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بررسی تولید هیدروژن با استفاده از فرآیند
ریفرمینگ بخار آب با متان در حضور کاتالیزور
نیکل در دماهای متوسط
علی صابری مقدم* ،محمد زارع چاوشی ،علی نوذری ،مجید شیخی نارانی ،وحید خبری و محمدمهدی بحری رشتآبادی
مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت93/10/17 :

تاريخ پذيرش94/5/27 :

چكيده
در ایــن پژوهــش ،تولیــد هیــدروژن بــا اســتفاده از فرآینــد ریفرمینــگ بخــار بــا متــان بررســیشــده اســت .هیــدروژن ،بهدلیــل
کاربردهــای وســیع و نقــش مهمــش در آینــده بهعنــوان ســوخت ،مــادهاي ارزشــمند اســت .ریفرمینــگ بخــار بــا متــان از رایجتریــن و
مهمتریــن فرآیندهــای تولیــد هیــدروژن اســت کــه در دماهــای  700-900°Cدر صنایــع مختلــف انجــام میشــود .دمــای بــاالی فرآینــد
مشــکالتی ماننــد ســینترینگ کاتالیســت ،افزایــش هزینههــا ،تشــکیل کک روی کاتالیســت و افزایــش نگرانیهــای ایمنــی را بهوجــود
م ـيآورد .در ایــن تحقیــق بــراي بررســي علــل کاهــش تولیــد هیــدروژن در دماهــای متوســط ،از کاتالیســت رایــج ایــن فرآینــد(Ni/

 )Al2O3در دماهــای متوســط( 650-450درجــه ســانتيگراد) اســتفاده شــد .بــا گذشــت زمــان ،تبدیــل متــان ابتــدا رونــدي صعــودی
داشــت و بعــد از یــک زمــان مشــخص بهشــدت افــت كــرد(در دمــای  600°Cبعــد از  210دقیقــه و در دمــای  650°Cبعــد از 275
دقیقــه) .پیکهــای موجــود در آنالیــز  ،XRDاکســید شــدن کاتالیــزور را حیــن فرآینــد نشــان دادنــد .در زمــان پایــداری کاتالیــزور،
تبدیــل متــان و کســر مولــی هیــدروژن در دمــای  ،650°Cبهترتیــب  99درصــد و  80درصــد بهدســت آمــد .بــا افزایــش نســبت بخــار
بــه متــان  ،2/5-6مقــدار تبدیــل متــان و کســر مولــی هیــدروژن افزایــش و انتخابپذیــری  COکاهــش یافــت .در دماهــای متوســط
نیــکل تــوان تولیــد هیــدروژن ب ـهروش ریفرمینــگ بخــار بــا متــان را دارد ،ولــی بهدلیــل غیرفعــال شــدن کاتالیــزور ،انجــام پيوســته،
ایــن فرآینــد ممكــن نیســت.

كلمــات كليــدي :ریفرمینــگ متــان بــا بخــار ،ســوخت هیــدروژن ،کاتالیــزور نیــکل ،تبدیــل متــان،
اکسیداســیون نیــکل.

چــوب و ســپس نفــت ،پروپــان و متــان ســوختهایی

مقدمه

تامیــن ســوخت همیشــه یکــی از دغدغههــای اصلــی بشــر

بــوده اســت .تاریخچــه مصــرف ســوخت رونــد اســتفاده
از مــواد پاکتــر بهعنــوان ســوخت را نشــان ميدهــد.
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

بودنــد کــه از گذشــته تاکنــون اســتفاده شــدهاند .بــا
گذشــت زمــان ،مولکولهــای مــواد ســوختی بــه ســمت
کوچکتــر شــدن ،خطــی شــدن کربــن و افزایــش خلــوص

هیــدروژن پیــش رفتهانــد .مصــرف ســوخت در آينــده بــه
ســمت هیــدروژن خواهــد رفــت کــه قابليــت زیــادی بــرای

Saberi_mog321@mut.ac.ir

حــل مشــکالت زیســتمحیطی را دارد.
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ســوختن هیــدروژن بــا اکســیژن در موتــور احتــراق یــا

آلومیناســت .کاتالیســت معمــوال بهشــكل اســتوانههایی

آب بهعنــوان محصــول جانبــی فرآينــد آزاد میشــود

شــعاعی اســت .در صنعــت ،واکنــش در محــدوده دمایــی

در ســلول ســوختی 1انــرژی تولیــد میکنــد و تنهــا
و مــوادی ماننــد COاCO2،اNOx،ا Sox،و  O3در محیــط

زیســت منتشــر نميشــوند[ 1و .]2

کاهــش اســتفاده از ســوختهای فســیلی بــرای حفــظ
ســامتی انســانها و محیــط زیســت بســیار ضــروری و

در واقــع شــرط ادامــه حیــات در آینــده ،حــذف اســتفاده
از ســوختهای فســیلی اســت .بهدلیــل رشــد جمعیــت و

صنایــع ،نیــاز بــه انــرژی پیوســته افزایــش مییابــد و هیــچ
جایگزیــن فــوری بــرای ســوختهای فســیلی وجــود

نــدارد .در حــال حاضــر بیــش از  90درصــد هیــدروژن
مصرفــی نیــز از فرآیندهــای مربــوط بــه ســوختهای
فســیلی تولیــد میشــود[ ،]1بنابرایــن ســوختهای
فســیلی را نمیتــوان بهســرعت از چرخــه انــرژی حــذف

کــرد .حــل ایــن مشــکل بــا فهمیــدن نحــوه اســتفاده
از ســوختهای فســیلی ،کــه بــه اهــداف اقتصــادی و
محیطزیســتی نزدیــک اســت ،میســر میشــود .در واقــع

تولیــد هیــدروژن بــا اســتفاده از ســوختهای فســیلی بــا

فرآیندهــای مناســب میتوانــد ارزش افــزوده زیــادی ایجاد

کنــد و اثــرات نامطلــوب اســتفاده مســتقیم از ســوختهای
فســیلی را تــا حــدی کاهــش دهــد .چندیــن ســال اســت

کــه ریفرمینــگ هیدروکربنهــا بــا بخــار آب فرآینــد اصلی
تولیــد هیــدروژن و گاز ســنتز اســت[ .]3در بیــن تمــام

منابــع موجــود بــراي تولیــد هیــدروژن ،متــان بهدلیــل
فــراوان بــودن ،پــاک بودن(درصــد بــاالی هیــدروژن در

مولکــول) و ســهولت تبدیــل بــه هیــدروژن بهشــكلي

گســترده اســتفاده شــده اســت .متــان از فرآیندهایــی

ماننــد گوگردزدایــی ،حــذف هالیدهــا و پیشریفرمینــگ
گاز طبیعــی بهدســت میآیــد .ریفرمینــگ بخــار آب

بــا متــان روی کاتالیســت نیــکل برپایــه آلومینــا یکــی از
متعارفتریــن فرآیندهــاي تولیــد هیــدروژن و گاز ســنتز

اســت[.]4

کاتالیســت متعــارف بــراي فرآینــد ریفرمینــگ متــان
شــامل  10-25درصــد اکســید نیــکل و  90-75درصــد

بــه قطــر  10-20 mmبــا یــک یــا چنــد مجــرا در راســتای
 900-700درجــه ســانتيگراد و در محــدوده فشــار
 bar 5-40انجــام میشــود .تبدیــل تعادلــی واکنــش
در فشــار پاییــن بهتــر اســت ،ولــی فشــار عملیاتــی را
معمــوال تجهیــزات پاییندســتی واحــد تعییــن میكننــد.

همچنیــن حجــم تجهیــزات بــا افزایــش فشــار کاهــش
مییابــد کــه از نظــر اقتصــادی بســیار مهــم اســت[.]5

ریفرمینــگ متــان بــا بخــار آب شــامل ســه واکنــش

برگشــتپذیر اســت کــه دو واکنــش بهشــدت گرماگیــر
و یــک واکنــش گرمــازا هســتند .روابــط( )1تــا()3

واکنشهــای ایــن فرآینــد را نشــان میدهنــد[:]6
= ∆H
()1
298° +20 6kJ / mol

(∆H = 298° −41 kJ / mol )2

()3

CH 4 + H 2O � CO + 3H 2

CO + H 2O � CO 2 + H 2

CH 4 + 2H 2O � CO 2 + 4 H 2∆H = 298° +1 65kJ / mol

نکتــه قابلتوجــه ایــن اســت کــه گاز دیاکســیدكربن
فقــط از واکنــش تبدیــل آب -گاز تولیــد نمیشــود(واکنش

 ،)2بلکــه مســتقیما از واکنــش متــان نیــز بــه وجــود
ميآيد(واکنــش  .)3در حقیقــت واکنــش( )3واقعــا انجــام

میشــود و فقــط مجمــوع دو واکنــش اول نیســت .ایــن
موضــوع در برخــی مقــاالت در نظــر گرفتــه نمیشــود[ 7و

 .]8بــا توجــه بــه آنتالپــی ایــن واکنشهــا ،هــر چــه دمــا

بیشتــر شــود ،واکنشهــای( )1و ( )3و هــر چــه دمــا
کمتــر شــود ،واکنــش( )2در راکتــور ریفرمینــگ مســتعد
انجامانــد .بهدلیــل گرماگیــر بــودن واکنــش اول ،افزایــش

دمــا بــرای تبدیــل متــان مفیــد اســت .همچنیــن چــون

در ایــن واکنــش حجــم افزایــش مییابــد ،بهتــر اســت
فشــار پاییــن باشــد .برخــاف واکنــش اول ،در واکنــش

دوم بهتــر اســت دمــا کــم باشــد و فشــار نیــز تاثیــری

ندارد(تعــداد مــول واکنشدهندههــا و فرآوردههــا

یکســان اســت) .افزایــش درصــد بخــار آب باعــث افزایــش
تبدیــل متــان میشــود ،ولــی هزینههــای مربــوط بــه
بخــش تولیــد بخــار و احتمــال مســمویت با اکسیداســیون

نیــکل افزایــش مییابــد .عمــا نســبت بخــار بــه کربــن
1. Fuel cell
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حــدود  3در نظــر گرفتــه ميشــود کــه بــه جلوگیــری

نــدارد .ماتســومورا و ناکامــوری پایههــای مختلــف را بــرای

بــا انجــام واکنشهــای اصلی(تبدیــل متــان و کربــن

و نتیجــه گرفتنــد کــه کاتالیــزور نیــکل برپایههــای

از تشــکیل کک طــی فرآینــد میانجامــد[ .]7همزمــان

مونواکســید ،واکنشهــای( )1تــا( ،)3واکنشهایــی
ناخواســته کــه بــه تولیــد و رســوب کربــن ميانجامنــد

نیــز رخ ميدهنــد .دو واکنــش( )4و( )5از مهمتریــن
ایــن واکنشهــا هســتند[:]9
()4

()5

∆H = 298° −1 724 kJ / mol
= ∆H
298° 749kJ / mol

2CO � C (s ) + CO 2
CH 4 � C (s ) + 2H 2

هــر قــدر دمــا باالتــر رود ،مقــدار تبدیــل واکنش(()4واکنش

گرمــازا) کاهــش و تبدیــل واکنش(()5واکنــش گرماگیــر)

کاتالیــزور نیــکل در دمــای  500°Cآزمایــش كردنــد[]11

آلومینــا و ســیلیکا در ایــن دمــا غیرفعــال اســت و

برپایــه زیرکرنیــوم فعالیــت خوبــی دارد .بــه عقيــده دان
و همکارانــش اضافــه كــردن  Auو  CeO2بــه کاتالیــزور

نیــکل ،تولیــد هیــدروژن را در دماهــای کمتــر از 600°C

افزایــش میدهــد[ .]12نیــوا و همکارانــش گــزارش کردنــد

کــه ذرات  3تــا  6نانومتــری فلــزات باعــث ایجــاد فعــل
و انفعــاالت زیــادی بــا پایــه میشــوند[ .]13بــه گفتــه
آنهــا کاتالیزورهــای نانومتــری  Ni-Mg-Alو

Ni-Zn-Al

افزایــش مییابــد؛ بنابرایــن بهعلــت افزایــش مقــدار

هــم در برابــر ســینترینگ مقاومانــد و هــم در دمــای

بــرای ایــن فرآینــد ترجیــح داده میشــود .بــرای کاهــش

هــدف ایــن پژوهــش بررســی عملکــرد کاتالیــزور

بهینــه تنظیــم میشــود .دمــای بــاال مزایــا و معایــب خــاص

آلومینــا) در دماهــای متوســط( )450-600°Cاســت .فهــم

بیشتــر متــان و کاهــش احتمــال مســمومیت گوگــرد و

متوســط میتوانــد بــه تولیــد کاتالیزورهایــی كمــك

ســینترینگ؛  )2افزایــش هزینههــای اقتصادی(تولیــد

پژوهــش پایــداری کاتالیــزور محاســبه و تبدیــل متــان و

 )3افزایــش نگرانیهــا دربــاره ایمنــی فرآینــد مخصوصــا

انتخابپذیــری کاتالیــزور بــرای تبدیــل مــواد مختلــف

تبدیــل متــان بــه هیــدروژن در دماهــای بــاال ،دمــای بــاال

تبدیــل واکنــش( )5مقــدار بخــار بــه متــان در یــک مقــدار

خــود را دارد .مزایــای آن در سیســتمهای رایــج تبدیــل
اکسیداســیون فلــز[ ]7و معایــب آن )1 :افزایــش احتمــال

 600°Cبســیار فعــال هســتند.

رایــج فرآینــد ریفرمینــگ بخــار بــا متان(نیــکل برپایــه
علتهــای اصلــی کاهــش هیــدروژن تولیــدی در دماهــای
كنــد کــه در برابــر ایــن علــل مقــاوم هســتند .در ایــن

بخــار ،مصــرف زیــاد ســوخت و طراحــی پیچیــده کــوره)؛

تولیــد هیــدروژن بــا تغییــر مشــخصههای مختلــف و نيــز

در حضــور هیــدروژن و  )4رســوب کربــن هســتند .یــک

بررســی میشــود .در واقــع نــوآوری ایــن پژوهــش

از کاتالیزورهایــی اســت کــه در دمــای  500-600°Cفعــال

دماهــای متوســط اســت کــه در مقــاالت بــه آن كمتــر

راه حــل جایگزیــن بــرای حــل ایــن مشــکالت اســتفاده

هســتند و دچــار مســمومیتهای رایــج نمیشــوند و
واکنــش تبدیــل متــان را نيــز بــا حداقــل توليــد کربــن

انجــام میدهنــد.

بلهــادی و همکارانــش کاتالیــزور نیــکل( 4تــا  10درصــد

وزنــی) را برپایــه  ZrO2و  La2O3تولیــد و گــزارش کردنــد
کــه ایــن کاتالیــزور در دمــای  700°Cفعالیــت زیــاد و
پایــداری مناســب بــرای تبدیــل متــان دارد(تبديــل -72

 88درصــد متــان)[ .]10آنهــا ادعــا کردنــد کــه بهدلیــل

نــوع کربــن تشکیلشــده در ایــن دمــا و همچنیــن
خصوصیــات خودپایــداری ایــن کاتالیــزور ،مقــدار زیــاد

کربــن تشکیلشــده تاثیــری بــر فعالیــت کاتالیــزور

شــناخت علــل غیــر فعــال شــدن کاتالیــزور فرآینــد در
توجــه شــده اســت.

مواد و روشها

شــکل  1نمایــی از سیســتم آزمایشــگاهی ریفرمینــگ بخار
بــا متــان را نشــان میدهــد .در ایــن تحقیــق تبدیــل
متــان بــا بخــار آب در حضــور کاتالیســت نیــکل برپایــه
آلومینــا ،ســاخت شــركت نفــت و گاز ســرو ،انجــام شــده
اســت .بخــش خــوراک ایــن فرآینــد نیــز شــامل گازهــای
متان(بــا خلــوص  99/95درصــد) ،گاز هیدروژن(بــا
خلــوص  99/999درصــد) و نیتروژن(بــا خلــوص 99
درصــد) اســت.
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N2 CH4 H2

شکل  1نمایی از سیستم طراحیشده برای ریفرمینگ بخار آب با متان.

بــراي کنتــرل دبــی گاز ورودی بــه سیســتم نیــز از

 pack Qاســتفاده شــد .در هــر یــک از آزمایشهــا ،بــراي

تولیــد بخــار آب ،مقــدار موردنظــر جریــان آب بهكمــك

جریــان ،گاز نیتــروژن بــا دبــی  60 cc/minبهمــدت 1/5

کنترلکننــده

جرمــی()Alicat

اســتفاده شــد .بــرای

دوزینــگ پمــپ 1از پاییــن کــوره بــه لولـهای مارپیچــی در
درون کــوره وارد و بعــد از تغییــر فــاز بــه بخــار ،در پاییــن
کــوره بــا خــوراک گازی مخلــوط شــد .بــراي اختــاط
مناســب و پیشگــرم كــردن خــوراک ،ایــن جریــان از

بســتر آلومینــا بــه طــول  47 cmعبــور کــرد .جنــس
لولههــای استفادهشــده بــرای سیســتم تولیــد بخــار و

زدودن اکســیژن از ســطح کاتالیســت و شستشــوی مســیر
ســاعت بــه سیســتم وارد شــد .ســپس بــراي فعــال کــردن

ســایتهای فعــال کاتالیســت ،بهمــدت  3/5ســاعت از

جریــان هیــدروژن خالــص اســتفاده شــد .در نهایــت آب و
ســپس گاز متــان بــه سیســتم هدایــت و محصــول نهایــی
تولیــد شــد .واکنــش در محــدوده دمایــی  450-650°Cو
در فشــار اتمســفر انجــام گرفــت.

راکتــور کاتالیســتی فــوالد ضدزنــگ 316 2کمکربــن و

بــرای اطمینــان از صحــت دادههــای حاصــل از

استفادهشــده در ایــن فرآینــد نیــز از نــوع الکتریکــی بــا

شــد .اگــر اختالفــي معنــیدار در نتایــج بــه چشــم

واکنــش از یــک ترموکوپــل نــوع  Kدر منطقــه واکنشــی

آزمایــش تکــرار میشــد .دادههــای ارايهشــده میانگیــن

بعــد از کــوره نیــز بــراي مایــع كــردن بخــار آب موجــود در

شــدهاند .واریانــس و انحــراف معیــار دادههــای معتبــر

لولــه اســتفاده و بعــد از مبــدل ،بــا اســتفاده از یــک تلــه

 0/05بــه دســت آمــد .اغلــب خطاهــای آزمایـش بهدلیــل

طــول و قطــر راکتــور بهترتیــب  10 cmو  1/5 cmو کــوره

کروماتوگــراف گازی ،هــر آزمایــش حداقــل دو بــار تکــرار

قطــر ورودی  8 cmبــود .بــرای کنتــرل دقیــق دمــای

ميخــورد ،شــرایط انجــام آزمایــش دوبــاره بررســی و

اســتفاده شــد.

نتایــج آزمایشهایــی هســتند کــه بــا دقــت انجــام

محصــول حاصــل از ریفرمینــگ ،از یــک مبــدل پوســته-
آب ،آب مایعشــده در ایــن محفظــه جمــعآوری شــد.

دبــی خروجــی بــا یــک دبیســنج بعــد از تلــه آب انــدازه

گرفتــه شــد .بــراي آنالیــز محصــول نهایــی از کروماتوگراف
گازی(GC, Agilent

 )6890مجهــز بــه آشکارســاز

 TCD-FIDDبــا دو ســتون پرشــده مولکوالرســیو  5Aو �Pro

بــرای همــه آزمایشهــا بهترتیــب کمتــر از  0/0025و
تنظیــم نبــودن شــیر پمــپ آب ،فشــار رگالتــور کپســول

متــان و دمــای  GCرخ دادنــد.

1. Dosing Pump
2. Stainless Steel 316 L

بررسی تولید هیدروژن با ...
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عامــل در مســموم و غیرفعــال شــدن کاتالیــزور نیــکل

نتایج و بحث

در فرآینــد ریفرمینــگ بخــار آب بــا متــان موثرانــد)1 :

پایداری کاتالیست

بــراي ارزیابــی غیرفعــال شــدن کاتالیســت بــا زمــان،
آزمایشهــای پایــداری کاتالیســت انجــام شــدند .ایــن

آزمایــش در دو دمــای  600°Cو  650°Cصــورت گرفــت

و مقــدار تبدیــل متــان بــا گذشــت زمــان محاســبه شــد.

بهجــز دمــای عملیاتــی فرآینــد ،تمــام شــرایط از جملــه

مقــدار کاتالیســت ،انــدازه کاتالیســت ،فشــار و مقــدار

دبیهــای ورودی بــرای هــر دو آزمایــش یکســان در نظــر
گرفتــه شــدند .دبــی ورودی گاز متــان  152 cm3/minبــود

و دبــی متــان خروجــی بــا اســتفاده از کروماتوگــراف گازی

و دبیســنج بــه دســت آمــد .بــا اســتفاده از رابطــه()6
مقــدار تبدیــل متــان محاســبه شــد:

در ســطح کاتالیســت و  )4اکسیداســیون نیــکل[.]7
ســینترینگ عمومــا در دماهــای باالتــر از

Tm(0/5 Tm

دمــای ذوب فلــز بــه کلویــن) اتفــاق میافتــد[ .]7دمــای
ذوب نیــکل

K

 1726اســت[]14؛ بنابرایــن احتمــال

ایــن کــه نیــکل برپایــه آلومینــا در ایــن دو دمــا دچــار
ســینترینگ کاتالیســتی شــده باشــد ضعیــف بهنظــر
میرســد .گوگــرد یکــی از بدتریــن ســمها بــرای

فرآیندهــای ریفرمینــگ کاتالیســتی اســت .خــوراک عاری
از هــر گونــه ترکیبــات گوگــردی بــوده ،بنابرایــن غیرفعــال
شــدن کاتالیســت بــا گوگــرد نیــز رخ نــداده اســت .بــا

انتخــاب مناســب نســبت بخــار بــه متــان احتمــال رســوب

()6

4

ســینترینگ؛  )2مســمومیت گوگــرد؛  )3رســوب کربــن

 ،fCHنشــاندهنده دبــی جرمــی متــان اســت .نتایــج

حاصــل از ایــن آزمایــش در شــکل  2رســم شــدهاند.

همانطــور كــه در ایــن شــکل ديــده میشــود ،بــا
افزایــش دمــا درصــد تبدیــل افزایــش یافتــه کــه دلیــل

آن گرماگیــر بــودن واکنــش( )1اســت .در دمــای 650°C

بعــد از  275دقیقــه ،تبدیــل متــان بهشــدت کاهــش
يافتــه اســت .در دمــای  ،600°Cایــن اتفــاق بعــد از زمــان

 210دقیقــه رخ ميدهــد .بــرای تحلیــل ایــن موضــوع،
دالیــل غیرفعــال شــدن کاتالیســت بررســی شــدند .چهــار

کربــن نیــز کاهــش مییابــد[ .]7در آزمایشهــای
مربــوط بــه پایــداری ،نســبت بهینــه  3انتخــاب شــد .در

پژوهشهــای مختلــف ایــن نســبت بیــن  2/5-4تنظیــم
میشــود[ 15و  .]16درصــد افزایــش وزن کاتالیســت

قبــل و بعــد از فرآینــد کمتــر از  1درصــد بهدســت آمــد

کــه نشــان میدهــد تشــکیل کک انــدک بــوده اســت.
اکسیداســیون ذرات فلــز در نســبت بــاالی بخــار آب بــه
کربــن و در فعالیــت کــم کاتالیســت ممکــن اســت اتفــاق
افتــد؛ مخصوصــا کاتالیــزور نیــکل تمایــل بســيار بــه
اکســید شــدن دارد[.]7
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شکل  2بررسی مقدار تبدیل کاتالیست  Ni/αAl2O3در فرآیند ریفرمینگ متان با بخار آب در دو دمای  600°Cو .650°C
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بــرای بررســی دقیقتــر ایــن موضــوع آنالیــز

XRD

بــرای دو نمونــه کاتالیســت انجــام شــد .در نمونــه اول،
کاتالیســت در دمــای واکنــش  650°Cو در نمونــه دوم در

اصلــی ،و ســپس بــه رســوب کک نســبت داد.
بررســی اثــر دمــا بــر مقــدار تبدیــل متــان و مقــدار
هیــدروژن تولیــدی در دماهــای متوســط

دمــای  750°Cباعــث تبدیــل متــان شــدهاســت .شــکل

در دماهــای رایج بــرای فرآیند ریفرمینــگ(،)700-900°C

الزم بــه ذکــر اســت كــه آنالیــز  XRDکاتالیســت در

دمــا را شــرایط عملیاتــی و ســینترینگ کاتالیســت

بــا توجــه بــه شــکل  ،3شــدت پیــک  NiOدر دمــای

متوســط( )450-650°Cمطالعــه شــدند .نمــودار شــکل

نتیجــه گرفــت كــه در دماهــای متوســط احتمــال اکســید

متــان را برحســب دمــا نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه

نشــاندهنده کربــن گرافیتــی اســت کــه در دماهــای بــاال

افزایــش یافتــه اســت .در واقــع کاتالیــزور توانایــی تبدیــل

 ،750°Cایــن پیــک بهوجــود آمــده در حالــی کــه در

ولــی بــه دلیــل غیرفعــال شــدن در ایــن دمــا ،پایــداریاش

متوســط عامــل اصلــی غیرفعــال شــدن کاتالیــزور،

شــده اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه فشــار اتمســفری

کاهــش دمــا احتمــال مســمومیت ب ـهروش اکسیداســیون

بررسی اثر نسبت بخار به متان بر مقدار تبدیل

 3آنالیــز  XRDایــن کاتالیســتها را نشــان میدهــد.

بــا افزایــش دمــا تبدیــل افزایــش مییابــد .حــد باالیــی

دماهــای  650°Cو  600°Cتفــاوت چندانــی نداشــت.

محــدود میکننــد[ .]18در ایــن پژوهــش دماهــای

 650°Cبیــش از دمــای  750°Cبــود ،بنابرایــن میتــوان

 4درصــد خلــوص هیــدروژن تولیــدی و درصــد تبدیــل

شــدن کاتالیســت بیشتــر اســت .پیــک نزدیــک بــه 21°

ایــن شــکل ،بــا افزایــش دمــا مقــدار خلــوص هیــدروژن

عامــل اصلــی غیرفعــال شــدن کاتالیســت اســت .در دمــای

متــان و تولیــد هیــدروژن در ایــن محــدوده دمایــی را دارد،

دمــای  650°Cبســیار کــم اســت؛ بنابرایــن در دماهــای

مناســب نيســت .تبدیــل متــان نیــز تــا  99درصــد انجــام

اکسیداســیون فلــز نیــکل اســت .افزایــش مقــدار بخــار و

اســت منطقــی بهنظــر میرســد.

را افزایــش میدهــد؛ بنابرایــن ،همانطــور کــه از نمــودار

یکــی از عوامــل مهــم در فرآینــد تولیــد هیــدروژن بهروش

 600°Cزودتــر از دمــای  650°Cاتفــاق افتــاده اســت .در

اســت .در فرآیندهــای دمــا بــاال بــا تنظیــم نســبت بخــار

میتــوان بــه اکسیداســیون کاتالیســت ،بهعنــوان عامــل

کاهــش داد[.]19

شــکل  2مشــخص اســت ،مســمومیت کاتالیــزور در دمــای

ریفرمینــگ متــان بــا بخــار آب نســبت بخــار بــه متــان

مجمــوع مســمومیت کاتالیســت در دماهــای متوســط را

بــه متــان(در محــدوده  )2/5-4میتــوان پدیــده کک را

Al2O3
NiO
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شکل  4درصد خلوص هیدروژن تولیدی و تبدیل متان در فرآیند ریفرمینگ متان با بخار آب نسبت به دما.

بــه همیــن دليــل آزمایشهایــی بــراي ارزیابــی

انتخابپذیــری مونوکســیدکربن مطابــق رابطــه زيــر

هیــدروژن تولیــدی بــا تغییــرات نســبت بخــار بــه

()7

تغییــرات درصــد تبدیــل متــان و همچنیــن تغییــرات
متــان در دمــای  650°Cانجــام شــدند تــا اکسیداســیون

نیــکل دیرتــر اتفــاق بیفتــد.

تعریــف میشــود[:]18

در ایــن رابطــه صــورت کســر مربــوط بــه مولهــای

مونوکســید کربــن خروجــی از فرآینــد و مخــرج کســر

شــکل  5نتایــج حاصــل از تغییــرات درصــد تبدیــل

نیــز مربــوط بــه تفاضــل مولهــای ورودی و خروجــی

را بــا تغییــرات نســبت بخــار بــه متــان نشــان میدهــد.

راکتــور ریفرمینــگ در ایــن آزمایــش  650 °Cاســت.

همکارانــش مقایســه شــدهاند[ .]20همــان طــور کــه

افزایــش نســبت بخــار بــه متــان انتخابپذیــری

بخــار بــه متــان درصــد تبدیــل و مقــدار هیــدروژن

افزایــش مییابــد؛ بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت

متــان و همچنیــن درصــد خلــوص هیــدروژن تولیــدی

متان(مولهــای مصرفــی متــان) اســت .دمــای عملیاتــی

در ایــن شــکل ایــن نتایــج بــا دادههــای نیلســن و

همانطــور کــه در شــکل  6دیــده میشــود ،بــا

در ایــن شــکل ديــده میشــود ،بــا افزایــش نســبت

مونوکســیدکربن کاهــش و درصــد تبدیــل متــان

تولیــدی افزایــش مییابــد .تغییــرات درصــد تبدیــل

کــه بــا افزایــش نســبت بخــار بــه متــان ،احتمــال

بــه متــان  4/5شــیبی مالیمتــری را دنبــال میکننــد.

انتخابپذیــری مونوکســیدکربن بــه معنــی کاهــش

نســبت بخــار بــه متــان و هماهنــگ بــا افزایــش درصــد

آن مقــدار دیاکســیدکربن افزایــش مییابــد .چــون

نســبت بــه دادههــای نیلســن و همکارانــش[]20

جــذب جــدا میشــود ،کاهــش انتخابپذیــری

بررســی اثــر نســبت بخــار بــه متــان بــر انتخابپذیــری

موضــوع مهــم دیگــر ایــن اســت کــه بایــد بیــن

یکــی از پارامترهــای مهــم در فرآینــد ریفرمینــگ متــان

کاتالیســت بــا روش اکسیداســیون ،کــه هــر دو بــا

ابتــدا شــیب تنــدی دارنــد ،ســپس بعــد از نســبت بخــار

انجــام واکنــش ( )2و ( )3افزایــش مییابــد .کاهــش

همچنیــن مقــدار هیــدروژن تولیــدی بــا افزایــش

مونوکســیدکربن تولیــدی اســت ،ولــی همزمــان بــا

تبدیــل متــان افزایــش مییابــد .نتایــج بهدســتآمده

دیاکســیدکربن بهتــر از مونوکســیدکربن در ســتون

محــدودهاي قابلقبــول دارنــد.

مونوکســیدکربن در ایــن فرآینــد مطلــوب اســت.

مو نو کسید کر بن

بــا بخــار آب ،انتخابپذیــری مونوکســیدکربن اســت
کــه هــر قــدر کمتــر باشــد ،بــه نفــع تولیــد هیــدروژن

بیشتــر ارزیابــی ميشــود .در فرآینــد ریفرمینــگ،

کاهــش انتخابپذیــری مونواکســیدکربن و مســمومیت

افزایــش نســبت بخــار بــه متــان افزایــش مییابنــد،
یــک بهینهســازی انجــام شــود.

شماره 1395-4 ،89
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در ایــن پژوهــش فرآینــد ریفرمینــگ بخــار بــا متــان در
دماهــای متوســط( )450-650°Cانجــام شــد .بــا گذشــت
زمــان ،تبدیــل متــان ابتــدا یــک رونــد صعــودی داشــت
و بعــد از یــک زمــان مشــخص بهشــدت افــت كــرد.
ايــن افــت در دمــای  600°Cبعــد از  210دقیقــه و در
دمــای  650°Cبعــد از  275دقیقــه اتفــاق افتــاد .دلیــل
ایــن پدیــده ،بــا توجــه بــه آنالیــز  ،XRDاکســید شــدن
فلــز نیــکل در حضــور بخــار آب اســت .بــا افزایــش دمــا،
تبدیــل و درصــد مولــی هیــدروژن افزایــش مییابــد کــه
دلیــل آن افزایــش ســرعت واکنــش بــا افزایــش دماســت.
افزایــش نســبت بخــار بــه متــان باعــث افزایــش تبدیــل
متــان و افزایــش درصــد هیــدروژن تولیــدی میشــود .بــا

2/5

2

افزایــش ایــن نســبت در دماهــای بــاال ،احتمــال تشــکیل
کک کاهــش مییابــد .در دماهــای متوســط رســوب کربــن
باعــث غیرفعــال شــدن کاتالیســت نمیشــود و غیرفعــال
شــدن بــا اکسیداســیون نیــکل اهمیــت بیشتــری
مییابــد؛ بنابرایــن بایــد در دماهــای متوســط بیــن تبدیــل
بــاالی متــان و غیرفعــال شــدن بــا اکسیداســون نیــکل،
کــه هــر دو بــا افزایــش نســبت بخــار بــه متــان افزایــش
مییابنــد ،بهینهســازی انجــام شــود .بــا افزایــش نســبت
بخــار بــه کربــن در محــدوده  ،2/5-6انتخابپذیــری  COاز
 34بــه  15کاهــش مییابــد ،در حالــی كــه تبدیــل متــان
از  70بــه  99درصــد زيــاد ميشــود .در دماهــای متوســط،
نیــکل توانایــی تبدیــل متــان و تولیــد هیــدروژن را دارد
ولــی تــوان انجــام پيوســته و در زمانهــای طوالنــي ایــن
فرآینــد را نــدارد.
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