JARC
تولید پایه کاتالیستی آلومینا با استفاده از آلومینیم هیدروکسید و محلول سدیم آلومینات
مصطفی محمودیان ،1احد قائمی2و* ،پرویز کلیدی ،3رضا سلیمی 4و حامد رشیدی
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 -1کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،پژوهشگر کارخانه آلومینیوم جاجرم ،خراسان شمالی ،جاجرم ،ایران
 -2استادیار مهندسی شیمی ،گروه طراحی فرآیند ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
 -3کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،مدیر تحقیق و توسعه شرکت آلومینوم ایران ،خراسان شمالی ،جاجرم ،ایران
 -4استادیار مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه کوئیزلند ،استرالیا
 -5استادیار مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد واحد شاهرود ،شاهرود ،ایران
دریافت :آبان  ،1394بازنگری نخست :آذر  ،1394پذیرش :دی 1394

چکیده :امروزه پایه کاتالیستها به منظور کاهش هزینه در واحد حجم و توزیع مناسب و نیز افزایش سطح تماس آنها به طور گسترده ای مورد
استفاده قرار میگیرد .سطح ویژه ،استحکام و تخلخل مناسب از ویژگیهای یک پایه کاتالیستی است .آلومینا به دلیل داشتن فازهای متنوع و گستردهای
از این مشخصات ،در بین مواد متفاوت کاربرد بسیار فراوانی را در تعداد زیادی از واکنشهای شیمیایی صنعتی دارد .در این پژوهش بدون حضور مواد
افزودنی و روشهای متداول برای افزایش سطح و استحکام ،از روشسل-ژل در تولید پایه آلومینا استفاده شد و تأثیر نوع روش ،نمک ،رسوب دهنده
بر سطح ویژه آن مورد بررسی قرار گرفت .نتیجهها نشان میدهند ،پایه تولید شده با استفاده از نمک اسیدی آلومینیم نیترات و رسوب دهنده قلیایی
آمونیاک دارای سطح  300 m2/gاست که بیشترین سطح ویژه را دارد .هم چنین پایهی تولیدی از آمونیاک و نمک آلومینیم سولفات دارای سطح ویژه
 ،51 m2/gاست.
واژههای کلیدی :آلومینا ،پایه کاتالیست ،سل-ژل ،سطح ویژه

و آب زدایی پروپان و متان نیز به مقدار زیادی از پایه آلومینا
استفاده میشود [ 6تا  .]8تولید هیدروژن ،حذف باکتریهای هوا
و هم چنین هیدروژن دار کردن گلیسرول از دیگر موارد کاربرد
آلومینا به عنوان کاتالیست یا پایه کاتالیست است [ 9تا  .]12این
موضوع موجب شده پژوهشهای زیادی در تولید و بهبود آن انجام
گیرد .تاکنون از رسوبهای بلوری آلومینا [ 13و  .]14و هم چنین از
روش سل-ژل با ترکیباتی مانند سدیم آلومینات ،آلومینیم سولفات
و آلومینیم کلرید [ 15تا  ]18در تولید پایه کاتالیست آلومینا به

مقدمه
تأثیر زیاد پایه کاتالیست در افزایش سطح تماس ،کاهش آلودگی
فراودهها به ترکیبات کاتالیستی و نیز مزیتهای اقتصادی موجب
شده است تا این فراورده کاربردهای فراوانی را در صنایع متفاوت
داشته باشد .در این میان آلومینا به دلیل تنوع فازی گسترده و
دامنه وسیع در سطح ویژه ،تخلخل و قطر منافذ جایگاه ویژهای
پیدا کرده است [ .]1پایهی آلومینا کاربرد بسیاری در فرایندهایی
مانند تبدیل بخارو سولفور زدایی دارد [ 2تا  .]5در اکسایش تولوئن
*عهدهدار مکاتباتaghaemi@iust.ac.ir :
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تولید پایه کاتالیستی آلومینا با استفاده از آلومینیم هیدروکسید ...

رسوب دهندههای قلیایی متفاوت استفاده شد (جدول .)1

کار گرفته شده است .افزون بر آن بسیاری از پژوهشها نشان
دادهاند که عاملهای زیادی مانند شرایط تشکیل بلور (دما ،زمان
ماند pH ،و غیره) و شرایط کلسینه کردن میتوانند بر ویژگی پایه
کاتالیست اثر گذار باشند [ 19و  .]20از میان فازهای متنوع شناخته
شده آلومینا ،گاما آلومینا دارای اهمیت زیادی در بسیاری از صنایع
و به ویژه در کاتالیست مورد استفاده در خودرو و نیز کاتالیست
فرایندهای پتروشیمیایی است [ 21و  .]22در این پژوهش ،از
نمکها و رسوب دهندههای متفاوت و نیز روش سل -ژل در
تولید پایه کاتالیست استفاده شده است .هم چنین تأثیر روش تولید
و نیز اثر نوع نمک آلومینیم و رسوب دهنده را بر سطح ویژه مورد
بررسی قرار گرفته است.

جدول  1نمکها و رسوب دهندههای مورد استفاده در روش سل -ژل
رسوب دهنذه

ضواره

آزهایص

قلیایی

1

آهًَیان

2

عَد واعتیه

3

عذین وزتٌات

4

عذین آلَهیٌات

5

آهًَیان

6

عَد واعتیه

7

عذین وزتٌات

8

عذین آلَهیٌات

9

آهًَیان

بخش تجربی

10

عَد واعتیه

11

عذین وزتٌات

مواد و دستگاهها

12

عذین آلَهیٌات

نوک اسیذی

آلوهینیومدار
آلَهیٌین
ًیتزات

آلَهیٌین
عَلفات

آلَهیٌین
ولزیذ

انجام آزمایشها در فشار اتمسفری و در بشر و با استفاده

ضواره رسوب دهنذه نوک اسیذی
دار در دهای هحیظ تِ هذت  0/5عاػت ّن س
هخلَطوم ٍ
ىذایییگز
ایي تزویثات تِ صَرت جذاگاًِ در  pHتزاتز تاآزهای9صتا ی
آلوهینی
قلی
 pHبرابر با  9با یکدیگر
جداگانه در
این ترکیبات به صورت
از هیترهای مجهز به کنترل دما و همزن مغناطیسی انجام
آهًَیان
ّیذرٍصل عفیذ رًگ تِ دعت آهذُ صاف ٍ ؽغتٍؽَ 1دادُ ؽذ .صل تَلیذی تا اعتفادُ اس رٍػ افت رٍغي تِ ؽىل گلَلِّا
عَد واعتیه
2
آلَهیٌین
ساعت2هم
محیط
دمای
مخلوطاس و در
گرفت .از خشک کن (England
وزتٌات
اتتذا درعذین
3
شدند.تا گزها دّی  2عاػتِ
زدهعپظ
رٍس ٍ
تزات هذت
مدتاتاقً5ی0/تِ
بهَّای
ؽغتٍؽَ،
الکتریکیؽذُ ٍ پظ
کورههتز تثذیل
 )7Ecocell,هویلی
 4تا
عذین آلَهیٌات
4
وشو تِداده
یی و شست
صاف
فزاٍردُ رنگ
هیدروژل سفید
( oC)Carbolite-RW1400, Englandنیز
شد 550 oC.رعیذُ ٍ در ّ
دهای
5 oC/min
آمده دها
دستآهًَیؽانیة
خؾه5بهؽذُ تا
خشک خؾه ؽذًذ.
برایخؾه وي،
 ٍ 110در
عَد واعتیه
6
آلَهیٌین
(ؽىل .)1
عاػتهمولغیٌِ
کردن و کلسینه کردن پایهی تولیدیتِ هذت
عَلفات به شکل گلولههای با
افت روغن
تولیدی با استفاده 7از
چنینؽذًذ ژل
استفاده 4شد.
روشوزتٌات
عذین
8

عذین آلَهیٌات

شده و پس از شستوشو ،ابتدا در
اندازه گیری سطح ویژه فراورده تولیدی با استفاده از دستگاه
قطر  4تا  7میلی متر 9تبدیلآهًَیان
عَد واعتیه
10
آلَهیٌین
ولز
روز و عذین
هوای اتاق به مدت 11 2
گرمایذدهی  2ساعته در دمای
وزتٌات با
سپس
(װ )Strohlein-Aramatانجام گرفت .آلومینیم هیدروکسید
عذین آلَهیٌات
12
 110 °Cو در خشک کن ،خشک شدند .فراورده خشک شده با
مورد نیاز از فراورده تولیدی مجتمع تولید آلومینای جاجرم تأمین
ایي تزویثات تِ صَرت جذاگاًِ در  pHتزاتز تا  9تا یىذیگز هخلَط ٍ در دهای هحیظ تِ هذت  0/5عاػت ّن سدُ ؽذًذ.
ؽىلدما
همین
رٍػ وافتدر
رسیده
°Cی تا550
دمای
ؽغتٍ5ؽَبه
°C/min
دمایی
شد .این ترکیب یا به صورت مستقیم و یا برای تهیه
گلَلِّای تا لغز
رٍغي تِ
اعتفادُ اس
صل تَلیذ
دادُ ؽذ.
آهذُ صاف ٍ
شیبتِ دعت
نمکهایذرٍصل عفیذ رًگ
ّی
 4تا  7هیلی هتز تثذیل ؽذُ ٍ پظ اس ؽغتٍؽَ ،اتتذا در َّای اتاق تِ هذت  2رٍس ٍ عپظ تا گزها دّی  2عاػتِ در دهای
(شکلیی .)1
کلسینه
مدت 4
آلومینیم مورد نیاز استفاده شد .در تهیه این نمکها افزون Cبر ٍ 110دربه
 5 C/minتِ دهای  550 Cرعیذُ ٍ در ّویي دها
شدندؽیة دها
خؾه ؽذُ تا
ساعتفزاٍردُ
خؾه ؽذًذ.
خؾه وي،
تِ هذت  4عاػت ولغیٌِ ؽذًذ (ؽىل .)1
آلومینیم هیدروکسید از اسیدهای معدنی نیتریک ،سولفوریک،
کلریدریک و نیز محلول قلیایی سدیم هیدروکسید تولیدی
شرکت مرک آلمان استفاده شد.
o

o

o

روشها
تولید پایه کاتالیست با روش سل -ژل با هدف بررسی اثر نوع
نمک آلومینیم دار و رسوب دهنده بر سطح ویژه پایه کاتالیست
مراحلعل صل
نمودارتِ رٍػ
شکلپایِ1واتالیغت
ؽىل ً -1وَدار هزاحل تَلیذ
تولید پایه کاتالیست به روش سل -ژل
بحثاسیدی و
آلومینیم دار
انجام گرفت .در این روش از
نمکهاییجهها و
نت
ؽىل ً -1وَدار هزاحل تَلیذ پایِ واتالیغت تِ رٍػ عل  -صل
-

ژلو،بحث
یجهها
نوکهای آلوهینین و رسوب دهنذههای هتفاوت بر سطح ویژه پایه کاتالیست
بررسی تأثیر روش سلنت-

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

بررسی تأثیر روش سل -ژل ،نوکهای آلوهینین و رسوب دهنذههای هتفاوت بر سطح ویژه پایه کاتالیست
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4

4

ؼ تا ًوهّای اعیذی ٍ رعَب دٌّذُّای للیایی هتفاٍت اًجام گزفتً .تایج عغح ٍیضُ پایِ واتالیغت ٍ ًیش لغز هتَعظ

تَلیذی در جذٍل  2دادُ ؽذُ اعت.
ًَع رعَب دٌّذُ تز عغح ٍیضُ پایِ در حضَر ًوهّای اعیذی هتفاٍت ًؾاى هیدٌّذ پایِّای تَلیذی تا اعتفادُ اس
قائمی و همکاران
یٌین ًیتزات ٍ رعَب دٌّذُّای آهًَیان ٍ عذین وزتٌات تا  96 m2/g ٍ 300تِ تزتیة دارای تیؾتزیي ٍ ووتزیي عغح
ٌذ .ایي ًتیجِّا ّن چٌیي ًؾاى هیدٌّذ اعتفادُ اس رعَب دٌّذُّای هحلَل عذین ّیذرٍوغیذ ٍ عذین آلَهیٌات در
ؽذُ تاکربنات و آمونیاک دارای سطح ویژه کمی
آمدهتْیازِسدیم
دستغت
 164 m2/g ٍ 209هیوٌذ (ؽىل  .)2پزاػ پزتَ  Xپایِبه واتالی
عغح
ظ تِ تزتیة تَلیذ پایِ تا
هاٍیوضُبحث
نتیجه
2
روشآٍردُ
تأثیرؽىل 3
بررسییش در
آهًَیان ٍ آلَهیٌین ًیتزات ً
هستند (به ترتیب  61و .)51 m /g
سل-ؽذُژل،اعت.نمکهای آلومینیم و رسوب
300

دهندههای متفاوت بر سطح ویژه پایه کاتالیست

300

200
150

آزهایص

قطر هتوسط
پایه ()mm

2

ضواره

()m /g

1
2

4/0
7/6

300
209

3

6/5

96

4

6/5

164

5

4/0

51

6
7

4/6
5/0

245
61

8

8/0

176

9

4/8

208

10

3/5

154

11

6/0

73

12

8/3

236

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

Sodium carbonate

0

0

Ammonia

عاهل رسوب دهنذه قلیایی

عاهل رسوب دهنذه قلیایی

شکل  2نمودار تأثیر نوع رسوب دهنده بر سطح ویژه پایه کاتالیست تولیدی
غت تَلیذی اس آلَهیٌین ًیتزات
آلومینیمِ واتالی
ؽىل ً -2وَدار تأثیز ًَع رعَب دٌّذُ تزازعغح ٍیضُ پای
نیترات
ؽىل ً -2وَدار تأثیز ًَع رعَب دٌّذُ تز عغح ٍیضُ پایِ واتالیغت تَلیذی اس آلَهیٌین ًیتزات

ؽىل  -3الگَی پزاػ پزتَ  Xپایِ واتالیغت تْیِ ؽذُ تا اعتفادُ اس آهًَیان ٍ آلَهیٌین ًیتزات

ؽىل  -3الگَی پزاػ پزتَ  Xپایِ واتالیغت تْیِ ؽذُ تا اعتفادُ اس آهًَیان ٍ آلَهیٌین ًیتزات
ؽىل ً 5ؾاى دٌّذُ هؾخصات پایِ واتالیغت تَلیذی تا اعتفادُ اس ًوه آلَهیٌین عَلفات ٍ رعَب دٌّذُّای هتفاٍت
X
اعت .در ایي حالت ،پایِی تَلیذی اس هحلَل عذین ّیذرٍوغیذ تا  245m2/gدارای تیؾتزیي همذار عغح ٍیضُ اعت؛ ٍ پایِّای تِ
2
دعت آهذُ اس عذین وزتٌات ٍ آهًَیان دارای عغح ٍیضُ ووی ّغتٌذ (تِ تزتیة .)51m /g ٍ 61

شکل  3الگوی پراش پرتو پایه کاتالیست تهیه شده با استفاده از آمونیاک
و آلومینیم نیترات

ؽىل ً 5ؾاى دٌّذُ هؾخصات پایِ واتالیغت تَلیذی تا اعتفادُ اس ًوه آلَهیٌین عَلفات ٍ رعَب دٌّذُّای هتفاٍت
اعت .در ایي حالت ،پایِی تَلیذی اس هحلَل عذین ّیذرٍوغیذ تا  245m2/gدارای تیؾتزیي همذار عغح ٍیضُ اعت؛ ٍ پایِّای تِ
250
ّغتٌذ (تِ تزتیة .)51m2/g ٍ 61
دعت آهذُ اس عذین وزتٌات ٍ آهًَیان دارای عغح ٍیضُ ووی 6
200

6

150

100

50

Ammonia

Sodium carbonate

Sodium aluminate

0

Caustic soda

alkaline Precipitator agent

پایهٌین عَلفات
ویژهاس آلَهی
تَلیذی
واتالیغت
عغح ٍیضُ پای
دٌّذُ تز
ؽىل -4
کاتالیست تولیدی از
سطح
دهندهِ بر
رسوب
رعَبنوع
شکلتأثیزًَ 4عتأثیر
آلومینیم سولفات
پایِ تَلیذی اس ًوه اعیذی آلَهیٌین ولزیذ ٍ رعَب دٌّذُ عذین آلَهیٌات تا عغح ٍیضُ  236 m2/gتیؾتزیي عغح ٍیضُ
را در همایغِ تارعَب دٌّذُّای دیگز دارد .ایي ًتیجِّا ّن چٌیي ًؾاى هیدٌّذ فزاٍردُ تَلیذ ؽذُ تا اعتفادُ اسعذین وزتٌات تا
عغح تزاتز تا  73m2/gدارای ووتزیي همذار در عغح ٍیضُ اعت (ؽىل .)5

پایه تولیدی از نمک اسیدی آلومینیم کلرید و رسوب دهنده سدیم
250
آلومینات با سطح ویژه  236 m2/gبیشترین سطح ویژه را در مقایسه
200

150

61

(specific surface area )m2/gr

استفاده از نمک آلومینیم سولفات و رسوب دهندههای متفاوت
است .در این حالت ،پایهی تولیدی از محلول سدیم هیدروکسید
با  245 m2/gدارای بیشترین مقدار سطح ویژه است؛ و پایههای

Sodium carbonate

Sodium aluminate

Sodium aluminate

Caustic soda

Caustic soda

Ammonia

50

50

(specific surface area )m2/gr

بررسی اثر نوع رسوب دهنده بر سطح ویژه پایه در حضور نمکهای
اسیدی متفاوت نشان میدهد پایههای تولیدی با استفاده از نمک
آلومینیم نیترات و رسوب دهندههای آمونیاک و سدیم کربنات با 300
و  96 m2/gبه ترتیب دارای بیشترین و کمترین سطح ویژه هستند.
این نتیجهها همچنین نشان میدهند استفاده از رسوب دهندههای
محلول سدیم هیدروکسید و سدیم آلومینات در این شرایط به ترتیب
تولید پایه با سطح ویژه  209و  164 m2/gمیکند (شکل  .)2پراش
پرتو  Xپایه کاتالیست تهیه شده با استفاده از آمونیاک و آلومینیم
نیترات نیز در شکل  3آورده شده است.
5
شکل  4نشان دهنده مشخصات پایه کاتالیست تولیدی با

150

100 100

پایه کاتالیست تولیدی به روش سل-ژل
جدولتِ 2ویژگ
های-صل
رٍػیعل
ٍیضگیّای پایِ واتالیغت تَلیذی
سطح ویژه

(specific surface area )m2/g

این آزمایش با نمکهای اسیدی و رسوب دهندههای قلیایی
متفاوت انجام گرفت .نتیجههای سطح ویژه پایه کاتالیست و نیز
قطر متوسط گلولههای تولیدی در جدول  2داده شده است.

250

200

(specific surface area )m2/g

250
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100

50

0

250

150

100

تولید پایه کاتالیستی آلومینا با استفاده از آلومینیم هیدروکسید ...

50

(specific surface area )m2/gr

200

0

دست میدهند .در حالی که سدیم کربنات پایه ای با کمترین
سطح ویژه ( )76/7 m2/gرا تأمین میکند.

Caustic soda
نشان میدهند
Sodiumهم چنین
aluminateهها
Sodiumاین نتیج
carbonateدارد.
Ammoniaههای دیگر
بارسوب دهند
alkaline Precipitator agent
عَلفاتبرابر با m2/g
کربناتآلَهبایٌینسطح
فراورده تولید شده با استفاده ازسدیم
ؽىل  -4تأثیز ًَع رعَب دٌّذُ تز عغح ٍیضُ پایِ واتالیغت تَلیذی اس
 73دارای کمترین مقدار در سطح ویژه است (شکل .)5
پایِ تَلیذی اس ًوه اعیذی آلَهیٌین ولزیذ ٍ رعَب دٌّذُ عذین آلَهیٌات تا عغح ٍیضُ  236 m /gتیؾتزیي عغح ٍیضُ
2

specific surface area

را در همایغِ تارعَب دٌّذُّای دیگز دارد .ایي ًتیجِّا ّن چٌیي ًؾاى هیدٌّذ فزاٍردُ تَلیذ ؽذُ تا اعتفادُ اسعذین وزتٌات تا
عغح تزاتز تا  73m2/gدارای ووتزیي همذار در عغح ٍیضُ اعت (ؽىل .)5

250.0

150

100

50

(specific surface area )m2/gr

200

150.0
100.0
50.0

Sodium aluminate

Caustic soda

Sodium carbonate

Ammonia

(specific surface area )m2/g

250

200.0

0.0

alkaline Precipitator agent
Sodium carbonate

Caustic soda

Ammonia

Sodium aluminate

0

ؽىل  -7تأثیز ًَع رعَب دٌّذُ للیایی تز عغح ٍیضُ پایِ واتالیغت
قلیایی بر سطح ویژه پایه کاتالیست
شکل  7تأثیر نوع رسوب دهنده

نتیجه گیری

alkaline Precipitator agent

ؽىل  -5تأثیز ًَع رعَب دٌّذُ تز عغح ٍیضُ پایِ واتالیغت تَلیذی اس آلَهیٌین ولزیذ

شکل  5تأثیر نوع رسوب دهنده بر سطح ویژه پایه کاتالیست تولیدی از
کلرید
آلومینیم 7

اس هیاى تزویثات هَرد اعتفادُ در رٍػ عل -صل ،اعتفادُ اس ًوه آلَهیٌین ًیتزات ٍ رعَب دٌّذُ آهًَیان ،تَلیذ پایِ تا
تیؾتزیي عغح ٍیضُ ( )300m2/gرا وزدُ اعت .در حضَر ًوه آلَهیٌیَم ًیتزات اعتفادُ اس رعَب دٌّذُّای آهًَیان ٍ عذین
وزتٌات تِ تزتیة تاػث تَلیذ پایِ پثا تیؾتزیي ٍ ووتزیي عغح ٍیضُ ؽذ .تزرعی پایِ تَلیذی اس ًوه آلَهیٌین عَلفات ًؾاى داد
اعتفادُ اس عَد واعتیه هَجة تَلیذ پایِ تا عغح ٍیضُ تیؾتزی ًغثت تِ دیگز رعَب دٌّذُّا هیؽَد .اعتفادُ اس آهًَیان ًیش در
ایي ؽزایظ ووتزیي عغح ٍیضُ را تِ ّوزاُ خَاّذ داؽت .در حضَر ًوه آلَهیٌین ولزیذ ،اعتفادُ اس رعَب دٌّذُّای عذین
آلَهیٌات ٍ عذین وزتٌات تِ تزتیة هٌجز تِ تَلیذ پایِ تا تیؾتزیي ٍ ووتزیي عغح ٍیضُ هیؽَد .هیاًگیي عغح ٍیضُ پایِ هتفاٍت تا
اعتفادُ اس ًوهّای آلَهیٌین ٍ در حضَر رعَب دٌّذُّای هتفاٍت ًؾاى دادًذ ،اعتفادُ اس رعَب دٌّذُ آلَهیٌین ًیتزات هیتَاًذ
تیؾتزیي عغح ٍیضُ را در پایِ ایجاد وٌذ .تزرعی هیاًگیي عغح ٍیضُ پایِّای هتفاٍت تَلیذ ؽذُ تا اعتفادُ اس رعَب دٌّذُّای
للیایی ٍ در حضَر ًوهّای هتفاٍت آلَهیٌین ًیش 2
ًؾاى داد ،هحلَل عذین ّیذرٍوغیذ ٍ عذین آلَهیٌات تِ تزتیة تا تَلیذ پایِ تا
عغح ٍیضُ  192 m2/g ٍ 202/7دارای تأثیز در افشایؼ عغح ٍیضُ اعت.

(specific surface area )m2/g

نتیجهگیری
از میان ترکیبات مورد استفاده در روش سل -ژل ،استفاده
specific surface area
250
از نمک آلومینیم نیترات و رسوب دهنده آمونیاک ،تولید پایه با
200
بیشترین سطح ویژه ( )300 m /gرا کرده است .در حضور نمک
150
آلومینیم نیترات استفاده از رسوب دهندههای آمونیاک و سدیم
100
کربنات به ترتیب باعث تولید پایه با بیشترین و کمترین سطح
50
ویژه شد .بررسی پایه تولیدی از نمک آلومینیم سولفات نشان داد
0
Aluminium Nitrate Aluminium Sulphate Aluminium Chlorid
استفاده از سود کاستیک موجب تولید پایه با سطح ویژه بیشتری
Acidic Aluminium salt
نسبت به دیگر رسوب دهندهها میشود .استفاده از آمونیاک نیز در
ؽىل  -6تأثیز ًَع ًوه اعیذی تز عغح ٍیضُ پایِ واتالیغت
شکل  6تأثیر نوع نمک اسیدی بر سطح ویژه پایه کاتالیست
همایغِ تأثیز ًوهّای اعیذی هتفاٍت تز عغح ٍیضُ پایِ واتالیغت آلَهیٌا ،تا اعتفادُ اس هیاًگیي ایي همذارّا در حضَر رعَباین شرایط کمترین سطح ویژه را 9به همراه خواهد داشت .در حضور
دٌّذُّای هتفاٍت در ؽىل  6دادُ ؽذُ اعتً .تیجِّا ًؾاى هیدّذ فزاٍدُ تَلیذی تا اعتفادُ اس آلَهیٌین ًیتزات
پایه ٍ آلَهیٌیننمک آلومینیم کلرید ،استفاده از رسوب دهندههای سدیم آلومینات
سطح ویژه
مقایسه تأثیر نمکهای اسیدی متفاوت بر
عَلفات تِ تزتیة تا  133.25 m /g ٍ 192.25 m /gدارای تیؾتزیي ٍ ووتزیي عغح ٍیضُ ّغتٌذ.
هیاًگیي ًتیجِّای عغح ٍیضُ رعَب دٌّذُّای هتفاٍت ًیش در ؽىل ً 7ؾاى دادُ ؽذُ اعت .ایي ًتیجِّا ًؾاى هی
دّذو سدیم کربنات به ترتیب منجر به تولید پایه با بیشترین و کمترین
کاتالیست آلومینا ،با استفاده از میانگین این مقدارها در حضور
هحلَلّای عذین ّیذرٍوغیذ ٍ عذین آلَهیٌات تِ تزتیة پایِّایی تا  ٍ 192 m /g ٍ 202/7تا تیؾتزیي عغح ٍیضُ را تِ دعت
هیدٌّذ .در حالی وِ عذین وزتٌات پایِ ای تا ووتزیي عغح ٍیضُ ( )76/7 m /gرا تأهیي هیوٌذ.
سطح ویژه میشود .میانگین سطح ویژه پایه متفاوت با استفاده از
است .نتیجهها
رسوب دهندههای متفاوت در شکل  6داده شده
نمکهای آلومینیم و در حضور رسوب دهندههای متفاوت نشان
نشان میدهد فراوده تولیدی با استفاده از آلومینیم نیترات و
دادند ،استفاده از رسوب دهنده آلومینیم نیترات میتواند بیشترین
آلومینیم سولفات به ترتیب با  192/25و  133/25 m2/gدارای
سطح ویژه را در پایه ایجاد کند .بررسی میانگین سطح ویژه
بیشترین و کمترین سطح ویژه هستند.
پایههای متفاوت تولید شده با استفاده از رسوب دهندههای قلیایی
میانگین نتیجههای سطح ویژه رسوب دهندههای متفاوت نیز
و در حضور نمکهای متفاوت آلومینیم نیز نشان داد ،محلول
در شکل  7نشان داده شده است .این نتیجهها نشان میدهد
سدیم هیدروکسید و سدیم آلومینات به ترتیب با تولید پایه با سطح
محلولهای سدیم هیدروکسید و سدیم آلومینات به ترتیب
ویژه  202/7و  192 m2/gدارای تأثیر در افزایش سطح ویژه است.
پایههایی با  202/7و 8 192 m2/gو با بیشترین سطح ویژه را به
2

2

2

2
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Abstract: Nowadays, catalyst supports are used extremely for decreasing cost and increasing
contact surface in chemical reactions. Specific surface area, compressive strength and proper
porosity are some of the most important characteristics of a catalyst support. Alumina has been
used extremely in recent decades, due to its wide range of these properties and having various
phases. In this study, sol-gel method is used for producing alumina catalyst support.Various
additives and common methods for increasing surface area aren't used in this study.The results
show that using aluminium nitrate salt and ammonia as precipitating agent yields catalyst supports
with the best specific surface area (300 m2/g). Also alumina catalyst support which is produced by
using ammonia and aluminium sulphate with 51 m2/g has lowest amount of BET.
Keywords: Alumina, Catalyst support, Sol-gel, Specific surface area
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