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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

بررسي و مقايسه کاتاليستهاي اصالح شده پايه زئوليتي ZSM-5
در رفرمينگ خشک متان
غالمرضا مرادي* ،+حامد همتي ،غالمرضا عباسي
کرمانشاه ،دانشگاه رازي کرمانشاه ،دانشکده مهندسي شيمي

چكيده :در اين پژوهش نانوکاتاليست اصالح شدهي  Ni/ZSM-5شامل  5 ،3و  7%وزني نيکل توسط روش تلقيحتر
و با استفاده از حالل آب براي رفرمينگ خشک متان تهيه شد.آلومينيوم زدايي توسط نيتريک اسيد و سيليسزدايي
توسط سديم هيدروکسيد صورت گرفت .فرايند اسيد شويي پايهي زئوليتي منجر به افزايش نسبت  Si/Alو فرايند
بازشويي منجر به کاهش اين نسبت شد .در فرايند اسيدشويي ،غلظت باالتر اسيد و دماي پايينتر اسيدشويي پايهي
زئوليتي منجر به تبديل بيشتر متان و کربن دياکسيد و همچنين نسبت باالتر  H2/COشد ولي فرايند بازشويي سبب
افت فعاليت و کاهش درصد تبديالت متان و کربن دياکسيد شد .نمونهي با  5%وزني نيکل تهيه شده با غلظت باالتر
اسيد و دماي پايينتر اسيدشويي پايهي زئوليتي بيشترين فعاليت و پايداري را نسبت به کاتاليست اصالح نشده و
کاتاليست بازشويي شدهي پايه زئوليتي داشت.
واژههاي كليدي :کاتاليست؛ رفرمينگ خشک متان؛ آلومينيومزدايي؛ سيليس زدايي؛ .Ni/ZSM-5
KEYWORDS: Catalyst; Dry reforming of methane; Dealumination; Desilication; Ni/ZSM-5.

مقدمه

رفرمينگ متان با استفاده از کربن دي اکسيد به تازگی مورد توجه
قرار گرفته است .يکی از دليلهاي عمده آن اين است که از اين
دو گاز گلخانه اي فراورده بسيار مفيد گاز سنتز توليد میشود ]،[1
در نتيجه توسعه فرايندها براي تبديل کربن دياکسيد به فراوردههاي
ارزشمند و مفيد بسيار مورد توجه قرار گرفته است .يکی از اين فرايندها،
تبديل کاتاليستی متان به گاز سنتز طبق معادله زير میباشد ]:[2 ، 3
()1

CH4  CO2  2CO  2H2

مهمترين برتري اين روش نسبت به روش رفرمينگ با بخار آب و
رفرمينگ با اکسيژن توليد فراورده گاز سنتز با نسبت کمی از  H2/COمیباشد
*عهده دار مکاتبات

علمي ـ پژوهشي

که براي توليد فراوردههاي با ارزش داراي اکسيژن مناسب است.
پژوهشهاي زيادي بر روي پايههاي گوناگون به ويژه در مورد
نيکل و فلزهاي نجيب صورت گرفته است .يکی از مهمترين
مشکلهاي توليد گاز سنتز به اين روش غير فعال شدن
کاتاليست به خاطر رسوب کربن روي آن است .کاتاليستهايی که
بر پايه فلزهاي نجيب میباشند در مقايسه با کاتاليستهاي
پايه نيکل حساسيت کمتري نسبت به کربن دارند .همچنين فلزهاي نجيب
به دليل گرانی و همين طور محدوديت دسترسی به آن نسبت به
نيکل براي فعاليتهاي صنعتی کمتر توسعه يافته اند ].[4-6
+E-mail: gmoradi@razi.ac.ir
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برهمکنش قوي بين فاز فعال و پايه باعث افزايش توزيع فلز
فعال میشود اما میتواند باعث کاهش ميزان احياپذيري و از اين رو
باعث کاهش ميزان نقاط فعال روي سطح کاتاليست شود ].[7 ، 8
زئوليتها بلورهاي آلومينو سيليکاتهاي هيدراته میباشند که
ساختار آنها داراي شبکهي پلی آنيونی سه بعدي است که
از چهار وجهیهاي  AlO4و  SiO4ساختهشدهاند .کاربرد اين کاتاليستها
در کراکينگ کاتاليستی سيال ( ،)FCCهيدروکراکينگ ،گوگرد زدايی
از بنزين ،ايزومريزاسيون پارافين سبک ،تبديل متانول به بنزين يا
گازوئيل و فرايندهاي  MPTو  DMEمیباشد ].[9-11
در ميان همهي کاتاليستهاي اسيدي ZSM-5 ،با اندازه تخلخل
متوسط کاربرد بيشتري در پتروشيمی دارد .کارايی زئوليتها به عنوان
کاتاليست به علت ريخت شناسی و خواص ويژهي آن از جمله ساختمان
بلوري مشخص ،سطح باال ،حفرههاي يکنواخت ،پايداري گرمايی باال
و گزينش پذيري میباشد که منجر به شکلگيري کاتاليست مناسب میشود.
به تازگی اين پايه به عنوان يک پايهي پژوهشی براي رفرمينگ متان
مورد توجه قرار گرفته است ] .[12 ، 13اما بررسی چندانی بر روي
رفتار اين زئوليت در فرايند رفرمينگ به ويژه رفرمينگ خشک متان
در اثر اسيد شويی و يا بازشويی انجام نشده است.
هدف اين پژوهش بررسی اثر اسيد شويی و باز شويی زئوليت
 ZSM-5و بررسی فعاليت آن در رفرمينگ خشک متان از نظر
نسبت گاز سنتز توليدي و مقايسه آنها با هم است.
بخش تجربي
مرحلههاي ساخت کاتاليست

مرحلههای ساخت کاتاليست  Ni/ZSM-5با استفاده از حالل آب

کاتاليست  Ni/ZSM-5با رعايت نسبت استوکيومتري
و نيکل تهيه شد .اين کاتاليست با روش تلقيح تر و با استفاده از
حالل آب ساخته شد .که شرايط دمايی ساخت و آمادهسازي آن
به صورت زير است.
ابتدا آب درون بشر ريخته شده و گرما داده شد تا به نقطهي
جوش برسد .سپس نيکل نيترات شش آبه (مرک  )99%به آن
افزوده شده و اجازه داده شد محلول بهخوبی يکنواخت شود.
پس از يکنواخت شدن کامل آب و نيکل نيترات شش آبه زئوليت
 ، Si/Al=63( ZSM-5سطح ويژه 391مترمربع بر گرم و کل
مکانهاي اسيدي  ،030037mmol NH3/gتهيه شده از شرکت ملی
صنايع پتروشيمی ايران) به اين محلول افزوده شد و اجازه داده شد
تا محلول سبز رنگ يکدستی بهدست آيد.
ZSM-5
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حال که محلول يکنواختی بهدست آمد بايد به مدت  24ساعت
محلول در دماي  30درجه سليسيوس تحت بازروانی قرار گيرد.
پس از اين مرحله محلول در آون در دماي 110درجه سليسيوس
به مدت  24ساعت گذاشته شد .حال از آون فراوردهي
پودري شکل درآمده و در کوره براي کلسيناسيون با شيب دمايی
 5درجه سليسيوس در دقيقه قرار داده شد تا به دماي  500درجه سلسيوس
رسيده و به مدت  5ساعت در اين دما بماند .براي احيا از هيدروژن
با شدت جريان  30ميلی ليتر بر دقيقه در دماي  700درجه سليسيوس،
 0/05گرم کاتاليست با مش  30-60را به همراه  0/25گرم کوارتز
با همين مش براي رقيق کردن کاتاليست براي جلوگيري از ايجاد
نقاط داغ استفاده شد .نيکل نيترات شش آبه داراي خلوص
 99/99%و از شرکت مرک تهيه شده و زئوليت  ZSM-5با نسبت
 Si/Al=63از شرکت ملی صنايع پتروشيمی ايران تهيه شد.
کاتاليستهايی که با زئوليت بهينه سازي نشده تهيه شده اند
به شکل  xNZUکه  xنماد درصد نيکل بارگذاري شده
در کاتاليست و  Uنماد زئوليت بدون بهينه سازي میباشد.
مرحلههای شستن زئوليت  ZSM-5بامحلول HNO3

طبق طراحی آزمايشها ابتدا اجازه داده شد تا آب به دماي مورد نظر
( 90-60-30درجه سلسيوس) برسد ،سپس مقدار نيتريک اسيد
مشخص شده توسط طراحی آزمايشها ( 0/025-0/015-0/005موالر)
به حالل (آب) افزوده شد پس از صبر کردن ،محلول
توسط همزن به صورت يک دست در آب حل شد .سپس ميزان
زئوليت مورد نظر افزوده شد و به مدت يک ساعت محلول
تحت سامانه بازروانی به خوبی همزده شد تا به يک حالت
يکنواخت برسد .محلول به دست آمده تا دماي اتاق سرد و
سپس محلول سرد شده ،صاف شده و با آب يونزدايی شده شسته شد.
فراوردهي نهايی در دماي  75درجه سلسيوس به مدت يک شب
خشک شد .سپس ،فراورده با شيب دمايی  5˚C/minبه دماي
 500درجه سلسيوس رسانده شد و به مدت  3ساعت در اين دما،
در داخل کوره کلسينه شد ] .[14اين کاتاليستها با نماد xNZyM
نمايش داده شده اند که  xنماد درصد نيکل بارگذاري شده و  Mنماد
زئوليت بهينه سازي شده است .و  yنماد شماره آزمايش است.
در جدول  1به اختصار چگونگی ساخت کاتاليستهاي
اسيدشويی شده گوناگون نشان داده است .طراحی آزمايشهاي
اين جدول به روش  Box-Behnkenکه يکی از روش هاي طراحی
علمي ـ پژوهشي
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جدول 3ـ چگونگي ساخت کاتاليست های اصالح شده گوناگون ( ،xNZyMکه  xنماد درصد نيکل بار گذاری شده N ،برای نيکل Z ،برای زئوليت،
 yشماره کاتاليست M ،نماد کاتاليست بهينه سازی شده).

درصد نيکل (درصد وزنی)

دما (درجه سلسيوس)

غلظت اسيد (موالر)

کاتاليست

رديف

5

90

0/025

M1NZ5

1

3

30

0/015

M2NZ3

2

5

60

0/015

M3NZ5

3

5

90

0/005

M4NZ5

4

5

30

0/025

M5NZ5

5

3

90

0/015

M6NZ3

6

3

60

0/005

M7NZ3

7

5

60

0/015

M8NZ5

8

5

30

0/005

M9NZ5

9

7

60

0/025

M10NZ7

10

3

60

0/025

M11NZ3

11

7

60

0/005

M12NZ7

12

5

60

0/015

M13NZ5

13

7

30

0/015

M14NZ7

14

7

90

0/015

M15NZ7

15

آزمايشها به روش پاسخ سطح( )1میباشد انجام شده است.
نرم افزار مورد استفاده نيز  Minitab 14.2است .اگرچه در اينجا
منظور بررسی آماري و بهينه سازي رياضی نيست .بلکه ديدن تأثير تغيير
همزمان پارامترها در عملکرد کاتاليست و انتخاب شرايط مناسب
با کمترين آزمايشها میباشد .در اين جدول  Tنماد دماي شست و شوي
زئوليت مورد نظر در اسيد  Ni ،ميزان درصد نيکل بارگذاري شده
بر روي پايه ي زئوليتی و  Cmغلظت نيتريک اسيد مورد نظر براي
شستشوي زئوليت است که هر کدام در سه سطح هستند[.]15

و در دماي  90درجه سلسيوس به مدت  60دقيقه نگه داشته شد.
محلول به دست آمده تا دماي اتاق سرد و سپس محلول سرد شده،
صاف شده و با آب يونزدايی شده شسته میشود .فراوردهي نهايی
در دماي  75درجه سلسيوس به مدت يک شب خشک شد.
در پايان مرحله خشک کردن ،فراورده با شيب دمايی 5°C/min
به دماي  500درجه سلسيوس رسانده شده و به مدت  3ساعت
در اين دما ،در درون کوره کلسينه شد [ .]14اين کاتاليستها
نيز با نماد  xNZMbنشان داده شده اند که  xنماد درصد نيکل
بارگذاري شده ،و  Mbنماد زئوليت بهينه سازي شده با باز میباشد.

مرحلههای شستن زئوليت  ZSM-5بامحلول NaOH

ابتدا  150 mLاز محلول  NaOHبا غلظتهااي 0/05 mol/L
و  0/02 mol/Lتهيه و به محلول حاصل تا دماي  90درجه سلسايوس
گرماااا داده شاااد .آنگااااه  2گااارم از  ZSM-5باااه محلاااول
افزوده شده و تحات ساامانه باازروانی باا دور بااال هام زده شاد،

چگونگي احيای کاتاليست

براي احياي کاتاليست از جريان هيدروژن استفاده شد.
مقدار مشخصی از کاتاليست در راکتور قرار گرفته و با جريان
هيدروژن به شدت جريان  30 mL/minدر مدت زمان  2ساعت تا دماي
)1( Surface response

علمي ـ پژوهشي
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 700درجه سلسيوس گرم شد .در اين دما کاتاليست مورد نظر
به مدت  12ساعت قرار گرفته تا عمل احيا انجام شود.
اين شرايط براي تمامی آزمايشها ثابت در نظر گرفته شده است.
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الف

ب
تعيين ويژگيهاي کاتاليست و پايه

آزمايشهاي گوناگونی براي تعيين ويژگیهاي کاتاليستها
وجود دارد که اين آزمايشها ،مهمترين مرحلههاي بررسی
کاتاليست ساخته شده به شمار میآيند .اين آزمايشها براي
بررسی تغييرهاي سطح کاتاليست ،ميزان حضور فلز فعال بر روي
کاتاليست ،فازهاي تشکيل شده ،ترکيب درصد عنصرهاي موجود
در کاتاليست و ميزان قدرت اسيدي انجام میشود .در اين ميان
آزمايش  XRDبراي تعيين فازهاي موجود بر روي سطح
کاتاليست ،آزمون  BETبر روي پايههاي مورد استفاده براي تعيين
سطح ويژه ،عکس برداري با استفاده از ميکروسکوپ الکترونی
 SEMبر روي کاتاليست بهينه مورد استفاده و آزمايش XRF
براي آناليز عناصر موجود در پايه و کاتاليست انجام گرفت.
آزمون  XRDبر روي نمونه کاتاليست آماده شده ،توسط
دستگاه  Xpert Philipsبا تابش  Cu Kαو با طول موجی برابر
 1/540560آنگستروم انجام گرفت .اشعه ايکس در اثر برخورد
با شبکه بلوري که از اتمها ،يونها و يا مولکولها با زاويهها
و فاصلههاي منظم تشکيل شده است ،پراکنده میشود .با توجه
به اينکه الگوهاي پراش هر بلور منحصر به فرد است ،از اين الگوها
براي تعيين ساختار بلوري و شناسايی مواد استفاده میشود.]16[ .
آزمون  XRFبراي تعيين ترکيب درصد عناصر موجود درنمونهها
توسط دستگاه  Gas Spectro Xepos 03 Plusانجام گرفت.
آزمون  TGAبا استفاده از دستگاه  PL-TGAدر محيط اکسيژن
تا دماي  700درجه سلسيوس انجامد شد.
آزمون پراش پرتو ايکس ()XRD

شناخت ساختار کاتاليست و تشخيص ساختارهاي فضايی
عمدهاي که درکل پيکره کاتاليست قرار گرفته ،همچنين يافتن
رابطه بين ويژگیهاي شيميايی و فيزيکی کاتاليست با عملکرد
راکتوري آن ،میتواند موجب اطمينان از روش ساخت به کار رفته
براي کاتاليست ،شرايط کلسيناسيون آن و رسيدن به کاتاليست
با کيفيت دلخواهتر شود.
معادله دباي شرر (معادله( ))1پهناي بلندترين پيک درنيمه
ارتفاع آن ) (را به اندازه بلور  dمربوط میسازد.
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شکل 3ـ  XRDمربوط به کاتاليست الف) کاتاليست بدون شستشو،
ب) اسيدشويي شده ،ج) باز شويي شده.
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در اين معادله:
 :λطول موج پرتو ايکس
 :زاويه تفرق
در کاتاليستهاي تهيه شده با زئوليت معمولی (شکل الف)،
با استفاده از معادلهي ( )1اندازه ذره زئوليت  52نانومتر و اندازه ذره
نيکل برابر  50نانومتر میباشد .براي زئوليت اسيدشويی شده
(شکل ب) ،اندازه ذره نيکل  40نانومتر و براي زئوليت  38نانومتر
میباشد و براي کاتاليست تهيه شده با زئوليت بازشويی شده
(شکل ج) ،اندازه ذره زئوليت  52نانومتر و اندازه ذره نيکل برابر
 50نانومتر میباشد.
به نظر میرسد باز شويی باعث افزايش اندازه ذره زئوليت میشود
اما اندازه ذره نيکل را کاهش میدهد ولی اسيد شويی
تأثير محسوسی در اندازه ذره براي نيکل و اين زئوليت
نداشته است ].[17
آزمون آناليز عنصری()XRF

نتيجههاي تستهاي مربوط به  XRFدر جدول  2نشان داده
شده است 5NZU .در واقع کاتاليست اصالح نشده  5%وزنی نيکل
بر روي زئوليت 5NZMb ،کاتاليست اصالح شدهي بازشويی
پايهي زئوليتی 5NZM ،کاتاليست اصالح شدهي بهوسيلهي
اسيدشويی پايهي زئوليتی است.
علمي ـ پژوهشي
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جدول 2ـ نتيجههای مربوط به آزمونهای . XRF-XRD

اندازه ذره بهدست آمده

از )nm( XRD

ZSM-5

NiO

)m2/g( BET

نسبت

Si/Al

کاتاليست

52

50

63

5NZU

52

50

52

5NZMb

38

40

70

5NZ5M

براي ارزيابی کاتاليستهاي ساخته شده ،واکنش رفرمينگ خشک
متان در يک راکتور بستر ثابت انجام شد .شکل  3شمايی از
سامانه آزمايشگاهی مورد استفاده را نشان میدهد .سامانهي
آزمايشگاهی برپا شده به گونهاي طراحی شده که ضمن ايجاد
شرايط الزم براي انجام آزمايشهاي اصلی ،قادر به تغيير
پارامترهاي عملياتی مانند درجه گرما و شدت جريان نيز باشد.
سامانهي آزمايشگاهی را میتوان به سه قسمت اصلی :بخش
خوراک دهی ،بخش راکتور (واکنش) و بخش آناليز تقسيم بندي
نمود .اين قسمتها در شکل  3قابل ديدن است.
شکل 2ـ تصوير  SEMمربوط نمونه بهينه اسيد شويي شده (.)3NZ3M

در واقع در جدول  2تغييرهاي نسابت  Si/Alپاس و پايش از
شستشو مشخص شده است کاه چاه ميازان از آلومينياوم موجاود
در ساختار زئوليت به واسطهي اسيدشويی و چاه ميازان سيليسايم
از ساااختار زئولياات بااه واسااطه بازشااويی از ساااختار زئولياات
حذف شده است ].[18
عکس برداری SEM

شکل  2تصوير  SEMکاتاليست  5NZ5Mرا نشان میدهد.
همانگونه که در تصوير ديده میشود ،ذرههاي ساختار بلوري و
نانو بودن ذرههاي کاتاليست به روشنی مشخص است .نتيجههاي
به دست آمده با آزمون پراش پرتو ايکس مربوط به نمونه
 5NZ5Mمطابقت دارد .اندازه ذرهها با استفاده از تصوير SEM
در حدود  40تا  50نانو متر میباشد.
آزمون راکتوري

يکی از مهمترين معيارهاي انتخاب در يک کاتاليست مناسب،
ميزان فعاليت ،بازده و پايداري آن در يک واکنش خاص است.

علمي ـ پژوهشي

فعاليت کاتاليست

همانگونه که در بخش آزمايشها توضيح داده شد ،آزمون
فعاليت (درصد تبديل متان و کربن دي اکسيد) کاتاليست
 Ni/ZSM-5با غلظتهاي گوناگون جرمی نيکل ،در دماهاي
 700و  800درجه سلسيوس با خوراکی محتوي متان ،کربن دياکسيد
و هليوم با نسبتهاي  8 ، 1 ،1و شدت جريان  10mL/minو
مقدار  WHSV = 2000 mL/h.gانجام شده است .در جدول 3
برخی از درصد تبديلهاي کاتاليستهاي گوناگون آورده شده است.
کاتاليست با مش  30-60در راکتور بارگذاري شده است.
به دليل زياد بودن تعداد کاتاليستهاي ساخته شده اسيدشويی شده،
سه نمونه کاتاليست اسيدشويی شده که داراي باالترين نسبت
هيدروژن به کربن مونواکسيد توليدي به دست آمده از رفرمينگ،
سه نمونه کاتاليست بازشويی شده با سه نمونه کاتاليست اصالح نشده
در جدول  3براي مقايسه نسبت گاز سنتز توليدي آورده شده است.
در شکل  4درصد تبديل متان براي  9کاتاليست مشخص شده
در جدول  3آورده شده است.
در تعدادي از کاتاليستهاي اين جادول فعاليات کاتاليساتهااي
اصالح نشده فعاليت بهتري داشته اند اما اين کاتاليستها پايداري
مناسابی نداشاته و در باازه زماانی کوتااهی پاس از آغااز فراينااد
35
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جدول 5ـ درصد تبديالت کاتاليستهای گوناگون.

700°C

800°C

کاتاليست

رديف
1

H2/CO

CO2

CH4

H2/CO

CO2

CH4

0/92

74

80

0/89

72

76

3NZU

1/01

95

97

1/01

92

94

5NZU

2

1

95

96

0/9

95

86

7NZU

3

0/81

98

81

0/77

98

80

3NZ7M

4

1

98

98

0/97

98

96

5NZ5M

5

0/96

96

94

0/95

96

93

7NZ15M

6

1/37

44

42

0/83

43

40

3NZMb

7

1/08

68

61

0/78

68

58

5NZMb

8

0/98

79

79

0/92

84

78

7NZMb

9

شکل 5ـ سامانه آزمايشگاهي واکنش رفرمينگ خشک متان.

تبديل خود را از دست داده و غيرفعال میشوند اما کاتاليستهاي
اصالح شده با اسيد داراي تبديل بهتري و پايدار تر میباشند.
همچنين گفتنی است که هدف اصلی افزايش نسبت  H2/COتوليدي
در کنار باال بودن درصد تبديل و پايداري کاتاليست میباشد و
اطالعات آمده در جدول  3مربوط به فعاليت اوليه کاتاليست است.
نتيجههاي جدول  3و شکل  4نشان میدهد که درصد تبديل
متان و کربن دياکسيد براي کاتاليست تهيه شده با استفاده از
زئوليتهاي اسيدشويی شده بيشتر باالتر از کاتاليستهاي
تهيه شده با زئوليتهاي بازشويی شده و همچنين اصالح نشده است
35

که به دليل حذف آلومينيوم از ساختار زئوليت باشد .طبق مشاهدهها
اين نتيجه گرفته میشود که با حذف آلومينيوم از ساختار زئوليت
و تا حدي بازي کردن ساختار میتوان به درصد تبديل باالتري از
متان و کربن دي اکسيد رسيد.
در واقع با حذف آلومينيوم و کم کردن تعداد سايتهاي اسيدي
لوئيس ( منجر به تشکيل سريع کک میشوند ) به بهبود خاصيت
کاتاليست کمک میشود .بازشويی پايهي زئوليتی سبب افزايش
قدرت اسيدي کاتاليست شده و اين عامل باعث ايجاد تشکيل کک
میشود .همانگونه که از جدول  3نتيجه گرفته میشود،
علمي ـ پژوهشي
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آزمون پايداري

311
91

51
51

درصد تبديل ()%

51

31

511

51
511

531

دمای واکنش (درجه سلسيوس)

شکل 5ـ درصد تبديل متان برای کاتاليستها.

311
91
51
51
31
51

درصد تبديل متان ()%

51

51
21
29

23

23

35

35

9

3

3

زمان واکنش (ساعت)

شکل 3ـ درصد تبديل متان بر حسب زمان برای کاتاليستهای گوناگون
(♦) .3NZMb)▲( ،3NZU)■( ،3NZ3M

درصد تبديلهاي دياکسيدکربن نسبت به متان در کاتاليستهاي
اصالح شده بيشتر است که بخاطر واکنش عکس گاز ا آب
میباشد .نتيجههاي به دست آمده از طراحی آزمايشها نشان داد
با افزايش غلظت اسيد ،کاهش دماي عمليات شستشو با اسيد
در حالی که کاتاليست داراي  5درصد وزنی نيکل باشد
فعاليت بهتري از خود نشان میدهد .اما در اين پژوهش
تنها نتيجهها از نظر کاتاليستی بررسی شد و بررسی آماري نتيجهها
مالک نبود.
علمي ـ پژوهشي

آزمون پايداري کاتاليستی براي سه کاتاليست  5NZMو
 5NZUو  5NZMbدر شرايط اتمسفري و دماي  700درجه سلسيوس
و نسبت  CH4/CO2 =1براي رفرمينگ خشک متان مورد بررسی
قرار گرفت .همانگونه که از شکل  5مشخص است ،درصد تبديل
متان و کربن دي اکسيد در طی  30ساعت اوليه براي کاتاليست
اسيدشويی شده پايدار و ثابت و بدون تغيير میباشد که نشان دهنده
اين نکته است که ميزان رسوب کربن به حدي نبوده است که
مانع فعاليت کاتاليست شود و درصد تبديل متان و کربن دي اکسيد
به ترتيب برابر  97%و  98%بودند ،اين در حالی است که براي
کاتاليست اصالحنشده بعد از گذشت حدود  20ساعت از زمان
واکنش کمکم ميزان تبديل خوراک کم شد و پس از گذشت
 30ساعت از شروع واکنش ميزان تبديل به حدود  69%رسيد ولی
درصد تبديل متان و کربن دياکسيد براي کاتاليست بازشويی شده
به سرعت کاهش يافت و بعد از گذشت حدود  30ساعت ميزان آن
به حدود  16%رسيد .در واقع حذف آلومينيوم و کاهش سايتهاي
اسيدي سبب بهبود کارايی کاتاليست اسيدشويی شده شد و
همچنين حذف سيليس و افزايش قدرت اسيدي کاتاليست سبب
تسريع تشکيل کک بر روي کاتاليست شده و باعث مختل شدن
فعاليت کاتاليست شد .مقدار رسوب کربن با استفاده از آزمون
 TGAبراي سه کاتاليست  5NZMb ،5ZN5Mو 5NZU
استفاده شده در تست پايداري اندازه گيري شده که نتيجهها نشان داد
مقدار رسوب کربن به ترتيب براي اين دو کاتاليست در حدود
 10،1و  18درصد وزنی میباشد و اين مطلب نشان دهنده
اين است که با کاهش مکانهاي اسيدي از طريق حذف آلومينيوم
و افزايش نسبت  Si/Alدر زئوليت ياد شده مقاومت در برابر رسوب
کربن افزايش پيدا میکند.
نتيجهگيري

هدف کلی از فرايند رفرمينگ خشک متان تهيه مخلوط
هيدروژن و کربن مونوکسيد با نسبت يک هست .اما در تمامی
پژوهشهاي انجامشده ،به دليل وجود معکوس واکنش گاز ا آب
همراه با واکنش اصلی رفرمينگ اين نسبت همواره کمتر از يک
هست .درنتيجه تالش شده است با بهينهسازي کاتاليست از جمله
افزودن پيش برنده يا تغيير در روش ساخت يا تغيير در شرايط
واکنش و يا استفاده از پايههاي گوناگون مقدار اين نسبت به يک
نزديک شود .از ديگر اهداف اين روش ،افزايش درصد تبديل متان
39
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و کربن دي اکسيد به عنوان دو گاز گلخانهاي و مضر هست ،زيرا
اين دو ماده به دليل قيمت ارزان و قابليت دسترسی باالي آنها
از پتانسيل بااليی براي توليد گاز سنتز به روش صنعتی برخوردار میباشند.
پس از پايان ساخت کاتاليستها با استفاده از طراحی آزمايشها و
انجام آزمونهاي راکتوري و به دست آمدن نتيجهها ،مشخص شد
کاتاليست با شرايط ساخت نيکل  5درصد ،دماي اسيد شويی پايين و
هم چنين غلظت اسيد باال براي شستشوي پايهي زئوليتی ،داراي
بهترين عملکرد در بين ديگر کاتاليستها بودند.
نسبت  Si/Alزئوليتها عامل مهمی براي تأثير گذاري بر روي
ويژگیهاي زئوليتها از جمله پايداري گرمايی ،غلظت و قدرت
سايتهاي لوئيس اسيدي و همچنين فعاليت کاتاليست و ميزان
انتخابپذيري آن دارد .بازشويی باعث کاهش نسبت  Si/Alمیشود
درنتيجه زئوليت خاصيت اسيدي پيدا میکند.
با اسيد شويی زئوليت نسبت  Si/Alافزايش میيابد که
میتوان گفت با اسيد شويی زئوليت ميزان اسيديتهي پايهي
زئوليتی کاسته میشود و همين امر سبب بهبود درصد تبديالت
متان و کربن دياکسيد میشود .چون سيليسيوم خاصيت بازي و
آلومينيوم خاصيت اسيدي دارد و اسيد شويی که منجر به حذف

دوره  ،53شماره 3593 ،2

آلومينيوم از سطح زئوليت میشود باعث بازي شدن زئوليت
نسبت به حالت عادي و خنثی خود میشود .در واقع با باز شويی
کاتاليست و حذف سيليس و کاهش نسبت  ،Si/Alسبب اسيدي شدن
کاتاليست (بهواسطه حضور آلومينيوم و حذف سيليس) و افت کارايی
کاتاليست در فرايند رفرمينگ خشک متان شد ] 22ا .[19
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