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چکیده :کار حاضر بر تولید هیدروژن از طریق فرآیند خودگرمایی اتانول ( ،)ATRدر حضور نانوکاتالیست  ZrO2/γ-Al2O3متمرکز شده است.
نانوذرات زیرکونیماکسید با روش مایسل معکوس و با استفاده از  ZrOCl2·8H2Oو  NH4OHتهیه شد .نانوکاتالیستهای  ZrO2/γ-Al2O3با توزیع
پایدار نانوذرات  ZrO2بر پایهی گاما آلومینا به روش مکانیکی تهیه شدند .اثر اندازه ذرات با تغییر نسبت مولی  Zr:Alمطالعه شد .نانوکاتالیستها با
استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،1)SEMمیکروسکوپ الکترونی عبوری ( ،2)TEMپراش پرتو  3)XRD) Xو نمودار کاهش برنامهریزی شده
گرمایی ( 4)TPRشناسایی شده و توزیع  ZrO2بر بستر  γ-Al2O3تأیید شد .توزیع متوسط قطر ذرات بهدستآمده بین  12تا  27 nmبود .همچنین
تبدیل خودگرمایی اتانول در یک واکنشگاه شیشهای بستر ثابت ،در فشار اتمسفری مورد مطالعه قرار گرفت .گازهای خروجی از واکنشگاه بهصورت
برخط با دستگاه کروماتوگرافی گازی تجزیه شدند .مطالعات نشان داد که در نسبت مولی ( Zr:Al )1/0 :3/0بهترین نتیجهها برای تولید هیدروژن به
روش  5ATRبه دست آمد.
واژههای کلیدی :تبدیل خود گرمایی ،تولید هیدروژن ،واکنشگاه بستر ثابت ،آلومینیماکسید ،زیرکونیماکسید

از منابع متفاوتی برای تولید گاز هیدروژن در پژوهشهای متفاوت
استفاده شده است .بخشی از منابع هیدروژن برای کاربردهای
ویژه ،بستگی به اقتصاد ،فناوری و حتی عاملهای سیاسی دارد.
همچنین هیدروکربنهای گازی میتوانند در حضور کاتالیست
فعال ،کاهش یافته و فرایند تولید گاز هیدروژن را انجام دهند،
زیرا در این فرایند گاز کربنمونوکسید تولید شده بهتدریج جذب
کاتالیست شده و از فعالیت آن میکاهد .برخی از پژوهشگران

مقدمه
تولید گاز هیدروژن بهعنوان یک سوخت سبز در سالهای
اخیر مورد توجه قرار گرفته است [ 1تا  .]3گاز هیدروژن در
دهههای اخیر بهعنوان انرژی قابلانتقال با توجه به کاربردهای
آن در پیلهای سوختی بهطور گستردهای مطالعه شده است.
گاز هیدروژن میتواند از الکلها یا تخمیر ترکیباتی مانند شکر،
نشاسته و سلولز به روش بیوشیمیایی به دست آید [ .]4بنابراین،
3. X-Ray Diffraction

2. Transmission Electron Microscopy
5. Auto Thermal Reforming
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1. Scanning Electron Microscopy
4. Temperature Programmed Reduction
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برای حل این مشکل برای تولید گاز هیدروژن صنعتی در
حضور کاتالیست از گاز اکسیژن نیز استفاده میکنند [ 5تا .]7
مشکل اساسی دیگر فروپاشی بلوری 1و اکسید شدن کاتالیست
فلزی یا اکسید فلزی در طی فرایند  ATRاست .این غیرفعال
شدن برگشتناپذیر کلوخه شدن و اکسید شدن سطح کاتالیست
به علت وجود گاز اکسیژن در فرایند  ATRاست؛ گاز اکسیژن در
دهانه ورودی واکنشگاه بستر ثابت گاهی آتش گرفته و دمای درون
واکنشگاه را تا حدود  1223 Kیا بیشتر میرساند [ .]8بنابراین ،سطح
کاتالیست کلوخه یا اکسید شده موجب میشود که جریان تولید گاز
هیدروژن کاهش یابد .بنابراین ،تمام کاتالیستهای مورد استفاده
در فرایند بستر ثابت میتوانند غیرفعال شوند [ .]9فرایند اکسایش
جزئی ( 10[ 2)POXو  ،]11تبدیل با بخار ( 12[ 3)SRتا ،]19
تبدیل اکسایشی با بخار ( 20[ 4)OSRو  ،]21تبدیل خشک
( 22[ 5)DRو  ،]23تبدیل غیر گرمایی کاتالیستی آرک پالسما
( ،]24[ 6)APCRتبدیل خودگرمایی ( 25[ )ATRتا  ]28و ترکیب
دو یا چند فرایند ،فرایندهایی هستند که در حضور اکسیژن برای
تولید غنی گاز هیدروژن به کار میروند [ 29و  .]30فواید هر یک
از روشها برحسب طراحی ،دمای فرایند و سوخت بهکار رفته
میتواند مورد بحث قرار گیرد .برای مثال ،در فرایند  ،SRگاز
هیدروژن میتواند از بخار آب و اتانول در دمای باال تولید شود،
برخالف آنکه در فرایند  ،POXحرارت اولیه باال نبوده ولی در
عوض نمیتوان از فرایندههای جانبی اجتناب کرد .فرایند ATR
شامل دو مرحله گرمازا در فرایندهای تبدیل با بخار و اکسایش
بوده و بدون کاهش دما هیدروژن گازی تولید میشود [ 31تا .]33
اکسیدهای فلزی نقش مهمی را در علوم شیمی ،فیزیک و مواد ایفا
میکنند [ .]34اکسیدهای فلزی در کاتالیستها ،پیلهای سوختی و
پوششها برای جلوگیری از خوردگی و مدارهای الکترونیکی به کار
میروند [ 35و  .]36نانوذرات اکسیدهای فلزی باید دارای سطح
انرژی آزاد پایین باشند و این خود موجب میشود ویژگیهای
مکانیکی این ذرات بهطور قابلتوجهی تغییر کند .این ویژگیهای
ساختاری بهویژه در آلومینیم اکسید مشاهده شده است [ 37و .]38
5. Dry Reforming

4. Oxidative Steam Reforming

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

توجه در سامانه  Al-Oدر ساختارهای گوناگون آلومینیماکسید
موجب شده مطالعات فراوانی در کاربردهای کاتالیستی ،جذب و
کامپوزیتهای سرامیکی در فرایندهای صنعتی انجام پذیرد .در
سالهای اخیر ،نانوساختارهای آلومینیماکسید بهطور گستردهای
بهعنوان کاتالیست یا بستر فعال کاتالیستی استفاده شده است [.]39
همچنین آلومینیماکسید نقش بسیار مهمی بهعنوان بستر ترکیبات
کامپوزیتی دارد [ .]40زیرکونیماکسید نیز میتواند بهعنوان
کاتالیست یا بخشی از کامپوزیت در کاربردهای شیمیایی ،نوری و
مکانیکی نقش ایفا کند [ 41تا  γ-Al2O3 .]44برای خالصسازی
روغن و تبدیل بخار اتانول استفاده شده است [.]45
نانوذرات به روشهای گوناگونی تهیه میشوند .برای مثال،
میتوان به فرایند سل -ژل [ 46و  ،]47روش همرسوبی [،]48
روش آب گرمایی [ ،]49روش پیرولیز پخش شعلهای [ ،]50سنتز
احتراقی [ 51تا  ]54و روش مایسل معکوس [ 55تا  ]64اشاره کرد.
عاملهایی مانند اثر مواد فعال سطحی [ ،]65قدرت یونی و نسبت
مولی اجزاء [ 66تا  ،]70دمای تکلیس [ ]71و نوع حالل []72
در روش مایسل معکوس مؤثر هستند .نکته قابلتوجه در روش
مایسل معکوس این است که بین ساختار نانوذرات با ترکیب
واکنشگرها ارتباط وجود دارد .همچنین توزیع نانوذرات بهدست
آمده در این روش ،نقش مهمی را در ویژگی کاتالیستی به عهده
دارد [.]73
در این پژوهش ،بر سنتز نانو کاتالیست  ZrO2بر پایهی گاما
آلومینا با نسبتهای مولی متفاوتی به روش فرایند کنترل کلوئیدی
مایسل معکوس در حضور مواد فعال سطحی بنا شده است .اثر
عامل نسبتهای مولی آلومینیم و زیرکونیماکسید افزون بر سنتز
جدید این نانوکاتالیست به روش مایسل معکوس بر فازهای
نانوبلوری مورد بررسی گرفته است .مطالعه تجزیه فازی به
روش پراش پرتو  )XRD) Xانجام شد .تولید گاز هیدروژن به
روش فرایند تبدیل خودگرمایی با بستر ثابت مطالعه شد .گازهای
خروجی از واکنشگاه بهطوری مستقیم به دستگاه کروماتوگرافی
گازی انتقال یافت.
1. Sintering
2. Partial Oxidative
3. Steam Reforming
6. Miniaturized Non Thermal Arc Plasma Catalytic Reforming
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عابدینی خرمی و همکاران

نانوکاتالیستهای  ZrO2:γ-Al2O3با نسبتهای مولی
بخش تجربی
متفاوت  0/5 :3/0 ،0/2 :3/0( ZrO2:γ-Al2O3و  )1/0 :3/0تهیه
مواد
شدند .در مرحلهی اول ،سل زیرکونیماکسید به دست آمد؛
تمام مواد شیمیایی مورد استفاده در پژوهش حاضر ،شامل
زیرکونیماکسیکلرید هشت آبه با مقادیر  1/6112 ،0/6445یا 3/2225
زیرکونیم اکسی کلرید هشت آبه ( ،)ZrOCl2·8H2Oگاما آلومینا
گرم (به ترتیب  0/5 ،0/2یا  1/0مول) در اتانول مطلق ()4/8 ml
( ،)γ-Al2O3سیکلو هگزان (گرید  ،)HPLCماده فعال سطحی
طی همزدن شدید برحسب نسبت مولی از زیرکونیماکسیکلرید
غیر یونی تریتون ،)1,1,3,3,-tetramethyl-buthyl) X-114
حل شد .در مرحلهی دوم سیکلوهگزان ( )13/9 mlبا تریتون
فنیل -پلی اتیلنگلیکول ( )C29H52O8.5و اتانول مطلق (حداکثر
 )15/3 ml) X-114مخلوط شد و آب مقطر ( )0/6 mlنیز به
حجم آب  )0/2 %volاز شرکت سیگما آلدریچ تهیه شدγ-Al2O3 .
سل زیرکونیم افزوده شد .سل بهدست آمده به مدت  30دقیقه
در حمام فراصوت به مدت  30دقیقه پیش از مصرف قرار داده
همزده شد .در مرحلهی آخر ،نانو گاما آلومینا به مقدار 6/1272 g
شد .آب یونزدایی شدن بهعنوان پیشماده در تمام مراحل فرایند
به مخلوط افزوده شد .سل مایسل اولیهی  ZrO2/γ-Al2O3با
استفاده شد.
نسبتهای مولی متفاوت با استفاده از همزن مکانیکی (با سرعت
مخلوط نانوکاتالیستهای زیرکونیماکسید و آلومینا با استفاده
 6000دور بر دقیقه) به مدت  24ساعت در دمای اتاق برای تشکیل
از فرایند سل -ژل کنترل شده با روش مایسل معکوس ،با
یک سوسپانسیون همگن ،همزده شد .سپس ،سل شفاف همگن
بهرهگیری از ماده فعال سطحی غیر یونی تریتون  X-114در
بهدست آمده ،بر روی شیشه ساعت قرار داده شد .شیشههای
حالل سیکلوهگزان تهیه شدند .شکل  1نمودار مراحل تولید
یشیدر معرض هوا قرار گرفت تا سل به ژل تبدیل شود .پس
ساعت
اػسفادُیاصدهد.
آلَهیٌا تانشان م
 ZrOرا
/γ-Al2O
فشایٌذ ػل -طل وٌسشل ؿذُ تا سٍؽ هایؼل هؼىَع ،تا تْشُگ
اوؼیذ ٍ
ّای ص
یشوًَین 2
هخلَط ًاًَوازالیؼر 3
2/-AlآنZrOمخلوط بهدست آمده با استون شستوشو داده شد تا مواد
اص هادُ فؼال ػغحی غیش یًَی زشیسَى  X-114دس حالل ػیىلَّگضاى زْیِ ؿذًذ .ؿىل ً 1وَداس هشاحل زَلیذ  2O3از
سا ًـاى هیدّذ.
آلی موجود حذف شود و سپس به مدت  6ساعت در دمای 373 K
ZrOCl .8H O
ػیىلَّگضاى ٍ
ازاًَل
Triton X-114
قرار گرفته و خشک شد .پودر بهدستآمده در یک اتمسفر بدون
ّنصدى دس حوام آب ()323 K
رطوبت نگهداری شد.
افضٍدى زذسیدی
بهطورکلی ،پیش مادهی سل زیرکونیماکسید-آلومینیماکسید
ّن صدى
-Al O
با نسبتهای مولی معین از سیکلوهگزان :تریتون ایکس :114
)هیىشٍ اهَلؼیَى)
گاما آلومینیماکسید( :زیرکونیماکسیکلرید هشت آبه) به ترتیب
 0/5 ،0/2( :3/0 :3/0 :16/5یا  )1/0تهیه شد .همچنین مقدار اتانول
ػاًسشیفیَط
مطلق بستگی به نسبت مولی  Zr:Alدر گسترهی 4/4-7/4 ml
خذاػاصی
تعیین میشود .زمان ژلهای شدن سلهای زیرکونیماکسید-
خیؾ زىلیغ دس دهای 823K
آلومینیماکسید به مقدار زیادی متفاوت بوده و از  48ساعت تا
دو هفته بستگی دارد .ژلهای بهدستآمده به مدت  5ساعت در
زىلیغ دس دهای 1123K
دمای  823 Kقرار گرفته و در نهایت به مدت  5ساعت در دمای
فشاٍسدُ
 1123 Kتکلیس شدند.
مساحت سطح کاتالیستها با نمودارهای همدمای جذب-
شکل  1طرحواره سنتز نانوکاتالیست  ZrO :γ-Al Oبا استفاده از روش
ؿىل  1عشحٍاسُ ػٌسض ًاًَوازالیؼر ZrO2:-Al2O3تا اػسفادُ اص سٍؽ هایؼل هؼىَع تا ًؼثرّای هَلی هسفاٍذ اص Zr:Al
مایسل معکوس با نسبتهای مولی متفاوت از Zr:Al
واجذب گاز نیتروژن در دمای  77 Kبا استفاده از روش تجزیهای
و

2

3

2

3

ًاًَوازالیؼرّای -Al2O3

2

2

تا ًؼثرّای هَلی هسفاٍذ -Al2O3

2

( )1/0 :3/0 ٍ 0/5 :3/0 ،0/2 :3/0زْیِ ؿذًذ.

دس هشحلِی اٍل ،ػل صیشوًَیناوؼیذ تِ دػر آهذ؛ صیشوًَیناوؼی ولشیذ ّـر آتِ تا همادیش  1/6112،0/6445یا  3/2225گشم (تِ

شیمی
عیدر
کاربردی
پژوهش
(ً )JARCؼثر هَلی اص صیشوًَیناوؼیولشیذ حل ؿذ.
ؿذیذ تشحؼة
ّنصدى
های)4/8ml
هغلك (
نشریه ازاًَل
زشزیة  0/5 ،0/2یا  1/0هَل) دس
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دس هشحلِی دٍم ػیىلَّگضاى ( )13/9mlتا زشیسَى  )15/3ml( X-114هخلَط ؿذ ٍ آب همغش (ً )0/6mlیض تِ ػل صیشوًَین
افضٍدُ ؿذ .ػل تِدػر آهذُ تِ هذذ  30دلیمِ ّنصدُ ؿذ .دس هشحلِی آخشً ،اًَ گاها آلَهیٌا تِ همذاس  6/g1272تِ هخلَط
افضٍدُ ؿذ .ػل هایؼل اٍلیِی  ZrO2/-Al2O3تا ًؼثرّای هَلی هسفاٍذ تا اػسفادُ اص ّوضى هىاًیىی (تا ػشػر  6000دٍس تش
دلیمِ) تِ هذذ  24ػاػر دس دهای ازاق تشای زـىیل یه ػَػداًؼیَى ّوگيّ ،نصدُ ؿذ .ػدغ ،ػل ؿفاف ّوگي تِدػر
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قرار گرفت .دمای  968 Kانتخاب شد زیرا در این دما واکنش
تبدیل اتانول بهطور کامل انجام نمیشود .برای هر آزمایش ،یک
گرم از کاتالیست استفاده شد .بعد از این مرحله ،مخلوط اتانول و
آب با سرعت جریان  40 cm3h-1به داخل واکنشگاه هدایت شد.
نسبتهای خوراک ورودی  H2O/EtOHو  O2/ETOHبه ترتیب
در مقادیر ثابت  3/0و  0/5در نظر گرفته شد .قبل از ورود خوراک
به داخل واکنشگاه ،مخلوط گازها تا حدود  423 Kپیش حرارت
داده شدند .گازهای موجود در خروجی از واکنشگاه ،بهطور متناوب
و به کمک هدایتگر نمونه به سامانه متصل شده و بهوسیلهی
دستگاه کروماتوگرافی گازی ( )Shimadzu GC 2014با فاز
ساکن  ،porapak Qاندازه مولکولی  5Åو با ستونهای طرح
 Qهمراه با آشکارسازهای  TCDو  FIDبهصورت برخط تجزیه
شدند .کروماتوگرافی گازی از طریق ورود سه گاز  CO2 ،H2و
 CH4تصحیح شد که ضریب همبستگی نقاط ،R ،در حدود 0/998
به دست آمد .بر اساس این نمودارهای تصحیح ،ترکیب بهدست
آمده از احیا میتواند تشخیص داده شود .مقدار تبدیل اتانول،
انتخابپذیری ترکیبهای شامل کربن و هیدروژن بهدست آمده
بهصورت زیر تعریف میشود:

 1BETدر دستگاه  Micromeriticsمدل  3000اندازهگیری شد.
تعیین اندازه و فازهای نانوذرات به روش پراش پرتو  Xبا
دستگاه فیلیپس  3100ساخت کشور هلند صورت پذیرفت .در
این روش از پرتو  KαCuبا طول موج  0/15406نانومتر استفاده
شد .تعیین اندازه ذرات نانوبلورها از پهنای نصف ارتفاع پیکهای
بیشینه با توجه به معادله شرر محاسبه شدند.
تصویرهای پودرهای نانوکاتالیست با استفاده از میکروسکوپ
الکترونی روبشی هیتاچی مدل  4700-Sساخت ژاپن انجام شد.
نمونههای پودری با توزیع ذرات ،روی یک نوار کربنی به روش
کندوپاش روی پالتین تهیه شد .میکروسکوپ الکترونی عبوری
مدل  FX2000-JEMساخت کشور انگلستان با ولتاژ 200 kV
برای بررسی اندازه و ریختشناسی به کار رفت .متوسط اندازه
ذرات به روش میکروسکوپ الکترونی عبوری با استفاده از نرمافزار
تجزیهای تصویر  2Jتخمین زده شد.
نمودار کاهش برنامهریزی شده گرمایی ( )TPRدر دستگاه
 Micromeritics2900 TPR/TPDبا آشکارساز هدایتی گرمایی
که متصل به دستگاه  Olivetti mot.28-330بود با افزایش هر
 15 °Cبه ازای دقیقه صورت پذیرفت .ترکیب کاهنده هیدروژن
 5درصد حجمی در یک مخلوط گازی  H2/Arبود .مقدار گاز
هیدروژنی که در این فرایند از بین میرود بهوسیله انتگرالگیری
مساحت زیر پیکها پس از تصحیح دستگاه با  CuOبه دست
میآید.
برای بررسی فعالیت نانوکاتالیستی نانوکاتالیستهای تهیه شده
یک واکنشگاه با بستر ثابت (شکل  )2استفاده شد .فرایند کاهش
در واکنشگاه بستر ثابت ،با قطر داخلی  20 mmدر فشار اتمسفر
انجام شد .همچنین برای کنترل دما ،یک ترموکوپل در داخل لوله
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ازاًَلXXXازاًَل Xپیک اضافی مبنی بر حضور ناخالصی در بلورها مشاهده نمیشود.
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همانطور که در شکل  3مشاهده میشود فازهای بلوری و نسبت
که در آن  F2 ،F1و اتانول  Xبه ترتیب سرعت جریان مولی
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مولی  Zr:Alدر پراش پرتو  Xمؤثر است ،یعنی هرچه مقدار ZrO2
ورودی اتانول ،سرعت جریان مولی خروجی اتانول و مقدار تبدیل
افزایش مییابد فازهای  ZrO2و  γ-Al2O3مشخصتر میشوند.
اتانول است.
== Si =SSSiiiدر نسبت مولی  0/2از  ZrO2از شدت پیکها کاسته میشود.
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میتواند از صد درصد بیشتر شود درصورتیکه همهی اتمهای
بهدست آمده از اتانول و بخشی از آب به  H2تبدیل شود .تعادل
جرمی بین کربن و هیدروژن با گستره خطای  ±5%است.
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ؿىل  3الگَی خشاؽ خشزَ  Xتشای ًوًَِّای ػٌسض ؿذُ تا ًؼثرّای هَلی گًَاگَى -Al2O3
های مولی
شکل  3الگوی پراش پرتو  Xبرای نمونههای سنتز شده با نسبت
1/0 :3ZrO
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نتیجهها و بحث
شکل  3الگوی پراش پرتو  Xدر نمونههای سنتز شده را
برای کاتالیست  ZrO2:γ-Al2O3با نسبتهای ZrO2:γ-Al2O3
گوناگون مولی ( 1/0 :3/0یا  )0/2 ،0/5در دمای  1123 Kدر اتمسفر
معمولی به مدت  5ساعت نشان میدهد .پس از گرمادهی در دمای
 823 Kبه مدت  5ساعت ،پودر بهدست آمده بهتقریب بیشکل
666
است6 .پس از گرمادهی در دمای  1123 Kتمام نانوکاتالیستها
یک ساختار بلوری پیدا میکنند .پیکهای پرتو  Xمطابقت
بسیار خوبی با دادههای کارتهای  JCPDSدارند .پیکها در
2θهای برابر با  24/2 ،17/5و ˚ 44/9برای ( ZrO2با JCPDS
شماره  )10-0425و در 2θهای  59/2 ،50/1 ،30و ˚ 60/2برای
( γ-Al2O3با  JCPDSشماره  )37-1484مشخص میشوند .هیچ
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

c

شکل  4تصویرهای  TEMنانوذرات سنتز شده در نسبتهای
مولی گوناگون را نشان داده و شامل توزیع اندازه ذرات است .یک
روش متداول برای توزیع نانوذرات استفاده از هیستوگرام است
که بر اساس نرمافزار تجزیه تصویری  Jاست .اندازه یا متوسط
قطر ذرات برحسب درصد هیستوگرام تعیین میشود .دهها ذره
14
تعیین شده و بر اساس همین نرمافزار
بهصورت اتفاقی و تصادفی
اندازهگیری میشود .شکل  5هیستوگرامها را در نسبتهای مولی
گوناگون نمایش میدهد .هیستوگرامها با استفاده از نرمافزار
تجزیه تصویری  Jبا عرض  2نانومتر تهیه شد.
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میانگین قطر دانههای بلوری محاسبه میشود ،ولی در  TEMقطر
متوسط ذرات که از کلوخه شدن دانههای بلوری در حین فرایند
و تحت تأثیر واکنشگرها بهوجود میآیند ،محاسبه میشود [.]74
تصویرهای  SEMنانوکاتالیستها در شکل  6نمایش داده شده
است .با افزایش نسبت مولی  Zr:Alبا توجه به ریختشناسی ظاهری

مساحت سطح ،حجم خلل و فرج و اندازهگیری جذب -واجذب
گاز  N2با روش  BETمحاسبه و در جدول  1ارایه شده است.
اندازه متوسط قطر ذرات با استفاده از  XRDو  TEMبهدستآمد.
مقدار اندازه ذرات به روش  TEMبزرگتر از نتیجههای بهدست
آمده از  XRDاست .این تفاوت به این علت است که در XRD

اًذاصُگیشی هیؿَد .ؿىل  5هٌحٌیّای ّیؼسَگشام سا دس ًؼثرّای هَلی گًَاگَى ًوایؾ هیدّذ .هٌحٌیّای ّیؼسَگشام تا
اػسفادُ اص ًشمافضاس زدضیِ زلَیشی  Jتا ػشم ً 2اًَهسش زْیِ ؿذ.
شکل  4تصویرهای  TEMبرای نمونههای سنتز شده  ZrO2:γ-Al2O3با ( 0 5 :3 0 )b( ،0 2 :3 0 )aو (1 0 :3 0 )c

/
/
/
/
/
/
گاصN2 1
ؿذُهیضاى خلل
فاصی ٍ
لغشیرساذ،
هسَػظ اًذاصُ
ػغح،
هؼاحر
ٍاخزب/0 :
خزبٍ3/0 )c(-
یشی0/5 :
اًذاصُ)گ 3/0
b( ،0/ٍ2BET
:3/0 )a،XRD
 ٍ-Al2O3فشج تا تا؛ (
زشزیةػٌسض
ًوًَِّای
 TEMتشا
زلَیشّای
ؿىل 4

 TEMتضسيزش اص ًسیدِّای تِدػر آهذُ اص
هسَػظ لغش رساذ تِدػر آهذُ تِ سٍؽ
هحاػثِ ٍ دس خذٍل  1اسائِ ؿذ .اًذاصُ
a
b
c
 XRDاػر .ایي ػلر اخسالف دس زؼییي لغش هسَػظ رساذ تِ دلیل ولَخِ ؿذى اػر وِ دس حیي فشایٌذ زحر زأثیش ٍاوٌـگشّا
لشاس هیگیشد ].[74

شکل  5منحنیهای درصد توزیع نانوکاتالیستهای سنتز شده  ZrO2:γ-Al2O3با ( 0 5 :3 0 )b( ،0 2 :3 0 )aو (1 0 :3 0 )c
 /تا؛ (:3/0 )c( ٍ 0/5/ :3/0/ )b( ،0/ /2 :/3/0 )a/
ؿىل  5هٌحٌیّای دسكذ زَصیغ ًاًَوازالیؼرّای ػٌسض ؿذُ -Al2O3
c

b

1/0

a

شکل  6تصویرهای  SEMنانوکاتالیستهای  ZrO2:γ-Al2O3در نسبتهای مولی گوناگون؛ ( 0/5 :3/0 )b( ،0/2 :3/0 )aو (1/0 :3/0 )c
ػٌسضیؿذُ
دسّای
ؿیویایی ًوًَِ
ّایفیضیىی ٍ
خَاف
خذٍل -1
)c( ٍ 0/5 :3/0 )b( ،0/2 :3/0 )a( -Al2O3
هَلی گًَاگَى؛
ًؼثرّا
-Al2O3
ًاًَوازالیؼر
ؿىل  6زلَیشّای SEM
جدول  1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نمونههای سنتز شده ZrO2:γ-Al2O3
1/0 :3/0
نسثت مولی

نسثت مولی

فشج ()cm3g-1

متوسط قطش
رسات ()nm

 BETمساحت
سطح ()m2g-1

()SEM-EDX

-Al2O3 ٍ ZrO2

0/285

27

71

0/19 : 3/15

0/2 : 3/0

-Al2O3 ٍ ZrO2

0/363

19

79

0/56 : 3/02

0/5 : 3/0

ZrO2:γ-Al2O3

-Al2O3 ٍ ZrO2

0/434

12

99

0/94 : 3/11

1/0 : 3/0

ZrO2:γ-Al2O3

تشکیة فاصی

مقذاس خلل و

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

ZrO2:γ-Al2O3

ZrO2:γ-Al2O3

تستش
ZrO2:γ-Al2O3

15

محاسثاتی
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48اػر .تا افضایؾ ًؼثر هَلی  Zr:Alتا زَخِ تِ سیخرؿٌاػی
زلَیشّای ً SEMاًَوازالیؼرّا دس ؿىل ً 6وایؾ دادُ ؿذُ
ظاّشی اًذاصُ رساذ واّؾ هییاتذ .ایي ًسیدِّا ًیض دس  TEMهـاّذُ ؿذ.

جدول  2انتخابپذیری هیدروژن در تبدیل خودگرمایی اتانول در دمای  1123Kرا نشان میدهد .همهی ن

نانوکاتالیستی پایدار را در طول واکنش به مدت  5ساعت نشان دادند .افزایش نسبت مولی  ،Zr:Alموج

نانوکاتالیستی نیز میشود .به عبارتی دیگر ،نانوکاتالیست با اندازه ذرهی کوچکتر ،فعالیت نانوکاتالیستی بیشتر
کاتاخرمی و
عابدینی
همکارانمیکند.
لیستی ایفا
این بدان معنا است که اندازه ذرات نقش بیشتری از احیاکنندگی در فعالیت نانو

جدول  2انتخابپذیری هیدروژن در تبدیل خودگرمایی اتانول
در دمای  1123 Kرا نشان میدهد .همهی نمونهها یک فعالیت
نانوکاتالیستی پایدار را در طول واکنش به مدت  5ساعت نشان
دادند .افزایش نسبت مولی  ،Zr:Alموجب افزایش فعالیت
نانوکاتالیستی نیز میشود .به عبارتی دیگر ،نانوکاتالیست با اندازه
ذرهی کوچکتر ،فعالیت نانوکاتالیستی بیشتری را نشان میدهد.
این بدان معنا است که اندازه ذرات نقش بیشتری از کاهندگی در
فعالیت نانوکاتالیستی ایفا میکند.

اندازه ذرات کاهش مییابد .این نتیجهها نیز در  TEMمشاهده شد.
روش کاهش برنامه حرارتی ( )TPRیک روش بسیار مهم
برای بررسی رفتار کاهشی کاتالیستها است .اندازهگیریهای
 TPRبرای پژوهش بر قدرت کاهندگی کاتالیستها و برهمکنش
بین اکسید فلزات انجام میشود .شکل  7منحنیهای  TPRرا
برای نانوکاتالیستهای سنتز شده با نسبتهای متفاوت مولی
 ZrO2:γ-Al2O3نشان میدهد .کاهش ترکیبهای آلومینیم و
زیرکونیماکسید در سه مرحله صورت میگیرد .نتیجههای TPR
فلزات
تهای
نانوکاتالیستها در
پذیری
یری انتخاب
تبدیل و
تبدیل و جدول 2
متفاوت در دمای 123K
مولیمولیمتفاوت
نسبی
نسبتها
یستها در
نانوکاتال
انتخابپذ
اکسید -2
نشان میدهد که مساحت پیکها بستگی به کاهشجدول
در دمای 1123 K
دارد [ .]75فرایند احیای کاتالیستها در حدود دمای  790 Kآغاز
کاتالیست
 %انتخابپذیری فراورده
شده و در گستره  950تا  1300 Kگسترش مییابد .با افزایش
 %تبدیل
()ZrO2/-Al2O3
H2
CO CO2 CH4
نسبت مولی زیرکونیماکسید به آلومینیماکسید مشاهده میشود که
0/2 : 3/0
62/3 45/42 11/88 15/80 26/30
دمای کاهش کمی به سمت دماهای پایینتر جابهجا میشود .دمای
0/5 : 3/0
82/4 63/00 8/36 21/08 3/36
حدود  970و  1270 Kبرای  ZrO2و دمای حدود  1140و 1270 K
1/0 : 3/0
85/6 63/40 14/21 13/28 3/11
برای  γ-Al2O3برای کاهش این اکسیدها تشخیص داده شد.
نتیجهگیری
گیریقابلتشخیص است.
کاهشی
نقطهیجه
در نسبت مولی  0/2 :3/0دو نت
سنتز نانوکاتالیست  ZrO2:γ-Al2O3به روش مایسل معکوس
گزارش شده است که اگر فرایند کاهش با گاز  H2ادامه پیدا کند،
شد.مولی
های
موفقیتنسبت
نانوکاتالیست در
انجام شد.
با
شود [.]76
موجب فروپاشی بلوری نمونهها می
این نانوکاتالیست د
انجام
مایسلاینمعکوس با
موفقیت روش
به
نانوکاتالیست -Al2O3
سنتز
دست آمد.
 nmبا 27به
اندازه 12تا
نانوذرات بین
اندازه
تهیه و
نسبت مولی کاهش یا
افزایش
نانوذرات
دست آمد.
 22به
متفاوتnm
متفاوت تهیه و اندازه نانوذرات بین  12تا
یافت .کاتالیست
کاهش
شدند.مولی
فعالنسبت
افزایش
نانوذرات
گاز باH2
اندازهتحت
واکنشگاه بستر ثابت در دمای 368K
ها برای تولید گاز
خودگرمایی
تبدیل
فرایند
در واکنشگاه بستر ثابت در دمای  968 Kتحت گاز  Hفعال
 1123Kاستفاده شد .گازهای خروجی بهطور مستقیم به یک کروماتوگرافی گازی 2متصل شد .گازهای خر
شدند .فرایند تبدیل خودگرمایی برای تولید گاز هیدروژن در دمای
بهوسیله کروماتوگرافی گازی تجزیه شد .نتیجههای بهدست آمده نشان داد هرچه نسبت مولی  Zr:Alافزایش م
 1123 Kاستفاده شد .گازهای خروجی بهطور مستقیم به یک
نتیجهها نشان داد ک
گازهایمییابد.
شد.افزایش
تدریجی
هیدروژن به
فرج ،مساحت سطح و مقدار تولید گاز
بنابراین،برخط
خروجی بهطور
طور متصل
گازی
کروماتوگرافی
خود نشان می
دهد.گازی تجزیه شد .نتیجههای بهدست آمده
کروماتوگرافی
مهمتری نسبت به احیای کاتالیستی بهازوسیله
نشان داد هرچه نسبت مولی  Zr:Alافزایش مییابد مقدار خلل
و فرج ،مساحت سطح و مقدار تولید گاز هیدروژن بهطور تدریجی
ها نشان داد که اندازه ذرات نقش
افزایش مییابد .بنابراین ،نتیجه 9
شکل  7نمودارهای  TPRبرای نانوکاتالیستهای سنتز شده ZrO :γ-Al O
؛ ()b( ،0/2 :3/0 )a
ؿىل  7هٌحٌیّای  TPRتشای ًاًَوازالیؼرّای ػٌسض ؿذُ تا ًؼثرّای هَلی گًَاگَى -Al2O3
( 0/5 :3/0 )bو (1/0 :3/0 )c
در نسبتهای مولی
مهمتری نسبت به احیای کاتالیستی از خود نشان میدهد.
1/0،0
:3//20 ):3
(c(/0ٍ 0)a
گوناگون؛/5 :3
/0
3

2

2
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Abstract: The present work focused on the investigation of hydrogen generation through
the ethanol auto-thermal reforming (ATR) with ZrO2 over gama aluminum oxide catalysts.
Monodispered colloidal zirconium oxide was synthesized by water-in-oil microemulsion using
ZrOCl2·8H2O and NH4OH. ZrO2/γ-Al2O3 catalysts were prepared by dispersing highly stable ZrO2
nanoparticles on γ-Alumina by mechanical stirring. The effect of the particle size was studied by
varying the molar ratio of Zr:Al. Catalysts were characterized by scanning electron microscopy
(SEM), transmission electron microscopy (TEM), and X-ray diffraction (XRD) techniques.
The results obtained from temperature programmed reduction (TPR) technique, confirmed the
uniformity of ZrO2 dispersion over the carrier. The particle size were distributed in 12-27 nm
range. Also, in this research, auto-thermal reforming of ethanol was conducted in a quartz fixed
bed reactor at atmospheric pressure. The exiting gases of the reactor were analyzed with on line
gas chromatography. Among the catalysts tested, Zr:Al (1.0:3.0) molar ratio showed to be the best
catalytic performance in hydrogen production by ATR.
Keywords: Auto-thermal reforming, Hydrogen production, Fixed bed reactor, Aluminum oxide,

Zirconium oxide
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