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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

تأثير افزودن آلومينا در عملکرد نانوکاتاليست CuO-ZnO-CeO2

برای استفاده در ريفورمينگ متانول در حضور بخار آب
شهاب مينائي ،محمد حقيقي* ،+حسين عجمين ،مظفر عبدالهيفر
دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه صنعتي سهند ،شهر جديد سهند ،تبريز ،ايران

چكيده :فعاليت کاتاليستي و انتخاب پذيري هيدروژن در کاتاليستهاي مس بنيان که توسط اکسيدهاي فلزي
 CeO2 ،ZnOو  Al2O3بهبود يافتهاند ،براي توليد گزينشي هيدروژن در فرايند ريفورمينگ متانول با بخارآب
مورد ارزيابي قرار گرفته است .نانوکاتاليستهاي  CuO-ZnO-CeO2و  CuO-ZnO-CeO2 -Al2O3به روش احتراقي
(اوره به عنوان سوخت سنتز احتراقي) براي مطالعه تاثير افزودن آلومينا در کنار  CeO2بر روي ويژگيهاي فيزيکي شيميايي و
عملکرد کاتاليستي سنتز شدند .آناليزهاي  BET ،SEM-EDX ،FeSEM ،XRDو  FT-IRبراي شناسايي ويژگيهاي
فيزيکي شيميايي نمونههاي سنتزي استفاده شد .ساختار بلوري گونههاي  CeO2 ،ZnO ،CuOدر الگوهاي پراش اشعه ايکس
ديده شد .حضور آلومينا به علت مقدار کم و يا ساختار بيشکل آن به وسيله آناليز  XRDقابل ديدن نبود ولي
توسط آناليزهاي  EDXو  FT-IRديده شد .تصويرهاي  FESEMنانو بودن ذرهها را اثبات کرد و همچنين حفرههاي
سنتز احتراقي نيز در اين تصويرها ديده مي شوند .مطالعههاي مربوط به فعاليت کاتاليستي نشان از افزايش تبديل
متانول و انتخاب پذيري هيدروژن با افزودن آلومينا در کنار سريا اکسيد دارد درحالي که انتخابپذيري  COبه عنوان
فراوردهي ناخواسته کاهش پيدا کرده است.
واژههاي كليدي :آلومينا؛ CuO-ZnO-CeO2؛ ريفورمينگ متانول؛ هيدروژن.
KEYWORDS: Alumina; CuO-ZnO-CeO2; Methanol Reforming; Hydrogen.

مقدمه

طي چند دهه گذشته ،افزايش ناگهاني وسايل نقليه توليدي
همگام با افزايش جمعيت جهان ،با محاسبه ميزان سوخت مصرفي
براي تأمين انرژي مورد نياز ،جامعه بشري را با مشکلهايي
مانند آلودگي هوا ،تمام شدن تدريجي منبعهاي فسيلي و اثر گلخانهاي
گازهاي آالينده بلند شده از اين وسايل نقليه رو به رو کرده است.
يکي از راهکارهاي دستيابي به انرژي پاک و ارزان استفاده از پيلهاي
سوختي است [ 4ـ  .]1پيلهاي سوختي هيدروژن را به عنوان
خوراک به انرژي الکتريکي الزم براي سامانه نيرومحرکه خودرو
*عهده دار مکاتبات
علمي ـ پزوهشي

تبديل ميکنند .مشکل اصلي حجم باالي هيدروژن و نبود امکان
حمل آن به لحاظ ايمني است ،که مسير را براي يافتن روشي
براي توليد هيدروژن در محل مصرف آن تغيير مي دهد .در اين ميان
واکنش ريفورمينگ متانول با بخار آب به عنوان مسيري قابل اعتماد
براي توليد درجاي هيدروژن شناخته شده است .متانول
برتريهايي چون نسبت هيدروژن به کربن باال ،دانسيته انرژي
باال ،انرژي مصرفي کمتر و انجام واکنش در دماي پايين
( )153-053˚Cو کاهش ميزان دوده توليدي به علت غيبت
+E-mail: haghighi@sut.ac.ir
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شهاب مينائي و همکاران

پيوند  C-Cبه عنوان عامل غيرفعال کننده کاتاليست ريفورمينگ
متانول با بخارآب دارد [ .]5 ,6همچنين متانول برتري سازگاري
با زيربناهاي موجود ،ظرفيت توليد انبوه و امتزاج پذيري خوب با آب
براي تنظيم جريان خوراک با نسبتهاي گوناگون آب به متانول،
براي کنترل سادهتر مسير واکنش را نيز با خود به همراه دارد [ 7ـ .]5
ريفورمينگ متانول با بخار آب بيشترين ميزان هيدروژن به ازاي
مول متانول را توليد و براي فرايند خود نيازي به دماهاي باال ندارد
درحالي که براي فرايند ريفورمينگ متان دماهاي باال ()033-1333°C
مورد نياز است [ 13ـ  .]0اگرچه هدف ريفورمينگ متانول
با بخارآب توليد هيدروژن است ،فراوردههاي جانبي ديگري نيز
توليد ميشوند که بايستي در نظر گرفته شوند .سه واکنش اصلي
در طي فرايند به شرح زير ميباشند:
 H298   49 / 7 kJ / mol

CH3 OH  H2 O  CO2  3H2

 H298   90/ 7 kJ / mol

CH3 OH  CO  2H2

 H298   41/ 2 kJ / mol

CO  H2 O  CO2  H2

در کنار متانول و آب واکنش نداده ،فراوردههاي واکنش شامل
هيدروژن ،کربن دي اکسيد ،و مقدار کمي کربن مونواکسيد است [.]11 ,11
با يادآوري اينکه هيدروژن توليدي در پيلهاي سوختي کاربرد دارد،
روشن است که کربن مونو اکسيد توليدي بايستي کمينه شود
و به طور خاص بايستي بيشترين ميزان آن کمتر از  13 ppmباشد،
در غير اينصورت کاتاليست آند پيل سوختي را غير فعال کرده و
موجب بروز پديده گرفتگي در راکتورهاي غشايي ميشود[.]5
اين امر اهميت عملکرد کاتاليستي را برجسته ميکند .در حالت
ايده آل ،کاتاليست بايستي براي دستيابي به مقدارهاي باالي
هيدروژن و امکان کاهش جزئي  COتوليدي به ترتيب به شدت
فعال و انتخاب پذير بوده و سرانجام پايداري طوالني مدتي از خود
به نمايش بگذارد .کاتاليستهاي فرايند را مي توان به دو دسته
کاتاليستهاي مس بنيان و کاتاليستهاي گروه 0-13
جدول تناوبي تقسيم کرد .در حالت ايدهآل ،کاتاليست بايستي براي
توليد مقدارهاي بيشتر هيدروژن به شدت فعال بوده و براي
کاهش ميزان کربن مونواکسيد توليدي ،به شدت انتخاب پذير
باشد و در پايان پايداري طوالني مدت از خود به نمايش بگذارد.
کاتاليستهاي مس بنيان به علت فعاليت و انتخابپذيري بااليي
که از خود به نمايش ميگذارند به عنوان کاتاليستهاي رايج
فرايند ريفورمينگ متانول با بخار شناخته ميشوند ،درحالي که
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از مشکل کلوخه شدن در دماهاي باال رنج ميبرند [ 16ـ .]10
در مقايسه با کاتاليستهاي مس بنيان کاتاليستهاي گروه 0-13
انتخابپذيري مشابه ،با پايداري مناسبتر ،اما ميزان هيدروژن
توليدي کمتري به نمايش گذاشتهاند [ .]17فرموالسيون مناسب
کاتاليست شامل بلورهاي مس با پراکندگي مناسب است .به طور عموم
کاتاليستهاي با مقدار مس باال ،ميزان تبديل و انتخاب پذيري
بااليي را از خود به نمايش ميگذارند[ .]10در اين ميان از دو روش
عمده براي بهيود ويژگيهاي کاتاليستي استفاده شده است:
 )1استفاده از اکسيدهاي فلزي به عنوان بهبود دهندهها  )1بهبود
روش و شرايط سنتز .در اين بررسي از روش سنتز احتراقي
به عنوان روشي نوين در سنتز نانو مواد استفاده شده است [.]11 ,13
مخلوطي از سوخت آلي به عنوان عامل کاهشي و مواد پيشساز
اکسيدهاي فلزي به عنوان عامل اکسايشي در حالت نيتراتي،
به علت دماي تجزيه پايين تر و حالليت باال در محيط آبي ،تهيه و
گرما داده ميشود سادگي ،زمان کوتاه سنتز ،مواد خام و تجهيزهاي
ساده مورد نياز همگي در کنار هم توجه را به سمت روش سنتز
احتراقي به عنوان روشي نوين معطوف کرده است .هوانگ و
همکاران براي روشن شدن اثر آلومينا در واکنش  SRMمقدار
 CuOثابت نگه داشته شده و با تغيير مقدار نسبي ZnO/Al1O0
کاتاليستهاي  CuO/ZnO/Al1O0با نسبتهاي متغير سنتز
کردند .طيف  XRDنمونههاي سنتزي نشان مي دهد که افزودن
آلومينا پراکندگي را در کاتاليستهاي CuO/ZnO/Al1O0
بهبود بخشيده است .با وجود همه اينها  Al1O0طبق آناليز ،H2-TPR
اثر تضعيف کننده بر روي ويژگيهاي احيايي کاتاليست داشته
و دماي احيا با افزايش آلومينا افزايش پيدا ميکند در واقع بر هم کنش
قوي بين  Al1O0و  ،CuOباعث تضعيف ويژگيهاي احيايي
 CuOميشود .بنابراين اثر بازدارنده آلومينا روي واکنش SRM
ممکن است به علت تضعيف خاصيت احيايي  CuOو برهم کنش
بين  CuOو  ZnOباشد [ .]11با وجود نقش منفي آلومينا،
مقدارهاي اندک آن با هدف تامين قدرت مکانيکي کاتاليست و
همچنين تأمين سطح مورد نياز براي ساير اکسيدهاي فلزي
برايافزايش سطح تماس بين آنها به ساختار کاتاليست افزوده ميشود
که مقدار بهينه آن براي نمونه سنتزي با روش هم رسوبي
 13درصد وزني گزارش شده است[ .]11اکسيد روي به تناوب
به عنوان بهبود دهنده ويژگيهاي کاتاليستي در کاتاليستهاي
اين فرايند مورد استفاده قرار گرفته که نقش آن به علت بهبود خاصيت
احيايي کاتاليست ميباشد [ .]11در اين بررسي سعي شده تا نقش
علمي ـ پژوهشي
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تأثير افزودن آلومينا در عملکرد نانوکاتاليست ... CuO-ZnO-CeO2

آلومينا در کنار  CeO1در کاتاليستهاي مس بنيان در حضور
مورد بررسي قرار گيرد .به اين منظور دو نمونه نانوکاتاليست CZC
(( )CuO-ZnO-CeO1)43/43/13و )43/43/13/13(( CZCA
 )CuO-ZnO-CeO1 -Al1O0به روش احتراقي سنتز شده و
با آناليزهاي  FESEM ،FTIR ،BET ،XRDو SEM-EDX
اثر آلومينا مورد بررسي قرار گرفته است .در پايان نمونههاي سنتزي
براي آزمون عملکردي در شرايط اتمسفري ،در بازه دمايي
 133-033°Cو  ،GHSV=10000 cm3/gcat.hشکلدهي شدند.
ZnO

بخش تجربی
مواد مورد استفاده در سنتز نانوکاتاليستها

نمونههاي سنتزي متشکل از اجزاي اوليه نيترات مس  0آبه،
روي نيترات  0آبه ،سريا نيترات  6آبه و آلومينيوم نيترات  1آبه
در محلول اوليه به ترتيب به عنوان منبع مس ،روي ،سريا و آلومينا
در دو نمونه نانوکاتاليست سنتزي ميباشند .کليه مواد اوليه ياد شده
به همراه اوره نيترات  ،CO(NH2)2به عنوان سوخت سنتز احتراقي ،از
شرکت  Merckآلمان تهيه شدهاند و بدون فراوري دوباره مستقيم
در سنتز مورد استفاده قرار گرفتند .در مرحلههاي سنتز
از آب مقطر دييونيزه نيز استفاده شده است.
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آزمون عملکرد کاتاليستي شکلدهي ميشود .براي بررسي اثر
افزودن آلومينا بر روي ويژگيهاي نانوکاتاليست سنتزي دو نمونه
با درصد وزني  43/43/13/3( CuO-ZnO-CeO1-Al1O0و
 )43/43/13/13تهيه شدند.
روشهای تعيين ويژگیهای نانوکاتاليستها

ساختار بلوري نانوکاتاليستهاي سنتزي با استفاده از دستگاه
 XRDمدل  Siemens-D5000با سرعت روبشي  3/34 s-1در بازهي
 2θ=15-90ᵒمورد مطالعه قرار گرفت .ريخت شناسي و ساختار سطح
نمونهها توسط آناليز  FeSEMبا دستگاه ()Hitachi S-4160
ديده و ارزيابي شد .سطح مخصوص نانوکاتاليست با جذب
 N1در دماي هيدروژن مايع با استفاده از دستگاه BET
( )Quantachrome chembet-3000اندازهگيري شد .پيش از
اندازهگيري ،گاز هر نمونه در دماي  113ᵒCبه مدت  03دقيقه
تخليه شده است .براي تعيين گروههاي عاملي سطح،
اسپکتروسکوپي فروسرخ ( )FT-IR,UNICAM4600در بازهي عدد
موج  433-4333 cm-1انجام گرفت .از آناليز توزيع انرژي
پرتو ايکس ( ،)EDXمدل ( )VEGA\\TESCANمجهز به آشکارساز BSE
براي تحليل عنصرهاي موجود بر روي سطح بهصورت محلي
استفاده شد.

روش سنتز نانوکاتاليستها

در شکل  1نمودار فرايندي مرحلههاي سنتز آورده شده است.
در اين مقاله از روش سنتز احتراقي اوره نيترات براي بررسي اثر
افزودن آلومينا بر روي ويژگيهاي نانوکاتاليستهاي سنتزي
استفاده شده است .به اين منظور دو نمونه نانوکاتاليست
 )CZC( CuO-ZnO-CeO1و )CZCA( CuO-ZnO-CeO1-Al1O0
سنتز شد .محلول آبي داراي مس نيترات  0آبه ،روي نيترات  0آبه
و سريا نيترات  6آبه براي نمونه (الف) و براي نمونه (ب) با افزودن
آلومينيوم نيترات  1آبه و اوره به عنوان سوخت سنتز احتراقي
به مدت  45دقيقه مخلوط ميشوند ،تا محلول يکنواخت بهدست آيد.
سپس محلول بهدست آمده به منظور تبخير آب و تشکيل ژل
در زمان هم زدن در  03°Cگرما داده ميشود .ژل به دست آمده
در کوره موفلي در دماي  433 °Cقرار داده شد تا شروع به جوشيدن
و سپس احتراق کند و پودر متخلخل به دست آمده از سنتز احتراقي
تشکيل شود .در پايان براي اطمينان از خروج ترکيبهاي آلي
از پودر به دست آمده در دماي  433 °Cبه مدت  0ساعت در جريان هوا،
تحت عمل کلسيناسيون قرار ميگيرد و پودر به دست آمده براي
علمي ـ پزوهشي

روش ارزيابی عملکرد نانوکاتاليستهای سنتزی

نمودار جرياني سامانه ارزيابي عملکرد کاتاليستي (شکل )1
در حالت کلي شامل  0بخش تزريق گاز خوراک ،آزمون راکتوري و
قسمت آناليز گازهاي فراوردهي خروجي ميباشد .خوراک ورودي
به راکتور شامل آب و متانول با نسبت آب به متانول ( 1/5مولي)
ميباشد .براي تأمين اين نسبت از آب و متانول به عنوان خوراک،
گاز آرگون پس از عبور از شدتجريانسنج الکترونيکي
با شدت جريان ثابت  73 cm3/minاز مخلوط آب و متانول درون محفظه
شيشهاي اشباع کننده عبور و به عنوان گاز حامل نسبت مورد نياز
از آب و متانول را با خود حمل ميکند .فرايند ريفورمينگ متانول
با بخار آب درون راکتور شيشهاي  Uشکل با بستر ثابت به قطر
داخلي  ،5 mmتحت فشار اتمسفري انجام ميشود .پيش از آغاز
فرايند ،کاتاليستهاي سنتزي در معرض جريان گازي داراي
 15درصد هيدروژن و آرگون به مدت 0ساعت احيا شدند .براي بررسي
تأثير دما بر عملکرد اکسيدهاي نانوساختاري سنتزي ،مقدار
 3/4 gاز کاتاليستهاي شکلدهي شده درون راکتور بارگذاري
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Cu(NO3)2.3H2O Zn(NO3)2.3H2O Ce(NO3)3.6H2O

)Cu/Zn/Ce (wt/wt/wt
)Cu/Zn/Ce/Al (wt/wt/wt/wt

ºC

ºC

ºC

CuO-ZnO-CeO2-Al2O3 CuO-ZnO-CeO2

شکل 3ـ سنتز احتراقي نانوکاتاليستهای  CuO-ZnO-CeO2و .CuO-ZnO-CeO2-Al2O3

و از سامانه کورهاي با سامانه کنترل دمايي الکترونيکي براي
گرمادهي در بازه دماي 133-033ᵒCاستفاده ميشود .در قسمت
پاياني از دستگاه کروماتوگرافي گازي مجهز به ستون PLOT-U
و آشکارسازهاي  FIDو  TCDو گاز آرگون به عنوان گاز حامل
براي آناليز گازهاي فراوردهي خروجي از راکتور استفاده شد.
نتيجهها و بحث
تعيين ويژگیهای نانوکاتاليستهای سنتزی

آناليز XRD

نتيجههاي به دست آمده از آناليز  XRDنمونههاي سنتزي
 CZCو  CZCAدر شکل  0آورده شده است .با به کارگيري اين
آناليز مي توان اثر افزودن آلومينا بر روي بلورينگي و فازهاي
بلوري در نانوکاتاليست  CZCرا مورد بررسي قرار داد .با مقايسه
الگوهاي  XRDنمونههاي سنتزي با الگوهاي  XRDاستاندارد
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مي توان ديد که فازهاي اکس يد فلزي مربوطه به درست ي
تشکيل شدهاند .همانگونه که ميتوان ديد ،پيکهاي شاخص
 )JCPDS: 01-080-1268( CuOدر 1θهاي  05/6و  00/1درجه و
پيکهاي شاخص  )JCPDS: 01-076-0704( ZnOدر 1θهاي
 04/4 ،01/7و  06/1درجه ،در هر دو نمونه نشاندهنده حضور
فاز بلوري  CuOبه عنوان فاز فعال و  ZnOبه عنوان تقويتکننده
در ساختار نانوکاتاليست سنتزي ميباشند .به علت همپوشاني
پيکهاي شاخص سريا اکسيد ()JCPDS: 01-075-0076
در 1θهاي  47/7و  56/6با پيکهاي شاخص  ZnOنميتوان
با اين پيکها به حضور سريا اکسيد در ساختار نانوکاتاليست
استناد کرد ،ولي پيک شاخص موجود در  1θبرابر  10/0درجه
در نمونه (الف) که بدون آلومينا ميباشد ،ديده ميشود،
درحالي که در نمونه (ب) پيک مربوطه با شدت بسيار کمتري
قابل ديدن است .که اين ميتواند به دليل پراکندگي باالي سريا
علمي ـ پژوهشي

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

تأثير افزودن آلومينا در عملکرد نانوکاتاليست ... CuO-ZnO-CeO2

Methanol Steam Reforming Cata-Test
)(MSR-LPCT

PRV: Pressure Regulator Valve
R:
Reactor
RV: Relief Valve
TIC: Temp. Indicator & Controller
V:
Valve
3WV: 3-Way Valve

)Reactor and Catalysis Research Center (RCRC
Sahand University of Technology
Tel. : (+ 98 411) 3458096
Fax : (+ 98 411) 3444355
E-mail: rcrc@sut.ac.ir
Web: http://rcrc.sut.ac.ir

Sahand New Town
Tabriz
East Azarbaijan, Iran
GPO Box: 51335-1996
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Notations:
C:
Cylinder
GC: Gas Chromatography
FM: Flow Meter
NRV: Non-Return Valve
NV: Needle Valve
PI:
Pressure Indicator

PI-02
Ar

Ar

)FM (02
NV-02

NRV-02

PI-01
3WV-01

3WV-02

Ar

)FM (01

Ar+CH3OH

NV-01
NRV-01

Feed
to reactor

Feed
to GC

Ar

3WV-03

Ar

Vent
Reactor
inlet

Reactor
outlet

CH3OH

Saturator
3WV-04
PRV-01

Cooler

Feed
to GC

Vent

Electrical heating
furnace with
temperature
controller

Products
to GC

Ar
Air
H2

Vent

GC-01

Temperature
Controller

Controlled
power supply

PRV-02

Ar

Ar

GC
H2

Air

Ar

TIC-01
R-01
Furnace/Reactor

C-03 C-04 C-05

C-02

C-01

شکل 2ـ سامانه ارزيابي عملکرد نانوکاتاليستهای  CuO-ZnO-CeO2و  CuO-ZnO-CeO2-Al2O3برای توليد هيدروژن
با استفاده از ريفورمينگ متانول در حضور بخار.
Al2O3
CeO2
ZnO
CuO

) CuO-ZnO-CeO2

(

a.u.

( ) CuO-ZnO-CeO2-Al2O3
)CuO (Monoclinic, 01-080-1268

)ZnO (Hexagonal, 01-076-0704

)Al2O3 (Cubic, 00-004-0880

)CeO2 (Cubic, 01-075-0076

)2θ(º

شکل 2ـ آناليز پراش اشعه  Xنانوکاتاليستهای سنتزی به روش احتراقي
اوره -نيترات( :الف)  CuO-ZnO-CeO2و (ب) .CuO-ZnO-CeO2-Al2O3
علمي ـ پزوهشي

در نمونه سنتزي با ماده پيشساز آلومينيوم نيترات به علت
مقدار نيترات باالتر در ژل اوليه و تأمين سطح باال توسط حضور
آلومينا نسبت داد .متأسفانه پيک شاخص آلومينا را در الگوهاي
بهدست آمده نميتوان ديد که به علت مقدار کم آن و
پراکندگي باالي آن به نسبت ساير اکسيدهاي فلزي موجود
و يا حضور آن به صورت بيشکل باشد [ .]14-11نديدن پيک
فاز اسپينلي اکسيد  CuAl2O4به عدم تشکيل يا مقدارهاي کم آن
نسبت داده مي شود .با توجه به مطالعههاي گذشته ،کمترين
دماي الزم براي تشکيل فاز اسپينلي  033ᵒCميباشد که در اين صورت
تشکيل نشدن آن محتملتر به نظر ميرسد ،چون بيشترين
دمايي که نمونههاي سنتزي تحمل کرده اند ،دماي کلسيناسيون
 433°Cاست [ .]14در حالت کلي ميتوان به اين نکته نيز اشاره کرد
که استفاده از آلومينا با تامين سطح ،باعث افزايش پراکندگي
فاز فعال و اکسيدهاي فلزي نسبت به نمونه  CZCشده ،چرا که
به ازاي ترکيب درصد ثابت از  CuOو  ZnOبا افزودن آلومينا
از شدت پيک آنها کاسته شده و پهنتر شده اند.
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(

500nm

300nm
( ) CuO-ZnO-CeO2-Al2O3

500nm

300nm

شکل 6ـ آناليز اسکن الکتروني روبشي (  ) FESEMنانوکاتاليستهای سنتزی به روش احتراقي اوره -نيترات( :الف)  CuO-ZnO-CeO2و
(ب) .CuO-ZnO-CeO2-Al2O3

آناليز FESEM

ريخت شناسي و ويژگيهاي سطح نانوکاتاليست سنتزي را
به صورت محلي ميتوان با آناليز  FESEMبررسي کرد که در شکل 4
نتيجههاي به دست آمده از اين آناليز در دو مقياس بزرگنمايي
 033و  533نانومتر ارايه شده است .در هر دو نمونه ميتوان حفرههاي
به دست آمده از خروج گازهاي به دست آمده از احتراق را ديد،
که دليل بر انجام واکنش احتراق در طول فرايند سنتز ميباشد.
با مقايسه تصويرها ميتوان ديد که با افزودن آلومينا ،اندازه ذرهها
نسبت به نمونه بدون آلومينا کاهش پيدا کرده است .با توجه
به محتواي نيترات باال در ژل اوليه نمونه  CZCو نسبت اوره
به نيترات ثابت در فرايند احتراق ،ميزان اوره مصرفي در ژل اوليه
نسبت به نمونه داراي آلومينا  CZCAبيشتر خواهد بود .در نتيجه
با توجه به افزودن نيترات و سوخت اوره در محلول احتراق ،ميزان
گازهاي به دست آمده از احتراق در نمونه (الف) بيشتر بوده و ساختار
متخلخلتري به خود خواهد گرفت .در نتيجههاي به دست آمده نيز
ميتوان ديد که در نمونه (الف) ذرهها به صورت يکنواختتري
توزيع شده و ساختار کلوخهاي به خود نگرفتهاند .همچنين بايستي
به اين نکته نيز اشاره داشت که با توجه به اينکه ذرههاي تشکيل شده
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به ويژه در نمونه  CZCAکوچکتر از  133نانومتر ميباشند درنتيجه
متوسط توزيع اندازه ذرهها در هر دو نمونه در مقياس نانومتري
قرار دارد.
آناليز EDX

آناليز  EDXنمونههاي سنتزي  CZCو  CZCAدر شکل 5
داده شده است .تمامي اکسيدهاي فلزي مورد استفاده در مرحلههاي سنتز
را ميتوان به صورت عنصري در اين آناليز ديد .مقايسه ميان
ترکيب درصد اکسيد نانوساختار سنتزي و ژل اوليه ،درستي مرحلههاي
سنتز را تصديق ميکند .حضور فاز آلومينا که در طيف XRD
نمونه  CZCAقابل ديدن نبود را ميتوان با ديدن آلومينيوم
به صورت عنصري در نتيجههاي به دست آمده از اي ن آنالي ز
اثبات کرد .همچني ن مي توان ميزان پراکندگي را با استفاده از
اين آناليز مورد بررسي قرار داد .از روي آناليز ميتوان به پراکندگي
مناسب عنصر مس به عنوان فاز فعال و سر ي ا به همراه رو ي
به عنوان بهبود دهنده ويژگيهاي کاتاليستي اشاره کرد.
هيچ گونه تجمع ذرهها و کلوخه شدن ديده نميشود و ذرهها از
توزيع مناسبي روي سطح برخوردارند.

علمي ـ پژوهشي
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تأثير افزودن آلومينا در عملکرد نانوکاتاليست ... CuO-ZnO-CeO2

) CuO-ZnO-CeO
( ) CuO-ZnO-CeO
2
2
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(

2.0µm
2.0µm
keV

CuCuZnZnCeCeAlAl OO

keV

( ) CuO-ZnO-CeO
( ) CuO-ZnO-CeO
2-Al2O23-Al2O3

2.0µm
2.0µm
keV

keV

شکل  4ـ آناليز طيف سنجي پراش انرژی پرتو  Xنانوکاتاليستهای سنتزی به روش احتراقي اوره -نيترات( :الف)  CuO-ZnO-CeO2و
(ب).CuO-ZnO-CeO2-Al2O3

آناليز سطح ويژه BET

با توجه به انجام واکنش روي سطح نانوکاتاليستهاي
غيرهمگن ،يکي از ويژگيهاي مهم در نانوکاتاليستها سطح
ويژه است .با استفاده از دستگاه اندازهگيري سطح ويژه BET
اين ويژگي براي هر دو نمونه مورد ارزيابي قرار گرفت .براي نمونه (الف)
سطح ويژه برابر  11 m2/gو براي نمونه (ب) سطح ويژه 17 m2/g
گزارش شده است .همانگونه که در ارزيابي نتيجههاي
به دست آمده از آناليز  FESEMنيز اشاره شد ،با توجه به ميزان
اوره مصرفي بيشتر در نمونه (الف) انتظار تشکيل ساختار
متخلخلتري وجود دارد ولي در نمونه (ب) با توجه به افزودن
آلومينا اندکي افزايش سطح ويژه را ميتوان ديد .در حالت کلي
هما نند نمونههاي سنتزي به روش احتراقي هر دو نمونه
از سطح پايي ني برخوردارند و با توجه به تغ يي ر هاي اندک
علمي ـ پزوهشي

در محتوا ي ن ي ترات و اوره مصرف ي تغ يي ر ها ن ي ز به دنبال آن
اندک بوده است.
آناليز FT-IR

آناليز  FT-IRنمونههاي سنتزي در بازه عدد موج 433-4333cm-1
در شکل  6آورده شده است .آناليز  FT-IRبراي تعيين گروههاي
عاملي سطحي ،گروههاي اکسيد فلزي و پيوندهاي  OHسطحي
مفيد است .به طور عموم پيکهاي مربوط به پيوندهاي فلزي
در بازه  433 cm-1تا  675قرار دارند ،که در هر دو نمونه پيکهاي
مربوط به اين بازه با شدت مناسب ديده ميشوند .پيوند O-Cu-O
روي سطح کاتاليست سنتزي باعث ظهور پيکهايي در حدود
عدد موج  533cm-1و  1004 cm-1مي شود .پيک موجود در عدد موج
 511 cm-1مربوط به حضور  ،ZnOو پيک در نزديکي عدد موج
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عبور )(a.u.

31
41
21

111

2111 2111 3111 3111

عدد موجي

4111 6111 6111

()cm-3

611

211

231

241

221

211

تبديل (%) CH3OH

11

1

دما )(°C

شکل  3ـ آناليز تبديل فوريه پرتو فرو سرخ نانوکاتاليستهای سنتزی به
روش احتراقي اوره -نيترات( :الف)  CuO-ZnO-CeO2و (ب) CuO-
.ZnO-CeO2-Al2O3

شکل 1ـ مقايسه تبديل متانول روی نانوکاتاليستهای سنتزی به روش احتراقي
اوره -نيترات CuO-ZnO-CeO2 :و CuO-ZnO-CeO2-Al2O3.

 501 cm-1معرف حضور آلومينا ميباشد CO1 .و  H1Oجذب شده
توسط سطح و  H1Oموجود در ساختار نمونه باعث ايجاد برخي
پيکهاي ريز در بازه  1333cm-1تا  0533ميشود [ 17ـ .]15
پيکهاي پيرامون  0033-0533 cm-1به پيوند  O-Hو پيکهاي
پيرامون عددهاي موج  1115 cm-1و  1743به حضور  CO1ارتباط
دارد [ 03ـ  ،]15 ،10که هر دو ميتوانند ناشي از رطوبت و CO1
موجود در محيط پيرامون آناليز باشند [ 00ـ .]01

چگالي سطحي مس اکسيد و همچنين تخريب ساختار متخلخل
نانوکاتاليست ميشود ،که در دادههاي بهدست آمده براي تبديل
متانول در دماهاي پايين ميتوان اين اثر را نيز ديد [.]04

ارزيابی عملکرد نانوکاتاليست سنتزی در توليد هيدروژن

مقايسه عملکرد نانوکاتاليست سنتزی در تبديل متانول

براي بررسي و مقايسه عملکرد نانوکاتاليستهاي سنتزي،
مقدار يکسان از هر نمونه درون راکتور بارگذاري کرده و در بازه
دمايي  103-033°Cبا گام افزايشي  13 °Cمورد ارزيابي قرار گرفتند.
براي مقايسه ميزان تبديل به صورت تابعي از دما به صورت نمودار
ستوني در شکل  7آورده شده است .همانگونه که انتظار ميرفت
با توجه به پراکندگي مناسب اکسيدهاي فلزي در نمونه داراي
فاز آلومينا ،اين نمونه ميزان تبديل بيشتري از خود به نمايش
گذاشته است .بايستي به اين نکته نيز اشاره کرد که محتواي
سريا اکسيد با توجه به ويژگيهاي يگانهي اکسايشي و
کاهشي آن و اثر هم افزايي آن با فاز فعال مس اکسيد
نقش تعيين کننده در کاتاليستهاي فرايند ريفورمينگ متانول دارد.
مقدار  13درصد وزني به عنوان مقدار بهينه براي سريا اکسيد
در نظر گرفته شده است و افزايش مقدارهاي بيشتر باعث کاهش
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در شکل  0انتخابپذيري اکسيدهاي نانوساختار سنتزي
در دماهاي گوناگون نسبت به فراوردههاي اصلي واکنش ،CO1
 H1و  COکه طي واکنش جانبي وارون گاز آب به عنوان فراوردهي
ناخواسته توليد ميشود ،آورده شده است .در شکل  0انتخاب
پذيري نسبت به فراوردهها به صورت مقايسهاي آورده شده است
که ميتوان ميديد ،در همه دماها به ويژه در دماهاي پايين که
نقش فعاليت کاتاليستي با کاهش انرژي فعالسازي براي انجام
واکنش برجستهتر ميباشد ،کاتاليست داراي آلومينا ميزان
هيدروژن توليدي بيشتري نسبت به کاتاليست  CZCدارد.
با توجه به اين نکته که فراوردهي توليدي به عنوان خوراک پيل
سوختي کاربرد دارد بايستي غني از هيدروژن و تا حد امکان
بدون  COباشد .کربن مونواکسيد به عنوان عامل مسموم کننده
کاتاليست آند پيل سوختي و عامل گرفتگي دائم راکتورهاي
غشايي پاالديم بنيان شناخته ميشود .بنابراين خوراک ورودي
بايستي بيشترين هيدروژن و کمترين ميزان کربن مونواکسيد را
دارا باشد .در شکل  0ميتوان ديد که ميزان  COتوليدي
در کاتاليست بدون فاز آلومينا مقدار کمتري دارد و اين روند تا
دماي  033ᵒCادامه دارد .بنابراين ميتوان بيان کرد که نمونه
علمي ـ پژوهشي
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H2O/CH3OH = 1.5 molar ratio
GHSV = 10000 cm3/g.h

H2

تأثير افزودن آلومينا در عملکرد نانوکاتاليست ... CuO-ZnO-CeO2

CO2
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( ) CuO-ZnO-CeO2-Al2O3
H2O/CH3OH = 1.5 molar ratio
GHSV = 10000 cm3/g.h

120

H2
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شکل  1ـ مقايسه توزيع فراوردهها روی نانوکاتاليستهای سنتزی به روش احتراقي اوره -نيترات( :الف)  CuO-ZnO-CeO2و
(ب) .CuO-ZnO-CeO2-Al2O3

داراي آلومينا داراي ميزان تبديل بيشتر بوده و ميزان
انتخابپذيري بيشتري نسبت به فراوردهي مطلوب هيدروژن را
نشان ميدهد .در حقيقت وجود آلومينا موجب پيشروي بيشتر
واکنش به جهت در دسترس بودن سايتهاي فعال و اکسيد
فلز مس و بنابراين افزايش اثر هم افزايي بين اکسيدهاي مس و سريا
به عنوان بهبود دهنده ويژگيهاي احيايي کاتاليست واکنش
ريفورمي نگ متانول بر روي سطح کاتالي ست شده است.
شايان توجه است که مس اکسيد به عنوان فاز فعال واکنش گاز
آب نيز عمل مي کند .با توجه به پيشروي بيشتر واکنش عکس
گاز آب در دماهاي باال و توليد  COبيشتر ،اکسيد نانو ساختار
سنتزي با کاهش دماي واکنش ،اين امکان را فراهم ميکند تا
در دماهاي پايينتر به ميزان تبديلهاي باالتر با محتواي  COپايينتر
دست پيدا کرد.

اما افزايش آلومينا به ساختار کاتاليست ،تاثير منفي بر انتخابپذيري
فراوردهها داشته است .نتيجههاي آزمونهاي عملکردي نيز نشان
ميدهد ،نمونه داراي آلومينا در دماهاي پايين ميزان تبديل
باالتري داشته و در نتيجه با کاهش دماي فرايند ،باعث کند شدن
واکنش گاز آب و در نتيجه توليد ميزان کربن کربن مونواکسيد،
کمتر و هيدروژن بيشتر ميشود که خوراک دلخواه پيلهاي
سوختي ميباشد.
قدردانی

نويسندگان از حمايت مالي دانشگاه صنعتي سهند و حمايت
تکميلي ستاد فناوري نانو در اجراي پروژه قدرداني مينمايند.

نتيجه گيری

نتيجههاي به دست آمده از آزمونهاي تعيين ويژگيهاي
نانوکاتاليستهاي سنتزي همگي در کنار يکديگر حکايت از اين امر
دارند که فازهاي بلوري مد نظر به درستي تشکيل يافته اند و
نمونه هاي از مورفولوژي سطح مناسبي برخوردار هستند و توزيع
اندازه ذرهها در مقياس نانو قرار دارد .افزودن آلومينا طبق مطالعههاي
صورت گرفته براي افزايش پايداري مکانيکي مناسب بوده و
همانگونه که در آزمونهاي عملکردي ميتوان ديد اگرچه
باعث افزايش ميزان تبديل متانول در دماهاي پايين شده است،
علمي ـ پزوهشي
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