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محاسبه سینتیک واکنش ریفرمینگ متان با بخار
آب برروی کاتالیزور بهینه Ni-Zn-Al
علی صابریمقدم* و علی نوذری
دانشکده شیمی و مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت96/9/23 :

تاريخ پذيرش97/4/6 :

چكيده
در ایــن پژوهــش فرآینــد ریفرمینــگ متــان بــا بخــار آب بــا کاتالیــزور  Ni-Al-Znمــورد بررســی قــرار گرفــت .ایــن فرآینــد در صنعــت
در محــدوده دمایــی  750-900ºCانجــام میشــود .بــه منظــور کاهــش دمــای عملیاتــی کــه از نظــر اقتصــادی و فرآینــدی بســیار مهــم
اســت ،کاتالیــزور  Ni-Al-Znمــورد بررســی قــرار گرفــت .ایــن کاتالیــزور از روش همرســوبی ســاخته شــد .نتایــج آنالیزهــایXRD ، ICP

و  BETنحــوه ســاخت کاتالیســت را تاییــد کردنــد .ســپس ایــن کاتالیســت در فرآینــد ریفرمینــگ متــان بــا بخــار آب بررســی شــد
و مشــخص گردیــد کــه درصــد بهینــه نیــکل در کاتالیســت  %15اســت .عملکــرد ایــن کاتالیــزور در دمــای  650ºCشــبیه کاتالیــزور
صنعتــی در دمــای  750ºCدر شــرایط آزمایشــگاهی اســت بهطوریکــه در ایــن دمــا ،تبدیــل متــان نزدیــک بــه  %75اســت .همچنیــن
ایــن کاتالیــزور در دماهــای بیــش از  600ºCنســبت بــه رســوب کربــن مقــاوم اســت .پــس از ارزیابــی کاتالیســت ،آزمایشهــای ســینتیک
روی آن صــورت گرفــت .انــرژی فعالســازی بــرای واکنــش تبدیــل متــان بــه  COو  ،H2واکنــش تبدیــل آب -گاز و تبدیــل متــان
بــه  CO2و  Hبهترتیــب  71/90 kJ/mol ،219/4 kJ/molو  221/04 kJ/molبهدســت آمــد .بــرای واکنشهــای تبدیــل متــان انــرژی
فعالســازی کمتــر از مقادیــر کاتالیــزور صنعتــی بهدســت آمــد کــه نشــاندهنده عملکــرد مناســب کاتالیــزور در ایــن فرآینــد اســت.
همچنیــن پارامترهــای مربــوط بــه جــذب گازهــا روی کاتالیســت از نظــر ترمودینامیکــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و تاییــد شــد.
كلمــات كليــدي :ریفرمینــگ متــان بــا بخــار آب ،کاتالیســت  ،Ni-Al-Znمطالعــه ســینتیک ،تبدیــل متــان ،انــرژی

فعا لســازی

مقدمه

ریفرمینــگ متــان بــا بخــار آب عنــوان یکــی از رایجتریــن
فرآیندهــا بــرای تولیــد هیــدروژن و گاز ســنتز اســت [.]1

ایــن فرآینــد در صنعــت اغلــب بــا کاتالیســت نیــکل بــر

پایــه آلومینــا و در محــدوده دمایــی  900ºC-750انجــام
میشــود [ .]2واکنشهایــی کــه در راکتــور ریفرمینــگ
*مسؤول مكاتبات
Saberi_moghaddam@mut.ac.ir
آدرس الكترونيكي
()DOI: 10.22078/pr.2018.3167.2458

انجــام میشــود در روابــط  1تــا  3آورده شــده اســت [.]3
()1
()2
()3

0
∆H 298
=
+206 kJ / mol

=
−41 kJ / mol

0
298

=
+165 kJ / mol

∆H
0
298

∆H

CH 4 + H 2O  CO + 3H 2
CO + H 2O  CO 2 + H 2

CH 4 + 2H 2O  CO 2 + 4H 2

دمــای بــاال بــرای انجــام ایــن فرآینــد مزایــا و معایــب

خــاص خــود را دارد .مزایــای آن در سیســتمهای رایــج،
تبدیــل بیشــتر متــان و کاهــش احتمــال مســمومیت

گوگــرد و اکسیداســیون فلــز اســت [.]3
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معایــب دمــای بــاال عبارتنــد از )1 :افزایــش احتمــال

کاتالیــزور

زیــاد ســوخت و طراحــی پیچیــده کــوره) )3 ،افزایــش

ریفرمینــگ متــان بــا کربــن دی اکســید در دمــای کــم

ســینترینگ )2 ،افزایــش هزینههــای اقتصــادی (مصــرف

Ru/ZrO2-La2O3

میــزان تبدیــل و فعالیــت

مناســبی بــرای فرآینــد همزمــان ریفرمینــگ بخــار و

نگرانیهــای ایمنــی فرآینــد مخصوصــا در حضــور

دارد [ .]11انجلــی و همــکاران کاتالیســتهای جدیــدی

و غیــره [ .]3یــک راهحــل جایگزیــن بــرای حــل ایــن

بــرای فرآینــد ریفرمینــگ متــان بــا بخــار آب در دمــای

بیــن  650ºC-500فعــال هســتند و دچــار مســمومیتهای

توجــه بــه مقــاالت ذکــر شــده ،کاتالیــزور  Ni-Al-Znدر

بهعــاوه واکنــش تبدیــل متــان را بــا تشــکیل حداقــل

مقاومــت مناســبی در مقابــل تشــکیل کربــن از خــود

هیــدروژن )4 ،افزایــش احتمــال رســوب کربــن گرافیتــی
مشــکالت ،اســتفاده از کاتالیزورهایــی اســت کــه در دمــای

رایــج (رســوب کربــن ،اکسیداســیون نیــکل) نمیشــوند و

کربــن انجــام میدهنــد .بنابرایــن پژوهشهــای مختلفــی
بــرای تولیــد کاتالیزورهایــی کــه بتواننــد در دماهــای

متوســط ( )650ºC-500عملکــرد مناســبی داشــته باشــند،

کــه بــر پایــه نیــکل ،فلــزات نجیــب و مــواد چنــد فلــزی
کــم ارائــه شــده اســت ،جمعبنــدی کردهانــد [ .]12بــا
دماهــای متوســط میــزان تبدیــل باالیــی دارد و همچنیــن

نشــان داده اســت .در ایــن پژوهــش مقــدار نیــکل در ایــن
کاتالیــزور مــورد بررســی قــرار گرفتــه و عملکــرد آن در

دماهــای مختلــف ارزیابــی میشــود.

صــورت گرفتــه اســت .نتایــج برخــی از ایــن تحقیقــات

بهدســت آوردن عبــارت ســینتیکی بــرای هــر پژوهــش،

فلــز نیــکل در کنــار پایههــای مختلــف تبدیلهــای

توجــه بــه معــادالت ســینتیکی ،طراحــی و شبیهســازی

فلــز فعــال و پایــه باعــث بــروز ایــن تفاوتهــا شــده اســت.

بــرای ســینتیک ریفرمینــگ متــان بــا بخــار آب در مقاالت

النتانیــوم و زیرکونیــوم عملکــرد مناســبتری داشــته

ســینتیک واکنشهــای راکتــور ریفرمینــگ ،حاصــل

کاتالیزورهــای دیگــری نیــز بهعنــوان کاتالیزورهــای مقــاوم

ایــن راکتــور را شبیهســازی و یــا مدلســازی کردهانــد،

در جــدول  1آورده شــده اســت .در تمــام ایــن تحقیقــات

پــس از توســعه هــر کاتالیــزور جدیــد ضــروری اســت .بــا

متفاوتــی را نشــان میدهــد .در واقــع برهمکنــش بیــن

بســتر کاتالیــزور امکانپذیــر اســت .عبارتهــای مختلفــی

در بیــن ایــن تحقیقــات ،فلــز نیــکل در کنــار فلــزات روی،

ذکــر شــده اســت .یکــی از تحقیقــات معتبــر درخصــوص

اســت (ردیفهــای  5تــا  .)7عالوهبــر مــوارد جــدول 1

تحقیقــات یــو و فورمنــت اســت .بیشــتر مقاالتــی کــه

در دمــای کــم در مقــاالت مطــرح شــدهاند .بهعنــوان
مثــال حلبــی و همــکاران نشــان دادنــد کــه کاتالیــزور
 Ru/Ce0.6Zr0.4O2در دمــای بیــن  475تــا 625 °C
مقاومــت خوبــی در برابــر عوامــل غیرفعــال شــدن دارد

[ .]10همچنیــن ســوریا و همــکاران نشــان دادنــد کــه

از رابطــه ایــن محققــان بهــره بردهانــد .مــدل ســینتیکی
یــو و فرمنــت [ ]13بــرای کاتالیــزور

Ni/MgO-Al2O3

در محــدوده دمایــی  500تــا  577ºCو در محــدوده
فشــاری  3تــا  15 barارائــه شــده اســت.

جدول  1عملکرد کاتالیزور نیکل با پایههای مختلف در دماهای متوسط

ردیف

کاتالیست

دما ()ºC

نسبت بخار به کربن

درصد تبدیل متان

مرجع

1

Ni/SiO2/Al2O3

600

3/5

70

[]4

2

Ni/Ce0.15Zr0.85O2

500

2

10

[]5

3

Ni/Ce-ZrO2/ Al2O3

500

2/98

45

[]6

4

Ni/MgO-La2O3-Al2O3

500

3

65

[]7

5

Ni/ZrO2

650

3

75

[]8

6

Ni/ La2O3

650

3

79

[]8

7

Ni-Zn-Al

600

3

75

[]9
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در مدلهــای مختلــف ســینتیکی بــرای راکتــور

بســیار کمتــر گــزارش شــده اســت کــه میتــوان بــه

میشــود و ســایر واکنشهــای احتمالــی امــکان وقــوع

پژوهشهــای دیگــری نیــز در ایــن زمینــه انجــام شــده

ریفرمینــگ ،اغلــب ســه واکنش ( )1تــا ( )3در نظــر گرفته
ندارنــد .ایزوتــرم جذبــی مــورد اســتفاده در پژوهــش یــو
و فرمنــت بــرای معادلــه ســینتیکی النگمیــر -هینشــلوود

1

انتخــاب شــده اســت .مرحلــه کنترلکننــده ســرعت

2

بــرای ســه واکنــش ( )1تــا ( )3بهترتیــب تشــکیل
از  ،CHOتشــکیل  CO2از  COو تشــکیل  CO2از

CO

CHO

فعالیــت مناســب کاتالیــزور  Rh/Ce α Zr 1-α O2نســبت داد.

اســت .هــو و هوقــس [ ]17ســینتیک واکنشهــای

راکتــور ریفرمینــگ را بــا کاتالیــزور

Ni/Al2O3

و بــا

ایزوتــرم جذبــی النگمیــر -هینشــلوود -هوگــن -واتســون

3

مــورد بررســی قــرار دادنــد و یــا عبــاس و همــکاران

[ ]18ســینیتک واکنشهــای مذکــور را یــک راکتــور

اســت .انــرژی فعالســازی بــرای واکنشهــای ( )1تــا

آدیاباتیــک مــورد بررســی قــرار دادنــد .بــا توجــه بــه

شــده اســت .محققــان دیگــر نیــز عبــارات ســینتیکی

ســینتیکی معتبــر و مناســب کــه مــورد توافــق محققیــن

ایگلســیا [ ]14ســینتیک ریفرمینــگ متــان بــا بخــار آب را

و فرمنــت اســت .در واقــع ســینتیک هــر کاتالیــزور بــا

در پژوهــش آنهــا  550تــا  750ºCدر نظــر گرفتنــد.

آب را میتــوان بــا همــان الگوریتمــی کــه در پژوهــش

کاتالیســت گــزارش دادنــد .معادلــه ســینتیکی آنهــا یــک

مربــوط بــه پارامترهــای مختلــف را بــا توجــه بــه نــوع

تاثیــری در معادلــه ســرعت ندارنــد .انــرژی فعالســازی

در ایــن پژوهــش ،پــس از بهینهســازی مقــدار نیــکل در

ســینتیک واکنشهــای ریفرینــگ متــان بــا بخــار آب را

ســینتیک واکنــش ریفرمینــگ متــان بــا بخــار آب روی

( )3بهترتیــب  67/13 ،240/1و  243/9 kJ/molگــزارش

مقــاالت مختلــف در ایــن زمینــه ،بهنظــر میرســد مــدل

را بــرای کاتالیزورهــای مختلــف توســعه دادهانــد .وی و

مختلــف قــرار گرفتــه ،معــادالت ســینتیکی پژوهــش یــو

بــا کاتالیــزور  Ni/MgOبررســی کردنــد .محــدوده دمایــی

فلــز فعــال نیــکل در راکتــور ریفرمینــگ متــان بــا بخــار

مرحلــه کنتــرل کننــده ســرعت را تجزیــه متــان در ســطح

یــو و فرمنــت [ ]13آمــده اســت ،محاســبه کــرد و اعــداد

معادلــه درجــه اول نســبت بــه متــان اســت و ســایر گازهــا

کاتالیــزور و شــرایط عملیاتــی بــروز رســانی کــرد .بنابرایــن

 243/9 kJ/molگــزارش دادنــد .الیویــرا و همــکاران []15

کاتالیــزور  ،Ni-Al-Znبــا توجــه بــه الگوریتــم مذکــور،

بــا کاتالیــزور صنعتــی  Ni/Al2O3و در محــدوده دمایــی

ایــن کاتالیســت بررســی میشــود.

 460تــا  617ºCبررســی کردنــد .مراحــل محــدود کننــده
ســرعت و عبــارات ســینتیکی شــبیه پژوهــش یــو و فرمنت

بهدســت آمــد .همچنیــن انــرژی فعالســازی بــرای

واکنشهــای ( )1تــا ( )3بهترتیــب  68/20 ،217/01و
 215/84 kJ/molبهدســت آمــد .هالبــی و همــکاران []16
ســینتیک واکنشهــای ریفرمینــگ متــان بــا بخــار آب

را بــا کاتالیــزور  Rh/Ce α Zr 1-α O2در محــدوده دمایــی
 460 ºCتــا  617 ºCبررســی کردنــد .مرحلــه محــدوده

کننــده ســرعت ماننــد پژوهــش یــو و فرمنــت گــزارش
شــده اســت .آنهــا گــزارش دادنــد کــه انــرژی فعالســازی

بــرای واکنشهــای ( )1تــا ( )3بهترتیــب  15/1 ،83/8و
 89/2 kJ/molاســت .ایــن اعــداد نســبت بــه ســایر مقاالت،

مواد و روش تحقیق
نحوه ساخت و تعیین مشخصات کاتالیست

بــرای ســاخت کاتالیــزور

Ni-Al-Zn

از نمکهــای

Al(NO 3 ) 3 .9H 2 OاZn(NO 3 ) 2 .4H 2 O ،اNi(NO 3 ) 2 .6H 2 O ،

(ســاخت شــرکت مــرک) و روش همرســوبی اســتفاده شــد.

همچنیــن از ( K2CO3ســاخت شــرکت مــرک) ب هعنــوان
عامــل رســوبدهنده اســتفاده گردیــد .نحــوه ســاخت

شــببه مراجــع در نظــر گرفتــه شــد [ 9و  .]19محلــول

نمکهــا و  K2CO3بهصــورت قطر هقطــره و بــه آهســتگی
در ظرفــی حــاوی آب بــا دمــای  60ºCریختــه شــد.

1. Langmuire-Hinshelwood
2. Rate Determining Step
3. Langmuir– Hinshelwood– Hougen– Watson
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شــیر ظــرف مربــوط بــه نمکهــا و عامــل رســوبدهنده

بــه مقــداری کــم و کنتــرل شــده بــه نحــوی بــاز گردیــد

کــه  pHدر عــدد  7ثابــت باشــد .هــر زمــان دمــای ظــرف
کاهــش یافــت ،هــر دو شــیر مربــوط بــه ظــروف نمکهــا و
رســوب دهنــده ،بســته و اجــازه داده شــد تا دمــا در 60 °C

ثابــت شــود .ســپس دوبــاره شــیرها بــاز گردیــد و رونــد

ا()Philips PW 3710ا ICP ،ا()Optima 5300 DV

و

BET

ا( )Finetecتــک نقط ـهای اســتفاده شــد .همچنیــن بــرای
محاســبه درصــد کربــن روی کاتالیســت (پــس از انجــام

آزمایشهــای راکتــوری) از آنالیــز

CHNا()Heraeus

اســتفاده شــد.

نحوه انجام آزمایشات سینتیکی

ســاخت بــه همیــن ترتیــب دنبــال شــد .ایــن رونــد تــا

شــکل  1نمایــی کلــی از سیســتم ریفرمینــگ بخــار آب بــا

کــرد .ســپس محلــول بهمــدت  2 hrو در همــان دمــا

متــان بــا بخــار آب در حضــور کاتالیســت Ni-Zn-Al

بهوجــود آیــد .ســپس رســوب ،فیلتــر و بــا آب مقطــر در

 ،)%99/95گاز هیــدروژن (بــا خلــوص  ،)%99/99گاز

مــورد اســتفاده بــا  pHآب بعــد از شستشــو تقریبــا برابــر

خلــوص  )%99/99و آب مقطــر اســتفاده شــد .رونــد انجــام

هــم میشــدند) .ســپس رســوب حاصــل بهمــدت 24 hr

ریفرمینــگ متــان بــا بخــار آب بهصــورت زیــر بــود:

اتمــام کل محلــول نمکهــا و رســوبدهنده ادامــه پیــدا

متــان را نشــان میدهــد .در ایــن آزمایشــات ریفرمینــگ

قــرار گرفــت تــا فرصــت کافــی بــرای واکنــش نمکهــا

انجــام شــد .در آزمایشــات از گاز متــان (بــا خلــوص

دمــای  60 °Cشســته شــد .شستشــو تــا زمانی کــه  pHآب

نیتــروژن (بــا خلــوص  ،)%99گاز کربــن دی اکســید (بــا

شــد ،ادامــه یافــت (اغلــب بعــد از  pH ،4 barهــا نزدیک به

آزمایشــات بــرای انجــام تسـتهای ســینتیکی مربــوط بــه

در دمــای  80°Cدر آون قــرار گرفــت تــا آب موجــود در

 -1پــس از بارگــذاری کاتالیســت و نشــتیگیری از

دمــای  500°Cو بهمــدت  5 hrکلســینه شــد [ 9و .]19

مســیر ،گاز نیتروژن در دمای  400°Cاز بســتر کاتالیســتی

نیــکل بهعنــوان فــاز فعــال و مقادیــر مســاوی اکســید

 -2ســپس بــه منظــور فعالســازی کاتالیــزور ،گاز

آن بــه آرامــی تبخیــر گــردد .نمونــه بهدســت آمــده در

سیســتم ،بــه منظــور راهانــدازی سیســتم و شستشــوی

کاتالیزورهــای  Ni-Zn-Alبــا  20 ،15 ،10 ،5و  %25فلــز

بهمــدت  1 hrعبــور داده شــد.

روی ( )ZnOو آلومینــا ( )Al2O3بهعنــوان پایــه ســاخته

هیــدروژن در دمــای  600°Cبهمــدت

منظــور شناســایی کریســتالهای موجــود در کاتالیــزور،

 -3ســپس گاز نیتــروژن دوبــاره بــه سیســتم تزریــق و

hr

 2از بســتر

شــدند و مــورد شناســایی و ارزیابــی قــرار گرفتنــد .بــه

کاتالیســتی عبــور داده شــد.

مشــخص نمــودن مقــدار واقعــی درصــد نیــکل و محاســبه

دمــای آزمایــش بــا توجــه بــه برنامــه آزمایشهــا تنظیــم

ســطح ویــژه کاتالیســت بهترتیــب از آنالیزهــای

XRD

گردیــد.

شکل  1نمایی از سیستم ریفرمینگ بخار آب با متان -1 ،کپسولهای گاز -2 ،کنترلکننده دبی جرمی -3 ،شیر یک طرفه-4 ،
مخلوطکننده گازها -5 ،پمپ سوزنی -6 ،مخزن آب -7 ،کوره و راکتور -8 ،مبدل حرارتی -9 ،جداکننده فازی :PI .نشانگر فشار :TI ،نشانگر
دما :TC ،کنترلکننده دما.
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 )4پــس از حصــول دمــای مــورد نظــر ،فشــار سیســتم بــا

و گاز حامــل آرگــون در دمــای ســتون  50ºCاســتفاده

تامیــن بخــار آب مــورد نیــاز واکنــش ،پمــپ ســوزنی در

کروماتوگــراف گازی ،هــر آزمایــش حداقــل دوبــار تکــرار

گاز نیتــروژن و شــیر ســوزنی  V-02تنظیم شــد .بــه منظور

دبــی مــورد نظــر تنظیــم و آب بــه سیســتم تزریــق گردید.

بعــد از چنــد دقیقــه ،تزریــق نیتــروژن قطــع و متــان و
هیــدروژن طبــق برنامــه آزمایشــات بــه سیســتم تزریــق

گردیــد .آب و مخلــوط گاز متــان و هیــدروژن قبــل از ورود
بــه کــوره بــا هــم مخلــوط و وارد  70 cmبســتر آلومینــا در
داخــل کــوره شــدند .در ایــن شــرایط آب قبــل از ورود بــه
بســتر کاتالیســتی بخــار میشــود .نســبت بخــار بــه متــان
در تمــام آزمایشهــای ســینتیک  5در نظــر گرفتــه شــد.

شــد .بــرای اطمینــان از صحــت دادههــای حاصــل از

شــد .اگــر اختــاف معن ـیداری در نتایــج حاصــل پدیــد
میآمــد ،آزمایــش دوبــاره تکــرار میشــد .دادههــای
ارائــه شــده میانگیــن نتایــج آزمایشهایــی هســتند کــه

بــا دقــت انجــام شــدهاند .الزم بــه ذکــر اســت کــه در

برخــی آزمایشهــا از گاز کربــن دی اکســید و هیــدروژن
بهعنــوان خــوراک اســتفاده شــد (مربــوط بــه واکنــش

عکــس تبدیــل آب -گاز) کــه رونــد انجــام آزمایشــات
دقیقــا ماننــد مــوارد مذکــور اســت .همچنیــن تس ـتهای

 )5ســپس جریــان خروجــی از بســتر کاتالیســتی وارد

مربــوط بــه بررســی کاتالیســت شــرایط عملیاتــی متفاوتی

مایــع شــده و آنــگاه در یــک جداکننــده ،آب مایــع از

حذف مقاومتهای انتقال جرم و حرارت

یــک مبــدل حرارتــی شــد تــا بخــار آب همــراه محصــوالت

محصــوالت حــذف گردیــد.

داشــت کــه در هــر شــکل توضیــح داده شــده اســت.

حــذف مقاومتهــای انتقــال جــرم و انتقــال حــرارت از

 )6در نهایــت جریــان وارد دســتگاه کروماتوگــراف گازی

مهمتریــن بخشهایــی اســت کــه قبــل از انجــام هــر

 )7پــس از حصــول اطمینــان از نتایــج آزمایــش ،دوبــاره

حــذف مقاومتهــای انتقــال حــرارت اغلــب کاتالیســت

اعمــال شــد و آزمایــش از مرحلــه  3تکــرار شــدند.

کاتالیســتی بارگــذاری میکننــد .ذرات آلومینــا ضریــب

( )Iran GC, GC-2552شــد و گازهــا آنالیــز گردیدنــد.

آزمایــش ســینتیک بایــد در نظــر گرفتــه شــود .بــرای

شــرایط جدیــد (اعــم از فشــار ،دبــی و یــا دما) به سیســتم

را بــا مقــداری آلومینــا مخلــوط کــرده و ســپس در بســتر

جنــس لولــهای کــه بســتر کاتالیســتی در آن قــرار دارد

نفــوذ حرارتــی 1باالیــی دارنــد بنابرایــن حــرارت اعمالــی به

از اســتیل ضــد زنــگ  316بــا قطــر

1
2

اینــچ اســت کــه

کاتالیــزور (مخلــوط  0/5 gکاتالیــزور  Ni-Zn-Alو 0/5 g

آلومینــا) در آن بارگــذاری شــده اســت .آب و ســایر گازهــا
قبــل از ورود بــه بســتر کاتالیســتی وارد  70 cmبســتر

آلومینــا میشــوند تــا از اختــاط کامــل خــوراک و تولیــد

بســتر را بهصــورت مناســب پخــش خواهنــد کــرد .اغلــب
مقــاالت نیــز بــرای حــذف ایــن مقاومــت از مخلــوط ذرات

آلومینــا بــا کاتالیســت اســتفاده کردهانــد [ 13و  .]20در
ایــن پژوهــش نیــز کاتالیــزور بــا  0/5 gآلومینــا کامــا
مخلــوط شــد و ســپس در بســتر قــرار گرفــت.

بخــار اطمینــان حاصــل شــود .دمــای بســتر کاتالیســتی

شــرایط آزمایشهــای ســینتیکی بایــد بــه نحــوی باشــد

ترموکوپــل نــوع  Kدر خروجــی بســتر ،دمــای گازهــای

کاتالیســت نیــز حــذف شــوند .مقاومــت انتقــال جــرم

متــان ،کربــن دی اکســید و کربــن منواکســید بــا دســتگاه

ذرات واکنشدهنــده (در فیلــم گاز) و کاتالیســت وجــود

بههمــراه یــک متانایــزر و گاز حامــل هیــدروژن در دمــای

ش دهندههــا روی
اطــاق میشــود کــه بیــن واکنــ 

توســط کــوره تنظیــم میشــود .همچنیــن یــک

کــه مقاومتهــای انتقــال جــرم داخــل و خــارج ذرات

خروجــی را نشــان میدهــد .بــرای آنالیــز گازهــای

خــارج ذرات بــه مقاومتــی اطــاق میشــود کــه بیــن

FID

دارد .مقاومــت انتقــال جــرم داخــل ذرات بــه مقاومتــی

کروماتوگــراف گازی از ســتون  ،Propack Qدتکتــور

ســتون  50ºCاســتفاده شــد .همچنیــن بــرای آنالیــز گاز

هیــدروژن از ســتون غربــال مولکولــی  ،5Aدتکتــور TCD

ســطح کاتالیســت و نقــاط فعــال کاتالیســت وجــود دارد.
1. Thermal Diffiusivity
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بــرای حــذف مقاومــت داخــل ذرات بایــد تــا آنجــا کــه

کاهــش میدهنــد تــا درصــد تبدیــل واکنــش کاهــش

واکنــش دهندههــا بــه راحتــی بــا نقــاط فعــال کاتالیســت

در محــدوده دمایــی  900°C-750انجــام میشــود .بــرای

ممکــن اســت قطــر ذرات کاتالیســت کوچــک شــود تــا

ارتبــاط داشــته باشــند .بــرای یافتــن قطــر مناســب
آزمایشهایــی صــورت گرفــت .بــا کاهــش قطــر ذرات

کاتالیســت ،درصــد تبدیــل متــان افزایــش یافــت .در واقــع

بــا کاهــش قطــر کاتالیســت ،مقاومــت انتقــال جــرم داخل
کاتالیســت بــه تدریــج کاهــش یافــت و در مقادیــر قطــر

کمتــر از ( 0/5 mmمــش  )35دیگــر تغییــری در درصــد
تبدیــل ایجــاد نمیشــد .در آزمایشهــای ســینتکی قطــر
کاتالیســت ( 0/297 mmمــش  )50در نظــر گرفتــه شــد

تــا از حــذف مقاومتهــای انتقــال جــرم داخــل کاتالیســت

اطمینــان حاصــل شــود.

بــرای حــذف مقاومــت انتقــال جــرم خــارج دانــهای
نیــز آزمایشهایــی صــورت گرفــت .ایــن مقاومــت بــا
افزایــش دبــی مولــی خــوراک (کــه باعــث افزایــش
ســرعت میشــود) کاهــش مییابــد .ولــی بــا افزایــش

دبــی خــوراک و ثابــت مانــدن مقــدار کاتالیســت ،طبیعتــا
تبدیــل کاهــش مییابــد .بنابرایــن آزمایشهــای ایــن

بخــش بــا افزایــش دبــی مولــی خــوراک و ثابــت مانــدن

نســبت جــرم کاتالیســت بــا دبــی متــان (زمــان فضایــی)1
صــورت گرفــت تــا تغییــر در درصــد تبدیــل فقــط ناشــی

از حــذف مقاومــت انتقــال جــرم باشــد .بــا افزایــش دبــی

متــان در زمــان فضایــی  ،1/87 g.hr/moleتبدیــل متــان

بعــد از دبــی  80 slpmثابت شــد .در آزمایشــات ســینتیک
از دبــی در بــازه  100 slpmتــا  175 slpmاســتفاده شــد تا
از حــذف مقاومــت خــارج دانـهای اطمینــان حاصــل شــود.

نتایــج بهدســت آمــده مربــوط بــه حــذف مقاومتهــای
انتقــال جــرم بــا ســایر مقــاالت تطابــق مناســبی داشــت

[ 16و .]21

طراحی آزمایش

ســه متغیــر دمــا ،فشــار و نســبت جــرم کاتالیســت

بــه دبــی گاز ورودی (متــان یــا کربــن دی اکســید)
بــرای انجــام تســتهای ســینتیکی در نظــر گرفتــه
شــد .تنظیــم پارامتــر دمــا اهمیــت ویــژهای دارد .بــرای
محاســبه ســینتیک واکنشهــای گرماگیــر دمــا را

یابــد .واکنــش ریفرمینــگ متــان بــا بخــار آب در صنعــت
محاســبه ســینتیک ایــن واکنــش اغلــب در دماهــای

کمتــر از  575°Cآزمایشهــا را انجــام میدهنــد [13

و  .]16درصــد تبدیــل متــان در ایــن صــورت کاهــش

مییابــد ولــی واکنــش تبدیــل آب -گاز (واکنــش ())2

بــه حالــت تعــادل نزدیــک میشــود کــه مطلــوب نیســت
(بهدلیــل گرماگیــر بــودن واکنــش) .بنابرایــن ثوابتــی

کــه در ایــن واکنــش دخیــل هســتند (ثوابــت ســرعت و
جــذب) احتمــاال بهدرســتی بــا آزمایشهــای ریفرمینــگ
بهدســت نخواهنــد آمــد [ 13و  .]16بنابرایــن مقــاالت
مختلــف آزمایشهایــی دیگــر را بــرای محاســبه ایــن
ثوابــت انجــام میدهنــد .در ایــن آزمایشــات عکــس

واکنــش تبدیــل آب-گاز مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

بدیــن صــورت کــه کربــن دی اکســید و هیــدروژن در
دماهــای کمتــر انجــام میگیــرد و چــون

تبدیــل CO2

مقــدار کمــی خواهــد بــود میتــوان ثوابــت مربوطــه را

بــا دقــت بیشــتری محاســبه کــرد .آزمایشهــای عکــس
تبدیــل آب -گاز دقیقــا همــان مراحــل توضیــح داده شــده

در بخــش "نحــوه انجــام آزمایشــات" را طــی میکنــد بــا

ایــن تفــاوت کــه بــه جــای متــان از کربــن دی کســید
اســتفاده میشــود و تزریــق آب نیــز حــذف میشــود .بــه

منظــور اطمینــان از انتخــاب صحیــح دمــا ،آزمایشهــای
اولیــه صــورت گرفــت و ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه دمــا

بــرای واکنشهــای ریفرمینــگ بایــد کمتــر از  525°Cو

بــرای عکــس تبدیــل آب -گاز بایــد کمتر از  425°Cباشــد
تــا تبدیــل واکنشهــا کمتــر از  %30باشــد .محــدوده

دمــا بــرای آزمایشهــای ریفرمینــگ ( 525 °C-450بــا
فواصــل  )25°Cو بــرای آزمایشهــای عکــس تبدیــل آب-

گاز  375تــا ( 425°Cبــا فواصــل  )25°Cانتخــاب شــد.
محــدوده فشــار بــرای انجــام ایــن واکنشهــا  1تــا 3 bar

(بــا فواصــل  )1 barانتخــاب شــد.

نکتــه مهــم دیگــر در آزمایشهــای ســینتیک ،عــدم
تشــکیل کربــن حیــن واکنــش اســت.

1. Space Time

محاسبه سینتیک واکنش ...
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درصورتــی کــه کربــن تشــکیل شــود ،عــاوه بــر غیــر فعال

شــده انــد .بنابرایــن بــه لحــاظ کیفــی کاتالیزورهــا مــورد

اضافــه خواهنــد شــد کــه غلظتهــای گازهــای خروجــی

تولیــد کاتالیــزور درســت انجــام شــده اســت .همانطــور

شــدن ســطح کاتالیســت ،مقاومتهــای انتقــال جــرم نیــز

راکتــور را تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد .بــه منظــور
حصــول اطمینــان از عــدم تشــکیل کربــن در حیــن انجــام
تســتها ،گاز هیــدروژن بــه مقــدار گاز ورودی (متــان و

یــا کربــن دی اکســید) بــه سیســتم تزریــق شــد .بهعــاوه

نســبت بخــار بــه متــان در همــه آزمایشهــای ریفرمینــگ

برابــر بــا  5در نظــر گرفتــه شــد.

نظــر بــه درســتی تولیــد شــده اســت .بنابریــن روش
کــه ذکــر شــد درصدهــای  20 ،15 ،10 ،5و  %25از فلــز

نیــکل بــرروی پایههــای  ZnOو  Al2O3ســاخته شــد.
بــرای مشــخص نمــودن مقــدار واقعــی درصــد نیــکل از
آنالیــز  ICPاســتفاده شــد .جــدول  2مقادیــر طراحــی
شــده و مقــدار واقعــی درصــد نیــکل را در کاتالیــزور نشــان
میدهــد .بــا توجــه بــه ایــن جــدول ،درصــد نیــکل بــرای

کاتالیســت در حالــت طراحــی بــه حالــت واقعــی (آنالیــز
 )ICPنزدیــک هســتند کــه نشــان میدهــد کاتالیــزور

نتایج و بحث

بهدرســتی ســاخته شــده اســت .نمــودارشــکل  3درصــد

شناسایی و ارزیابی عملکرد کاتالیست

بــه منظــور شناســایی کریســتالهای موجــود در
کاتالیــزور از آنالیــز  XRDاســتفاده شــد .شــکل  2آنالیــز

مربــوط بــه  Ni-Zn-Alبــا  15و  %20نیــکل را نشــان
میدهــد .ســایر نمودارهــای مربــوط بــه  XRDنیــز شــبیه
ایــن شــکل بهدســت آمــد .کریســتالهای

NiAl2O4

و  ZnAl2O4همانطــور کــه انتظــار میرفــت تشــکیل

تبدیــل متــان و درصــد مولــی هیــدروژن در گاز خروجــی

را برحســب درصــد نیــکل نشــان میدهــد .بــا توجــه
بــه ایــن نمــودار ،درصــد تبدیــل متــان و درصــد مولــی

هیــدروژن بــا افزایــش درصــد نیــکل تــا مقــدار ،%15

افزایــش و تــا مقــدار  % 20تقریبــا ثابــت اســت و ســپس

کاهــش مییابــد.
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شکل  2طیف  XRDمربوط به کاتالیزور  Ni-Zn-Alبا الف)  %15و ب)  %20نیکل و مقادیر مساوی از  ZnOو Al2O3
جدول  2درصد طراحی شده و درصد حاصل از آنالیز  ICPبرای فلز نیکل مربوط به کاتالیزور Ni-Zn-Al

ردیف

درصد طراحی شده برای فلز نیکل

درصد فلز نیکل (نتیجه تست )ICP
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شکل  3نمودار درصد تبدیل متان و درصد مولی هیدروژن برحسب درصد نیکل در دمای  600°Cو در مدت ( 420 minنسبت بخار به
متان برابر با  ،3فشار  1 barو قطر کاتالیست )1 mm

بــا افزایــش مقــدار نیــکل تــا حــدود  ،%20در واقــع مقــدار
فلــز فعــال (نیــکل) افزایــش مییابــد و بنابرایــن تبدیــل

متــان بیشــتر میشــود .بــا افزایــش بیشــتر فلــز نیــکل
مقــدار درصــد تبدیــل کاهــش مــی یابــد کــه میتــوان
ایــن موضــوع را بــه ســه عامــل نســبت داد -1 :بــا افزایــش
درصــد نیــکل ،کریســتالهای نیــکل بزرگتــر شــده

و باعــث انســداد خلــل و فــرج کاتالیســت میشــوند و
ســطح فعــال کاتالیســت را کاهــش میدهنــد -2 ،بــا

افزایــش کریســتالهای نیــکل ،دسترســی گاز بــه
فلزهــای فعــال داخلــی کاهــش مییابــد و  -3احتمــال

انباشــتگی 1کریســتالهای نیــکل افزایــش مییابــد
کــه در نتیجــه ،تبدیــل را کاهــش میدهــد .هــر ســه
عامــل بهنحــوی ســطح ویــژه را کاهــش میدهنــد
و ممکــن اســت هــر ســه عامــل همزمــان اتفــاق

بیفتــد .آنالیــز  BETبــرای محاســبه ســطح ویــژه بــرای
کاتالیســتهای بــا درصدهــای مختلــف نیــکل انجــام

شــد .در درصدهــای  15 ،5و  %25نیــکل ،ســطح ویــژه

بهترتیــب  150/82 ،184/45و  129/23 m2/gبهدســت
آمــد .بنابرایــن بــا افزایــش درصــد نیــکل ،ســطح ویــژه
کاتالیســت کاهــش مییابــد .در واقــع عوامــل مذکــور،

باعــث کاهــش ســطح ویــژه و در نهایــت کاهــش میــزان
تبدیــل میشــوند .درصدهــای  15و  20نیــکل از نظــر

درصــد تبدیــل تفــاوت چندانــی ندارنــد ولــی بــا توجــه

بــه قیمــت گــران نیــکل و همچنیــن ســطح ویــژه بیشــتر
کاتالیســت در درصدهــای کمتــر نیــکل ،مقــدار %15

0

10

بهعنــوان مقــدار بهینــه در نظــر گرفتــه میشــود.
نتایــج بهدســت آمــده از ایــن آزمایشــات بــا تحقیــق

بــژ و همــکاران [ ]4تطابــق خوبــی دارد بــا ایــن تفــاوت
کــه مقــدار درصــد بهینــه نیــکل بــرای کاتالیســت آنهــا

( %10 ،)Ni/SiO2گــزارش شــد.شــکل  4نمــودار تبدیــل

متــان برحســب دمــا بــرای کاتالیــزور ( Ni-Zn-ALبــا %15

نیــکل) و کاتالیــزور صنعتــی را نشــان میدهــد .در دمــای
 550°Cبــرای هــر دو کاتالیســت تبدیــل متــان بســیار

کــم اســت و هــر دو کاتالیســت عملکــرد نامطلوبــی دارنــد.
در ایــن دمــا هــم ســرعت واکنــش کــم اســت و هــم بــه
دلیــل گرماگیــر بــودن واکنــش اصلــی ،انــرژی الزم بــرای

انجــام واکنشهــا تامیــن نمیشــود و همچنیــن عواملــی
ماننــد رســوب کربــن عملکــرد کاتالیســت را تحــت
تاثیــر قــرار میدهــد .بــا افزایــش دمــا نمــودار مربــوط

بــه کاتالیــزور ســاخته شــده بــه نمــودار تعادلــی نزدیــک
میشــود ،بهطوریکــه تبدیــل مربــوط بــه ایــن نمــودار
در دمــای  650°Cنزدیــک بــه تبدیــل کاتالیــزور صنعتــی
در دمــای  750°Cاســت .ایــن موضــوع را میتــوان بــه

حضــور  Znنســبت داد .در واقــع حضــور  Znباعــث شــده

کــه کاتالیســت تمایــل کمتــری بــه رســوب کربــن داشــته
باشــد و یــا کربــن تشــکیل شــده بــه ســرعت واکنــش

داده و بــه شــکل گازی خــارج شــود .حضــور  Znباعــث
شــده اســت کــه رشــد هســتههای کربنــی متوقــف شــده

و همچنیــن بــا افزایــش پراکندگــی نیــکل از غیــر فعــال
شــدن آن جلوگیــری شــود [.]9

1. Agglomerate
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درصد تبدیل متان
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40
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500 550 600 650 700 750 800 850 900
دما ()ºC
شکل  4نمودار درصد تبدیل متان برحسب دما برای کاتالیزور  %15( Ni-Zn-Alنیکل) و کاتالیزور صنعتی در دماهای مختلف

بــا افزایــش دمــا بیشــتر از  ،650°Cنمــودار تبدیــل
کاتالیــزور ســاخته شــده بــه نمــودار کاتالیــزور صنعتــی

نزدیکتــر میشــود .بــا افزایــش دمــا احتمــال تشــکیل

کربــن کاهــش یافتــه و بنابرایــن هــر دو کاتالیــزور عملکــرد
تقریبــا مشــابهی خواهنــد داشــت .در مجمــوع میتــوان

گفــت کــه ایــن کاتالیــزور پیشــنهاد مناســبی بــرای
توســعه کاتالیزورهــای راکتــور ریفرمینــگ بــرای واکنــش

در دماهــای متوســط اســت .جــدول  %3کربــن بــرروی

کاتالیســت را در دماهــای مختلــف برای کاتالیســت تولیدی
و صنعتــی نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه ایــن جــدول ،بــا
وجــود آنکــه زمــان آزمایــش بــرای کاتالیســت تولیــدی

 100 minبیشــتر اســت ،ولــی درصــد کربــن تشــکیل شــده
بــرای دماهــای بیــش از  600°Cتقریبــا صفــر اســت .ایــن
موضــوع نشــان میدهــد کــه کاتالیســت  Ni-Zn-Alنســبت

بــه رســوب کربــن بســیار مقــاوم اســت.
محاسبه معادالت و مقادیر سرعت واکنش

مســیری کــه بــرای بهدســت آوردن معادلــه ســرعت

طــی شــد ،شــبیه مســیر مقالــه یــو و فرمــت [ ]1اســت

کــه در اغلــب مقــاالت شبیهســازی بــه آن رجــوع داده
میشــود .بنابریــن ایزوتــرم جــذب ماننــد مرجــع مذکــور،

النگمویــر -هینشــلوود فــرض میشــود .در صورتیکــه

دادههــای آزمایشــگاهی بــا ایــن ایزوتــرم همخوانــی
نداشــت ،میتــوان ایــن ایزوتــرم را تغییــر داد .بنابرایــن

معــادالت ســرعت از روابــط  4تــا  7محاســبه میشــود

[.]1


PH32 PCO 
P
P
−
 CH 4 H 2O

K1 

DEN 2

()4

ka
PH2.52

= R1

PH 2 PCO2 
kb 
 PCO PH 2O −

PH 2 
K2 
= R2
DEN 2

()5


PH42 PCO2 
2
P
P
−
 CH 4 H 2O

K3 

DEN 2

()6
K H 2O PH 2O
PH 2

kc
PH3.52

= R3

= DEN
1 + K CH 4 PCH 4 + K CO PCO + K H 2 PH 2 +

()7

K H 2O PH 2O
PH 2

+

در روابــط مذکــورPi ،هــا فشــار جزئــی مربــوط بــه جــز
 iاســت ka ،kb .و  kcســرعت واکنــش در جهــت رفــت

بــرای ســه واکنــش مربــوط بــه راکتــور ریفرمینــگ

Kهــا نیــز ضرایــب
(واکنشهــای ( )1تــا ( ))3هســتند.
 i
جــذب جــز  iروی کاتالیســت اســت .در این معادالت فشــار

جزئــی در آزمایشهــای ســینتیکی بهدســت میآیــد و
K1ا K2،و  K3بهعنــوان ثوابــت تعــادل واکنشهــای اول

تــا ســوم در مراجــع ذکــر شــدهاند [ .]22بنابرایــن هــدف
محاســبه ثوابــت ســرعت و ثوابــت جــذب و در نهایــت

بهدســت آوردن انــرژی فعالســازی و آنتالپــی جــذب
میباشــد .بدیــن منظــور ابتــدا بایــد ســرعت واکنشهــا
را محاســبه کــرد.

مقــدار تبدیــل واکنــش بــرای گاز متــان و کربــن دی

اکســید در آزمایشهــای ریفرمینــگ (خــوراک اصلــی

شماره  ،102آذر و دی 1397
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جدول  3درصد کربن تولیدی برای کاتالیست صنعتی و تولیدی ( Ni-Zn-Alبا  % 10نیکل) در دماهای مختلف
ردیف

کاتالیست

1

درصد کربن روی کاتالیست صنعتی (( )Ni/Al2O3زمان آزمایش )320 min

2

دما ()°C
0/80

0/2

> 0/1

> 0/1

> 0/1

> 0/1

> 0/1

درصد کربن روی کاتالیست تولیدی (( )Ni-Zn-Alزمان آزمایش 0/16 )420 min

کــه ایــن موضــوع بــه دلیــل گرماگیــر بــودن واکنشهــای

متان است) طبق روابط  8و  9محاسبه میشود.
()8

550

650

750

850

FCH 4 ,in − FCH 4 , out
FCH 4 ,in

FCO 2, out

()9

FCH 4 ,in

= x CH 4

ریفرمینــگ و عکــس تبدیــل آب -گاز اســت .همچنیــن

= x CO 2

ریفرمینــگ کاهــش مییابــد ولــی تغییــر محسوســی در

مقــدار تبدیــل واکنــش بــرای گاز متــان و کربــن دی

اکســید در آزمایشهــای عکــس تبدیــل آب -گاز
(خــوراک اصلــی کربــن دی اکســید اســت) طبــق روابــط

 10و  11محاســبه میشــود.
FCO 2 ,in − FCO 2 , out
()10
=
FCO 2 ,in

FCH 4 , out

()11

FCO 2 ,in

بــا افزایــش فشــار ،درصــد تبدیــل متــان در راکتــور
واکنــش عکــس تبدیــل آب -گاز نــدارد .نمودارهــای مربوط

بــه  xCO2و  ’xCH4نیــز شــبیه بــه همیــن روندهــا را دارد
کــه از بیــان آن خــودداری میشــود .حــال بایــد مقادیــر
تبدیلهــای دو راکتــور را بــه زمــان فضایــی ارتبــاط داد.

ســپس بــا مشــتقگیری از آن بــه مقــدار عــددی ســرعت

'
x CO
2

واکنــش رســید .ســادهترین راه اســتفاده از معــادالت چنــد

'
=
x CH
4

آب تبدیلهــا بــا روابــط 12و 13بــه زمــان فضایــی مرتبــط

در روابــط مذکــور Fi ،دبــی مولــی گاز  iاســت .اندیــس

 inو  outبهترتیــب نشــاندهنده ورودی و خروجــی گاز
اســت .نمودارهــایشــکل  5وشــکل  6بهترتیــب مربــوط

بــه  xCH4و  'xCO2برحســب زمــان فضایــی اســت .در هــر دو
شــکل بــا افزایــش دمــا ،مقــدار تبدیــل افزایــش مییابــد.

جملـهای 1اســت .بــرای واکنــش ریفرمینــگ متــان بــا بخار
یشــود.
م
3

()12
()13

2







 w
 + a3  cat

 FCH
4,in



3

2







 w
 + b3  cat

 FCH
4,in




 w
 + a2  cat

 FCH
4,in



 w
 + b 2  cat

 FCH
4,in



 w
= x CH 4
a0 + a1  cat
 FCH
4,in

 w
= x CO 2
b 0 + b1  cat
 FCH
4,in


0/3
0/25

0/15
0/1

درصد تبدیل متان

0/2

0/05
2/50

1/00

1/50
2/00
زمان فضایی متان ()g.hr/mol

0/50

0/00

0

شکل  5نمودار تبدیل متان برحسب زمان فضایی در دماها و فشارهای مختلف برای واکنش راکتور ریفرمینگ متان با بخار آب
1. Polynomial Equation
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0/05
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1/50
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زمان فضایی کربن دی اکسید ()g.hr/mol
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مقدار تبدیل کربن دی اکسید
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0

شکل  6نمودار تبدیل کربن دی اکسید برحسب زمان فضایی در دماها و فشارهای مختلف برای واکنش راکتور عکس تبدیل آب -گاز

بــرای واکنــش عکــس تبدیــل آب -گاز تبدیلهــای

واکنــش بهصــورت روابــط 14و  15بــه زمــان فضایــی
مرتبــط میشــود.
3

()14






 w
'
 + a3  cat

 FCO 2 ,in
3

()15

2





 '  w cat
 + a2 

 FCO 2 ,in
2


 w
'
 + b3  cat

 FCO 2 ,in

 w
=
a + a  cat
 FCO ,in
 2

 '  w cat
 + b 2 

 FCO 2 ,in

'
1

'
0

'
CH 4

x

 w
'
=
x CO
b0' + b1'  cat
2
 FCO ,in
 2

در تمــام روابــط مذکــور شــرط مــرزی طبــق رابطــه16

برقــرار اســت.

w cat
=0 → x i =0 → a0 =b0 =a0' =b0' =0
()16
Fi ,in
بــا اســتفاده از تابــع  cftoolنرمافــزار متلــب میتــوان

2






 w
'
 + 3b3  cat

 FCO 2 ,in


 w
'
 + 2b 2  cat

 FCO 2 ,in

()20

 w
=b1'  cat
 FCO ,in


2



' dx CO

2

'
=
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 w
d
 FCO , in

2

2





 w
+ 3b3'  cat
 FCO ,in
2


جدولهــای  4و  5ضرایــب مربــوط بــه روابــط 17تــا20

را بــرای تبدیــل متــان و کربــن دی اکســید در راکتورهــای

ریفرمینــگ و عکــس تبدیــل آب -گاز نشــان میدهــد .در
واقــع بــا داشــتن ایــن ثوابــت ســرعت گازهــای متــان و

کربــن دی اکســید در راکتورهــای مذکــور طبــق روابــط

 17تــا 20محاســبه میشــود .نکتــه مهــم ارتبــاط دادن
ایــن ســرعتها بــه معــادالت اصلــی واکنــش (روابــط4

ضرایــب معــادالت مذکــور را بهدســت آورد .بــا داشــتن

تــا  7اســت) .حــال میتــوان ســرعت گازهــای متــان و

متــان و کربــن دی اکســید بــرای واکنشهــای راکتــور

ســوم ریفرمینــگ طبــق روابــط  21و  22ارتبــاط داد.

تــا  20محاســبه کــرد.

()22

ضرایــب ،میتــوان ســرعت واکنــش مربــوط بــه گازهــای

کربــن دی اکســید را بــه ســرعت واکنشهــای اول تــا

ریفرمینــگ و عکــس تبدیــل آب -گاز را طبــق روابــط 17

()21

2

()17







 w
 + 3a3  cat

 FCH
4,in


2

()18
()19

2










 w
=
a1 + 2a2  cat
 FCH

4,in





 w
 + 3b3  cat

 FCH
4,in




 w
'
 + 3a3  cat

 FCO 2 ,in

dx CH 4
=
 w
d
 FCH , in
4


 w
=
b1 + 2b 2  cat
 FCH

4,in




dx CO 2
=
 w
d
 FCH , in
4


' dx CH
 w
4
=
=
a1' + 2a2'  cat
 FCO ,in
 w 

2
d

 FCO , in 


2

rCH 4

R1 + R 3

=rCH
4

R2 + R3

=rCO
2

بــرای راکتــور عکــس تبدیــل آب گاز نیزمعــادالت ســرعت
طبــق روابــط( )23و( )24نوشــته میشــود.

rCO 2

()23
()24

=
) − ( R1 + R 3

'
CH 4

r

'
rCO
=
( −) R 2 + R 3
2

بــا داشــتن مقادیــر ســمت چــپ معــادالت مذکــور و
'
CH 4

r

همچنــن فشــار جرئیهــای مربــوط بــه عبــارات ســمت
راســت ،میتــوان ثوابــت ســرعت و جــذب را در هــر دمــا
محاســبه کــرد .بدیــن منظــور از نرمافــزار

نســخه  6اســتفاده شــد.

polymath
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جدول  4ضرایب مربوط به سرعت واکنش راکتور ریفرمینگ برای تبدیل متان و کربن دی اکسید
دما ()°C

فشار ()bar

تبدیل

(a1(b1

(a2(b2

(a3(a3

450

1

xCH
4
xCH

0/2366
0/2849

-0/1479
-0/1827

0/0320
0/0395

450

2

xCH
4
xCH

0/1573
0/1945

-0/09821
-0/1210

0/0214
0/0250

450

3

xCH
4
xCH

0/1038
0/1251

-0/05838
-0/0712

0/0121
0/0144

475

1

xCH
4
xCH

0/3429
0/4020

-0/2245
-0/2737

0/0496
0/0622

475

2

xCH
4
xCH

0/2234
0/2586

-0/1377
-0/1649

0/0289
0/0359

475

3

xCH
4
xCH

0/1797
0/1952

-0/1139
-0/1215

0/0246
0/0263

500

1

xCH
4
xCH

0/4674
0/4878

-0/3191
-0/3238

0/0724
0/0721

500

2

xCH
4
xCH

0/3199
0/3478

-0/2129
-0/2278

0/0470
0/0503

500

3

xCH
4
xCH

0/2556
0/2713

-0/169
-0/1735

0/0375
0/0378

525

1

xCH
4
xCH

0/564
0/5930

-0/3708
-0/3956

0/0811
0/0881

525

2

xCH
4
xCH

0/4200
0/4345

-0/2828
-0/2831

0/0631
0/0617

525

3

xCH
4
xCH

0/3463
0/3553

-0/2354
-0/2258

0/0530
0/0477

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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جدول  5ضرایب مربوط به سرعت واکنش راکتور ریفرمینگ برای
تبدیل متان و کربن دی اکسید

معادلــه قــرار بگیرنــد و  R2نیــز بــاالی  0/98باشــد .ایــن

موضــوع احتمــاال بهدلیــل مقــدار کــم و یــا تغییــرات کــم

دما ()°C

فشار ()bar

b1ꞌaꞌ1

b2ꞌaꞌ2

b3'a'3

375

1

0/03322
0/0339

0/0022
0/0005

-0/0011
-0/0007

375

2

0/2366
0/0260

-0/1479
0/0002

0/0320
-0/0004

375

3

0/0475
0/0220

-0/0214
0/000036

0/0068
-0/0003

400

1

0/0748
0/0748

0/0024
-0/0002

-0/0024
-0/0017

شــده بــرای محصــوالت (مثــل هیــدروژن در واکنــش

400

2

0/1238
0/0551

-0/0984
0/0005

0/0355
-0/0013

بســیار کــم و قابــل صــرف نظــر کــردن بــود .ایــن موضــوع

400

3

0/1101
0/0468

-0/0970
0/0007

0/0372
-0/0010

425

1

0/1583
0/1387

0/0033
-0/0129

-0/0106
-0/0030

آرینیــوس 1و ونــت هــوف 2میتــوان انــرژی فعالســازی،

425

2

0/1811
0/1120

-0/0546
-0/0053

0/0109
-0/0029

کــرد .معــادالت آرینیــوس و ونــت هــوف در روابــط 25و

425

3

0/1596
0/0960

-0/0396
-0/0027

0/0075
-0/0025

()25

دبــی مولــی ایــن دو گاز (بهعنــوان محصــوالت واکنــش

ریفرمینــگ) باشــد .بنابرایــن از ذکــر اعــداد ایــن دو گاز در
جــدول  6نیــز صــرف نظــر شــد .همیــن اتفــاق بــرای H2O

و  CH4در واکنــش عکــس تبدیــل آب -گاز نیــز اتفــاق

افتــاد کــه از ذکــر اعــداد آنهــا نیــز صــرف نظــر شــد.

همچنیــن در برخــی مــوارد مقــدار اعــداد پیشبینــی
ریفرمینــگ و متــان در واکنــش عکــس تبدیــل آب -گاز)
در مقــاالت نیــز ذکــر شــده اســت [ 17 ،16 ،13و  .]21بــا
توجــه بــه اعــداد بهدســت آمــده و همچنیــن معــادالت
آنتالپــی جــذب و ثوابــت مربــوط بــه آنهــا را محاســبه

 26آورده شــدهاند.

Ei 

k i ,0 exp  −

 RT 

 ÄH i 
=
K i K i ,0 exp  −

 RT 

()26

ایــن نرمافــزار بــرای محاســبات ســینتیکی کامــا
شــناخته شــده و رایــج اســت.جــدول  6اعــداد مربــوط

در روابــط مذکــور

بــه ضرایــب جــذب و ســرعت واکنــش را در دماهــای

=
ki

R ،ΔH i،Ei ،Ki ،ki

و

T

بهترتیــب

نشــاندهنده ثابــت ســرعت واکنــش  ،iثابــت جــذب جــز

مختلــف نشــان میدهــد .ضرایــب مربــوط بــه  COو

 ،iانــرژی فعالســازی واکنــش  ،iآنتالپــی جــذب جــز ،i

 H2در واکنــش ریفرمینــگ دارای یــک محــدوده بودنــد.

ثابــت عمومــی گازهــا و دمــا اســت.

بــه عبــارت دیگــر اعــداد متفاوتــی میتوانســتند در

جدول  6ضرایب سرعت و جذب مربوط واکنشهای اول تا سوم ریفرمینگ

-

-

35/59

0/142

-

24/53

0/066

13/87

0/044
-

375

0/019

3/30

0/002

400

0/09

4/91

0/009

-

425

0/26

4/59

0/060

-

-

450

1/33

-

0/155

0/0052

0/087

-

475

2/10

-

0/300

0/0046

0/165

-

-

500

22/21

-

1/912

0/0035

0/203

-

-

525

35/74

-

4/902

0/0031

0/393

-

-

ریفرمینگ متان با
بخار آب

واکنش

دما ()°C

mole.bar 0.5
g.cat.hr

mole
g.cat.hr

عکس تبدیل
آب گاز

ka

kb

kc

KCH
4
)(bar-1

KH O
2
)(bar-1

KCO
)(bar-1

mole.bar
g.cat.hr

0.5

2

KH

1. Arrhenius Equations
2. Van ‘t Hoff Equation
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 k i,0و  K i,0ثوابــت معــادالت آرینیــوس و ونت هوف هســتند.

بــا توجــه بــه ایــن روابــط ،اگــر لگاریتــم (( ln(kiیــا

معــادالت مذکــور ،روابــط 27و 28بهدســت میآینــد.

و عــرض از مبــدا آنهــا میتــوان بهترتیــب بــه انــرژی

بــا گرفتــن لگاریتــم بــر مبنــی عــدد نپــر ( )eاز دو طــرف

()27

 kJ 
Ei 

 mole 
 J 
R

 mole 

( ))ln (Kiبرحســب  T/1000رســم شــود ،از شــیب نمودارها
فعالســازی (یــا آنتالپــی جــذب) و ثوابــت معــادالت

E
=ln) k i
( ln ( k i ,0 ) − i= ln ( k i ,0 ) −
RT

آرینیــوس (یــا ونــت هــوف) دســت یافــت.شــکلهای7

 1000 


T ( K ) 

جــذب را برحســب  T/1000نشــان میدهنــد .مقادیــر

 kJ 
ÄH i 

 mole 
 J 
R

 mole 

ÄH i
= ln) K i
( ln) K i ,0 ( −
= ln) K i ,0 ( −
RT

و  8نمــودار مربــوط بــه لگاریتــم ثوابــت ســرعت و
مربــوط بــه ثوابــت آرینیــوس و انــرژی فعالســازی بــرای

واکنشهــای اول تــا ســوم ریفرمینــگ و مقایســه آنهــا
بــا پژوهــش مرجــع [ ]13درجــدول  7آورده شــده اســت.

 1000 


T ( K ) 

()28

4
2

-2
-4

لگاریتم ثابت سرعت

0

-6
1/5

1/6

1/4

()K/1اT/1000

1/3

-8
1/2

شکل  7نمودار لگاریتم ثوابت سرعت واکنشهای ریفرمینگ برحسب

T/1000

4
2

-2
-4

KCO
KH
2
KCH
4
KCH

-6

0

1/6

لگاریتم ثابت سرعت

0

1/5

1/4

()K/1اT/1000

1/3

-8
1/2

شکل  8نمودار لگاریتم ثوابت سرعت واکنشهای ریفرمینگ برحسب T/1000

محاسبه سینتیک واکنش ...

129

جدول  7ثابت سرعت معادله آرینیوس و انرژی فعالسازی واکنشهای ریفرمینگ در مقایسه با مرجع []13
پژوهش حاضر

واکنش

k 0,i

اول ریفرمینگ

8/44×1015

دوم ریفرمینگ

1/965×106

سوم ریفرمینگ

1/38×1015

مرجع []13

(E (kJ/mol

k 0,i

219/4

4/22×1015

71/90

1/95×106

221/04

1/02×1015

(/)g cat.hrاmol.bar0.5
(barا/)g cat.hr.اmol
(/)g cat.hrاmol.bar0.5

/g cat.hrا mol.bar
0.5

barا/g cat.hr.اmol
/g cat.hrاmol.bar0.5

(E (kJ/mol

240/1
67/13
243/9

جدول  8مقادیر مربوط به ضرایب جذب گازهای مختلف
گاز

Ki,0

()kJ/molاΔHi

CO

7/45×10-15 bar-1

-70/66

H2

1/01×10 bar-1

-88/41

CH4

1/57×10-15 bar-1

-34/99

H 2O

3/60×105

91/49

-18

بــرای واکنــش اول و ســوم ریفرمینــگ ،ثابــت ســرعت

منفــی اســت ،چــون ماهیــت جــذب گرمــازا اســت .ایــن

[ ]13افزایــش داشــته اســت کــه نشــاندهنده افزایــش

علــت آن ایــن اســت کــه در معــادالت اولیــه ،بخــار آب

معادلــه آرینیــوس نســبت بــه کاتالیــزور صنعتــی مرجــع

ســرعت واکنــش نســبت بــه کاتالیــزور صنعتــی اســت.

همچنیــن بــرای ایــن دو واکنــش ،انــرژی فعالســازی
کمتــر از مقــدار آن بــرای کاتالیــزور صنعتــی اســت کــه

نشــاندهنده ایــن اســت کــه بــرای انجــام واکنــش بــه
انــرژی کمتــری نیــاز اســت .بــرای واکنــش دوم تغییــری
در ثابــت ســرعت معادلــه آرینیــوس مشــاهده نشــد ولــی

انــرژی فعالســازی بیشــتر از کاتالیــزور صنعتــی بهدســت
آمــد کــه نشــان میدهــد کاتالیــزور در انجــام واکنــش

تبدیــل آب -گاز مقاومــت بیشــتری نســبت بــه کاتالیــزور

صنعتــی نشــان میدهــد .در مجمــوع اعــداد بهدســت
آمــده در محــدوده اعــداد مقــاالت و پژوهشهــای دیگــر
اســت کــه نشــان میدهــد آزمایشهــا بهدرســتی انجــام

شــده اســت .ثوابــت مربــوط بــه جــذب گازهــای مختلــف

درجــدول  8آورده شــده اســت .آنتالپــی جــذب همــه

اجــزاء بجــز بخــار آب همانطــور کــه انتظــار میرفــت

موضــوع بــرای بخــار آب اینگونــه بهدســت نیامــد کــه

بهصــورت جــذب ســاده در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

در معــادالت اولیــه یــک مــول بخــار آب ،تبدیــل بــه یــک

مــول گاز هیــدروژن و یــک مــول اکســیژن متصــل بــه

کاتالیســت میشــود .در واقــع بخــار آب همزمــان جــذب
(فرآینــد گرمــازا) و تجزیــه (فرآینــد گرماگیــر) میشــود.
مجمــوع ایــن واکنشهــا (جــذب و تجزیــه) باعــث شــده

اســت کــه آنتالپــی مثبــت بهدســت آیــد .بــرای بررســی

صحــت دادههــای بهدســت آمــده مربــوط بــه جــذب،
از معیارهــای ترمودینامیکــی بهطریــق زیــر اســتفاده
میشــود [ .]13-15معیــار در ادامــه آورده میشــود:

الــف) جــذب یــک فرآینــد گرمــازا اســت و بنابرایــن بایــد
 ΔHiکوچکتــر از صفــر باشــد کــه بــرای همــه گازهــا

صــدق میکنــد.

ب) جــذب بــا کاهــش آنتروپــی همــراه اســت و لــذا رابطــه

 29برقرار اســت:
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()29

ÄS i0, ad = S i0,ad − S i0, g < 0

کــه در رابطــه مذکــور  ΔS0i,ad ، S0i,adو  S0i,gبهترتیــب تغییــر
آنتروپــی در شــرایط اســتاندارد ،آنتروپــی اســتاندارد جــز

 iدر حالــت جــذب شــده و آنتروپــی اســتاندارد جــز  iدر
حالــت گازی اســت .طبــق روابــط ترمودینامیکــی آنترویــی

اســتاندارد برابــر بــا رابطــه  30اســت.
= Rln ( K
)
()30
i ,0

0
i , ad

ÄS

بنابرایــن طبــق روابــط مذکــور معادلــه  29را میتــوان

بهصــورت رابطــه 31بازنویســی کــرد:

=
ÄS ad0 Rln ( K i ,0 ) < 0 → ln ( K i ,0 ) < 0 → K i ,0 < 1

()31

همــه ثوابــت ســرعت بهدســت آمــده بــرای گازهــا

کوچکتــر از یــک اســت (جــدول  )8کــه موافــق ایــن
شــرط اســت.

ج) مقــدار تغییــر آنتروپــی نبایــد بیشــتر از آنتروپــی کل

گاز در حالــت جــذب نشــده باشــد .بهعبــارت دیگــر بایــد

رابطــه 32برقــرار باشــد.
()32

=
) Rln ( K i ,0

0
i , ad

> ÄS

0
i ,g

S

 ،COآنتروپــی گازهــای  H2و  CH4در شــرایط اســتاندارد

بهترتیــب  186/1 ،198/5و
اســت.
CH4

ΔS0i,ad

(kJ(/mol.K

نیــز بــرای گازهــای

130/5

CO ،H2

و

در شــرایط اســتاندارد بهترتیــب ،79/03

 153/1و

(kJ(/mol.K

 91/95اســت کــه کوچکتــر

از مقادیــر آنتروپــی گازهــا اســت .لــذا ایــن شــرط نیــز

برقــرار اســت .الزم بــه ذکــر اســت  ΔS0i,adاز رابطــه30
محاســبه شــد.

د) در جــذب گازهــا حداقــل و حداکثــری بــرای محــدوده

آنتروپــی بهصــورت تجربــی عنــوان شــده اســت .ایــن
معیــار در رابطــه( )33آورده شــده اســت [ 20و .]23

()33

(>-ΔS0i,ad <(12.2-.0014 ΔHadا10ا

آنتروپــی در ایــن رابطــه برحســب ( Cal/(mol.Kاســت.
تغییــر آنتروپــی و عبــارت ســمت راســت در جــدول 9

آورده شــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن جــدول ،ایــن معیــار

هــم برقــرار اســت .در مجمــوع اعــداد بهدســت آمــده از

نظــر ترمودینامیکــی مــورد قبــول هســتند.

جدول  9مقدار تغییر آنتروپی برحسب ( Cal/(mol.Kو مقایسه
آن با معیار مرجع []23
گاز

.0014ΔH adا12.2-
(()cal/(mol.K

-ΔS 0i,ad
(()cal/(mol.K

CO

35/64

18/89

H2

41/58

36/59

CH4

23/70

21/97

نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش ســینتیک ریفرمینــگ متــان با بخــار آب
در حضــور کاتالیــزور بهینــه  Ni-Al-Znمــورد بررســی قرار

گرفــت .ابتــدا کاتالیــزور  Ni-Al-Znبــا روش هــم رســوبی و

در نســبتهای مختلــف فلــز نیــکل ســاخته شــد .نتایــج

آنالیزهــای  XRD ،ICPو  BETنحــوه ســاخت کاتالیســت
را مــورد تاییــد قــرار داد .آزمایشهــای ریفرمینــگ متــان

بــا بخــار آب در حضــور کاتالیســتهای مذکــور صــورت
گرفــت و مقــدار  %15نیــکل بهعنــوان مقــدار بهینــه
انتخــاب شــد .همچنیــن کاتالیســت بهینــه بــا کاتالیســت

صنعتــی مقایســه شــد .کاتالیســت بهینــه در دمــای 50°C
تبدیلــی مشــابه بــا کاتالیســت صنعتــی در دمــای 750°C

داشــت .همچنیــن کاتالیســت بهینــه در دماهــای بیــش از

 600°Cنســبت بــه رســوب کربــن مقــاوم اســت کــه ایــن

موضــوع را میتــوان بــه حضــور  ZnOنســبت داد .پــس از
تاییــد عملکــرد کاتالیســت ،آزمایشهــای مختلفــی بــرای

محاســبه ســینتیک آن انجــام شــد .نتایــج آزمایشهــای

ســینتکی نشــان داد کــه انــرژی فعالســازی بــرای
واکنــش اول و ســوم ریفرمینــگ کمتــر از کاتالیــزور

صنعتــی اســت .بهعبــارت دیگــر واکنشهــا نیــاز بــه
انــرژی کمتــری دارنــد تــا انجــام شــوند کــه ایــن موضــوع

نیــز بــا آزمایشهــای انجــام شــده در دماهــای متوســط
تطابــق مناســبی داشــت (در دمــای متوســط تبدیــل
متــان بیشــتری نســبت بــه کاتالیــزور صنعتــی بهدســت

آمــد) .بــرای واکنــش دوم ریفرمینــگ انــرژی فعالســازی

بیشــتر از کاتالیــزور صنعتــی بهدســت آمــد کــه نشــان
میدهــد کاتالیــزور در انجــام واکنــش تبدیــل آب -گاز

مقاومــت بیشــتری نســبت بــه کاتالیــزور صنعتــی نشــان

میدهــد.
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 ثابت جذب و تجزیه بخار آب:KH2O
i (kJ/mol(
i (kJ/mol(

سازی واکنش انرژی فعال:Ei

 تغییر آنتالپی جذب جز:ΔH i

همچنیــن اعــداد مربــوط بــه جــذب گازهــای مختلــف کــه
 از نظــر ترمودینامیکــی،در معادلــه ســرعت ظاهــر شــدند

.بررســی شــد و صحــت آنهــا تاییــد شــد

 تغییــر آنتروپــی جــذب در شــرایط اســتاندارد: ΔS0i,ad

بــرای جــز

)i (J/(mol.K((

 در حالــت گازیi آنتروپــی اســتاندارد جــز

 در حالــت جــذب شــدهi  آنتروپــی اســتاندار جــز:S

)bar (

:K i,0

منواکســید و هیــدروژن) در معادلــه ونــت هــوف

 ثابــت ســرعت رابطــه آرینیــوس در واکنــش اول:k0,3  وk0,1
))mol.bar0.5/(g.hr((

))mol.bar0.5/(g.hr((

))mol/(g.hr(

ریفرمینــگ

اول و ســوم ریفرمینــگ

 ســرعت واکنــش در جهــت رفــت بــرای واکنــش اول و:kc
))mol/(g.hr(( ســوم ریفرمینــگ

 ثابــت تعــادل واکنــش اول و ســوم ریفرمینــگ:K3  وK1
)bar2(

و ســوم ریفرمینگ

 ثابــت ســرعت رابطــه آرینیــوس در واکنــش دوم:k0,2

 سرعت واکنش:)ri(اRi

 ســرعت واکنــش در جهــت رفــت بــرای واکنــش:kc  وka

0
i,ad

)J/(mol.K((

-1

)mol/g cat.hr(اi

:S0i,ad

)J/(mol.K ((

 کربــن، (گازهــای متــانi ثابــت جــذب جــز

عالئم و نشانهها

و

 ثابت تعادل واکنش دوم ریفرمینگ:K2

CH4، CO

ثابــت جــذب گازهــای

:KCH ،KCO ،KH
4

2

)bar (اH 2
-1
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INTRODUCTION

catalyst after the reactor experiments.

Hydrogen plays an important role as fuel due to its

A schematic diagram of the methane steam

high energy content, environmental friendliness,

reforming unit is shown in Figure 1. The feed

and numerous applications in petroleum and

section contains H2, CH4, CO2 and N2 with 99.9%

chemical processing industries [1-3]. One of the

purity. Following steps were applied to carry out

major hydrogen production methods is steam

the experiments.

methane reforming. Steam reforming of methane

1) First, the reactor bed and all the lines were

has been used commercially on Ni/Al2O3 catalysts at

washed by nitrogen at 400 °C during for 1 hr.

750-900 °C [1-3]. In this study, Ni-Al-Zn catalyst was

2) Hydrogen was passed through the catalyst bed

synthesized and optimized in order to decrease the

at 600 °C in order to reduce the Ni/Al2O3 catalyst.

operational temperature of this process. Moreover,

3) After the step 2, the nitrogen was used again,

kinetic study of optimum catalyst was performed.

and the pressure of system was adjusted at
the designed value by using needle valve V-02.

EXPERIMENTAL PROCEDURES

Furthermore, the temperature of fixed bed

NI-AL-ZN CATALYST PREPARATION

catalytic reactor was set by an electric resistance

Ni–Al-Zn was prepared by coprecipitation

heater.

method according to the procedure described in

4) When designed pressure and temperature

literature [4]. XRD, BET, and ICP tests were used to

were achieved, deionized water was delivered by

characterize the prepared catalyst with different

a dosing pump to the heater where it vaporized

fraction of Ni (5-25% Ni). The CHN analysis was

into steam and was mixed with methane in a

used to obtain the amount of carbon on the

predetermined ratio.
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Figure 1: A schematic diagram of the steam reforming of methane experiments. 1: Feed cylinders, 2: Mass flow
controller 3: Check valve, 4: Gas mixer, 5: Dosing pump 6: Water vessel, 7: Electric furnace and fix bed catalytic
reactor, 8: condenser, 9: Gas-liquid separator, and 10: Gas chromatography.

The flow rate of methane was set by MFC
(Alicat Scientific, M-1000SCCM-D). The time of

RESULTS AND DISCUSSION

experiment was measured by a chronometer.

CATALYST

5) The outlet gaseous products were sent to a

PERFORMANCE

condenser and a gas-liquid separator. Then, dry

The XRD pattern of Ni-Al-Zn catalyst is shown in

gas was sent to analysis section. The gases were

Figure 2. As expected, the NiAl2O4 and ZnAl2O4

analyzed by an online gas chromatography (TGF,

crystals were appeared. The surface area for Ni-

2552) equipped with Propack Q column, FID

Al-Zn catalyst containing 5, 15, and 25 percent Ni

detector, and a methanizer.

was 184.45, 150.82, and 129.23, respectively.

CHARACTERIZATION

Figure 2: The XRD pattern of Ni-Al-Zn catalyst with a) 15 % Ni and b) 20 % Ni.

AND

39
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According to methane conversion and hydrogen
production, the optimum amount of Ni was 15%.
Figure 3 shows the methane conversion of Ni-AlZn catalyst versus temperature. As can be seen,
the methane conversion of Ni-Al-Zn catalyst is
more than the methane conversion of industrial
catalyst especially at low temperatures (600-700
°C). Moreover, the CHN analysis revealed that
there was a negligible carbon in the synthesized
catalyst after the reactor experiments at low
temperatures. In sum, the Ni-Al-Zn catalyst was
suitable for steam methane reforming at low
temperatures.
KINETIC STUDY
The kinetic of optimum Ni-Al-Zn catalyst was
studied. By considering the elementary steps in
XU and Forment article [5], three rate equations
were obtained for reactions of steam methane
reforming according to the following Equations:

PH3 PCO 
ka 
 PCH4 PH O 
PH2.5 
K1 
2

R1 =

2

2

DEN 2

PH PCO 
kb 
 PCO PH O 
PH 
K2 
R2 =
DEN 2
2

2

2

2

PH4 PCO 
kc 
2
P
P
 CH H O

PH3.5 
K3 
R3=
DEN 2
2

4

2

2

2

DEN=1+K CH4 PCH4 +K CO PCO +K H PH +
2

The

reaction

rate

and

2

partial

K H O PH O
2

PH

2

2

pressures

obtained from experiments. Then, the unknown
parameters (Kj and ki) can be calculated by
using Polymath software. The ﬁnal values of the
Arrhenius kinetic parameters and the apparent
activation energies are presented in Table 1.
The adsorption Parameters and adsorption
enthalpies are shown in Table 2.

Figure 3: Methane conversion versus temperature for Ni-Al-Zn and industrial catalyst. The corresponding
mixed oxides.
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Table 1: Arrhenius kinetic parameter.
Reaction

E (kJ/mol)

1

219.4

2

71.90

3

221.04

k0,i
8.33e+15
1.965e+6
1.38E+15

Table 2: Van’t Hoff adsorption parameters.
Gas

ΔHi(kJ/mol)

k0,i

CO

-70.66

7.45e-5

H2

-88.41

1.01e-8

CH4

-34.99

1.57e-5

H2O

91.49

3.6e5

CONCLUSION

2006.

In this article, kinetic of steam methane

[2]. Olivieri A., “Process simulation of natural gas

reforming with Ni-Al-Zn catalyst was studied.

steam reforming: fuel distribution optimisation

Catalyst Ni-Al-Zn was prepared. The results of

in the furnace,” Fuel Processing Technology, Vol.

XRD, ICP, and BET revealed that catalyst was

89, pp. 622 – 632, 2008.

appropriately synthesized. The optimum amount

[3].

of Ni in the catalyst was 15% according to
methane conversion and hydrogen production.
The methane conversion of optimum catalyst
was more than methane conversion of industrial
catalyst especially at low temperature. The CHN
analysis showed that there was a negligible carbon
in the Ni-Al-Zn catalyst at low temperatures.
Moreover, kinetic study of optimum catalyst was
performed. The activation energy for reaction
of methane to CO and H2, water gas shift and
methane to CO2 and H2 were 219.4 kJ/mol, 71.90
kJ/mole, and 221.04 kJ/mole, respectively.
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