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گوگردزدایی اکسایشی
توسط کاتالیست تنگستن و تنگستن ـ سریم بر پایه آلومینا
از ترکیبهای گوگردی سوختهای هیدروکربنی مایع
الناز عسکری ،امین بازیاری* ،+سید مهدی علوی
دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران

چكیده :در این پژوهش ،عملکرد کاتالیستهای تنگستن بر پایه ی آلومینا با درصدهای وزنی گوناگون تنگستن
که به روش تلقیح خشک سنتز شدهبودند ،در فرایند گوگردزدایی اکسایشی مورد بررسی قرارگرفت .در میان
کاتالیست های سنتز شده ،کاتالیست  %20وزنی تنگستن بیشترین میزان تبدیل دی بنزوتیوفن را از خود نشان داد
و این کاتالیست در شرایط دمایی  80درحه سلسیوس ،با نسبت جرمی سوخت مدل به کاتالیست برابر  100و
نسبت مولی  ، O/S =5در مدت زمان  60دقیقه توانست به میزان تبدیل  %100دست یابد .سپس تأثیر سریم
بر عمل کرد کاتالیست در این فرایند بررسی شد و میزان تبدیل در مدت زمان  60دقیقه به  %67رسید .در پایان
نیز تأثیر حضور ترکیبهای رقابتکننده در کنار کاتالیست بهینه تنگستن بر پایه آلومینا و همچنین
اثر اکسیدکنندههای ترشیریبوتیل هیدروپروکسید و هیدروژنپروکسید بر عملکرد گوگردزدایی مورد بررسی
قرار گرفت .از فناوریهای تبدیل فوریه فروسرخ ) ،(FT-IRپراش پرتو ایکس) ،(XRDجﺬب و دفع نیتروژن
) (N2 adsorption-desorptionو میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (FESEMبرای تعیین مشﺨﺼه و جستﺠوی
رابﻄه ساختار -عملکرد این نانوساختارها استفاده شد.
واژههای كلیدی :کاتالیست؛ گوگردزدایی؛ اکسایشی؛ تنگستن؛ سریم؛ آلومینا.
KEYWORDS: Catalyst; Desulfurization; Oxidative; Tungsten; Cerium; Alumina.

مقدمه

مطابق استانداردهای بینالمللی ،گوگرد موجود در سوختهای
مورد استفاده در صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین
منابع آالیندگی ،باید به حدود  10 ppmwتا سال  2010میالدی
کاهش مییافت .علت اصلی نیاز به تولید سوخت با مقدارهای گوگرد بسیارکم
در پاالیشگاههای نفت ،مشکلهای زیست محیطی مانند آلودگی هوا،
بارش باران های اسیدی و مضرات به دست آمده از آالیندگی
*عهده دار مکاتبات
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ا ین سوختها برای سالمت انسان است .در حال حاضر سوختهای
فسیلی منبع اصلی انرژی در صنعت حمل و نقل میباشند و مشکلهای
محیط زیستی که در اثر استفاده از این سوختها به وجود میآید
بسیارجدی است .ترکیبهای گوگرددار موجود در سوخت از منابع
اصلی آلودگی هوا به شمار میروند و از این رو هدف صنعت پاالیش،
تولید سوختهایی با مقدار گوگرد کم یا حتی بدون گوگرد میباشد [.]1
+E-mail: mabazyari@iust.ac.ir
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ترکیبهای گوگردی موجود در سوخت بنزین به طورعمده
شامل سولفیدها ،دی سولفیدها ،مرکاپتانها ،تیوفنها(،)1
آلکیل بنزوتیوفنها و دیبنزوتیوفن( )2است [  .]2رایجترین روش
برای گوگردزدایی سوختها ،گوگردزدایی با هیدروژن ( )HDS
میباشد .در این روش گاز هیدروژن برای تخریب مولکول
گوگرددار مورد استفاده قرار گرفته و گوگرد را از جریان
هیدروکربنی خارج مینماید .در این روش خوراک ورودی
در دمایی بین  400-300°Cو فشار هیدروژن بین 100-20
اتمسفر در مجاورت کاتالیست قرار میگیرد [ .]3-5ترکیبهای
گوگردی به صورت شیمیایی روی سایتهای کاتالیستی جذب و
پیوند کربن -گوگرد شکسته شده و هیدروکربنهای آلیفاتیکی و
گاز  H2Sتولید میشود [ .]6
با توجه به اینکه روش گوگردزدایی هیدروژنی رایجترین روش
بوده و میتواند میزان گوگرد باالی خوراک اولیه را تا حدود
 500 ppmwکاهش دهد ولی برای انجام گوگردزدایی عمیق مقدار
زیادی هیدروژن و همچنین هزینههای عملیاتی باال مورد نیاز است [.]1
به همین دلیل روش گوگردزدایی اکسایشی ( )ODSبه عنوان
مکملی برای روش گوگردزدایی هیدروژنی مطرح میشود ،که
در این روش ترکیبهای ی که به سختی گوگردزدایی می شدند را
می توان در شرایط عملیاتی سادهتری (دما و فشار پایین)
گوگردزدایی نمود .فرایند های فاز مایع  ODSشامل اکسایش
انتخابی ترکیبهای گوگردی حلقوی دیزل در حضور
اکسیدکننده به سولفواکسید و سولفون و پس از آن حذف
این فراوردهها به وسیله استخراج با حالل های قطبی ،جذب،
تقطیر و یا تجزیه گرمایی به گوگرد دیاکسید می باشد .شرایط
واکنش زمانی که دیزل به حالت مایع وجود دارد ،به طور معمول
در فشار اتمسفریک و دمای کمتر از  120 °Cاست [ .]7به دلیل
اینکه پتانسیل اکسایش ترکیبهای گوگردی به طور چشمگیری
بیشتر از هیدروکربنهای بدون گوگرد است روش ODS
به عنوان یک روش نویدبخش برای گوگردزدایی از سوختهای
هیدروکربنی مایع به کار برده میشود [.]7 ، 8
در فرایند گوگردزدایی اکسایشی فعالیتهای زیادی انجام شده
است ،در همین راستا میتوان به کار  Hua Zhaoو همکاران
اشاره کرد ،آنها از کاتالیست اکسید وانادیوم در فرایند گوگردزدایی
اکسایشی استفاده کردند و توانستند به میزان تبدیل % 99/8

در این پژوهش آلومینیوم اکسید به عنوان پایهی کاتالیست
از شرکت ساسول با درصد خلوص  ،%99/95نمکهای آمونیوم
متاتنگستیت و سدیم تنگستات به عنوان پیشماده تنگستن

)2( Benzothiophenes

)1( Thiophenes
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دیبنزوتیوفن در مدت زمان  4ساعت با اکسیدکننده هیدروژنپروکسید
در دمای  22 ° Cدست یابند ] Marco A. Alvarez-Amparán .[9و
همکاران به مطالعه و بررسی کاتالیست  Mo5V15/Al2O3پرداختند
و به تبدیل  %99دیبنزوتیوفن در مدت زمان  90دقیقه با نسبت
اکسیژن به گوگرد  ،6دمای  60 ° Cو اکسیدکننده هیدروژنپروکسید
رسیدند ] Zhenghua Li .[10و همکاران به بررسی کاتالیست
برمبنای  WO3پرداختند و پس از  120دقیقه به میزان تبدیل کامل
 DBTاز  14 mLنفت مدل دارای  2000 ppmwگوگرد با نسبت
مولی اکسیدکنندهی هیدروژنپروکسید به گوگرد پنج در حضور
 0/1گرم کاتالیست  WO3رسیدند [ .]11در پژوهش Zhiyong Long
و همکاران از کاتالیست  W/D152برای گوگردزدایی از سوخت
مدل با اکسیدکننده کیومنهیدروپروکسید ،نسبت مولی اکسنده
به دیبنزوتیوفن  2/5و دمای  100°Cاستفاده شد و توانستند
در مدت زمان  40دقیقه به میزان تبدیل  % 99/1از دیبنزوتیوفن
دستیابند [ .]12در مطالعهای دیگر  Yawei Shiو همکاران
کاتالیست  Ce-Moرا برای گوگردزدایی اکسایشی ترکیبهای
گوگردی مقاوم از سوخت مدل دارای  ppmw 500گوگرد مورد بررسی
قرار دادند ،سپس واکنش به همراه  0/1گرم کاتالیست و
 20گرم سوخت مدل در دما ℃  100انجام شد و توانستند به میزان
تبدیل  %97از بنزوتیوفن دست یابند [.]13
استفاده از فرایند گوگردزدایی اکسایشی-کاتالیستی در حضور
کاتالیستهای ناهمگن از موضوعهای مورد توجه در سالهای اخیر
بوده است ،که نقش کاتالیست از پارامترهای کلیدی در این فرایند
محسوب میشود .در همین راستا در این مطالعه به بررسی بیشتر
کاتالیست تنگستن و کاتالیست دو فلزی تنگستن-سریم بر پایه آلومینا،
به دلیل ویژگی یگانه سریم که در تغییر بین دو حالت اکسایشی
 Ce+4و  Ce+3قرار دارد و همچنین توجه کمتر پژوهشگران به این
کاتالیستها ،پرداخته شده است .سرانجام نیز اثر نوع اکسنده و حضور
ترکیبهای رقابتی بر عملکرد کاتالیست مورد نظر ،بررسی میشود.
بخش تجربی
مواد آزمایشگاهی
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گوگردزدايي اکسايشي توسط کاتاليست تنگستن و تنگستن ـ سريم ...

با درصد خلوص  ،%99نمک سریم نیترات با درصد خلوص ،%99
هیدروژنپروکسید  ،30%wtترشیریبوتیلهیدروپروکسید ،70% wt
نرمال هگزادکان با درصد خلوص  %99و دیبنزوتیوفن با درصد
خلوص  98 %همگی از فراورده های شرکت مرک آلمان استفاده شد.
روش سنتز کاتالیست

برای سنتز کاتالیست تنگستن بر پایه آلومینا و تنگستن ـ سریم
بر پایه آلومینا از روش تلقیح خشک استفاده شد .چهار نمونه
کاتالیستی با فلز فعال تنگستن با درصد زنیهای  20 ،15 ،10و 25
درصد وزنی تنگستن و سه کاتالیست  % 5 ،2 ،1وزنی سریم در کنار
تنگستن سنتز شد .برای ساخت کاتالیست با میزان بارگذاریهای
گوناگون اکسید تنگستن بر پایهی آلومینا ،نخست حجم روزنههای
پایه محاسبه شده سپس مقدار مشخص پیشمادهی تنگستن
در مقدار معینی (معادل حجم حفرههای پایه) از آب دوبار تقطیر
حل شد و سپس پایه به محلول افزوده شد .سنتز کاتالیستهای
تنگستن -سریم نیز همانند کاتالیستهای تنگستن انجام شده
با این تفاوت که دو پیشماده تنگستن و سریم همزمان در آب
دوبار تقطیر حل شد .سپس کاتالیست به منظور خشک کردن
در آون با دمای  °90Cبه مدت  15ساعت قرار داده شد و سرانجام
کاتالیست برای کلسینه شدن به مدت  6ساعت در کوره با دمای
 °550Cقرار داده شد .از کاتالیست کلسینه شده به منظور
گوگردزدایی در فرایند  ODSاستفاده میشود.
آزمونهای راکتوری
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نتیجهها و بحث
آزمونهای تعیین ویژگیها

طیفهای پراش پرتو ایکس حاضر در این پژوهش با استفاده
از دستگاه دیفرکتومتر پرتو ایکس چند منظوره مدل
 DRON-8در بازهی زاویهی  5 -80درجه بهدست آمدهاند.
پرتو ی تابیده شده از نوع  Cu Kαبا طول موج  λ =1 /54 °Aو
ولتاژ اعمال شده برای تولید پرتو  40کیلوولت و جریان 20 mA
میباشد .طیفهای به دست آمده با گام زاویهای  0/04درجه و
زمان هر گام  0 /5ثانیه به دست آمدهاند .اندازهگیریهای کمی و
کیفی پراش به دست آمده ،با استفاده از نرمافزار  HighScore Plusو
روش مقایسهی الگوی پراش اندازهگیریشده با الگوی پراش مرجع،
انجام شده است.
طیفهای فروسرخ ،اطالعات زیادی دربارهی ساختار ترکیبهای
سنتز شده در اختیار ما قرار میدهند .طیف  )1(FT-IRحاضر در این
پژوهش با استفاده از دستگاه  Perkin Elmer Spectrometerو تهیه
قرص از مخلوط نمونه موردنظر و پودر  KBrبه دست آمد .بازهی
عدد موج طیفها  4000-450 cm-1میباشد ،که با دقت 2 cm-1
بهدست آمدند.
برای محاسبه مساحت سطح ،حجم و قطر روزنه های نمونههای
کاتالیستی مورد استفاده در این پژوهش ،از روش  BETبا کمک
دستگاه  Belsorp miniژاپن استفاده شد.
از رایجترین روشهایی که برای تعیین ریخت و اندازههای
نانوساختارها مورد استفاده قرار میگیرند ،روشهای عکسبرداری
 )2(SEMو  )3(FESEMمیباشد .در این پژوهش از دستگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی ) (FESEMمدل
 Sigma VPساخت شرکت  ZEISSآلمان استفاده شد.

سوخت مدل انتخابی در این پژوهش ،محلول ()500 ppmw S
دیبنزوتیوفن در نرمال هگزادکان میباشد .روش انجام کار به این صورت
است که  3گرم از سوخت مدل 0/03 ،گرم کاتالیست به همراه مقدار
مشخصی از اکسیدکننده درون بالن سه دهانه در دمای  °80Cقرار
میگیرد و توسط مگنت با دور  500 rpmهمزده میشود .سپس
در زمانهای گوناگون نمونهگیری انجام شده و پس از پایان
مدت زمان در نظر گرفته شده ،نمونهها که هر کدام حدود 0/1 mL
میباشد به منظور تعیین میزان گوگرد با استفاده از کروماتوگرافی
گازی مجهز به شناساگر  PFPDمورد آنالیز قرار میگیرد .در میان
کاتالیستها ،در فرایند گوگردزدایی اکسایشی نشان میدهد.

آنالیز  XRDپایهی آلومینا و کاتالیست  % 20وزنی تنگستن
بر پایهی آلومینا در شکل  1نشان داده شده است .در آنالیز XRD
پایهی آلومینا پیکهای شدیدی در  2Ɵهای  45/89 ،37/68و
 66/89و پیکهای دیگری نیز در  2Ɵهای  39/32 ،32/28و 61/16
دیده شده است که نشان دهنده فاز آلومینا میباشد [.]14،15
با بارگذاری  % 20وزنی تنگستن بر پایهی آلومینا پیکهای

)3( Field Emission Scanning Electron Microscopy

)1( Fourier-Transform Infrared Spectroscopy

آزمون پراش پرتو ایکس )(XRD

)2( Scanning Electron Microscope
علمي ـ پژوهشي
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شکل 1ـ آزمون پراش اشعه ايکس پايهی آلومينا و کاتاليست %20
وزني تنگستن بر پايه آلومينا.

شکل 2ـ طيف فروسرخ پايهی آلومينا و کاتاليست  %20وزني تنگستن
بر پايه آلومينا.

مربوط به اکسید تنگستن همانگونه که در پژوهشهای انجام شده
گزارش شده است تا بارگذاریهای  20درصد به دلیل پراکندگی باال
روی سطح پایه و کوچک بودن بلورهای اکسید تنگستن دیده
نمیشوند [.]16

آزمون جذب و دفع نیتروژن )(N2 adsorption-desorption

آزمون طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه )(FT-IR

نتیجههای به دست آمده از آزمون جذب و دفع نیتروژن پایه
آلومینا ،کاتالیست بهینه  %20وزنی تنگستن و کاتالیست  %20وزنی
تنگستن %2 -وزنی سریم در جدول  1آمده است .همانگونه که
مشاهده میشود با تلقیح پیشماده کاتالیستی تنگستن بر روی پایه
آلومینا ،سطح ویژه کاتالیست نسبت به پایه کاهش مییابد .سپس
با افزودن سریم در کنار تنگستن سطح ویژه آلومینا کاهش بیشتری
یافته و به میزان  121 m2/gمیرسد.
در شکل  3اهمدماهای جذب و دفع نیتروژن پایه آلومینا و
کاتالیست بهینه  % 20وزنی تنگستن نشان داده شده است.
همانگونه که مشاهده میشود طبق طبقهبندی )9(IUPAC
دارای ایزترم( )2نوع  IVو حلقهی پسماند( )3نوع  H1میباشند؛
که نشان میدهد کاتالیست دارای حفرههاس استوانهای شکل میباشد.
در شکل  4نیز توزیع اندازه روزنه های پایه آلومینا و کاتالیست
 20درصد وزنی تنگستن نشان داده شده است ،که دیده میشود
میانگین شعاع روزنهها  4/63 nmمیباشد.

شکل  2طیف  FT-IRپایهی آلومینا و کاتالیست  %20وزنی
تنگستن بر پایه آلومینا را نشان میدهد .در این طیف ،پیکهایی
در  1634 ،826 ،650 cm-1و  3445دیده میشوند که مربوط به
پایه آلومینا میباشند .پیک  3445 cm-1مربوط به ارتعاشهای
کششی پیوند 18[ OHو ،]17پیک  1634 cm-1مربوط به
ارتعاشهای خمشی پیوند  ،]19،20[ H-O-Hپیک 826 cm-1
مربوط به ارتعاشهای کششی پیوند  ،]21[ AlO4و پیک 650cm-1
نیز مربوط به ارتعاشهای کششی پیوند  Al-Oمیباشد [.]22
با بارگذاری تنگستن بر روی پایه پیکهای جدیدی در ،780 cm-1
 1646 ،1526 ،1400 ،814و  1704دیده میشوند ،که پیک 780 cm-1
و  814مربوط به ارتعاشهای کششی پیوند ،]27،23[ W-O-W
پیک  1400 cm-1مربوط به ارتعاشهای خمشی ،]24،25[ W-OH
پیک  1526 cm-1مربوط به ارتعاشهای کششی پیوند ،]24[ O-H
پیک  1646 cm-1مربوط به ارتعاشهای خمشی پیوند OH
در  ]25[ W-OHو پیک  1704 cm-1نیز مربوط به گروههای OH
آب جذب شده روی سطح نمونهها میباشد [.]26

مطالعههای ساختارشناسی پایه آلومینا و کاتالیست بهینه %20
وزنی تنگستن بر پایه آلومینا با استفاده از آزمون  FESEMانجام شد،
که تصویر آن در شکلهای  5و  6آمده است؛ با مقایسه تصویرها
میتوان دید که اندازه ذرهها در اندازههای نانومتری بین 30-20 nm

)3( Hysteresis

)1( International Union of Pure and Applied Chemistry

آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی ()FESEM

)2( Isotherm
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جدول 1ـ نتيجههای آناليز جذب و دفع نيتروژن.

شماره

کاتالیست

مساحت سطح ()m2/g

قطر حفره )(nm

1

Al2O3

186

11/1

2

W20

146

9/8

3

W20-Ce2

121

9/1
0/2
0/2

Al2O3

W20

Vg / cm3 (STP) g-1
15
15

10
)Rp (nm

11

0/5
0/5

p / p0

00

0/1
0/1

dvp / drp

W20

Al2O3

0/15
0/15

0/05
0/05

00
20

55

0

شکل 3ـ ايزوترمهای جذب و دفع نيتروژن پايه آلومينا و کاتاليست بهينه
 % 20وزني تنگستن بر پايه آلومينا.

شکل 4ـ توزيع اندازه روزنههای پايه آلومينا و کاتاليست بهينه % 20
وزني تنگستن بر پايه آلومينا.

میباشد و میتوان متوجه شد که ذرههای تنگستن بر روی پایه
کاتالیست با پراکندگی خوبی بارگذاری شده است.

فعال کاتالیست را پوشانده و فعالیت کاتالیست را کاهش میدهد،
ولی آمونیوم تبدیل به آمونیاک میشود و اثر مخربی ایجاد نمیکند.
در پژوهشی که  Liu Yangو همکاران انجام دادند اثر منفی فلز سدیم
بر کاتالیست منگنز -سریم بر پایه تیتانیا بررسی شد .فلز سدیم
در حفرههای پایه نفوذ کرده ،جزء فعال کاتالیست را میپوشاند و
عملکرد کاتالیست افت پیدا میکند [.]27

تأثیر نوع پیشماده تنگستن

به منظور بررسی تأثیر نوع پیشماده تنگستن بر عملکرد
کاتالیست در فرایند  ،ODSهمانگونه که در شکل  7مشاهده میشود،
نخست از دو پیشمادهی گوناگون آمونیوم متاتنگستیت (نمک
شماره  )1و سدیم تنگستات (نمک شماره  )2برای سنتز کاتالیست
 10%وزنی تنگستن بر پایهی آلومینا استفاده شد .این دو کاتالیست
در فرایند گوگردزدایی اکسایشی در دمای واکنش  ،80 °Cبا اکسنده
ترشیریبوتیلهیدروپروکسید با حضور  0/03گرم کاتالیست به ازای3
گرم سوخت مدل  500ppmwگوگرد با نسبت مولی  5=O/Sشرکت
کردند و در این واکنش کاتالیست با پیشمادهی نمک آمونیوم
متاتنگستیت توانست پس از  120دقیقه به میزان تبدیل گوگرد % 98
برسد ،ولی در همین مدت زمان کاتالیست سنتز شده با نمک سدیم
تنگستات به میزان تبدیل  % 39دست یافت .در نتیجه نمک آمونیوم
متاتنگستیت به عنوان پیشمادهی تنگستن انتخاب شد و دلیل آن
این است که فلز سدیم برای کاتالیست مانند سم عمل کرده ،جزء

علمي ـ پژوهشي

تأثیر میزان بارگذاری تنگستن

به منظور بررسی تأثیر میزان بارگذاریهای گوناگون تنگستن
بر پایه آلومینا در فرایند  ODSو یافتن بهترین میزان بارگذاری،
کاتالیستهای  20 ،15 ،10و  % 25وزنی تنگستن سنتز شد.
همانگونه که در شکل  8مشاهده میشود ،کاتالیست  % 20وزنی تنگستن
بر پایهی آلومینا بهترین عملکرد را دارد و توانسته است در شرایط
دمایی  ،80 °Cاکسنده ترشیریبوتیلهیدروپروکسید با نسبت مولی
 5=O/Sو مقدار  0/03گرم کاتالیست به ازای  3گرم سوخت مدل
 500 ppmw Sدر نرمال هگزادکان ،در مدت زمان  20دقیقه به
میزان تبدیل  %83دست یابد که این امر به دلیل سطح ویژه باالی
فاز فعال ،پراکندگی مناسب و در عین حال بارگذاری مناسب آن میباشد.
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کاتالیست  %20وزنی تنگستن به عنوان بهترین کاتالیست در شرایط
گفته شده انتخاب میشود.
تأثیر نوع اکسیدکننده

شکل  5ـ تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي نشر ميداني پايه آلومينا.

در ای ن بخش تأثیر اکسی دکننده های ترشی ریبوتیل -
هی دروپروکسید و هی دروژنپروکسی د بر عملکرد گوگردزدایی
ه کاتالیست  %20تنگستن بر پایه آلومی نا مورد بررسی قرار
گرفت .همان گونه که در شکل  9مشاهده میشود می زان تبدیل
دی بنزوتیوفن با اکسی دکننده هیدروژن پروکسید نخست کمی
بیشتر از ترشیریبوتیل ه ی دروپروکسید است ولی از یک زمانی
به بعد به دلیل تجزیه گرمایی در دمای  80°Cبه تقر یب
ثابت میماند.
تأثیر حضور ارتقادهنده سریم در کاتالیست تنگستن/آلومینا

شکل  6ـ تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي نشر ميداني کاتاليست
بهينه  % 20وزني تنگستن بر پايه آلومينا.

مقایسه نمک ها

98%

تأثیر حضور ترکیبهای رقابت کننده در سوخت مدل

100
100

8080

39%

4040
2020

درصد گوگرد زدايي

6060

00
2

1

شکل  7ـ تأثير دو پيشماده آمونيوم متاتنگستيت و سديم تنگستات بر
ميزان گوگردزدايي در دمای .80°C

در درصدوزنیهای بیشتر به دلی ل کلوخه شدن و مسدود کردن
حفرهها توسط جزء فعال میزان تبدیل کاهش مییابد ،در نتیجه
192

به منظور بررسی تأثیر مقدار ارتقادهنده سریم در کاتالیست
تنگستن  /آلومینا نیز چهار کاتالیست با مقدارهای  2 ،1و  %5وزنی
سریم در کنار تنگستن بر پایه آلومینا مورد ارزیابی قرارگرفتند .در
شکل  ،10نتیجههای به دست آمده از عملکرد این کاتالیستها در
فرایند گوگردزدایی اکسایشی از خوراک مدل ) ( 500ppmw S
دیبنزوتیوفن در نرمالهگزادکان تحت شرایط دمایی  ،°80Cنسبت
مولی اکسیدکننده به گوگرد  5گزارش شده است .همانگونه که
مشاهده میشود میزان گوگردزدایی بدون حضور سریم بهتر میباشد.

سوختهای مایع شامل  35-5 %wtترکیبهای آروماتیکی
هستند که ویژگیهای الکترونی و ساختار مولکولی همانند
ترکیبهای بنزوتیوفنی دارند .به همین دلیل برای جذب روی
سایتهای فعال کاتالیستی ،میتوانند به صورت رقابتی با ترکیبهای
گوگردی عمل کنند [29و.]28
به منظور بررسی گزینشپذیری کاتالیستهای سنتز شده در این
پژوهش نسبت به ترکیبهای گوگردی و بررسی مکانیزم
گوگردزدایی آنها ،از ترکیب آروماتیکی پارازایلن و ترکیب الفینی
سیکلوهگزن استفاده شده است .تأثیر این ترکیبها را بر کاتالیست
 20%وزنی تنگستن بر پایهی آلومینا بررسی شد .همانگونه که در
شکل  11دیده میشود سیکلوهگزن اثر چشمگیری بر میزان تبدیل
ترکیب گوگردی دارد و میتوان پس از گذشت  90دقیقه به میزان
تبدیل  % 57/1در شرایط دمایی  80 °Cبا اکسیدکننده
علمي ـ پژوهشي
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100
100

83

8080

4040

%5
%2
%1

2020
00
% 15
15
20
%
%%20
بارگذاری تنگستن

% 25
25
%

% 10
10
%

90
90

زمان

شکل  8ـ تأثير ميزان بارگذاری گوناگون تنگستن بر ميزان گوگردزدايي
در دمای  80°Cاز سوخت مدل  500 ppmwگوگرد با اکسنده ترشيری
بوتيل هيدروپروکسيد و نسبت مولي .5=O/S
100
100

4040

H2O2

100

100
100

80/97

درصد گوگردزدايي

6060

شکل 10ـ تأثير ميزان بارگذاریهای گوناگون سريم در کنار تنگستن بر
ميزان تبديل دی بنزوتيوفن در دمای  °80Cاز سوخت مدل 500 ppmw
گوگرد با اکسنده ترشيری بوتيل هيدروپروکسيد و نسبت مولي .5=O/S

80
80

57/1

40
40

2020

120
120

90

60
60

30
30

0

00
زمان

زمان (دقيقه)

60
60

درصد گوگردزدايي

8080

TBHP

80
80

70
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60
60

50
50

40
40
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30
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10
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00

درصد گوگردزدايي

52/99
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6060
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69/8
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00

شکل 9ـ تأثير دو اکسنده ترشيری بوتيل هيدروپروکسيد و آب اکسيژنه
بر عملکرد گوگردزدايي کاتاليست  %20تنگستن در دمای 80°C
از سوخت مدل  500 ppmwگوگرد با نسبت مولي .5=O/S

شکل 11ـ تأثير حضور ترکيبهای رقابت کننده بر کاتاليست تنگستن بر پايهی
آلومينا در شرايط دمايي  °80Cبا اکسيدکننده ترشيریبوتيل هيدروپراکسيد
با نسبت مولي  5=O/Sو مقدار  3گرم سوخت مدل .50 ppmw S

ترشیریبوتیلهیدروپروکسید با نسبت مولی  5=O/Sو مقدار  3گرم
سوخت مدل  500 ppmw Sدر نرمالهگزادکان دست یافت.
سیکلوهگزن به دلیل داشتن جفت الکترون پای و ناپایدار بودن ،در
گرفتن اکسیژن آزاد از اکسنده با ترکیب گوگردی رقابت کرده و
سبب کاهش میزان تبدیل ترکیب گوگردی میشود[.]30

است .روش ساخت کاتالیستها در این پژوهش تلقیح خشک می-
باشد .فرایند گوگردزدایی اکسایشی در شرایط دمایی  °80Cبا
اکسنده ترشیریبوتیلهیدروپروکسید ،نسبت مولی ،5=O/S
مقدار  0/03گرم کاتالیست و  3گرم سوخت مدل 500 ppmw S
در نرمالهگزادکان انجام میشود.
در بخش اول این پژوهش برای فرایند گوگردزدایی اکسایشی
در شرایط عملیاتی ذکر شده از کاتالیستهای تنگستن
بر پایهی آلومینا با میزان بارگذاریهای گوناگون تنگستن از  10تا
 25%وزنی تنگستن استفاده شد .از میان این کاتالیستها ،کاتالیست
 20%وزنی تنگستن به عنوان بهترین نمونه در این شرایط آزمایشی
انتخاب شد.

نتیجهگیری

هدف اصلی در این پژوهش ساخت و ارزیابی کاتالیستهای
تنگستن و تنگستن-سریم بر پایهی آلومینا در فرایند گوگردزدایی
اکسایشی از سوختهای هیدروکربنی مایع دارای ترکیبهای مقاوم
گوگردی در شرایط عملیاتی مالیم و بدون نیاز به هیدروژن بوده
علمي ـ پژوهشي
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. تحقیقات و فناوری انجام شده است،بینالمللی وزارت علوم
همچنین نویسندگان مقاله تمایل دارند از صندوق حمایت از
 ستاد توسعه،پژوهشگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
.فناوری نانو و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده نفتی ایران تشکر نمایند

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 به بررسی تأثیر فلز دوم سریم در کنار،در بخش دوم پژوهش
 وزنی سریم تهیه% 5  و2 ،1 تنگستن پرداخته شد و کاتالیستهای
. با افزودن سریم به کاتالیست فعالیت آن به شدت افت پیدا کرد.شد
در بخش آخر نیز اثر ترکیبهای رقابتکننده آروماتیکی
. وزنی تنگستن بررسی شد% 20 بر کاتالیست بهینه
قدردانی
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