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مطالعه اثر بهبود دهندهها برعملکرد کاتاليست مبتني برنيکل
درتجزيه ترموکاتاليستي متان
نيما بيات ،مهران رضايي* ،+فرشته مشکاني
آزمايشگاه کاتاليست و مواد پيشرفته ،دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه کاشان ،صندوق پستي  ،7813873378کاشان ،ايران
چكيده :در اين پژوهش کاتاليست  %75Niو کاتاليستهاي بهبود يافته%75Ni-%35Mکه )(M=Ce, Mn, Mo, Pd

بر پايه گاما آلوميناي نانو بلوري تهيه شده به روش سل ـ ژل براي فرايند تجزيه ترموکاتاليستي متان به هيدروژن
بدون اکسيدهاي کربن و نانو رشته هاي کربني به کار گرفته شدند .کاتاليستها به روش تلقيح تر آماده شده و
با روشهاي آناليز پراش پرتوي  ،)XRD( Xاحياي برنامهريزي شده دمايي) (TPRو  BETتعيين ويژگيها شدند.
نتيجهها نشان داد که نمونههاي تهيه شده داراي ساختار نانو حفرهاي با مساحت سطح ويژه باال هستند .مساحت سطح
گاما آلومينا به عنوان پايه کاتاليست  377/2 m2/gو کاتاليستهاي بهبود يافته بسته به نوع بهبود دهنده در بازه
 78/5-57/7m2/gميباشد .نتيجههاي بهدست آمده از نمودارهاي  TPRنشان ميدهد که افزودن پاالديوم احيا پذيري
کاتاليست را بهبود ميدهد .به منظور بررسي عملکرد کاتاليستي نمونهها ،واکنش تجزيه ترموکاتاليستي متان
در دماهاي گوناگون انجام شد و نتيجهها بيانگر آن بود که افزودن پاالديوم ،در مقايسه با ساير بهبوددهندهها عملکرد
کاتاليستي را بهطور چشمگيري بهبود ميدهد .از سويي نتيجههاي آزمون پايداري نشان داد که معرفي پاالديوم
به کاتاليست مبتني بر نيکل طول عمر کاتاليست را به طور چشمگيري بهبود ميدهد .همچنين تصويرهاي SEM
تأييد کرد که کربن بهصورت رشتهاي توليد ميشود.
واژههاي كليدي :هيدروژن؛ نانو رشتههاي کربني؛ تجزيه ترموکاتاليستي؛ بهبود دهنده؛ نيکل-آلومينا؛ سل ژل.
KEYWORDS: Hydrogen; Carbon nanofiber; Thermocatalytic decomposition; Promoter; Nickelalumina; Sol-gel.

مقدمه

هيدروژن سادهترين و فراوانترين عنصر در جهان است که
ميتواند بهعنوان يک سوخت پاک و جايگزين مناسب براي
سوختهاي فسيلي باشد ] .[1همچنين هيدروژن خالص سوخت
مناسب براي پيلهاي سوختي ميباشد ] .[2با اين حال هيدورژن
بهصورت خالص در طبيعت موجود نيست و با عنصرهاي ديگر
مانند اکسيژن و کربن ترکيبهايي همچون آب و هيدروکربنها را
*عهده دار مکاتبات
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تشکيل ميدهد بنابراين براي توليد هيدروژن بايد اين ترکيبها
تجزيه شوند .درحال حاضر ريفرمينگهاي متان مهمترين
فرايندهاي توليد هيدروژن در مقياس صنعتي ميباشد ] .[3اگرچه
اين فرايندها فناوريهاي تجاري هستند ،اما افزون بر مصرف
انرژي باال مقدارهاي زيادي اکسيدهاي کربن بهعنوان
يک فراوردهي جانبي توليد ميکنند که براي حذف آنها از جريان
+E-mail: rezaei@kashanu.ac.ir
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هيدروژن فرايندهاي جداسازي گران و پيچيده نياز است ].[4 ،5
تجزيه گرمايي متان ميتواند روشي مناسب براي جلوگيري
از انتشار اکسيدهاي کربن در فرايند توليد هيدروژن باشد ولي
اين فرايند در دماهاي متوسط عملي نيست و براي رسيدن به بازده
معقول دماي باالتر از  1211°Cمورد نياز است ] .[6براي حل
اين مشکل ميتوان از کاتاليستهاي فلزي پايهدار شده براي تجزيه
کاتاليستي هيدروکربنها براي توليد هيدروژن در دماهاي پايينتر
استفاده کرد .اين دليلها سبب شده است فرايند تجزيه
ترموکاتاليستي متان به يک روش جذاب براي توليد هيدروژن بدل شود.
تجزيه ترموکاتاليستي متان فرايندي است که ،طي آن متان
به کمک گرما و در حضور کاتاليستهاي مناسب به هيدورژن
بدون اکسيدهاي کربن و نانوموادکربني تبديل ميشود ] 11ـ .[7
()1

 H293  74 / 8 kJ / mol

CH 4  C  2H2
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واکنش شده اما کاتاليست نيکل به افزايش دما حساس است و
با افزايش دما به بيش از  651ºCبه سرعت غير فعال ميشود.
براي بهبود قابليت کاتاليست در اين فرايند در دماهاي باال
ميتوان از بهبود دهنده ها براي کاهش حساسيت به دما و
افزايش پايداري و فعاليت کاتاليست هاي مبتني بر نيکل استفاده
کرد .بهبود دهندهها مي توانند با جلوگيري از ايجاد کربن
پوشش دهنده (که عامل اصلي غيرفعال شدن کاتاليست است).
پايداري کاتاليست را بهبود دهند و همچنين باعث حفظ فعاليت
کاتاليست در دماهاي باالتر مي شوند و با توجه به گرماگير بودن
واکنش ميزان تبديل را بهبود دهند.

بخش تجربي
روش تهيه نمونه

هيدروژن توليد شده توسط اين فرايند ،بدون اکسيدهاي کربن
ميباشد و ميتواند بهعنوان سوخت مستقيم ،توسط پيل سوختي
غشا تبادل پروتون( )1و يا بهعنوان ماده اوليه صنايع گوناگون
همچون توليد آمونياک و متانول و غيره مصرف شود .درحاليکه
فراوردهي کربن ميتواند بهعنوان سوخت پيل سوختي کربن
مستقيم( )2وترکيب مواد پيشرفته ،پليمرهاي رسانا ،کاتاليست وپايه
کاتاليست وجاذب به کار رود.
برخالف فرايند ريفرمينگ با بخار ،تجزيه کاتاليستي متان
شامل فرايند انتقال آب ـ گاز و اکسيداسيون ترجيحي منواکسيدکربن
نيست که بهطور چشمگيري فرايند را ساده ميکند و ميتواند
هزينه توليد هيدروژن را کاهش دهد .انرژي مورد نياز براي
شکست کاتاليستي متان نزديک به نصف انرژي مورد نياز براي
ريفرمينگ با بخار آب به ازاي هر مول متان تجزيه شده است ].[11
از برتريهاي ديگر اين واکنش آن است که فراوردههاي
اين فرايند ميتوانند به سادگي ازهم جدا شوند چراکه کربن توليد شده
درحالت جامد است و هيدروژن بهدست آمده ميتواند
بهطورمستقيم و بدون خالصسازي در دسترس باشد .همچنين
نانو رشتههاي کربن توليد شده به علت داشتن ويژگيهاي سطحي
عالي ،مقاومت در برابر اسيد و باز و رسانايي الکتريکي باال
کاربردهاي فراواني همچون استفاده به عنوان جاذب ،کاتاليست،
پايه کاتاليست و  ....دارد ].[11
بهعلت گرماگير بودن فرايند افزايش دما باعث پيشرفت بهتر

در اين پژوهش از روش سل-ژل براي ساخت پايهي آلومينا
براي تهيه کاتاليستهاي نيکل پايهدار استفاده شد .براي اين منظور،
آلومينيوم تري ايزوپروپيالت با خلوص  %89به مدت  1ساعت
در دماي 95ºCـ  91تحت همزدن مداوم در آب مقطر هيدروليز شد.
در اين مرحله نيتريک اسيد با نسبت موليHNO2:Al=1:1
به صورت قطره قطره به مخلوط مايع افزوده شد و سل تهيه شده
در دماي  89ºCبه مدت  12ساعت تحت فرايند بازچرخاني
قرار گرفت .سپس سل آماده شده در دماي  89ºCتحت اتمسفر
هوا به مدت  2ساعت قرار گرفت .پس از اين مرحله ،ژل بسيار گرانرو
براي مدت يک شبانهروز در دماي  91ºCبراي تبخير کامل حالل
خشک شد و سپس در دماي ( 451ºCشيب گرمايي )3ºC/min :و
به مدت  4ساعت تحت اتمسفر هوا کلسينه شد.
پس از آمادهسازي پايهي اکسيد آلومينيوم ،کاتاليستهاي
 51درصد وزني نيکل روي پايهي آلومينا به همراه  11درصد وزني
از بهبود دهندههاي پاالديوم (پاالديوم کلريد) ،سريم (سريم نيترات)،
منگنز (منگنز نيترات) و موليبيدن (آمونيوم هپتا موليبدات)
با استفاده از روش تلقيح همزمان پايه با محلول داراي پيشسازندههاي
نيکل و بهبود دهندهها تهيه شدند .در اين روش پايه پودري شکل
در ابتدا براي حذف رطوبت سطحي جذب شده از محيط در دماي
 111ºCخشک شد و سپس پايه خشک شده با محلول آبي داراي
مقدارهاي مشخص نيکل نيترات و بهبود دهندهها براي مدت  4ساعت
در دماي اتاق و تحت همزدن مداوم تلقيح شد .بعد از انجام

))2( Direct Carbon Fuel Cell (DCFC

))3( Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC
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عمل تلقيح ،نمونهها در دماي  91ºCتحت اتمسفر هوا خشک شدند
و سپس در دماي ( 451ºCشيب گرمايي )5ºC/min :و به مدت
 5ساعت تحت اتمسفر هوا کلسينه شدند ].[12
تجهيزهای تعيين ويژگيها
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ارزيابي کاتاليست (آزمون راکتوری)

براي بررسي فعاليت کاتاليستي ،در ابتدا پودرهاي تهيه شده
با استفاده از يک دستگاه پرس پودر و تحت فشار  51اتمسفر بهصورت
قرص با قطر يک سانتيمتر شکلدهي شدند و سپس قرصهاي
کاتاليستهاي تهيه شده خرد و ذرههايي با مش بين 35تا61
(معادل 1/5تا  1/25ميليمتر) با وزن  51ميلي گرم در درون
يک راکتور بستر ثابت به قطر داخلي  11ميليمتر بارگذاري شدند.
راکتور مورد نظر بهطور عمودي در درون يک کوره قرار گرفت و
يک ترموکوپل براي اندازهگيري دماي واکنش در ميان بستر
کاتاليستي به کار گرفته شد .قبل از انجام واکنش ،نمونهها
در دماي ( 711°Cشيب گرمايي )5 °C/min :و به مدت  3ساعت
تحت جريان هيدروژن با شدت جريان  25 mL/minاحيا شدند.
آزمونهاي راکتوري در فشار اتمسفري و بازهي دمايي 575-911°C
با فاصلههاي دمايي 25°Cو در هر دما چهار اندازهگيري و
با فاصلههاي زماني  11دقيقه انجام شد .همچنين پايداري کاتاليست
بهينه در دماي  751°Cبررسي شد .براي تعيين ميزان تبديل
خوراک و همچنين ميزان درصد فراوردهها از دستگاه کروماتوگرافي گاز
مدل واريان  3411استفاده شد .اين دستگاه مجهز به ثبتکننده
 TCDو يک ستون پر شده  Carboxen 1000ساخت شرکت
 Supelcoميباشد.

در اين پژوهش آناليز پراش پرتوي  )XRD( Xبا استفاده از
يک دستگاه پراش اشعه ايکس ( )PANalyticalX'Pert-Proو با
بهکارگيري يک منبع تابش  Cu-Kαو يک فيلتر  Niدر بازهي
 2θ=11-91°تعيين شد .همچنين روش  BETدر دماي جوش
نيتروژن ( )-186ºCبا استفاده از يک تحليلکننده خودکار جذب گاز
( )Tristar 3020, Micromeriticsبراي اندازهگيري مساحت سطح ويژه
بهکار برده شد .قبل از انجام آناليز ابتدا نمونهها بهمدت  2ساعت
در دماي  211ºCبا استفاده از گاز نيتروژن و توسط دستگاه گاززدا
 VacPrep 061گازدايي شدند .افزون بر اين توزيع اندازه حفرهها
نيز از منحني دفع همدما به روش )Barrett, Joyner and Halenda (BJH
محاسبه شد .به منظور بررسي و مطالعه قابليت احياي کاتاليستهاي
تهيه شده ،آناليز احياي برنامهريزي شده دمايي( TPR )1با استفاده
از يک دستگاه ) )Micrometrics Chemisorb 2750انجام شد.
 111ميليگرم کاتاليست کلسينه شده تحت عمليات گرمايي
(با شيب  )11˚C/minدر جريان مخلوطي از  11درصد حجمي
هيدروژن در آرگون با جريان  31mL/minقرار گرفتند .پيش از
انجام اين آناليز نمونهها در يک اتمسفر بياثر آرگون ()Ar
در  211˚Cبه مدت يک ساعت تحت عمليات گرمايي قرار گرفتند.
ميزان هيدروژن مصرفي در طول احيا با استفاده از آشکارساز
هدايت گرمايي ( )Thermal conductivity detectorاندازهگيري شد.
آناليز اکسايش برنامه ريزي شده دمايي( TPO )2کاتاليستهاي
استفاده شده در دستگاهي همانند با دستگاه مورد استفاده
در آناليز احياي برنامهريزي شده دمايي انجام شد .در اين آناليز
مخلوط گازي  %5حجمي اکسيژن در هليم با جريان  31mL/minروي
 51ميليگرم کاتاليست استفاده شده عبور داده شد و دما با شيب
 11˚C/minافزايش يافت .ريختشناسي کاتاليستها با استفاده از
يک ميکروسکوپ الکتروني روبشي ( )3()SEMبا مدل VEGA
 TESCANصورت گرفت.

شکل  1همدماهاي جذب/واجذب و توزيع اندازه حفرههاي پايه آلومينا
را نشان ميدهند .همدماهاي جذب/واجذب نيتروژن ،بر طبق
استاندارد  )4(IUPACاز نوع  IVدر نظر گرفته ميشود .همچنين
همدماها داراي حلقهي پسماندا( )5از نوع  H2ميباشند که
نشاندهندهي وجود ساختار مزو حفره( )6درآلوميناي تهيه شده به روش
سل ـ ژل است .حلقه پسماند  H2به طور معمول در جامدهاي
کروي داراي ذرههاي کلوخه شده و به هم پيوسته با اندازه
و شکل غير يکنواخت ديده ميشود که تشکيل حفرههاي لبهدار را
مينمايند ] .[12 ،13افزون بر اين همانگونه که ديده ميشود پايه
آلومينيوم اکسيد تهيه شده توزيع اندازه حفرههاي باريکي را
در بازهي  5تا  21نانومتر نشان داده است.

)4( International Union of Pure and Applied Chemistry
)5( hysteresis
)6( mesopores

)1( Temperature programmed reduction
)2( Temperature-programmed oxidation
)3( Scanning electron microscopy
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شکل 1ـ همدماهاي جذب/واجذب نيتروژن و توزيع اندازه حفرهها
براي پايه آلومينا تهيه شده به روش سل ـ ژل.
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شکل 2ـ (الف) :همدماهاي جذب/واجذب نيتروژن (ب) :توزيع اندازه
حفرهها براي کاتاليست  %95Ni/Al2O6و کاتاليستهاي
ارتقا يافته  %95Ni-%15M/Al2O6کلسينه شده در دماي 095ºC
)(M=Mn, Mo,Ce, Pd
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شکل ( 2الف و ب) به ترتيب همدماي جذب/واجذب
و توزيع اندازه حفرههاي کاتاليستهاي  %51Ni/Al2O3و
 )M=Mn,Ce,Pd,Mo( %51Ni-%11M/Al2O3را نشان ميدهد.
همدماهاي جذب/واجذب نيتروژن ،بر طبق استاندارد IUPAC
ميتواند از نوع  Vدر نظر گرفته شود که مربوط به مواد با ساختار
مزوحفره ميباشد و همچنين همدماها داراي حلقهي پسماند
از نوع  H3ميباشند که نشاندهندهي وجود ساختار مزو حفره
در نمونههاي تهيه شده است ] .[14با مقايسه نمودار همدماهاي
جذب/واجذب نيتروژن در شکل ديده ميشود که حلقه پسماند
نمودار مربوط به کاتاليست بهبوديافته با پاالديوم که داراي
کمترين مساحت سطح ويژه است در فشار جزيي باالتري نسبت
به ساير نمونهها شروع ميشود .ازطرفي حلقه پسماند کاتاليست
بهبوديافته با منگنز که بيشترين مساحت سطح ويژه را دارد
در فشار جزيي پايينتري شروع ميشود ].[9 ،11
نکته ديگري که ميتوان بيان کرد اين است که حلقه پسماند
مربوط به نمونههاي ارتقايافته با منگنز و موليبيدن از دو بخش
تشکيل شده است که نشاندهنده توزيع اندازه حفرهها در دو بازه
ميباشد .حلقه موجود در فشار جزيي بيشتر نماينده توزيع اندازه
حفرهها در بازهاي با اندازه حفرههاي بزرگتر است و در برابر
حلقه موجود در فشار جزيي کمتر نماينده توزيع اندازه حفرهها
در بازهاي با اندازه حفرههاي کوچکتر ميباشد.
مساحت سطح ويژه ،اندازه ذرهها ،حجم و قطر حفرهها و همچنين
اندازه متوسط بلوري پايهي آلومينا و کاتاليستهاي کلسينه شده
در دماي  451ºCدر جدول  1گزارش شدهاند ] .[14اندازه ذرهها
با معادلهي  DBET= 6111/ρ*Sبه دست ميآيد که در آن
 ρچگالي نمونه و  Sمساحت سطح ويژه به دست آمده
از آناليز  BETاست .نتيجهها بيانگر آن است که پايه آلومينيوم اکسيد
تهيه شده داراي مساحت سطح ويژه و حجم حفرهها باال و اندازه
حفرهها و ذرههاي کوچکي ميباشد .همانگونه که ديده ميشود
با افزودن فلزها به پايه ،مساحت سطح ويژه و حجم حفرههاي
کاتاليستها کاهش يافته است .کاهش مساحت سطح ويژه و
حجم حفرهها به دليل پوشش جزيي و بسته شدن حفرههاي آلومينا
توسط اکسيدهاي فلزي و يا تخريب جزيي ساختار مزوحفره ميباشد.
همچنين نتيجهها گزارش شده در جدول  1نشان ميدهد که
نمونه داراي منگنز بيشترين مساحت سطح ويژه و نمونه داراي
پاالديوم کمترين سطح را دارا ميباشند.
علمي ـ پژوهش
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جدول 1ـ ويژگيهاي ساختاري پايه آلومينا و کاتاليستهاي  %95Ni/Al2O6و ،)M=Mn,Ce,Pd,Mo( %95Ni-%15M/Al2O6
کلسينه شده در دماي.095ºC

قطر

حجم حفره

حفره )(nm

)(cm3/g

اندازه

ذرات )DBET (nm

مساحت سطح ويژه

)(m2/g

کاتاليستها

9/15

1/65

9/16

199/24

)Al2O3(support

7/83

1/21

12/27

98/29

%51Ni/Al2O3

6/97

1/13

11/79

98/15

%51Ni-%11Mo/Al2O3

11/97

1/23

12/51

79/69

%51Ni-%11Mn/Al2O3

7/73

1/14

16/45

62/87

%51Ni-%11Ce/Al2O3

9/37

1/11

22/47

45/91

%51Ni-%11Pd/Al2O3

شدت )(a.u.

جذب هيدروژن )(a.u.

95

35

05

95

65

25

15

2

1555

955

355

055

255

5

دما )(°C

شکل 6ـ الگوهاي  :)1( XRDکاتاليست  %95Ni/Al2O6و کاتاليستهاي
نيکل بهبود يافته با  15درصد وزني ( :)2موليبيدن :)6( ،پاالديوم (:)0
سريم :)9( ،منگنز کلسينه شده در دماي  :)3( 095ºCپايه آلومينا.

شکل 0ـ نمودار  TPRکاتاليست ( %95Ni/Al2O6 :)1و کاتاليستهاي
با  15درصد وزني ( :)2منگنز  :)6( ،موليبيدن ( :)0سريم :)9( ،پاالديوم
کلسينه شده در دماي .095ºC

شکل  3الگوهاي  XRDنمونههاي تهيه شده را نشان ميدهد.
در طيف پراش پرتوي اشعه ايکس در اين نمونهها پيکهاي
موجود در زاويههاي  63/2° ،43/4° ،37/4°و  75/3°مربوط به فاز
نيکل اکسيد و پيکهاي موجود در  37/4°و  66/8°مرتبط با فاز
آلومينا هستند ] .[14همچنين پيکهاي مربوط به گونههاي
 PdO ،CeO2 ،NiMnO3و  NiMoO4به ترتيب در کاتاليستهاي
بهبود يافته با  Pd ،Ce ،Mnو  Moديده شدند که موقعيت آنها
در شکل  3مشخص شد.

را نشان ميدهد .نمودار ( )1مربوط به کاتاليست بدون بهبوددهنده است
و معيار مقايسه ميباشد .براي کاتاليست  ،%51Ni/Al2O3سه پيک
در منحني  TPRمشخص ميباشد .يک شانه که در دماي 345ºC
ديده ميشود مربوط به نيکل اکسيد بوده که بهصورت
تودهاي موجود است و يا بر همکنش ضعيفي با پايه آلومينا دارد.
پيک احيا در دماي  461ºCمربوط به برهمکنش قويتر بين
نيکل اکسيد و پايه است .همچنين پيک کوچک ايجاد شده
در دماي باال ( )711ºCمرتبط با احياي نيکل آلومينات است.
همانگونه که ديده ميشود ،در نمودار  TPRکاتاليستهاي
بهبود يافته با پاالديوم تک پيک احيا در بازه دمايي 311-411ºC
وجود دارد که نشان ميدهد افزودن پاالديوم بهطور چشمگيري
احياپذيري کاتاليست را آسانتر ميکند ] .[14در حاليکه

احيای برنامهريزی شدهی دمايي TPR

شکل  4آناليز احياي برنامهريزي شدهي دمايي کاتاليستهاي
 %51Ni/Al2O3و )M=Mn,Ce,Pd,Mo( %51Ni-%11M/Al2O3
علمي ـ پژوهشي
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شکل  9ـ تصويرهاي  SEMمربوط به الف :آلوميناي تهيه شده با روش سل-ژل ،ب :نمونه کلسينه شده .[12] %95Ni/Al2O6

کاتاليست تازه  %51Ni/Al2O3آورده شده است که پوشش سطح
پايه توسط ذرههاي نيکل را نشان ميدهد.

155
95

05

درصد تبديل متان

35

25

995

955

995

955

395

355

5
995

دما )(°C

شکل  3ـ ميزان تبديل متان در دماهاي گوناگون با استفاده از
کاتاليست  %95Ni/Al2O6و کاتاليستهاي بهبود يافته با  15درصد
وزني پاالديوم ،سريم ،موليبيدن و منگنز در دماهاي گوناگون،
GHSV=20555 mL/(h.gcat) CH0 :N2=6:9

افزودن موليبيدن دماي احيا را افزايش داده است .افزودن منگنز و
سريم نيز اندکي در بهبود احياپذيري نمونه موثر ميباشد.
آناليز SEM

تصوير  SEMمربوط به آلوميناي تهيه شده به روش سل ـ ژل
در شکل  -5الف ارايه شده که تأييد کننده ساختار نانومتري پايه
با ذرههايي در اندازه و شکل غير يکنواخت است که تشکيل حفرههاي
لبهدار ميدهند که با نتيجههاي به دست آمده از بررسي همدماهاي
جذب و دفع در توافق است .در شکل  -5ب تصوير SEM
155

عملکرد کاتاليستي

براي بررسي تأثير بارگذاري نيکل و همچنين اثرهاي دماي
عملياتي بر ميزان تبديل متان ،واکنش تجزيه ترموکاتاليستي متان
روي نمونههاي تهيه شده ،انجام گرفت و نتيجهها در شکل 6
نمايش داده شده است .واکنش تجزيه ترموکاتاليستي متان
واکنشي گرماگير است و طبق اصول ترموديناميکي با افزايش دما
ميزان تبديل افزايش مييابد ] .[4اين روند براي کاتاليست نيکل-آلومينا
تا دماهاي  651ºCصادق است .اما در دماهاي باالتر ميزان
تبديل متان به شدت افت ميکند .اين افت ناگهاني بهعلت
تشکيل کربن پوشش دهنده ميباشد که با پوشش سطح سايتهاي فعال،
راه دسترسي به آنها را مسدود ميکند .دليل تشکيل کربن
پوششدهنده عدم توازن بين ميزان کربن توليدي در سطح
مشترک فلز ـ گاز و مقدار کربن عبوري از طريق ذره نيکل و هستهزايي
و نشست آن در سمت نيکل ـ گرافيت است ].[9 ،11با هدف بهبود
عملکرد کاتاليستهاي مبتني بر نيکل به ويژه در دماهاي باال،
نقش فلزهاي گوناگون بهعنوان ارتقا دهنده بررسي شد.
همانگونه که در شکل ديده ميشود ،حضور سريم تأثيري بر
فعاليت کاتاليست نداشته است و افزودن موليبيدن و منگنز نيز
باعث افت کمتر فعاليت کاتاليست (در مقايسه با کاتاليستهاي
نيکل ـ آلومينا و نيکل ـ سريم ـ آلومينا) در دماي باالتر از 651ºC
شده است .اما نتوانسته از افت فعاليت کاتاليست جلوگيري کند.
درصورتي که افزودن پاالديوم عملکرد کاتاليست مبتني بر نيکل را
علمي ـ پژوهش
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شکل 9ـ نمودار پايداري کاتاليستهاي %95Ni/Al2O6و
 %95Ni-%15Pd/Al2O6در دماي عملياتي ،CH0:N2=6:9 ،995ºC
).GHSV=12555mL/(h.gcat

شکل  9ـ تصوير  SEMکاتاليست استفاده شده Ni-%15Pd/Al2O6
( %95دماي عملياتي 12555 mL/(h.gcat)،CH0:N2=6:9 ،995ºC
=.(GHSV

بهطور چشمگيري بهبود ميدهد .افزون بر اينکه کاتاليست را
در دماهاي باال فعال نگه ميدارد ،فعاليت آن را نيز در دماهاي
پايينتر بهبود داده است که نشان ميدهد پاالديوم در تجزيه متان
فعاليت بااليي دارد .با توجه به عملکرد پاالديوم و هم گروه بودن آن
با نيکل ميتوان از پاالديوم بهعنوان يک فلز با فعاليت باال و
يک بهبود دهنده مناسب براي کاتاليستهاي مبتني بر نيکل
در فرايند تجزيه ترموکاتاليستي متان نام برد ].[14
در فرايند تجزيه ترموکاتاليستي متان ،پايداري کاتاليست نقش مهمي
در مقدار فراوردهي توليد شده از ابتداي واکنش تا زمان غيرفعال شدن
کامل دارند .بنابراين در اين قسمت به بررسي پايداري کاتاليستهاي
نيکل ـ آلومينا و کاتاليست بهبود يافته با پاالديوم پرداخته ميشود.
همان گونه که در شکل  7ديده ميشود افزودن پاالديوم
پايداري کاتاليست را بهطور چشمگيري افزايش داده است که ميتواند
بهعلت توانايي باالي پاالديوم در انتقال کربن در مقايسه با
نيکل باشد .از طرف ديگر تعدادي از پژوهشگران افزايش طول
عمر کاتاليست ارتقا يافته با پاالديوم را به اين دليل دانستهاند که
در طي تجزيه متان با اين نوع کاتاليست ،رشتههاي کربن از چند
صفحه رشد ميکنند و ساختار شاخهاي تشکيل داده که موجب
افزايش در سرعت مهاجرت کربن و در دسترس ماندن سطح
فلزهاي فعال ميشود ] .[14همچنين پاالديوم داراي دماي ذوب
باالتر از نيکل است که موجب ميشود ايجاد حالت شبه مايع که
باعث تکه تکه شدن ذرههاي فعال و پوشيده شدن آنها درون
رشتههاي کربني ميشود ،در دماهاي باالتر رخ دهد که

اين موضوع ميتواند دليل بهبود پايداري با حضور پاالديوم باشد.

علمي ـ پژوهشي

تعيين ويژگيهای کاتاليست استفاده شده

شکل  9تصوير  SEMکاتاليست استفاده شده نيکل ـ پاالديوم ـ آلومينا را
نشان ميدهد .سطح کاتاليست بهطور کامل پوشيده شده و مجموعه
در هم تنيده رشتهها در اين تصويرها مشاهده ميشود که رسوب کربن
رشتهاي به دست آمده از تجزيه متان را تأييد ميکند .قطر اين رشتهها
چند نانو متر و طول آنها به چند ميکرون ميرسد .با دقت در تصويرها
ميتوان ديد که قطر خارجي رشتههاي به اندازه ذرههاي نيکل موجود
در نوک رشتهها به تقريب همانند هستند.
نمودار  TPOکاتاليست استفاده شده بهبود يافته با پاالديوم
در شکل  8نشان داده شده است .همانگونه که در شکل ديده ميشود
اين نمودار شامل دو پيک است که پيک موجود در دماي پايين را
ميتوان به کربن پوششدهنده نسبت داد و پيک دما باال مربوط به
رشتههاي کربني با ساختار بلوري است [.]14
نتيجه گيری

1ـ نتيجههاي آناليز  BETنشان داد که نمونههاي تهيه شده
داراي مساحت سطح ويژه به نسبت باال و ساختار نانو بلوري
ميباشند.
2ـ نتيجههاي آناليز  TPRآشکار کرد که ميدهد افزودن
پاالديوم بهطور چشمگيري احياپذيري کاتاليست را آسانتر ميکند.
در حاليکه افزودن موليبيدن دماي احيا را افزايش داده است.
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شکل 9ـ نمودار  TPOکاتاليست استفاده شده %95Ni-%15Pd/Al2O6
(دماي عملياتي.(GHSV=12555ml/(h.gcat) ،CH0:N2=6:9 ،995ºC

افزودن منگنز و سريم نيز اندکي در بهبود احياپذيري نمونه
مؤثر است.
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 -3بررسي فعاليت کاتاليستها در دماهاي گوناگون نشان داد که
افزودن پاالديم فعاليت کاتاليست را به ويژه در دماهاي باال بهطور
چشمگيري افزايش ميدهد.
 -4داده هاي آزمون پايداري کاتاليست بهبود يافته با پاالديوم
بيانگر از افزايش چشمگير پايداري کاتاليست است.
 -5تصويرهاي  SEMاز کاتاليست استفاده شده نشان داد که
کربن توليد شده در فرايند تجزيه ترموکاتاليستي متان ،بهصورت
رشتهاي است.
 -6بهمنظور بررسي عملکرد کاتاليستي نمونهها ،واکنش
تجزيه ترموکاتاليستي متان در دماهاي گوناگون انجام شد و
نتيجهها بيانگر آن بود که افزودن پاالديوم ،در مقايسه با ساير
بهبود دهندهها عملکرد کاتاليستي را بهطور چشمگيري بهبود ميدهد.
 -7نتيجههاي آزمون پايداري نشان داد که معرفي پاالديوم
به کاتاليست مبتني بر نيکل طول عمر کاتاليست را بهطور چشمگيري
بهبود ميدهد.
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