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بررسی آزمایشگاَی آلکیالسیًن بىسن مًجًد در برش بىسن با استفادٌ از پريپیله در
حضًر زئًلیت  ZSM-5بٍ عىًان کاتالیست
*

جعفر محمًدي ،محمد وادر لطف اللُی ي علی حقیقی اصل
داوشکذٌ مُىذسي شیمي ،وفت ي گاز ،داوشگاٌ سمىان ،سمىان ،ایران

تاريخ دريافت13/2/11:

تاريخ تصحيح13/3/24:

تاريخ پذيزش13/4/22:

چکیده:
در ايي تحقيق آلکيالسيَى تٌسى هَجَد در ترش تٌسى تا استفادُ از زئَليت  ZSM-5تِ عٌَاى کاتاليست ٍ پرٍپيلي تِ عٌَاى عاهل
آلکيالسيَى در ضرايط هختلف آزهايطگاّی تررسی ضذُ است .تررسی ًتايج آزهايص ّا ًطاى داد کِ تا افسايص ًسثت هَلی
(تٌسى/پرٍپيلي) از  1تا  ،7ضرية اًتخاب گری کيَهي تِ عٌَاى هحصَل اصلی ٍاکٌص از  %71/042تا  %81/369افسايص هی ياتذ در
حالی کِ درصذ تثذيل تٌسى در ايي هحذٍدُ کاّص هی ياتذّ .وچٌيي تا افسايص دها از  140تا  ،200°Cضرية اًتخاب گری کيَهي از
 %79/579تِ  %67/965کاّص هی ياتذ اها رًٍذ تغيير درصذ تثذيل تٌسى در ايي هحذٍدُ دهايی ،صعَدی است .تا تَجِ تِ ًتايج تذست
آهذُ ZSM-5 ،ضرية اًتخاب گری هٌاسثی در تَليذ کيَهي تِ عٌَاى هحصَل اصلی ٍاکٌص آلکيالسيَى تٌسى دارد.
واشههای کلیدی :ویَهي ،تٌشى ،آلىیالعیَى ،ZSM-5 ،پزٍپیلي.

 -1مقدمه
در ٍاوٌؼ آلىیالعیَى تٌشى تا اٍلفیي ّای عثهّ ،ذف تَلیذ اتیل تٌشى یا ایشٍپزٍپیل تٌشى (ویَهي) هی تاؽذ.
اتیل تٌشى یه هادُ ٍاعظ تزای تَلیذ اعتایزى هی تاؽذ ٍ اس ایشٍپزٍپیل تٌشى ًیش تزای تَلیذ فٌل ٍ اعتَى اعتفادُ هی
ؽَد ] .[1در ایي فزآیٌذ اس اٍلفیي ّای عثه هاًٌذ اتیلي ٍ پزٍپیلي ،الىل ّا هاًٌذ اتاًَل ٍ ایشٍپزٍپاًَل تِ ػٌَاى ػاهل
آلىیالعیَى اعتفادُ هی ؽَد .یىی اس پاراهتز ّای تاثیز گذار در فزآیٌذ آلىیالعیَى واتالیغت هی تاؽذ .در گذؽتِ اغلة
اس آلَهیٌیَمولزایذ ،اعیذعَلفَریه ،اعیذفغفزیه ٍ عایز اعیذّای هؼذًی تِ ػٌَاى واتالیغت اعتفادُ هی ؽذ.
واتالیغتّای ّوَصى فَق دارای هؼایثی اس لثیل :عویت تاال ،خَرًذگی ،خلَؿ ون هحقَل تَلیذی ،تَلیذ همذار سیادی
هحقَل ًاهغلَب ٍ تخزیة هحیظ سیغت هیتاؽٌذ ٍ ّوچٌیي جذاعاسی ٍ تاسیاتی آىّا ًیش هؾىل اعت ] .[2-4تا تَجِ
تِ ػَاهل گفتِ ؽذُ اعتفادُ اس واتالیغتّای ّتزٍضى هٌاعة تز هی تاؽذ .در ایي هیاى سئَلیت ّا هَرد تَجِ تیؾتزی

*نویسنده مسئول :علی حقيقی اصل ،استاد داًطکذُ هٌْذسی ضيویً ،فت ٍ گاز ،داًطگاُ سوٌاىEmail address: ahaghighi@semnan.ac.ir .
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لزار گزفتٌذ سیزا ایي تزویثات ّیچ یه اس هؼایة گفتِ ؽذُ در هَرد واتالیغت ّای ّوَصى را ًذارًذ ٍ ّوچٌیي
عاسگاری هٌاعثی تا هحیظ سیغت دارًذ] .[5-6هماالت سیادی ] [7-11راجغ تِ آلىیالعیَى تٌشى در حضَر سئَلیت ّا تِ
ػٌَاى واتالیغت ارائِ ؽذُ اعت .در تزخی اس هماالت اس الىل ّا تِ ػٌَاى ػاهل آلىیالعیَى اعتفادُ ؽذُ اعت .چاًذاٍار ٍ
ّوىاراى ] [12تا اعتفادُ اس سئَلیت  ،ZSM-5جاى یَآى ٍ ّوىاراى ] [13تا اعتفادُ اس سئَلیت  ZSM-5تا ًغثت ّای
هختلف  ٍ SiO2/Al2O3اعزیذٍی ٍ ّوىاراى ] [14تا اعتفادُ اس سئَلیت  ،13Xآلىیالعیَى تٌشى تا اتاًَل را تزرعی
وزدًذٍ .التیزا ٍ ّوىاراى ] [15اس تزویة  MCM-41/γ-Al2O3تِ ػٌَاى واتالیغت ،عاعیذّاراى ٍ ّوىاراى ] [16اس
سئَلیت  ،NCL-1داط ٍ ّوىاراى ] [17اس تزویة  ZrO2–TiO2تِ ػٌَاى واتالیغت ،آًتًَی راج ٍ ّوىاراى ] [18اس
غزتال ّای هَلىَلی آلَهیٌَ فغفات ٍ واعتز ٍ ّوىاراى ] [19اس سئَلیت  H/βتِ ػٌَاى واتالیغت در فزآیٌذ آلىیالعیَى
تٌشى تا ایشٍپزٍپاًَل اعتفادُ وزدًذ .در تؼضی اس هماالت تزای آلىیالعیَى تٌشى خالـ در فاس تخار اس پزٍپیلي اعتفادُ
ؽذُ اعت .عیفزت ٍ ّوىاراى ] [20آلىیالعیَى تٌشى خالـ تا پزٍپیلي را تزرعی وزدًذ .آًْا اس واتالیغت  βتزای
تزرعی تْتز هىاًیغن اًجام ٍاوٌؼ آلىیالعیَى تٌشى ٍ پزٍپیلي در فاس تخار اعتفادُ وزدًذ .صاًگ یَ ٍ ّوىاراى ] [21اس
سئَلیت ّای  MCM-36 ٍ MCM-22تِ ػٌَاى واتالیغت در آلىیالعیَى تٌشى خالـ تا پزٍپیلي اعفادُ وزدًذً .تایج
آسهایؼ ّای آى ّا ًؾاى داد وِ ّز دٍ ًَع سئَلیت ػولىزد هٌاعثی در آلىیالعیَى دارًذ اها ًتایج حافل اس سئَلیت
 MCM-22در آلىیالعیَى تٌشى تْتز اس سئَلیت  MCM-36اعت .در ایي تحمیك آلىیالعیَى تٌشى هَجَد در تزػ
تٌشى تزرعی ؽذُ اعت .در آسهایؼ ّای اًجام ؽذُ اس پزٍپیلي تِ ػٌَاى ػاهل آلىیالعیَى ٍ اس سئَلیت  ZSM-5تِ
ػٌَاى واتالیغت اعتفادُ ؽذُ اعتٍ .اوٌؼ آلىیالعیَى در فاس هایغ ٍ در ًتیجِ در دهای ووتزی ًغثت تِ ٍاوٌؼ ّای
فاس تخار اًجام ؽذُ اعت .تاثیز پاراهتزّای دهای ٍاوٌؼ ٍ ًغثت هَلی تٌشى تِ پزٍپیلي تز درفذ تثذیل تٌشى ٍ اًتخاب
پذیزی ویَهي ٍ عایز هحقَالت تزرعی ؽذُ اعت.
 -2شرح آزمایش و تجهیسات
تٌشى (تا خلَؿ ّ ،)%99/5گشاى (تا خلَؿ  ،)%98ویَهي (تا خلَؿ  ٍ )%99اتاًَل (تا خلَؿ  )%99/9اس ؽزوت هزن1
آلواى -3 ٍ 1 ،دی ایشٍپزٍپیل تٌشى ( تا خلَؿ  )%96اس ؽزوت آلفا ایغز 2اًگلیظ -4 ٍ 1 ،دی ایشٍپزٍپیل تٌشى

Merck Co. Germany
Alfa Aesar Co. England
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( تا خلَؿ  )%99اس ؽزوت آوزٍط ٍ 1پزٍپیلي (تا خلَؿ  )%99اس ؽزوت ایز پزٍداوت 2خزیذاری ؽذًذ .هؾخقات تزػ
تٌشیي هَرد اعتفادُ ؽذُ در جذٍل  1آهذُ اعت.
در ایي آسهایؼ ّا اس سئَلیت  ZSM-5عٌتش ؽذُ تَعظ ؽزوت سئَون 3تِ ػٌَاى واتالیغت اعتفادُ ؽذُ اعت .هؾخقات
سئَلیت  ZSM-5در جذٍل  2آٍردُ ؽذُ اعت.
جذيل  .1مشخصات برش بىسن استفادٌ شذٌ در ایه تحقیق
هادُ ؽیویایی

درفذ ٍسًی

تٌشى

94/16

ّگشاى

4/781

هَاد دیگز

1/059

جذيل  .2مشخصات زئًلیت  ZSM-5استفادٌ شذٌ در ایه تحقیق.
آنبلیز مواد موجود در زئولیت:
 447پی پی ام
سذين
 42پی پی ام
پتاسين
 2402پی پی ام
کلسين
 362پی پی ام
هٌيسين
 182پی پی ام
آّي
داده هبی فیزیکی:
کرٍی
ضکل تلَر
(332 )m2/g
سطح ٍيژُ (تست )BET
 3هيکرٍى
اًذازُ کريستال ()d50
95%
کريستاليٌيتی
دادٌ َا ،ارائٍ شذٌ از طرف شرکت سازوذٌ مي باشذ.

سيليسين ()SiO2
آلَهيٌيَم ()Al2O3
SiO2/Al2O3
قليائيت کل

 96/3درصذ ٍزًی
 3/3درصذ ٍزًی
50/2
 0/29درصذ ٍزًی

اًذازُ کلَخِ)d10( 4
اًذازُ کلَخِ ()d50
اًذازُ کلَخِ ()d100

 1هيکرٍى
 3/1هيکرٍى
 7/3هيکرٍى

آسهایؼ ّا در داخل راوتَر ًاپیَعتِ هجْش تِ ّیتز ووزتٌذی تا دلت دهایی  2°Cاًجام ؽذُ اعت .در ّز آسهایؼ همذار
هؾخقی اس تزػ تٌشى ،پزٍپیلي ٍ واتالیغت فؼال ؽذُ (در دهای  300°Cتِ هذت  2عاػت) تِ ووه تزاسٍیی تا دلت
 ٍ 0/001 grاس ًَع ) ،(A & D Company, GF-600, Japanتَسیي ٍ تِ داخل راوتَر ریختِ هی ؽًَذ .تزای اختالط
هٌاعة ،هخلَط تا عزػت  750دٍر تز دلیمِ ّن سدُ هی ؽَد .عپظ دهای راوتَر را تا ّیتز تِ دهای هٌاعة رعاًذُ ٍ تا

1

Acros Organics Co. USA
Air product Co. UAE
3
Zeochem Company
4
Agglomerate Size
2
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اعتفادُ اس گاس ًیتزٍصى فؾار راوتَر در هحذٍدُ  40-50تار تٌظین هی ؽَد .پظ اس  2عاػت اس اًجام ٍاوٌؼ ،هخلَط اس راوتَر
تخلیِ ؽذُ ٍ تا اًجام فیلتزاعیَى واتالیغت اس هخلَط جذا ٍ همذار ی اس ایي هخلَط تزای آًالیش ًوًَِ تزداری هی ؽَد .آًالیش
ًوًَِ ّا تِ ٍعیلِ دعتگاُ وزٍهاتَگزافی گاسی ) (GCاًجام هی ؽَدً .وًَِ ّا لثل اس تشریك تِ دعتگاُ وزٍهاتَگزافی گاسی،
اتتذا تِ ٍعیلِ حالل هٌاعة رلیك ؽذُ ٍ ّز ًوًَِ عِ تار تِ  GC1تشریك ٍ هیاًگیي آًْا گشارػ هی ؽَد .والیثزاعیَى  GCتا
اعتفادُ اس هَاد خالـ ٍ تا اعتفادُ اس رٍػ اعتاًذارد خارجی اًجام هی ؽَد .اًحزاف هیاًگیي دادُ ّای والیثزاعیَى %1/039
تِ دعت آهذ .دعتگاُ وزٍهاتَگزافی گاسی دارای عتَى  Capillaryاس ًَع  TRB-WAXهی تاؽذ .عَل عتَى  60هتز ٍ لغز
آى  0/32mmهی تاؽذ .ایي دعتگاُ دارای فاس عاوٌی اس جٌظ پلی اتیلي گلیىَل هی تاؽذ وِ ضخاهت فیلن آى  0/5 mmهی
تاؽذّ .وچٌیي دتىتَر دعتگاُ اس ًَع  HID2هی تاؽذ .تٌظیوات دهایی هزتَط تِ اًضاوتَر ،دتىتَر ٍ عتَى دعتگاُ در جذٍل
 3آٍردُ ؽذُ اعت.
جذيل  .3بروامٍ دمایي ستًن  GCدر آوالیس محصًالت آلکیالسیًن برش بىسن.
هزحلِ

دهای اٍلیِ ()°C

سهاى اٍلیِ )دلیمِ)

ؽیة افشایؼ دها ()°C/min

دهای ًْایی ()°C

سهاى ًْایی )دلیمِ)

1

100

5

5

120

2

2

120

2

10

220

2

 -3بحث و نتیجه گیری
دادُ ّای آسهایؾگاّی آلىیالعیَى تٌشى در حضَر سئَلیت  ZSM-5در جذٍل ّای  5 ٍ 4آٍردُ ؽذُ اعت .دٍ پاراهتز
هْن درفذ تثذیل تٌشى ٍ درفذ اًتخاب پذیزی هحقَالت تَلیذی تِ ؽىل سیز تؼزیف هی ؽًَذ:
)

(

وِ در ایي راتغِ  C0غلظت اٍلیِ تٌشى ٍ  Cpغلظت تٌشى در هحقَل هی تاؽذ.

Gas Chromatography
Helium Ionization Detector
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در راتغِ فَق  Ciغلظت هَاد هَجَد در هحقَل ؽاهل ویَهي ،پزٍپیل تٌشى-3ٍ1 ،دی ایشٍپزٍپیل تٌشى-4ٍ1 ،دی
ایشٍپزٍپیل تٌشى ٍ عایز هَاد تَلیذی هی تاؽذ Ct .هجوَع غلظت ّای هَاد هَجَد در هحقَل اعت .هىاًیغن ٍاوٌؼ تٌشى تا
پزٍپیلي ٍ هحقَالت احتوالی در ؽىل  1آٍردُ ؽذُ اعت.

ضکل  .1هکاًيسن ٍاکٌص تٌسى تا پرٍپيلي در حضَر کاتاليست اسيذی ٍ هحصَالت جاًثی ].[1

 -1-3تاثیر غلظت خوراک
تاثیز ًغثت هَلی تٌشى تِ پزٍپیلي تز درفذ تثذیل تٌشى ٍ درفذ اًتخاب پذیزی هحقَالت در دهای  180درجِ
علغیَط ٍ در حضَر یه گزم واتالیغت در جذٍل  4آهذُ اعت.

02

محمودي و همکاران

بزرسي آسمايشگاهي آلکيالسيون بنشن.....

جذٍل  . 4تاثير غلظت ّای هختلف خَراک تر تثذيل تٌسى ٍ تَزيع هحصَل در آلکيالسيَى تٌسى هَجَد در ترش تٌسى تا استفادُ
از پرٍپيلي در حضَر زئَليت .ZSM-5
ًغثت هَلی تٌشى تِ پزٍپیلي ()B/P
ؽزایظ آسهایؼ

درفذ تثذیل تٌشى

1

3

5

7

10/737

4/830

2/330

0/638

اًتخاب گزی (:)%
ویَهي

71/042

73/218

78/125

81/369

پزٍپیل تٌشى

1/887

2/318

2/315

2/629

 -3 ٍ 1دی ایشٍپزٍپیل تٌشى

2/091

1/678

1/551

1/488

 -4 ٍ 1دی ایشٍپزٍپیل تٌشى

1/934

1/892

1/778

1/612

عایز هحقَالت

23/046

20/894

16/23

12/900

ٍزى کاتاليست 1 :گرم ،دهای ٍاکٌص 170 :درجِ سلسيَس ٍ زهاى اًجام ٍاکٌص 2 :ساعت.

تا تَجِ تِ دادُ ّای آسهایؾگاّی تِ دعت آهذُ ،تا افشایؼ ًغثت هَلی تٌشى تِ پزٍپیلي اس  1تا  7درفذ تثذیل تٌشى اس
 %10/373تِ  %0/638واّؼ هی یاتذ .در ٍالغ تا افشایؼ ًغثت تٌشى تِ پزٍپیلي ،همذار پزٍپیلي لاتل دعتزط تزای اًجام
ٍاوٌؼ واّؼ هی یاتذ ٍ در ًتیجِ ٍاوٌؼ ووتزی تیي تٌشى ٍ پزٍپیلي اًجام هی ؽَد ٍ درفذ تثذیل تٌشى واّؼ هی یاتذ .تا
تَجِ تا ؽىل  2درفذ تثذیل تٌشى در ًغثت هَلی تٌشى تِ پزٍپیلي  0/638% ،7هی تاؽذ وِ همذار تغیار ووی اعت ٍ ایي
ًؾاى هی دّذ وِ تا افشایؼ  B/Pتِ تیؾتز اس  ،7درفذ تثذیل تٌشى ًاچیش خَاّذ ؽذ.
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83

10

4

درفذ تثذیل تٌشى

6

77
74

2

71

0
8

6

4

2

ضزیة اًتخاتگزی ویَهي

8

80

68

0

8

ًغثت هَلی تٌشى تِ پزٍپیلي

6

4

2

0

ًغثت هَلی تٌشى تِ پزٍپیلي

ضکل  .2تاثير ًسثت هَلی ( )B/Pتر درصذ تثذيل تٌسى در

ضکل  .3تاثير ًسثت هَلی ( )B/Pتر ضرية اًتخاتگری کيَهي در

آلکيالسيَى ترش تٌسى در حضَر زئَليت .ZSM-5

آلکيالسيَى ترش تٌسى در حضَر زئَليت .ZSM-5

تا تَجِ تِ ًتایج تذعت آهذُ ،ویَهي تِ ػٌَاى هحقَل افلی ٍاوٌؼ آلىیالعیَى تٌشى اعت .تغییز ضزیة اًتخاب گزی
ویَهي تز حغة تغییز ًغثت هَلی (تٌشى/پزٍپیلي) در ؽىل  3آهذُ اعت .تا تَجِ تِ ؽىل  ،3افشایؼ ًغثت هَلی
(تٌشى/پزٍپیلي) ضزیة اًتخاب گزی ویَهي افشایؼ هی یاتذ .اس ٍاوٌؼ ویَهي تا پزٍپیلي ،دی ایشٍ پزٍپیل تٌشى تَلیذ هی
ؽَدً .تایج حافل اس آسهایؼ ّا ًؾاى هی دّذ وِ در ٍاوٌؼ آلىیالعیَى تٌشى تا واتالیغت  ZSM-5دی ایشٍپزٍپیل تٌشى
ووی تَلیذ هی ؽَدّ .وچٌیي تا افشایؼ ًغثت هَلی (تٌشى/پزٍپیلي) ضزیة اًتخاب گزی دی ایشٍ پزٍپیل تٌشى واّؼ هی
یاتذ (ؽىل  .)4در ٍالغ تا افشایؼ ًغثت هَلی (تٌشى/پزٍپیلي) ٍاوٌؼ تزاًظ آلىیالعیَى 1دی ایشٍ پزٍپیل تٌشى رٍی هی
دّذ .در ایي ٍاوٌؼ ،دی ایشٍ پزٍپیل تٌشى تا پزٍپیلي ٍاوٌؼ هی دّذ ٍ ویَهي تَلیذ هی ؽَدٍ .اوٌؼ تزاًظ آلىیالعیَى
عایز تزویة ّای آرٍهاتیىی عٌگیي تز هاًٌذ تزی ایشٍپزٍپیل تٌشى ٍ  ...هؾاتِ تا دی ایشٍ پزٍپیل تٌشى تِ تَلیذ ویَهي هٌجز
هی ؽَد .تِ ًظز هی رعذ تا افشایؼ ًغثت هَلی (تٌشى/پزٍپیلي) ٍاوٌؼ تزاًظ آلىیالعیَى عثة افشایؼ ضزیة اًتخاب گزی
ویَهي ٍ واّؼ ضزیة اًتخاب گزی دی ایشٍپزٍپیل تٌشى ٍ عایز آرٍهاتیه ّای عٌگیي تز خَاّذ ؽذ.

transalkylation
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ًغثت هَلی تٌشى تِ پزٍپیلي

ًغثت هَلی تٌشى تِ پزٍپیلي
ضکل  .4تاثير ًسثت هَلی ( )B/Pتر تَليذ دی ايسٍ پرٍپيل تٌسى ٍ

ضکل  .5تاثير ًسثت هَلی ( )B/Pتر تَليذ ساير هحصَالت تطکيل

پرٍپيل تٌسى در آلکيالسيَى ترش تٌسى در حضَر زئَليت ZSM-5

ضذُ در آلکيالسيَى ترش تٌسى در حضَر زئَليت .ZSM-5

تا تَجِ تِ ًتایج ًؾاى دادُ ؽذُ در ؽىل  ،5ػالٍُ تز دی ایشٍپزٍپیل تٌشى ،ضزیة اًتخاب گزی عایز هحقَالت
حافل اس آلىیالعیَى تٌشى ًیش تا افشایؼ ًغثت هَلی (تٌشى/پزٍپیلي) واّؼ هی یاتذ .تا تَجِ تِ ًتایج تحمیمات دیگزاى
] [5-3در فزآیٌذ آلىیالعیَى تٌشى ػالٍُ تز ویَهي ٍ دی ایشٍ پزٍپیل تٌشى ،تزویة ّای آرٍهاتیىی عٌگیي ٍ
اٍلیگَهزّاً 1یش تؾىیل هی ؽَد.
 -2-3تاثیر دمای واکنش
ًتایج دادُ ّای جذٍل ً 5ؾاى هی دّذ وِ دهای ٍاوٌؼ تاثیز سیادی تز ٍاوٌؼ آلىیالعیَى تٌشى دارد .ایي دادُ ّا در
هحذٍدُ دهایی ً ،140-200°Cغثت هَلی (تٌشى/پزٍپیلي) هغاٍی تا  ٍ 1در حضَر یه گزم واتالیغت تِ دعت آهذُ اعت.

Oligomer
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جذٍل  .5تاثير دهای ٍاکٌص تر تثذيل تٌسى ٍ تَزيع هحصَل در آلکيالسيَى تٌسى هَجَد در ترش تٌسى تا استفادُ از پرٍپيلي در
حضَر زئَليت .ZSM-5

درفذ تثذیل تٌشى

140

170

200

4/323

10/737

15/497

اًتخاب گزی (:)%
ویَهي

79/579

71/042

67/965

پزٍپیل تٌشى

2/289

1/887

1/469

 -3 ٍ 1دی ایشٍپزٍپیل تٌشى

0/352

2/091

2/174

 -4 ٍ 1دی ایشٍپزٍپیل تٌشى

1/368

1/934

2/239

عایز هحقَالت

16/413

23/046

26/153

ٍزى کاتاليست 1 :گرمً ،سثت هَلی تٌسى تِ پرٍپيلي ٍ 1 :زهاى اًجام ٍاکٌص 2 :ساعت.

تا تَجِ تِ ًتایج تِ دعت آهذُ ،تا افشایؼ دها اس  140تا  ،200°Cدرفذ تثذیل تٌشى اس  4/323تا  15/497افشایؼ هی
یاتذ .اس عزفی ضزیة اًتخاب گزی ویَهي تِ ػٌَاى هحقَل افلی ٍاوٌؼ تا افشایؼ دها ،واّؼ یافتِ اعت .ایي دٍ رًٍذ
هؼىَط ًیاس تِ یه ًمغِ تْیٌِ دارد .در ٍالغ افشایؼ دها عثة افشایؼ درفذ تثذیل تٌشى هی ؽَد وِ ایي هغلَب اعت اها اس
عزفی دیگز عثة واّؼ ضزیة اًتخاب گزی هحقَل افلی ٍاوٌؼ هی ؽَد (ؽىل .)7 ٍ 6
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ضکل  .6تاثير دهای ٍاکٌص تر درصذ تثذيل تٌسى در آلکيالسيَى

ضکل  .7تاثير دهای ٍاکٌص تر ضرية اًتخاتگری کيَهي در

ترش تٌسى در حضَر زئَليت .ZSM-5

آلکيالسيَى ترش تٌسى در حضَر زئَليت .ZSM-5

تا تَجِ تِ دادُ ّای جذٍل  ،5ضزیة اًتخاب گزی دی ایشٍپزٍپیل تٌشى تا افشایؼ دها ،افشایؼ یافتِ اعت .ػالٍُ تز دی
ایشٍپزٍپیل تٌشى ،ضزیة اًتخاب گزی عایز هحقَالت ؽاهل تزویثات آرٍهاتیىی عٌگیي ٍ اٍلیگَهزّا ًیش افشایؼ یافتِ اعت.
افشایؼ ضزیة اًتخاب گزی تزویثات آرٍهاتیىی عٌگیي ٍ اٍلیگَهزّا عثة واّؼ ضزیة اًتخاب گزی هحقَالت افلی اس
جولِ ویَهي ؽذُ اعت .تزویثات آرٍهاتیىی عٌگیي اس آلىیالعیَى اضافی آرٍهاتیه ّا تا پزٍپیلي تِ ٍجَد هی آیٌذ .ایي
تزویثات دارای ًمغِ جَػ تاال هی تاؽٌذ ٍ تَلیذ ایي تزویثات در آلىیالعیَى تزػ ّای ًفتی عثة تغییز خَاؿ آى تزػ
هی ؽَد .اٍلیگَهزّا ًیش اس تزویة اٍلفیي ّا تِ ٍجَد هی آیٌذ .تَلیذ ایي تزویثات عثة هغذٍد ؽذى دّاًِ پَر ّای سئَلیت
وِ هحل اًجام ٍاوٌؼ هی تاؽٌذ ،هی ؽَد ٍ در ًْایت تاػث غیز فؼال ؽذى واتالیغت هی ؽًَذ.
تشکز و قدر داني:
تِ ایي ٍعیلِ اس پارن ػلن ٍ فٌاٍری داًؾگاُ عوٌاى تِ دلیل حوایت هالی اس ایي تحمیك لذرداًی ٍ تؾىز هی ؽَد.
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