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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài  

 Trong xu thế hội nhập ngày nay, hòa vào sự phát triển của toàn cầu 

các sản phẩm dầu mỏ ñã chiếm lĩnh trên thị trường ñặc biệt là các sản 

phẩm xăng, dầu. Chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ ñến các ngành kỹ thuật 

công nghiệp, quốc phòng, giao thông vận tải…Bên cạnh ñó, sự biến ñổi 

khí hậu diễn biến phức tạp và việc khai thác nguồn nguyên liệu nhằm ñáp 

ứng nhu cầu ngày càng trở nên mạnh mẽ. Trong các sản phẩm xăng, chỉ 

số octan trong xăng là một tiêu chí ñánh giá chất lượng xăng. Một trong 

những quá trình góp phần làm tăng chỉ số octan của xăng là quá trình 

isome hoá các n- paraphin (ñặc biệt là C5-C6) thành các isoparaphin nhẹ. 

Hầu hết, các nghiên cứu phản ứng isome hóa chỉ tiến hành ở ñiều kiện 

khắc nghiệt, ñòi hỏi áp suất phản ứng cao. Do vậy, việc tìm ra hệ xúc tác 

có hoạt tính cao và ổn ñịnh nhằm tăng hiệu suất sản phẩm isoparaphin 

ñang là mối quan tâm hàng ñầu của các nhà khoa học. Xúc tác “superaxit” 

rắn trên cơ sở Zirconi oxit (ZrO2) ñã ñược nghiên cứu và hứa hẹn nhiều 

triển vọng có thể áp dụng trong sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, zirconi 

oxit ñược sulfat hóa (ZrO2- SO4
2-) rất nhanh mất hoạt tính khi có sự tiếp 

xúc giữa xúc tác với các hiñrocacbon do quá trình tạo cốc làm mất tính 

axit hoặc sự ngộ ñộc bởi lưu huỳnh… Tất cả những vấn ñề này ñã hạn chế 

khả năng áp dụng của ZrO2- SO4
2- trong công nghiệp. Để tăng hoạt tính 

của ZrO2- SO4
2-, các nhà khoa học ñã ñưa ra nhiều phương pháp khác 

nhau như sử dụng chất hoạt ñộng bề mặt hoặc thêm một lượng nhỏ Pt ñể 

cải thiện hoạt tính xúc tác. 

Ngày nay, vật liệu rây phân tử mao quản trung bình ñã ñược nghiên 

cứu và ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Trong ñó, vật liệu SBA-16 ñang 

ñược chú ý nhiều trong các lĩnh vực công nghệ mới ñặc biệt là lĩnh vực 

xúc tác. SBA-16 có mạng lưới không gian 3 chiều (3D), cấu trúc lập 

phương tâm khối ñối xứng Im3m và lập phương tâm mặt ñối xứng Fm3m, 

kích thước mao quản rộng và ñồng nhất, diện tích bề mặt lớn… Do ñó, 
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vật liệu SBA- 16 chứa nhiều tâm hoạt ñộng trên bề mặt nên dễ dàng tiếp 

cận với tác nhân phản ứng. Tuy nhiên, SBA- 16 không có tính axit nên ñể 

thực hiện phản ứng isome hóa ñạt hiệu suất cao cần có sự phân tán các 

tâm axit lên bề mặt vật liệu ñể tạo xúc tác tốt hơn.  

Trước thực tế ñó, chúng tôi ñã chọn ñề tài “Nghiên cứu tổng hợp và 

ứng dụng hệ xúc tác lưỡng chức Pt/ZrO2 - SO4
2-/SBA- 16 vào phản 

ứng ñồng phân hóa parafin C5-C6”.  

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Tổng hợp xúc tác dị thể Pt/ZrO2 – SO4
2-/SBA- 16 . 

- Đánh giá hoạt tính xúc tác trong quá trình ñồng phân hóa parafin C5-

C6 nhằm tạo ra sản phẩm mạch nhánh ñể làm tăng chỉ số octan trong 

xăng. 

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu   

 3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Xúc tác dị thể Pt/ZrO2 – SO4
2-

 /SBA- 16 . 

- Phản ứng ñồng phân hoá parafin C5-C6 . 

3.2. Phạm vi nghiên cứu  

Nghiên cứu phản ứng ñồng phân hoá parafin C5-C6 tạo isoparaphin sử 

dụng xác tác lưỡng chức Pt/ZrO2 - SO4
2-/SBA- 16. 

 4. Phương pháp nghiên cứu 

 4.1. Phương pháp tiếp cận 

4.2. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

4.3. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 

  4.3.1. Phương pháp tổng hợp và ñặc trưng  xúc tác   

- Vật liệu SBA-16 ñược tổng hợp bằng phương pháp sol-gel. 

- Xúc tác Pt/ZrO2- SO4
2-/SBA-16 ñược tổng hợp theo phương pháp 

ngâm tẩm. 

Các vật liệu  sau khi tổng hợp ñược ñặc trưng bằng các phương pháp 

hóa lý hiện ñại: 

+ Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (XRD). 



5 
 

+ Phương pháp hiển vi ñiện tử quét (SEM). 

+ Phương pháp ñẳng nhiệt hấp phụ - giải hấp phụ N2. 

+ Phương pháp khử hấp phụ amoniac theo chương trình nhiệt ñộ 

(NH3-TPD). 

 4.3.2. Phương pháp ñánh giá hoạt tính xúc tác  

Phản ứng isome hóa ñược tiến hành ở pha khí trong các ñiều kiện thực 

nghiệm xác ñịnh. 

 4.3.3. Phương pháp phân tích sản phẩm 

Sản phẩm phản ứng ñược phân tích bằng phương pháp sắc ký khí - 

khối phổ (GC/MS).  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Từ các kết quả nghiên cứu, luận văn ñã thu ñược một số kết quả với 

những ñóng góp thiết thực sau: 

- Khảo sát hoạt tính xúc tác cho ñộ chuyển hóa và ñộ chọn lọc cao 

trong phản ứng isome hóa n- pentan, n- hexan . 

- Định hướng phản ứng ñồng phân hóa parafin tạo nhiều sản phẩm 

mạch nhánh ñể làm tăng chỉ số octan trong xăng cho hiệu quả kinh tế cao, 

phù  hợp với thực tiễn và thân thiện với môi trường. 

6. Cấu trúc luận văn 

 Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục luận văn 

ñược chia thành các chương như sau: 

 Chương 1 – Tổng quan 

 Chương 2 – Các nghiên cứu thực nghiệm 

 Chương 3 – Kết quả và thảo luận 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN LÝ THUY ẾT 
1.1. GIỚI THI ỆU VỀ QUÁ TRÌNH  ĐỒNG PHÂN HÓA 

  1.1.1. Giới thi ệu chung 

- Đồng phân hoá là quá trình làm thay ñổi cấu tạo hoặc phân bố lại vị 

trí các nguyên tử hay nhóm nguyên tử của hợp chất hữu cơ mà không làm 

thay ñổi khối lượng phân tử của nó. 

 - Phản ứng ñồng phân hóa các parafin có thể diễn ra trên các xúc tác 

axit theo cơ chế cacbocation. Tuy nhiên, hiện nay trong công nghiệp quá 

trình này chủ yếu ñược thực hiện trên các xúc tác lưỡng chức năng với sự 

có mặt của hydro. Do vậy, quá trình còn có thể ñược gọi là hydro - ñồng 

phân hóa (hydroisomerization). 

a. Các phản ứng chính xảy ra trong quá trình ñồng phân hoá 

b. Đặc trưng về nhiệt ñộng học 

1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình ñồng phân hoá 

a. Ảnh hưởng của nguyên liệu 

b.  Ảnh hưởng của nhiệt ñộ 

c. Ảnh hưởng của tốc ñộ dòng 

d. Ảnh hưởng áp suất hidro 

e. Ảnh hưởng của tỉ lệ mol hidro /nguyên liệu 

1.1.3. Cơ chế của phản ứng ñồng phân hoá 

1.1.4. Xúc tác cho quá trình ñồng phân hoá  parafin C5/ C6  

a. Chất xúc tác lỏng 

b. Chất xúc tác rắn 

c. Chất xúc tác lưỡng chức 

1.2. CHẤT XÚC TÁC SUPER AXIT RẮN Pt / SO4
2- - ZrO2 

 

Super axit rắn ñược ñịnh nghĩa là một vật liệu rắn có cường ñộ axit 

mạnh hơn cả H2SO4 100% ( H0 ≤ -11,9 ). Có rất nhiều super axit rắn ñược 

tạo ra và có nhiều ứng dụng quan trọng, ñặc biệt trong phản ứng isome 

hoá nhưng ñáng quan tâm nhất là super axit rắn SO4
2- - ZrO2. 
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Cường ñộ axit cao nhất của SO4
2- - ZrO2 và Pt/ SO4

2- -ZrO2 ño ñược 

theo phương pháp sử dụng chất chỉ thị tương ứng là: Ho ≤ -16,0 và H0 ≤ -

14,52. Việc mang Pt lên SO4
2- - ZrO2 làm số lượng tâm axit Bronsted tăng 

lên. 

Tâm Lewis ñóng vai trò quan trọng và liên quan trực tiếp ñến hoạt tính 

xúc tác của SO4
2- - ZrO2. Số tâm super axit cho thấy xúc tác có hoạt tính 

cao có chọn lọc tốt phù hợp với quá trình isome hoá parafin. 

1.2.1.Kim loại platin (Pt) 

1.2.2. Zirconi ñioxit   

a. Giới thiệu về kim loại zirconi và Zirconi ñioxit 

b. Điều chế Zirconi ñioxit 

1.2.3. Xúc tác SO4 
2- - ZrO2  

a. Ảnh hưởng của chất nền ñến chất lượng xúc tác  

b. Ảnh hưởng của nguồn lưu huỳnh sử dụng trong quá trình sunfat 

hoá 

c. Ảnh hưởng của các phương pháp sunfat hoá ñến hoạt tính xúc tác 

d. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ nung 

e. Zirconia sunfat hóa mao quản trung bình và ziconia sunfat hóa 

mang lên vật liệu mao quản trung bình. 

1.3. VẬT LI ỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH 

1.3.1. Giới thi ệu chung 

1.3.2. Vật li ệu MQTB SBA-16 

a. Khái quát 

b. Cơ chế hình thành SBA- 16 

c. Các yếu tố ảnh hưởng ñến tính chất của vật liệu 
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CHƯƠNG 2 

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 

2.1. TỔNG HỢP XÚC TÁC  

2.1.1. Hóa chất và thiết bị 

a. Hóa chất 

b. Dụng cụ 

2.1.2. Quy trình tổng hợp vật li ệu mao quản trung bình SBA-16 biến 
tính 

a. Tổng hợp SBA-16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Sơ ñồ tổng hợp vật liệu SBA-16 

Khuấy ở t0 phòng 

 

- Thêm TEOS 
- Khuấy trong 24h ở 400C 

Hỗn hợp  

Hỗn hợp ñồng nhất 

- Thêm n-butanol 
- Khuấy trong 1h ở 400C 

 

gel 

- Ủ trong Autolave 48h ở 1000C 
- Lọc, rửa, sấy ở 1000C, qua ñêm 
- Nung 5h ở 5500C 

 Hòa tan F127 trong dd HCl  
HCl

SBA-16 
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b. Tổng hợp SBA-16 biến tính bằng zirconia sulfat hóa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

   

 

  

 

 

 

Hình 2.2. Sơ ñồ tổng hợp hệ xúc tác  ZrO2 – SO4
2-/ SBA – 16 

 

 

 

Khuấy 24 h, pH = 10  

Hỗn hợp, ủ, lắng 48h 

Tách ion Cl – bằng nước 

Dd sấy 1100C, ủ 10 h 

Zr ( OH) 4 dd H2SO4 0,1 M 

Sấy 60 – 1000C, 12h 

Zr(OH)4/ SO4
2- SBA- 16 

H2O, khuấy 45 phút, 
lắng qua ñêm, sấy 

Chất rắn 

Nung 5500C, 3h 

ZrO2- SO4
2- / SBA-16 

dd NH3 28 % ZrOCl. 8H2O + H2O 



10 
 

c. Tổng hợp hệ xúc tác Pt / ZrO2 – SO4
2- / SBA – 16 (Pt /SZ/SBA-16) 

      

 

 

    

 

       

 

Hình 2.3. Sơ ñồ tổng hợp hệ xúc tác Pt / ZrO2 – SO4
2- / SBA – 16 

2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ ĐẶC TRƯNG XÚC TÁC  

2.2.1. Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (X- ray diffraction XRD) 

2.2.2. Phương pháp hiển vi ñiện tử quét (SEM) 

2.2.3. Phương pháp ñẳng nhiệt hấp phụ _ giải hấp N2 

2.2.4. Phương pháp khử hấp phụ theo chương trình nhiệt ñộ (TPD) 

2.3. ĐÁNH GIÁ HO ẠT TÍNH XÚC TÁC TRONG PH ẢN ỨNG 

ĐỒNG PHÂN HÓA PARAFIN C 5-C6 

2.3.1. Cách tiến hành 

Nguyên liệu chạy phản ứng là hỗn hợp ñẳng phí của n- pentan, n-hexan 

ñược pha theo tỉ lệ 35/65 tương ứng về thể tích. 

Chuẩn bị ống thạch anh ñược nút dưới và trên dưới ñể ñỡ xúc tác bằng 

bông thủy tinh ñã ñược xử lí qua HCl ñể loại bỏ tạp chất sau ñó rửa sạch 

bằng nước cất ñến hết axit, sấy khô. 

Cho 1g xúc tác vào ống phản ứng, nâng nhiệt lên 200oC ñể loại hòa 

toàn hơi nước khỏi xúc tác và bông thủy tinh. Sau nâng nhiệt ñộ lên 

220oC. 

Hỗn hợp ñược hút vào xilanh và ñược bơm phun vào thiết bị phản ứng 

nhờ máy ñẩy vi dòng, ñiều chỉnh tốc ñộ nhỏ giọt chất ñầu ñảm bảo tốc ñộ 

1h-1. 

2.3.2. Phương pháp phân tích sản phẩm 

  

Tẩm H2PtCl6 lên SZ / SBA-16 

Sấy khô, nung 3 giờ, 

          ở 5000C. 

Pt/ ZrO2- SO4
2- /SBA-

16 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA XÚC TÁC 

3.1.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X 

Trên giản ñồ nhiễu xạ tia X-ray góc hẹp của mẫu SBA-16 (hình 3.1) ñã 

xuất hiện các pic ñặc trưng của vật liệu MQTB. Pic sắc nhọn có cường ñộ 

lớn nhất tương ứng với mặt phản xạ d110 ở góc 2θ = 0,7250 và hai pic nhỏ 

ở các góc 1,230 và 1,690 ñặc trưng của vật liệu SBA-16 có kích thước ñều 

ñặn và có ñộ trật tự cao ứng với cấu trúc lập phương tâm khối Im3m.  

Thông số tế bào mạng a0 ñược tính từ khoảng cách d là: 

a0 = d(110)x 2  = 13,7883x 2  = 19,50 nm. 
Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Mau 2-SBA-16
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Hình 3.1. Giản ñồ nhiễu xạ tia X góc hẹp của SBA- 16 

 Kết quả phân tích XRD của Pt/ SZ/SBA- 16 cũng ñược xác ñịnh (hình 

3.2). Việc mang axit rắn zirconia sulfat hóa (SO4
2-/ZrO2) lên vật liệu 

SBA- 16 ñã không làm ảnh hưởng ñến cấu trúc của vật liệu.  

 

 

 

 

  

  Hình 3.2. Giản ñồ nhiễu xạ tia X góc hẹp của Pt/ SZ/ SBA- 16 
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Để xác ñịnh sự tồn tại của ZrO2 trong vật liệu SBA-16, mẫu 

Pt/SZ/SBA- 16 ñược ño phổ XRD trong vùng góc rộng 2θ =10 ÷ 700 

(hình3.3) kết quả cho thấy các pic ở 2θ = 30,20, 50,50, 60,10 ñặc trưng cho 

pha tứ diện của ZrO2. Các pic tù và rộng chứng tỏ ZrO2 có kích thước hạt 

nhỏ và phân tán ñồng ñều trong cấu trúc SBA- 16. 
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Hình 3.3. Giản ñồ nhiễu xạ tia X góc lớn của Pt/ SZ/ SBA- 16 

 Như vậy, bằng phương pháp XRD ñã chứng minh ñược SBA- 16 thuộc 

nhóm không gian Im3m, xác ñịnh ñược thông số tế bào mạng của vật liệu 

và nhận thấy ñược sự tồn tại của Zriconi oxit. 

3.1.2. Phương pháp hiển vi ñiện tử quét (SEM)          

 Đối với vật liệu xúc tác, tính chất bề mặt và kích thước hạt có ảnh 

hưởng lớn ñến khả năng xúc tác. Vì vậy, chúng tôi ñã tiến hành chụp ảnh 

SEM của mẫu SBA- 16 và Pt /SZ/ SBA-16 ñể so sánh với hình ảnh của 

SBA-16 [25] và xác ñịnh trạng thái bề mặt và ñánh giá kích thước hạt của 

các vật liệu này. 

Ảnh SEM của SBA-16 cho thấy các hạt tinh thể dạng khối với ñộ 

phóng ñại từ 2 ñến 5 µm. Nó có 6 mặt vuông và 12 mặt thoi với các góc 

sắc nhọn ñược cắt xén vuông vắn. Phần (c) trong hình 3.4, chỉ ra hình 

dạng và cấu trúc bề mặt tinh thể SBA-16. Ảnh SEM với ñộ phóng ñại 

2µm, chỉ ra hình ảnh của SBA-16 sau khi thủy nhiệt ở 110oC trong 72h, 
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hình thành các khối cầu nhỏ kết dính với nhau chặt chẽ, với kích thước 

ñồng ñều. 

   
Hình 3.4. Ảnh SEM của mẫu SBA-16 với các ñộ phóng ñại 1µm, 2µm và 

5µm 

         
(a)                                                          (b) 

Hình 3.5. Ảnh SEM của xúc tác Pt/SZ/SBA –16 

 Ảnh SEM (hình 3.5a) với ñộ phóng ñại 5 µm cho thấy các hạt kết dính 

vào nhau. 

 So sánh với ảnh SEM  của Pt/SZ/SBA-16 (hình 3.5b) ñộ phóng ñại 

2µm, cho thấy các hạt phân tán tương ñối ñồng ñều, có ñộ xốp cao và tập 

hợp thành khối lớn giữ nguyên cấu trúc lập phương của vật liệu. 

Vì thế, việc phân tán Pt/SZ lên chất mang SBA-16 ñã không làm thay 

ñổi cấu trúc bề mặt ngoài của vật liệu SBA-16.                         
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 Diện tích bề mặt riêng của vật liệu ñược tính bằng tổng diện tích bề 

mặt (Sbm) và diện tích mao quản bên trong của các hạt. Kích thước các hạt 

ñồng ñều làm tăng khả năng tiếp xúc của xúc tác với chất phản ứng. Điều 

này một lần nữa ñã khẳng ñịnh có sự phân tán pha hoạt tính ZrO2 trên bề 

mặt chất mang. 

3.1.3. Phương pháp ñẳng nhiệt hấp phụ - giải hấp N2( BET) 

 Phương pháp hấp phụ - giải hấp N2 của SBA-16 ñược sử dụng ñể xác 

ñịnh diện tích bề mặt, kích thước và sự phân bố lỗ xốp của vật liệu. 

 Đường ñẳng nhiệt hấp phụ vật lý N2 của mẫu SBA- 16 ñược ño ở 77K 

thuộc loại IV theo phân loại IUPAC ñặc trưng cho các vật liệu mao quản 

trung bình. Đường cong trễ thuộc phân loại H2 ñặc trưng cho mao quản 

hình trụ (hình 3.6). 

 
Hình 3.6.  Đường cong trễ hấp phụ - giải hấp ñẳng nhiệt N2 

của SBA- 16 

 Diện tích bề mặt theo phương pháp BET ñược tính trong ñoạn tuyến 

tính của sự hấp phụ. Sự phân bố kích thước lỗ ñược tính theo phương 

pháp BJH (hình 3.7). 
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Hình 3.7. Sự phân bố kích thước lỗ theo BJH của SBA- 16.  

Chúng  tôi tiếp tục khảo sát sự hấp phụ - khử hấp N2 trên xúc tác SZ/ 

SBA-16 ñể so sánh với SBA -16. Đường cong hấp phụ-giải hấp ñẳng 

nhiệt của SZ/SBA-16 bắt ñầu ngưng tụ ở áp suất tương ñối P/P0 khoảng 

0,7 chỉ ra rằng vật liệu có kích thước mao quản tương ñối lớn (ñường kính 

trung bình của mao quản tính theo phương pháp BJH là 7,8 nm).  

 Như ñã trình bày ở phần tổng quan, vật liệu zirconia sulfat hóa mao 

quản trung bình cũng ñược quan tâm nghiên cứu và ñã ñược nhiều nhóm 

tác giả tổng hợp thành công. Tuy nhiên, diện tích bề mặt của zirconia 

sulfat hóa mao quản trung bình thường không cao. Trong bảng 3.1, chúng 

tôi ñưa ra các thông số về diện tích bề mặt, thể tích lỗ xốp, ñường kính 

mao quản,… của vật liệu SBA- 16 và SZ/SBA-16 ñể so sánh. 
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Bảng 3.1. Các thông số ñặc trưng vật lý của của vật liệu SBA- 16 và 

SZ/SBA-16 

Vật li ệu 
SBET 

(m2/g) 

V t 

(cm3/g) 

Dp 

(nm) 

d110
 

(nm) 

a0 

(nm) 

W 

(nm) 

SBA- 16 693 0,68 3,94 13,79    19,50 12,95 

SZ /SBA-

16[5] 
401 1,13 7,8 13,2 18,7 8,6 

 

 Như vậy, có thể thấy rằng SBA–16 có diện tích bề mặt tương ñối lớn, 

có thành mao quản khá dầy, nhờ vậy mà ñộ bền nhiệt và thủy nhiệt của 

SBA – 16 cao. Nhưng sau khi ñược zirconia sulfat hóa làm cho thành mao 

quản co lại, diện tích bề mặt giảm, nhưng ñường kính mao quản trung 

bình lại tăng sẽ tạo ñiều kiện cho các chất phản ứng khuếch tán dễ dàng 

vào trong mao quản, làm tăng hoạt tính xúc tác. Vì vậy, vật liệu SZ/ SBA-

16 với ñộ bền nhiệt, thủy nhiệt và diện tích bề mặt cao, cấu trúc mao quản 

ñồng ñều hứa hẹn sẽ là một vật liệu phù hợp cho các phản ứng cần xúc tác 

có tính axit như phản ứng isome hóa n-pentan, n-hexan. 

 3.1.4. Phương pháp hấp phụ và giải hấp theo chương trình nhiệt ñộ 

(NH3 -TPD) 

Sau khi xác ñịnh các ñặc trưng của SBA-16 và Pt/ZrO2- SO4
2-/SBA- 16 

bằng XRD, SEM, BET. Chúng tôi tiếp tục sử dụng phương pháp hấp phụ 

và giải hấp theo chương trình nhiệt ñộ (NH3 - TPD) ñể xác ñịnh lực axit 

của vật liệu (hình 3.8). 

Qua giản ñồ NH3 - TPD nhận thấy mẫu xúc tác Pt/ SZ /SBA- 16 có 3 

tâm axit, trong ñó pic giải hấp phụ ở nhiệt ñộ giải hấp phụ Tmax = 544,8oC 

có cường ñộ lớn nhất và pic có cường ñộ thấp hơn ở Tmax = 501,2oC. 

Đây là 2 tâm axit mạnh. Ngoài ra, còn có một tâm axit yếu với pic có 

cường ñộ trung bình ở nhiệt ñộ Tmax = 357,5oC. Xúc tác Pt/SZ/SBA-16 

hình thành tâm Bronsted và Lewis mạnh, ở ñây tâm axit Lewis hình thành 
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trên cấu trúc tinh thể ZrO2 có khả năng nhường H+ở tâm axit Bronsted 

ñược biểu diễn ở hình 3.9. 

 

          
Hình 3.8. Giản ñồ NH3 – TPD của mẫu Pt/ SZ/ SBA- 16 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Sự hình thành tâm axit Bronsted và Lewis trên SO4
2-/ZrO2 

Như vậy, kết quả NH3 - TPD ñã chứng tỏ việc mang axit rắn ZrO2-

SO4
2- ñã nâng cao lực axit của chất nền SBA-16. Bước ñầu xúc tác ñã 

thỏa mãn cho quá trình ñồng phân hóa paraphin . 
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3.2. ĐÁNH GIÁ HO ẠT TÍNH XÚC TÁC Pt/SZ/SBA-16 TRONG 

PHẢN ỨNG ĐỒNG PHÂN HÓA n-PENTAN, n- HEXAN 

3.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ 

- Để khảo sát hoạt tính của mẫu xúc tác Pt/SZ/SBA-16, Chúng tôi tiến 

hành phản ứng ñồng phân hóa n-pentan, n-hexan ñược khảo sát ở ñiều 

kiện như sau: 

+ Tỉ lệ thể tích n- pentan, n-hexan tương ứng 35/65. 

+ Tốc ñộ dòng 1h-1  

 + Nhiệt ñộ thay ñổi từ 180 – 2600C 

Bảng 3.2. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến hàm lượng sản phẩm ñồng phân 

hóa n- pentan, n- hexan trên xúc tác Pt/SZ/SBA- 16 

  Nhiệt ñộ (0C) 

 

Sản phẩm (%) 

180 200 220 240 260 

2 – metyl butan 2,15 7,2 2,33 12,92 10,42 

pentan 26,18 17,2 12,28 10,02 8,97 

2 – metyl pentan 4,86 5,3 5,84 7,54 7,84 

3-metyl pentan 5,01 3,74 6,62 5,93 5,78 

Metyl xiclopentan 2,72 2,06 4,51 3,52 5,6 

Hexan 53,41 60,5 64,48 47,18 39,36 

2,2–dimetyl hexan 1,99 0,4 2,32 0,95 3,78 

Xiclohexan 0 0 0 2,33 9,72 

Toluen 0 0 0 2,52 3,17 

Độ chuyển hóa 20,41 22,3 23,24 42,8 51,67 

Độ chọn lọc sản phẩm 

isoparafin 
82 83,8 93,03 78 70,84 

 

 Từ bảng số liệu ta xây dựng ñược ñồ thị ảnh hưởng của nhiệt ñộ phản 

ứng ñến ñộ chuyển hóa và ñộ chọn lọc sản phẩm isoparaphin của phản 

ứng ñồng phân hóa n- pentan, n- hexan trên xúc tác Pt/ SZ/ SBA-16. 



19 
 

    

 
         180   200       220       240       260 

 

Nhiệt ñộ phản ứng (0C) 

Hình 3.10.  Đồ thị  ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến ñộ chuyển hóa 

và ñộ chọn lọc 

 Từ bảng 3.2 và ñồ thị 3.10, chúng ta có thể thấy rằng, khi tăng nhiệt ñộ 

phản ứng thì ñộ chuyển hóa của các paraphin tăng. Mặt khác, khi nhiệt ñộ 

tăng từ 180 – 2200C  hàm lượng các sản phẩm mong muốn tăng và ñạt ñộ 

chọn lọc cao nhất ở 2200C ( S = 93,03 %). 

 Tuy nhiên, khi nhiệt ñộ tăng cao hơn ñộ chọn lọc của sản phẩm iso – 

paraphin ñã giảm xuống ñáng kể và hàm lượng sản phẩm thơm hóa, vòng 

hóa tăng lên (4,85 %→12,89%). Kết quả này có thể là do ở nhiệt ñộ cao 

phản ứng ñehidro hóa xảy ra mạnh kèm theo quá trình crackinh bẻ gãy 

liên kết C – C. Điều này dẫn ñến khả năng các ioncacboni sẽ phản ứng 

theo nhiều chiều hướng khác nhau, có thể là ankyl hóa,vòng hóa, hoặc 

crackinh, tạo cốc và nhiều sản phẩm phụ không mong muốn. 

  
  

  
  

  
  
 C

, S
 (

%
) 
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 Như vậy, từ kết quả nghiên cứu phản ứng isome hóa n-pentan, n- 

hexan trên xúc tác Pt/SZ/SBA–16, chúng tôi nhận thấy 200 – 2200C thích 

hợp cho quá trình chuyển hóa paraphin C5 - C6 ñể tạo sản phẩm iso – 

paraphin. Nhiệt ñộ cao hơn sẽ không thích hợp cho quá trình này vì phản 

ứng sẽ xảy ra theo nhiều hướng tạo các sản phẩm thơm hóa,vòng hóa. 

   3.2.2. Vai trò của xúc tác 

 Để ñánh giá hoạt tính tốt của Pt/ SZ/SBA-16 trong phản ứng ñồng 

phân hóa n- pentan, n- hexan, chúng tôi tiến hành phản ứng trên hệ xúc 

tác chưa phân tán tâm axit trên chất mang SBA-16. Kết quả ñược thể hiện 

ở bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Kết quả isome hóa n-pentan, n-hexan trên các mẫu xúc 

tác khác nhau, ở nhiệt ñộ phản ứng 2200C, tốc ñộ thể tích 1h-1 

Xúc tác 
Độ chuyển hóa 

(%) 

Độ chọn lọc 

(%) 

SO4
2- - ZrO2 3,7 83 

Pt/ SO4
2- - ZrO2 12,2 89 

SO4
2- - ZrO2/ SBA - 

16 

4,2 85 

 Việc ñưa một lượng 0,7 % Pt  và chất nền SBA-16 lên bề mặt SO4
2- - 

ZrO2 là nguyên nhân chính làm tăng ñộ chuyển hóa và ñộ chọn lọc của 

sản phẩm isome hóa . 

 Xúc tác SZ/ SBA – 16 không chứa Pt cho hoạt tính rất thấp với ñộ 

chuyển hóa 4,2 % và xúc tác SZ với ñộ chuyển hóa 3,7 %. Tuy nhiên, với 

việc thêm 0,7 % Pt mẫu xúc tác trên hoạt tính xúc tác tăng lên rõ rệt. Qua 

ñó có thể khẳng ñịnh, Pt là tác nhân làm tăng hoạt tính xúc tác [15].  

Nhưng  mẫu xúc tác Pt/ SZ không chứa SBA – 16 cho hoạt tính rất 

thấp với ñộ chuyển hóa 12,2 % , việc ñưa chất nền SBA- 16 vào mẫu xúc 

tác Pt/ SZ hoạt tính xúc tác tăng lên rõ rệt. Qua ñó có thể khẳng ñịnh Pt/ 

SZ không tốt lắm, việc ñưa chất mang SBA- 16 ñã tạo thuận lợi cho sự 

phân tán các tâm hoạt ñộng trên bề mặt, là tác nhân chính làm tăng hoạt 
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tính và ñộ chọn lọc iso cũng như ñộ bền nhiệt hơn. Như vậy, với xúc tác 

Pt/SZ/SBA-16 vật liệu mao quản trung bình SBA-16 giữ vai trò quan 

trọng cho sự ổn ñịnh xúc tác.  

Mặt khác, có thể thấy rằng sự phân tán các tâm axit khác nhau trên 

cùng một chất mang cũng ảnh hưởng lớn ñến kết quả phản ứng thể hiện ở 

bảng 3.4. Phản ứng trên Pt/WZ/ SBA-16 cho ñộ chuyển hóa cao hơn 

(36,43%) so với Pt/ SZ/ SBA-16, nhưng ñộ chọn lọc thì ngược lại 7,78%. 

Bảng 3.4. Kết quả isome hóa n-pentan, n-hexan trên Pt/SZ/SBA- 16, 

Pt/WZ/SBA-16, ở nhiệt ñộ 2200C, tốc ñộ thể tích 1h-1 

 

 

 

 

 

 

 Có thể nhận thấy ñộ chuyển hóa trên xúc tác Pt/WZ/SBA- 16 cao gần 

gấp 2 lần so với Pt/SZ/SBA- 16 nhưng ñộ chọn lọc sản phẩm isome hóa 

trên xúc tác này lại giảm 93,03% → 85,25 %. Độ chuyển hóa lớn hơn và 

ñộ chọn lọc nhỏ hơn trên xúc tác Pt/WZ/SBA- 16 chứng tỏ lực và tâm 

axit trên xúc tác này mạnh hơn so với Pt/SZ/SBA- 16, dẫn ñến các 

ioncacbeni sẽ phản ứng theo nhiều chiều hướng khác nhau, có thể là quá 

trình crackinh bẽ gãy các liên kết C – C hoặc ankyl hóa , tạo nhiều sản 

phẩm khác không mong muốn.  

3.3. MỘT VÀI TH ẢO LUẬN VỀ CƠ CHẾ ISOME HÓA PARAFIN 

C5- C6 TRÊN HỆ XÚC TÁC LƯỠNG CHỨC 

 Chúng ta biết rằng, xúc tác lưỡng chức trong phản ứng isome hóa có sự 

tham gia của tâm kim loại và tâm axit. Trong ñó, tính axit ñều ñược tạo ra 

bởi các tâm Bronsted [32]. Mặt khác, phản ứng isome hóa thông qua sự 

sắp xếp các ion cacboni và hợp chất vòng trung gian. Sau ñó, có sự sắp 

xếp lại liên kết C – C và cuối cùng là sự phân tách các sản phẩm isome 

Các mẫu xúc tác 
Độ chuyển hóa 

(%) 

Độ chọn lọc 

(%) 

Pt/SZ/SBA- 16 23,4 93,03 

Pt/WZ/SBA- 16 59,67 85,25 
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tạo sản phẩm anken. Các sản phẩm anken này ñược hydro hóa tại tâm kim 

loại tạo sản phẩm isoparaphin. 

    3.3.1. Quá trình isome hóa n- pentan  

 

            

-H2

+H2

+H+

-H+

+

+

+
t©m axit

t©m kim lo¹i

 
           tâm kim loại 

Hình 3.11. Quá trình isome hóa n- pentan trên xúc tác lưỡng chức 

- Ví dụ : isome hóa n-pentan thành 2- metylbutan 
+

+

+

 
         2 – metylbutan 

    3.3.2. Quá trình isome hóa n- hexan  

 - Trên cơ sở ñó quá trình isome hóa n-hexan thành iso pentan ñược thể 

hiện ở hình 3. 12 
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Hình 3.12. Quá trình isome hóa n-hexan trên xúc tác lưỡng chức 

 -Sản phẩm isome hóa n-hexan ñược tạo thành là 2 – metyl pentan và 3 

– metyl pentan ñược thực hiện theo sơ ñồ sau: 

   

 

 

 

Hình 3.13. Sơ ñồ tạo thành các sản phẩm 2 – metyl pentan và 

3 – metyl pentan 

 

Mặt khác, quá trình isome hóa n-hexan có thể do sự tấn công của 

anken và ion cacboni bậc 3 và xảy ra sự phân cắt β. Cơ chế theo hướng 

lưỡng phân tử ñược mô tả ở hình 3.14. 

+
+
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-  H 2

H 2

+

+

quá trình isome hóa

+

+chuyen vi hydrua
+su phan cat beta+ 

+
3- metyl pentan

ankyl hóa

 
 

Hình 3.14. Cơ chế tấn công của anken vào ion cacboni hình thành 

3- metyl pentan 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. Kết luận  

Với mục ñích nghiên cứu quá trình tổng hợp hệ xúc tác lưỡng chức 

Pt/ZrO2- SO4
2- phân tán trên vật liệu MQTB (SBA-16) ñể ứng dụng vào 

phản ứng ñồng phân hóa n-pentan, n-hexan, chúng tôi thu ñược các kết 

quả sau: 

�Đã tổng hợp thành công vật liệu SBA-16 và hệ xúc tác lưỡng chức 

Pt/ZrO2- SO4
2- /SBA-16.  

�Đã kiểm tra các ñặc trưng xúc tác bằng các phương pháp vật lý hiện ñại 

như XRD góc lớn và góc nhỏ, phương pháp SEM, phương pháp ñẳng 

nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ N2 theo BET và phương pháp hấp phụ giải 

hấp phụ NH3 theo chương trình nhiệt ñộ (TPD). 

- Kết quả nhiễu xạ Rơnghen cho thấy pha tứ diện nghiêng của tinh thể 

ZrO2 hoàn toàn chiếm ưu thế .  

- Vật liệu vẫn giữ ñược cấu trúc ñặc trưng của SBA-16 khi ñược tẩm 

ZrO2–SO4
2-. Kết quả ño BET cho thấy diện tích bề riêng,thể tích lỗ xốp và 

ñường kính mao quản giảm chút ít khi phân tán ZrO2–SO4
2- lên trên vật 

liệu.Với kết quả XRD và SEM chứng tỏ cấu trúc vật liệu SBA-16 vẫn 

ñược duy trì. 

- Bằng phương pháp giải hấp NH3-TPD ñã xác ñịnh ñược lực và số 

lượng tâm axit trên  bề mặt xúc tác SZ/SBA -16. 

�Đã khảo sát hoạt tính của xúc tác Pt/ZrO2–SO4
2-/SBA-16 trong phản 

ứng isome hóa n-parafin C5-C6 ở pha khí. Kết quả cho thấy xúc tác tổng 

hợp cho ñộ chọn lọc sản phẩm iso- paraphin ñạt 93,03% ở ñộ chuyển hóa 

23,24 % tại nhiệt ñộ 2200C. 

�Quá trình isome hóa paraphin trên hệ xúc tác lưỡng chức có thể xảy ra 

theo cơ chế ñơn phân tử hoặc lưỡng phân tử. Cơ chế lưỡng phân tử không 

thể diễn tả hết ñược sự hình thành tất cả các sản phẩm phản ứng. Do ñó, 

quá trình isome hóa n-pentan, n-hexan trên xúc tác lưỡng chức có thể xảy 
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ra theo cơ chế ñơn phân tử là chủ yếu với sự hình thành ion cacboni và 

cation  xyclo propan proton hóa trung gian.  

�Đã khảo sát thêm hoạt tính của các xúc tác SO4
2--ZrO2, Pt/SO4

2--ZrO2, 

SO4
2--ZrO2/SBA–16, Pt/WZ/SBA-16 ñể so sánh với Pt/SZ/SBA–16. Kết 

quả cho thấy xúc tác Pt/SZ/SBA- 16 cho sản phẩm isoparafin với ñộ chọn 

lọc cao hơn. 

2. Kiến nghị 

Qua việc nghiên cứu phản ứng ñồng phân hóa n-paraphin pentan- 

hexan thành isopentan, isohexan, ñề tài có thể phát triển theo các hướng 

sau: 

- Thực hiện phản ứng isome hóa trong pha lỏng;  

- Khảo sát thêm các yếu tố ảnh hưởng ñến ñộ chọn lọc sản phẩm 

isoparafin và ñộ chuyển hóa của parafin; 

 

 

 

 

 


