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 چکیده 
است.  انتخابی صنعتی ییایمیش ونیداسیاکسهای واکنش نیتراز مهم یکی 3لنیات ونیداسیاپوکس

توصیه  دیبه اپوکس لنیات ۀشدکنترل لیتبد یبرا کاربرد آنی است که تجار یستنقره تنها کاتال

 نقره ه باشدزیتاللن کایات ونیداسیاپوکس در( را EO) لنیات دیاکس پذیریگزینش 4. پروموترشودمی

 میبا سز یادینقره تا حد زحدود م یریپذنشیگز که دهندمشاهدات نشان میدهد. می شیافزا

باالتر نسبت به  یریپذنشیگز یبرا موثرتری جزئیدو  یپروموترها همچنان بایداما  یابد؛می شیافزا

Re, TM = ) 5واسطه تاو فلز مسزی یاثرات پروموترها این بررسی،د. در نشو جادیا لنیات دیاکس

, MoZnRh, شبا رو لنیات ونیداسیاپوکس روینقره بر هاییستکاتال ی( برا DFT6  ارزیابی

شده، انرژی جذب های ارائههای الکترونی کاتالیستمطابق اصول اولیه ویژگی. شوندمی

بیانگر ما  بررسی جینتا .شونداز نظریۀ حالت گذار محاسبه می فعالسازینرژی اها و دهندهواکنش

مقدار به موازنۀ  8دهندهالکترونسزیم و  7کشنده( الکترونی)ها TM بیکه ترک هستندوع موضین ا

 ژنیاکس یهاگونه لیاز تشک یریبا جلوگموازنۀ بار انتقالی  .کندکمک می یستبه کاتال انتقالیبار 

جب مو که) دوستنترولکا نقرهو مراکز  (کنندیم ترآسانرا  لنیاحتراق ات دوست )کههسته

حداکثر را  یلن اکسایدتاپذیری گزینش شوند(،می یلن اکسایدتا شدنیزومریا خشیدن بهببشتا

 کند.می

 

 .یچگال یتابع یۀنظر -یریپذنشیگز -واسطهفلز  -دیاکس لنیاتهاي کلیدي: واژه

                                                         

 یرانران(، ابیر )پلیتکنیک تهنعتی امیرکانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، واحد بندر ماهشهر، دانشگاه صد -1

لیتکنیک میرکبیر )پعلمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه سطح و انرژی، دانشگاه صنعتی ا ضو هیئتع -2

 تهران(، ایران
3 Ethylene epoxidation 
4 Promoter 
5 transition metal(s) (TM) 

مواد در  یساختار الکرتون یبررس یبرا یکوانتوم  کیدر چارچوب مکان یاهی( نظر DFT Density) functional theory: یسی)به انگل یچگال یتابع هینظر   6
 است. یابس ذره یهاستمیس

7 Electron-withdrawing 
8 electron-donating 
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  مقدمه -1
یکی  علمی بیانگرث احدر مب ه وبود ینعتو ص یاهدانشگ هایرشته ترین موضوعاتی از مهمکی لنیات ونیداسیاپوکس

واسطۀ  (EO) . از نظر صنعتی نیز فرآورده اکسید اتیلن[1]ی است های کاتالیستی مورد مطالعه در علوم سطحاز واکنش

استر و ف پلید دیگر و مخصوصاً اتیلن گلیکول است که در ساخت الیامیایی مفیشیمیایی مهمی برای تولید مواد شی

 ندیفرآ ،باال یریپذنشیزگبا  EO دیتول یبرا لنیات ونیداسیاپوکس .ای داردیخ کاربرد گستردههای ضدبندیفرمول

 یصنعت یستعنوان کاتالبه نایوملآ -آلفا ی پایۀنقره بررو معموالً از. شودمحسوب میدر صنعت  مهمی و ناهمگن یستیکاتال

 یهایافزودن مراههه را ب EO یریپذنشیگز %80از  ترشیب یست،کاتال نیا .شودمیاستفاده  لنیات ونیداسیواکنش اپوکس

 .[2]کند یم ایجادکلر  یو پروموترها ییایقل یفلز

و  یاتم ژنیاکس یهاگونه دیتول ا هدفب یمولکول ژنیاکس کیو تفک یسازجذب، فعال از فرآیندهای EOواکنش 

است که به تشکیل شده  OMC(1( های اگزامتالحلقه دیتول یبرا ژنیاکس یهاو برهمکنش آن با گونه لنیجذب ات متعاقباً

EO دیو استالده (AAتبد )جامعه شودیم لیتبد یکل ونیداسیاکس هایفرآوردهبه  سریعاً نیز دوم فرآوردۀ شده و لی .

 ژنیاکس یهاگونه لیتشک حاصل آن،که  [3] دهندی نشان میمولکول ژنیاکس یسازبه جذب و فعال محققان توجه خاصی

 یکل ونیداسیو اکس یانتخاب ونیداسیاپوکس موجب بیترتبه هاو این گونه [4] بوده دوستو هسته دوستنالکترو یسطح

 .گیردمیمورد توجه قرار  بار نقره های الکترونی. همچنین حالت[5] شوندمی یانتخاب ریغ

 هستند.مهمترین آنها  مواند و سزیم، کلر و رنیدههاد شپیشن EOهای بر پایۀ نقرۀ پروموتورهای زیادی برای کاتالیست

 باشده را جذب یسطح ژنیاکس یهاگونه یالکترون یها، حالتمطالعهپروموتر مورد  یعنی میبود که سز نیفرض بر ا

بر  EO به OMC ، برای بستن حلقۀAA [5]ایزومریزاسیون آن در  به جاو  کردهمتعادل احتراق  هایسایتمسدودشدن 

و وضعیت شیمیایی آن با جزئیات بررسی  [6]صورت تجربی مطالعه شده م بهو. معموالً رنی[7]گذارد ت گذار اثر میحاال

و در عین حال، پیشنهاد شده بود  های نقره مربوط بوده به کمبود الکترون در سایت مورنی اثر الکترونی پیشنهادی .شودنمی

در نقره و در نتیجه انتقال جذب اکسیژن و واکنش به سمت  فعالهای دن سایتدودکربا مس مواحتمالی رنی که اثر هندسی

 اینجالب نکتۀ . چندان مورد بررسی قرار نگرفته استدو پروموتر  این بیترک .[2]شود های مسطح در نقره مرتبط میسایت

نیز  و اضافه کرد EO یبرایست بر پایۀ نقره به کاتال یطور موثررا بهسزیم+ رنیم پروموتر دوگانه مانند توان میاست که 

 .[5] دارد EO ایبر یشتریب اریبس یریپذنشیگز( Re ای Cs )موای سزیم یا رنیمجزپروموتر  نسبت به

مسائل  مچنانمورد نقش پروموترهای مورد استفاده، ه با وجود اهمیت صنعتی و تمام مطالعات تجربی و نظری در

مورد ان همچنو فلزات واسطه  میهمزمان سز وجود مربوط بهاثرات  مخصوصاً اند که قابل بحث هستند.متعددی باقی مانده

ه مطالع وهش براین پژاست.  دشوارآنها  ی در موردتجرب یحیافتن توضو  بودهپروموتر کم قادیر م چراکه هستند؛بحث 

ه بر و فلزات واسط میسز نت بخشیدسرعاثرات  یبررس یبرا DFTاز محاسبات  ی متمرکز بوده و در آنمحاسبات

 ریسم آنالیز بار و عیتوز ،یالکترون مورد، از خواص نی. در اشوداستفاده می لنیات ونیداسیاپوکس در نقره هاییستکاتال

هدف  .است واکنش استفاده شده سمیدهنده و مکانواکنش یهاگونه بیشتر در موردکسب اطالعات  منظورهب یحداقل انرژ

 و غیره در  Cs-Rh  ،Cs-Cuمانندجدید بوده و در نتیجه، ارائه پروموترهای دوگانه  EO پذیری باالتر برایاز مطالعه، گزینش

 ست.قره همچنان ضروری اتالیست خالص نکا

 

                                                         
1 Oxametallacycle (OMC) 
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 پیشینه -2

(، فرآیند کاتالیستی غیرهمگن EOواکنش اپوکسیداسیون اتیلن در حضور کاتالیزور نقره برای تولید اتیلن اکساید )

یم هنگام استفاده از محلول پتاس 1توسط ورتز 1859رود. اتیلن اکساید برای اولین بار در سال مهمی در صنعت به شمار می

اسید از اتیلن کلروهیدرین به دست آمد و به تولید صنعتی اتیلن اکساید در سال  یکلرهیدروکسید برای حذف هیدروک

جایگزین فرآیند  2، واکنش کاتالیستی اکسیداسیون مستقیم اتیلن توسط لفورت1931منتهی شد. در سال  1914

و این دو فرآیند شود می دیاتیلن توسط هوا یا اکسیژن تول ن اکساید طی اکسیداسیون مستقیمکلروهیدرین شد. امروزه اتیل

ی تر است که از ابتدای دههساده نقش اصلی را در تولید صنعتی اتیلن اکساید دارند. فرآیند کلروهیدرین روش قدیمی

تر بوده و نقش فرآیند اکسیداسیون مستقیم اقتصادی گیرد.یبه سرعت از رده خارج شد و دیگر مورد استفاده قرار نم 1960

 .[8]اتیلن اکساید دارد م بازار مهمی در رشد عظی

دن مسدودکر باکه کلر  چنین بیان داشتندو  بررسی کرده کلر و سزیم را یپروموترها بیترک شاوزبک و همکاران

نتایج . [9] کندیم یریجلوگ شود،یم دیسطح اکس یبر رو AA موجب ایجادکه  OMC لیاز تشک ،ژنیاکس یخال هایسایت

در  ربنک -ۀ کربنساد وندیبه پ یسطح ژنیاکس یهاگونه دوستینحمله الکترو Reه ک بیانگر این شو همکاران ائویدمطالعۀ 

 یرییغتذرات نقره  ۀدازان عین حال،در کند. کاتالیست کمک می یریپذنشیگز به پیشرفت و کرده لیرا تسه لنیمولکول ات

 شتریب OMC شود واسطۀباعث میعنوان پروموتر به رنیمافزودن  گر،ید بیان. به ودشمی EOدفع  نیز موجب میو سز نکرده

جای شود، ترجیحاً بهه جذب میشدکه روی کاتالیست نقرۀ پروموت  EOبا این وجود، .[7]شود  EO ونیزاسیزومریا موجب

 ی( را براDFT) یچگال یبعتانظریۀ محاسبات  شو همکاران یلشود. ایزومر می AAها نسبت به ع از کاتالیستدف

با  Cs-Cu دۀ دوجزئیشموتپرو Ag( 110و ) Ag (111سطوح )و  Cs-Re ،Cu-Reسطوح  یبر رو و لنیات ونیداسیاپوکس

 یۀتابع زاوعنوان و به داشتند لنیات دینسبت به اکس یباالتر یریپذنشیگز Re-Cu جزئیدو شدۀپروموتسطوح  .انجام دادند

C-C-O  وO-Agd/adsEΔ   ۀواسطاز OMC یِاتماکسیژن  با لنیات ونیداسیاپوکس ش. چن و همکارانفرض شدندشده جذب 

رسیدند که  آنها به این نتیجه .[10] بررسی کردند ینظر روشنانوذرات طال را به یرو یمولکولاکسیژن شده و جذب

 جود،و نیاا ب .هستندهای کاتالیستی قابل توجهی دارند و برای اپوکسیداسیون اتیلن فعال و انتخابی نانوذرات طال ویژگی

انجام نشده  یمولکول در سطح شدۀ چندجزئیپروموتسطوح  یبر رو 2Oو  4H2Cدر مورد واکنش  یمحاسبات ۀمطالع چیه

عنوان پروموتر ات فلزات واسطه را بهبر روی نانوذر 4H2C های دقیق اکسیداسیونمکانیسمالب است که بنابراین ج .است

  .نیمکقایسه مالیستی نانوذرات فلزات واسطه با کاتالیست خالص نقره را کاتالیست نقره بررسی کرده و رفتار کات
 

 Agیون اتیلن در حضور ها بر اکسیداساي از تأثیرات پیشنهادي ارتقادهندهخالصه-1جدول 

 اثر پیشنهادي ارتقادهنده

Cl 

ستالدهید تغییر به اتیلن اکساید را نسبت به ا OMCانرژی حاالت گذار برای تبدیل  Cl: اثر الکترونی

تر شده و دوستالکترون srufOرا ناپایدار ساخته و در نتیجه  srufOهمچنین  11[ .Cl[( DFTدهد )می

باعث افزایش غلظت  Cl. (DFTدهد )انجام می C=Cی اتیلن نههای بیشتری با پیوند دوگاکنشبرهم

                                                         
1 Wurtz 
2 Leffort 



 

 4 

  XPS-NAPin situ دار، ود )کاتالیست پایهشدوست میهای اکسیژن سطحی الکتروناتم

به زیر سطح نقره نفوذ کرده و قدرت  Clنشان دادند که  2و پیائو و همکاران ]12[ 1و همکاران اتکینز

دهد و این موضوع به نفع تشکیل گزینشی اتیلن اکساید است. با افزایش را کاهش می Ag-Oپیوندی 

های اکسیژن و ارتباط آن با دانش در مورد مکانیزم واکنش اپوکسیداسیون اتیلن، اهمیت فعالسازی گونه

 است.مشخص شده یداسیون اتیلنسکپذیری در اپونشافزایش گزی

xCsO 

های پذیر احتماالً از طریق ایجاد میدان الکتریکی باعث ناپایداری واسطهقطبش i )+Cs: اثر الکترونی   

 . ]13[(DFTگردد )سطحی یا پایداری حاالت گذار می

ii )"( افزایشستالدهیدی تشکیل هر دو ماده )اتیلن اکساید و اارا برانرژی فعالسازی : "اثر دوقطبی 

ن دو ید ایتول دهد. اما مقدار افزایش برای استالدهید بیشتر است و این موضوع باعث ایجاد فاصله میانمی

کند ، تسریع میی سرعت استکنندهی تعیینی اکسیژن را، که مرحلهتجزیه Csشود. محصول می

(DFT)]8[ . 

م انرژی جذب سطحی اکسیژن روی به طور محاسباتی نشان دادند که سزی  3رن و همکاران

(111)Ag قدرت پیوند اکسیژن و سطح نقره  دهد و به طور موثری باعث کاهشمیا کاهش خالص ر

دانند، اما نشان دادند که افزودن سزیم وند اکسیژن را به طور مستقیم به سزیم مربوط نمیشود. آنها پیمی

در پذیری کاهش داده و ی گزینشکنندهی تعیینهفعالسازی تشکیل اپوکسید را در مرحلانرژی فعالسازی 

 یابد.یپذیری کاتالیست افزایش منتیجه گزینش

xReO 

دهد، در نتیجه جایگاه دیر باالتر تغییر مینقره را به مقا d3انرژی پیوند  xO+7Reهای : گونهاثر الکترونی

Ag یابد )کاتالیست افزایش می 4دوستبا کمبود بیشتری از الکترون مواجه شده و مقدار اکسیژن الکترون

 (.XPSدار، پایه

 هااثرات مضاعف میان ارتقادهنده

x+ReOxCsO 

کاهش  به کاتالیست نقره انرژی پتانسیل میان اکسیژن سطحی و زیرسطحی را Reو  Csافزودن 

ی الکتریکی ی تصفیهی نقرهگردد )ورقهجایی اکسیژن میان سطح و زیر سطح میدهد و باعث جابهمی

 . ]TPD-2O)]16شده، 

با دو  Ag(110و ) Ag(111پوکسیداسیون اتیلن روی سطوح )اشده در مورد انجام DFTحاسبات م

ن داده که علت آن عملکرد بت به اتیلن اکساید نشاپذیری بیشتری نسگزینش Cu+Reی ارتقادهنده

 .]15[شده است جذب OMCی واسطه O-ads/dAgEΔو   C-C-Oیزاویه

+ClxCsO 

باعث ایجاد تغییر در میدان الکتریکی و اثرات  Clو  Csنشان دادند ترکیب  وس وهلمنه

 پذیری اتیلن اکساید به این صورت است:گردد. در آزمایش آنها روند گزینشپذیری و فعالیت میگزینش

Ag/Cs+Cl > Ag/Cl > Ag/Cs > Ag بینی شده در حالی که روند نرخ پیشAg/Cs+Cl ~ Ag > Ag/Cs 

> Ag/Cl  بنابراین ترکیب [15]است .Cs  وCl اکساید و حفظ فعالیت اثر پذیری اتیلن بر افزایش گزینش

 گذارند.می مضاعف
                                                         
1 Atkins et al 

2 Piao et al 
3 Ren et al. 
4 electrophilic oxygen 
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+ClxReO 
پذیری آن را افزایش فعالیت اکسیداسیون اتیلن را کاهش و گزینش Clو  Reیان افزایی مهم

 .[14] دار، واکنش پایا(دهد )کاتالیست پایهمی

 

 (DFT) چگالی  نظریۀ تابعی -3
د، ها، نانوساختارها، مواد جاممحاسباتی است و برای مطالعۀ مولکول هاییکی از روش (DFT) نظریۀ تابعی چگالی

 توانیماز این نظریه می .شوددینگر از آن استفاده میهای تقریبی معادلۀ شروها با حل مستقیم نسخهکنشسطوح و برهم

ها و ها، مولکولاتم ندمان بدنهچند  یهاستمیس ی( و خواص الکترونیساختار یهایژگی)و یر الکترونساختا یبررس منظورهب

 تابعی یۀرنام نظ هتجبه همین  .میتابع استفاده کن صورتالکترون )وابسته به فضا( به یچگال کاربردبا و متراکم  یفازها

ماده  حرکت ۀو محاسب ینیبشیپ قابلیت ه،یاول اصول بتداییا یهاروش کاربردبا  DFTمحاسبات  .است هیتوج قابل یچگال

 .داردنیازی ند موا صلیخواص ا نظیرمرتبه باالتر  یبه پارامترهای را ارائه کرده و کوانتوم یکیمالحظات مکان با توجه به

 

 روش محاسباتی 3-1
 7.0نسخه  1استدیولز اافزاری متریدر بستۀ نرم 3Dmol با استفاده از دستور  محاسبات نظریۀ تابعی چگالی تناوبی

در  مورد استفادهتقریب بوده و  2های فوق نرمشبه پتانسیل نوع از مطالعه این در استفاده مورد هایپتانسیل شبه .انجام شد

( ارائه PBE) پردو، بـورك، انزرهـوفتوسط  است که (GGA) افتهیمیتعم انیگراد ،همبستگی -آن برای جمله تبادلی 

 از ،اثرات واندروالس در نظر گرفتن یبرا استفاده شد. DNP3 پذیریقطبشهمراه تابع  عددیگانه ایه دوتابع پاز  .شده است

با ضخامت  5سلبا کی یحاو و 4×4 مکعبی به ابعاد سوپرسل .]10[شد استفاده 4ضریب اصالحی گریم یتجرب حیتصح

استفاده شد نقره  کاتالیست (111) حسط یسازهیشب یبرا x-yدر صفحه  متناوب یمرز طیاتم نقره( با شرا 200) هیالپنج

 متداددر ا سلبادو  نیخالء ب هیاز ال آنگستروم 15را بررسی کرد.  لنیات ونیداسیو واکنش اکس 2Oبا  4H2Cجذب بتوان  تا

 K-pointاز یک شبکۀ  .اطمینان حاصل شودتکرارشده  ریتصاو نیب یضخامت کافقت آزمایش شد تا از د با z محور

1×5×5 Monkhorst-Pack   همچنین از یک سازی هندسی استفاده شدبهینهبرای نمایش ادغام ناحیه بریلوین جهت .

 تمام ،یساختار یسازنهیبه یبرا .استفاده شد PDOS(6 (به چگالی حالت موضعیدر برای محاس point-K 1×6×6شبکۀ 

در تمام  .برسد Ha  6-10 ( eV 10-5×2.7) کل به یشدند تا انرژ آزاد نقره کامالً ینییپا هیدو ال استثنایها به اتم

و Ha/Å 0.001 (eV/Å 0.027) آنگستروم، حداکثر نیرو 4.6محاسبات، شعاع برش مداری کروی فضای واقعی در 

قیق، در برای دستیابی به همگرایی الکترونی د .های هندسی رعایت شدسازیدر تمام بهینه Å 0.005  جابجایی حداکثر

 .کنیماستفاده می Ha (0.136 eV) 0.005 فضای اوربیتالی از آغشتگی 

 ( هر ماده جاذب طبق رابطه زیر محاسبه شد:انرژی جذب )

                                      ( 3-18 ) 

                                                         
1 Materials Studio 
2 Ultrasoft – pseudo potential 
3 double numerical plus polarization (DNP) 

4 Grimme scheme 
5 slab 

6 projected density of state (PDOS) 
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های جذب شده در انرژی گونه انرژی سطح و  انرژی کل سیستم،  در رابطۀ فوق، 

 خالء هستند.

 انتقال حالت گذار / LST(1 (خطی انتقال حالت گذارهای روش برای هر مرحله واکنش با )MEP (مسیر حداقل انرژی

 یهافرکانسوسیلۀ بهگذار  یهاحالت تیماه .]17[به دست آمد  NEB( 3 (محاسبات ارتعاشات شبکهو  2)QST (دومدرجه 

که نیروی متعامد تا زمانیو  ددهنینشان م لیپتانس یسطح انرژ تمامرا در  فرضیفرکانس  کی صرفاًکه  ی تایید شدارتعاش

برای  .مشخص شد (TS) باالترین تصویر به نام حالت گذارMEP در  .شودیمتوقف م یسازهیشب برسد، eV/Å 0.01به 

 :استفاده شد ریرابطه ز ازهر مرحله واکنش  ی( برا ) یسازفعال یانرژبۀ محاس

                                                                ( 19-3 )  

را نشان واکنش  یریپذنشیگز  . ضمناًدهدینشان م واکنش را هیحالت اول ISدر رابطۀ فوق، 

با کمک رابطه  دهند. می را نشان  EOپذیری باالتر بهگزینش مقادیر بزرگتر دهد. می

 :شودمیزیر محاسبه 

                  ( 20-3 ) 

 و  واکنشانرژی فعالسازی  بیترتبه  و در رابطۀ فوق، 

 هستند. 

 

 ختارهاسا يسازنهیبه -4

ی وجه سطح .ستندص همشخ 1در شکل  یباال و جانب یاز نما Ag شدۀهای پروموتیستکاتال شدۀنهیبه یساختارها

(111) Ag است، در  اتیلن اکساید یتجار هاییستدر کاتال یکینامیترمود لحاظبهوجه نقره  ترینو فراوان نیدارتریکه پا

 از سه الیه 4×  4با استفاده از یک سوپرسل  Ag (111) سطح انتخاب شد. یستکاتال ۀندیسطح نما صورتبهبررسی  نیا

Ag گستروم بوده و در عین حال، اندازه بزرگترین آن 20.93راکز بین دو سلول واحد مجاور له مفاص .سازی شداتمی مدل

 سوپرسلسطح  یرو مجزا طوربه هیواکنش اولاز هر مرحله  .در قطر مولکولی موثر است آنگستروم 3.53گونه در این مطالعه 

 ایول مولک 2)معموالً  شوندبررسی میواکنش  ریمس لیحلت یمرحله برا هر موجود در یهاگونه فقط شود؛ بنابراینانجام می

ها با اثرات گونه نیا نیرا در ب احتمالی ینسب هایموقعیت تمام که استبزرگ  ایبه اندازه سوپرسل ۀانداز روازایناتم(. 

تار ساخ سازیبهینه منظوردو الیه فلزی باالیی و مواد جذب سطحی به دهد.مینشان  جزئی یبعد هیهمسا نیترکینزد

نقره  4بالک یهاتیدر موقع تیمحدود صورتبه نییپا یۀال سازی منطقی محاسبات،با هدف ساده .شوندسطح کامالً آزاد می

 .شد میتنظ

 

                                                         
1  linear synchronous transit (LST) 

2 quadratic synchronous transit (QST) 
3 nudged elastic band (NEB) 
4 bulk 
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 شده.پروموت Ag( 111جانبی کاتالیست )باال و  ینماها  -1شکل

 

 2.67 تقریباًشده نهیبه Ag/Cs-Znدر  Ag کیم نزدو سه ات Cs-Zn نیب یفلز یوندهایپ ۀفاصل ،1جدول  با توجه به

یگانۀ نقره  وندیفواصل پر است. ( کوتاهت1 1 1در نانوصفحه نقرۀ خالص ) Ag-Ag (Å 2.91) از پیوندهایاست که  آنگستروم

اما  ؛[16] آنگستروم( 2.89است. ) شارانو همک یلشده توسط فاصلۀ محاسبهاز  شتریب یکم دست آمد، که در این بررسی به

  .[17]آنگستروم(  3.10) است شو همکاران ویتوسط ل شدهمقدار ارائهکوتاهتر از 

. مقدار مشخص هستند شدهارائه یهادر مدل یاتمدر حالت  Agبرهمکنش پروموترها و  یبراانرژی پیوند  ،1جدول در 

 یلزف پروموترهای شدن اجزایضافها هاستمیس دهد. در بیشتررا نشان میبستر با نقره  قدرتمندتراتصال  ،کمتر انرژی پیوند

لص خا ۀنقر نسبت به هاهیرالیز انرژی پیوند در ریمقادموجب کاهش ر( پروموت تیماه توجه بهمخلوط )بدون  ای جزام

 ت کاتالیستیفعالی شیافزا به لحاظ تجربی موجب دارند که یتریفلزات واسطه اتصال قو یهایناخالص شود.می

 شوند.شده میمشاهده

 

 هاي توسعه یافتهاتالیستسبه شده بر روي ک( محاEbو انرژي پیوند )  (Å)پروموتر-طول پیوند نقره -1جدول 

 

 (eV) انرژي پیوند  (Å) روموترپ-طول پیوند نقره کاتالیست

Cs 2.60 -1.894 

Cs-Rh 2.64 -13.822 

Cs-Re 2.61 -2.891 

Cs-Zn 2.67 -3.291 

Cs-Mo 2.63 -0.031 
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 1تحلیل بار هیرشفلد -5
 ریو غ زینشیگ یندهایدر فرآ بیترتدوست بهو هسته دوستنالکترو ژنیاکس یهاشده که اتم رفتهیپذ در مجموع

 یبار منف کی د کهنشان دا بار لیتحلآغاز کردیم.  . هیرشفلدOی از بار اتم را مانلیتحل. [18]کنند یشرکت م گزینشی

شده جذبی اکسیژن اتم (.-e 0.007است ) یمنف نقره یتجمع بار خالص رو واست  ژنیاتم اکس ی( رو-e 0.390بزرگ )

 e زا یمعنادارطور به، وددارای کمب ۀنقردر تجمع بار خالص  ن،یآورد. بنابرایبه دست م هیرالیز یبرا های زیادی راالکترون

و شده تر دوستتر و هستهیمنف زیم،س شدنبا وارد یاتم مشخص شد که اکسیژن .شودیممنفی کمتر  e 0.034تا  -0.007

و  گیدهندترونالک تیبا ماه بیترتبه و این موضوعشود یم تردوستهستهتر و فلزات واسطه مثبت ورودبا 

 Ag/Cs-Re لدرشفیبار ه یچگال لیو تحل هیتجز برای نمونه، باو فلزات واسطه مطابقت دارد.  یمگی سزکشندالکترون

جود و بیانگربار  باالی الانتق نید. انشویبه سطح منتقل م مورنیاتم  هایالکترون 0.7 تقریباًکه  شودمشخص میشده نهیبه

 eVشده )محاسبه یرژان موضوع با جذب باالی نیست. اآن ا اورمج نقرۀ یهابا بار مثبت و اتمرنیم  نیب یقو یبرهمکنش

 و این موضوع است Cs-Re،  au0.68 اتم یرو رشفلدیبار ه یشود. چگالیم داییت ناقص نقره یبر رو Cs-Re( اتم 4.64

 مثبت یاتمبزرگ ار ب و نیز ایجنت نیا .گیرندمیاتم قرار  نیا ینشده روجفت یهاالکترونمعموالً  که دهدینشان م

 ای یدوستهسته ۀحمل یبرا یسطح وقعیتم نیترفعال Ag/Cs-Re م درورنی که اتم دال بر این موضوع هستندشده محاسبه

 است. یکالیراد

فلزات واسطه قادیر م ورودبا  Ag و در این روندها هستندمشاهده هیرشفلد قابل  نقره در نمودار بار یمشابه یروندها

(Cs ) ند رو حتماالًا که نتیجه بگیریم میتوانیم با توجه به این روند مشابه. شودیا منفی( بیشتر میت )مثبدارای بارهای

 فلزات واسطه .گیردیقرار م یستبه سطح کاتال هاانتقال بار از پروموتر تحت تاثیر نقره و یاتم اکسیژن هیرشفلد یبارها

. دهند افزایشآن را دوستی الکترونتا  کنندایجاد می ابلمتقاثر  یاتم ژنیو با اکس پذیرفتهالکترون نقره را  یچگال

  .[19]ت مشاهده شده اس اژهایسطوح فلزات واسطه و آل یوابسته به پوشش رو اکسیژندر جذب  یمشابه یهادهیپد

 .بردباالتر می راکز باند آنها راو م اکسیژن شده pو  s یباندها ا موجب پر شدندهندگی پروموترهالکترون شیافزا

 رایز گذارد؛د، تاثیر میهستن Oمرکز باند  ریثاتحت ت معموالًکه در اکسیژن  pدر نقره و  d مرکز باندهمچنین این موضوع بر 

 وندیپ یونی تیماه خاطربه  Oبار در  یچگال شیافزابراین، افزون دارد. Ag dمرکز باند  در مقایسه با بزرگتریمحدودۀ 

Ag/O در  ژنیاکس یهاگونه نیتردوستهسته یاتصال را برا قدرتمندترین و [17]شده اتصال آن به سطح  تیتقو موجب

را  Oاتصال  Cs ،یجربتو مطالعات  DFT های پیشینا توجه به پژوهشب .میکنیمخلوط و فلزات واسطه مشاهده م سزیم

 کنند.های قبلی را تایید میهای مطالعۀ ما یافتهبنابراین یافته کنند.یم فیفلزات واسطه آن را ضع تر کرده اماقوی
 

 بدون پروموتر آنالیز بار براي اتم نقره، اکسیژن و پروموتر بر روي سطح با و -2جدول
 

Catalyst Ag O Promoter(s) Total Charge 

Ag 0.034 -0.390 - -0.0384 

Cs 0.008 -0.414 0.315 -0.0412 

                                                         
1 Hirshfeld charge analysis 
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Cs-Rh 0.025 -0.303 0.044 -0.0392 

Cs-Re 0.022 -0.224 0.050 -0.0409 

Cs-Zn 0.022 -0.401 0.152 -0.037 

Cs-Mo 0.009 -0.266 0.254 -0.0384 

 

 1اختالف چگالی بار-6
 عیتوز یابیارز یبرا 2(EDDالکترون ) ینمودار اختالف چگال ،های بیشتر در این زمینهاطالعات و دیدگاهکسب جهت 

 به شدهارائه هاییستبار کاتال یتفاوت چگال این بخشدر  .ارائه شده است 2در شکل  هایستالکترون کاتال یمجدد چگال

 شود:می فیصورت تعر این

 

 اولیه نقره ورقهشده، یسازهیشب یستکاتال کیبار  یچگال بیترتبه  و  , , در رابطۀ فوق، 

 کیبار،  یکردن تفاوت چگالمشخص منظورهستند. به ۀ خالصشدجذب ژنیاکس یهاستمی( پروموتر و سیاتم)ها ،(1 1 1)

 ۀواسطبهتجمع و کاهش بار  انتخاب شد. بود، نقره ۀعمود بر صفح ژن کهسیاکاتم  نیکتریاتم پروموتر و نزد مشخصبرش 

 .اندمشخص شده یقرمز و آب هایبا رنگ بیترتبه اکسیژن و نقرهپروموتر،  یهااتم

 وشود یکاهش بار مشاهده م Cs-Moو  Cs-Znپروموتور به جز  یهااتم بیشتر یبرا، f 2تا  a 2های با توجه به شکل

 یالکترون ی، تجمع چگالبینیدمیهمانطور که  کنند.میجذب الکترون  مقادیر معناداری وستهیطور پبهسیژن نیز کا یهااتم

دهد. میرا نشان  یاتم نقره با بار مثبت سطح وسیلۀبه اکسیژنو سطح وجود دارد که قطبش اتم  اکسیژناتم  نیب معناداری

 .[20] مناسب است  اتیلن اکساید پذیری نسبت بهگزینش ای افزایشدوست برهای قبلی  اکسیژن الکترونمطابق پژوهش

منتقل  اکسیژنبه  یستتالکا از یکمتر یهاکه الکترون بیانگر این است اکسیژندر اطراف اتم  االترالکترون ب یتجمع چگال

 (111) الکترون در سطح یتجمع چگال بیشترین میزاناست.  ناسبم دوستلکتروناکسیژن ااتم  لیتشک ید که برانشویم

Cs-Ag  ها از بقیۀ اتمو  دریافت کردهتعداد الکترون را  نیکه کمتر شودمربوط میشده جذب اکسیژنبه اتم

 آن کینزد اکسیژن یهاالکترون اتم یچگال تجمع شودسبب می نقرهسطح  یرو سزیماتم  وجوداست.  تردوستالکترون

 نیو بنابرا شدهمجاور  اکسیژن یهاالکترون از اتم یتجمع چگالموجب کاهش  فلز واسطه( یاتم)ها اما حضور افزایش یابد؛

 است. مناسبلن یات ونیداسیاپوکس تتر جهگزینشی هایایجاد موقعیت یبرا که کندیم متعادلرا  اکسیژن دوستینالکترو

با  سهیدر مقا اولیه (111) نقره در اکسیژن یهابار الکترون در اطراف اتم یچگال ظاهراً دهد کهینشان منیز  2شکل 

با این  دارد. یموضع یتقارن کرو ،بار نشان دادند عیدر توز ی راکه عدم تقارن مشخص نقره شدۀهای پروموتیستکاتال

شکل  رییبر رفتار تغ شدتبه دارجهت وندیپ ای تیظرف ی الیههاالکترون ییجاهجاب خاطربه بار نامتقارن  عیتوز وجود،

 .[22-21]اثرگذار است ها یستکاتال

 
 
                                                         
1 charge density differences 
2 electron density difference (EDD) 
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 Ag, (b) Ag/Cs, (c) Ag/Cs-Rh (d) Ag/Cs-Re, (e) (a)        هاياتالیستبراي ک اختالف چگالی بارآنالیز  2-4شکل 

Ag/Cs-Zn (f) Ag/Cs-Mo       قرمز و  هايبا رنگ بیترتبهو اکسیژن  نقره پروموتر، يهااتم ۀواسطبهتجمع و کاهش بار

 .اندمشخص شده یآب
 

 لینسبت به تشک نشدهشده و پروموتپروموت تیسکاتال پذیریگزینش ۀکنندو تعیین عوامل مهم ییشناسا ا هدفب

 مطابق .میکنیم ارزیابی بیدو واکنش رق ی( را براTSحالت گذار ) ی ساختارهایژگیوهید، استالد یبه جا اتیلن اکساید

 TS ساختار دو .میکنیم سهیمقا OMC ونیزاسیزومریاز ا استالدهیدو  اتیلن اکساید لیتشک یرا برا a3، TSشکل 

 C=C وندیبا شکستن پ ی، حلقه اپوکساتیلن اکساید  لیتشک یبرا حالت گذاردهند. در یرا نشان م مشخصی یاهتفاوت

از کند. فلز تغییری نمی -اکسیژن وندیو پ تغییر مکان داده لنیات جزء ریدر ز ژنیاکس و در عین حال، شودیم کامالً بسته

از  هیدروژن چراکه ؛است فلز-اکسیژنو  کربن وندیتن هر دو پکسش مستلزم استالدهید لیتشک یبرا حالت گذار گرید طرف

 هیدروژنکه این با توجه به .دهدیم لیتشک را C=O ۀدوگان وندیپ کی و در عین حال، کرده رییتغ گریبه اتم د کربناتم  کی

 حالت گذاردر دو  اریساخت یهایژگیو نیا ،شودیمایجاد  C=O ۀدوگان وندیپ شده ومنتقل  گریبه اتم د کربناتم  کیاز 

های یستکاتال ها،مطابق یافته هستند. یاند، کلشده بررسیکار  نیکه در ا یاو فلزات واسطه یفلز دیتمام سطوح اکس یبرا

 اتیلن اکساید لیتشک یانرژی فعالسازمثال،  برای. دارند اتیلن اکساید لیبر تشک یاثرات متفاوت نشدهشده و پروموتپروموت

سطح نقره  در استالدهید لیدر مقابل، تشک خالص است. ۀکمتر از سطح نقر Cs-Reشده پروموت Ag( 111) در سطح

 تر است.آسان Cs-Reشده با پروموت Ag( 111) سطح نسبت به( 111خالص )
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 ,Ag, (b) Ag/Cs, (c) Ag/Cs-Rh (a)انرژی واکنش برای مسیر حداقل  -3شکل 

(d) Ag/Cs-Re (e) Ag/Cs-Zn, (f) Ag/Cs-Mo 

 
کمتر از  زین شدهپروموت Ag (111)در سطح  اتیلن اکسایدبه نسبت  OMC ۀواسط ونیزاسیزومریا های فعالسازیانرژی

در  استالدهید لیتشک یبرا OMC ۀواسط ونیزاسیزومریا انرژی فعالسازیدر مقابل،  است. Ag( 111) خالصسطح 

 ن،یبنابرا است. Ag( 111) خالصسطح  یبر رو اتیلن اکساید لیاز تشک شتریبشده، پروموت Ag (111های )تالیستاک

(c) 

2.33 

0.25 

-0.71 

-1.59 

(d) 

2.75 

0.26 

0.21 

-2.13 

(b) 

2.61 

0.41 

-0.99 

0.63 

(f) 

1.62 

0.24 

-0.23 

-2.88 

(e) 

2.36 

0.42 

0.00 

-1.54 
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خالص  Ag (111) باالتر از سطح اتیلن اکساید یبرا شدهپروموت Ag (111) سطح یستیکاتال تیو فعال یریپذنشیگز

 است.
 

 گیرينتیجه -7
 : است بیترت این بهاتیلن اکساید  نسبت به( 111) لوطخالص و مخنقره  وحسطبرای  ینیبشیپقابل  یریپذنشیگز

 Re-Ag/Cs Rh <-Ag/CsZn < Ag/Cs < -< Ag/CsMo -Ag < Ag/Csالصخ 

ترتیب به Cs-Rhو  Cs-Reشده پروموت Ag( 111های )یستکاتال، Ag (111) ۀشدلوط پروموتسطوح خالص و مخ بیندر 

 دارند. اتیلن اکساید نسبت بهرا  تیو فعال یریپذنشیگز نیباالتر
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