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دانشکده شيمي و مهندسي شيمي ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،تهران ،ايران

چكيده :در اين پژوهش ،توليد هيدروژن با استفاده از فرايند ريفرمينگ بخار آب با متان بهوسيله کاتاليست صنعتي
نيکل بر پايه آلومينا بررسي شد .اين فرايند در صنعت در دماي  059-099 °Cانجام ميشود .به منظور کاهش
مصرف انرژي ،توسعه کاتاليستهايي براي کاهش دماي عملياتي مورد توجه قرار گرفته است .بنابراين بررسي
عملکرد کاتاليست صنعتي و شناخت علتهاي غير فعال شدن آن در شرايط گوناگون و بهويژه در دماي کم اهميت زيادي
دارد که در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت .از آناليز  CHNبراي بهدست آوردن مقدار کربن موجود
در کاتاليست پس از فرايند و از آناليز  XRDو رابطه شيرر براي بررسي سينترينگ کاتاليست استفاده شد .در طي مدت
آزمايش ،تبديل متان در دماهاي  059°Cو  ،059°Cبه تقريب ثابت و به ترتيب  05/0و  04/4بود ،ولي در دماي
 059°Cو  559°Cتبديل متان روند کاهشي داشت .درصد تبديل متان و درصد مولي هيدروژن با افزايش دما،
افزايش يافت ،ولي پس از دماي  ،059°Cشيب درصد مولي هيدروژن نسبت به درصد تبديل متان کاهش يافت.
از نظر توليد هيدروژن و درصد تبديل متان ،مناسبترين دما  059°Cبود و با افزايش دما بيش از اين مقدار ،بازده توليد
هيدروژن تغيير محسوسي نداشت و از سويي انتخاب پذيري  COافزايش يافت که دلخواخ نيست .با افزايش نسبت
بخار به متان ،تبديل متان در دماهاي گوناگون با شيب کم افزايش و انتخاب پذيري  COکاهش يافت .با کاهش
اندازه ذرههاي کاتاليست ،تبديل متان افزايش پيدا کرد .در طول مدت آزمايش با افزايش دما ،مقدار کربن رسوب کرده
روي کاتاليست کاهش يافت .با بررسي کاتاليست استفاده شده در صنعت ديده شد که عامل غير فعال شدن
کاتاليست با سينترينگ نسبت به غير فعال شدن توسط رسوب کربن نقش مؤثرتري دارد..
واژههاي كليدي :توليد هيدروژن؛ ريفرمينگ بخار آب با متان؛ کاتاليست  Ni/Al2O3؛ تبديل متان.
KEYWORDS: Hydrogen production; Steam reforming of methane; Ni/Al2O3 catalyst; Methane
conversion.
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ارزش افزودهي بيشتري از نظر اقتصادي و همچنين مقدار انرژي
ارايه دهد [.]1
ريفرمينگ هيدروکربنها با بخار آب چندين سال است که
به عنوان فرآيند اصلي براي توليد هيدروژن و گاز سنتز
مورد استفاده قرار ميگيرد [ .]2در بين تمام منابع موجود به منظور توليد
هيدروژن ،متان به دليل فراوان بودن ،پاک بودن (درصد باالي
هيدروژن در مولکول) و سادگي تبديل به هيدروژن ،به طور گسترده
مورد استفاده قرار گرفته است [ .]3متان توسط فرايندهايي مانند
گوگردزدايي ،حذف هاليدها و پيش ريفرمينگ از گاز طبيعي
بهدست ميآيد .ريفرمينگ بخار آب با متان بر روي کاتاليست نيکل
بر پايه آلومينا يکي از معمولترين فرايندها براي توليد هيدروژن و
گاز سنتز است [.]1
ريفرمينگ بخار آب با متان شامل سه واکنش برگشت پذير است
که دو واکنش آن به شدت گرماگير و يک واکنش آن گرمازا ميباشد.
معادلههاي ( )1تا ( )3واکنشهاي اين فرايند را نشان ميدهند [.]4
کاتاليست متعارف براي انجام اين واکنشها ،شامل  11-22درصد
اکسيد نيکل و  52-01درصد آلومينا است .شکل معمول کاتاليست
به صورت استوانههايي به قطر  11-21mmبا يک يا چند مجرا
در راستاي شعاعي است .در صنعت ،واکنش در بازهي دمايي
 521-011°Cو در بازهي فشاري  2-41barانجام ميشود [.]1
مقالههاي بسياري بخشهاي گوناگون اين فرايند را مدلسازي
کردهاند [ .]2-5هر چند تبديل تعادلي واکنش در فشار پايين
بيشتر است ،ولي فشار عملياتي به طور معمول توسط تجهيزهاي
پايين دستي واحد تعيين ميشود .همچنين حجم تجهيزها
با افزايش فشار کاهش مييابد که از نظر اقتصادي بسيار مهم
تلقي ميشود [.]8
() 1

CO  3H2

CH4  H2 O

 H298   206 kJ mol

()2

CO 2  H 2

CO  H2O

 H298   41 kJ mol

() 3

CO2  4H2

CH4  2H2 O

 H298   165 kJ mol

دماي باال براي انجام اين فرايند برتريها و عيبهاي ويژه
خود را دارد .مزاياي آن در سامانههاي رايج ،تبديل بيشتر متان و
کاهش احتمال مسموم شدن با گوگرد و اکسايش فلز است [.]0
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عيبهاي دماي باال عبارتند از )1 :افزايش احتمال سينترينگ،
 )2افزايش هزينههاي اقتصادي (توليد بخار ،مصرف زياد سوخت و
طراحي پيچيده کوره) )3 ،افزايش نگرانيهاي ايمني فرايند بهويژه
در حضور هيدروژن )4 ،افزايش احتمال رسوب کربن گرافيتي.
يک راهحل جايگزين براي حل اين مشکلها ،استفاده از
کاتاليستهايي است که در دماي بين  211-011ºCفعال هستند و
دچار مسموميتهاي رايج (رسوب کربن ،اکسايش نيکل) نميشوند
و همچنين واکنش تبديل متان را با کمترين ميزان تشکيل کربن
انجام ميدهند.
سه عامل ترموديناميک ،سينتيک و غير فعال شدن کاتاليست
بر درصد تبديل نهايي اين واکنشها در شرايط گوناگون تأثير
ميگذارند .با توجه به اينکه مقدار هيدروژن از واکنشهاي ( )1و ()3
بيشتر از واکنش ( )2است ،از نظر ترموديناميک ،افزايش دما
با توجه به گرماگير بودن واکنشهاي ( )1و ( ،)3به سود توليد
هيدروژن ميباشد .از نظر سينتيکي کاتاليستهاي گوناگوني
در منابع معرفي شدهاند که در دماهاي متوسط ()211-011ºC
فعاليت مناسب و در نتيجه تبديل قابل پذيرشي از متان ارايه ميدهند.
جدول  1نتيجههاي برخي از اين منابع را در مورد کاتاليستهاي
نيکل نشان ميدهد.
افزون بر موردهاي جدول  1کاتاليستهاي ديگري نيز به عنوان
کاتاليستهاي مقاوم در دماي کم در مقالهها مطرح شدهاند.
به عنوان نمونه حلبي و همکاران نشان دادند که کاتاليست
 Ru/Ce0.6Zr0.4O2در دماي بين  452 °Cتا  022 °Cمقاومت خوبي
در برابر عاملهاي غير فعال شدن دارد [ .]10همچنين سوريا و
همکاران نشان دادند که کاتاليست  Ru/ZrO2-La2O3تبديل و

فعاليت مناسبي براي فرايند همزمان ريفرمينگ بخار و
ريفرمينگ کربن دي اکسيد با متان در دماي کم دارد [.]15
انجلي و همکاران کاتاليستهاي تازهاي که بر پايه نيکل،
فلزهاي نجيب و مواد چند فلزي براي فرايند ريفرمينگ بخار آب
با متان در دماي کم ارايه شده است را به صورت مقاله مروري
جمع بندي کردهاند [.]18
از نظر غير فعال شدن ،عاملهاي گوناگوني براي کاتاليست
اين فرايند عنوان شده است .از مهمترين اين عاملهاي ميتوان
به سينترينگ ،رسوب کربن ،اکسيد شدن نيکل و مسموم شدن
با گوگرد را نام برد [ .]0سينترينگ به طور عمده در دماهاي باالتر از
 Tm( 1/2Tmدماي ذوب فلز به کلوين) اتفاق ميافتد [.]0
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جدول 1ـ عملکرد کاتاليست نيکل با پايههای گوناگون در دماهای متوسط

رديف

کاتاليست

دما )(°C

نسبت بخار به کربن

درصد تبديل متان

مرجع

1

Ni/SiO2/Al2O3

011

3/2

51

[]11

2

Ni/Ce0.15Zr0.85O2

211

2

11

[]11

3

Ni/Ce-ZrO2/ Al2O3

211

2/08

42

[]12

4

Ni/MgO-La2O3-Al2O3

211

3

02

[]13

2

Ni/ZrO2

021

3

52

[]14

0

Ni/ La2O3

021

3

50

[]14

5

Ni-Zn-Al

011

3

02

[]12

دماي ذوب نيکل  1520 Kاست [ .]10درفرايند ريفرمينگ بخار
آب با متان سه نوع کربن ممکن است تشکيل شود .نوع اول ()C
يا کربيد کربن بسيار واکنش پذير است .اين کربن در طول فرايند
به شکل کربن دي اکسيد يا کربن منواکسيد تبديل ميشود و يا
کربن نوع دوم  Cرا تشکيل ميدهد .کربن نوع  2نيز ميتواند
به شکل گازي تبديل شود و يا داخل بلورهاي نيکل نفوذ کرده و
کربن رشتهاي را تشکيل دهد( .)1کربن رشتهاي روي سطوح
کاتاليست رسوب ميکند و باعث غير فعال شدن کاتاليست ميشود.
نوع سوم ( )Cکربن گرافيتي است که کمترين واکنش پذيري و
بيشترين تأثير در غير فعال سازي کاتاليست را دارد .بهطور عموم
در دماهاي کم (زير  )211 °Cکربن نوع اول در دماهاي متوسط
(بيشتر از  )421 °Cکربن نوع دوم و دماهاي باال (بيشتر از
 )011 °Cکربن نوع سوم تشکيل ميشود [ .]0 ،21بيشتر براي
جلوگيري از تشکيل کربن ميزان بخار را بيش از نسبت
استوکيومتري به راکتور تزريق ميکنند .مقدارهاي زياد بخار
ممکن است باعث اکسيد شدن کاتاليست و در نتيجه غير فعال شدن
کاتاليست شود [ .]0گوگرد يکي از بدترين سمها براي فرايندهاي
ريفرمينگ کاتاليستي است .در واحدهاي صنعتي پيش از راکتور
ريفرمينگ گوگرد خوراک از آن حذف ميشود [.]1
همانگونه که در جدول  1بيان شد ،کاهش دماي عملياتي
راکتور ريفرمينگ به منظور کاهش مصرف انرژي در چند سال اخير
بسي ار مورد توجه قرار گرفته است .همچني ن ب ا توجه به
بحثهاي مطرح شده ،عاملهاي گوناگوني با کاهش دما برروي
عملکرد کاتاليست اثر گذار است .به نظر ميرسد قدم نخست به منظور
توسعه کاتاليستهاي مقاوم در برابر عاملهاي غير فعالسازي،

فهم درست از عملکرد و علل غير فعال شدن کاتاليست صنعتي
در شرايط گوناگون است که در مقالهها کمتر مورد بررسي قرار گرفته است.
هدف از اين پژوهش بررسي عملکرد کاتاليست رايج فرايند
ريفرمينگ بخار با متان (نيکل بر پايه آلومينا) در دماهاي گوناگون
( )221-821°Cاست .محاسبه پايداري کاتاليست ،بررسي اثر دما،
بررسي اثر نسبت خوراک ورودي و تأثير اندازه ذرههاي کاتاليست
در فرايند ريفرمينگ بخار با متان در اين پژوهش مورد مطالعه
قرار ميگيرد .همچنين انتخابپذيري کاتاليست براي تبديل مواد
گوناگون مورد بررسي قرار ميگيرد .همچنين با بررسي علتهاي
غير فعال شدن کاتاليست استفاده شده در صنعت ،شناخت بهتري از
عملکرد اين کاتاليست در شرايط موجود در صنعت بهدست ميآيد.
در واقع با شناخت درست از عملکرد کاتالي ست صنعت ي،
که نتيجههاي مناسبي در شرايط متعارف ارايه داده است،
مسير توسعه کاتاليستهاي اين فرايند هموارتر ميشود.
بخش تجربي

شکل  1نمايي کلي از سامانه ريفرمينگ بخار آب با متان را
نشان ميدهد .در اين پژوهش ريفرمينگ بخار آب با گاز متان
در حضور کاتاليست صنعتي نيکل بر پايه آلومينا انجام شده است.
کاتاليست از پااليشگاه تهران تهيه شده است .اين کاتاليست
در فشار  22بار ،دماي  521 °Cو نسبت بخار به متان حدود 3
در پااليشگاه تهران مورد استفاده قرار ميگيرد و درصد تبديل متان
در اين شرايط در حدود  %52ميباشد .نتيجه آناليز  ICPنشان داد
که اين کاتاليست شامل  %11نيکل ،مقدار کمي  MgOبه عنوان
بهبود دهنده و باقي مانده آلومينا ميباشد .در آزمايشهاي انجام شده
)1( Whisker
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جدول 1ـ نمايي از سامانه ريفرمينگ بخار آب با گاز طبيعي -1 ،کپسولهای گاز -2 ،کنترل کننده شدت جريان -6 ،شير يک طرفه -4 ،پمپ سوزني،
 -1مخزن آب -3 -کوره و راکتور ريفرمينگ -1 ،مبدل گرمايي -1 ،جداکننده فازی

از خوراکي شامل گاز متان (با خلوص  ،)%00/02گاز هيدروژن
(با خلوص  )%00/00و گاز نيتروژن (با خلوص  )%00استفاده شد.
به منظور راه اندازي سامانه و شستشو مسير  ،گاز نيتروژن
در دماي  411 °Cاز بستر کاتاليستي به مدت  1ساعت عبور ميکرد.
سپس به منظور فعالسازي کاتاليست ،گاز هيدروژن در دماي 011 °C
به مدت دو ساعت وارد بستر کاتاليستي ميشد .سپس به منظور
تأمين بخار آب مورد نياز واکنش ،پمپ سوزني در شدت جريان
مورد نظر تنظيم ميشد .پس از چند دقيقه ،شدت جريان متان
توسط يک کنترل کننده شدت جريان ()Alicat, MFC 1slpm
تنظيم ميشد .آب و متان پيش از ورود به کوره با هم مخلوط شده
و وارد  2متر لوله و  51 cmبستر آلومينا در داخل کوره ميشدند.
پس از عبور اين مخلوط از بستر آلومينا ،بخار آب و متان به خوبي
با هم مخلوط شده و وارد بستر کاتاليستي ميشد .همچنين دماي
بستر کاتاليستي در مقدار مشخص تنظيم ميشود .دماي 521 °C
توسط سازنده کاتاليست توصيه شده است ولي در آزمايشهاي
پژوهش حاضر به منظور ارزيابي کاتاليست ،واکنشها در بازهي
دمايي  221 °Cتا  821 °Cانجام شده است .خروجي راکتور از
يک مبدل پوسته ـ لوله عبور کرده و در يک جداکننده فازي ،آب
از ساير گازها جدا ميشد .سرانجام گاز به طور مستقيم وارد بخش
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کروماتوگرافي گازي ( )Iran GC, GC-2552شده و درصد هر گاز
در مخلوط بررسي ميشد
جنس لولهاي که بستر کاتاليستي در آن قرار دارد از فوالد
ضد زنگ  310با قطر يک ـ دوم اينچ است که براي هر آزمايش
 1گرم کاتاليست نيکل بر پايه آلومينا با اندازه ذرهاي 1 mm
در آن بارگذاري ميشود .دماي بستر کاتاليستي توسط کوره تنظيم ميشد.
همچنين يک ترموکوپل نوع  Kدر خروجي بستر ،دماي گازهاي
خروجي را نشان ميداد .تمامي آزمايشها در فشار اتمسفري
انجام شد .براي آناليز گازهاي متان ،کربن دي اکسيد و
کربن منواکسيد با دستگاه کروماتوگراف گازي از ستون ،Propack Q
آشکارساز  FIDبه همراه يک متانايزر و گاز حمل کننده هيدروژن
در دماي ستون  21 °Cاستفاده شد .همچنين گاز هيدروژن در دستگاه
کروماتوگرافي گازي با استفاده از ستون غربال مولکولي ،5A
آشکارساز  TCDو گاز حامل آرگون در دماي ستون  21 °Cآناليز شد.
براي اطمينان از درستي دادههاي به دست آمده از کروماتوگرافي گازي،
هر آزمايش دوبار يا بيشتر تکرار شد .اگر اختالف معنيداري
در نتيجهها به دست آمده ميآمد ،آزمايش دوباره تکرار ميشد.
دادههاي ارايه شده ميانگين نتيجهها آزمايشهايي هستند که
با دقت انجام شدهاند.

علمي ـ پژوهش

بررسي عملکرد کاتاليست صنعتي فرايند ريفرمينگ بخار آب با متان ...

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،63شماره 1693 ،1

10

10

30
40

30
40

20

400

610

600

210

200

100

110

0

10

درصد

درصد تبديل متان

100

100

20

0
900

100

100

300

0
100

دما )(°C

زمان )(min

شکل 2ـ نمودار تغيير درصد تبديل متان با زمان در فرايند ريفرمينگ
کاتاليستي بخار آب با متان ( )mole H2O/mole CH4=3در دماهای گوناگون.

شکل 6ـ نمودار تغيير درصد تبديل متان و درصد مولي هيدروژن با دما
در فرايند ريفرمينگ کاتاليستي بخار آب با متان (.)mole H2O/mole CH4=3

نتيجهها و بحث

بررسي پايداري کاتاليست

در اين بخش نتيجههاي بهدست آمده از آزمايشهاي گوناگون
در واکنش ريفرمينگ بخار با متان ارايه و بحث ميشود .پايداري
کاتاليست ،بررسي اثر دما ،بررسي اثر نسبت خوراکها و همچنين
اثر اندازه ذرههاي کاتاليست مواردي هستند که به آن پرداخته ميشود.
به منظور مقايسه و همچنين ارزيابي بهتر کاتاليست صنعتي،
يک نمونه از کاتاليست مستعمل نيز مورد آناليز و بررسي قرار ميگيرد.
درصد تبديل متان ،درصد مولي هيدروژن ،انتخاب پذيري  COو
بازده توليد هيدروژن به ترتيب طبق روابط ( )4تا ( )5محاسبه شدهاند ].[1-3
در اين روابط  niنشان دهنده شدت جريان مولي گاز  iميباشد.
ورودي و خروجي هر گاز نيز به ترتيب با زيرنويس  inو out
نوشته شده است.
Methane conversion (%) 
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علمي ـ پژوهشي
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به منظور ارزيابي غير فعال شدن کاتاليست ،آزمايشهاي
پايداري در چهار دماي  521 °C ،021 °C ،221 °Cو 821 °C
انجام شد .براي هر آزمايش از کاتاليستهاي تازه استفاده شد.
اين آزمايشها از دو نظر داراي اهميت است )1 :زمان درست
داده برداري در هر دما مشخص ميشود و  )2غير فعال شدن کاتاليست
در دماهاي متوسط (دماي  221 °Cو  )021 °Cدر مقايسه
به دماهاي باال ( 521 °Cو  )821 °Cبررسي ميشود .نتيجههاي
به دست آمده از آزمايشهاي پايداري کاتاليست در شکل 2
آورده شده است .همانگونه که از اين شکل مشخص است ،تبديل متان
در دماي  521 °Cو  821 °Cبه تقريب ثابت و در دماي  221 °Cو
 021 °Cدر طول زمان آزمايش کاهش مييابد و سپس به مقداري
مجانب ميشود .ميزان کاهش تبديل در دماي  021 °Cنسبت
به دماي  221 °Cکمتر است .همچنين ميزان اختالف درصد تبديل
نهايي بين دماي  521 °Cو  821 °Cنسبت به دماي  521 °Cو
 021 °Cبسيار کمتر است.
بررسي اثر دما

2

 nH

,out

4

n CH

CO selectivity 

Hydrogen yield 

شکل  3نمودار تغييرهاي درصد تبديل متـان و درصـد مـولي
هيدروژن توليد شده را با دما نشان ميدهد .با توجه به اين شـکل
با افزايش دما ،درصد تبديل متان و درصد مولي هيدروژن ،افزايش
مييابد ولي بعد از دماي  521 °Cافزايش درصد مـولي هيـدروژن
بسيار کند است و به سمت مقـدار ثـابتي ميـل مـيکنـد .در واقـع
در دماهاي باالتر از  521°Cگرچه درصد تبديل متان افـزايش مـييابـد،
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شکل 4ـ نمودار تغيير انتخاب پذيری  COو  CO2و بازده توليد
هيدروژن با دما در فرايند ريفرمينگ کاتاليستي بخار آب با متان ( mole
.)H2O/mole CH4=3

مقدار درصد هيدروژن افزايش محسوسي ندارد .اين موضوع به علت
واکنش تبديل آب ـ گاز ميباشد (واکنش ( .))2با افزايش دما،
واکنش تبديل آب ـ گاز که واکنشي گرمازا است ،تمايل دارد
در جهت برگشت صورت پذيرد و بنابراين مقدار هيدروژن با روند
ثابت افزايش نمييابد .براي درک بهتر اين موضوع در شکل 4
نمودارهاي انتخاب پذيري  COو  CO2توليد شده در واکنش و
در دماهاي گوناگون آورده شده است .با توجه به اين شکل
در دماهاي متوسط انتخاب پذيري  CO2نسبت به  COبيشتر است،
چون در اين دماها واکنش تبديل آب ـ گاز مستعد انجام است.
در دماهاي باال به تدريج انتخاب پذيري  CO2کاهش و CO
افزايش مييابد .بنابراين مشخص است که در دماهاي باال هيدروژن
توليدي ناشي از واکنش تبديل آب-گاز کاهش مييابد و باعث ميشود
شيب نمودار درصد مولي هيدروژن در شکل  3کاهش يابد.
در نمودار شکل  4بازده توليد هيدروژن نيز به منظور انتخاب
مناسبترين دما از حيث توليد هيدروژن آورده شده است.
با توجه به اين نمودار ،بازده توليد هيدروژن تا دماي نزديک به ،521°C
با شيب زياد و بعد از آن با شيب کم به عدد  2/0مجانب ميشود.
به عبارت ديگر ،افزايش دما از  521 °Cبه  821 °Cتأثير بهسزايي
در بازده توليد هيدروژن ندارد ،بهعالوه مقدار گاز  COرا نيز
افزايش ميدهد که خوشايند نيست .اين موضوع در شکل  3نيز
به صورت ديگري خود را نشان داده است .در شکل  ،3در دماي
بيش از  521 °Cدرصد مولي هيدروژن تغيير چشمگيري نميکند.
به نظر ميرسد ،مناسبترين دما با توجه به پايداري مناسب توليد
110
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هيدروژن ( شکل  )2و بازده توليد هيدروژن ( شکل  )4دماي
 521 °Cاست .مقدار  COدر اين دما را ميتوان توسط راکتورهاي ديگر
مانند تبديل آب-گاز دما باال و دما پايين و همچنين با استفاده از
روش  PSAکاهش داد [.]21-23
بررسي اثر نسبت مولي بخار به متان

نسبت مولي بخار به متان از پارامترهاي بسيار مهم در فرايند
ريفرمينگ بخار آب با متان است به همين جهت آزمايشهايي
براي ارزيابي اين پارامتر در دماهاي گوناگون صورت گرفت .شکل 2
نمودار تغيير درصد تبديل متان بر حسب نسبت مولي بخار به متان را
در دماهاي گوناگون نشان ميدهد .با توجه به اين شکل،
در دماهاي  521 °Cو  821 °Cبا افزايش نسبت بخار به متان
تا عدد  ،4درصد تبديل متان با شيب کمي افزايش مييابد و پس از آن
ثابت ميشود .همچنين افزايش اين نسبت در دماي 021 °C
باعث افزايش تبديل متان با شيب کمي ميشود .در واقع افزايش
بخار ورودي به سامانه به منظور افزايش درصد تبديل متان
توجيه پذير نيست.
شکل  0نمودار تأثير نسبت مولي بخار به متان را بر انتخاب پذيري
 COنشان ميدهد .همانگونه که مشخص است با افزايش نسبت
بخار به متان ميزان انتخاب پذيري  COدر دماهاي گوناگون کاهش
مييابد .اين موضوع در دماي  021 °Cبا شيب بيشتري اتفاق
افتاده است .در واقع افزايش بخار از حيث کاهش ميزان گاز CO
بهويژه در دماي  021 °Cمناسب به نظر ميرسد ،ولي ممکن است
کاتاليست بهواسطه اکسيد شدن غير فعال شود ] [0و همچنين هزينه
تأمين بخار بايد از نظر اقتصادي بهصرفه باشد .به همين دليل
در صنعت اين نسبت در بازهي  2/2-4تنظيم ميشود [.]24
به منظور درک بهتر نقش بخار در واکنش ريفرمينگ بخار آب
با متان واکنشهاي محتمل که منجر به توليـد کـربن مـيشـوند،
در جدول  2آورده شدهاند .واکنشهاي رديف ( )2تا ( )0به دليل مقـدار
بسيار کم ثابت تعادل و منفي بودن آنتالپي ،از نظـر ترمودينـاميکي
در جهت راست (در شرايط واکنش ريفرمينگ بخـار آب بـا متـان)
انجام نميشوند .اما واکنش رديف ( )1با توجه بـه ثابـت تعـادل و
آنتــالپي واکــنش مســتعد انجــام اســت .اگــر واکــنش ردي ـف ()1
به دليلهايي صورت پذيرد ،زماني کربن توليد شـده توسـط وارون
واکنشهاي رديف ( )2تا ( )0به گازهاي گوناگون تبديل ميشـود،
که بخار آب کافي در محيط وجود داشته باشـد .بـه عبـارت ديگـر
بخـار آب باعــث مــيشــود کــربن توليــدي از واکــنش رديــف ()1
علمي ـ پژوهش
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جدول 2ـ واکنشهای محتمل برای تشکيل کربن روی کاتاليست در فرايند ريفرمينگ کاتاليستي بخار آب با متان []21 ،23

واکنش و ثابت تعادل

رديف
1

)KPi=4.161 107 exp (-10614/T

CH4⇆C+2H2

54/8

2

)KPi=5.744 10-12 exp (20634/T

2CO⇆C+CO2

-153/3

3

)KPi=3.173 10-10 exp (16318/T

CO+H2⇆C+H2O

-131/3

4

)KPi=1.753 10-8 exp (12002/T

2

)KPi=4.190 10-12 exp (22022/T

0

)KPi=0.730 exp (1388/T

CO2+2H2⇆C+2H2O

-01

CH2+2CO⇆3C+2H2O

-185/0

CH4+CO2⇆2C+2H2O

-12/3
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شکل  1ـ نمودار تغيير درصد تبديل متان بر حسب نسبت بخار به
متان در دماهای گوناگون در فرايند ريفرمينگ کاتاليستي بخار آب
با متان.

شکل  3ـ نمودار تغيير انتخاب پذيری  COبر حسب نسبت مولي بخار
به متان در دماهای گوناگون در فرايند کاتاليستي ريفرمينگ بخار آب
با متان.

توسط وارون واکنشهاي رديف ( )2تا ( )0تبديل به گازهاي ديگر
شود و باعث مسموم شـدن کاتاليسـت و افـت فعاليـت آن نشـود.
با توجه به شکلهاي  2و  0به نظر ميرسد بـراي دمـاي 521 °C
نســبت بخــار بــه متــان  3هــم تبــديل مناســبي دارد (شــکل ،)0
هم کاتاليست پايداري مناسبي دارد (شـکل  )2و همچنـين مقـدار
انتخاب پذيري  COبه حد قابل پذيرشي رسيده است (شکل .)0

نشان ميدهد .با کاهش اندازه ذرهها تا عدد  1/155 mmتبديل متـان
به  08/03ميرسد که به معني اين است که به تقريب واکنش در جهـت
رفت کامل شده است .همچنين درصد مولي هيدروژن به بيشترين حـد
خود ميرسد .به علت کم بودن مقدار کاتاليسـت ( ،(1 gدر زمـان انجـام
اين واکنشها افت فشار چشمگيري ديده نشد ،ولـي در مقيـاسهـاي
صنعتي استفاده از اندازههاي ريز کاتاليست ،باعـث افـت فشـار زيـادي
ميشود .با توجه با شکل  5ميتوان به اين نتيجه رسيد که افـزون بـر
جنس کاتاليست و شرايط عملياتي ،مقاومت نفوذ انتقال جـرم نيـز تـأثير
بهسزايي در درصد تبديل متان و ميزان توليد هيدروژن دارد.

بررسي اثر اندازه ذرههاي کاتاليست

اندازه ذرههاي کاتاليست ميتواند بر روي مقاومت داخلي انتقال جرم
(مقاومت ديفيوژن) اثر بگـذارد .يـافتن انـدازه ذرهاي بـراي کاتاليسـت
که اين مقاومت حداقل شود ،از نظر مطالعههاي سينتيکي و همچنـين
از نظر افزايش ميزان توليد هيدروژن اهميت دارد .شکل  5اثر تغيير اندازه
ذرههــاي کاتاليســت بــر تبــديل متــان و درصــد مــولي هيــدروژن را
علمي ـ پژوهشي

بررسي علّتهاي غير فعال شدن کاتاليست Ni/Al2O3

به منظور بررسي علل غير فعال شـدن کاتاليسـت در دماهـاي
گوناگون ،آزمايشهايي به مدت  321دقيقه و با نسـبت بخـار بـه متـان
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جدول 6ـ درصد کربن رسوب کرده روی کاتاليست در اين پژوهش و کاتاليست مستعمل در صنعت
در فرايند ريفرمينگ کاتاليستي بخار با متان (.)mole H2O/mole CH4=3
دما )(°C

221

021

521

821

درصد وزني کربن

1/8

1/2

>1/1

>1/1

کاتاليست مستعمل در

صنعت()1

1/0

( )1شرايط کاتاليست مستعمل :به مدت  8سال در دماي  521°Cو نسبت بخار به متان  3در فرايند ريفرمينگ.
100

90

درصد

10

10

1/2

1

0/1

0/3

0/4

0/2

0

30

قطر کاتاليست )(mm

شکل  1ـ مقدار تغيير درصد تبد يل متان و درصد مولي هيدروژن
توليدی بر حسب اندازه ذرههای کاتاليست در فرايند ريفرمينگ
کاتاليستي بخار با متان .

برابر با  ،3انجام شد .براي بهدست آوردن مقدار کربن رسـوب کـرده
روي کاتاليست از آناليز  CHNاستفاده شـد .جـدول  3مقـدار کـربن
رسوب کرده روي کاتاليسـت اسـتفاده شـده در صـنعت و همچنـين
کاتاليســتهــاي مــورد اســتفاده در آزمــايشهــاي ايـن پــژوهش را
نشان ميدهد .با توجه به اين جدول ،کاتاليست مـورد اسـتفاده در مـدت
انجام آزمايش در دماي کم ( 221 °Cو  )021 °Cدچار رسوب کربن
ميشود و بنابراين به مراتب اين رسوب در طـوالني مـدت بـيشتـر
خواهد بود و کاتاليست را به طور کامل غير فعال مـيکنـد .در واقـع
با کاهش دما ،مقدار هيدروژن توليدي کاهش يافته و در نتيجـه فعاليـت
کاتاليست را کاهش يافته است که در نتيجه کربن رسـوب کـرده روي
سطح کاتاليست توانايي واکنش ندارد همچنطن با پوشاندن سـايتهـاي
فعال سطح کاتاليست ،غير فعال شدن را تشديد کرده است .بنـابراين
کاتاليســتهــايي کــه بــه عنــوان کاتاليســتهــاي دمــاي متوســط
توسعه داده ميشوند ،بايد همزمان هم تبديل باال داشته باشند و هم
مقاومتي مناسب براي رسوب کربن در زمانهاي زياد داشته باشند.
)2( Scherrer
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نکتــه داراي اهميــت دربــاره اي ـن کاتاليســت آن اســت کــه
در دماهاي باال ( 521 °Cو  )821 °Cنسبت به رسوب کربن بسيار
مقاوم است .در دماهاي باال تقريبا رسـوبي از کـربن ديـده نشـده اسـت.
بهدليل محدوديت آزمايشگاهي امکان انجام آزمايش در زمانهاي
بسيار زياد وجود نداشـت ،بنـابراين بـراي بررسـي رسـوب کـربن
در دماهاي باال و مدت زمـام طـوالني از آنـاليز  CHNکاتاليسـت
استفاده شده در صنعت استفاده شد .اين نمونه در صنعت در دمـاي
 521 °Cو نسبت بخار به متان به تقريب  3به مدت حدود  8سال
در جريان( )1بوده است .با توجه به جدول  3مقدار کربن تشـکيل شـده
طي اين مدت بـر روي کاتاليسـت صـنعتي مقـدار نـاچيزي اسـت
( 1/0درصد) و ميتوان نتيجه گرفت که کاتاليست در دماهاي بـاال
نسبت به رسوب کربن مقاوم است.
ســينترينگ ،فراينــد تجمــع و رشــد بلــورهــاي فلــز فعــال
در کاتاليست ميباشد که منجر به از دست رفتن سايتهاي فعـال و
درنتيجه کاهش فعاليت کاتاليست ميشود .به منظور بررسـي افـزايش
اندازه بلورهاي نيکل بعد از انجام آزمايشها در شـرايط گونـاگون،
از طيف  XRDبه همراه معادله شيرر( )2استفاده ميشود [.]25 ,28
به علت کم بودن زمان آزمـايش ،سـينترينگ در کاتاليسـتهـاي
مورد استفاده در اين پژوهش ديـده نشـد .شـکل  8طيـف XRD
مربوط به کاتاليست مستعمل در صنعت و کاتاليست تازه را نشان ميدهد.
با توجه به اين شکل ،مقدار اندازه پيک نيکل براي کاتاليست تـازه
نســبت بــه کاتاليســت اســتفاده شــده کــوچکتر اســت .همچن ـين
بــا اســتفاده از معادلــه شــيرر درصــد افــزايش انــدازه بلــور
براي کاتاليست استفاده شده نسبت به کاتاليست تازه  %28بهدسـت آمـد
(قطر بلور فلز نيکل قبل و بعـد از فراينـد بـه ترتيـب  24/8 nmو
 30/3بهدست آمد) .در واقع با توجه به افزايش چشمگير اندازه بلور
فلز نيکل و همچنين جدول  3مـيتـوان گفـت نقـش سـينترينگ
کاتاليستي نسبت به رسوب کک براي غير فعال شـدن کاتاليسـت
صنعتي در زمانهاي زياد و در دماي باال بيشتر اسـت .بـه دليـل
حضــور هيــدروژن و مقــدار متوســط نســبت بخــار بــه متــان،
)1( On Stream
علمي ـ پژوهش
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شکل  1ـ طيف  XRDمربوط به (الف) کاتاليست نيکل قبل از انجام واکنش و (ب) کاتاليست مستعمل در فرايند ريفرمينگ کاتاليستي بخار با متان
(. )mole H2O/mole CH4=3

کاهش فعاليت کاتاليست توسط اکسيد شدن نيکل محتمل نيست.
همچنين غير فعال شدن توسط گوگرد در طيف  XRDديده نشد.
نتيجهگيري

در اين پژوهش کاتاليست فرايند ريفرمينگ بخار آب با گاز
طبيعي در شرايط گوناگون مورد ارزيابي قرار گرفت .تبديل متان
در طول مدت آزمايش در دماهاي باال ( 521°Cو  )821°Cبه تقريب
ثابت و در دماهاي متوسط ( 221°Cو  )021°Cروند کاهشي داشت.
با افزايش دما ،درصد تبديل متان و درصد مولي هيدروژن افزايش يافت.
همچنين بازده توليد هيدروژن با افزايش دما ابتدا افزايش و پس از
دماي  521°Cبه عدد  2/24مجانب ميشود .انتخاب پذيري
 COو  CO2با افزايش دما به ترتيب افزايش و کاهش مييابد که
به دليل کاهش انجام واکنش تبديل آب ـ گاز در دماي باال است.
با توجه به درصد تبديل متان ،ميزان هيدروژن توليدي و همچنين
مقدار انتخاب پذيري  ،COدما مناسب براي واکنش  521°Cاست.
با افزايش دما بيش از  521°Cميزان هيدروژن توليدي تغيير

چنداني نمييابد ولي انتخاب پذيري  COافزايش مييابد ،که براي
خالص سازي هيدروژن مناسب نيست .با افزايش نسبت بخار به
متان ،ميزان تبديل متان در همه دماها با شيب کم افزايش و
انتخاب پذيري  COکاهش مييابد ،هرچند افزايش بيش از حد آن
به دليل اکسيد شدن فلز نيکل و افزايش هزينهها مناسب نيست.
افزون بر جنس کاتاليست و شرايط عملياتي ،عامل مقاومت انتقال
جرم نقش ويژهاي در تبديل متان دارد به طوري که با کاهش
اندازه ذرههاي کاتاليست از  1 mmبه  1/155 mmتبديل متان از
 52/1به  08/0افزايش يافت .در طول مدت زمان آزمايش،
با افزايش دما مقدار کربن روي کاتاليست کاهش يافت .به نظر ميرسد
عامل سينترينگ سايتهاي فعال نقش بيشتري نسبت به
تشکيل رسوب کک در غير فعال سازي کاتاليست صنعتي دارد
به طوري که در مدت تقريبا  8سال درصد کربن تنها  %1/0و
درصد افزايش قطر بلور فلز نيکل  %28مشاهده شد.
تاريخ دريافت  1305/1/10 :؛ تاريخ پذيرش 1305/0/1 :

مراجع
[1] Gupta R., "Hydrogen Fuel: Production, Transport, and Storage", CRC Press, New York (2008).
[2] Zamaniyan A., Zoghi A., Software Development for Simulation of Reformer Furnace, Iranian
Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 25(4): 55–71 (2006).

علمي ـ پژوهشي

116

1693 ،1  شماره،63 دوره

علي صابری مقدم و علي نوذری

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[3] Anbia M., Hoseini V., Mandegarzad S., Motaee E., Sheykhi S., Synthesis of Nanoporous Metal
Organic Framework MIL-53-Cu and Its Application for Gas Separation, Iranian Journal of
Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 33(4): 25 – 28 (2014).
[4] Halabi MH., De Croon MHJM., Van Der Schaaf J., Cobden PD., Schouten JC., Intrinsic
Kinetics of Low Temperature Catalytic Methane–Steam Reforming and Water–Gas Shift over
Rh/Ce α Zr1−αO2 Catalyst, Applied Catalysis A: General, 389(1): 80-91 (2010).

 غالمرضا؛ مدلسازي فرايند ريفرمينگ گازطبيعي با بخار آب در، حميدرضا؛ کريمي، بهزاد؛ اکرمي،[ وافري2]
:60 )3( ، نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران،راکتور غشايي پاالديم ـ نقره براي توليد هيدروژن خالص
.)1301( 35  تا22
[6] Irani M., Resolving a Challenge in the Modeling of Hydrogen Production Using Steam
Reforming of Methane in Monolith Reactors Using CFD Methods, Advances in Materials
Physics and Chemistry, 2(04): 248-257 (2013).
[7] Mbodji M., Commenge j., Falk l., Steam Methane Reforming Reaction Process Intensification
by Using a Millistructured Reactor: Experimental set up and Model Validation for Global
Kinetic Reaction Rate Estimation, Chemical Engineering Journal, 207(1): 871-884 (2012).
[8] El-Bousiffi M., Gunn D., A Dynamic Study of Steam-Methane Reforming, International
Journal of Heat and Mass Transfer, 50(3): 723–733 (2007).
[9] Van Beurden P., On the Catalytic Aspects of Steam-Methane Reforming. Energy Research
Centre of the Netherlands (ECN), Technical Report I-04-003 (2004).
[10] Bej B., Pradhan N., Neogi S., Production of Hydrogen by Steam Reforming of Methane over
Alumina Supported Nano-NiO/SiO2 Catalyst, Catalysis Today, 207(3): 28-35 (2013).
[11] Kusakabe K., Sotowa K., Eda T., Methane Steam Reforming over Ce–ZrO 2-Supported Noble
Metal Catalysts at Low Temperature, Fuel Processing Technology, 86(3): 319-326 (2004).
[12] Liu Z, Jun L., Roh H., Park S., Hydrogen Production for Fuel Cells Through Methane
Reforming at Low Temperatures, Journal of Power Sources, 111(2): 283-287 (2002).
[13] Chen Y., Wang Y., Xu H., Xiong G., Efficient Production of Hydrogen from Natural Gas
Steam Reforming in Palladium Membrane Reactor, Applied Catalysis B: Environmental,
81(3): 283-294 (2008).
[14] Belhadi A., Trari M., Rabia C., Cherifi O., Methane Steam Reforming on Supported Nickel
Based Catalysts. Effect of Oxide ZrO2, La2O3 and Nickel Composition, Open Journal of
Physical Chemistry, 3(2): 89-97 (2013).
[15] Nieva M., Villaverde M., Monzon A., Steam-Methane Reforming at Low Temperature on
Nickel-Based Catalysts, Chemical Engineering Journal, 235(1): 158-166 (2014).
[16] Halabi M.H., De Croon M.H.J.M., Van der Schaaf J., Cobden P.D., Schouten J.C., Low
Temperature Catalytic Methane Steam reforming over Ceria–Zirconia Supported Rhodium,
Applied Catalysis A: General, 389(1): 68-79 (2010).

علمي ـ پژوهشي

114

1693 ،1  شماره،63 دوره

... بررسي عملکرد کاتاليست صنعتي فرايند ريفرمينگ بخار آب با متان

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[17] Soria M.A., Mateos-Pedrero C., Guerrero-Ruiz A., Rodríguez-Ramos I., Thermodynamic and
Experimental Study of Combined dry and Steam Reforming of Methane on Ru/ZrO2-La2 O3
Catalyst at Low Temperature, International Journal of Hydrogen Energy, 36(23): 1521215220 (2011).
[18] Angeli Sofia D., Monteleone G., Giaconia A., Lemonidou AL., State-of-the-Art Catalysts for
CH4 Steam Reforming at Low Temperature, International Journal of Hydrogen Energy, 39(5):
1979-1997 (2014).
[19] Deevi S., Sikka V., Nickel and Iron Aluminides: an Overview on Properties Processing, and
Applications, Intermetallics, 4(5): 357-375 (1996).
[20] Lisboa J., Santos D., Passos F., Noronha F., Influence of the Addition of Promoters to Steam
Reforming Catalysts, Catalysis Today, 101(1): 15-21 (2005).
[21] Delgado J., Águeda V., Uguina M., Sotelo J., Adsorption and Diffusion of H2, CO, CH4, and
CO2 in BPL Activated Carbon and 13X Zeolite: Evaluation of Performance in Pressure Swing
Adsorption Hydrogen Purification by Simulation, Industrial & Engineering Chemistry
Research, 53(40): 15414-15426 (2014).
[22] Jeong D., Jang W., Shim J., Han W., Low-Temperature Water–Gas Shift Reaction over
Supported Cu Catalysts, Renewable Energy, 65(1): 102-107 (2014).
[23] Jeong D., Subramanian V., Shim J., Jang W., High-Temperature Water Gas Shift reaction over
Fe/Al/Cu Oxide Based Catalysts Using Simulated Waste-Derived Synthesis Gas, Catalysis
Letters, 143(5): 438-444 (2013).
[24] Liu K., Song C., Subramani V., "Hydrogen and Syngas Production and Purification
Technologies", John Wiley & Sons, New York (2010).
[25] Xu J., Froment G., Methane Steam Reforming, Methanation and Water‐Gas Shift: I. Intrinsic
Kinetics, AIChE Journal, 35(1): 88-96 (1989).
[26] Hou K., Hughes R., The Kinetics of Methane Steam Reforming over a Ni/α-Al2O Catalyst,
Chemical Engineering Journal, 82(1): 311-328 (2001).
[27] Sehested J., Carlsson A., Janssenset T., Hansen P., Sintering of Nickel Steam-Reforming
Catalysts on MgAl2O4 Spinel Supports, Journal of Catalysis, 197(1): 200-209 (2001).
[28] Christensen K., Chen D., Lodeng R., Holmen A., Effect of Supports and Ni Crystal Size on
Carbon Formation and Sintering During Steam Methane Reforming, Applied Catalysis A:
General, 314(1): 9-22 (2006).

111

علمي ـ پژوهشي

