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بررسي اثر بهبود دهنده ها و همافزايي آنها در نانوکاتاليست کبالت
برپايه نانولولههاي کربني جهت کاربرد در واکنش فيشرتروپش
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چكيده :کاتاليست هاي کبالت بر پايهي  CNTبا بهبود دهندههاي  K ،Ce ،Caو  Zrساخته شد .سپس افزودن همزمان
اين بهبود دهندهها به صورت  Ca/Ceو K/Zrبا روش تلقيح صورت گرفت و اثر همافزايي يک بهبود دهندهي
قليايي ،قليايي خاکي با يک بهبود دهنده از عنصرهاي واسطه يا گروه النتانيدها بررسي شد .ويژگيهاي ساختاري
کاتاليستها با استفاده از فناوريهايي همچون پراش پرتو ايکس ) ، (XRDاندازه گيري سطح کلي و توزيع
حفرههاي کاتاليستهاي ساخته شده ( ،)BETنشر اتمي ( (ICPو احياي برنامه ريزي شده دمايي ( )TPRبررسي شد.
عملکرد کاتاليست در يک سامانه راکتور بستر ثابت در دماي 222درجه سلسيوس وفشار  81بار با نسبت جريان
هيدروژن دو برابر جريان کربن مونوکسيد بررسي شد .نتيجههاي آزمون راکتوري نشان داد که با افزودن همزمان
بهبود هندههاي  Ca-Ceبه کاتاليست  Co/CNTو اثر همافزايي آنها درصد تبديل  %7 ،COافزايش مييابد و همچنين
با افزودن ارتقادهندههاي  K-Zrو اثر همافزايي آنها در کاتاليست  Co-K-Zr/CNTگزينش پذيريC5+
از  %72به  %12ميرسد.
واژههاي كليدي :کبالت؛ نانولولههاي کربني؛ واکنش فيشر ـ تروپش؛ ارتقادهنده؛ اثر همافزايي.
KEYWORDS: Cobalt; Carbon nanotubes; Fischer-Tropsch synthesis; Promoter; Synergetic effect.

مقدمه

واکنش فيشر ـ تروپش مجموعهاي از واکنشهاي شيميايي
است که طي آن گاز کربن مونواکسيد در واکنش با گاز هيدروژن
در حضور کاتاليست ،مجموعهاي از هيدروکربنها را توليد ميکند.
اين روش در توليد سوختهاي مصنوعي از مواد طبيعي چون
زغال سنگ و گاز طبيعي کاربرد دارد [ .]1 ، 2اهميت اين فرآيند
براي کشورمان با دارا بودن ذخاير غني گاز طبيعي ،انكار ناپذير است.

اين فرآيند يک روش مناسب براي به تعويق انداختن بحران
کمبود نفت محسوب ميشود .در اين فرايند کربن مونوکسيد
در حضورکاتاليستهاي مناسب تحت عمليات هيدروژناسيون قرار ميگيرد.
فرايند فيشر ـ تروپش را با معادلة کلي ( )1ميتوان نشان داد.
()1
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n
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کيفيت کاتاليست و نوع آن در اين فرايند اهميت ويژهاي
دارد و بر راندمان فرايند و توزيع محصوالت تاثيرگذار است.
در اي ن فرايند با انتخاب کاتاليست مناسب ،اعمال شرايط
ترموديناميكي ويژه و تنظيم پارامترهاي ديگر ميتوان
بازهي گستردهاي از هيدروکربن هاي سير شده و سير نشده را توليد کرد.
کبالت و آهن رايجتري ن فلزات فعال کاتاليست اين فرايند
محسوب ميشوند .در طول چندين دههي گذشته تعداد زيادي از
مطالعات انجام شده روي تهيه  FTبا کاتاليست کبالت گزارش
شدهاست زيرا کاتالي ست کبالت موجب کاهش فعاليت واکنش
گاز-آب و افزايش هيدروکربنهاي بلندزنجير ميشود[. ]3-8
به طور معمول افزودن مقدار کمي از عنصرهاي بهبود دهنده به کاتاليستها
باعث افزايش عملكرد کاتاليستي و طول عمر کاتاليست ميشود.
بهبود دهنده بايد در شرايط مناسب و درگستره ي محدودي افزوده
شود[ .]9فلزهاي نجيب مانند  Pt ،Re ،Ruبه طور گستردهاي
به عنوان عنصرهاي بهبود دهندهي کاتاليست کبالت مورد استفاده
قرار گرفتهاست .اکسيدهاي فلزات واسطه و قليايي و قليايي خاکي
نيز در اين فرايند اثرهاي شايان توجهي از خود نشان دادهاند[.]11-12
بهبود دهندهها با تأثير بر خواص ساختاري و الكتروني فلز فعال
ميتوانند عملكرد واکنش فيشر ـ تروپش را بهبود ببخشند.
در مطالعههاي پيشين تنها از يک بهبود دهنده استفاده شده است
که بهطور عمده با تغيير خواص ساختاري و پراکندگي فلز فعال و يا
با تغيير خواص الكتروني موجب بهبود کاتاليست شدند .درحالي که
با حضور همزمان دو بهبود دهنده ميتوان اثر همافزايي آن دو را
بررسي کرد .اثر همافزايي به معني عملكرد همزمان دو عامل و
گرفتن نتيجهاي بهتر از ميانگين آن دو عامل ميباشد بدين منظور
با استفاده از بهبود هندههايي از گروههاي گوناگون جدول تناوبي
مي توان همزمان از نظر الكتروني و ساختاري تغييرهاي دلخواهي
ايجاد کرد [.]13-18
هدف از اين پژوهش بررسي اثر بهبود دهندههاي گوناگون و
سپس ديدن اثر همافزايي دو بهبود دهنده با استفاده همزمان
از دو دسته بهبود دهنده در فرايند فيشر تروپش ميباشد .بدينمنظور
کاتاليست هاي کبالت بر پاية  CNTبا بهبود دهندههاي  K ،Ce ،Caو
 Zrساخته شد و سپس افزودن همزمان اين ارتقا دهندهها
به صورت  Ca/Ceو  K/Zrصورت گرفت و اثر هم افزايي
يک بهبود دهندة قليايي ،قليايي خاکي با يک بهبود دهنده از عناصر واسطه
يا گروه النتانيدها بررسي شد.

تعيين کمي عنصرهاي موجود در کاتاليست با روش
به وسيله ي دستگاه  Varian VISTA-MPXانجام شد .ويژگيهاي
ساختاري کاتاليست هاي نانو ساختار تهيه شده بهوسيله دستگاه
پراش پرتو ايكس ( فيليپس مدل  )151PWبا استفاده از المپ
( )Cu Kαمورد بررسي قرار گرفت .جهت شناخت عملكرد يک
کاتاليست بايستي سطح کلي کاتاليست و توزيع تخلخل را شناخت.
براي اندازه گيري سطح کلي ،از همدماهاي جذب سطحي استفاده
مي شود .آناليز جذب فيزيكي  )2(BETروي نمونه ها با استفاده از
دستگاه  ASAP-2010صورت گرفت .احيا با برنامة دمايي روشي
براي تعيين ويژگيهاي احياپذيري مواد در دماهاي گوناگون ميباشد.
قابليت احياي نمونههاي ساخته شده از دماي  25تا 1111
درجه سيلسيوس با آزمايشهاي  TPRبا استفاده از دستگاه
 Micromeritics TPD-TPR 290تعيين شد .براي اين منظور ابتدا
دماي بستر نمونهها تحت جريان گاز  Heبا دبي  41 cc/minو
با سرعت 11 oC/ minبه  211درجه سيلسيوس رسانده شده و

)2( Brunauer-Emmett-Teller

)8( Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy
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بخش تجربي
ساخت کاتاليست

در اين پژوهش کاتاليستها مطابق جدول  1تهيه شدند.
براي ساخت کاتاليست به روش تلقيح خشک از کربن نانولوله
چند ديواره با تخلخل  1/99 cm3/gو سطح ويژه متوسط
 226/6 m2/gبهعنوان پايه و از محلول داراي فلز نمک کبالت نيترات
6آبه با فرمول شيميايي  Co(NO3)2.6H2Oو جرم مولكولي
 291 /13g/molبهعنوان فلز فعال و از نمکهاي پتاسيم نيترات،
کلسيم نيترات چهار آبه ،سريم نيترات و زيرکونيم کلريد هشت آبه
به عنوان بهبود دهنده استفاده شد .بدين منظور براساس رابطههاي
استوکيومتري ،براي ساخت  1/5گرم کاتاليست مقدارهاي نمک فلزهاي
مورد نياز و حجمهاي گوناگون آب ديونيزه محاسبه شد.
سپس محلول به دست امده از آنها با قطرهچكان متناسب
با حجم حفرهها پايه روي آن چكانده شد.
آنگاه به مدت  2ساعت در آون با دماي  121درجه سيلسيوس
خشک شده و بعد به مدت 4ساعت در کوره با دماي 411درجه سلسيوس
در حضور گاز آرگون قرار گرفته تا تكليس شود و سپس با استفاده از
مش16- 31مشبندي شده است .نمونهاي از مجموعه به کار برده شده
براي تلقيح را در شكل  1ديده ميشود.
بررسي خصوصيات فيزيکي ـ شيميايي کاتاليستهاي تهيه شده
)1(ICP-OES
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جدول 1ـ کاتاليستهاي تهيه شده.

شماره کاتاليست

پايه

درصد فلز

نوع و درصد ارتقادهنده

درصد کبالت در نمونه به دست آمده از آناليز تعيين عنصري

کاتاليست1

کربن نانولوله

 %15کبالت

-

%15

کاتاليست2

کربن نانولوله

 %15کبالت

کلسيم %2

%15/1

کاتاليست3

کربن نانولوله

 %15کبالت

سريم %2

%14/9

کاتاليست4

کربن نانولوله

 %15کبالت

کلسيم  %1سريم %1

%15/2

کاتاليست5

کربن نانولوله

 %15کبالت

پتاسيم %2

%15

کاتاليست6

کربن نانولوله

 %15کبالت

زيرکونيم %2

%14/8

کاتاليست9

کربن نانولوله

 %15کبالت

پتاسيم  %1زيرکونيم %1

%15/2

محلول تلقيح (محلول نمک کبالت و فلزات
ارتقا دهنده با آب ديونيزه.
پايه کاتاليست

وصل جريان جهت تنظيم شدت جريان وارد کنترل کنندههاي
شدت جريان جرمي مي شوند .گازهاي خروجي از اين کنترل کننده
پس از اختالط به طرف ورودي راکتور هدايت ميشوند .کنترل کنندهاي
شدت جريان جرمي در ابتدا برازش ميشوند و در طي واکنش طوري
تنظيم شده که نسبت هيدروژن به کربن مونوکسيد دو به يک باشد.

بخش واکنش

شکل 1ـ شماي از روش تلقيح در ساخت کاتاليست.

به مدت  2ساعت در اين دما قرار گرفت سپس دماي بستر تحت
همين جريان تا دماي محيط سرد شد .در مرحله بعد دماي بستر
نمونههاي کاتاليست تحت جريان  41 cc/minاز گاز هيدروژن و
آرگون ( )%5/1 H2 in Arو با سرعت  11 oC/minتا  1111درجه
سيلسيوس باال برده شد .چگونگي تغيير احياي کاتاليستهاي
گوناگون محاسبه و بررسي شد.
سامانه راکتورآزمايشگاهي

سامانه راکتوري مورد استفاده در اين پزوهش در شكل 2
نشان داده شده است.
بخش خوراک

در اين بخش گازهاي هيدروژن (خلوص  ) %99/999و
کربن مونوکسيد (خلوص  ) %99/5پس از عبور از شير قطع و
علمي ـ پژوهشي

براي آغاز آزمون راکتوري  1/5گرم کاتاليست ساخته شده
در راکتوري با طول  45سانتيمتر و قطر سه هشتم اينچ بارگذاري شد.
ابتدا کاتاليست بايد احيا شود .در اين فرايند اکسيد فلز در دماي باال
و در حضور هيدروژن به فلز احيا ميشود .در اين عمل مقدار
زيادي آب توليد ميشود .دماي راکتور با شيب  11درجه سلسيوس
بر دقيقه از دماي محيط تا دما 411درجه سيلسيوس افزايش داده
ميشود .عمل احيا در حضور گاز هيدروژن با شدت جريان مشخص
( )41mL/minدر فشار جو انجام گرفت .مرحله احيا  12ساعت است.
پس از آن دماي راکتور تا دماي واکنش (221درجه سيلسيوس)
پايين ميآيد .سپس خوراک که شامل گازهاي هيدروژن و
کربن مونوکسيد است از روي بستر کاتاليست با شدت جريان مشخص
عبور ميکند (شدت جريان هيدروژن دو برابر شدت جريان
کربن مونوکسيد و شدت جريان کل برابر  84 mL/minاست).
گازها از کپسولهاي مربوطه خارج شده و سپس با عبور از
کنترل کنندههاي جرمي که روي شدت جريان مشخصي تنظيم شده،
وارد راکتور ميشوند .شير کنترل کننده فشار جهت تنظيم فشار
واکنش در  18بار تنظيم ميشود .واکنش مورد نظر در بستر
کاتاليست در دماي مشخص و يكنواخت انجام ميگيرد و
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کنترل کنندهي دمايي

کوره

کنترل کنندهي جرمي

به سوي کروماتوگرافي

کاتاليست
شير

تله سرد

مبدل گرمايي

تنظيم کننده فشار
فراورده مايع

فراورده مايع

شکل 2ـ سامانه راکتورآزمايشگاهي.

سپس گازهاي واکنش نداده و فراورده وارد بخش جداسازي
فراوردهها شده و فراوردههاي مايع در تلههاي سرد و گرم جمعآوري
ميشوند و فراوردههاي گازي و همچنين گازهاي واکنش نداده
از خروجي گاز خارج ميشوند .شدت جريان گاز خروجي از سامانه
هر يک ساعت با جريانسنج صابوني اندازه گيري شد و اين گاز
توسط سرنگ ويژه گاز نمونه گيري و به دستگاه کروماتوگرافي
تزريق شد و نتيجههاي به دست آمده آناليز شدند .همچنين پس از
 24ساعت عمليات پيوسته فراوردههاي مايع در تلههاي سرد و گرم
جمع آوري و استخراج شدند.
بخش آناليز فراورده

جريان گاز خروجي از راکتور پس از گذر از تلههاي گرم و
سرد ،براي آناليز فراوردههاي گازي و هيدروکربنها وارد دستگاه
کروماتوگراف ميشوند .براي آناليز فراوردهها ابتدا دستگاه براي
نمونههاي مورد آناليز کاليبره شد .پس از تزريق نمونه از محل
تزريق ،گاز حامل که يک گاز بياثر مانند نيتروژن يا هليم است.
نمونه را به سمت ستون ميبرد .در ستون بر اساس برنامهي دمايي
داده شده به سامانه ،اجزاي نمونه از هم جدا ميشوند و
همراه با گاز حامل وارد آشكارساز ميشوند .نمونهها پس از خروج

از ستون ،وارد آشكارساز ميشوند .آشكارساز استفاده شده از نوع
آشكارساز يونش شعلهاي ( )1()FIDاست .نمونه ها در شعله آن
ميسوزند و ايجاد يون و الكترون ميکنند.
نتيجهها و بحث
نتيجههاي ICP

نتيجههاي به دست آمده از آزمايش  ICPنمونههاي کاتاليستي
ساخته شده به روش تلقيح در جدول  1ديده ميشود در کليه موردها
 95-111درصد از ماده پيش بيني شده بر روي پايه قرار گرفته است
دليل بيشتر بودن ميزان درصد کبالت گزارش شده در برخي
کاتاليستها سوخته شدن مقداري از پايه نانولوله کربني در حضور
اکسيژن در اثر ورود احتمالي جريان هوا به داخل کوره
کلسيناسيون ميباشد.
نتيجههاي به دست آمده از  TEMو SEM

در شكل  3و 4نتيجههاي به دست آمده از
براي کاتاليست  Co/CNTآورده شده است.
اين شكل نشان مـيدهـد کـه ذرات فلـز بـر روي لولـههـاي
کربننانولوله و در درون آن قرار گرفتهاند.
TEM

و

SEM

)8( Flame ionization detector
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جدول 2ـ نتايج اندازهگيري سطح کلي و توزيع حفرهها .CNT

شماره و نوع کاتاليست

مساحت

سطح )m2/g(BET

حجم حفرهها

)(cm3/g

ميانگين اندازه حفرهها

تلقيح اول (کاتاليست بدون بهبود دهنده)

219

1/59

111

تلقيح دوم( کاتاليست با  %2بهبود دهنده کلسيم)

193

1/49

98

تلقيح سوم( کاتاليست با %2بهبود دهنده سريم)

196

1/52

116

تلقيح چهارم(کاتاليست بهبود دهندههاي  %1کلسيم
و%1سريم)

196

1/51

114

تلقيح پنجم( کاتاليست با  %2بهبود دهنده پتاسيم)

191

1/42

89

تلقيح ششم( کاتاليست با %2بهبود دهنده زيرکونيم)

199

1/45

94

تلقيح هفتم( کاتاليست با  %1بهبود دهنده پتاسيم
و %1ارتقادهندة زيرکونيم)

195

1/44

91

شکل 6ـ  TEMبراي کاتاليست .Co/CNT

بررسي سطح و حجم حفره کاتاليستهاي تهيه

سطح کاتاليستهاي تهيه شده و حجم حفره در جدول 2
آورده شدهاست .با توجه به اين جدول ديده ميشود که با افزايش
بهبود دهنده ،سطح کاتاليست کاهش يافتهاست که ناشي از افزايش
اجتماع کريستالهاي کاتاليست است که حفرهها را ميبندد.
بررسي نتيجههاي آزمون TPR

آزمايش  TPRميزان احياي کاتالسيت کلسينه شده را تعيين ميکند.
ميزان احياي کاتاليست متناسب با ميزان مكانهاي فعال فلز است
که از اهميـت ويـژهاي برخـوردار مـيباشـد .اکسـيدهـاي کبالـت
طــي دو مرحلــه احيــا مــي شــوند کــه بــه صــورت دو پيــک
در طيف آن ديده ميشوند .پيـک اول مربـوط بـه احيـاي Co3O4
به  CoOو پيک دوم مربوط به احياي  CoOبه  Co°مي باشد کـه
علمي ـ پژوهشي

)(Å

شکل 4ـ  SEMبراي کاتاليست .Co/CNT

ايــن پيــک بــه انــدازه ذرات فلــز فعــال و بــرهمكنش آنهــا
با پايه کاتاليست وابسته مـيباشـد .مسـاحت زيـر پيـکهـا متناسـب بـا
هيدروژن مصـرفي بـراي احيـا مـيباشـد .هرچـه شـرايط احيـاي
اکسيدهاي کبالت سخت تر باشد و در دماي باالتري اتفـا بيفتـد
نشان از برهمکنش بيشتر فلز با پايه و کوچکتر بـودن ذرههـاي
کبالت ميدهد ].[19-23
شكلهاي  5و  6پروفايل  TPRکاتاليستها را نشان ميدهد.
شكل  5نشان دهندة اين مطلب است که بهبود دهندة کلسيم
دماي احيا را تا حدودي باال برده و شرايط احيا سختتر شده است.
اين اثر ميتواند به دليل تجمع کلسيم در سطح پايه و کاهش
هيدروژن در دسترس اکسيدهاي کبالت در سطح بهوجود آمده باشد
و با افزودن بهبود دهندة سريم دماي احيا براي پيک اول افزايش يافته است.
دماي مرحلة دوم احيا حدود  21درجه سيلسيوس بهبود يافته است
59
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جذب هيدروژن )(a.u.

جذب هيدروژن )(a.u.

1666

566

466

366

266

دما )(°C

1666

566

366

466

266

دما )(°C

شکل  5ـ مقايسه الگوي  TPRکاتاليست  Co/CNTبا کاتاليست
داراي بهبود دهندة کلسيم و سريم.

شکل  3ـ مقايسه الگوي  TPRکاتاليست  Co/CNTبا کاتاليست
داراي بهبود دهندة پتاسيم و زيرکونيم.

اما سطح زير پيک افزايش يافته است .افزايش دماي پيک اول را
ميتوان به افزايش پراکندگي ذرات کبالت در حضور بهبود دهندة
سريم و افزايش برهم کنش بين پايه و فلز فعال نسبت داد.
از سويي افزايش سطح زير پيک احيا دوم نشاندهندة مصرف
بيشتر به هيدروژن در زمان احيا و کوچکتر شدن ذرههاي کبالت
ميباشد[ .]24افزودن همزمان دو بهبود دهنده دماي احيا را
به  281و  386تغيير ميدهد .در شكلهاي  6همانند شكل 5
با افزودن ارتقادهندة پتاسيم دماي احيا باال رفته است .همانگونه
که در آزمون  BETنشان داده شده است با افزودن پتاسيم مساحت
سطح کاهش يافته است .پژوهشها نشان داده است که
اين بهبود دهندهها در روي سطح کاتاليست تجمع کرده و موجب
بسته شدن جايگاههاي فعال ميشوند .اين اثر باعث کاهش دسترسي
هيدروژن در سطح و به دنبال آن کاهش فعاليت کاتاليست ميشود.
در حضور زيرکونيم در دماي احيا تغيير زيادي ديده نشده است
اما سطح زير پيک آن افزايش يافته است که اين نشان ميدهد
براي احيا به هيدروژن بيشتري نياز است .اين استدالل نشان دهندة
کوچکتر شدن ذرههاي کبالت در حضور بهبود دهندة زيرکونيم
ميباشد[ .]25-26با افزودن همزمان پتاسيم و زيرکونيم دماي احياي
پيک اول اندکي افزايش مييابد.

در شكل 9پيکهاي ديده شده در زاويههاي  25و 41درجه
مربوط به کربن گرافيتي پايه نانولوله کربني ميباشد .پيکهاي مربوط
به کبالت اکسيد در شكل آورده شده است .طبق الگوي پراش و
رابطه شرر و با توجه به اينكه پيکهاي مربوط به کبالت اکسيد
کوچکتر شدهاست ،ميتوان استنباط کرد در حضور بهبود دهنده
سريم ،ذرههاي کبالت ريزتر شده است که نشاندهندة افزايش
پراکندگي فلز فعال در حضور بهبود دهنده سريم ميباشد.
بهبود دهندهها به دليل مقدار اندک آنها در آزمون  XRDقابل ديدن
نميباشند [.]12 ،29

نتيجههاي آزمون XRD

براي بررسي اندازه ذرهها از الگوي  XRDاستفاده شده است و
نتيجههاي آن براي چهار کاتاليست اول در شكل  9آورده شده است.

36

نتيجههاي آزمونهاي راکتوري

 1/5گرم از کاتاليستهاي کبالت تهيه شده در راکتور بستر
ثابت بارگذاري کرده و در شرايط عملياتي زير مورد آزمايش قرار گرفتند:
مدت زمان واکنش  92ساعت ،دما  221درجه سيلسيوس ،
فشار  18اتمسفر  ،نسبت هيدروژن به کربن منوکسيد مساوي دو.
درصد تبديل کربنمونوکسيد

در اين پژوهش براي بررسي ميزان فعاليـت کاتاليسـت درصـد
تبديل کربنمونوکسيد محاسبه شده است.
با توجه به مشخص بودن شدت جريـان ورودي و خروجـي از
راکتور و ميزان کربن مونوکسيد ورودي بـهعنـوان منبـع کـربن و آنـاليز
فراوردههاي گازي و مايع به دست آمده از راکتور با کروماتوگرافي گازي،
موازنه کربن انجام شد .درصد تبديل کربنمونوکسيد نيز از اختالف
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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

بررسي اثر بهبود دهندهها و همافزايي آنها در نانوکاتاليست کبالت ...

جذب پيک )(a.u.

126

166

56

36

46

26

دما

شکل  5ـ مقايسه الگوي  XRDکاتاليست  Co/CNTبا کاتاليست
داراي بهبود دهندة کلسيم و سريم.

56

46

26

CO-Ca-Ce/CNT

Co-Ce/CNT

Co/CNT Co-Ca/CNT

علمي ـ پژوهشي

درصد تبديل کربن مونوکسيد ()%

36

6

56
36

46

محاسبة گزينشپذيري  C5+و CH4

افزودن بهبود دهندههاي قليايي و قليايي خاکي موجب کاهش
انتخابپذيري متان شده است .عنصرهايي مانند کلسيم نسبت بار
به شعاع بااليي دارند به اين دليل در حضور کبالت که الية  dآن
در حال پرشدن است تمايل به تشكيل هيبريد با آن را دارند.
با تشكيل هيبريد و برهمكنش مستقيم با آن ويژگيها و
چگالي الكتروني کبالت تغيير کرده است به گونهاي که جذب
هيدروژن و هيدروژناسيون کاهش يافته است در کنار آن جذب

6

26

Co-K/CNT Co-Zr/CNT CO-K-Zr/CNT

Co/CNT

درصد تبديل کربن مونوکسيد ()%

کربنمونوکسيد ورودي و خروجي محاسبه شده است .نتيجهها
نشان داد که افزودن بهبود دهندههاي قليايي و قليايي خاکي
به کار برده شده در اين مطالعه موجب کاهش فعاليت شده است.
با توجه به شكل  8با افزودن  Kدرصد تبديل  COبه ميزان %26
کاهش داشته است .جدول  2نشان ميدهد که با افزودن آنها
مساحت سطح کاتاليست کاهش يافته است بنابراين اين بهبود دهندهها
در روي سطح کاتاليست تجمع کرده و موجب بسته شدن جايگاههاي
فعال ميشوند .اين اثر باعث کاهش دسترسي هيدروژن در سطح و
سختتر شدن شرايط احيا و به دنبال آن کاهش فعاليت کاتاليست ميشوند.
با افزودن سريم و زيرکونيم درصـد تبـديل کـربن مونوکسـيد
به ترتيب به ميزان  %8و  %5افـزايش يافتـه اسـت .ايـن افـزايش
در ميـزان فعاليـت بــه ايـن مطلــب برمـيگــردد کــه بــا افــزايش
اين بهبود دهندهها تمرکـز جايگـاههـاي فعـال افـزايش مـييابـد
بنابراين اثر ياد شده به افزايش پراکندگي فلز در کاتاليست اصـال
شده نسبت داده شده است که با نتيجههاي به دست آمده از TPR
و  XRDتطابق دارد .اين دو بهبود دهنده بر پراکندگي ذرههاي کبالـت
ت ـأثير داشــتهانــد کــه اي ـن ت ـأثير بــه طــور عمــوم توســط تغيي ـر
در برهمكنش بين فلز و پايه اعمال ميشود.
حضور همزمان دو بهبود دهنـدهي قليـايي يـا قليـايي خـاکي
با زيرکونيم يا سريم با اثر همافزايـي فعـاليتي بيشـتر از ميـانگين
دو حالت پيشين خود بيشتر شده است .اثر همافزايي اين دو بهبود دهنده
در بهبود فعاليت کاتاليست به شرايط احياي و اثرات الكترونـي آن
برميگردد .همانگونه کـه از نتيجـههـاي  TPRنشـانداده شـده
افزودن همزمان دو بهبود دهندهي سريم و کلسيم دمـاي احيـا را بـه
 281و  386تغيير ميدهد .علت بهبود شرايط احيا در حضـور Ce
و  Ce-Caميتوان به قرار گرفتن سريم در کنارههاي کالسـترهـاي
کبالت نسبت داد و اينكه ابتدا خود در حضور هيدروژن احيا ميشـود و
سپس هيدروژن را به سمت ذرات کبالت سرازير ميکند[.]19
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6

شکل  5ـ مقايسه درصد تبديل کربن مونوکسيد کاتاليستهاي داراي
بهبود دهنده با کاتاليست .Co/CNT
31
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کربن مونوکسيد زياد شده و گزينش پذيري  C5+افزايش يافته
است[ .]28گزينش پذيري نسبت به ترکيبات اکسيژندار کمتر از
 2درصد در همهي کاتاليستها بوده است.
اثر هم افزايي اين دو دسته از بهبود دهنـدههـا موجـب توليـد
فراورده مايع بيشتر شده است .زيرا اين اثر با بهبود شـرايط احيـا
مانع از کاهش فعاليت کاتاليست با وجود بهبوددهندههاي قليايي و
قليايي خاکي شده اسـت و از طرفـي گـزينشپـذيري C5+بـااليي
از خود نشان داده است .با افزودن  K-Zrو  Ca-Ceگزينشپـذيري
 C5+به ترتيب به ميزان  %9و  %5افزايش يافته است .اين اثـر بـه تغييـر
خواص الكتروني و تشكيل هيبريدهاي جديد نسبت داده شده است.
با تشكيل هيبريـد و بـرهمكنش مسـتقيم بـا آن ويژگـيهـا و چگـالي
الكتروني کبالت تغيير کرده است به گونهاي که جذب هيـدروژن و
هيدروژناسيون کاهش يافته است در کنـار آن جـذب کـربن مونوکسـيد
زياد شده و گزينشپذيري  C5+افزايش يافته است .بـه گونـهاي کـه
جذب مونوکسيد کربن افـزايش يافتـه اسـت و هيـدروکربنهـاي
سنگينتر در فراورده مايع ديده شده است.
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نتيجه گيري

بنا بر دادههاي بهدست آمده با افزودن  Ca-Ceو
به کاتاليست  Co/CNTميزان فراورده ميان تقطيري به علت اثر
همافزايي اين دو دسته بهبود دهندهها با هم افزايش يافت .اين اثر
ناشي از بهبود شرايط احيا و يا افزايش گزينشپذيري ميانتقطيرها
ناشي از تغييرهاي ساختاري و الكتروني ميباشد .در دو کاتاليست
 Co-K-Zr/CNTو  Co-Ca-Ce/CNTگزينشپذيري  C5+به ميزان
 %9و  %5بهبود يافت .افزودن بهبود دهندههاي قليايي و قليايي خاکي
به دليل اثرات الكتروني و تغيير در خواص جذب و واجذب موجب
افزايش انتخاب پذيري ترکيبات ميانتقطيري شد از سويي
با افزودن سريم و زيرکونيم به آنها درصد تبديل مونوکسيدکربن
نيز افزايش يافت.
K-Zr
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