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چکيده
در پژوهش حاضر ،پس از سنتز کامپوزیت هتروپلیاکسومتاالت داوسون/کربن فعال ،عملکرد آن به عنوان کاتالیستی نوین در سولفورزدایی اکسایشی از
یک سوخت مدل حاوی دیبنزوتیوفن مورد بررسی قرار گرفت.

از آنالیزهای  XRD ،FTIRو  SEMبه منظور تعیین مشخصات کامپوزیت Dawson/AC

استفاده شد .تحقیق در زمینه سه پارامتر عملیاتی دما ،مقدار کاتالیست و میزان اکسنده مورد نیاز به منظور تعیین شرایط بهینه در سولفورزدایی اکسایشی
انجام شد .بررسی اثر میزان بارگذاری هتروپلی اکسونتاالت داوسون بر روی کربن فعال نشان میدهد که با افزایش میزان بارگذاری داوسون ،عملکرد
کاتالیستی کامپوزیت افزایش مییابد .بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،کامپوزیت  Dawson/ACقادر است در شرایط بهینه یعنی در شرایط دمایی C

 ،ᵒ45نسبت مولی  O/Sبرابر با  10و مقدار کاتالیست برابر با  0/005 g cat/g Fو در مدت زمان  60دقیقه ،بازدهی برابر با  %99/2و یا بیشتر در
سولفورزدایی اکسایشی داشته باشد.
کلمات کلیدی :سولفورزدایی اکسایشی ،کربن فعال ،پلیاکسومتاالت ،داوسون ،دیبنزوتیوفن.

 -1مقدمه
در جهان امروز ،گسترش و پیشرفت روزافزون صنایع و تکنولوژی ،صدمات فراوان و جبرانناپذیری را بر سالمت و زندگی انسان
و به طورکلی موجودات زنده تحمیلکرده است[ .]3-1آلودگی محیطزیست باالخص آلودگی هوا ،یکی از مهمترین مشکالتی
است که در سالهای اخیر در سطح ملی و بینالمللی مطرح شده و بشر همواره در صدد رفع آن تالشکرده است[ .]3-1بیش از
دوسوم آلودگی هوا ناشی از احتراق سوختهای فسیلی اعم از زغالسنگ ،گازطبیعی ،نفت ،بنزین و گازوئیل میباشد .حضور
ترکیبات سولفوردار در سوختهای فسیلی به عنوان یک منبع اصلی از انتشار اکسیدهای سولفور در اتمسفر شناخته شده است
و این ماده یکی از عوامل اصلی آلودگیهوا ،بارشهای اسیدی و تخریب تجهیزات تصفیه ثانویه میباشد .لذا به دلیل اثرات تخریبی
اکسیدهای سولفور موجود در گازهای خروجی از خودروها و همچنین صنایع ،مشخصات و غلظت ترکیبات سولفوردار در
سوختهای فسیلی مانند بنزین و گازوئیل ،روزبهروز در سراسر دنیا سختگیرانهتر میشود [.]4 ,3

* .نویسنده مسئوول :استادیار دانشکده مهندسی ،دانشگاه صنعتی قوچان ،قوچان ،ایران
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مجاوریان کرماني و همکاران

به عنوان مثال ،بر اساس قوانین در ژاپن و اروپا در سال  ،2005مقدار سولفور در سوخت دیزل به حداکثر  50 ppmو پس از آن
در سال  2007به حداکثر  10 ppmکاهش یافت .با افزایش مداوم قوانین وآییننامههای محدودکننده در این زمینه ،تحقیق در
مورد سوختهای پاک که شامل سولفورزدایی از بنزین ،گازوئیل و سایر سوختهای فسیلی است ،به عنوان یک موضوع
چالشبرانگیز ،مورد عالقه محققان قرار گرفته است[.]3-1
فرآیند عادی و مرسوم برای حذف و یا کاهش ترکیبات آلیسولفوردار در نفت و یا برشهای نفتی،

سولفورزداییهیدروژنی1

( )HDSنام دارد .در طی فرآیند  ، HDSاتم سولفور موجود در ترکیبات آلی سولفوردار به هیدروژنسولفاید ( )H2Sتبدیل
میگردد[ HDS .]7-5در حذف تیول ،سولفایدها و دیسولفایدها بسیار کارآمد است ولی در حذف دیبنزوتیوفین و مشتقات آن
که ممانعت فضایی دارند ،کارآمد نیست .شرایط عملیاتی دشوار همچون دما وفشار باال و مصرف هیدروژن باال به همراه استفاده
زیاد از کاتالیستهای فعال یا زمان اقامت زیاد به ناچار برای سولفورزدایی در فرآیند  HDSمورد نیاز میباشد .بنابراین ،طراحی
و توسعه فرآیندهای جایگزین و کارآمد برای سولفورزدایی عمیق از سوختهای فسیلی ضروری است .در حقیقت ،فرآیندهای
جدید با قابلیت باالیی در سولفورزدایی مورد نیاز میباشد تا سوختی با درصد گوگرد پایینی تولید گردد[ .]7 ,6فرآیندهای
سولفورزدایی عمیق و کاربردی به غیر از روش سولفورزدایی هیدروژنی شامل جذبسطحی ،استخراج با حالل ،اکسیداسیون و
فرآیندهای زیستی میباشد ولی به این تعداد محدود نمیشود[ .]8 ,4فرآیند سولفورزدایی اکسایشی )ODS( 2به عنوان یک
فرآیند امیدبخش در بحث سولفورزدایی درنظر گرفته میشود؛ از آن جهت که می تواند در دماهای پایین و فشار اتمسفری بکار
رود و همچنین به مصرف هیدروژن نیازی ندارد .نکته جالب در مورد  ،ODSتوانایی آن در حذف آسان ترکیبات آلی سولفوردار
پایدار همچون بنزوتیوفن و یا دیبنزوتیوفن ،)DBT( 3به دلیل وجود دانسیته الکترون باال بر روی اتم سولفور میباشد .با توجه
به این حقیقت که فرآیند  ODSمیتواند درجه واکنشپذیری ترکیبات سولفوری پایداری مانند مشتقات  DBTدر فرآیند

HDS

را معکوس کند ،به عنوان یک انتخاب ایدهآل درنظر گرفته میشود[.]10 ,9
در سالهای اخیر ،پلیاکسومتاالتها )POM( 4به عنوان کاتالیستهای سبز در بسیاری از فرآیندها به کار رفته و توجهات جهانی
را به دلیل بازده باال در فرآیند سولفورزدایی اکسایشی به سمت خود جذب کردهاند .پلیاکسومتاالتها متعلق به دسته بزرگی از
آنیونهای خوشهای فلز-اکسیژن در ابعاد نانو هستند که از طریق یک فرآیند خودسامان 5در یک محیط آبی اسیدی تشکیل می
شوند .در میان کاربردهای بیشمار پلیاکسومتاالتها ،کاتالیزکردن واکنشهای شیمیایی ،مهمترین و پراهمیتترین کاربرد آنها
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به شمار میآید[ .]14-11سولفورزدایی اکسایشی از ترکیبات سولفوردار پایدار مانند بنزوتیوفن و دیبنزوتیوفن با استفاده از
ترکیبات پلیاکسومتاالت به عنوان کاتالیستی همگن به همراه  H2O2در بسیاری از مطالعات بررسی شده است .یازو 6و همکاران
در سال  2001از فسفوتنگستواسید )H3PW12O40( 7به عنوان کاتالیست در اکسیداسیون دیبنزوتیوفن و -6،4
دیمتیلدیبنزوتیوفن در اکتان نرمال و در دمای  ᵒ 60 Cبه همراه  H2O2به عنوان اکسنده ،استفاده کردند .استونیتریل نیز به
عنوان حالل استخراجکننده استفاده شد .میزان حذف سولفور در این روش برای دیبنزوتیوفن و -6،4دیمتیلدیبنزوتیوفن به
ترتیب  99درصد و 96

درصد بود .با بکاربردن شرایط یکسان همانند قبل اما این بار در نفت سبک 8با غلظت سولفور اولیه ppm

 ، 330تا  99درصد حذف سولفور بعد از دو مرحله استخراج بدست آمد[ .]15همچنین ،تی 9و همکاران مطالعات فشردهای را
در زمینه واکنشپذیری دیبنزوتوفنها با استفاده از سیستم  POM/H2O2و مقایسه آن با سیستم  /H2O2فرمیک اسید انجام
دادند .آنها وجود یونهای کگین در محیط را اثبات کرده و این یونها را به عنوان جزء فعال کاتالیست در نظر گرفتند [.]16
وانگ 10و همکاران در سال  2010ترکیبات پلی اکسومتاالت فلزمخلوط مبتنی بر مولیبدن و تنگستن به صورت

H3PWxMo12-

 xO40را به منظور سولفورزدایی از سوخت دیزل به همراه  H2O2بکار گرفتند .جایگزینی تنگستن به جای مولیبدن در
فسفومولیبدیک اسید  H3P Mo12O40سبب افزایش خاصیت اسیدی و نیز افزایش ظرفیت اکسیداسیون میشود .با توجه به نتایج
بدستآمده  ،ترکیب  H3PW6Mo6O40با بازده  99/79درصد و حتی بیشتر به عنوان بهترین نمونه برگزیده شد .عملکرد فوقالعاده
این ترکیب را میتوان به قدرت اسیدی باال و ظرفیت اکسیداسیونی باالی آن نسبت داد[.]3
پلیاکسومتاالتهای نهشیافته بر پایههای مختلف از جمله پایههای کربنی به عنوان کاتالیستهایی کارآمد در سولفورزدایی
اکسایشی مورد مطالعه قرار گرفتهاند [ .]19-17یان و همکاران نشان دادند که فسفوتنگستو اسید میتواند در یک محیط
مزومتخلخل 11به خوبی توزیع شود به طوری که ساختار کگین آن در حالت کامپوزیت حفظ گردد .این سیستمها معموال فعالیت
کاتالیستی باال و گزینشپذیری مناسبی در مقابل دیبنزوتیوفن در سوخت مدل دارند .به عنوان مثال ،با استفاده از
 [Bmim]3PW12O40نهش یافته بر سیلیکای مزومتخلخل ششضلعی ،میزان تبدیل سولفور برابر با  98/3درصد در 60دقیقه برای
دیبنزوتیوفن بدست آمد [ .]12همچنین ،هیبریدهای  POMشامل فسفوتنگستواسید با پایه سریا ( )HPW-CeO2به روش سل-
ژل 12سنتز و نتایج قابل قبولی از بکاربردن آنها به همراه  H2O2و مایع یونی به عنوان حالل استخراجکننده در سولفورزدایی
اکسایشی حاصل شده است .میزان سولفورزدایی در این روش به مقدار  99/4درصد میرسد .عالوه بر این ،قابلیت سیستم مذکور
6
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با بکاربردن مجدد کاتالیست آن برای  10مرتبه بدون کاهش مهمی در فعالیت آن ،قابل توجه است .بهترین میزان
فسفوتنگستواسید برای قرارگیری بر روی هیبرید  30 ،HPW-CeO2درصد و دمای بهینه کلسینهشدن  ᵒ 400Cبرای این هیبرید
انتخاب شد[.]20
با بارگذاری نمک سزیم پلیاکسومتاالت کگین  Cs2.5H0.5PW12O40بر روی نانولولهکربنی چند دیواره ،13نوع جدیدی از کاتالیست
به صورت  Cs2.5H0.5PW12O40/MWNTسنتز و مورد مطالعه قرار گرفت.

در ارزیابیهای انجامگرفته،

 Cs2.5H0.5PW12O40/MWNTبه عنوان کاتالیستی موثر در فرآیند اکسیداسیون و حذف دیبنزوتیوفن با بازده نزدیک به 100
درصد ،شناخته شده است .ذرات  Cs2.5H0.5PW12O40به شکل تودههای نامنظم و به صورت ناهمگنی در سراسر  MWNTپخش
شده است .به عنوان یک نتیجه Cs2.5H0.5PW12O40/MWNT ،دارای عملکرد بهتری نسبت به  Cs2.5H0.5PW12O40به صورت
کاتالیستی همگن بوده است .هیبرید ( Cs2.5H0.5PW12O40/MWNTبا  30درصد وزنی از  )POMدارای بازدهی به میزان 100
درصد بوده ،که این میزان به طور قابلتوجهی بیشتر از بازده  Cs2.5H0.5PW12O40به مقدار  90درصد میباشد[.]3
فسفوتنگستواسید/کربنفعال ( )HPW/ACکامپوزیت دیگری بود که توسط لیو 14و همکاران در مقادیر مختلف  HPWو اندازههای
مختلف کربن فعال سنتز و در سولفورزدایی اکسایشی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که تبدیل دیبنزوتیوفن به طور
قابل توجهی با کاهش اندازه ذارت کربن فعال و افزایش محتوای  HPWافرایش مییابد .همچنین ،با استفاده از امواج مافوق
صوت 15به مدت  10دقیقه ،تبدیل دیبنزوتیوفن به مقدار  38/9درصد افزایش مییابد[ .]21نقش پایه کربنی از جمله کربن
فعال در فعالیت کاتالیستی ،افزایش انتقال ترکیبات سولفوردار بر روی سطح کاتالیست به وسیله جذبسطحی است که در این
صورت اکسیداسیون این ترکیبات سادهتر خواهد شد.
بر اساس مطالعات انجامشده ،تحقیقات اندکی در زمینه بکارگیری کالستر هتروپلیاکسومتاالت داوسون در فرآیند سولفورزدایی
اکسایشی انجام شده است .همچنین ،از آنجایی که کربن فعال سبب افزایش جذب سطحی ترکیبات سولفوردار بر روی سطح
کاتالیست میشود ،به عنوان پایه ای منحصربهفرد برای ترکیبات پلیاکسومتاالت در نظر گرفته میشود .در پژوهش حاضر ،پس
از سنتز کامپوزیت هتروپلیاکسومتاالت داوسون/کربن فعال ،عملکرد آن به عنوان کاتالیستی نوین در سولفورزدایی اکسایشی از
یک سوخت مدل حاوی دیبنزوتیوفن مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه ،از آنالیزهای  XRD ،FTIRو  SEMبه منظور تعیین
مشخصات کامپوزیت داوسون/کربن فعال استفاده شد .همچنین ،مطالعه در مورد سه پارامتر عملیاتی یعنی دما ،مقدار کاتالیست
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و میزان اکسنده مورد نیاز به منظور تعیین شرایط بهینه در سولفورزدایی اکسایشی در حضور کاتالیست داوسون/کربن فعال و
نیز قابلیت استفاده مجدد از کاتالیست انجام گردید.
 -2بخش تجربی
 -2-1مواد شيميایي و دستگاهها
سوخت مدل جهت بکارگیری در سولفورزدایی اکسایشی ،به صورت محلولی از اکتان نرمال (خلوص  ،%99مرک آلمان) و
دیبنزوتیوفن ( ،%98مرک آلمان) به عنوان یک ترکیب سولفوردار با غلظت  500 ppmتهیه شد .در مراحل مختلف سنتز مواد
و کامپوزیت مورد نظر از آب دییونیزه و گاز نیتروژن به ترتیب با خلوص  %99و  %99/9استفاده گردید .مواد مورد نیاز جهت
سنتز پلیاکسومتاالت داوسون شامل تنگستات سدیم دوآبه ( ،)Na2WO4.2H2Oاسید اورتوفسفریک  %85وزنی ( )H3PO4و
پتاسیم کلراید ( )KClاز شرکت مرک آلمان با خلوص آزمایشگاهی خریداری شد .کربن فعال جهت سنتز کامپوزیت مورد نظر،
از شرکت شیمیپژوهان تهیه شد .سایر نرکیبات نیز از جمله اتانول خالص ،هیدروژنپراکساید (خلوص ،)%30استونیتریل
( ،)<99%/9اسیدنیتریک (خلوص  )%65و غیره ،همگی از شرکت مرک آلمان تهیه و بکار برده شدند.
 -2-2تهيه کامپوزیت هتروپلياکسومتاالت داوسون/کربن فعال
هتروپلیاکسومتاالت داوسون تنگستن با فرمول شیمیایی  H6P2W18O62بر اساس آنچه در منابع گزارش شده ،سنتز شد [.]3
همچنین ،کامپوزیت داوسون/کربن فعال با استفاده از روش اشباعسازی ،16تهیه و سنتز گردید[ .]23 ,22در ابتدا محلولی متشکل
از آب و اتانول تهیه شد .سپس مقدار مشخصی از ترکیب داوسون تنگستن به  20میلیلیتر از محلول باال اضافه شد .محلول
نهایی به صورت قطرهقطره و در دمای  20oCبه کربن فعال (اسیدشوییشده با اسیدنیتریک) اضافه شد .مخلوط حاصل به مدت
 180دقیقه هم زده شده و پس از آن به مدت  24ساعت در دمای  ᵒ20Cنگهداری شد .در مرحله بعد،

این مخلوط در دمای C

o

 60به مدت 12ساعت در آون نگهداری شده تا کامال خشک شود .رسوب باقیمانده ،به منظور انجام فرآیند کلسینهشدن به مدت
 180دقیقه در کوره لولهای و تحت جریان گاز نیتروژن قرار داده شد تا از تثبیت کالسترهای داوسون بر روی سطح کربن فعال
اطمینان حاصل شود .پس از خنکشدن ،کامپوزیت مورد نظر با استفاده از آب مقطر دییونیزه شسته شده و در انتها در دمای C

 ᵒ60در آون خشک شد .همچنین ،کامپوزیت داوسون/کربن فعال با نسبت های بارگذاری مختلف از هتروپلیاکسومتاالت داوسون
( )20% ،15 ،10 ،5تهیه گردید.

Impregnation
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 -2-3آناليز و تعيين مشخصات نمونهها
به منظور آنالیز میزان سولفور (دیبنزوتیوفن) در سوخت مدل طی فرایند سولفورزدایی از دستگاه طیفسنجی فرابنفش-مرئی
مدل SPEKOL1300استفاده شد .برای تهیه طیف  FTIRکربنفعال عاملدارشده و نیز کامپوزیت داوسون/کربن فعال سنتزشده
از دستگاه  Thermo Nicolet AVATAR 370در محدوده عدد موج  4000-400 cm-1استفاده شد .از دستگاه آنالیز پراش پرتو
ایکس با مدل) D8-Advance Bruker Cu Ka1 (λ=0.15406 nmبا هدف بررسی قرارگیری کالسترهای داوسون بر روی کربن
فعال استفاده گردید .همچنین به منظور بررسی نحوه توزیع ذرات پلیاکسومتاالت بر روی سطح کربن فعال از میکروسکوپ
الکترونی روبشی با مدل  VP1450ساخت شرکت آلمانی  LEOاستفاده شد.
 -2-4روش انجام آزمایش
سولفورزدایی اکسایشی استخراجی به منظور حذف دیبنزوتیوفن از سوخت مدل ،در یک بالون دودهانه غوطهور در حمام آب
انجام شد .دهانه بزرگ به یک لوله مبرد و دهانه کوچک به یک دماسنج به منظور اندازهگیری دما متصل گردید .مخلوطی از 5
میلیلیتر استونیتریل به عنوان حالل استخراجکننده ،کامپوزیت داوسون/کربنفعال به عنوان کاتالیست و مقدار مشخصی از
هیدروژن پراکساید درون راکتور قرار داده شد .فرآیند مورد نظر با اضافه کردن  5میلیلیتر سوخت مدل به داخل راکتور آغاز
شد .مخلوط واکنش درون راکتور به صورت مداوم و در سرعت ثابت هم زده میشد .پس از اتمام فرآیند در مدت زمان مورد نظر،
فاز سوخت به وسیله

قیفجداکننده17

یا دکانتور از فاز حالل استخراجکننده (استونیتریل) جدا میگردید .در انتها ،مقدار

دیبنزوتیوفن سوخت مدل ،با استفاده از دستگاه طیفسنجی فرابنفش-مرئی اندازهگیری شد.
 -3نتایج و بحث
در این بخش ،پس از ارائه نتایج حاصل از آنالیزهای تعیین مشخصات در مورد کامپوزیت هتروپلیاکسومتاالت داوسون
( )H6P2W18O62و کربن فعال ،عملکرد این کامپوزیت به عنوان کاتالیست در سولفورزدایی اکسایشی مورد بررسی قرار میگیرد.
سپس مقایسهای در مورد عملکرد کاتالیستهای داوسون/کربن فعال با میزان بارگذاریهای مختلف از پلیاکسومتاالت داوسون
با هدف تعیین میزان بارگذاری بهینه در حذف اکسایشی دیبنزوتیوفن انجام میگیرد .در ادامه ،به بررسی سه پارامتر عملیاتی
و تاثیرگذار در واکنش یعنی دما ،مقدار کاتالیست و مقدار اکسنده جهت تعیین مقادیر بهینه فرآیند پرداخته میشود.
 -3-1آناليز مادونقرمز ()FTIR
شکل ،1طیف مادون قرمز کربن فعال خام ،کربن فعال اسیدشوییشده و نیز کامپوزیت هتروپلیاکسومتاالت داوسون/کربن فعال
با میزان بارگذاری  15درصد از داوسون را نشان میدهد .طیف مادونقرمز مربوط به کربن فعال اسیدشوییشده ،دارای پیک

Separatory funnel
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پهنتری در محدوده  3300 cm-1و  3600نسبت به طیف کربن فعال خام میباشد .پیک موجود در این محدوده که بیشترین
مقدار آن در حدود  3440 cm-1قرار دارد ،به ارتعاشات کششی گروه هیدروکسیل ( )O-Hمربوط میشود .همچنین ،این پیکها
میتواند به وجود آب جذبشده در نمونه و یا هیدروکسیل موجود در گروههای کربوکسیل نسبت داده شود [.]25 ,24

شکل  -1طیف مادون قرمز الف) کربن فعال خام و ب) کربن فعال اسیدشوییشده و ج) کامپوزیت هتروپلیاکسومتاالت داوسون/کربن فعال

طیف  FTIRکربن فعال اسیدشوییشده ،پیک کوچکی در عدد موج  1715 cm-1را نشان میدهد که معموال به ارتعاشات کششی
کربونیل ( )C=Oدر گروههای کتون ،آلدهید و نیز گروههای کربوکسیل نسبت داده میشود و ظاهرشدن آن بعد از اسیدشویی
قابلمالحظه است .پیک نسبتا پهنی که در محدوده  1000 cm-1تا  1300با مقدار بیشینه آن در حدود  1120 cm-1قرار دارد،
معموال در اکسیدهای کربن مشاهده شده و به فرم ارتعاشی  C-Oدر اسیدها ،الکلها ،فنولها و گروههای اتر و یا استرها نسبت
داده میشود و نشاندهنده وجود گروههای عاملی ذکرشده بر روی سطح کربن فعال میباشد .بنابراین بر اساس مطالب ذکرشده،
عاملدارشدن کربن فعال با استفاده از اسیدنیتریک و وجود گروههای عاملی آبدوست بر سطح کربن فعال تایید میگردد [,24
.]26
همان طور که در جدول 1نشان داده شده است ،پلیاکسومتاالت داوسون ( )H6P2W18O62نوارهای جذبی را در عدد موجهایcm-

 1080 1مربوط به فرم کششی  ،P-Oدر  985 cm-1مربوط به فرم

کششی پیوند تنگستن و اکسیژنهای انتهایی  ،W=Oدرcm-

 889 1مربوط به فرم کششی  W-Oc-Wدر مورد اکسیژنهای مشترک در گوشهها بین گروههای  WO6و نوار جذبی 810 cm-1
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که بیانگر فرم کششی  W-Oe-Wدر مورد اکسیژنهای مشترک در لبهها بین گروههای  ،WO6را نشان میدهد .بررسی طیف
 FTIRکامپوزیت داوسون/کربن فعال وجود نوارهای جذبی هتروپلی اکسومتاالت داوسون را با اندکی تغییر اثبات میکند؛ این
موضوع نشاندهنده آن است که ساختار و شکل هندسی داوسون بر روی کربن فعال حفظ شده است [.]27
جدول -1نوارهای جذبی طیف  FTIRهتروپلیاکسومتاالت داوسون و نیز کامپوزیت آن با کربن فعال [.]27
νas (W-Oe-W)Edge
)ν as (W-Oc-W
)νas (W=O
)νas (P-O
نمونه
هتروپلیاکسومتاالت
داوسون
کامپوزیت
داوسون/کربن فعال

1080

985

889

810

1075

976

893

812

 -3-2آناليز پراش اشعه ایکس ()XRD
شکل ،2آنالیز پراش پرتو ایکس ( )XRDکامپوزیت هتروپلی اکسومتاالت داوسون/کربن فعال ،کربن فعال اسیدشوییشده و
همچنین هتروپلی اکسومتاالت داوسون را نشان میدهد .همان گونه که مشاهده میگردد ،الگوی پراش پرتو ایکس داوسون
قرارگرفته بر پایه کربن فعال مشابه با الگوی  XRDکربن فعال به عنوان یک ماده بیشکل میباشد .هیچ پیک آشکاری از پیکهای
فاز کریستالی داوسون در این طیف دیده نمیشود .بر اساس این نتایج ،میتوان عنوان کرد که کالسترهای هتروپلیاکسومتاالت
داوسون به میزان گستردهای بر ر وی سطح کربن فعال (تشکیل یک حالت غیرکریستالی) و یا درون میکروکانالهای کربن فعال
پخش شدهاند .این موضوع برهمکنش بسیار قوی میان کالسترهای داوسون و پایه کربن فعال را نشان میدهد.

شکل -2آنالیز پراش پرتو ایکس مربوط به الف) کامپوزیت هتروپلیاکسومتاالت داوسون/کربن فعال و ب) کربن فعال اسیدشویی شده و ج)
هتروپلیاکسومتاالت داوسون
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 -3-3آناليز ميکروسکوپ الکتروني روبشي ()SEM
به منظور بررسی حضور و قرارگیری کالسترهای هتروپلیاکسومتاالت داوسون بر روی پایه کربن فعال و نیز نحوه پراکندگی این
کالسترها بر روی کربن فعال از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد .شکل  3الف تصویر کربن فعال و شکل  3ب تصویر
قرارگیری کالسترهای داوسون بر روی کربن فعال در کامپوزیت  Dawson/ACبا بزرگنمایی  2000را نشان میدهد .همان طور
که در شکل دیده میشود ،ذرات پلیاکسومتاالت داوسون به شکل تودههای سفیدرنگ در اندازههای مختلف از چند میکرومتر
تا مقادیری در مقیاس نانومتر ،به شکل ناهمگنی بر روی پایه کربنی پخش شدهاند.
 -3-4بررسي عملکرد کاتاليستي داوسون/کربن فعال
آزمایشهای الزم به منظور بررسی عملکرد کاتالیستی ،در شرایط دمایی  ᵒ25Cبه مدت  120دقیقه و با استفاده از سیستم
دوفازی سوختمدل-استونیتریل با مقدار اولیه دیبنزوتیوفن  500 ppmو نسبت مولی اکسیژن به سولفور( )O/Sبرابر با ،10
انجام شد .مقدار کاتالیست نیز برابر با  0/5درصد وزنی ( )wt%از سوخت مدل یا به عبارت دیگر  0/005 g cat/ g Fانتخاب شد.

(ب)

(الف)

20 µm

20 µm

شکل - 3تصویر  SEMاز الف) کربن فعال و ب) کاتالیست Dawson/AC

با توجه به شکل ،4در ابتدا آنالیزی به منظور بررسی اثر بارگذاری هتروپلیاکسومتاالت داوسون بر روی کربن فعال به عنوان
کاتالیست در حذف اکسایشی دی بنزوتیوفن از سوخت مدل انجام گرفت .همان گونه که مشخص است کاتالیست داوسون/کربن
فعال به عنوان کاتالیستی ناهمگن در سولفورزدایی اکسایشی ،دارای عملکردی در حدود  50درصد بهتر از هتروپلیاکسومتاالت
اسیدی به عنوان کاتالیستی همگن و در حدود  35درصد بهتر از کربن فعال می باشد .عالوه بر این ،کاتالیست داوسون/کربن
فعال دارای قابلیت حذف دیبنزوتیوفن از سوخت مدل ،به مقداری در حدود  %99در دمای محیط و در مدت  120دقیقه
میباشد .بنابراین ،ترکیب هتروپلیاکسومتاالت داوسون و کربن فعال دارای اثری همکاریکننده

18

در فرآیند سولفورزدایی

Synergistic effect
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اکسایشی میباشد .بکارگیری کربن فعال به عنوان پایه برای داوسون دارای دو نقش در فرآیند سولفورزدایی اکسایشی میباشد.
اوال ،سطح فعال گستردهی کربن فعال سبب افزایش جذب دیبنزوتیوفن بر روی کاتالیست شده ،در نتیجه احتمال برخورد
واکنشگرها در هنگام واکنش افزایش خواهد یافت .ثانیا ،از آنجایی که بازپسگیری کاتالیست همگن از محیط واکنش سخت و
مشکلساز است ،قرار گرفتن داوسون بر روی کربن فعال سبب کاهش حاللیت آن در محیط واکنش شده و بازپسگیری آن به
عنوان یک کاتالیست ناهمگن آسان میباشد .لذا ،کربن فعال به عنوان یک پایه منحصربهفرد برای این ذرات در نظر گرفته
میشود.
همچنین بر اساس شکل 4واضح است که فرآ یند سولفورزدایی اکسایشی بدون کاتالیست عملکرد مناسبی ندارد و میزان حذف
دیبنزوتیوفن در نهایت پس از  120دقیقه به مقدار  46/3درصد خواهد رسید .لذا برای حذف کامل ترکیبات سولفوردار ،وجود
کاتالیست در بهبود سرعت و عملکرد فرآیند سولفورزدایی اکسایشی الزامی است.

شکل -4بررسی اثر بارگذاری داوسون بر روی کربن فعال در سولفورزدایی اکسایشی.
شرایط فرآیند ،T=25 oC :محتوای سولفور اولیه  ،O/S= 10 ،500 ppmمقدار کاتالیست 0.005 g cat/g F

شکل 5اثر میزان بارگذاری هتروپلیاکسومتاالت داوسون بر روی کربن فعال را نشان میدهد .بر این اساس ،با افزایش میزان
بارگذاری داوسون ،عملکرد کاتالیستی کامپوزیت داوسون/کربن فعال افزایش می یابد .با افزایش میزان بارگذاری از مقدار 15
درصد به  20درصد ،افزایش عملکرد کاتالیست داوسون/کربن فعال ناچیز است .همچنین کاتالیست داوسون/کربن فعال با میزان
بارگذاری  15درصد از هتروپلیاکسومتاالت داوسون دارای قابلیت کاهش دیبنزوتیوفن به کمتر از  10 ppmپس از مدت زمان
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 120دقیقه میباشد .لذا افزایش بارگذاری داوسون بر روی کربن فعال پس از میزان  15درصد اقتصادی نیست و این میزان به
عنوان مقدار بارگذاری مناسب از هتروپلیاکسومتاالت داوسون بر روی کربن فعال در نظر گرفته میشود.
 -3-5بررسي و بهينهسازي شرایط عملياتي
در این بخش به بررسی و بهینه سازی سه پارامتر عملیاتی در سولفورزدایی اکسایشی ،یعنی دمای واکنش ،مقدار کاتالیست مورد
نیاز در فرآیند و نیز مقدار اکسنده مورد نیاز یا نسبت مولی اکسیژن به سولفور ( )O/Sدر واکنش پرداخته خواهد شد.
 -3-5-1اثر دما در فرآیند

شکل 6اثر افزایش دما بر فرآیند سولفورزدایی اکسایشی از سوخت مدل برای حذف دیبنزوتیوفن را نشان می دهد .هرچند
کاتالیست داوسون/کربن فعال به همراه هیدروژنپراکساید در مدت  120دقیقه ،قادر به کاهش دیبنزوتیوفن به کمتر

از ppm

 10می باشد ،اما با افرایش دمای واکنش از دمای محیطی (  )ᵒ25Cبه  ، ᵒ45Cحذف تقریبا کامل دیبنزوتیوفن به مدت 60
دقیقه کاهش مییابد .لذا افزایش دما سبب بهبود قابل توجهی در میزان سولفورزدایی از سوخت مدل میگردد.

شکل -5مقایسه میزان بارگذاریهای مختلف از کالستر داوسون بر روی کربن فعال.
شرایط فرآیند ،T=25C :محتوای سولفور اولیه  ،O/S= 10 ،500 ppmمقدار کاتالیست 0.005 g cat/g F

از طرف دیگر با افزایش دمای واکنش از  45به  ،ᵒ60Cافزایش قابل توجهی در میزان سولفورزدایی پس از  60دقیقه مشاهده
نمی گردد .ضمن اینکه فرآیند سولفورزدایی اکسایشی با استفاده از کاتالیست داوسون/کربن فعال در دمای  ᵒ45Cقادر به کاهش
دیبنزوتیوفن به کمتر از  5 ppmدر مدت  60دقیقه میباشد .لذا با توجه به مطالب ذکرشده ،دمای  ᵒ45Cبه عنوان دمای بهینه
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برای انجام سولفورزدایی با استفاده از کاتالیست داوسون/کربن فعال انتخاب میگردد که این مقدار کمتر از مقدار بهینه دمای
فرآیند برای تحقیقات با کاتالیست های مشابه می باشد [.]28 ,17 ,3
 -2-5-3اثر مقدار اکسنده یا نسبت مولي O/S

یکی از فاکتورهای اصلی در سولفورزدایی اکسایشی ،میزان اکسنده ( )H2O2استفادهشده در فرآیند است .به عنوان یک قاعده
کلی در مورد یک واکنش شیمیایی با واکنشگرهای چندگانه ،افزایش غلظت هر کدام از واکنشگرها منجر به افزایش تبدیل
سایر واکنش گرها به همراه افزایش سرعت واکنش خواهد شد .بر اساس استوکیومتری واکنش ،هر یک مول دیبنزوتیوفن ،با
مصرف  2مول هیدروژنپراکساید به محصول واکنش یعنی دیبنزوتیوفنسولفون ( )DBTO2تبدیل میگردد .شکل 7اثر مقادیر
مختلف هیدروژنپراکساید یا نسبتهای مختلف  O/Sرا در سولفورزدایی اکسایشی از سوخت مدل در حضور کاتالیست
داوسون/کربن فعال را نشان میدهد.

شکل -6بررسی اثر دما در فرآیند .شرایط فرآیند :محتوای سولفور اولیه  ،O/S= 10 ،500 ppmمقدار کاتالیست برابر با 0.005 g cat/g F

با توجه به شکل ، 7میزان سولفورزدایی اکسایشی با افزایش میزان اکسنده یا نسبت مولی  O/Sافزایش یافته است .میزان
سولفورزدایی زمانی که نسبت  O/Sبرابر با  5میباشد ،به مقداری در حدود  88درصد خواهد رسید و این مقدار پس از 120
دقیقه تغییر چندانی نخواهد داشت .زمانی که نسبت مولی  O/Sبرابر با  10میباشد ،میزان سولفورزدایی پس از  60دقیقه به
مقداری بیشتر از  %99خواهد رسید .با توجه به شکل ، 6افزایش بیشتر در میزان هیدروژن پراکساید مصرفی ،سبب تغییر قابل
توجهی در میزان سولفورزدایی نخواهد شد .در سیستم اکسیداسیون ،دو واکنش رقابتی یعنی اکسیداسیون دیبنزوتیوفن به
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وسیله  H2O2و تجزیه خودبهخودی و بیفایدهی هیدروژنپراکساید وجود دارد .زمانی که نسبت مولی  O/Sاز مقدار  10فراتر
میرود ،آب تولید شده از طریق فرآیند  ODSو نیز تجزیه دمایی که سبب ممانعت از انجام واکنش  ODSمیگردد ،از افزایش
میزان سولفورزدایی جلوگیری خواهد کرد .بنابراین نسبت مولی  O/Sبرابر با  10به عنوان مقدار بهینه در نظر گرفته شد .این در
حالی است که مقدار بهینه نسبت مولی  O/Sبرای کاتالیست  Cs2.5H0.5PW12O40/ACو برای بازدهی  %70/5در دمای  ᵒ60Cبه
مقدار  20گزارش شده است [.]3

شکل -7بررسی اثر مقدار اکسنده در فرآیند .شرایط فرآیند ،T=45oC :محتوای سولفور اولیه  ،500 ppmمقدار کاتالیست 0.005 g cat/g F

 -3-5-3اثر مقدار کاتاليست

به طور کلی ،مقدار کاتالیست استفادهشده در یک فرآیند ،فاکتوری مهم به منظور ارزیابی اقتصادی یک کاتالیست جدید محسوب
میگردد .در این بخش اثر مقدار کاتالیست در اکسیداسیون دیبنزوتیوفن با استفاده از کامپوزیت  Dawson/ACو در دمای
 ᵒ45Cمورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن در شکل 8نشان داده شده است .با افزایش مقدار کاتالیست از  0/001به g cat/ g F
 ،0/005افزایش قابل توجهی در میزان تبدیل دیبنزوتیوفن مشاهده میگردد .افزایش مقدار کاتالیست بیش از این مقدار سبب
افزایش چشمگیری در میزان سولفورزدایی نمیگردد .بنابراین بکاربردن مقداری بیش از  0/005 g cat/ g Fبه لحاظ اقتصادی
مقرونبهصرفه نبوده و این مقدار به عنوان مقدار بهینه در نظر گرفته شد . .این در حالی است که مقدار بهینه کاتالیست برای
حصول بازدهای مشابه برای کاتالیست  Cs2.5H0.5PW12O40/MWNTو نیز حصول بازدهای کمتر برای کاتالیست
 Cs2.5H0.5PW12O40/ACدر دمای  ᵒ60Cدر حدود  0/01 g cat/ g Fگزارش شده است[.]3
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شکل -8بررسی اثر مقدار کاتالیست در فرآیند .شرایط فرآیند ،T=45oC :محتوای سولفور اولیهO/S= 10 ،500 ppm

 -3-6پایداري و قابليت استفاده مجدد از کاتاليست
به منظور درک بهتر از ویژگیهای کاتالیست داوسون/کربن فعال ،الزم است تا پایداری و استفاده مجدد از این کاتالیست مورد
مطالعه قرار گیرد .به منظور بررسی قابلیت استفاده مجدد از کاتالیست داوسون/کربن فعال در سولفورزدایی اکسایشی ،پس از
انجام فرآیند تحت شرایط بهینه در مدت زمان  60دقیقه و جداسازی فازهای استونیتریل و اکتان نرمال ،کاتالیست
یکباراستفادهشده از فاز استونیتریل با استفاده از سانتریفوژ خارج میگردد .پس از شستشوی آن با استفاده از اتانول و قرارگرفتن
تحت فرآیند کلسینه شدن به مدت  180دقیقه ،کاتالیست داوسون/کربن فعال مجددا در فرآیند سولفورزدایی اکسایشی مطابق
با مرحله اول استفاده میشود .در ارزیابی کاتالیست داوسون/کربن فعال با  2بار استفاده مجدد از آن ،کاتالیست بازیابیشده تنها
با کاهش ناچیزی در میزان بازده سولفورزدایی در مقایسه با کاتالیست تازه ،عملکرد کاتالیستی قابلقبولی ارائه کرد .این نتایج
در شکل  9ارائه شده است.
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شکل -9بررسی قابلیت استفاده مجدد از کاتالیست داوسون/کربن فعال

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش ،هتروپلیاکسومتاالت داوسون با استفاده از روش اشباعسازی بر روی پایه کربن فعال بارگذاری شده و کامپوزیت
داوسون/کربن فعال تهیه و سنتز شد .به منظور بررسی شکلگیری کامپوزیت داوسون/کربن فعال از آنالیز طیف مادونقرمز ،پراش
اشعه ایکس و نیز میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد و وجود کالسترهای هتروپلیاکسومتاالت داوسون بر روی کربن
فعال بدون هیچ تغییری در ساختار آن تایید شد .پس از تهیه کامپوزیت داوسون/کربنفعال ،به منظور بررسی عملکرد کاتالیستی
این کامپوزیت در حذف دیبنزوتیوفن از سوخت مدل ،تستهای سولفورزدایی اکسایشی با استفاده از هیدروژنپراکساید در
حضور کامپوزیت داوسون/کربنفعال انجام گرفت .نتایج نشان داد که بارگذاری هتروپلیاکسومتاالت داوسون بر روی کربن فعال
به دلیل افزایش میزان جذب ترکیبات سولفوردار سبب بهبود عملکرد کاتالیستی آن تا حدود  50درصد خواهد شد .همچنین،
میزان بارگذاری از هتروپلیاکسومتاالت داوسون بر پایه کربن فعال به مقدار  %15درنظر گرفته شد .بررسی و بهینهسازی سه
پارامتر عملیاتی در سولفورزدایی اکسایشی ،یعنی مقدار کاتالیست مورد نیاز در فرآیند ،دمای واکنش و نیز نسبت مولی اکسیژن
به سولفور( )O/Sدر واکنش ( مقدار اکسنده مورد نیاز) مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج ،بازده سولفورزدایی از سوخت
مدل حاوی  500 ppmدیبنزوتیوفن به عنوان یک ترکیب سولفوردار پایدار و نیز با استفاده از کاتالیست  Dawson/ACدر شرایط
بهینه یعنی در دمای  ᵒ 45Cو با نسبت مولی  O/Sبرابر با  ،10مقدار کاتالیست برابر با  0/005 g cat/g Fو در مدت زمان 60
دقیقه ،به مقدار  %99/2تعیین شد .در بررسی قابلیت استفاده مجدد از کاتالیست داوسون/کربن فعال ،نمونه بازیابیشده تنها با
کاهش ناچیزی در بازده سولفورزدایی ،عملکرد قابلقبولی ارائه کرد.
 -5تشکر و قدردانی
از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران به خاطر حمایت مالی از این پروژه تشکر میگردد.
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