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افزایش فعالیت ،گزینشپذیری و پایداری نانو
کاتالیست کبالت بر پایه نانولوله-کربنی در سنتز
فیشر-تروپش با استفاده از عاملدار کردن پایه با
ازن و هیدروژن–پراکسید
مریم داوری ،1صبا کریمی 1و علی کریمی

*2

 -1پرديس علوم ،دانشكده شيمي ،دانشگاه تهران ،ايران
 -2گروه فناوریهای تصفيه گاز ،پژوهشكده گاز ،پژوهشگاه صنعت نفت ،ايران
تاريخ دريافت93/1/25 :

تاريخ پذيرش93/9/6 :

چكيده
در ايــن پژوهــش اثــر عاملدارکــردن پایــه نانــو لولــه کربنــی بــر روی انــدازه ذرات فلــز فعــال ،پراکندگــی ،فعالیــت و گزینشپذیــری
محصــوالت کاتالیــزور  Co/CNTsدر ســنتز فیشــر -تروپــش مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــا اســتفاده از ازن در حضــور معــرف اکســید
کننــده ( )H2O2نانولولههــای کربنــی عامــلدار شــدند .کبالــت  %15وزنــی بــه روش تلقیــح بــر روی نانولولههــای کربنــی عامــلدار
شــده و نانولولههــای معمولــی نشــانده شــد .نمونههــای کاتالیــزور بــه روشهــای مختلــف ،ویژگــی ســنجی شــده و در میکــرو راکتــور
بســتر ثابــت تســت گردیــد .فعاليــت كاتاليــزور معمــوال وابســته بــه ســايز ذرات فلــز فعــال اســت .بهطــوري كــه كاتاليــزور بــا ذرات
ريزتــر فعاليــت باالتــري دارد کــه بهدليــل آن افزایــش تعــداد اتمهــاي ذرات فــاز فعــال و قابــل دســترس بــراي واكنشگرهــا بــر روي
ســطح اســت .در تحقیــق حاضــر عامـلدار کــردن پایــه انــدازه ذرات کاتالیــزور را بــه  8/8 nmکاهــش و درصــد تبدیــل منوکســید کربــن
را نســبت بــه پایــه معمولــی  %16افزایــش داد .بهعــاوه فعالیــت کاتالیــزور در طــول ســنتز پیوســته بــه مــدت  20روز بــه میــزان %46
کاهــش یافــت .در نهایــت درصــد تولیــد محصــوالت ســنتز بــه مقــدار اندکــی بــه ســمت هیدروکربنهــای ســبک ســوق داده شــد.

كلمات كليدي :سنتز فیشرتروپش ،نانولولههای کربنی ،گروههای عاملی ،اندازه ذره ،فعالیت ،گزینشپذیری

ســنتز پخــش فــاز فعــال بــر روی پایــه بــا ســطح ویــژه

مقدمه

تبدیــل گاز طبیعــی بــه مایعــات هیدروکربنــی از طریــق
ســنتز فیشــر تروپــش در حضــور کاتالیــزور صــورت

میگیــرد .انتخــاب کاتالیــزور مناســب برای ســنتز فیشــر-
تروپــش بــه عواملــی همچــون محصــول مــورد نظــر،

منبــع تهیــه خــوراک گاز ســنتز ،مقــدار تبدیــل دلخــواه،
طــول عمــر و قیمــت کاتالیــزور بســتگی دارد .در ایــن
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

karimial@ripi.ir

بــاال بســیار مهــم اســت ،چــرا کــه پايــه ،نقــش پايــدار

كننــده و توزيــع كننــده فلــز فعــال را داشــته و از كلوخــه
شــدن فــاز فعــال در اثــر شــوكهاي حرارتــي جلوگیــری

مینمایــد .نــوع پايــه ،عامــل مهمــي در فعاليــت كاتاليــزور

بــه شــمار ميآيــد [ 1و  .]2هــر انــدازه ســطح پایــه و
حجــم حفــرات باالتــر باشــد ،درصــد بیشــتری از فلــز
فعــال میتوانــد بــر روی پایــه قــرار بگیــرد [ .]3همچنیــن
تخلخــل پایــه ،انــدازه ذرات کاتالیــزور را کنتــرل میکنــد.
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پایههــا در ســاختار و خــواص الکترونــی ذرات فلــزی

فعــال جلوگيــري ميكننــد کــه ايــن موضــوع باعــث

در میــان انــواع مختلــف پایههــا کــه بــرای کاتالیزورهــای

در ایــن تحقیــق نانولولههــای کربنــی توســط ازن و

علــت خــواص منحصــر بــه فــرد خــود از اهمیــت ویــژهای

بــر پایــه عام ـلدار شــده و پایــه معمولــی ســاخته شــد و

در محیطهــای اســیدی و بــازی ،امــکان کنتــرل تخلخــل

پایــه بــر خــواص کاتالیــزوری نمونههــای تهیــه شــده

میباشــد .در فرآينــد فيشــر -تروپــش ،کاتاليزورهــاي

شــده بــه علــت دارا بــودن گروههــای عاملــی ،توانایــی

مزایــای فــوق در مقايســه بــا کاتاليزورهــاي معمــول (بــر

پایــدار از کلوخــه شــدن ذرات فلــز بــه مــرور زمــان

کمتــری بــا پايــه دارند .ايــن موضــوع از تشــکيل ترکيباتي

نشــده بــه علــت پاییــن بــودن انــرژی پیونــد فلــز،1CNT-

ميکنــد و باعــث انتقــال پيکهــاي احيــاء بــه دماهــاي

زمــان اندکــی غیرفعــال میشــود.

ميگــردد [ .]5بــا ایــن حــال نانــو لولههــای کربنــی یــک

فعالیتهای آزمایشگاهی

کاتالیــزور موثــر هســتند [.]4

افزايــش طــول عمــر کاتاليســت ميشــود [ 7و .]8

هتــروژن بــه کار میرونــد ،نانولولههــای کربنــی بــه

پراکســید هیــدروژن عام ـلدار شــدند .کاتالیــزور کبالــت

برخــوردار میباشــند .مهمتریــن ایــن خــواص مقاومــت

در راکتــور بســتر ثابــت تســت گردیــد .اثــر عاملدار شــدن

شــیمی ســطح و امــکان بازیافــت فلــزات بــا ســوزاندن پایه

مــورد بررســی قــرار گرفــت .نانولولــه کربنــی عامــلدار

کبالــت بــر پايــه نانوســاختارهاي كربنــي ،عــاوه بــر

باالتــری در جــذب نانــو کاتالیس ـتها دارد و ایــن اتصــال

پايــه اکســيدهاي فلــزي) ،ميــزان برهــم کنــش بســیار

جلوگیــری میکنــد .در حالــی کــه در نانولولــه عام ـلدار

بــا درجــه احيــای بــاال و احياءپذيــري ســخت جلوگيــري

کلوخــهای شــدن محتملتــر میباشــد و کاتالیســت در

پايينتــر ،بهبــود احياءپذيــري و افزايــش راندمــان بهتــر
پایــه خنثــی هســتند و برهمکنــش ضعیفــی بیــن ســطح
ایــن پایــه و فــاز فعــال برقــرار اســت .بــرای بهدســت
آوردن راندمــان بهينــه و مــداوم از کاتاليزورهايــي بــا پايــه

خنثــي ،الزم اســت برهمکنــش مناســبی بيــن پايــه و
فــاز فعــال وجــود داشــته باشــد ،تــا از کلوخــه شــدن فــاز
فعــال در فرآينــد کلسيناســيون ،احيــاء و ســپس واکنــش

جلوگيــري شــود .همچنیــن الزم اســت ميــزان توليــد

هيدروکربنهــا بــر روي ايــن کاتاليزورهــا مــداوم باشــد
تــا از غيــر فعــال شــدن کاتاليــزور در طــول واکنــش و در

مــدت زمــان کــم جلوگيــري شــود [ 5و .]6

يکــي از راههــاي موثــر بــراي حــل مشــکالت فــوق در

کاتاليزورهــاي کبالــت بــر روي نانولولههــاي كربنــي،

عامــلدار کــردن ســطح نانوســاختارهاي كربنــي
ميباشــد .گروههــاي عاملــي روي ســطح پايــه بهعنــوان
يــک مــکان مناســب بــراي برهمکنــش ذرات فــاز فعــال

بــا پايــه محســوب شــده و باعــث توزيــع بهتــر ذرات و
در نتيجــه کوچکتــر شــدن ذرات کبالــت ميگردنــد .از

طــرف ديگــر ايــن گروههــاي عاملــي باعــث برهمکنــش
بهتــر فــاز فعــال بــا پايــه شــده و از کلوخــه شــدن فــاز

خالصسازی نانو لولههای کربنی

در ایــن تحقیــق از کربــن نانــو لولههــای چنــد

دیــواره بــا تخلخــل  0/7 cm3/gو ســطح ویــژه متوســط

 210/69 m /gبهعنــوان پایــه اســتفاده شــده اســت .نانــو
2

لولههــای کربنــی پــس از تولیــد ،مقادیــر قابــل توجهــی

ناخالصــی از نــوع کربنــی و غیرکربنــی دارند .خالصســازی
نانولولههــا در حقیقــت جــدا کــردن مــواد زائــد از

آنهاســت .وجــود ایــن ناخالصیهــا در نانــو لولههــای
کربنــی یکــی از موانــع دســتیابی بــه قابلیتهــای

پیشبینــی شــده آنهــا بهشــمار م ـیرود [ .]9ابتــدا10 g ،

از نمونــه نانولولــه خــام و اولیــه بــه  150 mLمحلــول
 ٪18هیدروکلرایــد ( )Chem-Labاضافــه شــد و حــدود

 16ســاعت در دمــای محیــط مخلــوط گردیــد .مخلــوط
بهدســت آمــده صــاف شــد و چندیــن بــار بــا آب مقطــر
تــا  pHخنثــی شســته شــد .بــه منظــور دســتیابی بــه

خلــوص بیشــتر ،مــاده صــاف شــده در اســید نیتریــک

 6مــوالر ( )Merck 65%بــه مــدت  3ســاعت در 70 °C

غوطـهور شــد .پــس از آن ،مرحلــه صــاف کــردن هماننــد
1. Carbon Nano Tube

افزایش فعالیت ،گزینشپذیری ...

95

مراحــل فــوق تکــرار شــد .در نهایــت کیــک بهدســت

اســتفاده شــد .بدینمنظــور ،ابتــدا محلــول حــاوی فلــز

منظــور از بیــن بــردن کربــن بیشــکل ،دمــای کــوره بــه

روی پایــه آمــاده شــد و ســپس عمــل تلقیــح محلــول

آمــده در  120°Cبــه مــدت  8ســاعت خشــک شــد و بــه

مــدت  30دقیقــه تــا  400°Cافزایــش یافــت [.]10
عاملدار کردن نانو لولههای کربنی

عامــلدار کــردن شــیمیایی نانولولههــای کربنــی بهطــور
معمــول بــا اســتفاده از اکســیدان مایــع یــا گاز انجــام

میشــود .یــک روش معمــول ،اســتفاده از محلولهــای
آبــی اکســیدکنندهها اســت .در صــورت اســتفاده از

اســیدهای قــوی ،بــازده اکسیداســیون کــم و نانولولــه
حــاوی مــواد شــیمیایی نامطلــوب اســت .در نتیجــه،
عامــلدار کــردن نانولولــه نیــاز بــه مراحــل دیگــری

همچــون خالصســازی و تصفیــه دارد .بــرای بهبــود
عملکــرد و کیفیــت نانــو لولههــا ،فرآیندهــای جایگزیــن

نظیــر پالســما [ 11و  ]12و اصــاح بــا اتمســفر ازن،
مــورد نیــاز اســت .از ایــن رو ،برخــی از تحقیقــات در

مــورد اکسیداســیون نانولولــه بــا ازن [ 13و  ]14مــورد
مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .مطالعــات نشــان میدهــد

کــه ازن یــا ترکیبــی از  UVو ازن ،در دیــواره نانــو لولههــا
گروههــای عاملــی اکســیژندار ماننــد -COOH ،C-OH-و

کبالــت بــا غلظــت معیــن جهــت نشــاندن  %15از کبالــت
کبالــت بــر روی پایــه نانولولــه کربنــی در دمــای 70°C

بــه مــدت 15دقیقــه انجــام گردیــد .کاتالیــزور ســاخته
شــده بــر روی نانولولــه کربنــی خالــص

شــدهCo/CNT ،

و کاتالیــزور ســاخته شــده بــر روی پایــه عام ـلدار شــده،
 Co/O-CNTنامیده شــد .ســپس نمونهها در دمای 120°C

خشــک شــده و در دمــای  400°Cتحــت اتمســفر آرگــون

کلســینه گردیــد .کبالــت موجــود در کاتالیــزور پــس از

حــرارت دهــی بــه شــکل  CoO , Co3O4میباشــد [.]16
تعیین ویژگیهای شیمی فیزیکی کاتالیزورها
تعیین کمی عناصر

تعييــن كمــي عناصــر موجــود كاتاليــزور بــه

روش نشــر اتمــي

1

()ICP

بــه وســیله دســتگاه

 Varian VISTA-MPXانجــام گرفــت .بــرای ایــن منظــور

gr

 0/02از نمونــه بــه

mL

 5اســید نیتریــک  %65و

 5 mlاســید کلریدریــک  %37اضافــه میشــود .مخلــوط به
مــدت  2ســاعت در دمــای  40-50°Cقــرار داده میشــود.

در نهایــت مخلــوط صــاف شــده و بــا آب دیونیــزه چندیــن

 C=Oتولیــد میکنــد .در ایــن تحقیــق ،بــا اســتفاده از ازن

بــار شســته میشــود .محلــول زیــر صافــی بــه حجــم

عامـلدار شــد .نانــو ســاختار كربنــي خالــص شــده ،درون

حــاوي نمونــه توســط دســتگاه نشــر اتمــي آناليــز شــده و

در حضــور معــرف اکســید کننــده ( )H2O2نانولولـه کربنــی

يــک بشــر قــرار گرفــت و بــه آن  150 mLآب اکســيژنه
اضافــه گردیــد .مخلــوط ســاخته شــده درون يــک حمــام
فــرا صــوت بهمــدت  15دقيقــه قــرار داده شــد .ســپس

 250 mLرســانده میشــود .محلــول اســتاندارد و محلــول

از مقايســه پيكهــاي حاصــل ،درصــد عناصــر مختلــف در
كاتاليســتها تعييــن میگــردد.
پراش اشعه ايكس

2

دوغــاب مــورد نظــر درون يــک ظــرف پيرکــس مجهــز

تكنيـك پراش اشـعه ايكس پـودری امکان تعيين سـاختار

دســتگاه توليــد ازن ،ازن توليــد شــده و وارد دوغــاب مــورد

ابعـاد ذرات فعـال را فراهـم ميكنـد .بـرای گرفتـن الگوی

بــه توزيــع کننــده قــرار گرفــت و بــه مــدت  4ســاعت بــا

کريسـتالي و نـوع فازهـاي موجود در کاتاليـزور و همچنين

نظــر گرديــد .پــس از  4ســاعت محلــول صــاف شــده و

کاتالیزورهـای حـاوی کبالـت ،از دسـتگاه

XRD

Philips

محتــوی روي صافــی بــا آب ديونيــزه شستشــو داده شــد.

مـدل  PW1840اسـتفاده شـد .در ایـن دسـتگاه مـس در

دمــای  120°Cو در طــول شــب خشــک گرديــد [.]10

ایکـس بـه کار رفـت و نمونههـا بهصـورت پـودر در گسـتره

بــرای ســاخت کاتالیــزور بــه روش تلقیــح از نیتــرات کبالت

ایکـس قـرار گرفتند.

ســپس كيــك مــورد نظــر داخــل کــوره قــرار گرفــت و در

پتانسـیل  40 KVو جریـان  30 mAبهعنـوان منبـع اشـعه

ساخت کاتالیزور

روبـش دسـتگاه بـرای شناسـایی کیفـی تحـت تابش اشـعه

بــا فرمــول شــیمیایی

)Merck, 99.0%) Co(NO3)2.6H2O

1. Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry
2. X Ray Powder-Diffraction
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اندازهگيــري ســطح کلــي و توزيــع حفــرات کاتاليزورهــاي
ســاخته شــده

1

1395-3

انجــام تســت  1/5 grاز کاتالیــزور مــورد نظــر در هــر
نوبــت در راکتــور بارگــذاری شــد .ســپس بــه منظــور

بــه منظــور بررســی عملکــرد کاتاليــزور ،الزم اســت

احیــای کاتالیــزور ،دمــای سیســتم بــا ســرعت دمایــی

پديدههــاي نفــوذي درون و بــرون دانــهاي وابســته بــه

 ،40 mL/minتــا  400°Cافزایــش داده شــد .در فشــار

ســطح کلــي و توزيــع تخلخــل کاتاليــزور بــراي شــناخت

آن ،تعییــن گــردد .آناليــز جــذب فيزيكــي  BETروي

نمونههــا بــا اســتفاده از دســتگاه  ASAP-2000صــورت
گرفــت .نمونههــاي كاتاليــزور ابتــدا در دمــاي 300°C

بــراي مــدت چهــار ســاعت و تحــت خــاء 50 m.Torr

گاززدایــي شــدند .ســپس بــا اســتفاده از روش معمــول
و از روي ميــزان جــذب نيتــروژن ،ســطح ويــژه نمونههــا
مشــخص گرديــد.

طیف سنج مادون قرمز

2

بــه منظــور اطمینــان از عامــلدار شــدن نانولولههــای

کربنــی بــا گروههــای اکســیژندار از اســپکتروفتومتری
 FTIRمــدل  EQUTNOX55اســتفاده شــد .ابتــدا قــرص

نــازک و شــفافی حــاوی  5تــا  %0/5نانولولــه کربنــی و
 99/5تــا  %95پتاســیم برمیــد ســاخته شــد .در نهایــت

شــعاع نــور از آن عبــور داده شــد و دادههــا مــورد ارزیابــی
قــرار گرفــت.

عکسبرداری توسط میکروسکوپ الکترونی

ســاختار نانومتــری کاتالیزورهــای کلســینه شــده توســط
میکروســکوپ الکترونــی مطالعــه شــد .ابتــدا نمونههــای

کاتالیــزور توســط حمــام فراصــوت در اتانــول پراکنــده

گرديــد .نمونــه روی گریــد مــس کــه بــا کریــن پوشــانده
شــده ،قــرار گرفــت .ســپس عکسبــرداری توســط
دســتگاه از نــوع ( Philips CM20 (100 kVبــا اســپکترومتر
 NARONو آشکارســاز ژرمانیــم انجــام گرفــت.

تست راکتوری نمونهها

بــه منظــور تعییــن و مقایســه میــزان فعالیــت،

 ،10 min/°Cدر حضــور جریــان گاز هیــدروژن بــا شــدت
اتمســفری و شــدت جریــان ثابــت گاز هیــدروژن ،عمــل

احیــاء بــه مــدت  12ســاعت ادامــه یافــت .پــس از انجــام

عمــل احیــای کاتالیــزور ،دمــای راکتــور تــا دمــای
واکنــش یعنــی  220°Cپاییــن آورده شــد .ســپس در
دمــای واکنــش ،خــوراک کــه شــامل گازهــای هیــدروژن و

مونوکســید کربــن میباشــد ،بــا نســبت مولــی

H2/CO=2

بــه راکتــور تزریــق شــد .پــس از اطمینــان از برقــراری
شــدت جریــان مــورد نظــر ،شــیر کنترلکننــده فشــار

بــرای رســیدن فشــار بــه  18 barبســته و پــس از رســیدن

بــه فشــار مــورد نظــر سیســتم روی ایــن فشــار تنظیــم
گردیــد .در ایــن زمــان بــا شــروع واکنــش ،دبــی گاز
خروجــی از سیســتم هــر یــک ســاعت بــا فلومتــر صابونــی
اندازهگیــری شــد .ایــن گاز توســط ســرنگ مخصــوص گاز
نمونهگیــری و بــه دســتگاه کروماتوگــراف تزریــق گردیــد
و محصــوالت حاصــل آنالیــز شــد .همچنیــن پــس از 24

ســاعت عملیــات پیوســته ،محصــوالت مایــع در تلههــای
ســرد و گــرم جم ـعآوری شــد .ایــن رونــد بــه مــدت 20

روز ادامــه یافــت.
نتایج و بحث

نتایج حاصل از طیف سنج مادون قرمز

نانولولههــای كربنــي معمولــي و عام ـلدار شــده بــه روش

 FTIRمــورد ارزيابــي قــرار گرفــت .شــكل  1نمايــش

طیــف مــادون قرمــز نانولولههــای خالــص و عامــلدار
شــده میباشــد.

گزینشپذیــری و طــول عمــر کاتالیزورهــای ســاخته

پیــک  598 cm-1مربــوط بــه پیوندهــای ارتعاشــی  C-Hو

مــورد اســتفاده از نــوع بســتر ثابــت میباشــد .خــوراك

ضعیــف در  ،1432 cm-1نشــاندهنده بانــد کششــی

شــده ،از تســت راکتــوری اســتفاده میشــود .راکتــور

گاز ســنتز از طريــق كنتــرل كنندههــاي جرمــي جريــان

بــا نســبت معيــن بــه راكتــور هدايــت میشــود .بــرای

بهصــورت نوســانات خــارج از صفحــه میباشــد .پیــک
C-H

اســت.

1. Brunauer-Emmett-Teller
2. Fourier Transform Infrared Spectroscopy

افزایش فعالیت ،گزینشپذیری ...
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شکل  -1طیف  FTIRکربن نانولوله خالص و عاملدار شده

پیــک مشــخص در حــدود  1601 cm-1مربــوط بــه
ســاختارهای بانــد دوگانــه کربــن

()C=C

در حالــت

کششــی میباشــد .پیــک موجــود در  1262 cm-1مربــوط

بررسی

نتایج BET

اندازهگيــري ســطح کلــي و توزيــع حفــرات کاتاليزورهــاي
ســاخته شــده کمــک فراوانــی بــه شــناخت تغییــرات

بــه تشــکیل پیونــد  C-Oاســت .پیــک ضعیفــی نیــز در

ســطح پایــه میکنــد .نتایــج حاصــل از آزمایشــات

 C-Oموجــود در گروههــای کربونیــل میباشــد کــه بــا

نشــان میدهــد کــه بــا عام ـلدار کــردن پایــه ،مســاحت

 ،C-Oعامـلدار شــدن جزیــی ســطح ،تاییــد میشــود[.]9

عامــلدار کــردن ســطح CNT ،دچــار نواقــص بیشــتری

گــروه عاملــی هیدروکســیل اســت .البتــه وجــود رطوبــت

و یــا اتصــال گروههــای عاملــی میباشــد .افزایــش

اســتفاه میشــود نیــز باعــث افزایــش شــدت ایــن پیــک

پخــش بیشــتر فــاز فعــال و کاهــش انــدازه آن میشــود.

هیــدروژن پراکســید تقریبــا هماننــد کربــن نانولولــه خالص

بارگــذاری کبالــت بــر روی پایــه ،حجــم و قطــر حفــرات

بــه  C-Oو کربونیــل افزایــش یافتــه اســت کــه نشــاندهنده

کبالــت و نیــز بســته شــدن تعــدادی از حفرههــا کاهــش

نتایج آنالیز تعیین کمی عناصر

بررســی نانوکاتالیزورهــا توســط تکنیــک پــراش اشــعه

BET

 1771 cm-1وجــود دارد .ایــن پیــک مربــوط بــه بانــد

در جــدول  2ارائــه شــده اســت .دادههــای ایــن جــدول

توجــه بــه وجــود پیــک مربــوط بــه گــروه هیدروکســیل و

و حجــم حفــرات افزایــش یافتــه اســت .بهعبارتــی بــا

پیک مشــخص در ناحیــه  3600-3300 cm-1نشــاندهنده

میشــود .ایــن نواقــص بهصــورت افزایــش حجــم حفــرات

FTIR

مســاحت ســطح ،پدیــدهای مطلــوب اســت کــه منجــر بــه

در نمونــه و قــرص  KBrکــه در آمادهســازی نمونــه

میشــود .پیکهــای نمونــه عامــلدار شــده بــا ازن و

همانگونــه کــه از دادههــا مشــخص اســت ،پــس از

میباشــد .بــا ایــن تفــاوت کــه شــدت پیکهــای مربــوط

بــه دلیــل اشــغال بخشــی از مســاحت پایــه توســط ذرات

عامــلدار شــدن بیشــتر ســطح میباشــد [.]17

یافتــه اســت.

نتایــج حاصــل از آزمایــش  ICPنمونههــای کاتالیــزوری

ایکــس

ســاخته شــده بــه روش تلقیــح در جــدول  1آورده شــده

از نمونههــای کاتالیــزوری ســاخته شــده ،بــه منظــور

مــورد بیــش از  %98از مــاده پیــش بینــی شــده بــر روی

 XRDبــه عمــل آمــد .شــکل  2الگــوی  XRDمربــوط

جدول  -1نتایج حاصل از  ICPکاتالیستهای ساخته شده

میدهــد .دو پیــک مشــاهده شــده در زوایــای  26/6و

اســت .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،در هــر دو

تعییــن فــاز بلــوری و انــدازه ذرات فلــز فعــال ،آزمایــش

پایــه قــرار گرفتــه اســت.

بــه پایــه نانولولــه کربنــی را پــس از اسیدشــویی نشــان

درصد کبالت در نمونه

درصد بارگذاری

نام کاتالیست

14/83

15

Co/CNT

14/86

15

Co/O-CNT

 43/2مربــوط بــه کربــن گرافیتــی میباشــد .شــکل 3

الگــوی  XRDکاتالیزورهــای ســاخته شــده  Co/CNTو
 Co/O-CNTرا نشــان میدهــد.
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جدول  -2نتایج حاصل از BET
قطر حفرات ()Ao

حجم کل حفرات ()cm3/g

مساحت سطح ()m2/g

نام کاتالیست

106/2

0/56

210

CNT

106/6

0/59

271

O-CNT

94/3

0/52

178

Co/CNT

94/7

0/548

234

Co/O-CNT

شدت پیک
0

20

40
60
80
2θ
شکل  -2الگوی پراش اشعه ایکس کربن نانولوله پس از خالصسازی

CNT
Co3O4

شدت پیک

Co/CNT
Co/O-CNT

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2θ
شکل  -3پراش اشعه ایکس  Co/CNTو Co/O-CNT

بهجــز دو پیــک مربــوط بــه نانــو لولههــای کربنــی،

عامـلدار شــده ،کوچکتــر از انــدازه بلورهــای کبالــت بــر

بلــوری اکســید کبالــت میباشــد .پیکهــای کوچــک در

نانولولــه کربنــی عامـلدار شــده ،باعــث توزیــع بهتــر ذرات

ســایر پیکهــای موجــود مربــوط بــه فرمهــای مختلــف

الگــوی پــراش ایکــس مربــوط بــه ســاختارهای مکعبــی

کبالــت اســت .ایــن ســاختارها تاثیــری در گزینشپذیــری
محصــوالت ســنتز ندارنــد [ 18و .]19

در هــر دو الگــوی  ،XRDپیــک مشــاهده شــده در زاویــه
 36/8بیشــترین شــدت را دارد کــه از آن بــرای تعییــن
انــدازه بلورهــای کبالــت بــا اســتفاده از معادلــه شــرر
اســتفاده گردیــد .انــدازه بلورهــای اکســید کبالــت در

جــدول  3آورده شــده اســت .دادههــای ایــن جدول نشــان
میدهــد کــه انــدازه بلورهــای کبالــت بــر روی پایــه

روی پایــه معمولــی میباشــد .در واقــع ســطح بــاالی پایــه

فلــز کبالــت بــر روی آن و در نتیجــه کوچکتــر شــدن

انــدازه ذرات میشــود .از طــرف دیگــر گروههــای عاملــی
موجــود بــر روی پایــه بهعنــوان مکانهــای اتصــال بــرای

کبالــت ،عمــل کــرده و از کلوخــهای شــدن و بزرگتــر
شــدن آنهــا جلوگیــری مینمایــد.
نتایج حاصل از آزمایش TEM

تصویــر

TEM

مربــوط بــه نمونههــای

Co/CNT

و

 Co/O-CNTدر شــکلهای  4و  5آورده شــده اســت.

افزایش فعالیت ،گزینشپذیری ...

99
جدول  -3اندازه ذره کبالت حاصل از الگوی XRD
اندازه ذره ()nm

نام کاتالیزور

12/6
8/8

Co/CNT
Co/O-CNT

شکل  -4تصویر  TEMکاتالیزور Co/CNT

شکل  -5تصویر  TEMکاتالیزور Co/O-CNT

همانگونــه کــه در ایــن شــکلها مشــاهده میشــود،

شــده و پراکندگــی ذرات بیشــتر میشــود .ایــن مســأله

شــده اســت کــه در هــر دو مــورد ،تجمــع ذرات در داخــل

کاتالیــزور و افزایــش درصــد تبدیــل مونوکســید کربــن

ذرات کبالــت در بیــرون و داخــل نانــو لولههــا پراکنــده
نانــو لولههــا بیشــتر از بیــرون آن اســت .شــکلهای  5و
 6نشــان میدهــد کــه عامـلدار کــردن پایــه ،توزیــع را بــه
ســمت انــدازه ذرات کوچکتــر ســوق میدهــد.

نتایج تست عملکرد کاتالیزورها در راکتور بستر ثابت
فعالیت کاتالیزورها

در شــکل  6تغییــرات تبدیــل مونوکســیدکربن برحســب

زمــان بــرای کاتالیزورهــای کبالــت ســاخته شــده،

رســم شــده اســت .فعالیــت کاتالیــزور و درصــد تبدیــل

مونوکســید کربــن بــه شــدت بــه تعــداد مکانهــای فعــال
کبالــت احیــاء شــده بــه شــکل فلــزی بــر روی ســطح
کاتالیــزور ،وابســته میباشــد .در واکنــش فیشــر تروپــش،

کبالــت در حالــت احیــأ شــده و فلــزی ،فعــال اســت و
فرمهــای مختلــف اکســیدی کبالــت پــس از احیــأ در
دمــای  400°Cبهصــورت

Co

در میآیــد.

بنابرایــن بــر روی  CNTعامـلدار شــده و نشــده تفاوتــی با
هــم نــدارد .ولیکــن ،در صــورت اســتفاده از پایــه نانولولــه
کربنــی عام ـلدار شــده ،بــه علــت برهمکنــش گروههــای

عاملــی پایــه بــا فلــز فعــال کبالــت ،انــدازه ذرات کوچکتر

ســبب افزایــش ســطح فعــال کاتالیــزور ،بهبــود فعالیــت

بــرای کاتالیــزور بــا پایــه نانولولــه کربنــی عامـلدار شــده
میشــود .دادههــای ایــن شــکل نشــان میدهــد کــه
فعالیــت اولیــه کاتالیــزور بــا پایــه عامــلدار شــده %16

از فعالیــت کاتالیــزور بــا پایــه عامــلدار نشــده باالتــر

اســت .دادههــای حاصــل از آزمایشــات تعییــن مشــخصات
شــیمی فیزیکــی نشــان داد کــه کاتاليســت کبالــت تهیــه

شــده بــا نانــو لولههــای كربنــي معمولــي (عامــلدار

نشــده) داراي ذرات درشــتتر فــاز فعــال بــا پراکندگــی

کمتــر میباشــد .لــذا فعاليــت كاتاليــزوري کمتــری از
خــود نشــان میدهــد .مطابــق شــکل  ،6در طــول 20

روز ســنتز پیوســته ،درصــد تبدیــل منوکســید کربــن در
کاتالیــزور بــا پایــه عامـلدار شــده از  %50بــه  %24کاهش
یافتــه اســت .ایــن افــت فعالیــت معــادل  %50نســبت بــه

فعالیــت اولیــه کاتالیــزور میباشــد .در همیــن مــدت
زمــان ،درصــد تبدیــل بــا کاتالیــزور ســاخته شــده بــا پایــه

عامــلدار نشــده از  %42بــه  %17کاهــش مییابــد کــه

افــت حاصــل نســبت بــه فعالیــت اولیــه کاتالیــزور حــدود

 %60میباشــد.
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زمان (روز)
شکل  -6تغییرات در صد تبدیل منوکسید کربن با زمان

زمان (روز)
شکل  -7تغییرات گزینشپذیری متان با زمان سنتز

لــذا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه نــه تنهــا کاتالیــزور بــا

گزینشپذیــری محصــوالت ســنگین کاهــش مــي يابــد.

یــا بهعبــارت دیگــر طــول عمــر ایــن کاتالیــزور نیــز بســیار

نشــده ،انــدازه ذرات بزرگتــری دارد .ایــن عامــل ســبب

پایــه عاملدار شــده فعالیــت بیشــتری دارد ،بلکــه پایداری
باالتــر از کاتالیــزور بــا پایــه عام ـلدار نشــده مــي باشــد.

بــه نظــر میرســد برهمکنــش قویتــر کبالــت بــا پایــه
کربنــی در نتیجــه ایجــاد گروههــای عاملــی در کاتالیــزور

بــا پایــه عام ـلدار شــده ،ســبب کاهــش ســرعت پدیــده
ســینترینگ و کلوخــه شــدن کاتالیــزور شــده و پایــداری

کاتالیــزور را افزایــش داده اســت.
گزینشپذیری کاتالیزور

معمــوال گزینشپذیــری کاتالیزورهــای ســنتز فیشــر_

(هیدروکربنهــای دارای بیــش از پنــج کربــن) ،درصــد

وزنــی متــان و درصــد وزنــی هیدروکربنهــای گازی

میشــود کــه ایــن کاتالیــزور تمایــل بیشــتری بــرای

تولیــد محصــوالت هیدروکربنــی ســنگین از خــود نشــان
دهــد .ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه کاهــش
محصــوالت ســنگین اگرچــه ســبب کاهــش انــدازه واحــد

هیدروکراکــر در بخــش ارتقــای کیفیــت محصوالت ســنتز
فیشــر -تروپــش میشــود ،از طــرف دیگــر ســبب افزایــش

انــدازه واحــد تولیــد گاز ســنتز میگــردد .بنابرایــن ،الزم
ی انجــام گیــرد.
اســت در ایــن بخــش بهینهســاز 
Co/CNT
Co/O-CNT

بیشــتری نســبت بــه محصــوالت هیدروکربنــی گازی
کمتریــن گزینشپذیــری را نســبت بــه هیدروکربنهــای
مایــع ( ) C5+دارد .دلیــل ایــن امــر ریــز بــودن انــدازه

ذرات کبالــت اســت .کوچــک بــودن انــدازه ذره بــه دلیــل
ممانعــت فضایــی ابرهــای الکترونــی واکنشدهندههــا

از رشــد زنجیــره هیدروکربنــی جلوگیــری میکنــد.

بنابرایــن گزینشپذیــری محصــوالت ســبک افزایــش و

2
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زمان (روز)
شکل  -8تغییرات گزینشپذیری هیدروکربنهای گازی با زمان
Co/CNT
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گزینشپذیری )%( C5

ســبک (متــان و هیدروکربنهــای گازی ســبک) داشــته و

8
4

میشــود .گزینشپذیــری کاتالیزورهــای ســاخته شــده

مشــخص اســت کاتالیــزور  Co/O-CNTگزینشپذیــری

10
6

ســبک (هیدروکربنهــای دارای دو تــا چهــار کربــن) بیــان

در شــکلهای  7تــا  9رســم شــده اســت .همانطــور کــه

12

گزینشپذیری )%( C2-C4

تروپــش بهصــورت درصــد وزنــی محصــوالت ســنگین

در مقابــل کاتالیــزور ســاخته شــده بــا پایــه عامــلدار

زمان (روز)
شکل  -9تغییرات گزینشپذیری محصوالت مایع با زمان
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...  گزینشپذیری،افزایش فعالیت

 ســبب افزایــش،از نانولولــه عامـلدار شــده بهعنــوان پایــه
 همچنیــن.قابــل توجــه فعالیــت کاتالیــزور میگــردد

اتصــال قویتــر کبالــت بــه پایــه در ایــن کاتالیزورهــا

ســبب کاهــش پدیــده ســینترینگ و در نتیجــه افزایــش
 همچنیــن اســتفاده از نانــو.طــول عمــر کاتالیــزور میشــود

 گزینشپذیــری محصــوالت،لولــه کربنــی عام ـلدار شــده

.را بــه ســمت محصــوالت ســبکتر ســوق میدهــد

نتیجهگیری

در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از ازن در حضــور معــرف
نانولولههــای کربنــی عامــلدار

)H2O2(

اکســیدکننده

 عامــلدار کــردن پایــه نانولولــه کربنــی ســبب.گردیــد
افزایــش پراکندگــی فلــز فعــال کبالــت در ســطح پایــه و

.در نتیجــه کوچــک شــدن انــدازه ذره فلــز فعــال میشــود
افزایــش ســطح فلــز فعــال کاتالیــزور در هنــگام اســتفاده
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