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چكيده :در اين پژوهش ،کاتاليست  V-SBA-16با استفاده از ماده نانومتخلخل  SBA-16به عنوان بستر و کمپلکس
واناديم طي فرايند بازرواني تهيه شد .کاتاليست تهيه شده با استفاده از فناوريهاي جذب و واجذب نيتروژن،
پراش پرتو ايکس ،پرتو سنجي فرابنفش ـ مرئي و ميکروسکوپ الکتروني عبوري مورد شناسايي قرار گرفت.
نتيجههاي آناليزها نشان داد که ساختار منظم نانومتخلخل بستر در طي فرايند تهيه کاتاليست حفظ شده و دچار فروپاشي
نشده است .کارايي کاتاليست در فرايند اکسايش مستقيم بنزن به فنل با استفاده از عامل اکسندهي هيدروژن پراکسيد
در دماهاي متفاوت واکنش ( 06 ،52و  06درجه سلسيوس) مورد ارزيابي قرار گرفت .باالترين راندمان فنل حدود
 %60و با گزينش پذيري فنل  %06در دماي  06درجه سلسيوس به دست آمد.
واژههاي كليدي :ماده نانومتخلخل ،بستر کاتاليست ،V-SBA-16 ،اکسايش ،فنل.
KEY WORDS: Nanoporous material; Catalyst support; V-SBA-16; Oxidation; Phenol.

مقدمه

فنل يک حدواسط مهم شيميايي در توليد رزينها ،فيبرها و
داروها است و به عنوان حالل در تصفيه نفت خام نيز کاربرد دارد [.]1
بيشترين مصرف فنل براي تهيه رزينهاي فنلي و بيس فنل-آ
است که به طور عمده در صنايع اتومبيل سازي استفاده ميشوند.
امروزه بيش از  %09توليد فنل در دنيا از روش فرايند مشهور
کيومن( )1است و مقدارهاي باقي مانده فنل با اکسايش
تولوئن يا بازيافت از قطران ذغال سنگ به دست مي آيد .
البته فرايند کيومن داراي عيبهايي است ،اين فرايند به دليل
*عهده دار مکاتبات
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چند مرحلهاي بودن (به ويژه در طي فرايند تقطير) ،انرژي
بسيار زيادي مصرف ميکند و بازده توليد فنل در يک بار گذر
خوراک حدود  %5است که مقدار کمي ميباشد [ .]2گفتني است
اين فرايند داراي فراوردهي جانبي استن بوده و به کارگيري آن
براي توليد فنل ،بستگي به قيمت استن در بازار دارد تا از نظر اقتصادي
به صرفه باشد .با توجه به عيبهاي گفته شده براي فرايند کيومن،
توجه بسياري از پژوهشگران به فرايند اکسايش مستقيم بنزن
به فنل جلب شده است .فرايند تک مرحلهاي اکسايش مستقيم
+E-mail: abadiei@khayam.ut.ac.ir
)6( Cumene process
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بنزن به فنل به عنوان يک روش جايگزين بهوسيلهي عاملهاي
اکسندهي گوناگون مانند هيدروژن پراکسيد ،مولکول اکسيژن و
نيتروز اکسيد انجام گرفته است .پژوهشها نشان ميدهد استفاده
از مولکول اکسيژن به عنوان عامل اکسنده منجر به تخريب
حلقهي آروماتيک ميشود و گزينش پذيري فنل به شدت کاهش
مييابد ] .[3از سوي ديگر ،دشواري فراهم کردن منابع نيتروز اکسيد،
استفاده از اين عامل اکسنده را در فرايند اکسايش مستقيم بنزن
به فنل محدود کرده است [ .]4در ميان عاملهاي اکسندهي گوناگون،
هيدروژن پراکسيد به دليل مناسب بودن از جنبه زيست محيطي و
شرايط عملياتي آسان ،به طور روز افزون مورد استفاده قرار گرفته
است ].[2 ، 5
مواد نانومتخلخل سيليسي اولين بار در سال  1002ميالدي
توسط گروه پژوهشي شرکت نفتي موبيل کشف شد [ .]6اين مواد
به دليل دارا بودن سطح مؤثر باال ،توزيع يکنواخت حفرهها ،حجم
مناسب حفرهها و نيز حضور گروههاي سيالنول ،تأثير چشمگيري
در بهبود فرايندهاي کاتاليستي نشان دادهاند .فايدههاي استفاده از
ترکيبهاي نانومتخلخل در کاتاليستها ،دارا بودن حفرههاي
به نسبت گستردهتر در مقايسه با ترکيبهاي ميکروحفره پرکاربرد
مانند زئوليتها است که امکان انتقال جرم باالتري را ايجاد کرده
و به دليل دارا بودن سطح مؤثر باال ،امکان غلظت بااليي از مراکز
فعال در واحد جرم مواد را فراهم ميکنند .براي ايجاد مراکز فعال
اکسايش ـ کاهش روي سطح مواد نانومتخلخل ،روشهاي گوناگوني
وجود دارد از جمله ميتوان به اتصال يونهاي فلزي به درون چهارچوب
سيليکا و يا اتصال از طريق پيوند زدن کمپلکسهاي فلزي
با گروههاي سيالنول روي سطح اشاره کرد ] .[7 ، 8براي نمونه،
بارگذاري اکسيدهاي فلزي مانند  Mn ،Fe ،Tiو  Coمراکز فعالي را
ايجاد کرده و باعث افزايش کارايي کاتاليست در فرايند اکسايش
مستقيم بنزن به فنل مي شود [ .]0تاکنون کاتاليستهاي
 Fe-MCM-41 ،Co-MCM-41 ،CuO/SBA-15و Fe3O4/CMK-3
در فرايند اکسايش مستقيم بنزن به فنل با هيدروژن پراکسيد
به عنوان عامل اکسنده مورد ارزيابي قرار گرفتهاند ] 12ـ .[0
گفتني است ترکيب هاي واناديم به دليل ويژگي هاي ذاتي
اکسايش ـ کاهش و پايداري چشمگير ،در فرايند اکسايش
هيدروکربنها به کار گرفته مي شوند [ .]13در بين انواع ترکيبهاي
نانومتخلخل سيليسي SBA-16 ،به دليل سطح مؤثر باال ،ساختار
قفسه مانند و کانالهاي سه بعدي متصل به هم ،سبب انتقال جرم
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باالتري ميشود .همچنين ،اين ترکيب داراي ورودي حفرهي
باريکي است و از تجمع نانوذرههاي فلزي جلوگيري ميکند [.]14
در اين پژوهش ،ذرههاي واناديم اکسيد روي سطح ترکيب
نانومتخلخل  SBA-16بهوسيلهي بازرواني بارگذاري شد
( .)V-SBA-16کاتاليست تهيه شده در فرايند اکسايش مستقيم
بنزن به فنل با هيدروژن پراکسيد به عنوان عامل اکسنده مورد ارزيابي
قرار گرفت .سپس ،کارايي کاتاليست تهيه شده در دماهاي متفاوت
واکنش  69 ،25و  09درجه سلسيوس بررسي شد و سرانجام
راندمان و گزينش پذيري فنل در دماي بهينه به دست آمد.
بخش تجربي
مواد

پلورونيک  ،)EO106PO70EO106( F127محلول سديم سيليکات
( ،)SiO2 26%, Na2O 8%نيتريک اسيد ( ،)%65واناديل استيل استونات،
استونيتريل ،بنزن ،هيدروژن پروکسيد ( )%39و تولوئن از شرکت
مرک خريداري شد.
تهيه ترکيب نانومتخلخل  SBA-16به عنوان بستر

مادهي نانومتخلخل  SBA-16با توجه به روش ارايه شده
در مرجع [ ]15با کمي اصالح تهيه شد .مقدار  14/1گرم F127
در  144ميلي ليتر نيتريک اسيد و  099ميلي ليتر آب مقطر
با همزن مغناطيسي در  39 °Cحل شد ،سپس  62/4گرم محلول
سديم سيليکات به محلول اضافه شد و مخلوط واکنش براي  3ساعت
در  79 °Cبه هم خورد .فراوردهي واکنش در  199 °Cبه مدت
 24ساعت قرار داده شد .سرانجام نمونهي جامد بهدست آمده
در  559 °Cبه مدت  5ساعت کلسينه شد.
تهيه کاتاليست V-SBA-16

حدود  2/7گرم  SBA-16کلسينه شده در  89ميلي ليتر
محلول تولوئن داراي  9/730گرم کمپلکس واناديل استيل استونات
براي مدت  48ساعت در دماي اتاق توسط همزن مغناطيسي
در حالت رفالکس مخلوط شد .مخلوط واکنش صاف شد و
با تولوئن شسته شد .سپس ،نمونه در  559 °Cبه مدت  5ساعت
کلسينه شد .پودر زرد رنگ بهدست آمده 4/7%wt. v-SBA-16
نامگذاري شد که داراي  2/64ميلي مول واناديم بود (اندازه گيري
با استفاده از دستگاه پرتو سنج پالسماي جفت شده القايي).
کوتاه پژوهشي
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تهيه و شناسايي نانومتخلخل  V-SBA-16و کاربرد آن به عنوان کاتاليست ...

شناسايي کاتاليست و آناليز فراوردهها

آزمون واکنش کاتاليستي

کاتاليست تهيه شده در واکنش اکسايش مستقيم بنزن به فنل
مورد ارزيابي قرار گرفت .در يک آزمايش نوعي ،مقدار  9/1گرم کاتاليست
 V-SBA-16و  6ميلي ليتر استونيتريل به يک بالن  25ميلي ليتري
مجهز به مبرد و همزن مغناطيسي افزوده شد .سپس  1ميلي ليتر بنزن
به آن افزوده شد و مقدار  2ميلي ليتر هيدروژن پروکسيد  %39در يک
بازدهي زماني  29دقيقهاي به صورت قطره قطره به مخلوط واکنش
افزوده شد ،پارامتر دماي واکنش در مقدار مشخص تنظيم شد و مخلوط
واکنش به مدت  6ساعت همزده شد .پس از پايان واکنش ،کاتاليست
به وسيلهي سانتريفيوژ جداسازي و  9/3ميلي ليتر تولوئن به عنوان
استاندارد داخلي براي آناليز  GCو مقدار معيني اتانول براي همگن سازي
مخلوط واکنش و به دام انداختن راديکالهاي هيدروکسيل به نمونهها
افزوده شد [ .]12گفتني است براي محاسبه کمي فراوردههاي واکنش
از نمودار واسنجي استفاده شد و با استفاده از معادلههاي ( )1و ()2
مقدارهاي راندمان و گزينش پذيري فنل محاسبه شد .همچنين
در دماي  69و  09درجهي سلسيوس ،بنزوکينون به عنوان فراوردهي
جانبي با استفاده از دستگاه کروماتوگرافي شناسايي شد.
()1

ميليمول  /ميليمول فنل = راندمان فنل

()2

ميليمول ديگر فراوردههاي  +ميليمول فنل =
گزينشپذيري فنل
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مقدار واناديم نمونه بارگذاري شده با استفاده از دستگاه پرتوسنج
پالسماي جفت شده القايي( )1آناليز شد ()VISTA-MPX ICP-AES
همدماهاي جذب و واجذب نيتروژن با استفاده از دستگاه
 BELSORP-mini IIدر  77کلوين بهدست آمد .از معادلهي
برونار ـ ايمت ـ تلر براي محاسبه سطح مؤثر و از معادلهي
بارت ـ جوينر ـ هالندا براي محاسبه توزيع اندازهي حفرهها و حجم
حفره استفاده شد .اندازه گيريهاي طيف سنج پراش پرتو ايکس()XRD( )2
با تابش  Cu Kαبر روي دستگاه  X'Pert-PRO X-rayبهدست آمد.
پرتوي فرابنفش ـ مرئي با پرتوسنجي مدل Rayleigh UV-1600
گرفته شد .تصوير ميکروسکوپ الکتروني عبوري()TEM( )3
با دستگاه ( )Philips EM-208 at 100 kVبه دست آمد .از کروماتوگرافي
گازي( )GC( )4مدل ()Perkin-Elmer 8500, FID detector
براي آناليز فراوردههاي مايع استفاده شد.
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شکل 3ـ همدمای جذب و واجذب نيتروژن و نمودار توزيع اندازهی
حفرهها (در داخل شکل قرار گرفته است) برای نمونهی SBA-16
و .V-SBA-16

نتيجهها و بحث

همدماهاي جذب و واجذب نيتروژن و نمودار توزيع اندازهي
حفرهها براي ترکيب نانومتخلخل  SBA-16و V-SBA-16
در شکل  1نشان داده شده است .ديده ميشود هر دو نمونهي
تهيه شده ،همدماي نوع ( IVتقسيم بندي شده توسط آيوپاک)
با پسماند  H2را نشان ميدهند که مربوط به ساختار قفسه مانند
است .از سوي ديگر ،ديده ميشود که ساختار مزومتخلخل بستر،
پس از بارگذاري واناديم حفظ شده است .کاهش حجم حفرههاي
نمونهي  V-SBA-16در نمودار توزيع اندازهي حفرهها (درون شکل
 1درج شده است) ،ميتواند ناشي از قرار گرفتن ذرههاي واناديم
درون حفرههاي بستر نانومتخلخل باشد .ويژگيهاي ساختاري
 SBA-16و  V-SBA-16در جدول  1داده شده است .کاهش سطح
مؤثر و حجم کلي حفرهها ،تأييد کننده نفوذ ذرههاي واناديم
به درون ديوارهي داخلي  SBA-16است.
الگوي پراش پرتو ايکس در زاويهي پايين براي نمونههاي
 SBA-16و  V-SBA-16در شکل  2aآورده شده است .هر دو نمونه
 2و يک پيک
يک پيک تيز و قوي در زاويهي
 2نشان ميدهند که به صفحههاي
ضعيفتر در زاويهي
بازتاب ( )119و ( )211در ساختار مکعبي با گروه فضايي Im m
ارجاع داده ميشوند .همچنين ،ميتوان برداشت کرد که

))3( Transmission Electron Microscopy (TEM

))6( Inductively Coupled Plasma (ICP

))4( Gas Chromatography (GC

))5( X-Ray Diffraction (XRD
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جدول 3ـ ويژگيهای ساختاری  SBA-16و .V-SBA-16

حجم کل حفره ()cm3/g
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شکل 2ـ الگوی پراش پرتو ايکس ( )aدر زاويهی پايين برای نمونههای  SBA-16و  V-SBA-16و ( )bدر زاويه ی باال برای نمونهی .V-SBA-16

شکل 4ـ تصوير ميکروسکوپ الکتروني عبوری .V-SBA-16

نظم ساختاري حفرهها در ترکيبب نانومتخلخل  SBA-16پس از
بارگذاري ذرههاي کاتاليست تغيير نکرده است .در شکل  2bالگوي
پراش پرتو ايکس در زاويهي باال براي نمونهي V-SBA-16
نشان داده شده است .از آنجايي که پيک شکست براي ذرههاي
واناديم اکسيد قابل ديدن نيست ،ميتوان برداشت کرد که ذرههاي
واناديم به خوبي روي سطح  SBA-16پراکنده شدهاند و بستر
نانومتخلخل به دليل ساختار قفسه مانند يگانه ،از تجمع ذرههاي
36

اکسيدي واناديم جلوگيري ميکند ،اين نتيجه با نتيجههاي
بهدست آمده در ساير پژوهشها سازگار است [ .]16تصوير
ميکروسکوپ الکتروني عبوري به عنوان شاهد ديگري نشان ميدهد
نظم ساختار مزومتخلخل حفرهها بعد از بارگذاري واناديم
تغيير نکرده است (شکل .)3
از پرتو سنجي فرابنفش ـ مرئي به منظور بررسي کئورديناسيون
اکسيدهاي واناديم در کاتاليست استفاده شد (شکل  .)4پيک قوي
ديده شده در  255نانومتر را ميتوان به پديده انتقال بار فلز
به ليگاند نسبت داد ،به عبارتي انتقال بار از اکسيژن گروههاي
سيالنول سطحي بستر نانومتخلخل به يون مرکزي V+5
انجام ميشود (گونههاي چهار وجهي  )VO4و پيک ديده شده
در  303نانومتر به ساختار هرم مربعي  V+5نسبت داده ميشود.
ارزيابي کارايي کاتاليست

فعاليت کاتاليست  V-SBA-16در واکنش اکسايش
مستقيم بنزن به فنل با استفاده از حالل استونيتريل و
در حضور هيدروژن پراکسيد به عنوان عامل اکسنده مورد ارزيابي
قرار گرفت (جدول  .) 2پارامترهاي عملياتي واکنش ثابت است
و تنها دماي واکنش در بازه ي  25 °Cتا  09 °Cتغيير مي کند.
کوتاه پژوهشي
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جدول 2ـ فعاليت کاتاليستي  V-SBA-16برای واکنش اکسايش مستقيم بنزن به فنل.

گزينش پذيري فنل ()%

راندمان فنل ()%

ميزان تبديل بنزن ()%

کاتاليست

199

4/16

4/16

V-SBA-16a

69/30

16/58

27/46

V-SBA-16b

59/98

11/23

22/51

V-SBA-16c

 )aشرايط واکنش :بنزن ( 1ميلي ليتر) ،هيدروژن پروکسيد ( 2 ،%39ميلي ليتر) ،استونيتريل ( 6ميلي ليتر) ،مقدار کاتاليست ( 9/90گرم) ،زمان ( 6ساعت) ،دما ( 25درجه سلسيوس).
 )bشرايط واکنش :بنزن ( 1ميلي ليتر) ،هيدروژن پروکسيد ( 2 ،%39ميلي ليتر) ،استونيتريل ( 6ميلي ليتر) ،مقدار کاتاليست ( 9/90گرم) ،زمان ( 6ساعت) ،دما ( 69درجه سلسيوس).
 )cشرايط واکنش :بنزن ( 1ميلي ليتر) ،هيدروژن پروکسيد ( 2 ،%39ميلي ليتر) ،استونيتريل ( 6ميلي ليتر) ،مقدار کاتاليست ( 9/90گرم) ،زمان ( 6ساعت) ،دما ( 09درجه سلسيوس).
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شکل 3ـ پرتوی فرابنفش ـ مرئي .V-SBA-16

شکل  1ـ قابليت استفاده دوباره از کاتاليست .V-SBA-16

ديده مي شود که در دماهاي پايين مقدارهاي کمي فنل توليد
ميشود ،وقتي دماي واکنش تا  69 °Cافزايش پيدا ميکند يک
افزايش ناگهاني در راندمان فنل و ميزان تبديل بنزن ديده ميشود
که مي تواند ناشي از افزايش سرعت واکنش با افزايش دما باشد.
افزون بر اين ،افزايش بيشتر در دماي واکنش سبب کاهش راندمان
توليد فنل و انتخاب پذيري فنل و ميزان تبديل بنزن مي شود
که اين روند کاهشي ميتواند ناشي از تجزيه شدن هيدروژن پراکسيد
به آب و اکسيژن در دماي باال باشد [ ]17و کاهش در انتخاب پذيري
فنل به دليل اکسايش فنل به بنزوکينون (فراوردهي جانبي) است
که با کروماتوگرافي گازي شناسايي شد .باالترين راندمان
توليد فنل حدود  %16با انتخاب پذيري  %69در دماي
 69درجه سلسيوس به دست آمد.
گفتني است که در کاتاليستهاي همگن ،مواد واکنش دهنده
و کاتاليست در يک فاز هستند اما در کاتاليستهاي ناهمگن مواد
واکنش دهنده و کاتاليست در فازهاي گوناگوني هستند و بهوسيلهي

مرز فازي از هم جدا ميشوند .هم چنين ،طراحي فرايند بهطور معمول
براي کاتاليستهاي ناهمگن به مراتب آسان تر است زيرا در فاز
جداگانهاي هستند و به راحتي از مخلوط واکنش دهندهها جدا شده و
قابل استفاده دوباره هستند .در اين راستا ،قابليت استفاده دوباره
کاتاليست  V-SBA-16در واکنش اکسايش مسقيم بنزن به فنل طي
 3آزمايش متوالي مورد ارزيابي قرار گرفت و نتيجهها در شکل 5
رسم شده است .بدين منظور بعد از پايان هر واکنش ،کاتاليست
با استفاده از سانتريفيوژ از مخلوط واکنش جدا شده و با حالل استونيتريل
شسته شده و در دماي  199درجهي سلسيوس قرار گرفت .سپس
در شرايط بهينه براي واکنش بعدي مورد استفاده قرار گرفت.
گفتني است گزينشپذيري در آزمايشهاي چندباره تغيير نميکرد .روند
ماليم کاهشي در راندمان توليد فنل ميتواند به دليل از دست رفتن
مقداري کاتاليست در طول واکنش و بازيافت آن باشد [.]18
ميزان کارايي کاتاليست تهيه شده در اين پژوهش ،با کاتاليست
همگن  VO(acac)2و تعدادي از کاتاليستهاي ناهمگن واناديم

کوتاه پژوهشي
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جدول 4ـ مقايسهی فعاليت کاتاليستي  V-SBA-16با ديگر کاتاليستهای گزارش شده برای اکسايش مستقيم بنزن به فنل.

منابع

گزينش پذيري فنل ()%

راندمان فنل ()%

ميزان تبديل بنزن ()%
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][10

199

11

11
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][29

>03
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1/30

V-MCM-41b

][10

03

-

19

V2O5/Al2O3a

][10

01

-

5

V2O5/TiO2a

در اين پژوهش

69/30

16/58

27/46

V-SBA-16

 )aشرايط واکنش :بنزن ( 9/95مول) ،نسبت هيدروژن پراکسيد به بنزن ( ،)1:1استونيتريل ( 29ميلي ليتر) ،مقدار کاتاليست همگن ( 1/18گرم) ،زمان ( 8ساعت) ،دما ( 65درجه سلسيوس).
 )bشرايط واکنش :بنزن ( 6ميلي ليتر) ،هيدروژن پراکسيد ( 6/0 ،%39ميلي ليتر) ،استيک اسيد ( 6ميلي ليتر) ،مقدار کاتاليست ( 9/95گرم) ،زمان ( 6ساعت) ،دما ( 79درجه سلسيوس).

بارگذاري شده روي بسترهاي گوناگون ،مورد مقايسه قرار گرفت.
همانگونه که در جدول  3ديده ميشود ،کاتاليست V-SBA-16
راندمان توليد فنل باالتري نسبت به ديگر کاتاليستها نشان داده است.
کارايي چشمگير اين کاتاليست ميتواند به دليل سطح مؤثر
باالي بستر و ساختار قفسه مانند آن باشد که سبب افزايش انتقال جرم
ميشود .ليکن براي افزايش گزينش پذيري ،هنوز به مطالعه و بررسي
بيشتري نياز است .گفتني است اگرچه کاتاليست همگن VO(acac)2
گزينش پذيري بااليي نسبت به فنل نشان داده است اما همانگونه که
گفته شد جداسازي و بازيافت کاتاليستهاي همگن بسيار مشکل است.
نتيجه گيري

در اين مطالعه ،ترکيب نانومتخلخل  SBA-16با استفاده از
سورفکتانت غير يوني کوپليمر تري بالک ( )EO106PO70EO106و
محلول سديم سيليکات به عنوان منبع سيليس تهيه شد .ساختار
مکعبي و قفسه مانند نمونهي تهيه شده به ترتيب با استفاده از
پراش پرتو ايکس با زاويه پايين و جذب و واجذب نيتروژن تأييد شد.
همچنين ،نتيجههاي جذب و واجذب نيتروژن نشان داد ترکيب

تهيه شده داراي سطح مؤثر  064 m2/gو قطر حفرههاي3/7 nm
و همچنين داراي توزيع اندازهي حفرههاي بسيار منظم است.
سپس کمپلکس واناديم روي سطح  SBA-16طي فرايند بازرواني
بارگذاري شد ( .)V-SBA-16اين کاتاليست با استفاده از پراش
پرتو ايکس ،جذب و واجذب نيتروژن ،پرتو سنجي فرابنفش ـ مرئي و
ميکروسکوپ الکتروني عبوري شناسايي شد و نتيجهها نشان داد
نظم حفرههاي ترکيب نانومتخلخل مادر پس از بارگذاري کاتاليست
دچار تغيير و فروپاشي نميشود .کاتاليست تهيه شده در فرايند
اکسايش مستقيم بنزن به فنل استفاده شد و در دماي  69درجه
سلسيوس باالترين راندمان فنل حدود  %16و با گزينش پذيري
فنل  %69بهدست آمد.
قدرداني
نويسندگان از دانشگاه تهران بابت حمايت در انجام اين پژوهش
سپاسگزاري مينمايند.
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