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هیــدروژن زدایــی از آلــکان بــه جهــت تولیــد آلکــن یــک فراینــد کلیــدی و مهــم در صنایــع پتروشــیمی
اســت .پروپیلــن درواقــع واســطه تولیــد بســیاری از پلیمرهــای صنعتــی بــه شــمار م ـیرود .در تحقیــق
پیشــرو از  CO 2بهعنــوان اکســنده بــرای تولیــد پروپیلــن از روش هیــدروژن زدایــی اکسایشــی اســتفاده
گردیــد .نتایــج بهدســتآمده بــا تحلیلهــای  XRD، Raman، TEM،BETموردمطالعــه قــرار گرفــت.
آزمونهــای رامــان و  XRDوجــود فــاز آناتــاز ،تشــکیل نانولولههــای تیتانیــا و پخــش مناســب گونــه
هــای فعــال وانادیــوم را نشــان دادنــد .آزمــون  ،TEMســاختار نانولولـهای پایــه و عــدم وجــود ناخالصــی
در آن را تائیــد کــرد .کاتالیســت وانادیــم بــه روش تلقیــح مرطــوب بــا  5درصــد وزنــی از اکســید وانادیــم
بــر پایـهی نانولولـهی تیتانیــا تهیــه شــد .حضــور سیلیســیم در ســاختار نانولولــه تیتانیــوم موجــب افزایــش
پایــداری حرارتــی کاتالیســت گردیــد .کاتالیســت حــاوی  5درصــد وزنــی وانادیــم و سیلیســیم توانســت به
ت یابــد .ایــن
درصــد تبدیــل  %28/31و گزینــش پذیــری پروپیلــن برابــر بــا  %51در دمــای  550 oCدسـ 
بهبــودی و راندمــان بــاال میتوانــد بــه خاطــر ســطح ویــژه باالتــر و پخــش بهتــر وانادیــم بــر روی نمونــه
بــا پایــه تیتانیــای اصالحشــده باشــد.
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 4/8 nm2بــرای مولیبــدن بــوده اســت .اگرچــه در پخــش
یکســان وانادیــا فعالیــت بیشــتری دارد .در ســاختارهای ســنتز
شــده بســیار مهــم اســت کــه گونههــای کاتالیســت قرارگرفتــه
روی پایــه بهصــورت پلیمــری و اکســیدهای وانادیــم تــودهای
بــه وجــود نیایــد ،ایــن مهــم بــه ایــن خاطــر اســت کــه در
زمــان تــودهای شــدن کاتالیســتاتمهــای وانادیــم کمتــری بــه
مولکولهــای پروپــان دسترســی دارنــد و ایــن موضــوع باعــث
کاهــش فعالیــت کاتالیســت میگــردد .کاتالیس ـتهای اکســید
وانادیــم بــر پایههــای متعــددی از قبیــل MgO ،Nb2O5 ،TiO2
 Al2O3و غیــره مــورد بررســی قرارگرفتهانــد .عملکــرد ایــن
کاتالیســتها در فرآینــد هیدروژنزدایــی اکسایشــی بــه نــوع
پایــه (بــه خاطــر احیــا پذیــری و پخــش وانادیــا) ،بارگــذاری
وانادیــم و شــرایط آمادهســازی کــه بــر نــوع و ســاختار
گونههــای ســطحی  VOxاثــر میگــذارد بســتگی دارد [-5
 .]8همچنیــن خاصیــت اســیدی -بــازی پایــه بــر عملکــرد
کاتالیســت اثــر میگــذارد .پایــه نقــش مهمــی در پخــش فــاز
فعــال جهــت در دســترس بــودن ،واکنشپذیــری و اســیدیته
ســایتهای فعــال و همچنیــن بــر نســبت انتقــال جــرم بــه
حــرارت دارد [.]9
در تولیــد صنعتــی پروپیلــن از پروپــان ( )C3H6روش غالــب،
اســتفاده از کاتالیــزور  CrOx / Al2O3یــا  Pt-Sn / Al2O3در
روش هیدروژنزدایــی کاتالیســتی اســت کــه باعــث وجــود
مشــکالتی هــم چــون تولیــد  CO2و نشســت کک روی
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مقدمه
پروپیلــن یکــی از مهمتریــن محصــوالت پایــه پتروشــیمی
اســت ،کــه ارزشافــزودهی بهمراتــب بیشــتری از دیگــر مــواد
اولیــه پتروشــیمی نظیــر گاز و نفتــا دارد .ایــن ارزش تا حدودی
بــه دلیــل بــازار گســترده و بــزرگ پروپیلــن اســت کــه قابلیــت
ویــژهای در بحــث اقتصــادی بــه آن بخشــیده اســت .از طرفــی
دیگــر پروپیلــن یکــی از خــوراک مهــم و کلیــدی بــرای تولیــد
بســیاری از پلیمرهــای مختلــف و محصــوالت میانــی اســت .از
مهمتریــن مشــتقات پروپیلــن میتــوان بــه مــوارد همچــون
پلیپروپیلــن ،آکریلونیتریــل ،پروپیلــن اکســید ،فنــول،
اکســوالکل ،اســید آکریلیــک ،ایزوپروپیلالــکل ،الیگومرهــا و ...
اشــاره کــرد .ایــن مــواد درنهایــت بهصــورت مــواد موردنیــاز
صنایــع الکترونیــک ،خودروســازی ،ساختمانســازی،
بســتهبندی و نظیــر آن مورداســتفاده قــرار میگیرنــد [ .]1در
دنیــای امــروز روشهــای مختلفــی بــرای تولیــد ایــن مــادهی
مهــم ابداعشــده اســت ،از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه
روشهایــی همچــون کراکینــگ بــا بخــارآب (تولیــد پروپیلــن
بهصــورت محصــول جانبــی تولیــد اتیلــن) ،بازیافــت
جریانهــای  FCCپاالیشــگاه (معمــوالً پروپیلــن تولیــدی ایــن
روشهــا کــم بــوده و از بــازده کافــی برخــوردار نیســت) و
هیــدروژن زدایــی اکسایشــی اشــاره کــرد .همانگونــه کــه
اشــاره شــد تولیــد پروپیلــن بهصــورت هدفمنــد بســیار مهــم
و ارزشــمند اســت ایــن مهــم وقتــی بهتــر مشــخص میشــود
کــه یــادآوری گــردد کــه امــروزه پروپیلــن در بســیاری از
واکنشهــا بهعنــوان محصــول مشــترک -اتیلــن تولیــد
میشــود .ازایــنرو میتــوان گفــت کــه هیــدروژن زدایــی
اکسایشــی بهعنــوان یکــی از روشهــای مهــم و بــا گزینــش
پذیــری بــاالی تولیــد پروپیلــن ارزش بــه خصوصــی دارد].[2
بــر اســاس رابطــه 1در فرآینــد هیــدروژن زدایــی اکسایشــی
بــا دیاکســید کربــن ،یــک آلــکان بــا دیاکســید کربــن واکنش
میدهــد تــا اولفیــن متناظــر و آب تشــکیل شــود .واکنــش
گرمــازا اســت و انــرژی آزاد میگــردد:
()1
C3H8 + CO2 ↔ C3H6 + CO + H2O ΔH298K = + 164

انتخــاب کاتالیســت و شــرایط عملیاتــی هیــدروژن زدایــی
اکسایشــی یکــی از مهمتریــن و کلیدیتریــن بخشهــای
ایــن روش تولیــد اســت .ایــن مهــم بــه ایــن دلیــل اســت کــه
در شــرایط صنعتــی در صــورت مشــخص نبــودن شــرایط
بهینــه حیــن انجــام ایــن فرآینــد پروپــان و پروپیلــن میتواننــد
بــه اکســیدهای کربــن و دیگــر محصــوالت تبدیــل گردنــد [.]3
کاتالیســت هــای متعــددی بــرای واکنــش هیــدروژن زدایــی
اکسایشــی مورداســتفاده قرارگرفتهانــد ،امــا کاتالیســتهای
اکســید وانادیــم و مولیبــدن پایــهدار ،فعالتریــن و
گزینشپذیرتریــن آنهــا بودهانــد [ .]4گزینشپذیرتریــن
کاتالیســت دارای پخــش بــاالی گونههــای وانادیــم و مولیبــدن
نزدیــک پوشــش تــک الیــه کــه  7/5 nm2بــرای وانادیــم و
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آزمای شها

تولید نانولول هها

 200میلــی لیتــر از محلــول آبــی  10مــوالر ســود (شــرکت
مــرک) بــا آب مقطــر دو بــار یونزدایــی شــده تهیــه شــد.
مقــدار  2گــرم از منبــع تیتانیــا در درون محلــول ســود ریختــه
شــد  .نمونــه بــا محلــول آبــی  0/1 Mاســید نیتریــک شســته
شــد تــا هنگامیکــه  pHمایــع عبــور کننــده از صافــی بــه
حــدود  1برســد ســپس توســط  1لیتــر آب مقطــر دوبــار
یونزدایــی شــده شســت و شــو صــورت میگیــرد تــا pH
محلــول بــه  6برســد .نمونــه حاصلــه در دمــای  110 oCبــه
مــدت  10ســاعت در آون خشــک شــد و ســپس درون کــوره
در دمــای  500 oCبــه مــدت  3ســاعت کلســینه شــد .مراحــل
فــوق مربــوط بــه ســنتز نانولــه تیتانیــوم اســت ،بــرای اضافــه
کــردن سیلیســیم ،در مرحلــه افــزودن منبــع تیتانیــا ،مقــدار
محاسبهشــدهای از نمــک نیتــرات سیلیســیم بــه مخلــوط
اضافــه نمــوده و پــس از اختــاط ،اتــو کالو را مطابــق مراحــل
قبــل درون آون قــرار میدهیــم.
ساخت کاتالیست ها
کاتالیسـتهایی کــه در ایــن تحقیــق مورداســتفاده قرارگرفتهانــد
شــامل مقــدار معینــی از فاز فعــال وانادیا بــر پایـهی نانولولههای
تیتانیــا اســت .پیــش مــادهی وانادیــم بــر ســطح پایـهی موردنظر
بــه روش تلقیــح مرطــوب نشــانده شــد .در محیــط آبــی مقادیــر
معینــی از آمونیــوم مونــو وانادیــت ( )NH4VO3و اگزالیــک
اســید (هــر دو تهیهشــده از شــرکت مــرک) در دمــای 60 oC
در حضــور همــزن مغناطیســی بــا ســرعت  1000دور بــر دقیقــه
واکنــش دادنــد تــا آب آن بــه صــورت کامــل تبخیــر شــود.
ســپس مخلــوط پایــه و نمــک فلــز بــه مــدت  14ســاعت در
دمــای  120درجــه ســانتیگراد در مجــاورت هــوا داخــل آون
خشــک شــده و ســپس در کــوره الکتریکــی بــا دمــای 400
درجــه سلســیوس بــه مــدت  3ســاعت کلســینه میشــود.
فصلنامه علمي ــ پژوهشی بین رشته ای پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی  -پلیمر

67

] [ Downloaded from arcpe.modares.ac.ir on 2022-11-28

کاتالیســت میشــود کــه در بازههــای زمانــی مشــخص نیــاز
بــه احیــا را اجتنابناپذیــر میگردانــد .بــه همیــن دلیــل
اکســید کــردن  C3H8روشــی اقتصادیتــر اســت .اکســیدکننده
مورداســتفاده در ایــن روش در بیشــتر شــرایط  O2اســت کــه
باعــث تولیــد  CO2از واکنــش میشــود و در دمــای بــاال
موجــب اکســید شــدن محصــول نیــز میگــردد کــه درنهایــت
موجــب کاهــش شــدید انتخــاب پذیــری میگــردد .علــت
ایــن امــر را میتــوان در وجــود باندهــای  C=Cدانســت کــه
واکنشپذیــری محصــول را بیشازپیــش افزایــش میدهــد.
ایــن امــر موجــب گشــته کــه در بیشــتر تحقیقهــا بــازده
تولیــد  C3H8بــه  C3H6تــک فرآینــدی معمــوالً کمتــر از ٪10
باشــد .تنهــا تعــداد بســیار محــدودی از مقــاالت فراینــد
تکمرحلــهای را بیــش از  %10گــذارش کردهانــد .ایــن در
حالــی اســت کــه اســتفاده از  CO2بهعنــوان اکســنده بهراحتــی
تــوان تبدیــل را تــا میــزان بــاالی  %10افزایــش میدهــد.
ازایـنرو و بــه دلیــل مــوارد مثبــت یادشــده در مورداســتفاده از
 CO2در ســالهای اخیــر رویکــرد اســتفاده از  CO2بهعنــوان
اکســنده بیشازپیــش قــدرت گرفتــه اســت [.]10 -15
هیــدروژن زدایــی پروپــان در حضــور دیاکســید کربــن یک
رویکــرد پایــدار و ارزشــمند و یــک مســیر کاتالیــزوری جذاب
بــرای تولیــد پروپیلــن بــا اثــرات زیســتمحیطی کمتــر از
مســیر هیدروژنزدایــی اکســایش معمولــی بــا اکســیژن اســت.
دیاکســید کربــن بهعنــوان اکســنده دارای ویژگیهــای
ویــژهای همچــون عــدم اکســید کــردن محصــوالت نهایــی،
مصــرف  CO2موجــود در جــو زمیــن بــه جهــت کاهــش
مضــرات ایــن آالینــده در جــو ،امــکان اســتفاده در حضــور
بیشــتر کاتالیســت هــای موجــود ،تجزیــه کــردن آرام و قابــل
پیشبینــی پیوندهــای  C-Hو غیــره باعــث شــده ایــن اکســنده
در تحقیقــات جدیــد ارزشــی چندیــن برابــر را بــه خــود جلب
کنــد .بهطورکلــی مطالعــات نشــان دادهانــد کــه کاتالیســت
وانادیــا بــر پایــه تیتانیــا فعالتریــن کاتالیســت بــوده اســت،
ایــن در حالــی اســت کــه مســاحت ســطح اکســید تیتانیــم
پاییــن اســت و اخیــرا ً در مطالعاتــی از نانولولههــای تیتانیــا
کــه مســاحت ســطح بســیار باالتــری دارنــد نیــز استفادهشــده
اســت امــا ایــن نانولولههــا در دماهــای بــاالی  350 oCکام ـ ً
ا
تخریــب میشــوند .در ایــن پژوهــش اثــر افزودنــی سیلیســیم

بــر پایــداری حرارتــی نانولولههــای تیتانیــا موردبحــث
قرارگرفتــه و در ادامــه بــا ســنتز کاتالیســت هــای وانادیــم
عملکــرد کاتالیســت در فرآینــد هیــدروژن زدایــی اکسایشــی
پروپــان بررسیشــده اســت [. ]17-16

هیدروژن زدایی اکسایشی ( )ODHپروپان در ...

جدول -1شرح نمونههای تولیدی و موردبررسی قرارگرفته در این پژوهش
شماره نمونه

شرح نمونه

نماد

١

نانو ذرات تيتانيا )(Degussa P25

TiO2

٢

نانولولههاي تيتانيا

TiNT

٣

نانو ساختارهاي تيتانيا حاوي سيليسيم %٥

Si-TiNT

٤

كاتاليست  %٥واناديا بر پايه نانولولهها تيتانيا

VT

٥

كاتاليست  %٥واناديا بر پايه نانولولهها تيتانيا حاوي سيليسيم %٥

Si-VT

آزمای شهای درون راکتوری
بهمنظــور بررســی فعالیــت و گزینــش کاتالیســت ها در

نتایج و بحث
بهمنظــور بررســی ســاختار فــازی نمونههــای آمادهشــده،
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دستگاه ها
طیفهــای  XRDنمونههــا بــا دســتگاه فیلیپــس مــدل
 1800 PWو مجهــز بــه یــک منبــع تشعشــع  Cu-Kαبــا
طولمــوج  1/5418آنگســتروم بررســی شــد .بررســی
دقیقتــر ریختشناســی پایههــا توســط میکروســکوپ
الکترونــی عبــوری مــدل ( jeol jem-2100 (200Kvانجــام
شــد .بهمنظــور اندازهگیــری مســاحت ســطح ،آنالیــز
 BETبــا اســتفاده از دســتگاه  Belsorp mini IIگرفتــه شــد.
طیفســنجی رامــان توســط دســتگاه Bruker SENTERRA
 )(2009اندازهگیــری شــد .نــور لیــزر بــا طولمــوج 785 nm
کــه در  25 mWعمــل میکنــد ،بهعنــوان منبــع تهیــه رامــان
بــه کار م ـیرود کــه منجــر بــه تغییــر فرکانــس فوتونهــا در
اثــر برخــورد بــا نمونــه میشــود .بــا توجــه بــه فرکانــس
فوتونهــای بازگشــتی میتــوان اطالعاتــی در مــورد حرکــت
ارتعاشــی و چرخشــی مولکولهــا کســب نمــود .قابلذکــر
اســت کــه آشکارســازی توســط دســتگاه بــار جفــت شــده
صــورت میپذیــرد.

هیــدروژن زدایــی اکسایشــی پروپــان ،در هــر آزمایــش مقــدار
 0/1گــرم از کاتالیســت هــا مورداســتفاده قــرار گرفــت.
بهمنظــور توزیــع دمایــی بهتــر ،نمونههــا بــا  0/1گــرم
ســیلیکون کارباریــد مخلــوط شــدند .کاتالیســت پــس از قــرار
گرفتــن در راکتــور بســتر ثابــت لول ـهای از جنــس کوارتــز (بــا
طــول  50 cmو قطــر داخلــی  ،)6 mmدر فشــار جــوی و تحــت
جریــان هــوا بــا دبــی  20 sccmو نــرخ گرمــادهی 10 oC/min-1
تــا دمــای  500 oCگــرم و ســپس تحــت جریــان مجــدد هــوای
خنــک تــا دمــای  400 oCخنــک شــد .ســپس مخلوطــی از CO2
و پروپــان بــا شــدتجریان  100 sccmبهگون ـهای وارد راکتــور
شــد کــه نســبت مولــی پروپــان بــه  CO2برابــر مقــدار موردنیــاز
باشــد .ســپس بــا افزایــش دمــا تــا  550 oCبــه فواصــل 50 oC
تحلیــل راکتــوری انجــام گرفــت .ترکیــب درصــد محصــوالت
گازی بــا اســتفاده از کروماتوگرافــی گازی Varian CP-3800
مشــخص شــد .نتایــج بــر اســاس درصــد تبدیــل پروپــان و
گزینــش پذیــری پروپــان بــه پروپیلــن برمبنــای اتــم کربــن
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
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پــراش ســنجی اشــعه ایکــس ( )XRDانجــام شــد کــه نتایــج
آن در شــکل  1نشــان دادهشــده اســت .در شــکل TiO2 1کــه
مربــوط بهپیــش مــاده تیتانیــا اســت نشــان میدهــد کــه فــاز
کریســتالی غالــب آن آناتــاز اســت و پیکهــای مشــخصه آن در
زوایــای دقیــق خــود وجــود دارنــد  .شــکلهای ( TiNTو Si-
 )TiNTبــه ترتیــب مربــوط بــه ســاختار فــازی نانولولههــای
تیتانیــا خالــی و بــا محتــوای سیلیســیم اســت کــه ســه پیــک
اصلــی در زوایــای یادشــده نشــاندهنده تشــکیل ســاختار
نانولولــه اســت .وجــود پیکهــای سیلیســیم در شــکل (Si-
 )TiNTرا میتــوان بــه نشســتن خــوب آن روی مــاده نســبت
داد .شــکلهای ( Si-VTو  )VTپــراش ســنجی اشــعه ایکــس
بــرای کاتالیســت هــای وانادیــم بــه ترتیــب بــا سیلیســیم و
بــدون آن اســت .عــدم حضــور الگــوی پــراش اکســید وانادیــا
میتوانــد ناشــی از پخــش کامــل گونههــای وانادیــا بــر روی
ســطح پایــه و یــا تشــکیل بلورهــای بســیار کوچکــی از وانادیــا
بــر ســطح باشــد کــه غلظــت و یــا انــدازهی آنهــا از ظرفیــت
آشکارســازی دســتگاه کمتــر اســت [.]20-18
آزمــون  EDXبــرای شناســایی ترکیــب عناصرشــان مــورد
ارزیابــی قــرار گرفتنــد کــه نتایــج آن در شــکل  2نشــان
دادهشــده اســت .حضــور مقادیــر کــمســدیم در هــر دوپایــه
ســنتزی بــه علــت تکمیــل نشــدن مرحلــه اســید شــویی تــا
حــذف کامــل آن بــوده اســت کــه بــا نتایــج آزمــون  XRDنیــز
تطابــق دارد .وجــود ســدیم بهعنــوان عاملــی بــرای پایــداری
حرارتــی نانولولــه تیتانیــا نیــز در مقاالتــی گزارششــده اســت

شکل  -1الگوهای  XRDبرای کاتالیستهای تهیه شده

امــا محتــوای بــاالی آنکــه نتیجــه حــذف یــا کمتــر انجــام دادن
مرحلــه اســید شــویی اســت مســاحت ســطح پایــه را کاهــش
میدهــد [.]21
مســاحت پیــش مــادهی اولیــه تولیــد نانولولــه ،برابــر بــا
 52 m2 g-1محاســبه شــد .بــر اســاس جــدول 2نانولولههــای
اســید شــویی شــده بــه مســاحت  408 m2 g-1رســیدند.
همچنیــن حجــم حفــرات ســاختار نانولولـهای تقریبـ ًا  5برابــر
حجــم حفــرات نانــو ذرات پیــش مــاده اســت کــه ایــن نیــز
میتوانــد نشــاندهندهی ســاختار لولــهای توخالــی باشــد.
نانولولههــای تهیهشــده بــه روش ســادهی آبگرایــی در تهیــه
پای ـهای بــا مســاحت بــاال موفــق بــوده اســت .نتایــج حاصــل
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شکل  -2آنالیز  EDXاز سطح نمونه های  TiNTو Si-TiNT
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جدول شماره  -2مساحت سطح و حجم حفرات نانولولههای حاوی سیلیسیم
حجم حفرات )(cm3/g

مساحت سطح (m2/g) BET

نمونه

١/٦٠٣

٤٠٨

) TiNTكلسينه نشده(

١/٢٢٦

٣١٢

) Si-TiNTكلسينه نشده(

٠/٨٢٧

١٠٢

Si-VT

٠/٧٣٢

٧٨

VT

میدهنــد ؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه گزارشــات بــاال ،طیــف اصلی
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مربــوط بــه کاتالیســت  Si-VTدارای باندهــای غالــب آناتــاز
اســت و ســیگنالهای روتایــل بهســختی تمایــز پذیــر هســتند
شــدت نســبی باالتــر پیکهــای روتایــل در کاتالیســت  VTدر
مقایســه بــا کاتالیســت  Si-VTنشــاندهندهی بیشــتر بــودن فــاز
روتایــل اســت .تغییــر در فازهــا بــا بارگــذاری وانادیــا قابــل
پیشبینــی بــود امــا در کاتالیســت بــا محتــوای سیلیســیم ایــن
تغییــرات بســیار کمتــر اســت.
بــرای مقایســه عملکــرد کاتالیسـتها ،نمودارهــای تغییــرات
مشــخصههای درصــد تبدیــل پروپــان و بــازده تولیــد پروپیلــن
برحســب دمــا و همینطــور نمــودار تغییــرات گزینــش پذیــری

شکل -3تصویر  TEMبرای نمونهی  Si-TiNTقبل از کلسیناسیون
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از مســاحت ســطح و حجــم حفــرات بــرای نمونههــای ســنتز
شــده نشــان میدهــد کــه مســاحت ســطح ویــژهی BET
و حجــم حفــرات بــرای نمونــهی  Si-TiNTدر مقایســه بــا
نمونــهی  TiNTکمتــر اســت .نانولولههــای تهیهشــده بــه
روش آبگرایــی در تهیــه پایــهای بــا مســاحت ســطح بــاال
موفــق بــوده اســت؛ امــا متأســفانه بــه دلیــل پایــداری حرارتــی
پاییــن ایــن نــوع نانولولههــا ،در دماهــای بــاال تغییــر فــاز
میدهنــد و مســاحت ســطح خــود را بهطــور قابلتوجهــی
از دســت میدهنــد .اگرچــه بــرای کاتالیســتهای کلســینه
شــده در دمــای  500 oCمســاحت ســطح تــا حــد زیــادی
کاهــش داشــته اســت امــا وجــود سیلیســیم در ســاختار پایـهی
کاتالیســت  Si-VTنقــش مؤثــری در جلوگیــری از تبدیــل
فــازی و همچنیــن درهمشکســته شــدن نانولولههــا داشــته
اســت و بــر اســاس دادههــا مســاحت ســطح کاتالیســت Si-
 VTدر مقایســه بــا کاتالیســت  VTحتــی باوجــود پایــه بــا
مســاحت ســطح کمتــر حــدودا ً  %30بیشــتر اســت.
بــر اســاس شــکل 3تصویربــرداری  TEMبــرای نمونههــای
 Si- TiNTانجــام گرفــت کــه بهخوبــی نانولولههــا در آن بــه
نمایــش درآمدهاســت.
طیفهــای رامــان نمونههــا در شــکل  4نشــان دادهشــده
اســت .شــکل  4شــامل دو پیــک اصلــی در باندهــای  520و
 480 cm-1هســتند کــه مربــوط بــه ســاختار کریســتالی و آمورف
سیلیســوم هســتند و وجــود ایــن مــاده را بهخوبــی نشــان

نانولولههــا در رامــان مشخصشــده اســت .]20[ .طیــف رامــان
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پروپیلــن برحســب درصــد تبدیــل پروپــان در اشــکال  5،6و
 7ارائهشــده اســت .در سیســتم واکنــش هیــدروژن زدایــی
اکسایشــی پروپــان عــاوه بــر پروپیلــن بهعنــوان محصــول
مطلــوب H2O ،نیــز تولیــد میشــود  .شــکل 5نمایانگــر ایــن
اســت کــه بــا افزایــش دمــا ،درصــد تبدیــل پروپــان افزایــش
مییابــد کــه ایــن نتیجــه را میتــوان بــا نقــش دمــا در ســرعت
واکنشهــا توجیــه نمــود .در بعضــی از مقــاالت بــازده دمایــی
را باالتــر نیــز در نظــر گرفتهانــد کــه بایــد توجــه داشــت در
دماهــای باالتــر از  530 oCهیــدروژن زدایــی کاتالیســتی نیــز
ســهم بســزایی خواهــد داشــت .از مقایســه کاتالیســت هــا
درمییابیــم کــه کاتالیســت محتــوای سیلیســیم بــه علــت
داشــتن پایــداری باالتــر در دماهــای باالتــر کــه موجــب حفــظ
مســاحت ســطح آن در دمــای باالتــر میشــود فعالیــت باالتــری
دارد کــه ایــن موضــوع بــه دلیــل پخــش خــوب وانادیــم و
سیلیســیم در ســطح کاتالیســت اســت  .بــر اســاس نتایــج
حاصلــه از آزمــون  BETکاهــش ســطح پایــه کاتالیســت VT
حیــن کلسیناســیون در دمــای بــاال بســیار بیشــتر از نانولولههــا
بــا محتــوای سیلیســیم بــوده کــه درنهایــت منجــر بــه کاهــش
ســطح کاتالیســت متناظــر نیــز شــده اســت و ایــن خــود باعــث
شــده تــا تعــداد ســایتهای فعــال آن نیــز کــه محــل اصلــی
انجــام واکنــش اســت تقلیــل یابــد.

بــر اســاس شــکل 6نیــز میتــوان گفــت کــه گزینــش
پذیــری پروپیلــن بــا درصــد تبدیــل پروپــان رابطــه عکــس
دارد و بــه عبارتــی بــا افزایــش دمــا گزینــش پذیــری پروپیلــن
کاهشیافتــه و اکســیدهای کربــن بیشــتری تولیــد میگردنــد.
گونههــای  VOxبــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه از آزمونهــای
 Ramanو  XRDبهخوبــی بــر روی ســطح کاتالیســت
پخششــده اســت.
در شــکل 7تغییــرات بــازده برحســب دمــا نشــان دادهشــده
اســت .بــا توجــه بــه نتایــج حضــور سیلیســیم نقــش مؤثــری
در هیــدروژن زدایــی اکسایشــی پروپــان داشــته بهگونـهای کــه

شکل -6نمودار تاثیر دما بر درصد گزینشپذیی پروپیلن
کاتالیستهای تهیه شده در فرآیند راکتوری
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شکل  -4مقایسه طیفهای رامان برای نمونههای تهیه شده

شکل -5نمودار تاثیر دما بر درصد تبدیل پروپان کاتالیستهای تهیه
شده در فرآیند راکتوری
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شکل -7نمودار تاثیر دما بر درصد بازده کاتالیستهای تهیه شده در
فرآیند راکتوری

در دمــای  550 oCدرصــد تبدیــل پروپــان را افزایــش و نیــز
بــازده تولیــد پروپیلــن را افزایــش داده اســت [22و. ]21
نتیج هگیری
بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از آزمایشهــا و بــا مقایســه بــا
ســایر منابــع میتــوان نتیجــه گرفــت کــه گاز  CO2اکســندهای
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بســیار قابلقبــول و ارزشــمند بــرای ایــن واکنــش اســت و
از طــرف دیگــر روش هیدروترمــال قلیایــی روشــی ســاده و
ارزشــمند جهــت تولیــد نانولولههــای تیتانیــا بــا مســاحت
ســطح بــاال اســت .کلسیناســیون در دمــای بــاال ،حضــور وانادیا
در کاتالیســت و دمــای بــاالی واکنــش منجــر بهســرعت
بخشــیدن بــه پدیــده تــف جوشــی ،کاهــش مســاحت ســطح
و تبدیــل آناتــاز بــه روتایــل میگــردد کــه بــا اضافــه کــردن
سیلیســیم در حیــن فرآینــد ســاخت نانولولههــای تیتانیــا از
طریــق اصــاح در خــواص فیزیکــی شــیمیایی نانولولههــا
میتــوان اثــرات تغییــر فــاز را بــه تعویــق انداخــت و
همچنیــن کاهــش مســاحت ســطح کمتــری نیــز داشــت .بــا
افزایــش دمــا درصــد تبدیــل پروپــان افزایشیافتــه و همچنیــن
گزینــش پذیــری پروپیلــن بــا کاهــش روبــرو گشــته اســت .در
کاتالیســت بــا محتــوای سیلیســیم %51 ،افزایــش در تبدیــل
پروپــان و همچنیــن افزایــش بــازده تولیــد پروپیلــن در دمــای
 550 oCمشــاهده شــد .همچنیــن ایــن کاتالیســت بــا بــازده
 14/45درصــد تبدیــل پروپــان ،در دمــای  550 oCبهتریــن
عملکــرد بــرای ایــن واکنــش را بــه همــراه داشــت.

... ) پروپان درODH( هیدروژن زدایی اکسایشی
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