل توجه کاتالیست سنتز

توجه تماس بین کاتالیست ،عامل اکسنده و فاز سوخت می

شده در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی بود.

شود .نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان میدهند
ویژگیهای ساختاری بسترهای کاتالیستی تأثیر به سزایی بر
کارایی کاتالیستهای فرآیند گوگردزدایی اکسایشی داشتند و
میزان بازده فرآیند را تا حد قابل توجهی افزایش می دهند.
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Abstract
The structural properties of the catalyst support can significantly affect the catalytic activity of
Phosphomolybdic acid (H3PMo12O40) as an known active catalyst for the oxidative desulfurization
(ODS) process. In this work, two different catalyst supports (nano boron carbide and the
synthesized SBA-15 porous silica) were used for immobilization of Phosphomolybdic acid and
the performance of the synthesized catalysts was investigated for the oxidative desulfurization of
model fuel. Comparing the structural properties of the supports, the synthesized SBA-15 had an
attracted surface area (SBET = 781 m2/g) than the nano boron carbide support (SBET≈ 100 m2/g).
Since the favorable textural properties of SBA-15 caused to improve the performance of
H3PMo12O40/SBA-15 catalyst in the ODS of model fuel, this catalyst was found to be suitable and
characterized using different methods such as XRD, FT-IR, SEM and N2 adsorption-desorption
isotherms. The effects of different variables (including H2O2/sulfur ratio, reaction time and
temperature) on the ODS process efficiency were investigated and optimized. The ODS process
efficiency was reached 100% and 48.7% using H3PMo12O40/SBA-15 and H3PMo12O40/Nano-B4C
respectively, at 60°C, H2O2/Sulfur molar ratio of 8, during 120 min. Based on the obtained results,
the structural properties of the support is a key factor in the catalytic activity of the heterogeneous
Polyoxometalate-based catalysts in the ODS process. Moreover, the introduced
H3PMo12O40/SBA-15 catalyst was recycled four times without an observable loss in the catalytic
performance.
Keywords: Boron carbide; SBA-15; Oxidative desulfurization; Catalyst; Phosphomolybdic acid;
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