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بررسی روشهای مختلف آلومينيوم زدايی زئوليت  Yو تاثير آن بر بلورينگی ساختار
مريم موسوی فر* و افسانه خانمحمدی
گروه شيمی ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه مراغه ،کد پستی 83111- 55181 :مراغه ،ايران
)تاريخ دريافت1400/3/9 :

تاريخ پذيرش(1400/3/31 :

اين پژوهش با هدف بررسی ساختار زئوليت اصﻼح شده  Yبا استفاده از روشهای مختلف آلومينيوم زدايی و تأثير هر يک از اين روشها بر چارچوب ساختاری
زئوليت انجام شده است .فرآيند آلومينيوم زدايی توسط محلول ) EDTAشکل اسيدی( ،محلول آمونيوم کلرايد ،و هيدروکلريکاسيد انجام میشود .برای بررسی اثر روش
فرايند آلومينيوم زدايی بر پايداری ساختار ،نمونههای اصﻼح شده با استفاده از پراش پرتو  ،Xطيفسنجی زيرقرمز تبديل فوريه ،ميکروسکوپ الکترونی روبشی و طيف -
سنجی تفرق انرژی اشعه ايکس بررسی میشود .با مقايسه سه روش میتوان نتيجه گرفت که مناسب ترين روش  EDTAاست زيرا نه تنها ساختار کامﻼً حفظ میشود ،بلکه
آلومينيوم خارج چارچوب نيز حذف میشود و نسبت  Si/Alافزايش میيابد .عﻼوه بر اين ،در روش کلريدريک اسيد نيز ،آلومينيوم خارج چارچوب نيز حذف میشود ،اما
در روش کلسينهکردن ،آلومينيوم خارج چارچوب هنوز وجود دارد و بنابراين در اين روش نسبت  Si/Alکمتر از دو روش قبلی است.
کليد واژهها :آلومينيوم زدايی ،روش شيميايی ،روش آب گرمايی ،زئوليت  ،Yکلسينه کردن

مقدمه
آبهای سطحی و زيرزمينی و فاضﻼبهای خانگی و صنعتی
دارای انواع مختلف آلودگیهای آلی و معدنی هستند که برای موجودات
زنده سمی و مضر میباشند  1و  .2اهميت تصفيه و حذف آلودگي
پسابها ،پژوهشگران را به بررسي و ابداع روشهای کارآمد تشويق
نموده است .استفاده از جاذبهای جامد مانند زئوليتها يکی از پر کاربرد-
ترين روشها در تصفيه فيزيکی است ] .[ 3ار سوی ديگر ،زئوليتها با
امکان اصﻼح سطح و تمرکز باﻻی مکانهای اسيدی فعال ،پايداری
حرارتی باﻻ و اندازه قطر حفرههايشان ،کاتاليستهای مطلوبی نيز به
شمار میروند ] .[4بيش از  90درصد از تمام مواد شيميايی صنعتی توسط
فرآيندهای کاتاليستی توليد میشود و کاربردهای کاتاليستی بيشترين ارزش
بازار را به ويژه در بخش تصفيه نفت به خود اختصاص داده است .از
سوی ديگر ،بيشتر فرآيندهای تجاری فعلی در مقياس بزرگ با استفاده از
کاتاليستهای برپايه زئوليتهای اصﻼح شده در صنعت تصفيه نفت و
پتروشيمی ،صنايع شيميايی ،کاربردهای زيست محيطی ،فرآيندهای تبديل
غيرمتعارف گاز ،نفت و زغال سنگ انجام میشود ،برای نمونه ،يکی از
مهمترين کاربردهای زئوليت  Yدر صنايع شيميايی به عنوان کاتاليست
کراکينگ است ] .[7-5بنابراين اصﻼح کاتاليستهای اسيد جامد يک
حوزه جالب در شيمی ،مواد و صنعت میباشد .با تغيير نسبت Si/Al
میتوان برخی از ويژگیهای زئوليتها را اصﻼح کرد که شامل پايداری
حرارتی ،گزينشپذيری سطح ،اسيديته و ساختار میباشد .هرچه اين نسبت
بيشتر باشد زئوليت پايدارتر خواهد بود .برای ايجاد ويژگیهای مطلوب،
روشهای سنتز ثانويه مورد استفاده قرار میگيرد که شامل روشهای
آب گرمايی ،روشهای شيميايی و ترکيب روشهای آبگرمايی و شيميايی
میباشد ] .[8در تمام اين روشها ،دو پديدهی عمده رخ میدهد که شامل
اثر بر روی تعداد و قدرت موقعيتهای اسيدی و تاثير بر ساختار زئوليت
میباشد.
طبق نظر کر سازوکار سنتز ثانوی بهصورت زير انجام میشود.
اولين مرحله ،جداشدن آلومينيوم از چارچوب و توليد قفسهای هيدروکسيل
میباشد و در اين مرحله گونههای  Al(OH)2+ ،Al(OH)2+و Al3+توليد
ايميل نويسنده مسئولm.moosavifar90@gmail.com:

ميشوند تا بار آلومينيوم داخل چارچوب را خنثی کنند .با خروج آلومينيوم
خارج ساختاری ،ساختار همچنان حفظ شده و ﻻنههای هيدروکسيل تشکيل
شده از طريق جهتگيری مجدد فضايی پيوندهای جديد  Si-Oتشکيل داده
و ساختار زئوليت حفظ میشود .در اثر خروج آلومينيوم دو پديده رخ
میدهد که شامل کاهش بلورينگی جزئی که معموﻻ با کاهش شدت
پيکهای مربوط به  XRDمشاهده میشود و مقدمهای برای تشکيل
ساختار ميانحفره میباشد .کاهش در ابعاد سلول نيز به اين دليل است که
سيليسيم جايگزين آلومينيوم میشود که روش پراش پرتو ايکس هم
نشاندهنده خروج آلومينيم از ساختار مي باشد ] 9و  .[10بنابراين در
فرآيند آلومينيوم زدايی نه تنها آلومينيوم از چارچوب زئوليت  Yجدا
میشود ،بلکه نوآرايی ساختاری نيز اتفاق میافتد .هنگام نوآرايی
ساختاری ،جايگاههای ناقص باقیمانده از آلومينيوم زدايی ،با سيليکا
جايگزين میشوند و در نتيجه ،يك چارچوب سيليکونی بسيار پايدار تشکيل
میشود ] .[11شکل  1فرايند آلومينيومزدايی چارچوب زئوليت و خروج
آلومينيوم و تشکيل ميانحفره را نشان میدهد ].[12
با توجه به پژوهشهای صورت گرفته در زمينه توليد ،اصﻼح و
پايداری زئوليتها ،ما نيز در پژوهش خود برای اصﻼح سطح زئوليت ،Y
اثر سه روش ) EDTAفرم اسيدی( ،آمونيوم کلرايد ) (NH4Clو
هيدروکلريکاسيد) (HClرا در فرايند آلومينيومزدايی مورد بررسی قرار
میدهيم .به طور کلی مقدار آلومينيوم چارچوب زئوليت را میتوان به
صورت نسبت ) Al/Al+Siجزء مولی چهاروجهی  AlO4بر عده کل
چهاروجهیهای  AlO4و  (SiO4و يا نسبت  Si/Alبيان کرد ] .[13با
توجه به اينکه چارچوب نسبتا سخت زئوليت اجازه تغيير اساسی در اندازه
کانالها را نمیدهد ولی تغييرات اصﻼحی در ترکيب چارچوب زئوليتها
)به عنوان نمونه ،نسبت  (Si/Alتأثير بسيار عميقی بر ويژگیهای
شيمیفيزيکی زئوليتها دارد ،زئوليتهای اصﻼحشده با روشهای
 FE-SEM ،FT-IR ،XRDو  EDSشناسايی شدند .اثر روش
آلومينيوم زدايی بر روی حفظ بلورينگی و همچنين نسبت  Si/Alبررسی
شد .همچنين ،ريخت سطح در هر سه روش بررسی و بهترين روش از
جنبه حفظ ساختار و نسبت باﻻی سيليسيم تعيين شد.
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بخش تجربی

آلومينيومزدايی کردن زئوليت Yبا آمونيوم کلرايد ).(NH4Clدر اين
روش 2 ،گرم زئوليت  NaYدر  100ميلیليتر محلول آمونيومکلرايد 0/5
موﻻر بهصورت سوسپانسيون درآمده و به مدت  24ساعت همزده شد .پس
از آن ،مخلوط صاف و با آب مقطر داغ چندين بار شستوشو داده شد.
سپس در آون به مدت  24ساعت در دمای  60درجه سانتیگراد خشک و
در کوره در دمای  600درجه سانتیگراد به مدت  6ساعت کلسينه شد.
آلومينيومزدايی کردن زئوليت  Yبا هيدروکلريکاسيد ) .(HClدر
اين روش ،به سوسپانسيونی از  2گرم زئوليت در  50ميلیليتر آب مقطر،
قطره قطره  HClرقيق اضافه شد تا  pHمخلوط به  4برسد .سرعت
افزايش هيدروکلريک و مقدار آن در حفظ ساختار خيلی مهم است چون در
 pHهای پايينتر ممکن است ساختار زئوليت تخريب شود .سپس ،رسوب
صاف و با آب مقطر داغ داغ شست و شو داده و در آون در دمای
 100درجه سانتی گراد به مدت  3ساعت قرار گرفت و پس از آن ،به مدت
 3ساعت در دمای  500درجه سانتیگراد کلسينه شد.

مواد شيميايی و دستگاهها
دستگاه سانتريفيوژ مدل شيميفان برای جداسازی مواد استفاده شد .آون
خﻼء مدل بايندر برای خشک کردن نمونههای تهيه شده بهکار رفت .برای
اندازهگيری مواد از ترازوی ديجيتالی آدامفا مدل  120LCاستفاده شد.
طيفهای زيرقرمز با قرص  KBrبا استفاده از دستگاه شيميادزو مدل
 8400sمحصول ژاپن ،ثبت شدهاند .برای آناليز نمونهها از دستگاه پراش
پرتو ايکس شرکت بروکر مدل  D8 advance 6با منبع تابش مس در
طول موج  1.54آنگستروم با ولتاژ  40کيلوولت ،شدت جريان
 30ميلیآمپر در گستره زاويه پراش  5-60درجه و در دمای محيط،
استفاده شد .تصويرهای ميکروسکوپ الکترونی روبشی و طيفسنجی
تفرق انرژی اشعه ايکس با دستگاه شرکت تسکن مدل  MIRA3کشور
چک ثبت شدهاند.

بحث و نتيجه گيری
شناسايی زئوليت  NaYآلومينيوم زدايی شده
زئوليت  Yبا استفاده از سه روش کلسينهکردن )آب گرمايی( با آمونيم
کلرايد ،مبادله مستقيم يون با اسيد معدنی  HClرقيق )عمليات شيميايی و
آب گرمايی زئوليت( ،و به شيوه شيميايی با استفاده از عاملهای
تشکيلدهنده حلقه مانند  ،EDTAآلومينيومزدايی شد و اثر اين سه روش
مختلف بر روی ساختار و ريخت زئوليت بررسی شد.
الگوی پراش پرتو ايکس زئوليتهای آلومينومزدايی شده ،ساختار
بلوری مشابه با زئوليت  NaYمادر را نشان میدهدکه تاييد کننده حفظ
ساختار زئوليت در اين فرآيندهاست .از طرفی ،آلومينيومزدايی منجر به
خروج اتمهای  Alو تشکيل قفسهای هيدروکسيل میشود و بدنبال آن در
اثر نوآرايی ،اتم سيلسيم جايگزين میشود .در اثر اين عمل ،ساختار به
طور جزئی تخريب و ساختار ميانحفره تشکيل میشود .اين تغييرات به-
صورت تغيير در شدت و جابجايی در موقعيت پيکها ظاهر میشود .به-
طوریکه در آلومينيومزدايی با  ،HClتغيير شکل ساختار بهمراتب بيشتر
از دو روش کلسينهکردن ) (NH4Clو روش شيميايی ) (EDTAاست و
بنابراين پهن شدن پيک که نشاندهنده بیشکل شدن جزئی میباشد نيز
مشاهده شد .همچنين ،جابجايی اندک در موقعيت پيکها نسبت به پيکهای
زئوليت مادر  ،NaYرا میتوان به اندازه طول پيوند  Si-Oنسبت به
 Al-Oارتباط داد که باعث تغيير فاصله صفحهها و درنتيجه مطابق با
رابطه براگ ،موجب تغيير زاويهها میشود و جابجايی رخ میدهد.
الگوهای پراش پرتو ايکس سه نمونه آلومينيومزدايی شده با سه روش
در شکل  2نشان داده شده است .در آلومينيومزدايی با آمونيم کلرايد که در
پايان با کلسينه کردن و آزادسازی آمونياک انجام میشود ] 14و،[15
آلومينيومهای خارج ساختاری حذف شده ولی هنوز در منافذ و حفرههای
زئوليت قرار دارند .در نتيجه ،نسبت  Si/Alدر اين روش تغيير چندانی
نمیکند و بر اساس دادههای  EDSمقدار آن برابر  2/59بهدست آمد.
بررسی فازها در اين روش نشان داد که به مقدار جزئی زئوليت  Xهم
توليد شده است.
در روش آلومينيومزدايی با روش مستقيم مبادله يون با  ،HClيونهای
آلومينيوم داخل ساختاری حذف و گونههای آلومينيوم خارج ساختاری بر

شکل  .1فرايند آلومينيومزدايی چارچوب زئوليت و خروج آلومينيوم و
تشکيل ميان حفره.

انواع روشهای آلومينيوم زدايی زئوليت Y
آلومينيوم زدايی روش مناسبی برای زئوليتهای غنی از آلومينيم
مانند زئوليت  Yمیباشدکه به توليد ساختار ميانحفره منجر میشود و
پايداری را افزايش داده و برخی ويژگیهای فيزيکی را به زئوليت می-
بخشد .در اين پژوهش ،از سه روش آیگرمايی ،روش شيميايی ،و روش
عاملهای کمپلکسدهنده برای تهيه زئوليت آلومينيومزدايی استفاده شد.
آلومينيومزدايی کردن زئوليت  Yبا ) EDTAشکل اسيدی(.ابتدا
 0/02گرم  EDTAدر  50ميلیليتر آب مقطر حل و محلول در دمای 50
درجه سانتیگراد به مدت  5ساعت قرار داده شد در اين مرحله محلول بايد
کامﻼ شفاف باشد .در مرحله بعد ،در يک بالن تهگرد دودهانه 2 ،گرم
زئوليت  NaYدر  50ميلیليتر آب مقطر پراکنده شد و سپس محلول
 EDTAتهيه شده ،قطره قطره به سوسپانسيون زئوليت اضافه شد )در اين
حالت ،سرعت و زمان و مقدار  EDTAاضافهشده جهت جلوگيری از
تخريب ساختار زئوليت خيلی مهم هست( .سپس ،مخلوط حاصل به مدت
 4ساعت در دمای  95درجه سانتیگراد رفﻼکس و در پايان صاف و با
آب مقطر داغ شستشو داده شد .ماده به دست آمده در آون در دمای
 100درجه سانتی گراد به مدت  24ساعت خشک شد.
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شکل  .2طيف  XRDبرای سه نمونه آلومينيوم زدايی شده با  HCl ،NH4Clو  EDTAو زئوليت .NaY

کيفی مولکولهای مختلف و تعيين ساختار مولکولی و شناسايی گروههای
عاملی موجود در ساختار يک گونه میباشد .در اين پژوهش برای تعيين
ساختار زئوليت  Yآلومينيومزدايی شده با  NH4Cl ،EDTAو ،HCl
طيف زيرقرمز اين ترکيبها در محدوده  4000-200 cm-1ثبت شد .شکل
 3طيف زيرقرمز سه نمونه آلومينيوم زدايی شده را در مقايسه با زئوليت
 NaYنشان میدهد .در هر سه نمونه ،نوارهای مشابه با زئوليت مشاهده
میشود که نشاندهنده حفظ ساختار بر اثر آلومينيوم زدايی میباشد .در
تمام زئوليتها دو گروه از بسامدهای ارتعاشی وجود دارد که شامل
ارتعاشهای داخلی Al) T-Oيا  (T: Siو ارتعاشهای خمشی  T-Oداخل
شبکه زئوليت که به ساختار غير حساس بوده و در محدوده
 1200-450 cm-1ظاهر میشود .گروههای موجود در محدوده
 3600-3200 cm-1مربوط به مولکولهای آب در شبکه زئوليت و
گروههای هيدروکسيل سطح میباشد .ارتعاشهای کششی  T-O-Tيا
 O-T-Oدر چارچوب زئوليت ،در محدوده  1000 cm-1میباشد.
نوارهای موجود در  1050و  1138 cm-1که به ساختار محيط حساس
هستند ،به ارتعاشهای کششی نامتقارن پيوندهای داخلی تتراهدرال و
کششی نامتقارن پيوند خارجی برای  T-O-Tاختصاص دارند .ارتعاش
در ناحيه  1600تا  3700 cm-1به ارتعاش خمشی ملکولهای آب
مربوط می باشد .از سويی ،جابجايی اندک در موقعيت نوارها را

اثر شستشو از محيط حذف میشوند ] .[16اين شرايط موجب باﻻ رفتن
نسبت  Si/Alمیشود که بر اساس دادههای  EDSمقدار آن برابر  5/65به
دست آمد .در اين روش مقدار کمی فاز زئوليت  Aتشکيل شده است .از
سويی ،الگوی داش پرتو ايکس نشان میدهد که فاز بیشکل نيز تشکيل
شده است .در اين روش غلظت اسيد و مقدار آن برای حفظ ساختار خيلی
مهم است.
در روش آلومينيمزدايی با  EDTAسرعت و مقدار افزايش EDTA
برای جلوگيری از بیشکل شدن سامانه خيلی مهم است .در اين روش
ساختار زئوليت حفظ شده و شامل يک فاز است ] .[ 17نسبت  Si/Alبر
اساس دادههای  EDSبرابر  6/05میباشد.
نتايج در اين حالت نشان داد که نه تنها آلومينيوم از ساختار خارجشده
بلکه آلومينيوم خارج ساختاری نيز با تشکيل کمپلکس از محيط خارج شده
و اين امر سبب افزايش نسبت  Si/Alشده است .در تمام اين روشها به-
دليل تشکيل ﻻنههای هيدروکسيل که در پايان منجر به جايگزينی  Siبا Al
شده ،مقداری بیشکل شدن رخ میدهد که سبب میشود شدت پيکها
به طور جزئی کاهش يابد ] 18و  .[19تغيير جزئی مشاهده شده در
موقعيت يا شدت پيکها ،به علت انقباض شبکه )چارچوب زئوليت( در
نتيجه آلومينيومزدايی است ].[20
طيف سنجی زير قرمز يکی از پرکاربردترين روشها در شناسايی
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شکل  .3طيف زير قرمز زئوليت  NaYو سه نمونه آلومينيومزدايی شده با استفاده از  HCl ،NH4Clو .EDTA

موضوع سبب افزايش نسبت  Si/Alدر هر دو روش میشود .اين نسبتها
و مقايسه آنها در جدول  1آورده شده است.

میتوان به فرآيند آلومينيوم زدايی ارتباط داد که در اثر تشکيل ﻻنههای
هيدروکسيل ،تغييرات اندکی در ساختار ايجاد شده که اين میتواند روی
موقعيت نوارها تاثير بگذارد و باعث جابجايی آن شود ].[23-21
ميکروسکوپ الکترونی روبشی سطح مواد را اسکن میکند و
تصويرهايی از ريخت سطح مواد را به ما میدهد .شکل  4تصويرهای
ميکروسکوپ الکترونی روبشی زئوليتهای آلومينيومزدايی شده را در
مقايسه با زئوليت  NaYنشان میدهد .تصوير ميکروسکوپ الکترونی
روبشی زئوليت آلومينيومزدايی با روش  EDTAنشان میدهد که ريخت
زئوليت حفظ شده است که اين نتايج با نتايج حاصل از پراش پرتو ايکس
همخوانی دارد .تصوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی مربوط به روش
کلسينهکردن با  ،NH4Clريخت زئوليت را نشان میدهد که حضور برخی
ناخالصیها بر روی سطح را میتوان به تشکيل فاز دوم ارتباط داد .در
مورد آلومينيومزدايی با هيدروکلريک اسيد در حالکه مورفولوژی زئوليت
مشاهده میشود ولی برخی ناخالصیها در سطح ديده میشود که میتواند
مربوط به تشکيل فاز زئوليت  Aباشد .همچنين ،در اين روش بیشکل
شدن جزئی نيز مشاهده شد که تصوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی آن
را تاييد میکند.
نتايج حاصل از طيفسنجی تفرق انرژی اشعه ايکس در شکل 5
آورده شده است .بر اين اساس ،در اثر فرايند آلومينيومزدايی ،نسبت
 Si/Alدر مقايسه با زئوليت  NaYافزايش و در نتيجه خصلت اسيدی
افزايش میيابد .در روش آب گرمايی و آلومينيومزدايی با روش آمونيم
کلرايد و کلسينهکردن ،آلومينيوم داخل ساختاری خارج میشود ولی در
منافذ زئوليت به صورت خارج ساختاری باقی میماند بر همين اساس،
داده  EDSنيز اين مطلب را تاييد میکند و بهعبارتی ،پايينبودن نسبت
 Si/Alرا میتوان به حضور آلومينيوم خارج ساختاری نسبت داد .در دو
روش استفاده از  EDTAو  ،HClعﻼوه بر اين که آلومينيوم داخل
ساختار خارج و آلومينيومزدايی انجام میشود ،آلومينيوم خارج ساختاری
در اثر شستشوی اسيدی و در اثر کمپلکس شدن خارج میشود و اين

جدول  .1درصد وزنی عناصر  Siو  Alبرای سه روش مختلف
آلومينيومزدايی و بررسی نسبت آنها در مقايسه با زئوليت NaY
Si/Al

Al

Si

W%

2.96

14.32

42.47

NH4Cl

4.55

9.62

43.82

HCl

5.54

14.32

34.66

EDTA

2.26

12.30

27.88

NaY

بحث و نتيجهگيری
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 را درSi/Al نتايج طيفسنجی تفرق انرژی اشعه ايکس نيز افزايش نسبت
 با اين تفاوت که اين نسبت برای آمونيم کلرايد کمتر.هر سه روش نشان داد
است که علت آن را میتوان به حضور آلومينيوم خارج ساختاری نسبت
 در اين روش آلومينيوم از ساختار خارج شده و بهصورت، بهعبارتی.داد
 وEDTA  در حالیکه در دو روش.کاتيون خارج ساختاری باقی میماند
 اين نسبت بهمراتب بيشتر بود و اين نشان میدهد که در اثر فرايندHCl
 نه تنها آلومينيوم از ساختار خارج شده بلکه آلومينيومهای،آلومينيومزدايی
خارج ساختاری نيز بر اثر شستشو با اسيد و کمپلکس شدن از محيط خارج
 از مقايسه سه روش میتوان نتيجه. میشوندSi/Al و سبب افزايش نسبت
 مناسبترين روش میباشد زيرا نه تنها ساختارEDTA گرفت که روش
 بلکه آلومينيومهای خارج ساختاری از محيط،بهطور کامل حفظ میشود
 در نتيجه باعث افزايش. میشودSi/Al حذف شده و باعث افزايش نسبت
.خاصيت اسيدی میشود
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