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مقایسه روشهای تلقیح و سل -ژل در سنتز
و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
نانوکاتالیست  Ni/Al2O3جهت استفاده در فرآیند
ریفورمینگ خشک متان
مهدی شریفی ،1،2محمدحقیقی ،*1،2،نادر راحمی 1،2و فرهاد رحمانی

1،2

 -1دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی سهند ،شهر جدید سهند ،تبریز ،ایران
 -2مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست ،دانشگاه صنعتی سهند ،شهر جدید سهند ،تبریز ،ایران
تاريخ دريافت94/11/14 :

تاريخ پذيرش95/5/31 :

چكيده
مصــرف بیــوگاز در فرآینــد ریفورمینــگ خشــک متــان در حضــور کاتالیســتی فعــال و پایــدار ،دارای مزایــای اقتصــادی و محیــط زیســتی
فراوانــی اســت .کاتالیســت  Ni/Al2O3علیرغــم داشــتن فعالیــت بــاال در ریفورمینــگ خشــک متــان ،دارای پایــداری ضعیفــی در ایــن
فرآینــد بــوده کــه دالیــل آن کک گرفتگــی و کلوخــه شــدن فــاز فعــال میباشــد .لــذا در ایــن پژوهــش تأثیــر روش ســنتز (تلقیــح و
ســل-ژل) بــر خــواص فیزیکی-شــیمیایی ،فعالیــت و پایــداری کاتالیســت  Ni/Al2O3مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .ارزیابــی خــواص
فیزیکی-شــیمیایی نانوکاتالیســتها توســط آنالیزهــای  PSD ،BET ،FTIR FESEM ،XRDو  TG-DTGنشــان داد ،روش ســل-ژل
ســبب تولیــد فــاز آمــورف ،توزیــع یکنواخــت نانــو ذرات و ســطح ویــژه باالتــری نســبت بــه روش تلقیــح گردیــد .آنالیــز  FTIRحضــور
گروههــای عاملــی مطلــوب بــر ســطح کاتالیس ـتها و عــدم تولیــد ترکیبــات اســپینل را بــه همــراه آنالیــز  XRDاثبــات کــرد .آنالیــز
 PSDنشــان داد ســنتز  Ni/Al2O3بــه روش ســل-ژل ذراتــی کوچکتــر از  60 nmتولیــد کــرده اســت .در نتیجــه روش ســنتز کاتالیســت
تأثیــر بســزایی بــر خــواص فیزیکی-شــیمیایی کاتالیســت ماننــد بلورینگــی ،مورفولــوژی و ســطح ویــژه کاتالیســتها داشــته اســت.
عملکــرد کاتالیسـتها بــا نســبت CO2/CH4=1ا GHSV=24 l/g.h ،و در دمــای  550تــا  850°Cارزیابــی شــد و پایــداری آنهــا در 24 hr
و در دمــای  850 °Cانجــام پذیرفــت .نتایــج نشــان دادنــد ،کاتالیســتهای ســنتز شــده بــه روش ســل-ژل دارای بهتریــن عملکــرد
بودنــد .گاز ســنتز بــا نســبت بســیار نزدیــک بــه یــک ( )0/99در کاتالیســت  Ni/Al2O3تهیــه شــده بــه روش ســل-ژل بهدســت آمــد
وکاهــش فعالیــت آن کمتــر از مقــدار کاهــش در کاتالیســت تهیــه شــده بــه روش تلقیــح بــود.

كلمات كليدي :نانوکاتالیست  ،Ni/Al2O3تلقیح ،سل -ژل ،ریفورمینگ خشک متان ،گاز سنتز.

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكيhaghighi@sut.ac.ir :
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از آنجــا کــه ایــران بخــش وســیعی از ذخایــر گاز طبیعــی

ایــن فلــزات ،مانــع از کاربــرد وســیع آنهــا شــده اســت [9

ایــن منبــع خــدادادی در تولیــد گاز ســنتز (هیــدروژن.

مطالعــات پیرامــون عملکــرد روشهای مختلــف تولید مواد

بــه ارمغــان آورد .از میــان روشهــای مختلفــی کــه بــا

مؤثــر عــاوه بــر تولیــد کاتالیســتی بــا خــواص فیزیکــی-

میشــود ،فرآینــد ریفورمینــگ خشــک متــان 1بــه دلیــل

باشــد .نتایــج نشــان داد روش ســل-ژل 2پتانســیل باالیــی

کاربــرد ویــژهای در ایــن حــوزه دارد [ .]3-1گاز ســنتز

داشــته اســت [ 30و  .]31پیــش مادههــای بــه کار رفتــه

برخــی هیدروکربنهــای اکســیژندار مناســب میباشــد.

امــا مکانیســم کلوئیــدی آن در عیــن موثــر بــودن در تولید

نشــان میدهــد [.]7-4

بــه منظــور کاربــرد در مقیــاس وســیع توانمنــدی باالتــری

دنیــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،بهرهبــرداری از

و .]29

منوکســیدکربن) میتوانــد مزایــای اقتصــادی فراوانــی را

نانــو ســاختار بــه نحــوی انجــام شــد تــا بــا انتخاب روشــی

اســتفاده از گاز طبیعی (متان) در تولید گاز ســنتز اســتفاده

شــیمیایی عالــی ،تولیــد آن نیــز دارای صرفــه اقتصــادی

تولیــد گاز ســنتز بــا نســبت مولــی واحــد1 ،

=()H2/CO

جهــت تولیــد کاتالیســتی بــا خــواص منحصــر بــه فــرد

بــا نســبت مولــی یــک خوراکــی مناســب جهــت تولیــد

در مکانیســم الکوکســیدی روش ســل-ژل بســیار گــران

واکنــش گرماگیــر( )1واکنــش اصلــی ایــن فرآینــد را

ذراتــی یکنواخــت هزینههــای کمتــری داشــته اســت ،لــذا

= ∆H
(+247.3 kJ/mol )1

CH 4 + CO 2 ↔ 2CO + 2 H 2

از دیگــر مزایــای کاربــرد ایــن فرآینــد کاهــش اثــرات

دارد .مطالعــه حقیقــی و همــکاران نشــان داده اســت

بهتریــن دمــا بــه جهــت تولیــد گاز ســنتز بــا نســبت هــر

مخــرب گازهــای گلخانــهای [ 8و  ]9همچنیــن بهــره

چــه نزدیکتــر بــه یــک در محــدوده  800تــا ،950 °C

دارنــد [ ،]10میباشــد .امــا بــه دلیــل هزینههــای بــاال

[ .]10راحمــی و همــکاران نیــز بهتریــن شــرایط عملکــرد

شــدن ســریع کاتالیس ـتهای بــه کار گرفتــه شــده هنــوز

و دمــای  850°Cبدســت آوردهانــد [ .]32از جملــه

جامعــی توســط عبدالهیفــر و همــکاران پیرامــون

حضــور واکنشهــای جانبــی بــوده کــه مهمتریــن آنهــا

ایــن فرآینــد انجــام شــده اســت [ .]17-15نتایــج ایــن

( )2عکس-واکنش گاز-آب

بــرداری از منابــع گازی کــه محتــوای باالیــی از

CO2

نســبت خــوراک یــک و فشــار یــک اتمســفر بــوده اســت

جهــت تأمیــن انــرژی مــورد نیــاز فرآینــد و غیــر فعــال

کاتالیســت  Ni/Al2O3را

بــه حــوزه صنعــت راه نیافتــه اســت [ .]14-11مطالعــه

مشــکالت فرآینــدی در ریفورمینــگ خشــک متــان،

پایههــا و فازهــای فعــال بــه کار رفتــه در کاتالیس ـتهای

بــه شــرح زیــر میباشــند:

مطالعــه نشــان داده بهتریــن پایــه از نظــر خــواص

( )3عکس واکنش بودوارد

بــوده کــه در مقابــل ســایر فازهــای ایــن اکســید فلــزی

رخ دادن عکــس واکنــش گاز-آب عامــل اصلــی در غیــر

[ .]20-18همچنیــن مطالعــات نشــان دادهانــد در بیــن

بــودوارد ماهیتــی گرمــاده دارد ،لــذا در ایــن فرآینــد بنــا بــر

بــه دلیــل ارزانــی ،فعالیــت مناســب و در دســترس بــودن

هــدف از ایــن پژوهــش بررســی روش ســل-ژل بــا

 10درصــد وزنــی نیــکل بهتریــن عملکــرد را بــر پایــه

پایــداری نانوکاتالیســت  Ni/Al2O3در فرآینــد ریفورمینــگ

فیزیکی-شــیمیایی و عملکــرد در ایــن فرآینــد،

γ-Al2O3

( )4تجزیه متان

CO2/CH4=1اGHSV=24 L/g.h ،

CO 2 + H 2 ↔ CO + H 2O
CO 2 + C ↔ 2CO

CH 4 ↔ C + 2 H 2

دارای ســطح ویــژه و عملکــرد مناســبتری میباشــد

یــک بــودن نســبت مولــی گاز ســنتز میباشــد .واکنــش

کلیــه فلــزات فعــال بــه کار رفتــه در ایــن فرآینــد نیــکل

اصــل لوشــاتلیه 3عکــس آن رخ خواهــد داد [ 10 ،7و .]33

بهتریــن گزینــه بــوده اســت [ 18 ،7و  ]25-20و مقــدار

مکانیســم کلوئیــدی بــه منظــور افزایــش فعالیــت و

آلومینــا داشــته اســت [ ]28-26 ،20هرچنــد فلــزات

نجیــب ( )..,Rh, Ptنیــز دارای فعالیــت و پایــداری بســیار
مناســبی بودهانــد امــا گــران بــودن و در دســترس نبــودن

1. Dry Reformig of Methane
2. Solgel
3. Lechatelier’s Principle
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خشــک متــان بــوده اســت .روش بــه کار رفتــه ســل-ژل

روشهای سنتز نانوکاتالیستها

ســیتراته بــوده و بــه منظــور بررســی اثــر روش ســنتز بــر

نمــودار جریــان مراحــل ســنتز نانوکاتالیســت  Ni/Al2O3بــه

نیــز ســنتز شــده اســت .خــواص کاتالیســتها توســط

نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه در شــکل مشــاهده

و بررســی آمــاری انــدازه ذرات ( )1 PSDتوســط نــرم افــزار

 γ-Al2O3و  Ni(NO3)3 .6H2Oدر آب مقطــر و بــه مدت 5 hr

عنــوان تابعــی از دمــا در محــدوده دمایــی  550تــا 850°C

 15 hrدر محیــط هــوا و در دمــای  110°Cخشــک گردیــد.

عملکــرد ،کاتالیســت مذکــور بــه روش پــر کاربــرد تلقیــح

دو روش تلقیح و سل-ژل به ترتیب در شکل ( 1الف) و (ب)

آنالیزهــای  FESEM ،TG-DTG FTIR ،BET XRDانجــام

میشــود مخلــوط اولیــه در روش تلقیــح بــا اختــاط پــودر

 Image-Jبررســی گردیدنــد .فعالیــت کاتالیســتها بــه

در دمــای  60°Cتهیــه شــد .مخلــوط مــورد نظــر بــه مــدت

و در نســبت خــوراک یــک و فشــار یــک اتمســفر صــورت

شــکل دادن پــودر نهایــی پــس از کلسیناســیون کاتالیســت

مــدت  24 hrارزیابــی گردیــد.

ســنتز نانوکاتالیســت بــه روش ســل -ژل ابتــدا مقادیــر

مواد اولیه و روشهای سنتز نانوکاتالیست Ni/Al2O3

در آب مقطــر و تحــت دمــای  60 °Cبــرای مــدت 5 hr

پیشمادههــای اســتفاده شــده در ســنتز نانوکاتالیســت Ni/

شــرایط قبــل بــه مخلــوط بهدســت آمــده افــزوده شــد .در

گرفــت .پایــداری فعالیــت آنهــا در دمــای  850°Cو بــه

مواد مورد استفاده در سنتز

 Al2O3بــه روش تلقیــح ،پــودر گاما-آلومینــا ( )γ-Al2O3بــه

عنوان پایه نانوکاتالیســت ،نیــکل نیترات Ni(NO3)3 .6H2O

در نقــش تأمینکننــده فــاز فعــال بودهانــد .مــاده اولیــه
فــاز فعــال در نانوکاتالیســت تهیــه شــده بــه روش ســل-

ژل همــان نیــکل نیتــرات بــه کار رفتــه در روش قبــل
بــوده اســت .ســایر مــواد اســتفاده شــده در ایــن روش

عبارتنــد از :آلومینیــوم نیتــرات  Al(NO)3.9H2Oبــه عنوان

پیــش مــاده تامیــن کننــده پایــه و ســیتریک اســید بــه

در دمــای  550°Cبــه مــدت  4 hrصــورت گرفــت .جهــت

مقتضــی از پیــش مادههــای آلومینــا و اســید ســیتریک
مخلــوط شــده ،ســپس مــاده اولیــه نیــکل تحــت همــان
مرحلــه بعــد ،بــه منظــور تولیــد ژل ،مخلــوط تولیــد شــده
در حمــام آب گــرم قــرار داده شــد .بــا خشــک کــردن ژل
مذکــور در اتمســفر هــوا و در دمــای  110°Cطــی 12 hr

و ســپس کلسیناســیون در  600°Cبــه مــدت زمــان ،6 hr
پــودر نانوکاتالیســت مــورد نظــر آمــاده شــد .در ادامــه

بــا شــکلدهی پــودر تهیــه شــده ،کاتالیســتها آمــاده
ارزیابیهــای راکتــوری گردیدنــد.

روشهای تعیین خصوصیات نانوکاتالیستها

عنــوان عامــل ژلکننــده .خریــداری شــدهاند .آب مقطــر

به جهت شناساسایی ساختارهای کریستالی و فازهای

دانشــگاه صنعتــی ســهند تبریــز تهیــه گردیــد.

 D8 advance, Germanyاستفاده شده است.

مــورد نیــاز ،در مرکــز تحقیقــات راکتــور و کاتالیســت

موجود در کاتالیستها از آنالیز

(XRD ،(Bruker model

شکل  1مراحل سنتز نانوکاتالیست  Ni/Al2O3به روش تلقیح (الف) و سل -ژل (ب).
)1. Particle Size Distribution (PSD
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ارزیابــی مورفولــوژی و انــدازه ذرات نانوســاختارهای

فشــار اتمســفریک ،بــا نســبت خــوراک  ،CH4/CO2=1دبــی

 S-4160انجــام پذیرفتــه اســت .بررســی آمــاری نانــوذرات

کار گرفتــه شــده در راکتــور  0/1 grبــود .پیــش از انجــام

موجــود در آنهــا ،توســط آنالیــز

(FESEM، (HITACHI

بــا توجــه بــه تصاویــر  FESEMو نر مافــزار
صــورت گرفــت .آنالیزهــای

BETT

)chembet-3000

Image-J

 40 cm3/minانجــام شــده و مقــدار جــرم کاتالیســت بــه
فرآینــد عملیــات احیــا کاتالیس ـتها توســط هیــدروژن و

در دمــای  ،700°Cدبــی  30 cm /minدر مــدت  3 hrانجام
3

)Quantachrome

و

�UNI

پذیرفــت .بــا تغییــر دمــا در محــدوده  550تــا  ،850°Cاثر

بــه ترتیــب جهــت تعییــن

تغییــر دمــا بــر عملکــرد کاتالیسـتها در شــرایط مذکــور

در ســطح کاتالیســت بــه کار رفتهانــد .بــه منظــور

در شــرایط دمایــی  850°Cبــه مــدت  24 hrودر دبــی

)CAM 4600) FTIR

ســطح ویــژه و بررســی گروههــای عاملــی موجــود
ارزیابــی کک تولیــد شــده بــر کاتالیســت از آنالیــز
(TG-DTG (Pyris Diamond – Perkin Elmer Co.

اســتفاده شــد.

مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .تســت پایــداری کاتالیسـتها

 30 cm3/minانجــام پذیرفــت .غلظــت گازهــای ورودی

بــه راکتــور و محصــوالت خروجــی از طریــق دســتگاه
کروماتوگرافــی گاز ( ،GC Chromشــرکت طیــف گســتر
فــراز ،ایــران) و بــا اســتفاده از ســتون  Plot-Uمحصــول

روش ارزیابی عملکرد نانوکاتالیستها

جهــت ارزیابــی فعالیــت و عملکــرد کاتالیســتها در
فرآینــد ریفورمینــگ خشــک متــان ،از پایلــوت فشــار

پاییــن ایــن فرآینــد اســتفاده گردیــد .الگــوی ایــن ســامانه

شــرکت Agilent

خــوراک و بازدهــی محصــوالت بــه صــورت زیــر محاســبه

گردیدنــد:

در شــکل  2نمایــش داده شــده اســت .جهــت تأمیــن دبــی

()1

شــد .خــوراک شــامل متــان و دیاکســیدکربن بــا خلــوص

()2

مــورد نیــاز از شــیرهای دقیــق کنترلــی ( )MFCاســتفاده
( )%99/99مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .ایــن فرآینــد در

شناســایی شــد .در ایــن مطالعــه تبدیــل

∗100

∗100

C CH 4,in − C CH 4,out
C CH 4,in

C CO 2 ,in − C CO 2 ,out
C CO 2 ,in

=
X CH 4 %

=
X CO 2 %

N2

H2
CO2

N2

CH4
H2 CO2 CH4

CH4

Co2

N2

H2

شکل  2سامانه آزمایشگاهی ارزیابی عملکرد نانوکاتالیست  Ni/Al2O3جهت استفاده در فرآیند ریفورمینگ خشک متان.

N2

شماره  ،93خرداد و تیر 1396

150

()3

∗100

()4

∗100

C H 2 ,out
2C CH 4 ,in

C COout

C CH 4 ,in + C CO2 ,in

=
Y H2 %

پیکهــا ضعیــف میشــوند.
در شــکل  4نتایــج آنالیــز

EDX-Dot mapping

دو

Y CO %
=کاتالیســت نشــان داده شــده اســت .در هــر دو نمونــه

نتایج و بحث
تعیین خصوصیات نانوکاتالیستهای سنتزی
آنالیز  XRDنانوکاتالیستها
الگــوی  XRDپودر  γ-Al2O3خالص و کاتالیســت Ni/Al2O3

حضــور عناصــر  Niو آلمینیــوم تاییــد شــده اســت و بــه
نحــوی عــدم شناســایی عناصــر و فازهــا در نمونــه تهیــه
شــده بــه روش ســل-ژل در آنالیــز  XRDدر ایــن یخــش
تــا حــدی رفــع شــد .همچنیــن بخــش

dot mapping

آنالیــز نشــان میدهــد میــزان پراکندگــی عناصــر در

تهیــه شــده بــه روشهــای تلقیــح و ســل-ژل بــه ترتیــب

روش ســل-ژل یکنواخــت تــر از روش تلقیــح بــوده اســت.

در شــکل ( 3الــف) پیکهــای مربــوط بــه فــاز -γآلومینــا

نمونــه تهیــه شــده بــه روش تلقیــح حــدود  %10بــوده

 )00-004-0880بــه وضــوح قابــل مشــاهده میباشــند.

ژل  %5/2بهدســت آمــده کــه ایــن تفــاوت میتوانــد بــه

فازهای نیکل اکســید را در 2=θ 37/3° ،43/38° ، 63/02°

نقطــه خــاص باشــد.

در شــکل ( 3الــف)( ،ب) و (ج) نمایــش داده شــده اســت.

در JCPDS:( 2=θ 37/44 ، 39/7° ،42/8° ،45/8° ،67/3°

ارزیابــی کمــی نشــان میدهــد ترکیــب درصــد نیــکل در
و ایــن مقــدار بــرای نمونــه تهیــه شــده بــه روش ســل-

همچنیــن نمــودار (ب) عــاوه بــر وجــود آلومینــا ،حضــور

دلیــل محــدود بــودن ایــن آنالیــز بــه یــک منطقــه یــا

(  )JCPDS: 01-073-1519تأییــد میکنــد .انــدازه دانههــا

آنالیز  FESEMنانوکاتالیستها

کــه از طریــق رابطــه شــرر محاســبه گردیــده عبارتنــد از
 15/9 nmبــرای آلومینــا و  9/7 nmبــرای  .NiOهمچنیــن

بــا ورود نیــکل در ســاختار آلومینــا ،ترکیبــات اســپینل
 NiAl2O4شــکل گرفتــه انــد کــه حضــور آنهــا را البتــه در

مقادیــر کــم در ،31/4° ،37/0° ،45/0° ،59/7° ،65/5°

 )JCPDS: 00-010-0339(2=θ 19/1°نشــان میدهــد .در
شــکل ( 3ج) نیــز پیــک واضــح و مشــخصی بــرای هیــچ

یــک از مــواد مذکــور دیــده نمیشــود .در روش ســل-

ژل بــه دلیــل بــاال رفتــن پراکندگــی و ریزشــدن انــدازه
ذرات ،فازهــای مــورد نظــر بــه فازآمــورف نزدیــک و شــدت

در شــکل  5تصاویــر  FESEMپــودر آلومینــای خالــص و

کاتالیســت  Ni/Al2O3تهیــه شــده بــه دو روش تلقیــح و
ســل-ژل در مقیــاس  300 nmنمایــش داده شــده اســت.
مقایســه دو شــکل ( 5الــف) و (ب) نشــان میدهــد

روش تلقیــح ســبب کاهــش انــدازه ذرات و بیشــتر شــدن
یکنواختــی آنهــا شــده اســت امــا بررســی دقیقتــر تصاویــر

نشــان میدهــد ناهمواریهــای ســطحی کاهــش یافتــه

کــه ایــن موضــوع میتوانــد بــر کاهــش مقــدار خلــل و
فــرج کاتالیســت مؤثــر باشــد.

شکل  3آنالیز  XRDپایه آلومینا (الف) و نانوکاتالیست  Ni/Al2O3سنتزی به روشهای تلقیح (ب) و سل -ژل (ج).
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شکل  4آنالیز  EDXنانوکاتالیست  Ni/Al2O3سنتزی به روشهای تلقیح (الف) و سل -ژل (ب).

امــا در روش ســل-ژل ،شــکل ( 5ج) بــه ســبب توانایــی

تفــاوت اصلــی دو روش بــه ســبب حضــور اســید ســیتریک

ذرات تولیــد شــده دارای ابعــادی بســیار کوچــک و توزیــع

شــبکه معدنــی در ســاختار ژل تولیــد شــده در روش

بــاالی ایــن روش در حفــظ و کنتــرل ماهیــت مــواد،
یکنواختــی بودهانــد .مقایســه تصاویــر ،توانایی روش ســل-

بــوده ،زیــرا کــه ایــن مــاده بــه عنــوان پــل ارتبــاط دهنــده
ســل-ژل بــوده و هماننــد مانعــی از کلوخــه شــدن ذرات

ژل در تولیــد ذرات کوچــک بــا پراکندگــی یکنواخــت را

جلوگیــری میکنــد .ایــن موضــوع ســبب میگــردد تــا

ایجــاد شــده در بیــن ذرات میتوانــد بــر افزایــش میــزان

ابعــاد و ناهمواریهــای ســطحی مشــاهده شــود.

نشــان میدهــد .ناهمــواری ســطح و فضاهــای یکنواخــت
تخلخــل کاتالیســت مؤثــر باشــد .کوچکتــر بــودن ذرات،

عــاوه بــر کوچکتــر بــودن ذرات ،توزیــع یکنواخــت در
آنالیز سطح ویژه  BETنانوکاتالیستها

نتایــج بدســت آمــده در آنالیــز  XRDرا تأییــد میکنــد،

نتایــج بهدســت آمــده از ارزیابــی ســطح ویــژه

دیــده نشــد ،بالطبــع در ذرات کوچکتــر ،دانههــا توانایــی

آنالیــز

انجــام شــده در شــکل  6نمایــش داده

شــدهاند .ارزیابــی توزیــع آمــاری انــدازه ذرات کاتالیســت

کاتالیســت آمــاده شــده بــه روش تلقیــح نشــان میدهــد

میدهــد کلیــه ذرات تولیــد شــده کمتــر از  60 nmو

اســت .مقــدار ســطح ویــژه ایــن کاتالیســت  96 m2/gو

زیــرا در ایــن آنالیــز بــرای نمونــه (ج) پیــک مشــخصی

کاتالیســتها در مقایســه بــا پــودر  γ-Al2O3کــه توســط
BET

رشــد کمتــری داشــته و رشــد صفحــات بلــوری محدودتــر

شــده اســت .مقایســه ســطح ویــژه آلومینــای خالــص بــا

تهیــه شــده بــه روش ســل-ژل در شــکل  5نشــان

افــزودن نیــکل در ایــن روش موجــب کاهــش ســطح شــده

در محــدوده نانومتریــک میباشــند .محاســبات نشــان

داد متوســط انــدازه ذرات در حــدود  35/9 nmمیباشــد.

آلومینــای خالــص

m2/g

116میباشــند.

شکل  5آنالیز  FESEMپایه آلومینا (الف) و نانوکاتالیست  Ni/Al2O3سنتزی به روشهای تلقیح (ب) و سل -ژل (ج).
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(سل-ژل) ( Ni/Al2O3تلقیح) Ni/Al2O3
نمونههای شاهد نانوکاتالیست

γ-Al2O3

سطح ویژه ()m2/g
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120

0

شکل  6آنالیز سطح ویژه  BETپایه آلومینا و نانوکاتالیست  Ni/Al2O3سنتزی به روش تلقیح و سل -ژل.

ایــن موضــوع میتوانــد بــه دلیــل مســدود شــدن خلــل و

(الــف) و (ج) مشــاهده نمیشــود .عــدم حضــور ایــن نــوع

شــده بــه آن باشــد .بــا توجــه بــه ماهیــت روش ،کاهــش

در فــاز آمــورف یــا عــدم تولیــد ایــن ترکیــب میباشــد.

فــرج پــودر گاما-آلومینــای خالــص بــا ذرات نیــکل افــزوده

ســطح امــری طبیعــی میباشــد.افزون بــر ایــن عوامــل،

کاهــش نســبی ناهمواریهــای ســطحی کــه در تصاویــر
 FESEMمشــاهده شــد ،میتوانــد بــر کاهــش ســطح

ویــژه ایــن کاتالیســت موثــر بــوده باشــد .ســطح ویــژه
کاتالیســت تهیــه شــده بــه روش ســل-ژل 119 m2/g

ارتعــاش در نمــودار ( 7ج) بــه دلیــل تولیــد بســیار کــم
ارتعاشــات موجــود در محدودههــای  1000تــا 2000 cm-1

و  3000تــا  4000 cm-1مربــوط گــروه عاملــی  OHو آب
جــذب ســطحی شــده میباشــند .ارتعــاش ویــژهای در

عــدد مــوج  12370 cm-1مربــوط بــه جــذب ســطحی CO2

موجــود در محیــط در شــکل ( 7ج) مشــاهده میگــردد

بهدســت آمــده کــه در مقایســه بــا کاتالیســت (ب)

کــه در دو نمونــه دیگــر ضعیــف شــده اســت .بــا توجــه بــا

ذرات و همچنیــن ناهمواریهــای یکنواخــت ســطح

ســطح پایــه و بــر روی گــروه عاملــی – OHانجــام پذیرفتــه

افزایــش ســطح داشــته اســت .توزیــع و انــدازه مناســب

در ایــن نمونــه دالیــل رشــد ســطح ویــژه کاتالیســت

میباشــند .ایــن نتایــج تأییــدی اســت بــر نتایــج حاصــل
شــده از آنالیــز  FESEMکــه در بخشهــای قبــل توضیــح

داده شــد.

اســت .ارتعــاش قویتــر آن بــر ســطح بــه مفهــوم حضــور

بیشــتر ایــن گاز و جــذب بیشــتر آن میباشــد ،لــذا
میتــوان بیــان نمــود کــه توانایــی جــذب ســطحی ایــن
کاتالیســت نســبت بــه کاتالیســت تهیــه شــده بــه روش

تلقیــح بیشــتر میباشــد .جــذب بیشــتر  CO2اثــرات

آنالیز  FTIRنانوکاتالیستها

در شــکل ( 7الــف)( ،ب) و (ج) آنالیــز  FTIRآلومینــای
خالــص و کاتالیس ـتهای تهیــه شــده بــه روش تلقیــح و

ســل-ژل نمایــش داده شــده اســت .ارتعاشــات کوچکــی
در محــدوده کمتــر از عــدد مــوج  500 cm-1مربــوط

بــه باندهــای  O–Mاکســیدهای فلــزی

خاصیــت اســیدی گاز دیاکســیدکربن جــذب ایــن گاز بــر

()Al–O,Ni–O

مشــاهده میشــود [ .]36-34در محــدوده عــدد مــوج

 500تــا  1000 cm-1ارتعاشــات کوچکــی از  Ni–O–Alدر
شــکل ( 7ب) بــه وجــود آمــده کــه تأییــدی بــر نتایــج

موجــود در الگــوی  XRDمبنــی بــر تولیــد ترکیبــات
اســپینل  NiAl2O4میباشــد در حالــی کــه در اشــکال 6

ویــژهای در پیشــبرد واکنــش اصلــی فرآینــد ریفورمینــگ
خشــک متــان (معادلــه  )1و کاهــش کک تولیــد شــده بــر
آن از طریــق عکــس واکنــش بــودوارد دارد .ســطح بیشــتر

و انــدازه ذرات کوچکتــر کاتالیســت  Ni/Al2O3پتانســیل
باالتــر ایــن کاتالیســت در جــذب  CO2را نشــان میدهــد.
ارزیابی عملکرد نانوکاتالیستها در ریفورمینگ خشک متان
تأثیر روش سنتز در تبدیل  CH4و

CO2

در شــکل  8نتایــج اثــر تغییــر دمــا بــر میــزان تبدیــل

خــوراک کاتالیســتها نمایــش داده شــده اســت.
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CH4/ CO2= 1 molar ratio
GHSV=241/g.h

80
60
40

درصد تبدیل

(تلقیح)
(سل-ژل)
(تلقیح) CO2
(سل-ژل) CO2
CH4

CH4

100

20
850

750

دما ()°C

650

550

0

شکل  8تأثیر روش سنتز در تبدیل  CH4و  CO2روی نانوکاتالیست  Ni/Al2O3در دماهای مختلف.

رونــد کلــی نتایــج نشــان میدهــد بــا افزایــش دمــا

مقــدار تبدیــل متــان و  CO2بــه ترتیــب 96و  %97در

ریفورمینــگ خشــک متــان ،تبدیــل خــوراک افزایــش

رشــد چشــمگیری نســبت بــه دماهــای قبــل از آن داشــته

بــه دلیــل گرماگیــر بــودن واکنــش اصلــی در فرآینــد
مییابــد .در کلیــه دماهــا میــزان تبدیــل متــان و
دیاکســیدکربن در کاتالیســت تهیــه شــده بــه روش

ســل-ژل بیــن  4تــا  %12بیشــتر از روش تلقیــح
میباشــد .همانطــور کــه از آنالیزهــا در بخــش قبــل

مشــخص شــد ،کاتالیســت  Ni/Al2O3کــه بــه روش ســل-

دمــای  850 °Cمیباشــند .در ایــن دمــا تبدیــل خــوراک
زیــرا واکنــش  2 DRMگرماگیــر بــوده ودر دمــای باالتــر

پیشــرفت آن افزایــش یافتــه اســت .بــا توجــه بــه مطالعــه
ژانــگ [ 11و  ]14و همــکاران ثابــت تعــادل واکنشهــای

ریفورمینــگ خشــک و تجزیــه متــان در ایــن دمــا رشــد
چشــمگیرتری نســبت بــه ســایر واکنشهــای موجــود

ژل تهیــه شــده بــود ،دارای ســطح ویــژه باالتــر و انــدازه

در ایــن فرآینــد داشــته ،لــذا عــاوه بــر افزایــش تبدیــل

ذرات ایــن کاتالیســت ســبب جــذب باالتــر خــوراک و

واکنــش حاکــم ،واکنــش ریفورمینــگ خشــک بــوده کــه

ذرات کوچکتــری بــوده و همچنیــن توزیــع یکنواختتــر
پیشــرفت مناســبتر واکنــش هــدف بــوده اســت .در

کلیــه دماهــا تبدیــل  CO2بیشــتر از متــان بــوده کــه

خــوراک ،مقــدار آنهــا نیــز بــه هــم نزدیــک شــده زیــرا

نســبت گاز ســنتز تولیــدی آن یــک میباشــد.

ایــن موضــوع بــه دلیــل رخ دادن عکــس واکنــش آب-

گاز( 1واکنــش  )2بــوده کــه بــا مصــرف دیاکســیدکربن و

هیــدروژن میــزان تبدیــل ایــن گاز را افزایــش داده اســت.

)1. Reverse Water Gas shift Reaction (RWGR
)2. Dry Reforming of Methane (DRM
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باشــد .مقــدار بازدهــی هیــدروژن و منوکســیدکربن بــرای

تأثیر روش سنتز در راندمان تولید  H2و CO

نمــوار میل ـهای بازدهــی محصــوالت دو کاتالیســت تهیــه
شــده بــه روش تلقیــح و ســل-ژل در شــکل  9نمــاش

داده شــده اســت .رونــد افزایشــی بــازده بــا افزایــش دمــا

کاتالیســت تولیــد شــده بــه روش ســل-ژل در دمــای

°C

 96 ،850و  %98میباشــند.

تأثیر روش سنتز در نسبت  H2/COتولیدی

بــه دلیــل گرماگیــر بــودن فرآینــد مشــاهده میشــود.

بررســی اثــر دمــا بــر انتخابپذیــری کاتالیســتها

ســل-ژل بیشــتر از روش تلقیــح بــوده اســت .ایــن موضــوع

کــه نمودارهــا نشــان میدهنــد ،افزایــش عملکــرد

زیــرا روش ســل-ژل اثــرات بســیار مطلوبتــری نســبت

واکنــش اصلــی و کاهــش اثــر واکنشهــای جانبــی

بازدهــی محصــوالت در کاتالیســت تهیــه شــده بــه روش

در شــکل  10نمایــش داده شــده اســت .همانطــور

بــا نتایــج بهدســت آمــده از آنالیزهــا همخوانــی داشــته،

کاتالیســتها در دمــای باالتــر ناشــی از افزایــش اثــر

CO

میباشــد ،زیــرا آنچــه کــه نســبت گاز ســنتز تولیــدی

بــه تلقیــح داشــته اســت .باالتــر بــودن مقــدار بــازده

نســبت بــه هیــدروژن بــه ســبب عکــس واکنــش گاز-آب و

را از نســبت اســتوکیومتری دور میکنــد ،حضــور

پایینتــر تفــاوت دو روش بیشــتر بــه چشــم میخــورد.

میباشــد .نســبت گاز ســنتز در دمــای  850°Cبــرای دو

اســت کــه ســبب پیشــرفت واکنــش گردیــده و در نتیجــه

و  0/97بهدســت آمــده اســت.

تولیــد ایــن گاز و مصــرف هیــدروژن میباشــد .در دماهــای

واکنشهــای جانبــی بــه ویــژه عکــس واکنــش گاز-آب

آنچــه کــه در دمــای بــاال اثــر غالــب دارد انــرژی مناســب

کاتالیســت تهیــه شــده بــه روش ســل-ژل و تلقیــح 0/99

مقــدار بازدهــی محصــوالت دو کاتالیســت نزدیــک بــه هــم

بررسی میزان و نوع کک تشکیل شده روی نانوکاتالیست مستعمل

میگردنــد .امــا در دمــای پاییــن خــواص ویــژه کاتالیســت

بررســی مقــدار و نوع کک تولید شــده کاتالیســت Ni/Al2O3

را ایجــاد نمــوده اســت .بــا توجه بــه مطالعــات ترمودینامیکی

اتمســفر هــوا توســط شــکل  11نمایــش داده شــده اســت.

ثابــت تعــادل عکــس واکنــش بــودوارد بیشــتر بــوده و

حــدود  ،%1/6ناحیــه  3کربــن بتــا ( )Cβبــه میــزان %5/5

لــذا بــا توجــه بــه تــوان باالتــر کاتالیســت تهیــه شــده بــه

گامــا ( )Cγرا نشــان میدهــد کــه مقــدار آن %0/7وزنــی

نیــز میتوانــد عــاوه بــر دالیــل قبــل ،ســبب افزایــش

در فرآینــد ریفورمینــگ خشــک متــان اســت کــه بســیار

اعــم از ســطح باالتــر و انــدازه ذرات کوچکتــر بوده کــه تفاوت
ایــن فرآینــد در مطالعــات گذشــته [ 14 ،11 ،10و ،]33

پــس از تســت پایــداری توســط آنالیــز  TG-DTGدر
منطقــه  2مربــوط بــه اکسیداســیون کربــن نــوع آلفــا ()Cα

تولیــد  COدر ایــن محــدوده دمایــی بیشــتر میباشــد،

وزنــی و پیــک گرمــاده در منطقــه  4اکســید شــدن کربــن

روش ســل-ژل در جــذب  CO2پیشــرفت ایــن واکنــش

میباشــد [ .]37کربــن  Cαیــک حــد وســط بســیار مهــم

بیشــتر تولیــد گاز  COنســبت بــه دماهــای باالتــر بــوده

فعــال بــوده و موجــب تولیــد  COمیگــردد.
(تلقیح) H2

Catalyst: Ni/Al2O3
CH4/ CO2= 1 molar ratio
GHSV=241/g.h

(سل-ژل) H2
(تلقیح) CO
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شکل  9تأثیر روش سنتز در راندمان تولید  H2و  COروی نانوکاتالیست  Ni/Al2O3در دماهای مختلف.
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شکل  10تأثیر روش سنتز در نسبت  H2/COتولیدی روی نانوکاتالیست  Ni/Al2O3در دماهای مختلف.

شکل  11آنالیز  TG-DTGنانوکاتالیست  Ni/Al2O3مستعمل برای بررسی میزان و نوع کک تشکیل شده.

همچنیــن کربــن  Cβنیــز در محیــط فرآینــد بــا  H2و
 CO2واکنــش داده و  CH4و  COتولیــد میکنــد .ایــن

بســیار کمتــر از انــواع دیگــر بــوده اســت.
بررسی پایداری نانوکاتالیستها

کربــن پایــداری باالتــری نســبت بــه نــوع قبــل دارد.

بــه منظــور بررســی پایــداری فعالیــت کاتالیســتها،

میباشــند [ .]39امــا کربــن  Cγدارای پایــداری بســیار

از آزمایشــات قبــل کــه دمــای  850°Cمیباشــد و در

بــا یکدیگــر یــا بــا خودشــان تولیــد میشــود [ .]37از

 12نمایــش داده شــده اســت .هــر دو کاتالیســت دچــار

CO

 Ni/Al2O3تهیــه شــده بــه روش ســل-ژل دارای پایــداری

کربــن  Cαو  Cβاز نــوع کربــن گرافیتــی و پلیمــری

عملکــرد آنهــا در بهتریــن شــرایط دمایــی بدســت آمــده

باالیــی اســت و در اثــر برهمکنــش دو نــوع کربــن قبــل

طــی  24 hrمــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج در شــکل

آنجــا کــه کربــن  Cαســهم کمــی در کاتالیســت مســتعمل

کاهــش فعالیــت شــده و ارزیابیهــا نشــان داد .کاتالیســت

بــاال در دماهــای پاییــن میتوانــد ناشــی از واکنــش ایــن

مناس ـبتری بــوده و مقــدار کاهــش بــازده هیــدروژن در

داشــته و دارای فعالیــت باالیــی میباشــد ،لــذا تولیــد

کک بــوده باشــد .بــه دلیــل مــدت زمــان کــم ارزیابــی
کاتالیســت در طــی  ،24 hrمقــدار تولیــد کربــن نــوع

Cγ

آن پــس از  24 hrدر حــدود  %3کمتــر از کاهــش در

نمونــه تهیــه شــده بــه روش تلقیــح میباشــد.
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ایــن پدیــده را میتــوان تــا حــدی بدیــن دلیــل دانســت

بــه روش ســل-ژل را نشــان داد .بررســی کاتالیســتها

دلیــل ســطح باالتــر و انــدازه ذرات کوچکتــر ،موجــب

ســل-ژل ســبب افرایــش فعالیــت کاتالیســت شــده وگاز

کــه جــذب بیشــتر گاز  CO2بــر کاتالیســت ســل-ژل بــه
شــده تــا ایــن گاز هرچــه بیشــتر در معــرض کک تولیــد
شــده بــر ســطح کاتالیســت قــرار بگیــرد ،در نتیجــه عکس

واکنــش بــودوارد بهتــر و بیشــتر رخ داده کــه ایــن موضوع
میتوانــد زدایــش کک تولیــد شــده را بــه همــراه داشــته

اســت .درنتیجــه ایــن موضــوع میتوانــد کاتالیســت را

بــرای مــدت زمــان بیشــتری فعــال نگــه دارد.
نتيجهگيري

در فرآینــد ریفورمینــگ خشــک متــان نشــان داد روش
ســنتز تولیــد شــده از آن در دمــای  850 °Cنســبتی

بســیار نزدیــک ( )0/99بــه نســبت اســتوکیومتری داشــته
اســت .مقــدار کاهــش فعالیــت ایــن کاتالیســت در طــی
 24 hrو دمــای  850°Cنصــف مقــدار ایجــاد شــده در

روش تلقیــح بــوده کــه ناشــی از توانمنــدی بــاالی ایــن

کاتالیســت در جــذب  CO2بــوده اســت .آنالیــز

TG-DTG

از کاتالیســت  Ni/Al2O3نشــان داد در طــی  24 hrســه

نــوع کک  Cα، Cβو  Cγروی ســطح کاتالیســت تشــکیل

نتایــج نشــان داد روش ســل-ژل اثــرات بســیار ویــژهای بــر

شــده کــه نــوع آلفــا دارای فعالیــت باالتــری در دمــای

اســت .ارزیابــی آنالیزهــای  XRD ،FESEMو  BETنشــان

محدودههــای پاییــن دمایــی را ســبب شــده باشــد .ثابــت

کوچــک و بــا پراکندگــی بســیار یکنواخــت در مقیــاس

روش ســل-ژل بــا اســتفاده از تقویتکنندههــای پایــه و

خــواص فیزیکی-شــیمیایی کاتالیســت  Ni/Al2O3داشــته

پاییــن بــوده کــه میتوانســت بــر افزایــش تولیــد  COدر

داد تنهــا بــا تغییــر روش ســنتز ذراتــی بــا ابعــاد بســیار

نگهداشــتن فعالیــت کاتالیســت  Ni/Al2O3تهیــه شــده بــه

نانومتــری تولیــد شــده اســت .متوســط اندازه ذرات توســط

فــاز فعــال میتوانــد در مطالعــات بعــدی بررســی گــردد.

آنالیــز  35/9، PSDنانومتــر بــرای کاتالیســت تهیــه شــده

بــه روش ســل-ژل بهدســت آمــد .ایــن نتایــج ســبب

تشكر و قدرداني

افزایــش ســطح ویــژه و فعالیــت کاتالیســت گردیــد .آنالیــز

نویســندگان از حمایــت مالــی دانشــگاه صنعتــی ســهند و

قــدرت جــذب باالتــر  CO2توســط کاتالیســت تهیــه شــده

قدردانــی مینماینــد.

 FTIRعــاوه بــر تأییــد عــدم تشــکیل ترکیبــات اســپینل

حمایــت تکمیلــی ســتاد فنــاوری نانــو در اجــرای پــروژه
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