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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərərcəsi. Ənənəvi olaraq
neft emalı zavodları bir çox neft-kimya məhsullarının əsas
mənbəyidir. Təbii və səmt qazları, metanol, bioetanol kimi alternativ
qeyri-neft xammalından mühüm neft-kimya məhsullarının alınması
prioritet sahələrdən biridir. Bununla belə, təbii qazın metanol
vasitəsilə aromatik karbohidrogenlərə, üzvi sintezin aralıq
məhsullarına və yüksək oktanlı mühərrik yanacağı komponentlərinə
çevrilməsi probleminin həlli səmərəli katalizatorların hazırlanması
ilə mümkündür. Əvvəlki tədqiqatçıların işlərinin təhlili (Hacıyev
S.N., Lapidus A.L., Gai G., Stöcker M., Zhang Y.K, Kedia A.O,
Bleken F. və s.) göstərmişdir ki, metanolu olefin, yüksək oktanlı
yanacaqlar, aromatik və digər karbohidrogenlərə çevirmək üçün ən
perspektivli katalizatorlar SAPO molekulyar ələkləri və ZSM-5 tipli
yüksəksilisiumlu seolitlərdir. Metanolun aromatik karbohidrogenlərə
çevrilməsi üçün katalizatorların hazırlanmasına həsr olunmuş çoxlu
sayda işlərin olmasına baxmayaraq, metanoldan qiymətli p-ksilol
məhsulunun alınmasına dair ədəbiyyatda məhdud sayda nəşrlər
mövcuddur. Katalitik xassələrin, xüsusən para-selektivliyin
promotorların təbiəti və qatılığından, katalizatorların turşu
xüsusiyyətlərindən, aktiv mərkəzlərin gücündən, Brensted və Lyuis
turşu mərkəzlərinin nisbətindən və seolitin mikroməsaməli
strukturundan asılılığının öyrənilməsinə kifayət qədər diqqət
yetirilməmişdir.
Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən hesab edirik ki, qeyri-neft
xammalı olan metanolun p-ksilola çevrilməsi prosesi üçün keçid
metalları, nadir torpaq elementləri və qeyri-metallar ilə modifikasiya
olunmuş yüksəksilisiumlu seolitlərin katalitik xassələrini öyrənmək
həm elmi, həm də praktiki cəhətdən aktualdır.
Tədqiqatın obyekti və predmeti. Əsas xammal kimi
metanoldan, katalizator kimi isə ZSM-5 tipli yüksəksilisiumlu
seolitlərdən, eləcə də onların modifikasiya olunmuş formalarından
istifadə edilmişdir. İstifadə olunan seolitlər nadir torpaq və keçid
elementləri (Ba Sr, Zn, Cr, Sc, Ga), eləcə də qeyri-metal (P)
modifikator ilə modifikasiya edilmişdir. Köməkçi reagentlər kimi
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deionlaşdırılmış su, xlorid turşusu, nitrat turşusu, dixlormetan,
müxtəlif qazlardan (helium, azot, oksigen) istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. İşin əsas məqsədi
metanolun p-ksilola çevrilməsinin seolit katalizatorunun fizikikimyəvi xassələrinə modifikatorların təbiətinin, qatılığının və daxil
edilmə üsullarının təsirini tədqiq etmək, həmçinin, ZSM-5 seoliti
əsasında alınmış katalizatorların turşu xassələrinin, məsaməli
strukturunun, aktiv mərkəzlərinin təbiətinin və gücünün dəyişməsinin
para-selektivliyə təsirini öyrənməkdir.
Məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı məsələlərin həlli
qarşıya qoyulmuşdur:
 metanolun çevrilməsi zamanı müxtəlif silikat modullu seolitlərin
H-formalarının dezaktivləşmə qanunauyğunluqlarının tədqiqi;
 nadir torpaq və keçid metallarının təbiətinin və qatlığının
seolitlərin tekstur, turşu, fiziki-kimyəvi və katalitik xüsusiyyətlərinə
təsirinin tədqiqi;
 hazırlanma metodunun modifikasiya edilmiş katalizatorların
fiziki-kimyəvi xassələrinə və metanolun aromatik karbohidrogenlərə
çevrilməsində aktivliyinə təsirinin tədqiqi;
 modifikatorların təbiətinin və qatılığının katalizatorun paraselektivliyinə təsirinin öyrənilməsi;
 katalizatorun
para-selektivliyinə
seolitin
mikroməsaməli
strukturunun və turşu mərkəzlərinin paylanmasının təsirinin təyini;
 metanolun p-ksilola çevrilməsi üçün aktiv, stabil və para-selektiv
katalizatorların işlənib hazırlanması.
Tədqiqat metodları. Qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələrin
həlli üçün müasir fiziki-kimyəvi analiz üsullarından istifadə
edilmişdir. İstifadə olunan katalizatorların sintezi, pentasil tipli
yüksəksilisiumlu seolitlərin kation formalarının alınması, ion
mübadiləsi, hopdurma və quru qarışdırma metodları ilə onların
modifikasiyası aparılmış və onların katalitik xassələrinin tədqiqi
metanolun aromatik karbohidrogenlərə heterogen qaz fazalı
çevrilməsi axın tipli katalitik qurğuda ideal sıxışdırma rejimində
həyata keçirilmişdir.
Sintez edilmiş katalizatorların fiziki-kimyəvi və katalitik
xassələrini müəyyən etmək, həmçinin metanolun çevrilmə
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məhsullarının vəsfi və miqdari təyini üçün İQ spektroskopiya,
rentgen faza analizi, ammonyakın termoproqramlaşdırılmış
desorbsiyası, azotun aşağı temperaturlu adsorbsiyası və qaz
xromatoqrafiyası üsullarından istifadə edilmişdir. Aparılmış tədqiqat
işlərinin obyektivliyi, dəqiqliyi və nəticələrin etibarlılığı təcrübi
sınaqlar ilə təsdiq olunmuşdur.
Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar aşagıdakılardır:
- seolit katalizatorlarının katalitik xassələrinin modifikatorların
təbiəti, qatılığı, həmçinin modifikasiya nəticəsində onların turşuluq
və tekstur xassələrindən asılılığının müəyyən edilməsi;
- keçid və nadir torpaq metallarının təbiəti və qatılığının aromatik
karbohidrogenlərin çıxımına və p-ksilolun əmələ gəlmə seçiciliyinə
təsirinin öyrənilməsi;
- modifikasiyanın seolitin mikroməsaməli strukturuna və turşu
mərkəzlərinin güvəssinə görə paylanmasına təsirinin və onların
katalizatorun para-seçiciliyi ilə əlaqəsinin öyrənilməsi;
- metanolun p-ksilola çevrilməsi prosesi üçün ZSM-5 növlü seolit
əsasında nadir torpaq metalları və şpinel quruluşlu CexMg1-xAl2O4 və
GdxMg1-xAl2O4 nanotozlarla modifikasiya olunmuş katalitik
sistemlərin işlənməsi.
Tədqiqatın elmi yeniliyi:
İlk dəfə olaraq Ba, Sr, Zn, Cr, Sc, Ga və NTE birləşmələri ilə
ion mübadiləsi, hopdurma metodları və HZSM-5 seolitinin Mo, W,
Cr metalları və şpinel strukturlu nanotozlarla bərk fazalı qarışdırma
yolu ilə modifikasiya olunmuş yüksəksilisiumlu pentasil tipli
seolitlərin metanolun karbohidrogenlərə çevrilməsi prosesində
tekstur, turşu, fiziki-kimyəvi və katalitik xassələri sistemli
öyrənilmişdir.
Modifikasiyaedici
əlavələrin
təsir
mexanizmi
aydınlaşdırılmışdır. Bu mexanizmə görə məsamələrin həcminin
azalması, seolitlərin məsamələrinin daxilindəki turşu mərkəzlərinin
qismən dezaktivləşməsi, həmçinin seolit kristallarının xarici səthində
turşu
mərkəzlərinin
xeyli
dezaktivləşməsi
p-ksilolun
izomerləşməsinin azalmasına və p-ksilola görə selektivliyin
artmasına səbəb olur. Metanolun p-ksilola çevrilməsi prosesi üçün
ikiqat modifikasiya aparmaqla 5%Ho-2%P-HZSM-5 və HZSM-5 –
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CexMg1-xAl2O4 (GdxM1-xAl2O4) katalitik sistemləri əldə edilmiş
yüksək səmərəli, seçici və stabil katalitik sistemlər əldə edilmişdir.
Metanolun p-ksilola çevrilməsi prosesində katalizatorların
para-selektivliyini artırmaq üçün elmi əsaslandırılmış yanaşmalar
təklif edilmişdir.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. İşin nəzəri
əhəmiyyəti aromatik karbohidrogenlərin, xüsusən də qeyri-neft
xammalı olan metanoldan p-ksilolun selektiv alınmasının
mümkünlüyünün elmi əsaslandırılmasıdır. Keçid və nadir torpaq
metalları nanohissəcikləri ilə ZSM-5 seolitinin modifikasiyasının
müəyyən edilmiş qanunauyğunluqları p-ksilolun çıxımını və
seçiciliyini artırmağa imkan verdi. Alınan nəticələr seolit
katalizatorlarının xassələrinin öyrənilməsi ilə məşğul olan
mütəxəssislər üçün böyük maraq kəsb edə bilər. Turşu, tekstur
xassələr və katalitik aktivlik arasındakı korrelyasiya metanolun
aromatikləşməsi, aromatik karbohidrogenlərin disproporsionlaşması
və izomerləşməsi prosesləri üçün yüksək səmərəli para-selektiv
katalizatorların məqsədyönlü axtarışı və hazırlanması üçün geniş
imkanlar açır. Hazırlanmış bimetalik katalizatorlar metanoldan pksilolun alınması prosesi üçün tövsiyə oluna bilər.
Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işinə daxil edilən
tədqiqatların nəticələri adları aşağıda qeyd olunan Beynəlxalq və
Respublika konfranslarında müzakirə olunmuş və materiallarında
dərc olunmuşdur: Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının 92, 93, 94, 95 illiyinə həsr olunmuş “Kimyanın aktual
problemləri” mövzusunda aspirantların, magistrantların və gənc
tədqiqatçıların IX, X, XI, XII elmi konfranslarının materialları (Bakı,
2015, 2016, 2017, 2018); Akademik M.Nağıyevin 110 illik
yubileyinə həsr olunmuş “Nağıyev qiraətləri” (Bakı, 2018); XXI
Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (СанктПетербург, 2020); 7-ая Всероссийская цеолитная конференция
(Звенигород, 2015); Актуальные проблемы естественных наук
(Тамбов,
2015);
Материалы
международной
научнопрактической конференции «Интеграция науки и образования в
вузах нефтегазового профиля-2016» (Салават, 2016); V
Российская конференция. Актуальные проблемы Нефтехимии.
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Посвящена памяти академика В.Н. Ипатьева (Звенигород, 2016);
V Международная Бергмановская конференция «Физикохимический анализ в образовании, науке и технике (Махачкала,
2017); II Международная конференция «Современные решения
научных и производственных задач в химии и нефтехимии»
(Казань, 2017); Сборник материалов IV Всеросийской
студенческой конференции с международным участием,
посвященной
220-летию
ФГБОУВО
«Российский
государственный
педагогический
университет
им.
А.И.Герцена.» (Санкт-Петербург, 2017) Материалы II
Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы
адсорбции и катализа» (Плес-Иваново, 2019); II International
scientific conference for students and young scientists (Vinnytsia,
2019).
Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı.
Dissertasiya işi Bakı Dövlət Universitetinin “Fiziki və kolloid
kimya” kafedrasında yerinə yetirilmişdir.
Dissertasiyanın quruluşu və həcmi. Dissertasiya işi giriş
(9737 işarə), dörd fəsil (I fəsil-55491, II fəsil-18659, III fəsil-31651,
IV fəsil-42615 işarə), nəticələr (3754 işarə) və 174 adda ədəbiyyat
siyahısından ibarətdir. Dissertasiyanın həcmi 161 çap səhifəsi təşkil
edir və işə dair nəticələri əks etdirən 46 şəkil və 23 cədvəldən
istifadə edilərək tərtib olunmuşdur.
Dissertasiya işinin materialları əsasında 9 məqalə və 22 tezis
çap olunmuşdur. Məqalələrdən 2-si impakt faktorlu jurnallarda və 2si tək müəllif olmaqla dərc edilmişdir.
Müəllifin şəxsi töhfəsi. Müəllifin şəxsi töhfəsi dissertasiya
işinin planlaşdırılmasında və təşkilində, əsas nəticələrin əldə
edilməsindədir. Bütün nəzəri və eksperimental tədqiqatlar, eləcə də
dissertasiyasının yazılması, əldə edilmiş nəticələrin şərhi və
ümumiləşdirilməsi iddiaçının özü tərəfindən aparılmışdır. Tədqiqatın
nəticələrinin təhlili və sistemləşdirilməsi iddiaçının fəal iştirakı ilə
elmi məruzələr və məqalələr şəklində hazırlanmış və tərtib
edilmişdir.
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İŞİN ƏSAS MƏZMUNU
Girişdə
təqdim olunan dissertasiya işinin aktuallığı
əsaslandırılmış, tədqiqatın məqsəd və vəzifələri, elmi yeniliyi,
praktiki dəyəri və nəticələrin tətbiq sahələri formalaşdırılmışdır.
Birinci fəsildə – Yüksəksilisiumlu pentasil tipli seolitlərin
(ZSM-5) və seolitəbənzər maddələrin quruluşu, fiziki-kimyəvi
xassələri və metanolun karbohidrogenlərə çevrilməsində katalitik
xüsusiyyətlərini əks etdirən ədəbiyyat materiallarının icmalı
verilmişdir.
İkinci fəsildə - seolit katalizatorlarının sintezi üsulları verilmiş,
eksperimental katalitik qurğu, təcrübələrin aparılması, reaksiya
məhsullarının analizi və katalizatorların fiziki-kimyəvi tədqiqi
üsulları təsvir edilmişdir.
Üçüncü fəsildə - ZSM-5 tipli seolitlərin müxtəlif formaları
iştirakında
metanolun
karbohidrogenlərə
çevrilməsinin
qanunauyğunluqları,
metanolun aromatik
karbohidrogenlərə
çevrilməsində pentasil tipli seolitin fiziki-kimyəvi, turşu və katalitik
xassələrinə modifikasiyaedici metalın təbiətinin və qatılığının təsiri
təqdim olunmuşdur.
Dördüncü fəsildə - bərk fazalı modifikasiya üsulu ilə alınmış
mono- və bimetallik seolit katalizatorları üzərində metanolun
aromatik karbohidrogenlərə çevrilməsinin nəticələri müzakirə
edilmişdir.
Sonda aparılan tədqiqatların nəticələri ümumiləşdirilmişdir.
Dissertasiya nəticələr, istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı və
ixtisarların siyahısı ilə başa çatır.
Üçüncü fəsildə aparılmış müzakirənin qısa icmalı.
Silikat modulunun və işləmə müddətinin seolitlərin
katalitik, turşu və tekstur xassələrinə təsiri.
ZSM-5 tipli yüksəksilisiumlu seolitlərin iştirakı ilə metanolun
olefinlərə və aromatik karbohidrogenlərə çevrilməsi perspektivliyini
nəzərə alaraq, silikat modulunun, işləmə müddətinin və
modifikasiyaedici kationun təbiətinin katalizatorun fiziki-kimyəvi və
katalitik xassələrinə təsirini öyrənmək əhəmiyyət kəsb edirdi.
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Metanolun çevrilməsi və məhsula görə seçicilik seolitin silikat
modulundan çox asılıdır (şəkil 1).
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Şəkil 1. HZSM-5 (SiO2/Al2O3=61, 200) üzərində metanolun
çevrilməsinin və məhsulların seçiciliyinin reaksiya müddətindən
asılılığı; T=4500C, v=4,0saat-1, CH3OH:N2=1:8.
-C2–C4
(SiO2/Al2O3=61);
Δ-C2–C4
(SiO2/Al2O3=200);
▪-DME
(SiO2/Al2O3=61); □-DME (SiO2/Al2O3=200); ●-metanol çevrilməsi
(SiO2/Al2O3=61); ○-metanol çevrilməsi (SiO2/Al2O3=200)
Silikat modulu 61 olan seolitdə, reaksiya müddətinin artması
ilə metanolun çevrilməsi və C2-C4 olefinlərinə görə seçicilik
əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Metanolun çevrilməsində və C2-C4 –ün
seçiciliyində ən güclü azalma 10 saatlıq reaksiya müddətindən sonra
müşahidə olunur. Əgər 10 saatlıq işləmə müddətində DME-nin
seçiciliyi cəmi 2,0% təşkil edirsə, 22 saatlıq iş zamanı bu, 89%-ə
çatır. Silikat modulu 200 olan HZSM-5 seoliti üçün tədqiq olunan
reaksiyada bütün zaman intervalında metanolun yüksək çevrilməsi və
C2-C4–ün yüksək seçiciliyi müşahidə olunur. 22 saat reaksiya
müddətində metanolun çevrilməsi 97,0%, C2-C4-ə görə seçicilik isə
72,0% təşkil edir və bu zaman DME-nin alınması nəzərəcarpacaq
qədər az olur. Silikat modulunun artması ilə seolitin stabil işləmə
müddəti aydın şəkildə artır. Seolitlərin katalitik xassələrinin işləmə
müddətindən asılı olaraq dəyişməsi metanolun çevrilməsi zamanı
9

seolitin turşu və tekstur xassələrinin dəyişməsi ilə əlaqədardır.
Seolitin silikat modulunun artması ilə güclü turşu mərkəzlərinin
qatılığının nəzərə çarpacaq dərəcədə azalması müşahidə olunur.
Bununla belə, silikat modulu 61 olan seolit üçün reaksiyadan sonra
(22 saat işləmə) güclü turşu mərkəzləri yox olur, silikat modulu 200
seolitin turşuluğu isə cüzi dəyişir.
HZSM-5 (61) seolitinin aktivliyinin itirilməsi həm də onun
xüsusi səthinin (288-dən 27 m2/q-a) və məsamələrin ümumi
həcminin (0,24-dən 0,03 sm3/q-a) kəskin azalması və koksun
miqdarının isə (11,5 kütlə %-nə qədər) artması ilə əlaqədardır.
HZSM-5 (200) seolitinin turşu xassəsi və tekstur xüsusiyyətləri isə
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmir. Koksun miqdarı cəmi 2,9 kütlə %-i
təşkil edir. Beləliklə, HZSM-5 (61) seolitinin aktivliyinin işləmə
müddətindən asılı olaraq azalmasının səbəbi seolitin səthinin, turşu
mərkəzlərinin və məsamələrinin koks çöküntüləri ilə bloklanması
nəticəsində aktiv mərkəzlər olan güclü turşu mərkəzlərinin yox
olması ilə əlaqədardır.
Metanolun çevrilməsi prosesində seolitlərin H-formasının
sürətli dezaktivləməsi baş verdiyi üçün biz müxtəlif modifikasiya
üsullarından istifadə etməklə seolitlərin keçid və nadir torpaq
metalları ilə modifikasiyasını həyata keçirdik.
ZSM-5 seolitinin turşu və katalitik xassələrinə modifikasiya
üsullarının və modifikatorların qatılığının təsiri.
Metanolun çevrilməsində ion mübadiləsi, kationunun təbiəti
aromatik karbohidrogenlərin (ArK) çıxımına əhəmiyyətli dərəcədə
təsir göstərir (şəkil 2). Qələvi-torpaq metallarının kation formaları
(Sr və Ba) aşağı aktivlik nümayiş etdirir (ArK-nın çıxımı müvafiq
olaraq 2,5–8,1 kütlə %-i və 1,2–4,2 kütlə %-i təşkil edir). Na
kationlarını Zn, Sc və Gd kationları ilə əvəz etdikdə aromatikləşmə
aktivliyi əhəmiyyətli dərəcədə artır. ZSM-5 tipli seolitin kation
formaları arasında ən yüksək aktivliyi seolitin nadir torpaq elementli
(NTE) forması (Gd-ZSM-5) nümayiş etdirir. Seolitin H-forması
(HZSM-5) aşağı aktivliyə malikdir və işləmə müddətinin artması ilə
aktivlik tədricən azalır. Temperaturun 300°C-dən 400°C-ə qədər
artması ilə aromatik karbohidrogenlərin çıxımı 17.3% kütlədən
10
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15.4% kütlənə qədər azalır. Aromatik karbohidrogenlərin çıxımının
artmasına görə ZSM-5 tipli seolitin kation formalarını aşağıdakı
sıraya düzmək olar:
GdZSМ-5 ˃ ScZSМ-5 ˃ ZnZSМ-5 ˃ SrZSМ-5 ˃ BaZSМ-5
30
20
10
0
290

310

330
350
370
0
Temperatur, С

390

0.81 BaZSM-5

0.80 SrZSM-5

0.73 ZnZSM-5

0.83 ScZSM-5

0.70 GdZSM-5

0.83 HZSM-5

Şəkil 2. Müxtəlif temperaturlarda aromatik karbohidrogenlərin
çıxımının kationun təbiətindən asılılığı (T=400°C, v=2, 0saat-1).

p-Ksilola görə selektivlik, %

Kationun təbiəti ksilol fraksiyasında p-izomerin paylanmasına
da əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir (şəkil 3).
70
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40
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55,7
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Şəkil 3. p-Ksilolun seçiciliyinin mübadilə kationunun
təbiətindən asılılığı (Т=400 °С, v=2,0saat-1).
p-Ksilol üçün ən aşağı seçicilik seolitin H-forması iştirakında
(38.5%) müşahidə olunur. Zn2+-dən Gd3+-ə keçdikcə p-ksilolun
seçiciliyi artır. Məsələn, ZnZSM-5 və GdZSM-5-də p-ksilolun
seçiciliyi uyğun olaraq 43.8% və 55.7% təşkil edir (şəkil 3).
Seolitlərin kation formaları arasında ən yüksək para-selektivliyi
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(64.3%) seolitin Ba-forması nümayiş etdirir. Lakin aromatik
karbohidrogenlərin çıxımına görə seolitin Ba-forması Sc və Gdformalarından əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Seolitin Sc və Gdformalarının daha yüksək aktivliyi skandium və qadolinium
kationlarının yüksək polyarlaşma qabiliyyəti ilə izah edilə bilər.
HZSM-5-də güclü turşu mərkəzlərin qatılığı onun tədqiq edilmiş
kation formalarına nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir (cədvəl
1). SrZSM-5 və BaZSM-5-də güclü proton-donor mərkəzlərinin
miqdarı az olub cəmi 18.3 və 10.7 mkmol ∙ q-1 təşkil edir. İon
mübadiləsi nəticəsində zəif (E<95kC/mol) və güclü turşu
mərkəzlərinin (E˃130kC/mol) qatılığı azalır. Qeyd etmək lazımdır
ki, seolitin çoxyüklü kationlarla modifikasiyası (Zn2+, Sc3+, Gd3+)
yeni, daha güclü aproton turşu mərkəzlərinin əmələ gəlməsi ilə
nəticələnir. ZnZSM-5, ScZSM-5 və GdZSM-5-də aproton turşu
mərkəzlərinin miqdarı isə 117.5-124.6 mkmol∙q-1 təşkil edir.
Cədvəl 1.
Turşu mərkəzlərinin paylanmasına kationun təbiətinin
təsiri (E, kC/mol).
Katalizator

Е<95

95<Е<130

Е˃130

Yüksək
temperaturlu
“çiyinlər”

130<Е<(160-175)

0,83HZSМ-5
0,81BaZSМ-5
0.80SrZSМ-5
0.73ZnZSМ-5
0.83ScZSМ-5
0.70GdZSМ-5

618
370.6
347.7
190.4
192.6
198.8

212.6
196.5
220.3
228.4
232.6
239.2

329.4
10.7
18.3
194.4
198.7
202.3

75.5(˃165°С)
77.4(˃165°С)
80.2(˃165°С)

118.9
121.3
122.1

Beləliklə, metanolun aromatik karbohidrogenlərə (ArK)
çevrilməsində
pentasillərin
kation
formalarının
katalitik
xüsusiyyətləri kationların təbiəti, yükü, ölçüsü, proton və aproton
turşu mərkəzlərinin qatılığından asılıdır.
Metalların təbiətinin pentasilin katalitik xassələrinə təsiri
tərkibində 1.0 kütlə%-i modifikator olan HZSM-5 seolit nümunələrində öyrənilmişdir. Temperaturun artması ilə modifikasiya
olunmamış seolitin aktivliyi azalır, bu isə kokslaşma prosesi
nəticəsində HZSM-5-in dezaktivləşməsi ilə əlaqədardır (şəkil 4).
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Zr-HZSM-5

Cr-HZSM-5
HZSM-5

La-HZSM-5

35
30
25
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10
350

380

400

Temperatur, 0С

Şəkil 4. Modifikasiya olunmuş katalizatorlar üzərində C6+ ArKnın çıxımının temperaturdan asılılığı, (T=400°C, v=2.0 saat-1).
HZSM-5-in metallarla (Ga, Cr, La, Zr) 1.0 küt. %-i miqdarında
modifikasiya olunması onların aromatik karbohidrogenlərin (ArK)
əmələ gəlməsində aktivliyini artırır. Temperatur yüksəldikcə C6+
ArK-nın çıxımı artır. C6+ ArK-nın ən yüksək çıxımı 400°C
temperaturda Ga-HZSM-5 katalizatoru üzərində (34.3 küt.%-i) əldə
edilir. C6+ aromatik karbohidrogenlərin çıxımının azalmasına görə
katalizatorları aşağıdakı sıraya düzmək olar:
Ga-HZSM-5˃Cr-HZSM-5˃Zr-HZSM-5˃La-HZSM-5˃HZSM-5.
HZSM-5 katalizatoru iştirakında 350°C-də ksilol fraksiyasının
çıxımı 20.8 küt.%-dir. Bununla belə, 380-400°C temperatur
intervalında ksilol fraksiyasının çıxımı azalır və 13.4-15.8 küt.%-i
təşkil edir. H-pentasilin modifikasiyası isə bu temperatur intervalında
ksilol fraksiyasının çıxımının artmasına kömək edir. Metalla
modifikasiya olunmuş nümunələr üzərində 400°C-də ksilol
fraksiyasının çıxımı 15.4–18.8 küt.%-i təşkil edir. Ksilol
fraksiyasının ən yüksək çıxımı Ga-HZSM-5-də (18.8 küt.%-i), ən az
çıxımı isə (15,4 küt.%-i) La-HZSM-5-də müşahidə olunur.
p-Ksilola
görə
seçicilik
əhəmiyyətli
dərəcədə
modifikasiyaedici metalın təbiətindən asılıdır (şəkil 5). HZSM-5-in
metallarla (Ga, Cr, La, Zr) modifikasiyası ksilol fraksiyasında pksilolun miqdarının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olur.
400°C-də seolitin H-formasında para-selektivlik cəmi 38.5%,
metallarla modifikasiya edilmiş formalarında isə 49.5-56.8% təşkil
13

edir. La və Zr ilə modifikasiya olunmuş nümunələr ən yüksək paraselektivlik göstərir və seçicilik uyğun olaraq 53.6 və 56.8% təşkil
edir.

Şəkil 5. Modifikasiyaedici metalın təbiətinin p-ksilolun
seçiciliyinə təsiri, (T=400°C, v=2.0 saat-1).
Modifikasiya nəticəsində HZSM-5-in aktivliyi və paraselektivliyində baş verən dəyişikliklər turşu mərkəzlərinin qatılığının
dəyişməsi ilə əlaqədar ola bilər.
HZSM-5-nin tərkibinə 1.0 küt.%-i modifikatorun daxil
edilməsi güclü turşu mərkəzlərinin qatılığına mühüm dərəcədə təsir
göstərir. Güclü turşu mərkəzlərinin qatılığında ən əhəmiyyətli azalma
HZSM-5-in lantan və sirkonium ilə modifikasiya olunmuş
formalarında müşahidə olunur. Güclü turşu mərkəzlərinin qatılığı
542-dən 308-312 mkmol∙q-1-ə qədər azalır. Seolitin güclü Brensted
turşu mərkəzlərinin qatılığının azalması yan reaksiyaların getməsini
güclü şəkildə ləngidir və bununla da katalizatorun paraselektivliyinin artmasına səbəb olur.
Beləliklə, modifikasiyaedici metalın təbiəti C6+ aromatik
karbohidrogenlərin çıxımına və p-ksilolun seçiciliyinə əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir və bu da modifikasiya nəticəsində
katalizatorun turşu xassələrinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Metanolun
p-ksilola çevrilməsi zamanı La və Zr ilə modifikasiya olunmuş
katalizatorlar daha yüksək para-selektivlik nümayiş etdirirlər.
Zr-in qatılığının təsirinin tədqiqi (1.0-dən 10.0 küt.%-nə qədər)
göstərdi ki, HZSM-5-də sirkoniumun qatılığının 1.0-dan 5.0 küt.%nə qədər artması ilə ksilol fraksiyasının (16.5 -dən 22.5 küt.%-nə
qədər) və C6+ aromatik karbohidrogenlərin çıxımında (30.1 -dən 35.3
küt.%-nə qədər) artım müşahidə olunur. Bununla yanaşı,
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sirkoniumun miqdarının 10.0 kütlə %-nə qədər artması ilə ksilol
fraksiyasının (15.7 küt.%-nə qədər) və С6+ ArK-nin çıxımlarında
(27.2 küt.%-nə qədər) əhəmiyyətli dərəcədə azalma müşahidə olunur.
HZSM-5-də sirkoniumun qatılığının 1.0-dən 5.0 küt.%-nə
qədər artması ksilol fraksiyasının və p-ksilola görə seçiciliyin kəskin
artmasına (56.8-dən 73.0%-ə) gətirib çıxarır. Modifikatorun
miqdarının 10.0 küt.%-nə qədər artması ilə para-selektivliyin daha da
artması (77.8%) baş verir, lakin ksilol fraksiyasının çıxımında (14.7
küt.%-i) əhəmiyyətli azalma baş verir. p-Ksilola görə yüksək
seçicilik ZSM-5 seolitinin analoqları, ultrasil (УС) və ЦВН tipli
pentasillərdə də müşahidə edilir.
Modifikasiya edilmiş pentasillərin yüksək para-selektivliyinin
səbəbi seolitin turşu xassələrinin və məsaməli strukturunun
dəyişməsi ilə əlaqəlidir. Bu da modifikatorun seolitin kristal
quruluşuna olan təsiri ilə izah olunur. Zr-in qatılığının artması ilə
güclü turşu mərkəzlərinin qatılığının tədricən azalması və
katalizatorun sorbsiya qabiliyyətinin azalması müşahidə olunur.
Məsələn, katalizatorda Zr-in qatılığının 5.0 küt.%-nə qədər artması
ilə n-heptanın sorbsiya qabiliyyəti 0.167-dən 0.098 sm3/q-a,
benzolun isə 0.080-dən 0.054 sm3/q-a qədər azalır. Alınmış nəticələr
sübut edir ki, modifikator seolitin kanallarına daxil olaraq
məsamələrin həcminin azalmasına səbəb olur.
Beləliklə, H-pentasilin sirkonium ilə kimyəvi modifikasiyası
nəticəsində turşu mərkəzləri gücünə görə yenidən paylanır və güclü
turşu mərkəzlərinin qatılığının azalması, orta güclü turşu
mərkəzlərinin əmələ gəlməsi və seolitin məsaməli strukturunun
dəyişməsi baş verir. Bu amillər son nəticədə katalizatorun paraselektivliyinin artmasına kömək edir.
Nadir torpaq elementlərinin təbiəti və qatılığının ZSM-5
seolitinin fiziki-kimyəvi və metanolun C2-C3 olefinlərinə
çevrilməsində katalitik xassələrinə təsiri.
Nadir torpaq metallarının (La, Pr, Yb) pentasil tipli seolitə
uyğun metalların nitratlarının sulu məhlullarından istifadə etməklə
hopdurulması, sonra 550°C-də duzun parçalanması ilə alınan
katalizatorların fiziki-kimyəvi xassələrinin və metanolun C2-C3
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olefinlərə və aromatik karbohidrogenlərə çevrilməsi reaksiyasında
katalitik aktivliyinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə səbəb olur.
ZSM-5 seolitinin H forması C2-C3 olefinlərinə görə aşağı aktivlik
nümayiş etdirir. 300°C temperaturda HZSM-5 iştirakında etilen və
propilenin miqdarı müvafiq olaraq 16.4 və 18.5 küt.%-i təşkil edir.
HZSM-5-in modifikasiyası katalizatorun katalitik xassələrinin
dəyişməsinə gətirib çıxarır. HZSM-5-dən fərqli olaraq, modifikasiya
olunmuş katalizatorlar 300–350°C temperatur intervalında C2–C3
alkenlərinin əmələ gəlməsində yüksək seçicilik nümayiş etdirirlər.
Modifikasiya olunmuş katalizatorların iştirakı ilə alınan qaz
məhsullarında etilen və propilenin miqdarı uyğun olaraq 21.2-29.8 və
25.8-31.8 kütlə%-i təşkil edir. Lantan ilə modifikasiya olunmuş
katalizator nümunəsi ən yüksək aktivlik nümayiş etdirir. Bu nümunə
üzərində 300°C temperaturda etilen və propilen çıxımı müvafiq
olaraq 29.8 və 26.4 küt.%-i təşkil edir.
Pentasilin tərkibində olan NTE-nin təbiəti və qatılığının
metanolun karbohidrogenlərə çevrilməsinə və p-ksilola görə
seçiciliyinə təsiri.
Seolitin NTE ilə modifikasiyası nəticəsində katalizatorun
ksilola görə para-selektivliyində də artım müşahidə olunur (şəkil 6
b). Modifikasiya edilmiş bütün katalizator nümunələri iştirakında
400°C temperaturda metanolun karbohidrogenlərə çevrilməsi (şəkil 6
a) və p-ksilola görə selektivliyin əhəmiyyətli dərəcədə artması
müşahidə olunur.

Şəkil 6. Modifikasiyaedici metalın təbiətinin metanolun
karbohidrogenlərə çevrilməsinə (a) və ksilol qarışığında
p-ksilolun miqdarına təsiri (b), (400°C, v=2.0 saat -1).
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Bundan əlavə, NTE metalları ilə modifikasiya olunmuş
katalizatorlarda p-ksilola görə seçicilik əhəmiyyətli dərəcədə metalın
təbiətindən asılıdır. p-Ksilola görə maksimum seçicilik La-HЦВМ-5də əldə olunur və 62.3% təşkil edir (şəkil 6 b). Modifikatordan asılı
olaraq katalizatorlar p-ksilola görə seçicilik qabiliyyətinin
azalmasına görə aşağıdakı kimi sıraya düzülür:
La-НZSM-5 > Pr-НZSM-5 > Yb-НZSM-5> НZSM-5
Porometrik tədqiqatlar göstərmişdir ki, seolitin metallarla
modifikasiyası zamanı seolitin xüsusi səthi, həcmi və məsamələrinin
radiusu azalır. Göründüyü kimi, bu onunla izah olunur ki,
modifikasiya nəticəsində seolitdə H+-in bir hissəsi metal kationları ilə
mübadilə olunur, həmçinin seolitin səthi və kanallarında metal
oksidlərinin çökməsi baş verir ki, bu da xüsusi səth sahəsinin 288.5 –
dən 256.3 m2/q-a, məsamələrin həcminin 0.24 –dən 0.19 sm3/q-a
qədər və məsamələrin effektiv radiusunun 10-110-dan 8-80Å-ə qədər
azalması ilə müşayiət olunur. NTE-nin НZSM-5-ə daxil edilməsi
turşu mərkəzlərinin qatılığına da təsir göstərir. Modifikatorun eyni
qatılığında (2.5 küt.%-i) güclü turşu mərkəzlərinin qatılığında ən
böyük azalma La ilə mübadilə olunmuş nümunədə müşahidə olunur.
Beləliklə, НZSM-5 seolitinin tərkibindəki nadir torpaq
elementlərinin (La, Pr, Yb) təbiəti onun seçiciliyində və katalitik
aktivliyində həlledici rol oynayır. Bu dəyişiklilər kimyəvi
modifikasiya nəticəsində katalizatorların turşu və tekstur
xüsusiyyətlərinin dəyişməsi ilə əlaqələndirilir. NTE-nin təbiəti ksilol
qarışığında ksilolların paylanmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərir. НZSM-5 tərkibinə 2.5 küt.%-i NTE-nin daxil edilməsi pksilola görə seçiciliyin 30.2%-dən 62.3%-ə qədər artmasına səbəb
olur.
ZSM-5 tipli seolit əsaslı bimetallik katalizatorlar
iştirakında metanolun karbohidrogenlərə çevrilməsi.
HZSM-5 seolitinin metal modifikatorlarla (Zn-La, Zn-Zr, LaZr) ikiqat modifikasiyası ksilol fraksiyasının çıxımının və p-ksilola
görə seçiciliyinin daha da artmasına səbəb olur (şəkil 7).
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Şəkil 7. İkiqat modifikasiyanın ksilol fraksiyasının çıxımına
(1) və p-ksilola görə seçiciliyə (2) təsiri (400°C, modifikatorların
miqdarı 1.0 küt.%-i).
Ksilol fraksiyasının ən yüksək çıxımı 1.0 küt.%-i La və 1.0
küt.%-i Zr ilə modifikasiya olunmuş katalizatorda müşahidə olunur.
Ksilol fraksiyasının çıxımı 19.1 kütlə%-nə, p-ksilola görə seçicilik
isə 62.5%-ə çatır.
H-pentasil (ZSM-5) seolitin tərkibindəki holmium və
fosforun qatılığının metanolun çevrilməsi zamanı p-ksilola və C2C4 olefinlərə görə seçiciliyə təsiri.
H-pentasilin tərkibinə NTE və fosforun ardıcıl daxil edilməsi
ilə modifikasiyası onun xassələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərir. Holmiumun H-pentasilin tərkibinə daxil edilməsi onun
ksilollara və C2-C4 olefinlərə görə seçiciliyinin əhəmiyyətli dərəcədə
dəyişməsinə səbəb olur (şəkil 8).
H-pentasildə holmiumun miqdarının 1.0-dən 5.0 küt.%-nə
qədər artması ilə ksilolların çıxımı azalır (21.4 -dən 16.1 küt.%-nə
qədər) və C2-C4 olefinlərə görə seçicilik artır. Bununla belə, bu halda
p-ksilola görə seçiciliyin əhəmiyyətli dərəcədə artması müşahidə
olunur. Katalizatorda holmiumun qatılığının 1.0-dən 5.0 küt.%-nə
qədər artması ilə p-ksilola görə seçiciliyin 62.1-dən 76,6%-ə qədər
artması müşahidə edilir.
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Şəkil 8. Ho-H-pentasil katalizatorunun tərkibindəki
holmiumun qatılığının ksilollara görə çıxıma (1) və C2-C4
olefinlərə (2) görə seçiciliyə təsiri (T=400°C, v=2.0saat-1).
5% Ho-H-pentasil (HПС) katalizatorun ammonium hidrofosfat
ilə əlavə modifikasiyası C2-C4 olefinlərinin çıxımını nəzərəçarpacaq
dərəcədə artırır və ksilolların çıxımını isə azaldır. Tərkibində Ho olan
katalizatorda fosforun miqdarının 4.0 küt.%-nə qədər artması
olefinlərin selektivliyinin 59.3%-ə qədər artmasına və ksilolların
çıxımının 9.8 küt.%-nə qədər azalmasına səbəb olur. Bu halda pksilola görə seçicilik 94.2%-ə qədər artır (şəkil 9). Tərkibində Ho
olan katalizatorda fosforun optimal miqdarını 2.0 küt.%-i qəbul
etmək olar ki, bu zaman ksilollara görə çıxım 14.5 küt.%-i, p-ksilola
görə selektivlik 85.7%, C2-C4 olefinlərə görə selektivlik 53.4% təşkil
edir (şəkil 9).
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Şəkil 9. Fosforun qatılığının p-ksilolun seçiciliyinə
təsiri.(T=400°C, v=2,0saat-1)
Beləliklə, güclü Brensted turşu mərkəzlərinin qatılığının
azalması, yeni Lyuis turşu mərkəzlərinin əmələ gəlməsi və
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modifikasiya nəticəsində seolitin məsamələrinin həcminin azalması
katalizatorların para-selektivliyinin artmasının əsas səbəbləridir.
Dördüncü fəslin qısa xülasəsi
Mono- (Zr, Mo, W, Cr və Ni) və bimetalik (Zr-Mo, Zr-W)
modifikasiyanın pentasillərin fiziki-kimyəvi, metanolun aromatik
karbohidrogenlərə çevrilməsində katalitik xassələrinə və
katalizatorun para-selektivliyinə təsiri.

Ksilol fraksiyasının çıxımı,
küt.%

Pentasil əsasında bərk fazalı modifikasiya üsulu ilə hazırlanmış
mono- və bimetallik katalizatorların tərkibindəki metal nanotozların
(Zr, Mo, W) təbiəti və qatılığı onların fiziki-kimyəvi və katalitik
xassələrinə, bilavasitə ksilol fraksiyasının çıxımına və p-ksilola görə
seçiciliyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir (şəkil 10).
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Şəkil 10. Ksilol fraksiyasının çıxımının modifikasiyaedici
metalın təbiətindən və qatılığından asılılığı (Т=400 °С, v=2saat-1).
HZSM-5 seolitinin tərkibinə modifikatorların daxil edilməsi
ksilol fraksiyasının çıxımının artmasına səbəb olur (şəkil 10).
Məsələn, seolitin tərkibində volfram nanotozunun miqdarının artması
ksilol fraksiyasının çıxımının 15.4 -dən 20.1 küt.%-nə qədər
artmasına səbəb olur.
Aktivlik baxımından Mo və W nanotozları ilə modifikasiya
olunmuş seolit katalizatorları bir-birindən az fərqlənir. Tərkibində
eyni miqdar (2.0 küt.%-i) metal olan Zr tərkibli katalizator W tərkibli
katalizatora (45.3%) nisbətən p-ksilola görə daha yüksək seçicilik
(52.4%) nümayiş etdirir. Katalizatorda volframın miqdarının 6.0
20

p-ksilola görə seçicilik, %

küt.%-nə qədər artması ilə p-ksilolun seçiciliyi 62.5%-ə çatır (şəkil
11).
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Şəkil 11. p-Ksilolun seçiciliyinin modifikasiyaedici metalın
qatılığı və təbiətindən asılılığı (Т=400 °С, v=2.0saat-1).
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6%W-HZSM-5 katalizatorunun tərkibinə 0.5-1.5 küt.%-i
sirkoniumun daxil edilməsi ksilol fraksiyasının çıxımına az təsir edir,
lakin p-ksilola görə seçicilik nəzərəçarpacaq dərəcədə artır (şəkil 12).
Bimetallik katalizatorun tərkibindəki sirkoniumun miqdarı 1.5
küt.%-nə bərabər olanda p-ksilolun seçiciliyi 68.0%-ə qədər artır.
Tərkibdə sirkoniumun daha da artması (2.5-3.0 küt.%-i) ksilol
fraksiyasının çıxımını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır (15.8 küt.%-ə
qədər), lakin p-ksilolun seçiciliyinin daha da artmasına (71.6 küt.%nə qədər) səbəb olur.

3

Şəkil 12. Bimetalik Zr-6%W-HZSM-5 katalizatorunda
sirkonium nanotozunun qatılığının ksilol fraksiyasının çıxımına
və p-ksilolun seçiciliyinə təsiri (T=400°C, v=2.0 saat-1).
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Modifikasiya nəticəsində modifikator H-formalı seolitin turşu
mərkəzləri ilə qarşılıqlı əlaqə yaradır və güclü turşu mərkəzlərinin
paylanmasına təsir edir. Katalizatorun tərkibində W-ın 6.0 küt.%-nə
qədər artması güclü turşu mərkəzərinin qatılığının 542-dən 201
mkmol∙q-1-ə, turşu mərkəzlərinin ümumi qatılığının isə 528 mkmol
∙ q-1-ə qədər azalmasına səbəb olur. W tərkibli katalizatorun 3.0
küt.%-i Zr ilə modifikasiyası güclü turşu mərkəzlərinin qatılığını 198
mkmol∙q-1-ə qədər azaldır, həmçinin katalizatorun xüsusi səthi və
məsamələrinin həcmi də azalır. 6%W-HZSM-5 katalizatorunun
tərkibinə 3.0 küt.%-i Zr-un əlavə edilməsi onun xüsusi səthini 237.5dən 233.6 m2/q-a, məsamələrin həcmini isə 0.183-dən 0.168 sm3/q-a
qədər azaldır.
Beləliklə, HZSM-5-in nanotozlarla modifikasiyası onun turşu
mərkəzlərinin güc baxımından yenidən paylanmasına və
modifikatorların daxil olduğu yeni aktiv mərkəzlərin əmələ
gəlməsinə gətirib çıxarır, həmçinin katalizatorun xüsusi səthi və
məsamələrinin həcmini azaldır. Zr və W tərkibli HZSM-5 seoliti
metanoldan p-ksilolun alınması üçün aktiv katalizatordur. HZSM-5-i
müvafiq olaraq Zr və W nanotozları ilə 1.5-2.0 küt.%-i və 6.0 küt.%i miqdarında modifikasiya etməklə, para-selektivliyi artıran (68.171.6%) bimetallik katalizator əldə edilmişdir.
Müəyyən olunmuşdur ki, seolitdə silikat modulu 61-dən 103-ə
qədər artdıqca ksilol fraksiyasının çıxımı 15.9 küt.%-dən 13.8 küt.%ə qədər azalır.
H-ultrasilin tərkibinə 6.0 küt.%-nə qədər Mo-nanotozunun
əlavə edilməsi ksilol fraksiyasının çıxımının 21.1 küt.%-nə qədər
artmasına səbəb olur. НЦВН və НЦВМ tipli seolitlərin Mo-nin 6.0
küt.%-i miqdarı ilə modifikasiyası zamanı da eyni təsir əldə edilir.
Bu katalizatorlarda p-ksilolun seçiciliyi 63.7-64.8%-ə çatır. 6% MoНЦВМ katalizatorunun Cr nanotozu ilə 0.5-1.5 küt.%-i miqdarında
əlavə modifikasiyası ksilol fraksiyasının çıxımına az təsir göstərir,
lakin para-selektivliyin əhəmiyyətli dərəcədə (68.9%) artmasına
kömək edir (şəkil 13).
Cr nanotozunun qatılığının artması ksilol fraksiyasının
çıxımının nəzərəçarpacaq dərəcədə azalmasına səbəb olur (16.0
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küt.%). Modifikasiyaedici nanotozun təbiəti ksilol fraksiyasının
çıxımına və p-ksilola görə seçiciliyə təsir göstərir.
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Şəkil 13. 6% Mo-HЦВМ-in tərkibində xrom
nanotozunun qatılığının ksilol fraksiyasının çıxımına və pksilolun seçiciliyinə təsiri (Т=400°С, v=2,0saat-1)
Ksilol fraksiyasının ən yüksək çıxımı (21.7–22.3 küt.%-i)
tərkibində Cr və V olan bimetalik katalizatorlarda əldə edilir. pKsilola görə ən yüksək selektivlik tərkibində Zn və V olan bimetalik
katalizatorlarda əldə edilir. Bu nümunələrdə p-ksilola görə selektivlik
69.8-70.8% təşkil edir. Nanotozların (Cr, Zn, Ni, V) pentasillərin
xassələrinə promotorlaşdırıcı təsiri onun turşu mərkəzlərinin gücünə
görə yenidən paylanması, yeni orta aktiv turşu mərkəzlərinin əmələ
gəlməsi və katalizatorun məsaməli strukturun dəyişməsi ilə
əlaqələndirilir. Modifikasiya olunmuş seolitlərin turşu xassələrinin
dəyişməsi metanolun aromatik karbohidrogenlərə çevrilməsi zamanı
onların katalitik xassələrinə və katalizatorun para-selektivliyinə təsir
göstərir.
ZSM-5 tipli yüksəksilisiumlu seolitin fiziki-kimyəvi və
metanolun p-ksilola çevrilməsində katalitik xassələrinə
Ce0.1Mg0.90Al2O4 və Gd0.1Mg0.90Al2O4 nanotozlarının miqdarının
təsiri.
Tərkibində şpinel strukturlu nanotozlar olan H-pentasilin fizikikimyəvi və katalitik xassələrinin öyrənilməsi xüsusi maraq doğurur.
Rentgenfaza analizi göstərdi ki, şpinel fazasının formalaşması 80023

1200°C temperatur intervalında baş verir. Nanotozun ölçüsü termiki
işləmədən asılıdır. 2 saat ərzində 800, 1000 və 1200°C-də
temperaturda işlənmiş nümunələr üçün rentgenfaza analizləri
aparılmışdır. MgAl2O4, Ce0.1Mg0.90Al2O4, Ce0.05Mg0.95Al2O4 CeO2
tərkibli nümunələrin difraktoqramları şəkil 14-də göstərilmişdir.
Katalitik sistemlər termiki emal olunmuş nanotozların 1.0-10.0 və
HZSM-5 90-99 küt.% miqdarında qarışdırılması ilə əldə edilmişdir.

Şəkil
14.
Ce0,10Mg0,90Al2O4
difraktoqramları.

MgAl2O4 (I),
Ce0,05Mg0,95Al2O4 (II),
(III)
və
CeO2
(IV)
tərkiblərinin

Nəticələrdən məlum olmuşdur ki, 350–400°C temperatur
intervalında metanolun çevrilmə dərəcəsi həm seolitin H-formasında,
həm də modifikasiya olunmuş nümunələr üzərində 100% təşkil edir.
Metanolun əsas çevrilmə məhsulları C2-C4 olefin
karbohidrogenləri (30-40%), C5+ alifatik karbohidrogenlər (15-25%)
və C6-C8 aromatik karbohidrogenlərdir (25-40%). p-Ksilolun əmələ
gəlmə seçiciliyi modifikasiyaedici nanotozun təbiətindən asılıdır. НZSM-5-in CeO2, СexMg1-xAl2O4 (GdхMg1-xAl2O4) və СexMg1-хAl2O4
(GdхMg1-хAl2O4) nanotozları ilə 1.0 küt.%-i miqdarında
modifikasiyası katalizatorların katalitik xassələrinin dəyişməsinə
səbəb olur. H-ZSM-5-in tərkibinə modifikatorun 1.0 küt.%-i daxil
edilməsi p-ksilola görə seçiciliyi yaxşılaşdırır. H-ZSM-5-in
tərkibindəki modifikatorların miqdarı 1.0 küt.%-i olduqda, H-ZSM-5
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ilə müqayisədə p-ksilola görə seçicilik 34-dən 63%-ə yüksəlir.
HZSM-5 modifikasiya edildikdə katalizatorların p-ksilola görə
seçiciliyi və aromatik karbohidrogenlərin çıxımı aşağıdakı
ardıcıllıqla artır:
HZSM-5<MgAl2O4<CeO2<Ce0.05Mg0.95Al2O4
(Gd0.05Mg0.95Al2O4)<Ce0.1Mg0.9Al2O4(Gd0.1Mg0.9Al2O4)

25

80,00
1

20

75,00
70,00

15

65,00
10

2

60,00

5

55,00

0

P-ksilolun seçiciliyi, %

Ksilol fraksiyasının çıxımı
kütlə%

Tədqiq olunan nümunələr arasında Ce0.1Mg0.9Al2O4
(Gd0.1Mg0.9Al2O4) nanotozu ilə modifikasiya edilmiş nümunə pksilola görə ən yüksək seçicilik nümayiş etdirir. Bunu nəzərə alaraq,
HZSM-5-in Ce0.1Mg0.9Al2O4 ilə kompozisiyalarının katalitik
xassələri əlavə olaraq tədqiq edilmişdir. HZSM-5 seolitinin
tərkibindəki Ce0.1Mg0.9Al2O4 nanotozunun qatılığının ksilol
fraksiyasının çıxımına (1) və p-ksilola görə seçiciliyinə (2) təsiri
şəkil 15-də verilmişdir.
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Şəkil 15. HZSM-5 seolitinin tərkibindəki Ce0.1Mg0.9Al2O4
nanotozunun qatılığının ksilol fraksiyasının çıxımına (1) və pksilolun seçiciliyinə (2) təsiri (T=400°C, v=2,0saat-1).
Müəyyən edilmişdir ki, modifikatorun miqdarının 10.0 küt.%nə qədər artması ilə ksilol fraksiyasının çıxımında azalma
(13.2küt.%-i) və p-ksilola görə seçiciliyin isə artması müşahidə
olunur. Ksilolların yüksək çıxımı (17.0 küt.%-i) və p-ksilola görə
yüksək selektivlik (75.0%) müşahidə edilən katalizator tərkibində 5.0
küt.%-i Ce0.1Mg0.9Al2O4 nanotozu olan HZSM-5 nümunəsidir. 5.0
küt.%-i Gd0.1Mg0.9Al2O4 ilə modifikasiya edilmiş nümunədə də eyni
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qanunauyğunluq müşahidə olunur. Ksilol fraksiyasının çıxımı 18.0
küt.%-i, p-ksilola görə selektivlik isə 78,0% təşkil edir (şəkil 15).
Modifikasiya katalizatorun turşu və tekstur xassələrinə
əhəmiyyətli təsir göstərir. Ce0.1Mg0.9Al2O4 və Gd0.1Mg0.9Al2O4
nanotozları ilə modifikasiya olunmuş HZSM-5 əsaslı katalizatorların
para-seçiciliyinin artması modifikasiya nəticəsində qüvvətli Brensted
turşu mərkəzlərinin azalması, yeni orta qüvvəli turşu mərkəzlərin
əmələgəlməsi və seolitin məsamələrinin quruluşunun dəyişməsi ilə
şərtlənir.
Beləliklə, Ce0.1Mg0.9Al2O4 və Gd0.1Mg0.9Al2O4 nanotozları ilə
5.0 küt.%-i miqdarında modifikasiya edilmiş HZSM-5 tipli seolitlər
metanoldan ksilolların alınmasında aktivlik və yüksək paraselektivlik (75-78%) göstərirlər.
Nəticələr
1. H- və çoxyüklü kation (Sr, Ba, Sc, Zn, Gd) formalı ZSM-5
tipli yüksəksilisiumlu seolitlər 350-400°C temperaturda metanolun
aromatik karbohidrogenlərə çevrilməsi üçün aktiv katalizatorlardır.
Sonuncuların xassələrini seolitdəki Men+ kationlarının təbiətini,
yükünü və miqdarını dəyişdirməklə tənzimləmək olar. Aromatik
karbohidrogenlərin çıxımına görə modifikasiya olunmuş seolitlər
aşağıdaki sıra üzrə düzülür:
Gd-ZSM-5˃Sc-ZSM-5 ˃Zn-ZSM-5 ˃Sr-ZSM-5 ˃Ba-ZSM-5
Aşağı aktivliyə malik daha böyük kationlu (Sr, Ba) seolitlər p-ksilola
görə daha yüksək seçicilik nümayiş etdirirlər (60.5-64.3%). Daha
aktiv Gd-ZSM-5 katalizatorun iştirakında p-ksilolun seçiciliyi 55.7%
təşkil edir.
2. Metanoldan aromatik karbohidrogenlərin əmələ gəlməsinə
yalnız Brensted (B) deyil, həm də Lyuis (L) turşu mərkəzlərinin
məsul olduğu göstərilmişdir. Na+ kationlarının çoxyüklü Men+
kationları ilə əvəz edilməsi seolitin səthində güclü Brensted turşusu
mərkəzlərinin qatılığını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və yeni Lyuis
turşusu mərkəzləri əmələ gətirir və bu isə aromatik
karbohidrogenlərin çıxımının və p-ksilola görə seçiciliyin artmasına
səbəb olur.
3. ZSM-5 seolitinə hopdurma üsulu ilə daxil edilən metalın
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təbiəti və onun qatılığı aromatik karbohidrogenlərin əmələ
gəlməsində və ksilolların qarışığında p-ksilolun paylanmasında
həlledici rol oynayır. Aromatik karbohidrogenlərin və p-ksilolun
əmələgəlmə seçiciliyinə görə katalizatorlar aşağıdakı sıra üzrə
düzülür:
Zr-HZSM-5˃La-HZSM-5˃Cr-HZSM-5˃Ga-HZSM-5˃HZSM-5
p-Ksilola görə ən yüksək seçicilik 5% Zr-HZSM-5 katalizatorunda
əldə edilir və 73% təşkil edir.
4. Katalizatorların strukturu və tekstur xassələri elektron
mikroskopiya, rentgen faza analizi və azotun aşağı temperaturlu
adsorbsiyası üsulları ilə öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, seolitin
modifikasiyası seolitin morfoloji quruluşunda tekstur dəyişikliklərinə
səbəb olmur. Bərk fazalı modifikasiya və hopdurulma üsulu ilə
seolitin xüsusi səthinin və məsaməli strukturunun əhəmiyyətli
dəyişməsinə nail olunur. Seolit katalizatorunun aromatik
karbohidrogenlərə görə katalitik aktivliyinin və p-ksilola görə
seçiciliyinin dəyişməsi modifikatorların seolitin səthindəki güclü
turşu mərkəzləri ilə modifikatorların birbaşa qarşılıqlı təsiri,
nanohissəciklərinin seolitin xarici səthində və məsamələrində
lokallaşması nəticəsində baş verir.
5. Nanotozlardan (Mo, W, V, Cr, Ni, Zn) istifadə etməklə
HZSM-5 seolitinin bərk fazalı modifikasiyası üsulu ilə ilk dəfə
olaraq mono- və bimetallik katalizatorlar alınmış və onlar metanolun
aromatik karbohidrogenlərə çevrilməsində tədqiq edilmişdir. Bərk
fazalı modifikasiya üsulu ilə alınmış bimetallik katalizatorlar ion
mübadiləsi və hopdurma nəticəsində əldə edilən katalizatorlara
nisbətən metanolun ArK-a və p-Ksilola çevrilməsi zamanı daha
yüksək aktivlik nümayiş etdirirlər. Bimetallik Zr-W/HZSM-5 və VMo/HZSM-5 sistemləri ksilol fraksiyasının çıxımına (20,0-21,0%)
görə ən yüksək aktivlik nümayiş etdirir.
6. 450°C temperaturda metanolun çevrilməsi prosesində 61 və
200 silikat
modullu
HZSM-5
seolitinin dezaktivləşmə
qanunauyğunluqları tədqiq edilmişdir. Metanolun çevrilməsi və
məhsula görə seçicilik seolitin silikat modulundan güclü şəkildə asılı
olduğu göstərilmişdir. Silikat modulunun artması ilə katalizatorun
stabil işləməsi aydın şəkildə artır. İşləmə müddətinin 22 saata qədər
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artması ilə HZSM-5 (M=61) seoliti aktivliyini tamamilə itirir,
HZSM-5 (M=200) seolitinin məhsullara görə seçiciliyi isə az dəyişir.
Müəyyən edilmişdir ki, HZSM-5 (M=61) seolitnin aktivliyinin
itirilməsi onun xüsusi səthinin (288-dən 27 m2/q-a), məsamələrin
ümumi həcminin (0,24-dən 0,03 sm3/q-a) kəskin azalması seolitin
güclü turşu mərkəzlərinin və məsamələrinin koks çöküntüləri ilə
bloklanması nəticəsində güclü turşu mərkəzlərinin yox olması ilə
əlaqədardır.
7. Tənzimlənən xassələrə malik metal seolit katalizatorlarının
sintezi və katalitik təsirinin qanunauyğunluqları əsasında yeni
bimetalseolit katalizatorları, onların sintezi və modifikasiyası üsulları
təklif edilmişdir.
Mo, W, Zr, V və Gd0.1Mg0.90Al2O4
(Ce0.1Mg0.90Al2O4) nanotozları ilə bərk fazalı modifikasiya ilə əldə
edilən bimetallik katalizatorlar yüksək stabil işləmə qabiliyyətinə
(100 saat) malikdir və metanoldan p-ksilolun əmələ gəlməsi üçün
yüksək seçiciliyi (75-78%) təmin edir.
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