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روش جديد سنتز نانوبلورهاي SAPO-34

با استفاده از آلومينيوم کلريد به عنوان منبع آلومينيوم
و بررسي تأثير پارامترهاي گوناگون بر سنتز آن
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محمد حقيقي
مرکز تحقيقات راکتور و کاتاليست ،دانشگاه صنعتي سهند ،شهر جديد سهند ،تبريز ،ايران

چكيده :سنتز موفقيت آميز غربال مولکولي سيليکوآلومينوفسفات  SAPO-34با استفاده از روش هيدروترمال و
استفاده از آلومينيومکلريد به عنوان منبع آلومينيوم و دياتيلآمين به عنوان الگوساز انجام گرفت و اثر مقدار الگوساز
(موثر بر ميزان  pHمخلوط پيش ماده) و دما و زمان کريستاليزاسيون بر سنتز ساختار چابازيت ) (SAPO-34بررسي شد.
نمونهها توسط آناليزهاي  FESEM ،FT-IR ،XRDو  TEMشناسايي شدند .مطابق آناليز  ،XRDمشخص شد
با کاهش مقدار الگوساز و دماي کريستاليزاسيون تشکيل فاز چابازيت کاهش مييابد .اندازه بلورهاي نانوکاتاليست
 SAPO-34توسط رابطه شرر محاسبه شد که برابر با  54-63نانومتر ميباشد .بلورينگي ،اندازه بلور و خلوص نمونهها
با هم مقايسه شد .اندازه بلور با افزايش مقدار الگوساز و در زمان کريستاليزاسيون  63ساعت افزايش مييابد.
همچنين ،ثابت شد شرايط سنتز تأثير به سزايي بر مورفولوژي کاتاليستهاي  SAPO-34دارد .بهطوري که ،نتيجههاي
به دست آمده از آناليز  FESEMنشان دادند که سنتزکاتاليست  SAPO-34در مقدارهاي بيشتر از الگوساز ،موجب
توليد ذرههايي با ريخت شناسي کروي ميشود.
واژههاي كليدي :نانوبلور  SAPO-34؛ هيدروترمال؛  pH؛ زمان کريستاليزاسيون؛ دما؛ آلومينيوم کلريد.
;KEYWORDS: SAPO-34 nanocrystal; Hydrothermal; pH; Crystallization time; Temperature
Aluminium chloride.
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 Al-O-Pاست در حالي که واحد اوليه ساختار زئوليتها بهصورت
 Si-O-Alيا  Si-O-Siميباشد .آلومينوفسفاتها بهسبب
ساختارشان فعاليت کاتاليستي ندارند .با افزودن سيلسيم
به ساختار آلومينوفسفات ،غربال مولکولي سيليکوآلومينوفسفات
بهدست ميآيد که به دليل وجود سايتهاي اسيدي برونشتد
قابليت کاتاليستي پيدا ميکند (سلماسي و همکاران(.]1[ ))1
در سال  1891ميالدي ،کاتاليست  SAPO-34با ساختار چابازيت()1
به عنوان مناسبترين کاتاليست از گروه سيليکوآلومينوفسفاتها،
براي واکنش تبديل متانول به الفينهاي سبک( )MTO( )3سنتز شد.
مطالعههاي گوناگون نشان داده است که گزينشپذيري
اين کاتاليست براي الفينها باالي  98درصد است و تبديل متانول
به  188درصد ميرسد (صديقي و همکاران( .]1[ ))1سيليکو آلومينو فسفاتها
از جمله  SAPO-34با ساختار شبه زئوليت شامل کانالهاي
 9ضلعي با دهانهي  8/39نانومتر و حفرههاي بيضيگون
 8/76 nm × 1 nmاست (شلماني و همکاران( .]3[ ))5اين کاتاليست
به دليل حفرههاي کوچک ،اسيديته متوسط و پايداري گرمايي باال،
عملکرد کاتاليستي مناسبي براي واکنش تبديل متانول به
الفينهاي سبک ارايه ميدهد .الفينهاي سبک که مولکولهايي
خطي هستند از حفرههاي کاتاليست عبور کرده و هيدروکربنهاي
سنگيني که بزرگتر از دهانه حفرههاي کاتاليست هستند نميتوانند
عبور کنند .اين مسئله موجب توليد کمتر فراوردههاي جانبي
از جمله هيدروکربنهاي آروماتيکي ميشود .اين در حالي است که
در درون حفرههاي ساپو ،ترکيبهاي پلي آروماتيک به ميزان
بيشتري توليد ميشود و اين امر سرانجام ميتواند منجر به تشکيل
کک و غير فعال شدن سريع کاتاليست شود .اسيديته ،اندازه و
شکل حفرهها ،اندازه بلور و حضور هترواتمها در ساختار کاتاليست،
فاکتورهاي موثري بر فعاليت و گزينشپذيري کاتاليست هستند
(ايزدبخش و همکاران( ،)7ويو و همکاران( ،)6پاجايي و همکاران(،)9
لي و همکاران( ،)8چن و همکاران( 9[ ))18ـ  .]1به دليل اهميت

اندازه بلور يک فاکتور کليدي در ساخت موادي با عملکرد
کاتاليستي خوب است ( آلوارو مونز و همکاران( .]15[ ))15نسبت
بين تعداد سايتهاي اسيدي سطح خارجي و تعداد سايتهاي
سطح حفرههاي زئوليت يک عامل مهم براي عملکرد واکنش است.
اين نسبت با کاهش اندازه بلورهاي زئوليت افزايش مييابد.
پس اندازهي بلورهاي کاتاليست اثر مهمي بر بازده واکنش دارد
(آلوارو مونز و همکاران) [ .]17گروهي از پژوهشگران گزارش دادند که
کاتاليستهاي  SAPO-34با بلورهايي در مقياس نانومتري،
طول عمر چشمگيري براي واکنش  MTOارايه ميدهند
(عسکري و همکاران) [ .]19 ,16يکي از راههاي تهيه کاتاليستهاي
زئوليتي داراي نانوبلورهاي ميکرومتخلخل ،استفاده از محلولهاي
زالل ،کلوئيدي و سوسپانسيوني به عنوان محيط پيش ماده است
(آلوارو مونز و همکاران ) [.]18
متداولترين روش براي سـنتز زئوليـتهـا روش هيـدروترمال
است .زئوليتهاي طبيعي تحت فشار زياد در اعمـا زمـين توليـد
ميشوند .بنابراين ،براي سنتز زئوليتها يا شبه زئوليتهـا از جملـه
 SAPO-34بايد شرايطي همانند اعمـا زمـين اعمـال شـود کـه
اين مهم در روش هيدروترمال ممکن ميشود .براي سنتز زئوليـت
به موادي شامل عناصر  Al ،Siيا  Pو الگوساز براي تهيه ژل اوليه
(پيش ماده) نياز است .منابع استفاده شده بـراي تـامين آلومينيـوم
شامل بوهميت ،آلومينيوم ايزوپروپوکسايد ،آلومينيوم هيدروکسيد و
به ندرت آلومينيوم کلريد ميباشد .فسفريک اسيد يا ارتوفسفريک اسيد
و فيوميد سيليکا ،سيليسيک اسيد و تترااتيل ارتوسيليکات به ترتيب
بــراي تــامين  Pو  Siاســتفاده شــدهانــد .شــايان ذکــر اســت کــه
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کاتاليست  SAPO-34در فرايندهاي گوناگون ،پژوهشهاي
گوناگوني به منظور مطالعه و بررسي شرايط سنتز و بهبود ويژگيهاي
آن صورت گرفته است (شلماني و همکاران ،ما و همکاران(،)11

صديقي و همکاران ،نجفي و همکاران( ،)11عسکري و همکاران(،)13
آندونووا و همکاران(.]11-8[ ))11
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روش جديد سنتز نانوبلورهای  SAPO-34با استفاده از آلومينيوم کلريد ...

آلومينيوم ايزوپروپوکسايد ،فسفريک اسيد و فيوميد سيليکا بيشتـر از
ساير مواد ،مورد استفاده قرار گرفتهاند .از يک آمين هم به عنـوان
الگوساز استفاده ميشود .وجود آمين محيط سنتز را قليايي ميکند.
با توجه به پژوهشهاي انجام شده ساختار چابازيت يـا SAPO-34
در محيط خنثي يا  pHبازي سنتز ميشود ضـريب مـولي الگوسـاز
در ترکيب مولي ژل بايد طوري تعيين شود که  pHمناسب بـراي
سنتز  SAPO-34به دست آيد .در بيشتر پژوهشهاي انجام شـده
براي سنتز  pH ،SAPO-34بيشتر از  7گزارش شده است ( آلـوارو
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تغيير خواهد کرد .بعضي آمينهـاي آلـي مثـل تترااتيـلآمونيـوم-
هيدروکســيد(( )TEAOH( )5مع ــوميا و همکــاران( ،)7رحيمــي و

همکــاران( ،)6باقريــان رســتمي و همکــاران( ،)9زينــالي ورزانــه و
همکــاران( ،]19-15[ ))8تــرياتيــلآمــين(( )TEA( )18وانــو و
همکاران( ،]18[))11دياتيلآمـين( ،)DEA( )11ديپروپيـلآمـين()13
(( )DPAآلوارومـــونز و همکـــاران)[ ،]17متيـ ـلآمـ ـين()MA( )11
( آلوارومونز و همکـاران) [ ،]17مورفـولين(( )Mor( )15سلماسـي و
همکــاران ) [-1 ،]38تــريمتي ـلآمينوادامنتــاين هيدروکســايد()17

مونز و همکاران ،آلوارو مونز و همکاران ،صاد پور و همکـاران(،)1
چرخنـد و همکــاران( ،)1آقــايي و همکــاران( ،)1آقــايي و همکــاران،
چرخند و همکاران) [ .]11-18 ,17يکـي از پارامترهـاي مـوثر بـر

( )TMAdaOHو
( )TEEDAبــراي ســنتز  SAPO-34اســتفاده شــدهانــد .در بــين
اين الگوسازها تترااتيلآمونيومهيدروکسيد متداولترين الگوسـاز اسـت.
با استفاده از اين الگوساز SAPO-34 ،با حفرههاي کوچک توليد ميشـود
اما قيمت باالي آن ،استفاده از کاتاليست در صنعت را با محدوديت
روبرو ميکند .گروهي از پژوهشگران ،سنتز  SAPO-34را با DEA
انجام دادند و به  %188تبـديل متـانول و 91/5 %گـزينشپـذيري
الف ـينهــا رس ـيدند .بــا افــزايش مقــدار  ،Siدر ســنتز SAPO-34
با استفاده از الگوساز  ،DEAطول عمر کاتاليست و گزينشپـذيري
الفينها با شيب ماليمي کاهش مييابد (آلوارو مـونز و همکـاران) [.]17
يکي از برتريهـاي ايـن الگوسـاز ،قيمـت ارزانتـر آن نسـبت بـه
تترااتيلآمونيومهيدروکسايد است.
يکي از مرحلههاي سنتز کاتاليست  SAPO-34به روش
هيدروترمال ،کريستاليزاسيون است که پس از آمادهسازي مخلوط
پيش ماده انجام ميگيرد .دماي هيدروترمال و زمان کريستاليزاسيون
بر ويژگيهاي  SAPO-34و در نتيجه عملکرد آن در واکنش
 MTOتاثيرگذار است .کاهش زمان کريستاليزاسيون موجب
افزايش خلوص فاز  SAPO-34و توليد ذرههاي کاتاليستي کوچکتر
ميشود .از طرفي ،کاهش زمان هيدروترمال موجب کاهش انرژي
م رفي براي توليد کاتاليست ميشود .بررسيها نشان داد

)11( Wang P. et al

)1( Sadeghpour P. et al

)11( Diethylamine

)6( Charghand M. et al

)16( Dipropylamine

)6( Aghaei E. et al

)16( Methylamine

)5( Tetraethylammoniumhydroxide

)15( Morpholine

)4( Masoumia S. et al

)14( Andonova, S. et al

)3( Rahimi K. et al

)13( 1-trimethylammonio adamantine hydroxide

)7( Bagherian Rostami R. et al

)17( N,N,N’,N’-tetraethylethane-1,2-diamine

)8( Zeinali Varzaneh A. et al
)9( Triethylamine

سنتز  ، SAPO-34الگوسـاز اسـت کـه در ادامـه بـه طـور مف ـل
مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
در ســنتز کاتاليســت ،شــکل و انــدازه مولکــولهــاي الگوســاز
نقش مهمي در جهتگيري ساختار ،پرکنندگي فضـا و موازنـه بـار
بازي ميکنند .در حقيقت ،ويژگيهـاي کاتاليسـت ماننـد سـاختار،
شکل ظاهري ،بلورينگي ،اسيديته و عملکرد کاتاليستي براي الگوسازهاي
گوناگون متفاوت خواهد بود .الگوسازها به عنـوان هـدايت دهنـده
ساختار زئوليـت ،فراينـد کريستاليزاسـيون را تسـريع مـيبخشـند.
الگوسازهاي گوناگون سرعت رشد متفاوتي براي بلور ايجاد مـيکننـد.
به همـين دليـل بـر نـوف فـاز بلـوري ،شـکل و انـدازهي بلورهـا
اثر خواهند گذاشت .يک الگوساز ميتوانـد غربـال مولکـوليهـايي
با ساختارهاي متفاوت توليد کند به شرط آنکه شرايط گوناگوني بـراي
سنتز اعمال شود .در عين حال يک غربال مولکولي هم مـيتوانـد
توسط الگوسازهاي متفاوتي سنتز شـود .اسـتفاده از الگوسـازهـاي
گوناگون بـراي سـنتز يـک کاتاليسـت ممکـن اسـت بـر ترکيـب
عن ري ،ساختارميکروسکوپي وابسته به مکـان هندسـي و شـکل
ظاهري زئوليت اثرگذار باشد .به همين دليل عملکرد کاتاليسـتي آن هـم
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-N'،N'،N،Nتترااتيــلاتــان-1،1-ديآمــين()16
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که با کاهش زمان تبلور احتمال تشکيل  SAPO-34کاهش مييابد
(آقايي و همکاران) [.]11 ,13
در اين پژوهش ،نمونههاي کاتاليستي  SAPO-34تهيه شدند
و تاثير پارامترهاي دما ،زمان کريستاليزاسيون و مقدار الگوساز
( pHژل پيش ماده) بر ويژگيهاي نمونهها بررسي شد.
همچنين نمونهها توسط دستگاههاي پراش اشعه ايکس(،)XRD) )1
طيف سنج فروسرخ بسط فوريه( ،)FT-IR) )1ميکروسکوب الکتروني
روبشي ميداني( (FESEM) )3و ميکروسکوپ الکتروني عبوري()1
( )TEMشناسايي شد.

در ترکيب مولي ژل براي هر نمونه ميباشد .در آزمايشهاي گروه دوم،
نمونههايي با زمانهاي متفاوت هيدروترمال (،N - 17 )17 h
( N - 37 )37 hو ( N -17 )17 hتهيه شدند و در گروه سوم
براي بررسي اثر زمان هيدروترمال ،نمونههاي ( 158درجه سلسيوس)
 198( ،N - 158درجه سلسيوس)  N - 198و ( 188درجه سلسيوس)
 N -188توليد شدند .شايان ذکر است در اين آزمايشها نمونههاي
 N - 17 ،N - 8و  N - 188يکي هستند ولي براي بررسي و
مقايسه بهتر نمونهها و تاثير عاملهاي مؤثر بر سنتز ،هر بار شماره
خاصي از آنها با نمونه هاي ديگر مقايسه ميشود.
آماده سازي کاتاليست  SAPO-34شامل  3مرحله است که
اين مرحلهها براي نمونه  ،N – 8در شکل  1به طور مخت ر
نشان داده شده است .مرحله اول شامل تهيه مخلوط پيش ماده است
براي اين منظور مقدار مشخ ي از آلومينيوم کلريد در آب حل شده
و به مدت  58دقيقه هم زده شد ( 588 rpmو .) pH =8/89
در ادامه ،فسفريک اسيد قطره قطره به مخلوط در حال اختالط،
افزوده شد .پس از  38دقيقه اختالط  pHبه صفر رسيد .همزمان
با افزودن فسفريک اسيد به مخلوط ،فيوميد سيليکا در مقدار
مشخ ي آب حل شد و تا يکنواختي محلول ،به مدت  38دقيقه
اختالط با سرعت ثابت انجام شد .محلول همگن شيري رنو
به مخلوط پيشمادهها افزوده شد و مجموعه مورد نظر به مدت
 15دقيقه در حال اختالط باقي ماند در اين شرايط  pHهمچنان
صفر بود .سپس ،الگوساز قطره قطره به مخلوط در حال اختالط
افزوده شد با افزودن الگوساز به محلول pH ،کم کم افزايش يافت
تا به  6/69رسيد .براي ثابت شدن  ،pHمحلول مورد نظر بايد
مدت زمان مشخ ي و با سرعت ثابت ،تحت اختالط قرار بگيرد
به اين بازهي زماني زماندهي گفته ميشود .مرحله دوم از سنتز
کاتاليست ،اعمال شرايط هيدروترمال است .در اين مرحله ،مخلوط
پيش ماده (محلول رقيق) در داخل اتوکالو تفلوني واقع در محفظه
استيل زنو نزن نفوذ ناپذير با حجم  88 mLقرار داده شد و
اتوکالو در دماي  188درجه سلسيوس به مدت  17ساعت
تحت گرما قرار گرفت .با گرمادهي نمونه ،هستهزا يي و
تبلور انجام ميگيرد به همين دليل به اين مرحله
تبلور نيز گفته ميشود .پس از سرد شدن اتوکالو،

)4( Fluka

))1( X-Ray Diffraction (XRD

)3( Merck

))6( Fourier Transform Infrared (FT-IR

)7( Aldrich

))6( Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM
))5( Transmission Electron Microscope (TEM

بخش تجربي
مواد و روشها

مواد مورد استفاده در سنتز نانوکاتاليستها

براي تهيه ژل مورد استفاده در سنتز نانوکاتاليست ،SAPO-34
از آلومينيوم کلريد ( ،%88تهيه شده از شرکت فلوکا( ))5بهعنوان
منبع آلومينيوم ،فسفريک اسيد (محلول آبي  ،%95مرک( ))7بهعنوان
منبع فسفر ،فيوميد سيليکا(خالص ،آلدريچ( ))6به عنوان منبع سيلسيم
و دياتيلآمين( ،%88آلدريچ) به عنوان الگوساز استفاده شد.
همچنين آب مقطر براي تهيه مخلوط پيش ماده به کار برده شد.
روش سنتز

نانوبلورهای SAPO-34

نمونههايي از نانوکاتاليست  ،SAPO-34توسط روش هيدروترمال و
با ترک ي ب مول ي ژل 1Al2O3/0.6SiO2/1P2O5/xDEA/110H2O
سنتز شد .ويژگيهاي هر کدام از نمونههاي تهيه شده و شرايط
هيدروترمال آنها در جدول  1آورده شده است .در اين پژوهش
براي مطالعه اثر دما ،زمان کريستاليزاسيون و مقدار الگوساز
( pHژل پيش ماده) بر سنتز کاتاليست  ،SAPO-34سه گروه
آزمايش و هر گروه سه دسته نمونه کاتاليستي ،تهيه شد.
در آزمايشهاي گروه اول سه نمونه در شرايط همانند ولي
با مقدارهاي متفاوت الگوساز سنتز شد که اين امر موجب شد
pHهاي متفاوت  pH = 5/57در نمونه  pH =6/69 ،N - 6در نمونه 8
–  Nو  pH =8/19در نمونه  N -11در پيش ماده
به دست آيد .در اين نمونه ها مقدار  xدر  N-xضريب الگوساز
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جدول 3ـ شرايط سنتز برای تهيه نانو کاتاليست  SAPO-34با ترکيب مولي ژل .1Al2O3/0.6SiO2/1P2O5/xDEA/110H2O

فاز نهايي

دماي هيدروترمال (درجه سلسيوس)

زمان هيدروترمال (ساعت)

 pHژل

x

نمونه

آمورف

188

17

5/57

6

6

N-

چابازيت

188

17

6/69

8

8

N-

چابازيت

188

17

8/19

11

11

N-

چابازيت

188

17

6/69

8

17

N-

چابازيت

188

37

6/69

8

37

N-

چابازيت

188

17

6/69

8

17

N-

گروه دوم
(بررسي اثر زمان
هيدروترمال)

آمورف

158

17

6/69

8

158

N-

چابازيت

198

17

6/69

8

198

N-

چابازيت

188

17

6/69

8

188

N-

گروه سوم
(بررسي اثر دماي
هيدروترمال)

منبع فسفر
فسفريک اسيد ( %95محلول آبي)

منبع آلومينيم
آلومينيم کلريد

آب مقطر

 58دقيقه اختالط

فسفريک اسيد قطره قطره افزوده شده و به مدت  38دقيقه مخلوط همزده شد
افزودن محلول همگن فيوميد سيليکا

شماره آزمايش
گروه اول
(بررسي اثر )pH

منبع سيليکا
فيوميد سيليکا

آب مقطر

 38دقيقه اختالط

الگوساز
 DEAبا خلوط %88

اختالط به مدت  15دقيقه
الگوساز قطره قطره به محلول اضافه شد و  3ساعت همزده شد
ترکيب مولي ژل پيش ماده
Al1O3/P1O5/8/7SiO1/8DEA/118H1O

شرايط هيدروترمال (تبلور)

نمونه  17ساعت در دماي  188°Cدر اتوکالو  88mLگرم شد
پسافراوری

صاف کردن و شستشو با آب مقطر
کلسينه کردن در دماي  558°Cبه مدت  11ساعت

خشک کردن در دماي  118°Cبه مدت  11ساعت
نمونه سنتز شده :نانوکاتاليست SAPO-34

شکل 3ـ مرحلههای آمادهسازی نانوکاتاليست .N - 9
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مرحله پسافراوري روي نمونه انجام گرفت .رسوب بهدست آمده
پس از ت فيه ،سه بار با آب مقطر شستشو و به مدت  11ساعت
در دماي  118درجه سلسيوس خشک شد و براي حذف ماده
الگوساز باقي مانده در داخل حفرهها ،به مدت  11ساعت
در  558درجه سلسيوس کلسينه شد.

در شرايط اسيدي ( ،N - 6 ) pH = 5/57نيز درستي اين موضوف را
اثبات ميکند .با توجه به اينکه نقش الگوساز در سنتز فاز ياد شده،
ايجاد ساختار يا اسکلت کاتاليست است ،تشکيل نشدن فاز
چابازيت در حالت اسيدي را ميتوان به کافي نبودن مقدار الگوساز
براي ايجاد ساختار  ،SAPO-34مرتبط دانست .با افزايش مقدار
الگوساز ،هيدروکلريک اسيد موجود در مخلوط پيشماده
خنثي ميشود و  pHافزايش مييابد .وجود پيکهاي شاخص
در موقعيتهاي ،15/8 ،16/6 ،18/7 ،11/8 ،15/8 ،38/7 ،31/9°
 1θ = 8/5 ،11/8براي نمونههاي (  N - 8 ) pH = 6/69و
( ،N - 11 ) pH = 8/19مطابق با کد )،(JCPDS:01-087-1527
همانند بلورهاي غربال مولکولي  SAPO-34با ساختار چابازيت و
فاز بلوري رومبوهدرال( )6است ( آقايي و همکاران) [.]11 ,31
شدت پيکهاي نمودار ،با ميزان بلورينگي ذرههاي کاتاليستي
رابطه مستقيم دارند .مقايسه پيکهاي نمونههاي N – 8
و  N – 11نشان ميدهد که شدت پيکها براي مقدارهاي
گوناگون الگوساز ،با هم متفاوتند .بهطوري که ،با افزايش
مقدار الگوساز ،بلورينگي صفحههاي ( )1 1 8( ،)1 8 1و ()8 8 3
بيشتر ميشود و بلورينگي صفحههاي ( )1 1 -1( ،)8 1 1و ()1 8 1
کاهش مييابد .در اين دسته از آزمايشها ،نمونه N – 8
به عنوان مناسبترين نمونه انتخاب ميشود زيرا در مقايسه با
نمونه  ،N – 6فاز چابازيت با موفقيت سنتز شد و نسبت به نمونه
 N – 11از مقدار کمتري الگوساز استفاده شده است .اندازه
بلورهاي هر کدام از نمونههاي  N – 8و  ،N – 11توسط رابطه شرر()9
در نرم افزار ايکس پيرت( )8محاسبه شد که اندازه نانو بلورها
براي کاتاليستهاي  N – 8و  N - 11به ترتيب  37و  16نانومتر
بهدست آمد .اعداد بهدست آمده براي بلورهاي دو نمونه ،ساختار
نانويي آنها را نشان ميدهد.
الگوهاي پراش پرتو ايکس مربوط به نمونههاي سنتز شده
در سه دماي هيدروترمال  198 ،158و  188درجه سلسيوس در شکل 3
نشان داده شده است .وجود پيکهاي شاخص در ، 18/7 ، 31/9°
 1θ = 8/7با توجه به مراجع ،نشاندهندهي حضور بلورهاي
 SAPO-34با ساختار چابازيت است ( آقايي و همکاران) [.]11 ,13
شدت پيکهاي شاخص براي نمونه  N – 158بسيار کمتر از

)4( Philips
)3( Rhombohedral

)1( Siemens
)6( Unicam

)7( Scherrer
)8( X'pert

)6( Mattson
)5( Hitachi

روشهای تعيين ويژگيهای کاتاليستهای نانوساختار

ويژگيهاي بلوري و ساختار بلوري نمونهها بهوسيله
دستگاه پراش پرتو ايکس مدل  D5000ساخت شرکت سيمينس()1
استفاده شد .گروههاي عاملي سطح کاتاليست توسط آناليز
) (FT-IRو دستگاه يونيکم( )1مدل ماتسون( )3در بازهي
 398 – 1888cm-1تعيين شدند .مورفولوژي ذرهها توسط دستگاه
) (FESEMساخت شرکت هيتاچي( )1و ميکروسکوپ الکتروني
عبوري ( )TEMمدل  208F 100KWساخت شرکت فيليپس()5
مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجهها و بحث
تعيين ويژگيهاي کاتاليستهاي سنتز شده

آناليز

XRD

نمودارهاي  XRDمربوط به نمونههاي تهيه شده با استفاده از
مقدارهاي گوناگون الگوساز و در دما و زمانهاي گوناگون
کريستاليزاسيون به ترتيب در شکلهاي  1تا  1نشان داده شدهاند
که جداگانه مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت .آناليز
پرتوايکس براي همه نمونهها در بازهي گوناگون 1θ = 5 – 18°
انجام گرفته شده است.
نمودار  XRDنمونههاي تهيه شده با مقدارهاي متفاوت ماده
الگوساز در شکل  1نشان داده شده است .استفاده از آلومينيومکلريد
به عنوان منبع آلومينيوم تأثير چشمگيري در سنتز نمونه دارد
زيرا بر اثر هيدروليز آلومينيوم کلريد ،هيدروکلريک اسيد
در محيط آزاد ميشود و مخلوط پيش ماده به شدت اسيدي ميشود.
محيط اسيدي مانع از ايجاد ساخت بلوري چابازيت شده و فقط
يک فاز متراکم آمورف تشکيل ميشود (آلوارو مونز و همکاران)
[ .]18بهطوري که ،نتيجه بهدست آمده براي نمونه سنتز شده
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شدت پيک

61

66

61

66

61

( 6درجه)

36

31

6

1

شکل 6ـ آناليز  XRDنمونههای ( ،)♦ ;N – 9 ( ،)● ;N – 6
(  )▲ ;N – 33و نمونه استاندارد فاز چابازيت (■).

شدت پيک

61

66

61

66

61

( 6درجه)

36

31

6

1

شکل 6ـ آناليز  XRDنمونههای ( ،)♦ ;N – 381 ( ،)● ;N – 361
(  )▲;N – 611و نمونه استاندارد فاز چابازيت (■).

شدت پيک

61

66

61

66

61

( 6درجه)

36

31

6

1

شکل 6ـ آناليز  XRDنمونههای (،)♦ ;N – 63 ( ،)● ;N – 63
(  )▲;N – 63و نمونه استاندارد فاز چابازيت (■).
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نمونههاي ديگر است که ميتوان آن را به پايين بودن
گرماي الزم براي هستهزايي و رشد بلور نسبت داد .با توجه
به اينکه ،يکي از پارامترهاي تاثيرگذار بر عملکرد کاتاليستي،
بلورينگي باال است .بنابراين ،بلورينگي پايين و شکل ظاهري
اين نمونه را ميتوان داليلي براي حذف آن به عنوان کاتاليست
ياد نمود .از طرفي نمونههاي  N – 188و  N – 198با بلورينگي و
خلوص باال سنتز شدند .با توجه به اينکه شدت پيک در نمودار
XRDنمونه  N - 188کمتر از N - 198است .بلورينگي کاتاليست
 SAPO-34سنتز شده در  198درجه سلسيوس بيشتر از
 188درجه سلسيوس است .همچنين ،از مقايسه صفحههاي بلوري
دو نمونه ميتوان نتيجه گرفت که افزايش دما باعث ميشود
بلورينگي صفحههاي بلوري ( )8 8 3و ( )1 8 1به ترتيب از
صفحههاي بلوري ( )8 1 1و ( )1 1 8بيشتر شود .اندازه بلورهاي
هر کدام از کاتاليستهاي  N – 198و  N - 188توسط رابطه
شرر بهدست آمد که اندازه نانو بلورها براي کاتاليستهاي N – 188
و  N - 198به ترتيب  37و  11نانومتر محاسبه شد .اندازه
نانوبلورهاي  N – 188نسبت به  N – 198کوچکتر است.
در اين بخش نمونههايي از نانوکاتاليست  SAPO-34در زمانهاي
متفاوت هيدروترمال  37h ،17hو  17hسنتز شدند .همانگونه
که در شکل  1نشان داده شده است .پيکهاي مربوط به سنتز
فاز چابازيت در موقعيتهاي ،18/7 ،11/8 ،15/8 ،38/7 ، 31/9°
 1θ = 8/5 ،11/8 ،15/8 ،16/6در الگوهاي پراش پرتو ايکس
مربوط به هر سه نمونه وجود دارد (آقايي و همکاران) [.]11 ,13
با مقايسه شدت پيکهاي هر سه نمودار ميتوان گفت که اثر
زمانهاي کريستاليزاسيون گوناگون بر بلورينگي صفحههاي
بلوري متفاوت است .بهطوري که ،براي نمونههاي  37و 17
ساعت ،شدت پيک صفحه بلوري ( )8 8 3از شدت صفحه ()8 1 1
کمتر است ولي براي نمونه  ،N – 17عکس اين مورد اتفا
افتاده است .همچنين ،براي  N - 37و  ،N - 17شدت پيک
صفحه ( )1 8 1بيشتر از ( )1 1 8است در حالي که براي نمونه
سنتز شده در  17ساعت ،بلورينگي ( )1 1 8نسبت به ()1 8 1
باالتر است .اندازه بلور براي کاتاليستهاي  N - 37 ،N – 17و
 N – 17از رابطه شرر به ترتيب  39 ،18و  37نانومتر محاسبه شد.
ميتوان نتيجه گرفت در مدت زمان  17ساعت تبلور کامل ميشود
و با افزايش اين زمان به  37ساعت در عمل تغيير چنداني در شدت
بيشتر پيکها اتفا نميافتد و بلورينگي تغييري نميکند و حتي
با افزايش مدت زمان تبلور به  17ساعت بلورينگي کاهش مييابد
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عبور

مربوط به حضور مولکولهاي آب جذب شده بر روي سطح و
گروههاي هيدروکسيل  SiOH ،POHو  AlOHاست .گروههاي
هيدروکسيدي مذکور در واقع سايتهاي فعال کاتاليستي براي
انجام واکنش هستند که روي سطح کاتاليستها واقع هستند و
تمايل زيادي براي جذب مولکولهاي آب دارند (صاد پور و
همکاران ،چرخند و همکاران) [.]11 ,31
آناليز  FESEMو TEM

681

881

3881 3681

6681

عدد موج

()cm-3

6881

6681

6881

شکل  6ـ آناليز  FT-IRنمونههای (،)♦; N – 9( ،)□; N – 33
( )▲; N – 63( ،)● ; N – 63و (.)■; N – 381

بررسيها نشان داده است تبلور در زمانهاي بسيار کم يا
بسيار زياد نتيجههاي مطلوبي ندارد .در مدت زمان بسيار کمتر
در عمل ماده بلوري تشکيل نميشود يا تبلور تکميل نميشود
و در زمانهاي خيلي زياد بهدليل افزايش دگرگونيهاي بلوري
بلورينگي ميتواند کاهش پيدا کند (لينلين و همکاران) [.]31
ويژگيهاي شيميايي و نوف گروههاي عاملي نمونههايي از
نانوکاتاليست  SAPO-34که با موفقيت در شرايط گوناگون سنتز،
تهيه شدهاند ،توسط طيف فروسرخ مورد بررسي قرار گرفتند .شکل 5
نشان دهندهي نتيجههاي آناليز  FT-IRمربوط به نانوکاتاليستهاي
 N – 37 ،N – 17 ،N – 11 ،N– 8و  N - 198است .همانگونه
که در شکل نشان داده شده است ،نمونههاي مورد بررسي داراي
ارتعاشهاي ساختاري در اعداد موج 738/19 ،177/91 cm-1و
 1868/11هستند که اين کششها ،مشخ ه نوسانهاي مربوط
به ساختار  SAPO-34ميباشند (آقايي و همکاران) [.]11 ,13
وجود اين پيکها تاييدکنندهي نتيجههاي بهدست آمده از آناليز
 XRDاين نمونهها است .پيک ديده شده در موقعيت
 177/91 cm-1متعلق به باند ارتعاشي پيوندهاي اکسيدي ،پيک
 738/19 cm-1مربوط به کشش متقارن  P-O-Pو پيک
 1868/11 cm-1به کشش نامتقارن  P-O-Pتعلق دارد .پيکهاي
نشان داده شده در موقعيتهاي 1186/16 cm-1و 1818/56
به حضور کربندياکسيد جذب شده از اتمسفر مربوطند (صاد پور و
همکاران) [ .]18پيکهاي شاخص 1751/13 cm-1و 3368/89

شکل  7ت ويرهاي گرفته شده با ميکروسکوپ الکتروني
روبشي و ميکروسکوپ الکتروني عبوري مربوط به نانوکاتاليستهاي
 SAPO-34سنتز شده با مقدارهاي گوناگون الگوساز دياتيلآمين
را نشان ميدهد .با توجه به اينکه ،شکل ظاهري نمونه
استاندارد ساختار  SAPO-34مکعبي گزارش شده است
( آقامحمدي و همکاران( ،]33[ ))1بنابراين انتظار ميرود نمونههاي
 N - 8و  N – 11با استناد به آناليزهاي XRDو  ،FTIRداراي
شکل ظاهري مکعبي باشند .در شکل  7قسمت (الف) ت وير
 FESEMاز ميکرو ذرههاي مربوط به نمونه  N – 8نشان داده
شده است اين کاتاليست داراي ذرههايي با مورفولوژي مکعبي
است که با توجه به مراجع ،کاتاليست  SAPO-34با ذرههاي
مکعبي ،عملکرد کاتاليستي بهتري نسبت به  SAPO-34با
مورفولوژي غير مکعبي ،در فرايند تبديل متانول به الفينهاي
سبک ارايه ميدهد (صاد پور و همکاران) [ .]18در شکل 7
قسمت (ب) ،کاتاليست  SAPO-34سنتز شده توسط پيش ماده
قليايي آورده شده است .با توجه به شکل ميتوان گفت ،افزايش
 pHمخلوط پيش ماده باعث کاهش اندازه ميکرو ذرهها و نامنظم شدن
مورفولوژي آنها شده است .براي نمونه  ،N – 11شکل ظاهري
ذرهها نهتنها مکعبي نيست بلکه تجمع ذرهها نيز صورت گرفته
است يعني ذرههاي بزرگتر نشان از گردهمآيي ذرههاي کوچکتر
به وجود آمدهاندکه اين مسئله موجب کاهش سطح موثرکاتاليست
ميشود.
عکسهاي  TEMمربوط به کاتاليست  SAPO-34در مقياس
نانومتري در شکل  7قسمتهاي (ج و د) نشان داده شده است.
ت ويرهاي بهدست آمده در مقياسهاي گوناگون ،نشان ميدهد
نانو ذرهها ،شبه کروي بوده و افزايش بزرگنمايي مشخص ميسازد
توزيع ذرههاي کاتاليستي  SAPO-34در فاصله  18– 11نانومتر
است .در واقع ميکرو ذر ههاي مکعبي نشان داده شده
)1( Aghamohammadi S. et al
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شکل  .3عکس های  FESEMمربوط به الف)  ، N - 9ب)  N – 33و عکس های  TEMمربوط به ج و د ) .N - 9

در ت ويرهاي  FESEMبه دست آمده گردهمايي نانو ذرههاي
نشان داده شده در ت ويرهاي  TEMهستند.
نتيجهگيري

استفاده از آلومينيومکلريد به عنوان منبع آلومينيوم pH ،مخلوط
پيش ماده را به شدت کاهش ميدهد و استفاده از الگوساز
به عنوان يک آمين که باز است موجب افزايش  pHميشود.
بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت که  pHمخلوط پيش ماده توسط
مقدار الگوساز استفاده شده کنترل ميشود .استفاده از مقدارهاي
گوناگون الگوساز موجب ايجاد تغييرهايي در بلورينگي و اندازه بلور
نمونهها ميشود .در صورتي که مقدار الگوساز براي ساخت فاز
چابازيت کافي نباشد کاتاليست  SAPO-34سنتز نميشود و اگر
ميزان آن نيز بيش اندازه باشد ساختار چابازيت ايجاد ميشود
ولي شکل ظاهري آن به صورت ذرههاي مکعبي نخواهد بود.
علمي ـ پژوهشي

دماهاي خيلي پايين منجر به سنتز  SAPO-34نميشود و با افزايش دما
و در زمانهاي کريستاليزاسيون بسيار زياد ،بلورينگي و اندازه بلور
نانوکاتاليستهاي  SAPO-34کاهش مييابد .بنابراين ،بلورينگي و
اندازه بلور با هم رابطه مستقيم دارند.
قدرداني

نويسندگان از حمايت مالي دانشگاه صنعتي اروميه ،دانشگاه
صنعتي سهند و حمايت تکميلي ستاد فناوري نانو در اجراي پروژه
قدرداني مينمايند.
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