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چکیده :هدف از این پژوهش ،دستیابی به یک نانو کاتالیست بر پایهی نانولولههای کربنی با میزان فعالیت و گزینش پذیری باال به منظور تبدیل

آالیندهی نیتروژن اکسید به مواد بیخطر نیتروژن و بخار آب است .نخست نانولولهها با استفاده از روش اسیدی ،عاملدار شده و با آزمونهای ،XRD
 TEM ،FTIR ،ASAPو  TGAبررسی شدند .سپس کاتالیستهای  12درصد وزنی منگنز اکسید بر پایهی نانولولههای کربنی چند دیواره عاملدار
شده /نشده تحت روش تلقیح خشک ساخته شدند .نتیجههای بهدست آمده از آزمونهای راکتوری کاتالیست منگنز اکسید بر پایهی نانولولههای کربنی
با گروههای اکسیژنی  O-H ،C-O ،C=Oبا کاتالیست بر پایهی نانو لولههای فاقد گروههای عاملی ،نشان داد که با ایجاد گروههای اکسیژندار ،میزان
فعالیت و گزینش پذیری کاتالیست منگنز اکسید در دمای  200 °Cبهترتیب از  60به  %97و از  87به  %100افزایش یافته است .نتیجههای بهدست
آمده از آزمونهای  ASAPو  TEMنشان میدهد که ایجاد گروههای عاملدار اکسیژنی بر سطح پایه منجر به افزایش میزان پراکندگی منگنز اکسید
بر روی پایه از طریق افزایش مساحت سطح پایه شده است .همچنین نتیجههای آزمون  H2-TPRافزایش احیاپذیری کاتالیست بر پایهی نانولولههای
کربنی عاملدار شده در اثر افزایش دسترسی به فاز فعال منگنز اکسید بر روی سطح پایهی عاملدار شده را تأیید میکند.
واژههای کلیدی :نانولولههای کربنی چند دیواره ،منگنز اکسید ،گروههای عاملی اکسیژندار ،نیتروژن اکسید

باعث بروز انواع بیماریهای تنفسی ،کاهش قدرت یادگیری و
اختالل در سامانه تولید مثل میشود .ترکیب نیتروژن اکسید با
هیدروکربنهای فرار در حضور نور آفتاب ،منجر به کاهش الیهی
اوزن شده ،همچنین این ترکیبات با رطوبت موجود در ابرها باعث
بارش بارانهای اسیدی میشوند [ 1و  .]2یکی از رایجترین روشها
به منظور حذف این آالینده ،فرایند احیای کاتالیستی انتخابی با
استفاده از عامل احیا کننده آمونیاک است [ 3تا  .]5کاتالیست

مقدمه
آلودگی هوا از دستاوردهای ناخواستهی توسعهی فناوریهای
صنعتی بوده که با افزایش جمعیت ،گسترش روند مصرف برق و
مصرف بیشتر سوختهای فسیلی ،روز به روز بر شدت آن افزوده
شده و صدمات جبران ناپذیری بر زندگی انسانها و سایر موجودات
زنده وارد کرده است .نیتروژن اکسیدهای بهدست آمده از احتراق
سوختهای فسیلی یکی از شایعترین آالیندههای هوا بوده که
*عهدهدار مکاتباتrashidiam@ripi.ir :
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تأثیر ایجاد گروههای عاملی اکسیژندار بر میزان فعالیت و ...

تجاری مورد استفاده در این فرایند  V2O5/TiO2است ،از آنجاییکه
عملکرد این کاتالیست در گسترهی دمایی  300تا 400 °C
است ،میبایست واحد حذف آالینده نیتروژن اکسید در جریان
باالدست دستگاههای سولفور زدا و جمع کنندهی ذرات گرد و
غبار قرار گیرد تا نیازی به صرف انرژی برای گرم کردن گازهای
خروجی نباشد .به دلیل غلظت باالی آلودگیهای گوگردی و ذرات
گرد و غبار در این ناحیه ،عملکرد و عمر مفید کاتالیستها به
میزان چشمگیری کاهش مییابد [ 6و  .]7از سوی دیگر دمای
گازهای خروجی بسیاری از نیروگاههای برق ،کورههای شفت و
خاکسترسازها به طور طبیعی کمتر از  250 °Cاست [ .]8از اینرو،
در دههی اخیر توجه زیادی به توسعهی کاتالیستهایی شده که
فعالیت خوبی در دماهای پایین ( 100تا  )300 °Cداشته باشند .با
استفاده از چنین کاتالیستهایی میتوان بدون صرف انرژی برای
گرم کردن گازهای دما پایین ،واحد حذف آالیندهی نیتروژن اکسید
را در جریان پایین دست سامانههای سولفورزدا قرار داد [ 9و .]10
بنابر پژوهشهای انجام شده در سالهای اخیر ،استفاده از
کاتالیستهای بر پایهی کربنی به عنوان گزینهیی مناسب در فرایند
 LTSCRشناخته شده است [ 11تا  .]15اگرچه کاتالیستهای بر
پایهی کربن فعال به شکل وسیعی در فرایند  LTSCRاستفاده
شدهاند [ ،]16اما بهعلت توزیع اندازه اکثر حفرات در ابعاد میکرو
حفره و توانایی اندک پایداری حرارتی کربن فعال در محیط
اکسیدی [ ،]17دارای محدودیتهای عملیاتی هستند .چنانچه
تغییری در دمای گاز خوراک ایجاد شود ،همچنین بهعلت گرمای
آزاد شده از طریق انجام واکنش استاندارد (معادله  )1به مقدار
 -1627 kJ/molدر حضور اکسیژن ،میتواند منجر به سوختن
کاتالیستهای با پایهی کربن فعال شود [ 18و .]19
4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O
()1
بنابر این ،لزوم استفاده از منبع کربنی دیگر به عنوان پایهی
کاتالیست که دارای ویژگیهای ساختاری مقاومتری باشد ،احساس
میشود .در سالهای اخیر ،نانولولههای کربنی ()MWNT
بهدلیل ویژگیهای منحصربهفرد الکتریکی ،مقاومت و رسانایی
حرارتی باال توجه زیادی را به عنوان پایه کاتالیست در فرایندهای
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

کاتالیستی ناهمگن بهخود جلب کردهاند .نانولولههای کربنی با
داشتن ساختار شبکهای لولهای شکل و حفرههایی در ابعاد مزو،
نقل و انتقال مواد واکنشگر و فراوردهها را آسانتر میکنند،
همچنین این پایهها نسبت به محیطهای اسیدی و بازی و تشکیل
کک نیز مقاوم هستند [ 20تا  .]24اما به دلیل آنکه ماهیت ذاتی
نانولولههای کربنی آبگریز است ،لذا به منظور افزایش پراکندگی
پایه در حاللهای قطبی مورد استفاده در فرایند ساخت کاتالیست
مانند آب ،انتظار میرود که ایجاد گروههای عاملی اکسیژندار بر
روی سطح نانو لولهها ،نقش بسزایی در توزیع یکنواخت فاز فعال
بر روی سطوح پایه ایفا کرده و مکانهایی برای شروع هستهزایی
و رشد ذرات فاز فعال ایجاد شود [ 25تا  .]27الزم به ذکر است،
یکی از شناخته شدهترین اکسیدهای فلزی با درصد تبدیل باالی
ترکیبات اکسید نیتروژن در فرایند  ،LTSCRوانادیم اکسید است
[ 28و  .]29هوانگ [ ]30در سال  2007از کاتالیست وانادیم
اکسید بر پایهی نانولولههای کربنی به منظور حذف آالیندهی
نیتروژن اکسید استفاده کرد .ایشان در شرایط بهینهی  2/5درصد
وزنی وانادیم اکسید بر روی نانولولههای کربنی چند دیواره عاملدار
شده با گروههای اکسیژنی ،میزان تبدیل  %92را در دمای 190 ºC
گزارش داده است .بنابر پژوهشهای انجام شده ،با وجود فعالیت
باالی وانادیم اکسید در فرایند  ،LTSCRمتاسفانه تشکیل
آالیندهی  ]31[ N2Oبه راحتی بر روی کاتالیست وانادیم اکسید
انجام شده که منجر به کاهش گزینشپذیری کاتالیست میشود.
از طرفی ،اکسیدهای منگنز به دلیل داشتن اکسیژنهای شبکهای
فرار [ 32و  ]33و اعداد اکسایش متفاوت ( 4و 3وMnn+=)2
 ،nبه عنوان گزینهای مناسب در فرایندهای اکسایش-کاهش
شناخته شدهاند [ 34و  .]35لذا در این پژوهش برای اولین
بار ،از منگنز اکسید به عنوان مراکز فعال بر پایهی نانولولههای
کربنی چند دیواره عاملدار شده/نشده تحت شرایط ساخت
و عملیاتی یکسان استفاده شد .همچنین تأثیر ایجاد گروههای
عاملی اکسیژندار بر نانولولههای کربنی بر میزان تبدیل ترکیبات
نیتروژن اکسید و گزینش پذیری آنها در فرایند احیای کاتالیستی
انتخابی دما پایین نسبت به تولید فراورده مطلوب نیتروژن
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دمای  300 ºCتکلیس شد.

و بخار آب با استفاده از کاتالیستهای ساخته شده بررسی
شد.

شناسایی کاتالیستهای ساخته شده
بخش تجربی

به منظور تعیین مساحت سطح ،حجم کل و متوسط قطر حفرات
نانولولههای کربنی پیش و پس از ایجاد گروههای عاملی از دستگاه
( Belsorp IIکمپانی  ،Belژاپن) و روش  BETاستفاده شد.
شناسایی گروههای عاملی اکسیژندار بر روی سطوح نانولولهها،
آزمون  FTIRبا استفاده از دستگاه Thermo Nicolet Nexus-670
انجام شد .تصویرهای  TEMاز نانولولهها و کاتالیست ساخته شده
با استفاده از میکروسکپ  Zeiss EM900-120 kVگرفته شد .به
منظور شناسایی میزان بلورینگی و فازهای تشکیل شدهی کاتالیست
منگنز اکسید بر پایهی نانولولهها ،از دستگاه پراش پرتو اشعه ایکس
با مدل  X’Pert MPD-Philipsو المپ مس با طول موج 1/54
آنگسترم استفاده شد .الگوی پراش نمونهها در گسترهی مقدارهای
 2θبین  5تا  70°با گام  0/02درجه و گام زمانی  15ثانیه ثبت
شدهاند .الگوها در مقایسه با اطالعات موجود در بانک اطالعاتی
 JCPDSشناسایی شدهاند .به منظور انجام آزمون احیا با برنامه
دمایی ( 50 ،)H2-TPRمیلیگرم نمونه درون سل کوارتز قرار داده
شده ،عملیات احیا تحت مخلوط گازی  %5هیدروژن در گاز آرگون
تحت یک برنامه دمایی با نرخ  5 ºC/minاز دمای محیط تا دمای
 800 ºCانجام شد .کاهش مقدار هیدروژن در جریان گاز خروجی
توسط یک آشکارساز از نوع  TCDبا دستگاه Micromeritic-
 2900اندازهگیری شد .همچنین دستگاه مورد استفاده جهت آزمون
توزین حرارتی -تفاضلی ( )TGA/DTAدر این پژوهش Perkin
 –Elmer TGA-7بوده که اساس کار دستگاه بر پایهی کاهش
وزن نمونه با افزایش دما تحت هوا یا گاز خنثی است.

مواد
تمام مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش از درجه
خلوص تجزیهای برخوردار بوده و از شرکت مرک آلمان خریداری
شده است .الزم به ذکر است نانولولههای کربنی چند دیواره مورد
استفاده به عنوان پایهی کاتالیست ،تحت روش  CVDبا استفاده
از کاتالیست کبالت/مولیبدن بر پایهی منیزیم اکسید در پژوهشگاه
صنعت نفت ساخته شده و خالص سازی نانولولههای تولیدی به
منظور حذف ناخالصیهای فلزی به روش اسید شویی انجام شده
است .همچنین به منظور حذف کربنهای بیشکل تشکیل شده
در فرایند ساخت از گرمادهی در هوا در دمای  250°Cبه مدت نیم
ساعت استفاده شده است [.]36

آماده سازی پایه  -ایجاد گروههای عاملی اکسیژندار بر سطح پایه
در این پژوهش ،به منظور ایجاد گروههای عاملی اکسیژندار بر
روی سطوح نانولولههای کربنی از روش اسیدی با نسبت سه به
یک از سولفوریک اسید و نیتریک اسید به مدت  3 hتحت فراصوت
با فرکانس  40 kHzدر دمای  60 ºCاستفاده شده است و پایهها
پس از خنثی شدن با صاف كردن تا  ،pH = 7به مدت 10 h
در آون تحت دمای  100 ºCخشک شدند [.]37

ساخت کاتالیست
به منظور نشاندن فلز فعال در این پژوهش ،از روش تلقیح
خشک استفاده شده است .در این روش به منظور بارگذاری منگنز
اکسید به مقدار  12درصد وزنی ،نمک منگنز نیترات  4آبه به
میزان مشخص ،در حجم مشخصی از آب مقطر (به مقدار حجم
تخلخل پایه) حل شده و به پایهی نانولولههای کربنی عاملدار
شده  /نشده افزوده شد و کاتالیست به مدت  10 hدر دمای
 100 ºCدر آون خشک ،سپس تحت گاز آرگون به مدت  3 hدر
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

روش انجام آزمونهای راکتوری کاتالیست
به منظور بررسی عملکرد کاتالیستهای ساخته شده در فرایند
حذف آالینده نیتروژن اکسید ،سامانه آزمایشگاهی راکتوری
طراحی و راهاندازی شد .نمایی از این سامانه آزمایشگاهی در
شکل  1نشان داده شده است.
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 Molecular sieve 5Aﺗﺤﺖ دﻣﺎي  50ºCﻣﯽﺷﻮد.

مدل ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام H32
دﻫﻨﺪهي
دستگاه ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺣﺮارﺗﯽ 9و
رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ
آﺷﮑﺎرﺳﺎز
ﺑﻬﺒﻮدگازی با
کروماتوگراف
راکتور وارد
خروجی از
 Shimadzu-4CPTFﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ از گاز
ﺟﺪول  -1ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮراك ورودي ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
 Shimadzu-4CPTFمجهز به آشکارساز رسانایی حرارتی و
 Molecular sieve 5Aﺗﺤﺖ دﻣﺎي  50ºCﻣﯽﺷﻮد.
Molecularﻂ ﺧﻮراك اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺷﺮاﯾ
سامانه بهبوددهندهی کروماتوگرام  KDH32ﻣوﯿﺰان
ستون
9
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام 1و - 300
)T (ºC) , P (bar
 100و ﺳﺘﻮن
KDH32
ﺑﻬﺒﻮد
ﺴﺘﻢ
دﻫﻨﺪهي 50 ºCمیشود.
تحت دمای
sieve
 Shimadzu-4CPTFﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎز رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮارﺗﯽ و ﺳﯿ5A
 Molecular sieve 5Aﺗﺤﺖ دﻣﺎي  50ºCﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﺪول

900

)[NO]=[NH3] (ppm

 -1ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮراك ورودي5ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪي
سامانهی آزمایشگاهی
جدول  -1شرایط عملیاتی استاندارد خوراک ورودی به
30000
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮراك اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺰان
ﻣﯿ
مقدار
 1و 100- 300

900ي
ﺟﺪول  -1ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮراك ورودي ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

5
نیتروژن اکسید ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮراك اﺳﺘﺎﻧﺪارد
آالیندهﯿﺰان
شکل  -1نمایی از سامانهی آزمایشگاهی حذف ﻣ
30000
ﺷﮑﻞ  -1ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
 1و 100- 300
)T (ºC) , P (bar

ﺸﮕﺎﻫ
(volﯽ][O2
آزﻣﺎﯾ)%
-1

) GHSV (h

)T (ºC) , P (bar

)[NO]=[NH3] (ppm
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
)[O2] (vol %
-1

) GHSV (h

[NO]=[NH
) (ppmاز]3
استفاده ﭘﺎﯾﯿﻦ
اکسیدﯽبااﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دﻣﺎ
900ﯿﺴﺘ
ي ﮐﺎﺗﺎﻟ
آالیندهﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﯿﺎ
حذفاﺳﺘﻔﺎده از
اﮐﺴﯿﺪ ﺑﺎ
انجامﺘﺮوژن
منظورآﻻﯾﻨﺪه ﻧﯿ
ﻨﺪ ﺣﺬف
ﮐﻮارﺗﺰو
راﮐﺘﻮرﺮهها
نتیج
نیتروژن
فرایند
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾبه
بحثﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻋﺒﻮري (TEM)10
ﺑﺮداري ﻣ
ﺗﺼﻮﯾ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
5
)[O2] (vol %
7
کاتالیستی ﺳﻨﺞ ﻧﻮع
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺮارت
فرایند Uﮐﻪ
ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ 6 mmازﺑﻪ ﺷﮑﻞ
نتییجهﻋﺒﻮر از
ﻫﺎي ﮔﺎزي ﭘﺲ از
اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎن
از ﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎده
های تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی عبوری ()TEM
کوارتز با
راکتور
انتخابیKدمااﺳﺖ،پایین
احیای
-1
30000
GHSV
(h
)
TEMي ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
ترتیب TEM
(ب)،ﺐبهﺗﺼﺎوﯾﺮ
(الف) ،وﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿ
اﻟﻒ(-2و )ب(
ﺷﻮﻧﺪ) -.
ﺷﮑﻞ
ﺑﻪ
ﻫﺎﻣﯽ
راﮐﺘﻮر
ﺴﺘﻢ
ﻣﺸﺨﺺKوارد ﺳﯿ
بهﺎن ﺣﺠﻤﯽ
مجهزﺟﺮﯾ
کهﺑﺎ ﺷﺪت
ﮐﻨﻨﺪه،
به ﻣﺨﻠﻮط
ﺣﺠﻤ6ﯽ و
ﺟﺮﯾﺎن
قطرﺷﺪت
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه
تصویرهای
های
يشک2ل
است،
دماسنج نوع
شکل U
mm
داخلی
ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
دﺳﺘﮕﺎه
اﻧﺸﻌﺎب از آن وارد
از راﮐﺘﻮر ،ﯾ
ﺑﺴﺘﺮ
ﺪن ﺑﻪ
ﺧﻮراك
ﺎننﺧﻂ
در ﺟﺮﯾ
شدهﻣﻮﺟﻮد
ﮔﺎزﻫﺎي
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ
بعد از ایجاد گروههای عاملی اکسیژندار
قبل و
دستگاهﮏهای
عبور
ﻗﺒﻞ ازپسرﺳﯿاز
گازی
های
جریا
است.
استفاده
دﻫﻨﺪ.
کربنیﻣﯽ
هایﻧﺸﺎن
نانولولهﻫﺎ را
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ
ﺳﻄﻮح
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
ﺷﻮدﻣ.ﯿﻫﻢﭼﻨ
 NO,ﻣ
ﺞO2
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
Testo
کننده340
 NOxﻣﺪل
)(TEMدهند.
ها را 10نشان می
ﯽ نانولول
سطوح
جریانﯿﻦ ﺑﻪ بر
مخلوط2,
شدت
کننده ،با
حجمی و
جریان
شدت
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 8کنترل
ﻋﺒﻮرهي
ﺘﺮوﻧ
رویﮑ
ﻣﻨﻈﻮر اﻟ
ﮑﺮوﺳﮑﻮپ
ﺑﺮدارﯽي
NOﺮ
ﺗﺼﻮﯾ
ﻧﺘﺎﯾ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ آزﻣﻮن،
اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه،
یﺴﺘﻢ
راکتور ﺑﻪمﺳﯿ
ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺠﻬﺰ
مشخصاز ﯾﮏ
حجمی100-300
راﮐﺘﻮر در ﮔﺴﺘﺮهي دﻣﺎﯾﯽ ºC
کنترل
منظور
شوند .به
واردﮐﻮرهسامانه
ﺗﺼﺎوﯾﺮ  TEMﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺴ
ﺐ
ﯿ
ﺗﺮﺗ
ﺑﻪ
،
(
ب
)
و
(
اﻟﻒ
)
2
ي
ﻫﺎ
ﺷﮑﻞ
ﺑﺤﺚ
ﺞﯿ و
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول )،(1
خطﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿ
اﺳﺖ .در
در ﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎده
60-100
ﻣﺶ ﺑﻨﺪي
ي ﺑﺎ
ﭘﻮدر
ﺴﺖ
ﻧﺘﺎﯾﮐﺎﺗﺎﻟ
 300ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
خوراکﺎﺗﯽپیش از
جریان
موجود
گازهای
غلظت
میزان
ﻣﺼﺮﻓ.ﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺴﺖ
دستگاهﺣﺠﻢ
ﺑﻪ
آن ﮐﻪ ﺑﺎ
600از ﺑﻮده
یکcc/min
راکتور،ﺴﺖ
ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿ
بهي از
رسیدنﻋﺒﻮر
ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻞ ﮔﺎز
گیری
انداز10ه
وارد
انشعاب
بستر
دﻫﻨﺪ
ﮐﺎﺗﺎﻟﻣﯿﯽ
ﻧﺸﺎن
ﺗﻮﺟﻪ را
ﯽﻫﺎ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ
)(TEM
ﻋﺒﻮري
ﺳﻄﻮحﮑﺘﺮوﻧ
ﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟ
ﺑﺮداري ﻣﯿ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺼﻮﯾﺮ
 ،NOﯾﮏ اﻧﺸﻌﺎب از ﺟﺮﯾﺎن
ﺒﺎتNOx،
بهﺴﺖ در ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿ
Testoﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
340و ﺗﻌﯿﯿﻦ
مدلﺑﺮرﺳﯽ
NOxﻣﻨﻈﻮر
ترکیباتﺷﻮد .ﺑﻪ
در ﺣﺪود  30000 h-1اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺗﺮﮐﯿNO
حسگرهای
مجهز
2
ﻗﺒﻞﻞو ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺴﯿﮋندار ﺑﺮ روي
ﮐﺮﺑﻨ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ
TEM
ﺗﺼﺎو
منظورﯽﯿﺐ
ﺗﺮﺗ
ﺒﺎت،به ﺑﻪ
چنینب(
اﻟﻒﺮم(يو )
دﺳﺘﮕﺎه) -2
ﺴﺖﯽدر ﺗﺒﺪﯾ
ﻫﺎييﮐﺎﺗﺎﻟﯿ
ﭘﺬﯾﺮ
در ﮔﺰﯾﻨﺶ
ﻦ
راکتورﺗﻌﯿﯿ
گرمایشﯾﯿﻦﺮ ﺑﺮاي
ﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨ
 NOxﻣ
ﺗﺮﮐﯿ
اﻧﺪازه ﮔهﯿ
ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ از راﮐﺘﻮر
ی
گستره
شود.
يی
وارد،ﻫﺎ م
ﺷﮑﻞO
2
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮔﺎزي ﺑﺎ ﻣﺪل
راﮐﺘﻮر وارد
ﺧﺮوﺟﯽ از
300ﻣﻌﯿازﻨﯽ از
 ºCﻣﯿﺰان
ﺘﺮوژن،
دماییﯽﺧﻄﺮ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  NOxﺑﻪ ﻣﺎدهي ﺑ
دﺳﺘﮕﺎهسامانه
مجهز به
حرارتی
یکﮔﺎزکوره
100ﻧراﯿتا
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺳﻄﻮح ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
کنترلکننده ،استفاده شده است .در هر آزمون 300 ،میلیگرم
اﻟﻒ
کاتالیست پودری با مش بندی  60-100استفاده شده است.
K-Type Thermocouple
)Nitrogen Oxides (NOx
در شرایط عملیاتی استاندارد مطابق با جدول ( ،)1شدت جریان
ﺷﮑﻞ  -2ﺗﺼﺎوﯾﺮ  TEMﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره اﻟﻒ( ﻋﺎﻣﻞدار ﻧﺸ
٧
حجمی کل گاز عبوری از بستر کاتالیست  600 ml/minبوده
اﻟﻒﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﻪ روش
که با توجه به حجم کاتالیست مصرفی ،سرعت فضایی در حدودﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ) -2ب(
 30000 h-1ایجاد میشود .به منظور بررسی و تعیین فعالیت
ﺳﻄ
ﻋﺎﻣﻞﺑﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و
اﻧﺘﻬﺎي
ﮐﻼﻫﮏ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ
جریانﯾﯿﺮﮋﻧﯽ ﺑﺮ
ﺷﮑﻞ از -2اﮐﺴ
دار ﺷ
ﺧﺎﻟﺺ( ب(
ﻧﺸﺪه )
ﻋﺎﻣﻞدار
ﺷﺪناﻟﻒ(
ﺑﺎزﯾﻮاره
ﭼﻨﺪ د
يﻫﺎﮐﺮﺑﻨﯽ
ي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
 TEMروﻧﺎﻧﻮ
ﺗﺼﺎو
کاتالیست در تبدیل ترکیبات  ،NOxیک انشعاب
NOx
گاز خروجی از راکتور وارد دستگاه اندازه گیری ترکیباتاﻟﻒ
میشود .همچنین برای تعیین گزینش
روش اﺳﯿﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﮔﺮ
کاتالیست-2در)ب( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﻪ
پذیریدر ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
شکل  -2تصویرهای  TEMنانو لولههای کربنی چند دیواره
)D
مقدار
TEMیخطر
تبدیل ترکیبات  NOxبه مادهی ب
شده
دارلدار
ﻋﺎﻣﻞعام
(خالص) و (ب)
دار نشده
(الف) عام
ﺧﺎﻟﺺ(ﻟﻮﻟﻪب(
ﻧﺸﺪهل )
ﻋﺎﻣﻞدار
معینیدﯾ
ﭼﻨﺪ
نیتروژن،ﮐﺮﺑﻨﯽ
روي
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
TEM)Transmission
Microscope
Electronداﺧﻠﯽ ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺷﺪه
ﺷﺪهﺑﻪ ﺳﻄﺢ
دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻫﺎ و
اﻧﺘﻬﺎي
ﮐﻼﻫﮏ
اﻟﻒ(ﺷﺪن
ﻣﻨﺠﺮﻮارهﺑﻪ ﺑﺎز
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
ي
ﻧﺎﻧﻮﯽ ﺑﺮ
ﺷﮑﻞ  -2ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﮐﺴﯿﮋﻧ
7
8
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40ﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﻪ روش اﺳﯿﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞدار
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ) -2ب( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴ

)nductivity Detector (TCD
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
Electronﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ
اﮐﺴﯿﮋﻧﯽ ﺑﺮ روي ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن ﮐﻼﻫﮏ اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
n Electron Microscopy
(TEM)Transmission
Microscope

رشیدی و همكاران

همانطور که در تصویر -2ب قابل مشاهده است ،استفاده
از اکسایش به روش اسیدی به منظور ایجاد گروههای عاملدار
اکسیژنی بر روی نانولولهها منجر به باز شدن کالهک انتهای
لولهها و دسترسی به سطح داخلی نانو لولهها شده است .همچنین
گروههای عاملدار اکسیژنی به دلیل وجود نقصهای ساختاری در
دیوارهی نانو لولهها مانند :شبکههای پنج وجهی -هفت وجهی
 ،نقصهای ساختاری کربنی با هیبریداسیون  sp3و فضاهای
خالی در شبکه نانو لولهها ،با ایجاد پیوندهای کوواالنسی بر
روی دیوارهها متصل میشوند .افزون بر نقصهای ذاتی موجود
در ساختار نانولولهها ،اکسایش اسیدی منجر به تشدید نقصهای
کربنیﻧﺸﺪه )ﺧﺎ ﻟﺺ( ب( ﻋﺎﻣﻠﺪار
ﻋﺎﻣﻠﺪار
 FT-IRاﻟﻒ(
هایﮐﺮﺑﻨﯽ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪطیﻫﺎفي
گروه-3
ﺷﮑﻞ
ساختاری بر دیوارههای نانولولهها و اتصال هرچه بیشتر
نانولولههای
هایﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن FTIRشکل -3
شده ﻟﺺ( ب( ﻋﺎﻣﻠﺪار ﺷﺪه
دار )ﺧﺎ
ﻧﺸﺪه
ﻋﺎﻣﻠﺪار
(
اﻟﻒ
ﯽ
ﮐﺮﺑﻨ
ي
ﻫﺎ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ
FTIR
زﻣﻮن
آ
ﺞ
ﯾ
ﻧﺘﺎ
3
ﺷﮑﻞ
(الف) عاملدار نشده (خا لص) و (ب) عامل
عاملی بر روی نانولولهها میشود [.]38

سطح ویژه و حجم تخلخل ( )ASAPنمونهها
بررسی طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ ( )FTIRنمونهها
)(ASAPجدول  2مشاهده میشود ،در اثر اكسایش
طور که در
ﺣﺠﻢﺣﺠﻢهمان
ساختار
ظهور یك پیک در 1560 cm-1
ﺗﺨﻠﺨﻞ
گرافیتیﮋه
زﻣﻮن وﯾ
ﺳﻄﺢ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
)(ASAP
ﺗﺨﻠﺨﻞ
کربنﮋه و
ﺳﻄﺢ ووﯾ
زﻣﻮنﺞ آ
ناشیآ ازﻧﺘﺎﯾ

اسیدی و ایجاد گروههای عاملی در نانولولههای کربنی ،به
با هیبریداسیون  24[ SP2و  ]39و پیک موجود در 1170 cm-1
ﮐﺮ
ي
ﻫﺎ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ
در
ﯽ
ﺎﻣﻠ
ﻋ
ي
ﻫﺎ
ﮔﺮوه
ﺠﺎد
ﯾ
ا
و
ي
ﺪ
ﯿ
اﺳ
ﻮن
ﯿ
ﺪاﺳ
ﯿ
اﮐﺴ
اﺛﺮ
در
،
ﺷﻮد
ﯽ
ﻣ
ﻣﺸﺎﻫﺪه
(
2
)
ﺟﺪول
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
ﺟﺪول ) (2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در اﺛﺮ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﺳﯿﺪي و اﯾﺠﺎد ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﻧﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
دلیل باز شدن کالهک انتهای نانولولهها و امکان دسترسی به
مربوط به ساختار کربن با هیبریداسیون  sp3است .با توجه به
دﻟﯿﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن ﮐﻼﻫﮏ اﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ آنﻫﺎ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوي داﻓﻌﻪ در ﻣﺠﻤ

ﭼﻨهی
مجموع
چنین ایجاد
اﻣﮑﺎننها و ه
سطح وداخلی آ
ﮐﻼﻫﮏساخته
نانولولههای
دﻟﯿص
آنکه در این پژوهش ،فرایند خال
ﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوي د
دافعهﻫﺎدرو ﻫﻢ
نیرویﯽ آن
ﺳﻄﺢ داﺧﻠ
دﺳﺘﺮﺳمﯽ ﺑﻪ
شده ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
اﻧﺘﻬﺎي
سازیﺷﺪن
ﻞ ﺑﺎز
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 15%
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣ
در ﻣﯿﺎن
هاΠ -
نانولولهΠ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎي
شکلﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻪ
ﺳﻄﺢ میان
موجود در
ﺷﻮدΠ-،
نیروهایﯽ Π
کاهش
ﻣﻮﺟﻮد به
که منجر
-3الف در
به روش اسیدی بوده است ،وجود پیکها در
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎي  Π -Πﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ
مقدارو%15
نانولولهﻫﺎها به
نانولولهها
عاملی
افزایش ﺣﻔﺮات اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ
ﺣﺠﻢ ﮐﻞ
سطحﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪ
مساحتﺧﺎﻟﯽ
شود،ﻓﻀﺎﻫﺎي
اﮐﺴﯿمﮋﻧیﯽ در
ورود ﮔﺮوهﻫﺎي
هایﯿﻦ ﺑﺎ
گروهﻫﻢﭼﻨ
تشکیلاﺳﺖ.
ناحیه  1720و  3400 cm-1مربوط به ﯾﺎﻓﺘﻪ
فضاهایوخالی
اکسیژنی در
ﯽهای
گروه
چنین با
این پی
شدت
اکسیژندار بهترتیب  C=Oو  OHاست که
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ ﺣﻔﺮات
ﺣﺠﻢ ﮐﻞ
ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
ورود ﺧﺎﻟ
ﻓﻀﺎﻫﺎي
است.ﯽهمدر
یافتهاﮐﺴﯿﮋﻧ
کهاﮔﺮوهﻫﺎي
ورود
ﯿﻦ
[44ﺑﺎ.
ﭼﻨ و
ﻫﻢ43
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اﺳﺖ]
نانو لولهها حجم کل و متوسط قطر حفرات اندکی کاهش یافته
پس از فرایند اكسایش اسیدی در شکل -3ب تشدید شده
اﺳﺖ] 43و .[44
است [ 43و .]44
است .هم چنین افزایش شدت پیک در شکل -3ب در ناحیه
ﺟﺪول  -2ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن  ASAPﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻋﺎﻣﻠﺪار ﺷﺪن
 1560 cm-1پس از عمل اكسایش اسیدی را میتوان به پیوند
چند ﻗﻄﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺣﺠﻢ
جدول  2نتیجههای آزمونﻣﺴﺎﺣﺖ
هر چه بیشتر گروههای عاملدار و برهم خوردن تقارن پیوند
دیواره پیش و پس
هایﮐﻞکربنی
 ASAPنانولوله
ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي
ﺣﻔﺮاتﻮاره ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻋﺎﻣﻠﺪار ﺷﺪ
ﯽ ﭼﻨﺪ دﯾ
يدارﮐﺮﺑﻨ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
ﺟﺪول .]-240ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن
ﺣﻔﺮات
BET
شدن
عامل
 ASAPﺳﻄﺢ از
ﮐﺮﺑﻨﯽ
 ،C=Cدر اثر اكسایش اسیدی نانولولهها نسبت داد [ 41و
)(nm
)(cm3/g
)(m2/g
ﻋﺎﻣﻞدار ﻧﺸﺪه
در مورد پیک ظاهر شده در شکل-3الف در ناحیه 1170 cm-1
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ
ﺴﺎﺣﺖ
ﺣﺠﻢ ﮐﻞ22/23
0/95
ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻣ 171
)ﺧﺎﻟﺺ(
با توجه به آنکه در گسترهی ظهور پیک مربوط به C-O
ﺣﻔﺮات 14 57ﺣﻔﺮات
ﺳﻄﺢ BET
0/73
202
ﻋﺎﻣﻞﯽدار
ﮐﺮﺑﻨ
/
3
2
)(nm
)(cm /g
)(m /g
( 1000تا  )1300 cm-1نیز قرار دارد ،لذا پیک ظاهر شده در طول
ﻋﺎﻣﻞدار ﻧﺸﺪه
22/23
0/95
171
موج  1170 cm-1در شکل -3الف را میتوان ناشی از ساختار
)ﺧﺎﻟﺺ(
NT Bundles
کربنی با هیبریداسیون  sp3و نیز تشکیل گروه عاملی  C-Oدر اثر
14/57
0/73
202
ﻋﺎﻣﻞدار
١٠
فرایند خالصسازی اسیدی نسبت داد [ 43و .]42
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تأثیر ایجاد گروههای عاملی اکسیژندار بر میزان فعالیت و ...

TGA/DTA
گرماییﺗﻔﺎﺿﻠﯽ
ﺣﺮارﺗﯽ -
هایﺗﻮزﯾ
زﻣﻮن
ﻧﺘﺎﯾﺞ آ
با توجه به نمودار  FT-IRبه دست آمده از نانولولههای خالص
تفاضلی TGA/DTAآزمونﻦ توزین
نتیجه
محیط
خالص در
وﺟﻮدهای
دﻫﺪ.نانولوله
اندک
-3الف،
شکل
ﻮاره در
دیواره
کربنی چند
گرمایی نانولول
نمودار )-4
ﻤﺎﻧﺪه ﭘﺲ
ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﯿ
وزنیﻣﯽ
افتﻧﺸﺎن
ﻫﻮا را
ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﺎﻟﺺ در
ﭼﻨﺪ دﯾ
هایﮐﺮﺑﻨﯽ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪهﻫﺎي
آزمونﺣﺮارﺗﯽ
الف،زﻣﻮن
اﻟﻒ( ،آ
ﻧﻤﻮدار -4
نیتروژن در نمودار  -4ب را میتوان ناشی از تجزیهی گروههای
خالص در محیط هوا را نشان میدهد .وجود مواد باقی مانده پس از
اﺳﺘﻔﺎدهخالدرصﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻓﻠﺰدرﻣﻮرد
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ
ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﯿ
در دﻣﺎﻫﺎ
معرض ﻫﻮا
کربنیدردرﻣﻌﺮض
هایﮐﺮﺑﻨﯽ
نانولولﻫﺎهي
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ
از ﺳﻮزاﻧﺪن
سازی
حین فرایند
نانولولﯽهها
ﻫﺎيسطح
شده بر
ﺰان ایجاد
عاملی
ﺑﺎﻻ،حاکی
دماهایيباال،
هوا در
سوزاندن
دﻣﺎﻫﺎتاي.]50
دانست [48
اسیدی
روش
فراینديرشد
کاتالیستی
ناخالص
رﺷﺪ از
ﮐﻤﺘﺮ از  500°Cرا ﻣﯽﺗﻮان
وزﻧﯽ( در
درﺻﺪ
ﮐﺮﺑﻨﯽ )به1/5
استفادهﻧﺎﻧﻮدرﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
مورداﻧﺪك
ﮐﺎﻫﺶفلزوزن
هایاﺳﺖ.
یﯽ
ﮐﺮﺑﻨ
میزانﻫﺎي
ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪ
نانو لولههای کربنی است .کاهش وزن اندک نانو لولههای کربنی
ﻧﺎﺷﯽ از دﻓﻊ رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺎز دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﮐﻪ ﺟﺬب ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،داﻧﺴﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
نتیجههای راکتوری کاتالیستی بر پایهی نانولولههای کربنی چند
( 1/5درصد وزنی) در دماهای کمتر از  500 ºCرا میتوان ناشی
دیوارهدادهعامل
دريهوا که
گازيکربن
رطوبت و
نشدهدﻫﻨﺪهي ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر
شده/ﻧﺸﺎن
دار ﮐﻪ
اﺳﺖ
جذب 620رخ
ﺣﺪود °C
موجوددﻣﺎ
اکسیدﻫﻮا در
دیﺗﺤﺖ
ﺧﺎﻟﺺ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
دفع در
ﺗﺠﺰﯾﻪ ازﮐﺮﺑﻦ
نمودارهای شکل -5الف و ب بهترتیب نتیجههای درصد تبدیل
نانولولهها شدهاند ،دانست .الزم به ذکر است ،بیشترین مقدار تجزیه
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ] 45و  .[46ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي آزﻣﻮن ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻋﺎﻣﻞدار ﺷﺪن در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در
و گزینش پذیری کاتالیستهای ساخته شده به روش تلقیح خشک
کربن در نانولولههای خالص تحت هوا در دمای حدود 620 ºC
ﺻﻮرت
پایه ﺑﻪ
ﺷﺪن برآنﻫﺎ
وزنیو آزاد
ﯿﮋندار
بارگذاریﯽ12اﮐﺴ
ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠ
ﺣﺮارﺗﯽ باﮔﺮوه
ﺗﺠﺰﯾﻪي
چندﯽدﻫﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣ
نشا )ن،(4
استج(کهﺷﮑﻞ
ب( و )
های
نانولوله
منگنز اکسید
درصد
میزان
ساختار
دیوارهﮐﻪ بودن
دهندهی
ﻧﻤﻮدارﻫﺎرخي )داده

کربنی چند دیواره به قطر خارجی  10تا  20 nmبهصورت عاملدار
نانولولههای کربنی است [ 45و  .]46مقایسهی آزمون گرمایی
ﮔﺎزﻫﺎي  CO, CO2ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  %9وزﻧﯽ در ﮔﺴﺘﺮهي دﻣﺎﯾﯽ  300-900°Cﺷﺪه اﺳﺖ] .[47ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
شده و عاملدار نشده را نشان میدهد .الزم به ذکر است ،هر دو
نانولولهها پیش و پس از عاملدار شدن در محیط نیتروژن بهترتیب
دمایدرºCﻣﺤﯿ
ﺧﺎﻟﺺ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎي
اﻟﻒ( ،اﻓﺖ وزﻧﯽ
ﺷﮑﻞ 3
ﺧﺎﻟﺺیدر
ﺣﺎﺻﻞو از(ج)ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ
ﻧﻤﻮدار FTIR
ﺘﺮوژن3دردر
300ﻂبه ﻧﯿمدت h
یکسان در
اﻧﺪكشرایط
کاتالیست تحت
تجزی)-هی
دهد که
شکلﻫﺎ،4ينشان م
نمودارهای (ب)
ﺑﻪ در
گرمایی گروههای عاملی اکسیژندار و آزاد شدن آنها به صورت
ﻧﻤﻮدار) -4ب( را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺰﯾﻪي ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد
گازهای  COو  CO2منجر به کاهش وزن نانولولهها به میزان
اﺳﯿﺪي%9داﻧﺴﺖ
.[50
 48ﺗﺎ
ی دمایی  300تا  900 ºCشده است [.]47
گستره
وزنی] در

شکل 4

آزمون TGA/DTA

جو آرگون تکلیس شده و شرایط عملیاتی راکتوری منطبق با جدول
ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در ﺣﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزي ﺑﻪ روش
 1است .مقایسه مقدار تبدیل و گزینش پذیری کاتالیستی بر پایهی
عاملدار شده /نشده بیانگر آن است که با ایجاد گروههای عاملی

نانولولههای کربنی چند دیواره خالص

نیتروژنﯿﻂ ﻧﯿﺘﺮوژن ج(
محیطدر ﻣﺤ
دارشده در ب(
ﻂ ﻫﻮا
ﺷﮑﻞ  -4آزﻣﻮن  TGA/DTAﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﺧﺎﻟﺺ اﻟﻒ( در ﻣﺤﯿ
(الف) در محیط هوا( ،ب) در محیط نیتروژن و (ج) نانولولههای کربنی چند دیواره عامل
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﻋﺎﻣﻞدارﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺘﺮوژن
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١١
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ﯾﺞ راﮐﺘﻮري ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪي ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﻋﺎﻣﻞدار ﺷﺪه /ﻧﺸﺪه
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﮑﻞ )-5اﻟﻒ( و )ب( ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺻﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺗﻠﻘﯿﺢ

ﮏ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﮔﺬاري  12wt%ﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺴﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  10-20 nmﺑﻪﺻﻮرت

رشیدی و همكاران

ﻞدار ﺷﺪه و ﻋﺎﻣﻞدار ﻧﺸﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮ دو ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن در دﻣﺎي  300°Cﺑﻪ ﻣﺪت

در ﺟﻮ آرﮔﻮن ﺗﮑﻠﯿﺲ ﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ راﮐﺘﻮري ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ) (1اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮي

درصد وزنی روی پایههای عاملدار شده /نشده در شکل  6نشان
اکسیژندار بر روی سطوح نانولولهها ،میزان فعالیت کاتالیست
ﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪي ﻋﺎﻣﻞدار ﺷﺪه /ﻧﺸﺪه ﺑﯿﺎنﮔﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺴﯿﮋندار ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان
داده شده است .وجود فازهای اکسیدی بهصورت  MnO2و Mn3O4
(شکل -5الف) در دمای واکنش  200 ºCاز  60به  %97افزایش
ﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ )ﺷﮑﻞ -5اﻟﻒ( در دﻣﺎي واﮐﻨﺶ  200°Cاز  60ﺑﻪ  %97اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ
در الگوی نمونهها در کنار فاز آمورف مشخص است .براساس
یافته است .همچنین گزینش پذیری کاتالیست با ایجاد گروههای
ﺠﺎد ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ از  87ﺑﻪ  %100اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
گزارشهای ارایه شده ،حضور هرچه بیشتر منگنز اکسیدها در فاز
اﺳﺖ %100 .افزایش یافته
 87به
عاملی بر روی سطح پایه نیز از
آمورف به منظور استفاده از کاتالیست در فرایند احیای کاتالیستی
است.
انتخابی دما پایین ،مناسبتر از فازهای بلوری منگنز اکسید است
[ 51و  .]52همچنین شدت پیکهای شاخص نانولولههای کربنی
در زوایای 43°و  2θ = 25- 26°در کاتالیست با پایهی عاملدار
شده کاهش یافته که نشان از کاهش ساختار بلورینگی نانولولهها
در اثر افزایش نقصهای ساختاری نانولولههای کربنی با استفاده از
روش اسید شویی در فرایند ایجاد گروههای عاملی بر روی سطح
نانو لولههاست.

های
پایهينانولول
اکسید بر
شکل -6
کربنیﻮاره ﻋﺎﻣﻞدار اﻟﻒ( ﺷﺪه
ﭼﻨﺪ دﯾ
ﮐﺮﺑﻨهﯽ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
منگنزﭘﺎﯾﻪ
کاتالیستﯿﺪ ﺑﺮ
XRDﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺴ
الگوهایﯿﺴﺖ
 XRDﮐﺎﺗﺎﻟ
ﺷﮑﻞ  -6ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاش اﻟﮕﻮﻫﺎي
چند دیواره عاملدار شده (الف) ،نشده (ب)
ﻧﺸﺪه

١٢
آزمون  TPRکاتالیستها در نمودارهای شکل -7الف و -7ب،
آزﻣﻮن  TPRﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﮑﻞ ) -7اﻟﻒ( و )ب( ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺴﯿ
نشانگر آن است که میزان مراکز فعال منگنز اکسید در دسترس،
دﺳﺘﺮس ،در ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪي ﻋﺎﻣﻞدار ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺣﯿﺎي ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﯿﺎ ﭘﺬﯾﺮي آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎ
در کاتالیست با پایهی عاملدار شده بیشتر بوده ،همچنین کاهش
ﺘﺮوژن تولید
نسبت به
پذیری
(ب)ﯿﺪگزینش
شکل ( 5الف) درصد تبدیل ،NOx
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﻮبﭘﺎﻧﯿﯾﯿﻦ
ﻓﺮاورده دﻣﺎي
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎي
ﺗﺮيﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘ
ﺷﮑﻞ  -5اﻟﻒ( درﺻﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ  NOxب( ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟ
اکسایش کاتالیست به دلیل کاهشپذیری آسانتر مراکز
شده/ﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪحالت
فراورده مطلوب نیتروژن کاتالیستی بر پایه نانولولههای کربنی عاملدار
نشدهدار ﻧﺸﺪه
دارﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺪه/
ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﻞدارعامل
فعال ،در دمای پایینتری صورت گرفته است.
 XRD,ﺑﺮ
بررسیﯾﻪ،اثرآزﻣﻮنﻫﺎ
راکتوریﯽوﺑﺮ روي ﭘﺎ
ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠ
نتیجﯾهﺠﺎد
تحلیلﻣﺜﺒﺖ ا
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ
راﮐﺘﻮري و
مقایسه تصویرهای  TEMکاتالیست منگنز اکسید به مقدار
 TPR ,TEMاز
مثبتيایجاد
های
منظور
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ به
TEMاﮐﺴﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿ
ﺴﺖ ﻣﻨﮕﻨﺰ
 XRDﮐﺎﺗﺎﻟﯿ
اﻟﮕﻮﻫﺎي
ﭘﺮاش
ﯾﺴﻪي
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻘﺎ
ﺷﺪه/ﻧﺸﺪه
ﻋﺎﻣﻞهدار
 wt%وزنی بر روی پایههای عاملدار شده/نشده در شکل
12ﺰاندرصد
 XRDو
،TPR
های
آزمون
پایه،
اﻧﺠﺎم روی
عاملی بر
های
روي ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ گرو
ي ﻋﺎﻣﻞدار ﺷﺪه ﺑ
انجامروي ﭘﺎﯾﻪ
اﮐﺴﯿﺪ ﺑﺮ
دارﻓﻌﺎل ﻣﻨﮕﻨﺰ
ﻣﺮاﮐﺰ
دﻫﺪ ﮐﻪ
ت(6
ﺷﮑﻞ )
ﻧﺸﺪه در
ﺸﺘﺮ -8ب ،میتوان به کلوخه شدن مراکز فعال بر روی
-8الفﯿ و
گرفت.
شده/نشده
عامل
ﻧﺸﺎنباﻣﯽپایه
های
کاتالیس
 12روي ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞدار برﺷﺪه/روی
هﻫﺎي
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ
 Mnدر
 MnOو O4
XRDﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮمﻫﺎ
الگوهایﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺴ
ت ﭘﯿﮏﻫﺎي
در ﻓﺎز آﻣﺮف ﺑﻮده ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
های فاقد گروههای عاملی و در نتیجه کاهش فعالیت
ﺴﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪنانولول
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿ12
مقدار
اکسید 3به
کاتالیستي 2منگنز
مقایسهﺷﺪی
ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﻞدار ﻧﺸﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان ﺑﻠﻮرﯾﻨﮕﯽ 16ﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺴﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﯾﻦ

شیمی
کاربردی در
های
پژوه
()JARCﯿﺴﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﯿﺎي ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دﻣﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺎﻟ
ﻣﻨﻈﻮر
ﻓﺎز آﻣﺮف ﺑﻪ
شدر
ﺪﻫﺎ
نشریهاﮐﺴﯿ
زﻣﯿﻨﻪ ،ﺣﻀﻮر ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﮕﻨﺰ

43

ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ﻓﺎزﻫﺎي ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺴﯿﺪ اﺳﺖ]51و  .[52ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪت ﭘﯿﮏﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ در
زواﯾﺎي 43°و  2θ =25- 26در ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪي ﻋﺎﻣﻞدار ﺷﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠﻮرﯾﻨﮕﯽ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در اﺛﺮ
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ﺷﮑﻞ  -6ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاش اﻟﮕﻮﻫﺎي  XRDﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺴﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﻋﺎﻣﻞدار اﻟﻒ( ﺷﺪه ب(
ﻧﺸﺪه

تأثیر ایجاد گروههای عاملی اکسیژندار بر میزان فعالیت و ...

آزﻣﻮن  TPRﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﮑﻞ ) -7اﻟﻒ( و )ب( ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺴﯿﺪ در

ذراتآﺳﺎنﺗﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎل ،در
متوسطﭘﺬﯾﺮي
-8ب،دﻟﯿﻞ اﺣﯿﺎ
ﮐﺎﺗﺎﻟوﯿﺴﺖ ﺑﻪ
شکل اﺣﯿﺎي
مطابقﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
ﺸﺘﺮ ﺑﻮده،
ﺷﺪه ﺑﯿ
ﺮس ،در ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪي ﻋﺎﻣﻞ
-8الف
برد.
کاتالیستیدارپی
گیری
نتیجه
ي ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.اکسید بر روی پایهی عاملدار شده/نشده بهترتیب در
منگنز
 نتیجههای راکتوری نشان داد که با ایجاد گروههای عاملیگسترهی  8تا  12و  14تا  21نانومتر است.
اکسیژندار بر روی سطح نانولولههای کربنی ،میزان فعالیت و

گزینش پذیری کاتالیست منگنز اکسید بر پایهی نانولولههای
کربنی چند دیواره در تبدیل ترکیبات اکسید نیتروژن به مواد
بیخطر نیتروژن و بخار آب ،افزایش مییابد.
 آزمونهای  FTIRو  TGAنشان میدهد که استفادهاﻟﻒ( واسیدی منجر به تشکیل گروههای اکسیژنی
روش
ﺴﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  TEMﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺴﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  12wt%ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞدار ﺷﺪه/ﻧﺸﺪه در از
ﺷﮑﻞ )-8
کربنیل،کربوکسیل و هیدروکسیل بر روی سطح نانولولهها
17
ﺑﺮد.
ﯽ)ﭘﯽ
ﻧﺸﺪهﺖدرﮐﺎﺗﺎﻟﯿ
ﺷﺪه /ﻓﻌﺎﻟﯿ
ﺠﻪدارﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺎي ﻧﺘﯿ
ﻋﺎﻣﻠﭘﺎﯽﯾﻪو در
ﺰان ﻓﺎﻗﺪ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻣﯿﻫﺎي
ﻣﻨﮕﻨﺰروي
ﺴﺖﻓﻌﺎل ﺑﺮ
ﻣﺮاﮐﺰ
ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن
ﯾان
اﻟﻒ( و
ﺷﮑﻞﺴﺘ-8
ﻋﺎﻣﻞ
ﮔﺮوهﻫﺎﺑﺮيروي
12wt%
اﮐﺴﯿﺪ ﺑﻪ
 TEMﮐﺎﺗﺎﻟﯿ
ﺴﻪﺑﻪﺗﺼﺎوﯾﺮ
شده است.
12ﯽ -ﭘ8ﯽو -21
ﮔﺴﺘﺮهي
ﯾﺮ ) -8اﻟﻒ( و )ب(17،ﻣﺘﻮﺳﻂ ذرات ﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺴﯿﺪ ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﻪي ﻋﺎﻣﻞدار ﺷﺪه /ﻧﺸﺪه ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در
ﺑﺮد .آزمونهای  ASAPو  TEMمشخص شد که
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿ باﺴﺘ توجه به
ﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﺮ روي ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ -
کربنی
ﺷﺪهه/های
پایهدارنانولول
اکسید بر
آزمون TPR
اﺳﺖ) -.8اﻟﻒ( و )ب(،شکل
چند در ﮔﺴﺘﺮهي -12
ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻧﺸﺪه ﺑﻪ
ﻋﺎﻣﻞ
منگنز ﭘﺎﯾﻪي
کاتالیستﺑﺮ روي
ﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺴﯿﺪ
 -7ذرات
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻮﯾﺮ
21ه-های عاملدار اکسیژنی بر روی سطح پایه منجر
ایجاد 8وگرو
ﺷﮑﻞ  -7آزﻣﻮن  TPRﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺴﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﻋﺎﻣﻞدار اﻟﻒ( ﺷﺪه ب( ﻧﺸﺪه
دیواره عاملدار شده (الف) ،نشده (ب)
به افزایش میزان پراکندگی فاز فعال بر روی سطح پایه از
ﺮ اﺳﺖ.
طریق افزایش مساحت سطح شده ،که بهدلیل نیروهای
الکترواستاتیک بین یونهای منگنز و گروههای عاملی
١٤
اکسیژندار ،تکیهگاهی مناسب جهت رشد و هستهزایی مراکز
فعال ایجاد میشود.
 مقایسهی آزمون  XRDبر روی کاتالیست منگنز اکسید برپایهی نانولولههای کربنی عاملدار شده/نشده نشان میدهد
که افزایش بلورینگی پیکهای منگنز اکسید به شکلهای
 MnO2و  Mn3O4در نتیجه کاهش میزان فعالیت و گزینش
پذیری را همراه داشته است.
 از مقایسهی نتیجههای آزمون  TPRمیتوان به افزایشاحیاپذیری کاتالیست بر پایهی نانولولههای کربنی عاملدار
شده در اثر افزایش دسترسی فاز فعال منگنز اکسید بر روی
سطح پایهی عاملدار شده اشاره کرد.

سپاسگزاری
نویسندگانداراین مقاله مراتب امتنان خود را از پژوهشگاه صنعت
اکسید
کاتالیست
تصویرهای
شکل8
وزنیﻋﺎﻣﻞدار ﺷﺪه ب( ﻋﺎﻣﻞ
درصد اﻟﻒ(
مقدارﻟﻮﻟﻪ12ﮐﺮﺑﻨﯽ
منگنزﯾﻪبهﻧﺎﻧﻮ
 12ﺑﺮ ﭘﺎ
wt%
 TEMﻣﯿﺰان
ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﻪ
ﺴﺖ اﮐﺴﯿﺪ
ﻞ -8ﺗﺼﺎوﯾﺮ  TEMﮐﺎﺗﺎﻟﯿ
(نمودار
نشده
دار
ل
عام
(ب)
و
شده
دار
ل
عام
(الف)
کربنی،
لوله
نانو
پایه
بر
دار حمایت از پژوهشهای منتهی به این نتیجهها،
جهت
نفتب(به
ﺷﺪه ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺪه
ﻋﺎﻣﻞدار
ﮐﺮﺑﻨﯽ
ششﻟﻮﻟﻪ
ﺗﺼﻮﻪازﯾﺮﻧﺎﻧﻮ
ذراتﭘﺎﯾ
ﺷﺶﺑﺮ
12
ﺰان
حسبﻣﯿ
ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﻪ
ﺣﺴﺐﯿﺪ
ﺴﺖدراﮐﺴ
ﮐﺎﺗﺎﻟﺮﯿ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ
)ﻞ-8
اﺳﺖ(.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﯿﺴﺖﻫﺎ
ﮐﺎﺗﺎﻟ
تصویراز
TEM
ذرات
اﻧﺪازهي
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺮ
TEMﺗﺼﺎوﯾ
ﻣﻨﺪرج در
ﻧﻤﻮدار
اﻟﻒ(از
TEM
wt%ازهی
انداز
متوسط
تصاویر بر
مندرج
اعالم میدارند.
کاتالیستها محاسبه شده است).
) ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﺪرج در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازهي ذرات از ﺷﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ  TEMاز ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
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The Effect of Oxygenated groups on activity of MnOx/Oxidized-MWNT
catalyst in NOx abatement
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Abstract: The aim of this research is to find a nano-catalyst supported by MWNT with high
conversion and selectivity on NOx abatement. At first, the MWNT was oxidized by an acidic method
and characterized by XRD, TEM, TGA, ASAP, and FTIR methods. Then the 12wt% MnOx over
MWNT and Oxidized-MWNT were prepared by an incipient wetness impregnation technique.
Comparing the result of 12wt% MnOx with MWNT/Oxidized-MWNT catalysts showed that
introducing the oxygenated surface groups over the surface of the MWNT increased conversion
and selectivity at 200 °C from 60 to 97 and 87 to 100%, respectively. ASAP and TEM analysis
proved that the oxygenated groups improved dispersion of the active phase over the support by
increasing the support surface area. Also, H2-TPR results showed increased reducibility of the
catalyst by increasing availability of MnOx as the active phase through the oxygenated groups
over Oxidized-MWNT.
Keywords: Multiwalled carbon nanotubes, Manganese oxide, Oxygenated surface groups, Nitrogen

Oxide
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