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چكیده
در این پروژه بلورهای غربالمولکولی ساپو 34-با دو روش فرا صوت و هیدروترمال (گرمابی) سنتز شدهاند .همچنین ،برای بررسی تأثیر
قالب آلی بر کیفیت ،عملکرد و ساختار کاتالیست نهایی ،از دو نوع قالب آلی ،مورفولین و تتراتیل آمونیم هیدروکسید ،به صوورت مجوزا
در سنتز این ذرات استفاده شده است .عالوه بر این ،به منظور بهبود کیفیت کاتالیست از حضور فلز نیکل در تهیه ژل اولیه بهره برده و
تأثیر آن بر خواص محصوالت نهایی بررسی شده است .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از کلیه نمونههای تولیودی ،آنالیزهوای  XRDو
 SEMتهیه شده است .در پایان ،طبق نتایج حاصل ،مشخص شد که نوع قالب آلی ،مهمترین عامل در تعیوین شوکل ،ریخوتشناسوی و
ابعاد محصوالت نهایی است؛ القای فلز به ساختار کاتالیست سبب بهبود خواص و افزایش تبلور میشوود و توابش امووا فورا صووت بوه
یکنواختتر شدن توزیع اندازه ذرات کمک میکند.
کلیدواژهها :فرایند متانول به اُلفین ،ساپو ،43-فلز واسطه ،قالب آلی ،امواج فرا صوت ،سنتز هیدروترمال.

 .1مقدمه



اُلفینهای سبک ،از جمله اتویلن و پوروپیلن واسو ههوای مهموی در

منظور تولید پلی اتیلن ،دیکلریداتیلن ،اکسید اتیلن ،وینیل کلریود،

صنعت پتروشیمیاند که معموالً از آنها به عنوان عناصر کلیودی یواد

استالدئید ،اتیلن گالیکول و بسیاری از محصوالت دیگر مورد استفاده

میشود .در صنایع مدرن پتروشویمی ،پوروپیلن بوه عنووان خوورا

قرار میگیرد .اُلفینهای سبک با استفاده از فرایندها و خوورا هوای

اصلی تولید پالستیکها ،اکریلونیتریل ،اکسید پوروپیلن و بسویاری از

مختلفی تولید میشووند .معمووالً ،در تموام فراینودها مجموعوهای از

کاالهای شیمیایی دیگری که جوایگزین موواد غیرپالسوتیکی ماننود

محصوالت اصلی و جانبی یافت میشوند که این محصوالت به فرایند

* تهران ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،دانشکده مهندسی شیمی
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کاغذ ،استیل و چوب میشوند ،به کار مویرود .همچنوین اتویلن ،بوه

و خورا
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مورد استفاده وابسته است .سوه روش عموده بورای تولیود

هیدروکربنها (مانند نفتا ،اتوان و گازوئیول) بوا بخوار آب1؛ شکسوت

متانول اشاره کرد ،اما عیب اصلی آن تشکیل کوک اسوت کوه سوبب

کاتالیزوری بستر سیال2؛ و هیودروژنزدایوی پوارافینهوا] .[1اموروزه

میشود کانالهوای درونوی سواپو 34-کوامالً بسوته شوود و فعالیوت

فرایندهای دیگری بورای تولیود اُلفوینهوا در حوال م العوه انود کوه

کاتالیست به شدت کاهش یابد].[12-12

مهمترین آنها فرایند تبدیل متانول به اُلفین 3است .از جمله مزایای

القای کاتیونهای فلزی در ساختار ساپو ،34-موجب اصوال خوواص

فرایند تبدیل متانول به اُلفین نسبت به سایر روشها ،استفاده از مواد

اسویدی و بهبووود عملکورد کاتالیسووت خواهود شوود] .[13بسوویاری از

اولیه غیر نفتی و ارزان نظیر زغالسنگ ،گاز طبیعوی و زیسوتتووده

کاتیونهای فلزی از جمله نیکل ،روی ،مس ،آهن ،منگنوز ،کبالوت و

به منظور تولید متانول موردنیواز فراینود را مویتووان یواد کورد ،کوه

دیگر کاتیونها میتوانند در ساختار ساپو 34-القاء شووند و هنگوامی

عالوه بر حذف این موواد از چرخوه طبیعوت کوه خوود عامول اصولی

که فلوز در سواختار و چوارچوب سواپو 34-قورار گیورد (جوایگزینی

آلودگیهای زیست محی ی بوهشومار مویرونود ،مویتووان از منوابع

یک ریخت) ،کاتالیست بوه صوورت  MeAPSO-34نامیوده مویشوود.

غیر نفتی محصوالت بسیار با ارزشی تولید کرد که برای تولید آنها از

در برخووی تحقیقووات انجووام شووده اشوواره شووده کووه انتخووابپووذیری

روشهای سنتی نیاز به مصرف خورا های بسیار گورانقیموتتوری

 NiAPSO-34بووووه طووووور چشوووومگیری بیشووووتر

از SAPO-34

اسووت .همچنووین ،ایوون فراینوود در دمووای پووایینتوور و بووا اسووتفاده از

است]19و.[14

زئولیتهوای طبیعوی ارزانقیموت انجوام مویگیورد ،کوه نسوبت بوه

کنترل اندازه ذرات ساپو ،34-عامل بسیار مهمی در تعیین طول عمر

فرایندهای شکست حرارتی و کاتالیستی ،هزینه ،انورژی و مهومتور از

کاتالیست است]17و12و .[12به دلیل مشکالت سونتز هیودروترمال،

همه آلودگی زیست محی ی کمتری دارد] .[2-9از آنجوا کوه میوزان

ازجمله نایکنواختی ذرات ،به تازگی سنتز به روشهوای نووین دیگور

انتشار آالیندههایی چون کوربن دی اکسوید و نیتوروژن اکسویدهای

متداول شده است] .[13در سنتز زئولیتها و سایر مواد متخلخل ،بوا

تولید شده در فرایند تبدیل متوانول بوه اُلفوین در مقایسوه بوا دیگور

استفاده از اموا فرا صوت ،با تغییر پارامترهای فراصوتی (مثالً ،تووان

روشهای تولید اُلفین بسیار کمتر است ،سازگاری بیشتر این فراینود

و زمان تابش اموا ) ،به راحتی میتوان انودازه ذرات را کنتورل کورد.

با محیطزیست تأمین می شود] .[2با توجه بوه ذخوایر بوزرا گوازی

در این روش ،به دلیل فروپاشی حبوابهوا دموای محلوول توا حودود

موجود در کشور ما که در حال حاضر بدون مصرف مانده ،و نوه تنهوا

 9222 Kتا  29222 Kو فشار تا  131/3 MPaافزایش مییابود].[15

از آنها استفاده اقتصادی نمیشود ،بلکه بزرگترین منوابع آلوودگی و

بنابراین ،بهرهگیری از اموا فورا صووت در سونتز ذرات ،در افوزایش

تولید گازهای گلخانهای از جمله متان به شمار میروند ،امید میرود

هسته زایی و کنترل اندازه ذرات در مراحل بعدی تبلور بسویار مورثر

گسترش این فرایند در این سرزمین بیش از پیش شود .بنوابراین ،بوا

است]21و.[22

توجه به مسایل زیستمحی ی و اقتصادی ،الزم است ایون فراینود را

در سنتز مواد غربال مولکولی ،شکل و اندازه مولکولهای قالوب آلوی،

به طور دقیق بررسی کنیم و در جهت بهبود عملکرد آن گام برداریم.

در ساختار محصول نهایی نقشوی اساسوی بوازی مویکنود .در واقوع،

برای تبدیل متانول به اُلفینهای سبک ،بسویاری از کاتالیسوتهوا از

سوواختار ،ریخووتشناسووی ،بلووورینگی ،خووواص اسوویدی و عملکوورد

جمله زئولیوت بتوا ZSM-5 ،و سواپو 34-بوهکوار گرفتوه مویشووند،

کاتالیزوری مواد ،تحت تأثیر قالب استفاده شوده قورار دارد].[22-24

کاتالیست ساپو 34-به عنوان بهتورین کاتالیسوت (از نظور فعالیوت و

اکثر کاتالیستهای ساپو 34-که اخیراً ساخته و گزارش شودهانود ،از

انتخابپذیری پردامنة اُلفوینهوای سوبک) در ایون فراینود بوهشومار

تترا اتیل آمونیم هیدروکسید ،به عنوان قالب آلی ،کموک گرفتوهانود؛

میرود] .[7ساپو 34-به صورت شبه زئولیوت بوا سواختار کابازیوت و

این قالب آلی نسبت به قالبهای دیگر بسیار گرانتر اسوت ولوی بوه

کانالهای هشت حلقهای با ق ور حفورههوای  2/33 nmاسوت]5و.[3

دلیل تولید ذرات با اندازه کوچکتر و توزیع یکنواخوتتور ،معمووالً در

از جمله مزایای کاتالیست ساپو ،34-میتوان به انتخابپذیری بواالی

م العات آزمایشگاهی مورد استفاده قورار مویگیورد] .[29مورفوولین

1. Steam Cracking
2. Catalytic Cracking
)3. Methanol-To-Olefins Reaction (MTO

بررسی تأثیر قالب آلی ،فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست...

اُلفووینهووا در صوونعت پتروشوویمی عبارتنوود از :شکسووت حرارتووی

آن نسبت به اُلفینهای سبک ( )C2-C4و درصد تبدیل تقریبوا کامول

قالب دیگری است کوه موجوب تولیود سواختار کابوازیتی سواپو34-
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میشود ،منتها ذرات حاصل از آن درشتتر اسوت کوه ممکون اسوت

کلیه نمونهها در شرایط تبلور یکسان (به مودت  3سواعت در دموای

عملکوورد پووایینتووری را در فراینوود تبوودیل متووانول بووه اُلفووین بووروز

 )222°Cدر اتوکالو تفلونی با بدنه استیل ضد زنوگ تهیوه شودهانود.

دهد]22و29و.[12

باید گفت که به منظور تهیه ژل ساپو 34-اصال شده با فلوز پوس از
آماده شدن ژل اولیه ساپو ،34-نمک فلز را به محلول اضافه میکنیم

 .2آزمایش

و سپس هوم مویزنویم توا محلوول کوامالً یکنوواختی حاصول شوود؛

 1-2تهیه کاتالیست

در نهایت ،به اتووکالو منتقول مویشوود و بوه منظوور تبلوور در آون

نمونههای تولید شده با استفاده از محلول اولیه با ترکیوب موولی بوه

قرار داده میشود .همچنین ،برای نمونههایی که به روش فورا صووت

صورت زیر تهیه شدهاند.

تهیه شدهاند ،قبل از اینکه ژل اولیه به اتوکالو منتقل شود ،به مدت

یا  4/2مورفولین1/2Al2O3: 1/2P2O5: 2/2SiO2:
2/2TEAOH: 72H2O: 2/29NiO

 19دقیقووه در معوورو اموووا فوورا صوووت ،بووا بسووامد ،24 kHz
قرار میگیرند.

برای آمادهسازی ژل اولیوه ،از آلوومینیم ایوزو پروپیکسوید ،فسوفریک

 2-2تعیین مشخصات

اسید (با خلوص  )%39و تترا اتیل اورتو سویلیکات محصوول شورکت

نوع ساختار و بلورینگی نمونهها با استفاده از آنالیز پراش پرتو ایکس
3

مِر  ،1بوه ترتیوب ،بوه عنووان منوابع آلوومینیم ،فسوفر و سویلیکون

) (XRDمشووخص شود؛ بوورای ایوون منظووور از دسووتگاه  XRDموودل

استفاده شده است .تترا اتیل آمونیم هیدروکسوید (بوا خلووص )%22

) (Equinox 3000در شوورایط  42 kVو  32 mAبووا منبووع تولیوود

خریداری شده از شرکت فلوکا 2یا مورفوولین تهیوه شوده از شورکت

پرتووو ایکووس از نوووع ( Cu Kα ) λ=1/941374 Åاسووتفاده شوود.

مِر

4

به عنوان قالب آلی بهکار رفتند .همچنین ،برای تهیه کاتالیست

همچنین ،تصاویر  SEMنمونهها ،برای تعیین ریختشناسی ،شکل و

بوه

9

اصال شده ،نمک نیترات نیکل شش آبه محصول شورکت مِور

عنوان منبع فلز واس ه مورد استفاده قرار گرفت .روند تولید نمونههوا

اندازه ذرات ،بوا دسوتگاه مودل  AIS-2100سواخت شورکت سِوروین
تهیه شدهاند.

را به صورت کلی در شکل ( )1مشاهده میکنید.
ژل اولیه

تابش امواج فرا صوت و سپس تبلور

تبلور در دمای  222°Cبه مدت 4ساعت

در دمای  222°Cبه مدت 4ساعت
شست و شو
شست و شو

خشک کردن در دمای 122°C

تكلیس در دمای 552°C

شکل  .1فرایند تهیه نمونههای کاتالیست ساپو.43-
5. SERON
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4. Scanning Electron Microscopy

3. X-ray Diffraction
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2. Fluka

1. Merck

بلورینگی است .بلورینگی برای هر نمونه برابر است با مجموع

هیدروکسید استفاده میکنیم ،ذرات همگن مکعبی شوکل سواپو34-

)2θ

تولید میشوند که بوههوم چسوبیدهانود .در حوالی کوه در سونتز بوا

برای آن نمونه ،نسبت به مجموع مساحت زیر همان پیکها در نمونه

مورفولین ،ذرات به شکل مکعبی کامال جدا از همانود] .[31از سووی

مرجع]23و .[27نمونهای که بیشترین بلورینگی را داشته باشد به

دیگر ،استفاده از تترا اتیل آمونیم هیدروکسید به عنووان قالوب آلوی،

عنوان نمونه مرجع در نظر گرفته میشود.

موجب تشکیل ذرات با اندازه کوچکتر تولید مویشووند کوه در ابعواد

مساحت زیر پیکهای مشخصه اصلی (5/2°،13/1°،22/5°

=

نانومترند ،ولی مورفولین ذراتی در ابعاد میکرومتری تولید میکند که

 .4بحث و نتیجهگیری

نسبت به نمونه قبل اندازه بزرگتوری دارنود و از توزیوع انودازه ذرات

 1-4تأثیر قالبب آلبی ببر بلبورینگی ،شبكل و انبدازه رات

پهنتری نیز برخوردارند؛ بنابراین ،واضو اسوت کوه نووع قالوب آلوی

کاتالیست

استفاده شده یکی از عوامل مهم بر رشد بلورهاست .بوه بیوان دیگور،

در ایوون پووروژه ،بوورای بررسووی اثوور قالووب آلووی در سوونتز کاتالیسووت

نووع و انودازه ذرات قالووب مهومتورین عاموول در تعیوین انوودازه ذرات

ساپو ،34-دو نمونه کاتالیست به صورت مجزا تهیه شودهانود کوه در

محصول نهایی است .به طور کلوی ،انودازه ذرات وابسوته بوه سورعت

یووک نمونووه از مورفووولین و در نمونووه دیگوور ،از تتوورا اتیوول آمووونیم

هستهزایی و رشد بلورهاست؛ هرچه نسبت سرعت هستهزایی به رشد

هیدروکسید به عنوان قالب آلی استفاده شده است .نمونهها در دمای

بیشتر باشد اندازه ذرات کوچکتر میشود]32و .[9واضو اسوت کوه

 222°Cبه مدت  3ساعت به روش هیدروترمال سونتز شودهانود و از

هرچه ذرات بزرگتر باشند ،دسترسی به بخشهای درونی کاتالیسوت

آنها ،آنالیزهای  XRDو  SEMبه منظور بررسی بلورینگی ،ساختار و

دشوارتر و حتی برخی از قسمتها بدون استفاده خواهند بود که این

ریختشناسی کاتالیست ،تهیه شده است.

امر به بر فعالیت و طول عمر کاتالیست بوه دشوت توأثیر مویگوذارد.

م ابق شکل ( ،)2هر دو نمونه دارای پیکهوای مشخصوه سواپو34-

بنابراین ،با توجه به بلورینگی و ریختشناسی کاتالیست مورد انتظار،

هستند که نشان میدهد نمونهها با موفقیوت سواخته شودهانود].[25

باید حد بهینهای برای استفاده از میوزان و نووع قالوب آلوی در نظور

شدت پیکها برای نمونهای که در آن از مورفولین بوه عنووان قالوب

گرفته شود .همچنین در برخی پژوهشهوا مخلووطی از دو یوا چنود

آلی استفاده شده است ،نسبت به نمونه تهیه شده با تترا اتیل آمونیم

قالب به نسبت مناسب ،پیشنهاد شده است].[32

بررسی تأثیر قالب آلی ،فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست...

یکی دیگر از دادههای مهمی که از آنالیز  XRDبهدست میآید،

عالوه بر این ،م ابق شوکل ( ،)3هنگوامی کوه از تتورا اتیول آموونیم

هیدروکسید ،بیشتر است .بوه بیوان دیگور ،در شورایط سونتز کوامالً
یکسان (همه پارامترهای مورثر در سونتز از جملوه دموا ،زموان ،نووع
اتوکالو و دیگر پارامترهوا بورای هور دو نمونوه یکسوان بووده اسوت)
بلورینگی نمونه تولید شده با مورفولین بیشوتر از تتورا اتیول آموونیم

الالف
ف
بب

شدت

شدت

هیدروکسید است .بنابر نمودارهوای  XRDاگور بلوورینگی سونتز بوا
مورفولین را  %122درنظر بگیریم ،بلورینگی بلورهای حاصل از سنتز

(ب)

با تترا اتیل آمونیم هیدروکسید  %22/14خواهد بوود؛ یعنوی در یوک

(الف)

زمان مشابه هنگامی که از مورفولین به عنوان قالب استفاده میشود،
کاتالیست با کیفیت ساختاری باالتری تولید میشود .از طرفی تغییور

32

40
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)درج ه( 2
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در پهنای پیکها به علت تغییر در اندازه ذرات است؛ به ایون ترتیوب

شکل  .2نمودار  XRDکاتالیست ساپو 43-سنتز شده

که پیکهای پهنتر حاکی از شوکلگیوری ذرات کوچوکترنود].[32

با تترا اتیل آمونیم هیدروکسید (الف) و مورفولین (ب).

از این رو ،مشخص است که استفاده از تترا اتیل آمونیم هیدروکسوید
موجب سنتز ذرات کوچکتری نسبت به مورفولین میشود.
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مقاالت

(الف)

میشود و با کم کردن میزان کُک ،طول عمور کاتالیسوت را افوزایش
میدهد؛ همچنین در فرایند تبودیل متوانول بوه اُلفوینهوای سوبک،
محصوالت را به سمت تولید بیشتر اتیلن پویش مویبورد کوه از ایون
طریق سبب بهبود عملکرد کاتالیست میشود .از بوین فلزهوای القواء
شده در ساختار ساپو ،34-یون فلوز نیکول نسوبت بوه دیگور فلزهوا،
عملکرد بهتری برای تولید اتیلن بروز میدهد؛ همچنین ،بوا بوه کوار
بردن کاتالیست اصال شده با نیکل در فرایند تبدیل متانول ،مقودار
متان در محصوالت واکنش بهطور چشمگیری کاهش مییابد .از ایون
رو ،در این مقاله یون فلزی نیکل به ساختار ساپو 34-القاء و تأثیر آن

(ب)

بر خواص کاتالیست م العه شده اسوت .بورای ایون منظوور ،نموودار
 XRDساپو 34-اصال شده در حضور نیکول بوا نمونوه سونتز شوده
بدون فلز (در شرایط کامالً یکسان با نمونه قبل) مقایسه شده اسوت.
برای تهیه این نمونهها از مورفولین به عنوان قالب استفاده شده و هر
دو نمونه به روش هیدروترمال در دمای  222°Cبوه مودت  3سواعت
سنتز شدهاند .م ابق شکل ( ،)4القای فلز به ساختار ایون کاتالیسوت
سبب بهبوود خوواص کاتالیسوت و افوزایش بلوورینگی آن مویشوود؛
بهگونهای که با حضور فلوز در سونتز سواپو 34-بلوورینگی بلورهوا از

شکل  .4تصاویر  SEMکاتالیست ساپو 43-سنتز شده با تترا
اتیل آمونیم هیدروکسید (الف) و مورفولین (ب).

 %33/24به  %122افزایش مییابد؛ به بیان دیگر ،با افزودن فلز شدت
پیکهای ساپو 34-افزایش مییابد .این تغییر را میتوان بوه تشوکیل
بیشتر هستهها به دلیل افزودن یونهای فلزی به محلول سنتز نسبت

 2-4بررسی تأثیر فلز واسطه بر خواص کاتالیست
افزودن یونهای فلزی به کاتالیست یکی از روشهای بهبود عملکورد
کاتالیست ساپو 34-است .در واقع ،قرار گرفتن یون فلوز در سواختار

داد] .[32از سوی دیگر ،به دلیل غلظوت کوم فلوز ،هوی گونوه پیوک
اضافی و یا تغییری در موقعیت پیکهوای سواپو 34-قابول مشواهده
نیست.

کاتالیست تأثیر مستقیم بر روی قودرت اسویدی و خوواص فیزیکوی
کاتالیست دارد که این امر در تولید محصول م لوب در فرایند بسیار

الالف
ف

درخور توجه است .ساختار غربال مولکولی آلومینوفسفات ) (AlPOبه

بب

شدتت
شد

طور طبیعی از نظر الکتریکی خنثی است ،به بیان دیگر ،دارای سایت
(ب)

فعال نیست .بااینحال ،قرارگیری اتم سویلیکون بوه جوای فسوفر در
ساختار آن ،موجب ایجاد بار منفی میشود که برای جبران ایون بوار،
نیوواز بووه حضووور کوواتیونهووای اضووافی در سوواختار سوواپو 34-اسووت

(الف)

]33-39و14و .[2با جایگزینی اتمهای فلز انتقالی در سواختار سواپو،
32
40

بلورهووای حاصوول ،خووواص فیزیکووی و شوویمیایی متفوواوتی را ارایووه
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میدهند و کاتالیست حاصل را  MeAPSOمینامند] .[25افزودن فلز

شکل  .3نمودار  XRDکاتالیست ساپو 43-سنتز شده بدون فلز

به ساختار ساپو ،34-موجب ازدیواد سوایتهوای اسویدی کاتالیسوت

(الف) و اصالح شده با فلز واسطه (ب).
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در این بخش ،کاتالیست به دو روش هیدروترمال و سنتز ،بوه کموک

میشود که اموا فرا صوت تأثیر چشمگیری در یکنواخت شدن

اموا فرا صوت تهیه شده است .از مورفوولین بوه عنووان قالوب آلوی

توزیع ذرات کاتالیست دارد .علت این امر را میتوان از این قرار

استفاده شده و نمونهها به منظور تبلور به مدت  3سواعت در دموای

توضی دادکه ،با تابش پرتوهای فرا صوت بر ژل سنتز ،حبابهایی

 222°Cدر آون قرار داده شدهاند .در سنتز با اموا فرا صوت ،م ابق

ایجاد شده که باعث تشکیل نقاط داغ (دما حدود  9222 Kتا

نمودارهای شکل ( ،)9تابش اموا فرا صوت سبب افزایش بلوورینگی

 29222 Kباال میرود) در ژل سنتز میشوند .با این افزایش دما،

بلورهای تولیدی میشود .با توجه به نمودارهوای  XRDو اسوتفاده از

پیوندهای شیمیایی شکسته میشوند و هستهزایی اولیه در

روش محاسبه بلورینگی که از قبل بیان شد ،اگر بلوورینگی بلورهوای

محلول رخ میدهد؛ همچنین ،با فروپاشی این حبابها دما با

تهیووه شووده بووه کمووک اموووا فوورا صوووت را  %122درنظوور بگیووریم،

آهنگ  1211K/sکاهش مییابد و درنتیجه از انباشت ذرات

بلورینگی بلورهای حاصل از روش هیودروترمال  %72/2خواهود بوود.

جلوگیری میکند].[33

اموا فرا صوت بوا تغییور پارامترهوایی چوون مودت القواء  ،سورعت
(الف)

هستهزایی و سرعت رشود بور بلوورینگی بلورهوا توأثیر مویگوذارد.
زمان القاء ،مدت زموان سوپری شوده بوین فووا اشوباعیت و هوور
بلورهاست و با افزایش فوا اشباعیت کاهش مییابد .در حضور اموا
فوورا صوووت ،موودت زمووان القوواء بووه طووور چشوومگیری کوواهش
مییابد]37و ،[33که علت آن سرعت خنوکشووندگی محلوی بسویار
باالی ناشی از فروپاشی حبابهاست که فوا اشوباعیت را بوه میوزان
چشمگیری افزایش میدهد؛ از سوی دیگر ،توابش امووا فورا صووت
تعداد حفرههایی را که به عنوان مکوان هسوتهزایوی در نظور گرفتوه

(ب)

میشوند ،افزایش میدهد و سبب میشود که هسوتهزایوی سوریعتور

بررسی تأثیر قالب آلی ،فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست...

 4-4تأثیر روش تبلور

با توجه به تصاویر  SEMتهیه شده از نمونهها (شکل ( ))2مشخص

رخ دهد].[23

الف
ال ف
بب
شدت
شدت

(ب)

شکل  .6تصاویر  SEMمربوط به سنتز کاتالیست ساپو 43-به
(الف)

روشهای متفاوت :سنتز هیدروترمال (الف) و سنتز
به کمک امواج فرا صوت (ب).

40
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شکل  .5نمودارهای  XRDمربوط به سنتز کاتالیست ساپو43-
به روشهای متفاوت :سنتز هیدروترمال (الف) و سنتز
به کمک امواج فرا صوت (ب).
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کاتالیست فرایند تبدیل متانول به اُلفین ،که اخیراً با توجه به مقرون

1. Induction Period
2. Nucleation Rate
3. Growth Rate

بهصرفه بودن و همچنین سازگاری بهتر با محیط زیسوت نسوبت بوه
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