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 چکیده
 مهمی و ناهمگن یستیکاتال ندیفرآ ،باال یریپذنشیبا گز (EO)اتیلن اکساید دیتول یبرا 3لنیات ونیداسیاپوکس

 ونیداسیواکنش اپوکس یصنعت یستعنوان کاتالبه نایآلوم -آلفا ی پایۀنقره بررو معموالً از. شودمحسوب میدر صنعت 

 ییایقل یفلز یهایافزودن ه همراهرا ب اکسایداتیلن  یریپذنشیگز %80از  ترشیب یست،کاتال نیا . شودمیاستفاده  لنیات

بر روی کاتالیست  (ونیداسیاپوکس لنی)ات لنیات یجزئ ونیداسیاکس ،مطالعه نیادر کند یم ایجادکلر  یو پروموترها

 یبرا موثرتری جزئیچند ایدو  یپروموترها همچنان بایداما  .شودرزیابی میا لنیات دیاکس دیتول ا هدفب نقره

TM ) 4واسطه تافلزو  سزیم یاثرات پروموترها این بررسی،د. در نشو جادیا لنیات دیباالتر نسبت به اکس یریپذنشیگز

Au, Cu, WRe, = شبا رو لنیات ونیداسیاپوکس روینقره بر هاییستکاتال ی( برا DFT5 شوندارزیابی می. 

های مطابق اصول اولیه ویژگی د.شونح میتشری یکوانتوم یمیمحاسبات ش کمک با اولیهسطوح  در بتداییا یهاواکنش

از نظریۀ حالت گذار محاسبه  فعالسازینرژی اها و دهندهشده، انرژی جذب واکنشهای ارائهالکترونی کاتالیست

ما  یشناسروش شده و در عین حال،پروموتر  شدۀیبات تقویتترک اطالعات حاصل از این مطالعه موجب ارائه .شوندمی

 .مورد استفاده قرار  بگیرد گانۀ پروموترو چند دهیچیواکنش پ یهاستمیس ریسابررسی  یبرا ییالگو رتوصبه تواندمی
 

 .یچگال یتابع یۀنظر ی؛ریپذنشیگز ؛واسطهفلز ؛ دیاکس لنیاتهاي کلیدي: واژه
 

  مقدمه -1

 لن،ی: متان، اتبارتند از. این مواد عاست استوار ی مختلفدروکربنیخام ه ۀچند ماد پایۀرب نوین یمیپتروش صنعت

در این که ابتدا  هستند ییندهایفرآ نیاز مهمترهای اکسیداسیون واکنش .کیآرومات مواد و 6باالتر یهانیبوتن، الف لن،یپروپ

 ی ازکیناهمگن  یستکاتال کاربرد و لنیات یجزئ ونیداسیاکس روشهب( EO) لنیات دیاکس دیتول .دهندرخ می مواد خام

 نیزکننده و یضد عفون ای سازسترون مادۀ عنوانبه اکسید اتیلن میکاربرد مستق یبرااست که  یصنعت مهای مهندیفرآ

                                                         

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

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

 تهران(، ایران
3 Ethylene epoxidation 
4 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   5
 است. یابس ذره یهاستمیس

6 Higher olefins 
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 بزرگدر مقیاس  های صنایع شیمیایییکی از فرآورده اکسید اتیلن .شوداز آن استفاده می ییایمیمواد ش دیتول ۀمادشیپ

 .[1]شود تی ناهمگن میسیداسیون کاتالیز اکساصل احاست که شامل حدود نیمی از تمام مواد شیمیایی آلی 

نفتا،  از قبیل یمیپتروش پایۀمواد خام بر .شودیم دیتول لنیات ستقیمکسیداسیون مدر فرآیند ا لنیات دیاکسمعموالً 

با توجه بازار بندی گیرند. تقسیمبرای تولید اتیلن مورد استفاده قرار می هستند،نفت خام  ریاز تقط حاصل اتان و پروپان که

 هایفرآوردهبراساس بندی در تقسیم شود.یم مانجا ایو جغراف یینهاکنندۀ مصرف، صنعت آمدهدستبه هایفرآورده به

و  2(DEG) کولیگال لنیاتی، د1(GME) کولیگال لنیمونوات شامل لنیات دیاکس ییِنها هایفرآورده ترینمهم ،آمدهدستبه

 ایرب MEG . کاربرددادندیم لیمصرف را تشک مجموعاز  %75 باالی های فوق،فرآورده بودند. 3(TEG) کولیگل لنیاتیتر

دخانیات  گیررطوبتمادۀ عنوان به نیز پارچه و دیتول یبرا افیدر صنعت ال DEG بوده و مناسب خیضد مادۀ و  افیال دیتول

و ساخت سلفون  برای TEG براین، ازعالوه شود.یاستفاده م 4گاز یۀتصف برای DEGو  TEGاز  .گیردقرار میاستفاده  مورد

 ،یخودروسازهای بخشبه  ،یینها کنندۀمصرفصنعت  بازار از لحاظ ن،یهمچن .شودیه ماستفادنیز  ییمواد غذا با کاربرد

مواد  ،دارویی ،یشخص یهامراقبت ،ینساج ،یدنیو آشام ییمواد غذا ،یکشاورز هایبخش یی مورد استفاده درایمیمواد ش

ابل اشتعال و انفجار شدت قاین ماده به الزم به ذکر است که شود.یم بندیدسته یینها ۀکنندمصرف عیصنا دیگرو  ندهیشو

 .[2]شودمی های رقیق از آن استفادهصورت مخلوطرود و معموالً بهصورت خالص به کار میبوده؛ گاهی به

 لنیات دیاکس دیتول ا هدفب بر روی کاتالیست نقره (ونیداسیاپوکس لنی)ات لنیات یجزئ ونیداسیاکس ،مطالعه نیادر 

 .[3] است ی تشکیل شدهو متوال یمواز هایمراحل واکنش از 3-1شکل  با توجه بهواکنش  صلیا کینتیس. شودرزیابی میا

 .عنوان مادۀ واسطه جهت احتراق کامل استفاده شدبه در مرحلۀ بعدی  از استالدهید

 کی برای مثال نیترساده» افزون بر کاربرد صنعتی آن، است که نیواکنش ا نیا الب توجهج مشخصاتاز  گرید یکی

 مناسب به لحاظ ریمس با اینکه .]4[است  «5ینتیکیس ه به لحاظشدکنترل ی وانتخاب ناهمگنِیستی واکنش کاتال

فرآوردۀ اتیلن اکساید ، کینتیساما مطابق ، کندرا تولید می اکسید و آبدیکربناحتراق کامل است که  ی،کینامیترمود

 .[5]اصلی واکنش است 

 ساختار کیدر  هااین اتم شود.تشکیل میو دو اتم کربن  ژنیاکس اتم کی از بوده و کوچک یمولکول اتیلن اکساید 

محصوالت  ییایمیش ۀواسط صورتبهاز این مولکول  .همدیگر متصل هستندبه  یگانه یوندهایپ با ی وسه عضو ویحلق

با واکنش  یبازده به همین دلیلو  دهش دیتول صنعتی گزرب هایاسیدر مقاین مولکول  همچنین، شود.یاستفاده م عدیب

 ند،یفرآ نیا یجهان تیظرف گرفتندرنظربا  از این جهت، .[6]است  از اهمیت باالیی برخوردار یاقتصاد توجه به عوامل

 .داشتد نخواه مقیاسیبزرگ یاقتصاد یایمزا زین یجزئ یها شرفتیپ

                                                         
1 Monoethylene glycol (MEG) 
2 Diethylene glycol (DEG) 
3 Triethylene glycols (TEG) 
4 Gas treatment 
5 Kinetically controlled, selective heterogeneous catalytic reaction 



 

 3 

 الگوي گلوله و میلهبا  شکلشمایی از واکنش مثلثی  -1شکل

 ژنیاکس یهاگونه دیتول ا هدفب یمولکول ژنیاکس کیکفتو  یسازجذب، فعال از فرآیندهای اتیلن اکسایدواکنش 

است تشکیل شده  OMC(1( های اگزامتالحلقه دیتول یبرا ژنیاکس یهاو برهمکنش آن با گونه لنیجذب ات متعاقباًو  یاتم

 لیتبد یلک ونیداسیاکس هایفرآوردهبه  سریعاً نیز دوم فرآوردۀ شده و لی( تبدAA) دیو استالده اتیلن اکسایدکه به 

 لیتشک حاصل آن،که  [12] دهندی نشان میمولکول ژنیاکس یسازبه جذب و فعال محققان توجه خاصی. جامعه شودیم

و  یانتخاب ونیداسیکساپو موجب بیترتبه هاو این گونه بوده دوستو هسته دوستنالکترو یسطح ژنیاکس یهاگونه

  .[18] گیردوجه قرار میمورد ت بار نقره های الکترونیهمچنین حالت .شوندمی یانتخاب ریغ یکل ونیداسیاکس

نها آترین اند و سزیم، کلر و رنیم مهمدهشپیشنهاد  یلن اکسایدتاهای بر پایۀ نقرۀ اتالیستورهای زیادی برای کپروموت

شده را بجذ یسطح ژنیاکس یهاگونه یالکترون یها، حالتپروموتر مورد مطالعه  یعنی میبود که سز نیفرض بر ا هستند.

 به OMC ی بستن حلقۀ، برا دیستالدها [1] آن در ای ایزومریزاسیونج بهو  متعادل کردهاحتراق  هایسایتمسدودشدن  با

ئیات یمیایی آن با جزشوضعیت  و صورت تجربی مطالعه شده. معموالً رنیم بهگذاردر میبر حاالت گذار اث داتیلن اکسای

و در عین حال، پیشنهاد  های نقره مربوط بودهبه کمبود الکترون در سایت رنیم اثر الکترونی پیشنهادی .شودبررسی نمی

 جه انتقال جذب اکسیژن وره و در نتیدر نق و نقص ایهای پلهتبا مسدودکردن سای ر هندسی احتمالی رنیمود که اثشده ب

گرفته قرار نچندان مورد بررسی دو پروموتر  این بیترک .[9]شود های مسطح در نقره مرتبط میواکنش به سمت سایت

 یبراقره یست بر پایۀ ناتالبه ک یطور موثررا بهسزیم+ رنیم پروموتر دوگانه مانند توان میاست که  اینجالب نکتۀ . است

اتیلن  برای تریشیب اریبس یریپذنشیگز Re ای Cs مجزای سزیم یا رنیمپروموتر  نیز نسبت به و اضافه کرد اتیلن اکساید

  .[10] دارد اکساید
 

 تأثیر ارتقادهنده -2

است. بحث اصلی این است که فلزات بررسی شده DFTارتقای سنتز اتیلن اکساید توسط فلزات قلیایی با استفاده از 

ای دارد ی قویبار منف OMCدهد که ( نشان میBaderبیدر ) . تحلیل بار]13[شوند قلیایی باعث القای میدان الکتریکی می

(e 68/0-) ( و بار حالت گذار برای تشکیل اتیلن اکسایدe 34/0-) ( از بار حالت گذار تشکیل استالدهیدe 22/0-)  بیشتر

 OMEز انتقال بار از ابه استالدهید  OME. با وجود میدان الکتریکی قوی حاصل از دوپانت قلیایی، انتقال بار از [11]است 

ار تشکیل الت گذبه اتیلن اکساید دشوارتر خواهد بود. به عبارتی، حالت گذار تشکیل اتیلن اکساید در مقایسه با ح

به اتیلن اکساید و  OMCی فعالسازی تبدیل از  اختالف در انرژ توانر محاسباتی، میاستالدهید پایدارتر است. از نظ

 . ]32[(1ی پذیری استفاده کرد )معادلهسازی گزینشاستالدهید به عنوان شاخصی برای کمی

= —                       (1)  

ی پذیری نقرهپذیری باالتر است. افزایش گزینشمقدار بزرگتری باشد به این معنی است که گزینش هرچه 

 .[11]آید به دست می 2ی دوپه شده با قلیاهای متفاوت از معادله

= —                           (2)  

                                                         
1 Oxametallacycle (OMC) 
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پذیری با الکترونگاتیوی، تابع کار و گشتاور دوقطبی القاشده نشان دادند که این افزایش در گزینش  1هوس وهلمن

. [11]دهد ی نسبی حالت گذار را نشان میهاتوسط دوپانت مرتبط است و این موضوع نقش میدان الکتریکی در تغییر انرژی

 وان رفتار فلزات قلیایی را تقلید کرد.تی بدون ارتقادهنده میدر حقیقت تنها با ایجاد میدان الکتریکی روی ذرات نقره

بدون پروموتر(  Ag(111)نسبت به ) Csبه  Liانرژی فعالسازی مراحل تشکیل استالدهید و اتیلن اکساید با تغییر 

یابد. دهد که فعالیت سنتز اتیلن اکساید با افزودن دوپانت قلیایی افزایش میها نشان می. اما آزمایش[11]یابد افزایش می

ی نشان داده شده، جذب سطحی سینتیکهمانطور که در بخش مدلسازی  توان اینگونه تفسیر کرد.این موضوع را می

 شود.یک مرحله محسوب می یسینتیکنظر  ی اکسیژن ازتجزیه

ی مولکولی اکسیژن در نشان داده که انرژی فعالسازی تجزیه توسط هوس وهلمن DFTبات ورد، محاسدر همین م

ی . این کاهش در مقدار انرژ]13[یابد ولت کاهش میالکترون 3/0تا  2/0خالص  Ag(111حضور فلزات قلیایی در مقایسه با )

 شد.ل بعدی اثر بیشتری داشته بای در مراحتواند نسبت به افزایش انرژی فعالسازیفعالسازی م

 

 DFTبررسی کاتالیست نقره با محاسبات  -3

 سینتیکیی مدل میکروبرای بررسی مختصات واکنش اپوکسیداسیون اتیلن روی نقره و توسعه DFTاز محاسبات 

ی ده و واسطهشده واکنش داشود. نتایج نشان داد که اتیلن با اکسیژن جذباصول اولیه برای این فرآیند استفاده می

دهد تا اتیلن ی اگزامتال واکنش میلقهح. ی اگزامتال سطحی معرفی شددهد که قبالً با عنوان حلقهسطحی تشکیل می

ون پوکسیداسیازینشی گاکساید فاز گازی تولید شود. یک دلیل ممکن برای منحصر به فرد بودن توانایی نقره برای کاتالیز 

تر یفند، اما ضعای قدرتمند است که اکسیژن را تجزیه کندازهآورد که به اوندی فراهم مییلن این است که نقره محیط پیات

در فرآیند  پیشنهاد شده، سینتیکیاز آن است که باعث تسهیل واکنش سطحی و واجذب اتیلن اکساید شود. طبق مدل 

 مرتبط مهبه  سینتیکیکسیژن از نظر شده با جایگاه پوشیده از ابی اکسیژن و واکنش اتیلن جذکاتالیستی پایا تجزیه

شود. این برای قانون سرعت استفاده می سینتیکیخراج پارامترهای های به دست آمده از مدل در استهستند. از داده

 .[14]های ماکروسکوپیک پایا مطابقت باالیی دارند گیریپارامترها با نتایج اندازه

های اکسیداسیون ت کارامد برای اپوکسیداسیون اتیلن است. سایر کاتالیست، نقره تنها کاتالیس2طبق مطالعات ازبک

شماری در مورد توانایی فلزی غیر از . مطالعات انگشت[7]شوند باعث احتراق کامل می CHفلزی به دلیل سهولت فعالسازی 

 %25با  Au [16](111و )  Cu(111ی محاسباتی در مورد سطوح )است. دو مطالعههنقره در اپوکسیداسیون اتیلن انجام شد

گردد. انجام می OMCی ره از طریق واسطهاست. واکنش اپوکسیداسیون با استفاده از سطوح نقپوشش اکسیژن انجام شده

زیاد است. تفاوت اصلی میان  Agو  Auبه این نتیجه رسیدند که اختالف انرژی فعالسازی میان  Au(111در مورد سطح )

انرژی فعالسازی کمتری برای  Cu(111د. از سوی دیگر، سطح )شومی مربوط 2Oی این سطوح فلزی به سهولت تجزیه

، پیشنهاد شده که Cuروی  adsOاید دارد. با وجود گرماگیر بودن واکنش تبدیل اتیلن به اتیلن اکساید با تشکیل اتیلن اکس

Cu ی تجربی مبنی بر کاتالیز لعهی خوبی برای کاتالیز اتیلن اکساید باشد. اما تا کنون مطاتواند گزینهاز نظر تئوری می

 است.گزینشی اپوکسیداسیون اتیلن توسط مس گزارش نشده

 

 

                                                         
1 Hus and Hellman 
2 Ozbek 
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 روش محاسباتی -4

در آن  مورد استفادهتقریب بوده و  1های فوق نرمشبه پتانسیل نوع از مطالعه این در استفاده مورد هایپتانسیل شبه

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

 از ،اثرات واندروالس در نظر گرفتن یبرا استفاده شد. DNP2 پذیریقطبشهمراه تابع  عددیتابع پایه دوگانه از  است.

 هیالبا ضخامت پنج 4سلبا کی یحاو و 4×4 سوپرسل مکعبی به ابعاد .شد استفاده 3ضریب اصالحی گریم یتجرب حیتصح

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

با  z محوردر امتداد  سلبادو  نیخالء ب هیاز ال آنگستروم 15را بررسی کرد.  لنیات ونیداسیو واکنش اکس 2Oبا  4H2Cجذب 

 K-point 1×5×5از یک شبکۀ  .اطمینان حاصل شودتکرارشده  ریتصاو نیب یضخامت کافدقت آزمایش شد تا از 

Monkhorst-Pack   همچنین از یک شبکۀ [25] سازی هندسی استفاده شدبهینهبرای نمایش ادغام ناحیه بریلوین جهت .

point-K 1×6×6 چگالی حالت موضعی هبدر برای محاس) PDOS(5 ها به اتم تمام ،یساختار یسازنهیبه یبرا .استفاده شد

در تمام محاسبات، شعاع  .برسد Ha  6-10 ( eV 10-5×2.7) کل به یشدند تا انرژ آزادنقره کامالً  ینییپا هیدو ال استثنای

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

برای دستیابی به همگرایی الکترونی دقیق، در فضای اوربیتالی از  .های هندسی رعایت شدسازیدر تمام بهینه 0.005

 .کنیماستفاده می Ha  0.005  (eV0.136)آغشتگی

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

                            (3) 

های جذب شده در انرژی گونه انرژی سطح و  انرژی کل سیستم،  در رابطۀ فوق، 

 ء هستند.خال

 یژسطح انر تمامرا در  رضیففرکانس  کی صرفاًکه  ی تایید شدارتعاش یهافرکانسوسیلۀ بهگذار  یهاحالت تیماه

باالترین MEP در  .شودیمتوقف م یسازهیشب برسد، eV/Å 0.01که نیروی متعامد به تا زمانیو  دهندینشان م لیپتانس

 ازهر مرحله واکنش  ی( برا ) یسازفعال یانرژبرای محاسبۀ  .مشخص شد (TS) تصویر به نام حالت گذار

 :استفاده شد ریرابطه ز

                                                   (4)  

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. یم

 :[10]شودحاسبه میزیر م

                  (5) 

 .است واکنشانرژی فعالسازی  EΔ در رابطۀ فوق،

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

3 Grimme scheme 
4 sla 

5 projected density of state (PDOS) 
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العاده فوق لیتانسموج صفحه و شبه پ CASTEP دستورالکترون،  یتفاوت چگال هایمشخصه لیتحل یبرا ن،یبرافزونا

 شد. جراا eV 400قطع موج صفحه   یبا انرژ هموار
 

 ختارهاسا يسازنهیبه -5

احتمالی  هایموقعیت ی،عنوان ناخالصبه Agادغام در سطح ب و عنوان ماده جاذبه Ag یهااتصال به سطح اتم 

و  اندمشخص شده 1در شکل  Ag( 111) سطوح ی( روCs, Re, Cuجذب پروموترها ) هایوقعیتم پروموتر هستند.

مکعب با سطوح و  1(hcpبسته ) یضلعشش هایموقعیت(، B. پل )ارائه شده است 1جذب پروموترها در جدول  یهایانرژ

شوند. برهمکنش میجذب  fcc تیدر سا ترجیحاً پروموترها هستند. Ag( 111) سه موقعیت جذب پروموتر 2(fcc)رکزدار م

 Ag یهاپروموتر و اتم نیب ییایمیش یوندهایپموجب ایجاد  Agدرون صفحه اتم  d-فلز یهاو حالت d -ی پروموترهاحالت

 شود. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

و  Ag یهااتمدهندۀ نشان بیترتو زرد به یآب یهاو کره شوندیم مشخصقرمز  حروفجذب با  هایموقعیتمدل  این در -2شکل 

 .((HCPبسته ) یضلعششی هادسته( و B(، پل )FCC)مکعب با سطوح مرکزدار : Ag( 111)سطح  یجذب رو هایموقعیت) .هستندپروموتر)ها( 
 

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

 هایپروموتر شدن اجزایضافها هاستمیس ردهد. در بیشترا نشان میبستر با نقره  قدرتمندتراتصال  ،کمتر انرژی پیوندمقدار 

خالص  ۀرنق بت بهسن هاهیرالیز انرژی پیوند در ریمقادموجب کاهش پروموتر(  تیماه توجه بهدون مخلوط )ب ای جزام یفلز

 ت کاتالیستیفعالی شیافزا ببه لحاظ تجربی موج دارند که یتریفلزات واسطه اتصال قو یهایناخالص شود.می

 شوند.شده میمشاهده
 

 یافته هاي توسعه( محاسبه شده بر روي کاتالیستEb) و انرژي پیوند  (Å)پروموتر-طول پیوند نقره  -1 لدوج
 

 (eV) انرژي پیوند  (Å) روموترپ-رهطول پیوند نق کاتالیست

                                                         
1 Hexagonal-close packed (hcp) 

2 Face-centered cubic (fcc) 

(a) 

FCC 
HCP 

B 
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Cs-Au 2.75 -10.165 

Cs-Re 2.61 -2.891 

Cs-Cu 2.56 -9.659 

Cs33.3-Au33.3-Cu33.3 2.56 -9.660 

Cs33.3-Re33.3-Cu33.3 2.57 -9.660 

Cs33-Re33-Au33 2.75 -10.165 

Cs25-Cu25-Re25-Au25 2.57 -9.659 

Cs22-Cu24-Re24-Au30 2.75 -10.165 

 

  شدهپروموتخالص و Ag (111) سطوح يبر رو یو اتم یمولکول ژنیجذب اکس هايویژگی -6

 اکسیژناتم  ها،این یافته مطابق .[8] شدصورت گونه فعال در نظر گرفته میدر مطالعات قبلی، مولکول اکسیژن به

 نیبنابرا .[16]است  لنیات ونیداسیدر واکنش اپوکس اتیلن اکساید پذیری باالترگزینش یبرا حیاتی ایشده نقطهجذب

شود. یکی از مراحل بررسی می گام نیاول درسطوح خالص و مخلوط فلز نقره  یرو اکسیژنو اتم  اکسیژنلکول جذب مو

 یمولکول ژنیجذب اکس به همین دلیلاست. ها یستکاتال یرو یمولکول ژنیاکس ، تجزیۀلنیات ونیداسیاپوکس احتمالی در

اکسیژن  یجذب برا یساختارها ترینمربوط به مناسبشده محاسبه جینتا .شدمطالعه  2O یۀتجز یبرا آغازی ۀنقط صورتبه

 است. ارائه شده 2در جدول ون، مختلف پس از آزمهای یستکاتال مولکولی با اثرات متقابل با

و در عین حال  بوده -eV 0.244برابر با در نقره خالص  اکسیژن مولکولیآزادشده با جذب  یانرژطبق محاسبات ما، 

گزارش  -0.70تا  -eV 0.57 نیتا پوشش کم( ب ادی)از پوشش ز ژنیبه پوشش اکس با توجه ،ی قبل یحاسباتلعات ممطادر 

 .شده قابل مقایسه استبنابراین مقداری که در محاسبات ما به دست آمده، با مقادیر گزارش .[17]شده است 

برهمکنش  در طول و بودهباالتر  یکم صرفاً شدهپروموت یفلز هاییستکاتالمخلوط  یبرااکسیژن مولکولی جذب 

 .شودانجام میپروموتر  یهابا اتم یمولکول ژنیاکس فیضع

کم  شوندگیپروموتاثر  نینابراو ب بوده یمولکول ژنیاکس فیضع وندیپ ، مؤیدمدل Ag-Cs یابر 2O-Ag بلندترفاصله 

ز خارج ا شهیهم مرنیبرخالف  اتم سزیم که توجه کنید .کندیم داییت ژنیاکسید یسازفعال در سزیم را ونیانیاکس

 یهادفع اتم خاطر به موضوع نیا دهند.یم لیتشک سزیم یحاو یهامدلتمام در نقره  یهاکه اتم گیردقرار می یاصفحه

 .شودمیسطح  یبازساز موجب نیزو  بوده ی باالی سزیمو شعاع اتمنقره 

سطوح خالص و  یرو اکسیژنجذب اتم  یبرا fccو  B ،hcp یهاتیسا یعنی جذب موقعیتسه  ،2شکل  با توجه به

در این  .است fcc شده در موقعیتجذب اکسیژنِ اتم، التپایدارترین ح هستند. موجود( 111نقره ) شدهپروموتمخلوط فلز 

 یهایانرژ .کنداتصال ایجاد نمی Cs-Ag روی کاتالیست CsO برای تشکیل کمپلکس مطالعه، سزیم با اتم اکسیژن

 2( در جدول 111)شدۀ نقره فلزی پروموتنقره خالص و مخلوط  یرو وقعیتم ترینناسبدر م ناکسیژاتم  شدۀجذب

اتصال  یانرژ شاست. رن و همکاران eV 05/5  برابر با (111نقره خالص ) یرو اکسیژنجذب اتم  یانرژ ند.اهشد مشخص

های اتصال به اوت در انرژیتف .[13]محاسبه کردند eV 92/5- (kJ/mol 571.2 - )برابر با  Ag (111) در ی رااتم ژنیاکس
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های پذیری متفاوت، ویژگیواکنش زرگتر باذرات یا سطوح ب است که نسبت به خوشۀ نقرهخاطر اندازۀ نسبتاً کوچک 

 .[18]متفاوتی را از خود نشان می دهد 
 

( ، eVانرژي جذب اکسیژن اتمی )برحسب  ،(Å برحسب) 2O-Ag وندی( ، طول پeV برحسب) یمولکول ژنیجذب اکس يانرژ -2جدول 

 رنقره خالص و نقره همراه با پروموت حسط يبر رو یمولکول ژنیجذب اکس یمحل يکربندیو پ( Å)برحسب  Ag-Oطول پیوند 
 

Catalyst Adsorption 

)(eV2 Energy O Configuration 2O-Length Ag Adsorption 

Energy O (eV) Length Ag-O 

Ag -0.244 

 

4.494 -5.05 2.147 

Cs -0.247 

 

3.543 -6.16 2.199 

Cs-Au -0.245 

 

3.169 -5.65 2.280 

Cs-Re -0.245 

 

3.170 -14.98 2.236 

Cs-Cu -0.245 

 

3.183 -7.70 2.272 

33.33Cu33.33Au.3333Cs -0.245 

 

3.2 -7.79 2.344 

33.33Cu33.33Re33.33Cs -0.246 

 

3.205 -7.80 2.345 

33.33Au33.33Re33.33Cs -0.245 

 

3.169 -5.65 2.294 

25Au25Re25Cu25Cs -0.245 

 

3.183 -7.77 2.343 

30uA24Re24Cu22Cs -0.248 

 

3.195 -5.65 2.292 
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 شدهخالص و پروموت ۀنقر یستکاتال در لنیجذب ات هايویژگی  -7

در سطح  اتیلن اکسیژن و شده با فلز، جذب اتمسطوح نقره خالص و مخلوط درواکنش  سمیمکان با هدف تشخیص

نقرۀ سطوح  درجذب  یهایو انرژ یسازنهیبه داریپا یساختارها 3در جدول  .دنشویمحاسبه م شدههای ارائهیستکاتال

ی که بوکات و لوفرادا تجرب یبا پارامترها لنیاتۀ نیبه یهندس یپارامترها اند.شده ارائه( 111نقره ) یخالص و مخلوط فلز

 آنگستروم 34/1برابر با  بیترتبه C-Hو  C-C یوندهایطول پ و در مطالعۀ این محققین [15]اند، مطابق بوده گزارش کرده

 ری)مقاد استدرجه  121درجه و  117نیز برابر با   H-C-Cو C-H-H ۀمربوط یایزوا آنگستروم گزارش شده است. 09/1و 

 درجه است(. 9/121درجه و  3/116 ترتیب برابر بابه که در این پژوهش محاسبه شده است، مربوطه

 .گیرندمی( قرار cusAgاشباع نشده ) ۀنقر یهااتم یباال هایدر موقعیت یاتم ژنیاکس یهاگونه 2جدول  با توجه به

فشار به دما و با توجه  Ag( 111) در سطح یمولکول ژنیاز اکس ریالنگمو نیبا قراردادن چند cusAg هایتمام موقعیت

 cusAg یخال وقعیتموجود مشخص شد که  با مشاهده وجود نیبا ا .]11[ هستند قابل پوشش یاتم ژنیبا اکس ژن،یاکس

 .[12]شود یمتصل نم ژنیاکس یهااتم روی لنیاتآن، در صورت عدم وجود  بوده و یضرور لنیجذب ات یبرا

 یهااتم یرو لنیات یکول گازولم کاین بررسی یدر  لنیات ونیداسیواکنش اپوکس در تیوضع نیا کردنمشخص یبرا

حاکی از  هاوقعیتم نیمحاسبات مربوط به ا .ریخ ایشود یبه سطح متصل م ایکه آ کنیم بررسیتا  شدقرار داده  ژنیاکس

 شود.یجذب م ژنیاتم اکس یهاتیسا یرو لنیکه مولکول ات این موضوع هستند

 

 یبر رو اتیلنجذب  یمحل یکربندیو پ ،(Å برحسب) O-C وندی( ، طول پeV برحسب) اتیلنجذب  یانرژ -3لوجد

 ح نقره خالص و نقره همراه با پروموترسط
 

Catalyst 

Adsorption 

 4H2Energy C

(eV) Configuration Length O-C 

Ag 

 

-0.082 

  

3.51 

Cs 

 

-0.102 

 

 

3.667 

Cs-Au 

 

-0.097 

 

 

 

3.657 

Cs-Re 

 

-0.093 

 

 

 

3.587 

Cs-Cu 

 

-0.094 

 

 

 

3.625 
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33.33Cu33.33Au33.33Cs 

 

-0.087 

  

3.481 

33.33Cu33.33Re33.33Cs 

 

-0.094 

 

 

 

3.623 

33.33Au33.33Re33.33Cs 

 

-0.091 

  

3.547 

25Au25Re25Cu25Cs 

 

-0.088 

 

 

 

3.547 

30uA24Re24Cu22Cs 

 

-0.098 

 

 

 

3.612 

 

 است. آنگستروم 71/3  برابر با خالص ۀنقر یستالکات یرو 4H2C یبرا سطحدر و اتم نقره  لنیات نیفاصله اتصال ب

و   4H2Cπ تالیاورب نیب ناسبم یبرهمکنش مدار آن نیز لیدل و قرار گرفتهسطح نانوصفحه  موازی باًیتقر 4H2Cمولکول 

رن و  است. Ag (111) در سطح -eV 3.51برابر با  4H2C جذب هاییانرژ ۀ خالص،در سطوح نقر سطح است.در  dمدار 

 .[17]محاسبه کردند بر مول  لوژولیک -24 های نقره برابر باسایترا در  لنیجذب ات شرانهمکا

 با سطوح بزرگتر ایذرات  نسبت بهکه  بودهنقره  ۀکوچک خوش نسبتاً ۀانداز خاطر اتصال به یهایتفاوت در انرژ

 .[18]دهد یاز خود نشان م مایزی رامت هایویژگیمتفاوت،  یریپذواکنش

ت. اسخالص  Ag (111از سطح ) دارتریپا Ag (111ی )سطوح مخلوط فلز یرو 4H2C، جذب 4جدول  با توجه به

 به این صورت است: Ag( 111) شدۀپروموت یسطوح مخلوط فلز یرو 4H2Cمشخص شد که قدرت جذب 

 > Ag < Ag/ Cs33.3Au33.3Cu33.3 < Ag/ Cs25 Cu25Re25Au25 < Ag/ Cs33.33Re33.33Au33.33 < Ag/Cs-Re خالص

Ag/Cs-Cu = Ag/Cs33.33Re33.33Cu33.33 < Ag/Cs-Au < Ag/Cs22Cu24Re24Au30 < Ag/Cs 

 .اتیلن داردت جذب درق تاثیر زیادی برپروموترها دهد که رابطۀ فوق نشان می

 

 لنیات ونیداسیواکنش اپوکس سمیمکان -8

 یحداقل انرژ ریمس ودهد ینشان م لنیات دیبه اکس لنیات ونیداسیاپوکس یرا برا یدوبعد یساختار یرهایمس 3شکل

ارائه  3شکل در  آنها ینسب یهایو انرژ های واکنشفرآورده( و TS) گذارهاها، دهندهواکنش نهیبهی واکنش با ساختارها

 ژنیاکس ای( 1 ۀ)مرحل لنیاتسطح نقره،  .کنیمۀ اولیه بیان میرا با ده مرحل لنیات ونیداسیواکنش اپوکسما  .شده است
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 یمولکول ژنیاز اکس شود:، به دو روش تولید میسطح یرو یاتم ژنی. اکسکندرا ضعیف جذب می( 2 ۀ)مرحل یمولکول

به دو طریق تشکیل  (OMC)های اگزامتال حلقه .(4)مرحله  یگاز ژنیاکس یاهیاز جذب تجز ای و (3 ۀشده )مرحلجذب

 یگاز لنیشده و اتجذب ژنیاز اکس Rideal-Eley مکانیسمدر  ای( 5 ۀ)مرحل 1جذببرهم لنیو ات ژنیاکس کیاز شوند: می

کند پیدا میشده بود، ادامه  مشاهده گریدر سطوح د که قبالً OMC ۀاز واسط یرقابت ریدو مس درسپس واکنش  .(6 ۀ)مرحل

[16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .اتیلن اکساید دیتول یسطح نقره برا یرو لنیات ونیداسیاپوکس یبرا احتمالیواکنش  سمیمکان -3شکل

 

 شدهخالص و پروموت Ag( 111) هايیستکاتال یستیِکاتال تیفعال -9

 .شودمی شتریباتیلن اکساید نسبت به  یریپذنشیگز ∆∆aEمقدار  ی با افزایشبه طور کل .دهیمنشان می 4در شکل 

 یعنی است. شدهپروموت Ag (111) ( کوچکتر از سطح111خالص ) Agسطح  یرو ∆∆aE، مقدار 4شکل  جه بهتو با

است که مطابق  Ag( 111) خالصسطح نسبت به  شدهپروموت Ag (111) در سطح اتیلن اکسایدبه نسبت  یریپذنشیگز

 اتیلن اکسایدبه نسبت  OMC ۀواسط ونیزاسیزومریا های فعالسازیانرژی ن،یبراافزون .[8] های مطالعۀ قبلی استبا یافته

 ونیزاسیزومریا انرژی فعالسازیدر مقابل،  است. Ag( 111) الصخکمتر از سطح  زین شدهموتپرو Ag (111)در سطح 

 یبر رو اتیلن اکساید لیاز تشک شتریبشده، پروموت Ag (111های )کاتالیستدر  استالدهید لیتشک یبرا OMC ۀواسط

اتیلن  یبرا شدهپروموت Ag (111) سطح یستیکاتال تیو فعال یریپذنشیگز ن،یبنابرا است. Ag( 111) خالصسطح 

 ، سطحAg (111) شدۀهای پروموتسطوح خالص و مخلوط نیا از بین خالص است. Ag (111) باالتر از سطح اکساید

(111 )Ag 30 شدۀپروموتAu24Re24Cu22Ag/Cs داشته باشد اتیلن اکساید را نسبت به یریپذنشیگز نیتواند باالتریم. 

 : است بیترت به ایناتیلن اکساید  نسبت به( 111) لوطسطوح نقره خالص و مخبرای  ینیبشیپقابل  یریپذنشیگز

 >Ag < Ag/Cs33.3Au33.3Cu33.3 < Ag/Cs25Cu25Au25Re25 < Ag/Cs-Cu < Ag/Cs < Ag/Cs33.3Re33.3Au33.3 خالص

Ag/Cs33.3Cu33.3Re33.3 < Ag/Cs-Au < Ag/Cs-Re <Ag/Cs22Cu24Re24Au30 

                                                         
1 coadsorption 
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 (.eV)برحسب شده ارائه هاییستاز کاتال حاصل لنیات دیاکس یریپذگزینش ۀسیمقا -4شکل 

 

 شودمی یریپذنشیگزموجب افزایش  ( واسطهیفلز)ها یحضور پروموترها دهد کهمینشان  4شکل 
 

 گیرينتیجه -10

شده پروموتبا سطوح  سهیدر مقا اسطهشده با فلزات وپروموت (111نقره )که سطوح مخلوط  دندهیما نشان م جینتا

شده در مخلوط های نقرۀ پروموتکاتالیستو  دارند اتیلن اکسایدنسبت به  یباالتر یریپذنشیگز با سزیم

 17Au24Re24Cu22Ag/Cs برای کاتالیزکردن واکنش اپوکسیداسیون اتیلن موثر و کارآمد هستند. 

طح در س ژنیاکس یهاکردن گونهبا فعال ت واسطهندگی فلزاکنپروموتاثر  در مورد دیجد دانشرود که یانتظار م

ر های موثر و کارآمد بیستکاتال یمنطقی طراح یاتواند بریم لنیات ونیداسیاپوکس یبرا نقره پایۀ برهای یستکاتال یاتم

 .کاربرد داشته باشد ندهیدر آ پایۀ نقره
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