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چکیده :هدف از این پژوهش ،بررسی و بهینهسازی دما و زمان کلسینه شدن کاتالیست منگنز اکسید بر پایهی نانولولههای کربنی در فرایند احیای
کاتالیستی آالیندهی نیتروژن اکسید با استفاده از آمونیاک بهعنوان عامل کاهنده است .بدین منظور کاتالیستهای موردنظر تحت روش تلقیح خشک
تهیه شده ،در دماهای  300تا  600°Cبه مدت  2تا  12ساعت در گاز آرگون کلسینه شدند .آزمونهای  Raman ،H2-TPR ،XPSو  XRDنشان
دادند که دمای تکلیس به دلیل تأثیر بر عدد اکسایش منگنز ،عاملی مؤثر بر فعالیت کاتالیستی بوده بهگونهای که کاتالیست کلسینه شدن در دمای
 300 °Cبا تشکیل منگنز اکسید بهصورت  MnO2بهعنوان فاز غالب ،باالترین فعالیت واکنشی را دارد .همچنین ،حضور گونههای نیترات باقیمانده
از تجزیهی پیش ماده مصرفی منگنز نیترات در شرایط معتدل دمایی کلسینه شدن  300°Cباعث افزایش اسیدیته ،جذب آمونیاک بیشتر و در نتیجه
افزایش فعالیت کاتالیستی میشود .نتیجههای آزمونهای واکنشگاهی نشان داد که اثر زمان کلسینه شده در گستره  2تا  6ساعت نقش چندانی بر تغییر
شدت بلورینگی ،مساحت سطح و عدد اکسایش فاز فعال نداشته و کاهش اندک فعالیت کاتالیستی برای زمان کلسینه شدن  12ساعت با توجه به آزمون
 H2-TPRرا میتوان به کاهش گونههای نیترات موجود در سطح کاتالیست نسبت داد .از اینرو ،کاتالیست  12%wtمنگنز اکسید تحت دمای کلسینه
شدن  300°Cبه مدت  3ساعت با درصد تبدیل و گزینش پذیری به ترتیب برابر با  %97و  %99/5باالترین فعالیت کاتالیستی را دارد.
واژههای کلیدی :منگنز اکسید ،کلسینه شدن ،نیتروژن اکسید ،نانولولههای کربنی چند دیواره ،احیای کاتالیستی انتخابی دماپایین

مقدمه
نیتروژن اکسیدها ( ،)NOx = NO, NO2فراوردههای ناخواستهی
بهدست آمده از احتراق سوختهای فسیلی ،از شایعترین
آالیندههای هوا بوده که باعث بروز انواع بیماریهای تنفسی،
کاهش قدرت یادگیری و اختالل در سامانه تولیدمثل میشوند.
ترکیب نیتروژن اکسید با هیدروکربنهای فرار در حضور نور آفتاب،
منجر به کاهش الیهی ازون شده ،همچنین این ترکیبات با رطوبت

موجود در ابرها باعث بارش بارانهای اسیدی میشوند [ 1و .]2
یکی از مؤثرترین و اقتصادیترین روشها بهمنظور حذف این
آالینده ،فرایند احیای کاتالیستی انتخابی با استفاده از عامل احیاکننده
آمونیاک در دمای عملیاتی پایین ( 100تا  )300°Cاست [ 3تا .]5
از اینرو ،در دهههای اخیر توجه زیادی به ساخت و بهینهسازی
کاتالیستهای فعال در فرایند  1 NH3-LTSCRشده است [ 6تا .]8
با استفاده از چنین کاتالیستهایی میتوان بدون صرف انرژی
)1. NH3- Low Temperature Selective Catalytic Reduction (LTSCR
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پراش پرتو ایکس ( ،5)XRDکاهش با برنامه دمایی (،6)H2-TPR
طیفسنجی فوتو الکترون پرتو ایکس ( 7)XPSو طیفسنجی
رامان ( 8)Ramanبررسی شده است.

برای گرم کردن گازهای دماپایین [ ،]9سامانه حذف آالیندههای
نیتروژن اکسید را در جریان پاییندست دستگاههای سولفورزدا و
جمعکننده الکترونیکی ذرات گردوغبار قرار داد و بدین ترتیب،
عملکرد و عمر مفید کاتالیستهای مصرفی ارتقا داد [ 10و .]11
در بین کاتالیستهای اکسید فلزات واسطهی فعال در فرایند
 ،NH3-LTSCRاکسید منگنز بهدلیل ارزان و غیر سمی بودن،
داشتن اکسیژنهای شبکهای فرار [ 12و  ]13و اعداد اکسایش
متفاوت  n) Mnn+برابر با  3 ،2و  )4و با داشتن درصد تبدیل و
گزینش پذیری باالی ترکیبات نیتروژن اکسید به مواد بیخطر
نیتروژن و بخارآب ،بهعنوان گزینهای مناسب در فرایند حذف
آالینده نیتروژن اکسید شناخته شده است [ 14و  .]15همچنین،
نانولولههای کربنی چند دیواره ( 1)MWNTبا داشتن ساختار
شبکهای لولهای یکنواخت و حفرههایی در ابعاد مزو و خواص
منحصربهفرد الکتریکی ،مقاومت و رسانایی حرارتی کربنی،
نقلوانتقال مواد واکنشگر و فراوردهها را آسانتر میکنند ،همچنین
این پایهها نسبت به محیطهای اسیدی و بازی و تشکیل کک نیز
مقاوم هستند .از اینرو ،نانولولههای کربنی در دهههای اخیر توجه
زیادی را بهعنوان پایه کاتالیست در فرایندهای کاتالیستی هتروژن
به خود جلب کردهاند [ 16و  .]18با توجه به پژوهشهای انجام
شده توسط اینجانب و همکارانم [ 19و  ]20در زمینهی ساخت
کاتالیست منگنز اکسید بر پایهی نانولولههای کربنی و بررسی
رفتار واکنشی آن در فرایند حذف آالینده نیتروژن اکسید و از
طرفی اهمیت شرایط دما و زمان تکلیس در فرایند ساخت انواع
کاتالیست [ 21و  ،]22در پژوهش حاضر رفتار کاتالیستی منگنز
2
اکسید بر پایهی نانولولههای کربنی که با روش تلقیح خشک
تهیه و در شرایط دما و زمانی متفاوت کلسینه 3شدهاند ،بررسی
شده و بهمنظور تحلیل فعالیت کاتالیستهای ساخته شده ،درصد
تبدیل و گزینشپذیری آنها نسبت به تولید گاز بیخطر نیتروژن
با استفاده از آزمونهای توزین حرارتی -تفاضلی (،4)TGA/DTG
مشخصهیابی فیزیکی با تعیین مساحت سطح ویژه و تخلخل،

بخش تجربی

مواد
مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش از درجه خلوص
آزمایشگاهی برخوردار بوده و از شرکت مرک آلمان خریداری
شدند حالل مصرفی در ساخت کاتالیستها آب دوبار تقطیر بود.
الزم به ذکر است که نانولولههای کربنی چند دیواره مصرفی
بهعنوان پایهی کاتالیست ،با روش  9 CVDبا استفاده از کاتالیست
کبالت/مولیبدن بر پایهی منیزیم اکسید در پژوهشگاه صنعت
نفت ساخته شده و خالصسازی نانولولههای تولیدی بهمنظور
حذف ناخالصیهای فلزی به روش اسید شویی انجام شده است.
همچنین ،بهمنظور حذف کربنهای بیشکل تشکیل شده در
فرایند ساخت از گرمادهی در هوا در دمای  250°Cبه مدت نیم
ساعت استفاده شد [.]23

آمادهسازی پایه -ایجاد گروههای عاملی اکسیژندار بر سطح پایه
از آنجا که ماهیت ذاتی نانولولههای کربنی آبگریز است،
بهمنظور افزایش پراکندگی پایه در حاللهای قطبی مورد استفاده
در فرایند ساخت کاتالیست مانند آب ،ایجاد گروههای عاملی
اکسیژندار بر روی سطح نانولولهها نقش بسزایی در توزیع
یکنواخت فاز فعال بر روی سطوح پایه داشته و مکانهایی برای
شروع هستهزایی و رشد ذرات فاز فعال ایجاد میشود [ 21تا .]23
از اینرو ،در این پژوهش ،بهمنظور تشکیل 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
ساعت تحت امواج فراصوت با فرکانس  40 kHzدر دمای 60 ºC
استفاده شده است .پایهها پس از خنثی شدن با استفاده از فیلتراسیون

)1. Multi-walled carbon nanotube (MWNT
2. Incipient wetness impregnation
3. Calcinate
)4. Thermogravimetric analysis / Differential thermal thermogravimetric (TGA/DTG
)5. X Ray diffraction (XRD
)6. H2-Temperature programmed reduction (H2-TPR
)7. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS
8. Raman spectroscopy
)9. Chemical vapor deposition (CVD
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دستگاه مورد استفاده برای آزمون توزین حرارتی -تفاضلی
( Perkin–Elmer TGA-7 ،(TGA/DTGبود که اساس کار
دستگاه بر پایهی کاهش وزن نمونه با افزایش دما تحت اتمسفر
هوا یا گاز خنثی است .بهمنظور بررسی تأثیر دمای کلسینه شدن بر
ساختار منگنز اکسید و تخمین درصد هریک از منگنز اکسیدهای
تشکیل شده در سطح کاتالیست از آزمون  XPSبا استفاده از دستگاه
 8025-BesTecاستفاده شده است .در این پژوهش ،با بهکارگیری
آزمون رامان با استفاده از دستگاه با مدل  Senterra-2009ساخت
شرکت  Brukerکشور آلمان به بررسی ساختار پیوند اکسید فلز
بهعنوان فاز فعال و تغییر ساختار نانولولههای کربنی بهعنوان پایه
کاتالیستی ،تحت اثر تغییر شرایط کلسینه شدن پرداخته شد.

تا  pHبرابر با  ،7به مدت  10ساعت در آون تحت دمای 100 ºC
خشک شدند [.]24

روش ساخت کاتالیست
بهمنظور نشاندن عضو فعال ،از روش تلقیح خشک استفاده شده
است .در این روش برای بارگذاری منگنز اکسید به مقدار 12
درصد وزنی ،بهمنظور ساخت یک گرم کاتالیست 0/346 ،گرم
نمک منگنز نیترات  4آبه ،در  5 mlآب مقطر حلشده و به پایهی
نانولولههای کربنی عاملدار شده افزوده شد و کاتالیستها به مدت
 10ساعت در دمای  100 ºCدر آون خشک شدند .بهمنظور بررسی
تأثیر دما و زمان کلسینه شدن ،نمونهها تحت گاز آرگون به مدت
 6 ،3 ،2و  12ساعت تحت دماهای  500 ،400 ،300و 600 ºC
کلسینه شدند.

روش انجام آزمونهای واکنشگاهی کاتالیست
رفتار کاتالیستی نمونههای ساخته شده بهمنظور حذف آالینده
نیتروژن اکسید با استفاده از فرایند احیای کاتالیستی انتخابی
دماپایین در سامانهی ساخته شده [ ،]20بررسی شد .بارگذاری
کاتالیستهای ساخته شده در واکنشگاه کوارتز با قطر داخلی
 6 mmبه شکل  Uکه مجهز به گرماسنج نوع  3Kاست ،انجام
شد .جریانهای گازی پس از عبور از دستگاههای کنترلکننده
شدتجریان حجمی و مخلوط کننده ،وارد سامانه واکنشگاهی
میشوند .بهمنظور کنترل میزان غلظت گازهای موجود در جریان
خط خوراک پیش از رسیدن به بستر واکنشگاه ،یک انشعاب از آن
وارد دستگاه اندازهگیری ترکیبات  4 NOxمدل  Testo 340مجهز
به حسگرهای  NO ،NO2 ،O2میشود .همچنین ،بهمنظور گرمایش
واکنشگاه در گستره دمایی  100تا  300 ºCاز یک کوره حرارتی
مجهز به سامانه کنترلکننده ،استفاده شده است .در هر آزمایش
 300میلیگرم کاتالیست پودری با مشبندی  60-100بهکار رفته
است .در شرایط عملیاتی استاندارد مطابق با جدول  ،1شدتجریان
حجمی کل گاز عبوری از بستر کاتالیست  600 ml/minبوده
که با توجه به حجم کاتالیست مصرفی ،سرعت فضایی در حدود
 30000 h-1ایجاد میشود .بهمنظور بررسی و تعیین فعالیت

تعیین مشخصههای کاتالیستهای ساخته شده
بهمنظور تعیین مساحت سطح ،حجم کل و متوسط قطر حفرات
کاتالیستهای ساخته شده در شرایط متفاوت کلسینه شدن از
1
دستگاه ( Belsorp IIکمپانی  ،Belژاپن) تحت روش BET
استفاده شد .بهمنظور شناسایی فازهای تشکیلشدهی در نمونهها،
از دستگاه پراش پرتو ایکس با مدل  X’Pert MPD-Philipsو
المپ مس ( )Cuبا طولموج  1/54آنگسترم استفاده شد .الگوهای
پراش نمونهها در گسترهی مقادیر  2θبین  5تا  70درجه با گام
 0/02درجه و زمان گام  15ثانیه ثبت شدهاند .پیکهای موجود
در این الگوها در مقایسه با اطالعات موجود در بانک اطالعاتی
 2JCPDSشناسایی شدهاند .بهمنظور بررسی قابلیت کاهش
نمونهها با برنامه دمایی ( 50 ،)H2-TPRمیلیگرم نمونه درون
سل کوارتز قرار داده شده ،عملیات کاهش تحت مخلوط گازی
 %5هیدروژن در گاز آرگون و یک برنامه دمایی با نرخ 5 ºC/min
از دمای محیط تا دمای  800 ºCانجام شد .کاهش میزان هیدروژن
در جریان گاز خروجی توسط یک آشکارساز از نوع  TCDتوسط
دستگاه  Micromeritic-2900اندازهگیری شد .همچنین،
3. K-type thermocouple

)2. Joint committee on powder diffraction standards (JCPDS
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 NO, NO2, O2میشود .همچنین بهمنظور گرمایش واکنشگاه در گستره دمایی  533-933ºCاز یک کوره

ساعت خشک شده بود ،انجام شد .مطابق شکل  5کاهش وزن نمونهی خشک شده در گستره دمایی  533تا 33°C

مانه کنترلکننده ،استفاده شده است .در هر آزمایش  933میلیگرم کاتالیست پودری با مشبندی 03-533

خروج آب از ساختار بلوری پیش ماده منگنز نیترات با فرمول  Mn(NO3)2.4H2Oاست .مقایسه نمودار DTG

شرایط عملیاتی استاندارد مطابق با جدول  ،5شدتجریان حجمی کل گاز عبوری از بستر کاتالیست ml/min

نمونهی خشک شده ( 5الف) با پایهی نانولولهی کربنی ( 5ب) نشان میدهد که کاهش وزن بر روی نمونهی خشک شد

بررسی دما و زمان کلسینه شدن بر فعالیت کاتالیست ...
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نیترات و تأثیر آن بر عملکرد کاتالیستی ،نمونههای خشک شده

تحت دماهای 500 ،400 ،300و51
مدل بی
ی بامادهی
گاز به
NOx
تبدیل ترکیبات
شدند.در
ساعت
آرگونمدت 3
 600به
کلسینه
 ºCگاز
خنثی
آشکارسازساعت در
 933بهبه مدت 9
،433
مقدار،
نیتروژن133 ،
خطر 033ºCو
دماهای
اتمسفری
رسانایی حرارت
معینیمجهز
Shimadzu-4CPTF
کروماتوگراف
نشگاه وارد دستگاه
از گاز خروجی از واکنشگاه وارد دستگاه کروماتوگراف گازی
اتمسفر خنثی گاز آرگون کلسینه شدند.
ی  13ºCمیشود.
تحت دما
Molecular
ی کروماتوگرام  KDH32و ستون 5A
رسانایی
آشکارساز
sieveمجهز به
با مدل Shimadzu-4CPTF
حرارتی 1و سامانه بهبوددهندهی کروماتوگرام  KDH32و ستون
 Molecular sieve 5Aتحت دمای  50 ºCمیشود.

آزمایشگاهیشگاهی
سامانهی آزمای
ی به
عملیاتیاستاندارد
عملیاتی
سامانهی
ورود به
خوراکورودی
استاندارد خوراک
شرای1طشرایط
جدول 5جدول
میزان

 5و 533 -933
333
1

93333

نتیجهها و بحث

شرایط خوراک استاندارد
)T (ºC), P (bar
)[NO]=[NH3] (ppm
)[O2] (vol%
)GHSV (h-1

شکل  1آزمون توزین گرمایی -تفاضلی  TGA/DTGتحت اتمسفر هلیم بر
ی شدهی  52 wt%منگن
خشک
منگنزروی
هلیم بر
اتمسفر
TGA/DTG
شکل  5آزمون توزین گرمایی -تفاضلی
نمونهیینانولوله
الف)ب) پایه
اکسید
12 %wt
تحتشدهی
خشک
روی الف) نمونهی
کربنی

پایهی نانولولهی کربنی

نتیجههای واکنشگاهی تأثیر دمای تکلیس بر فعالیت و گزینشپذیری

منگنز
نخست بهمنظور بررسی دمای تجزی
بارگذاریتهای
پذیری کاتالیس
گزینش
فعالیت و
درصد
اکسیدیبا نانولولهی کربنی که
منگنزبر پایه
52wt%
اکسید با
منگنز
ستهای
پذیری کاتالی
مادهینش
پیش و گز
درصدهیفعالیت

نیترات و تعیین گسترهی دمای کلسینه شدن ،آزمون حرارتی
بارگذاری  12%wtبر پایهی نانولولهی کربنی که به مدت  3ساعت
thermocouple
K-typeک13لسینه شدهاند ،در نمودارهای شکلهای  2و  9به ت
اتمسفر خنثی
ساعت در دماهای  133 ،433 ،933و  033°Cدر
 TGA/DTGبر روی نمونهی  12%wtمنگنز اکسید بر پایهی
 600 14در اتمسفر خنثی کلسینه
ºCNitrogen
 500 ،400و
)،300 (NOx
در دماهای
oxides
15
Thermal
conductivity
)(TCD
دماییشده 933تا  033°Cدرص
شککل
دمای
اند ،بادر افزایش
detectorهشود
مشاهده می
طور که
استºC.همان
10
مدت
 110به
شده دمای
نانولولههای کربنی که در آون تحت
گسترهآورده
در ترتیب
شدن 3به
سینه  2و
های
ل
نمودارهای
شد
ساعت خشک شده بود ،انجام 6شد .مطابق شکل  1کاهش وزن
نمونهی خشک شده در گستره دمایی  100تا  300 ºCمربوط
به خروج آب از ساختار بلوری پیش ماده منگنز نیترات با فرمول
 Mn(NO3)2•4H2Oاست .مقایسه نمودار  TGA/DTGاز
نمونهی خشک شده ( 1الف) با پایهی نانولولهی کربنی ( 1ب)
نشان میدهد که کاهش وزن روی نمونهی خشک شده در دمای
باالتر از  600 ºCمربوط به تجزیه حرارتی ساختارهای اکسیژنی
پایهی عاملدار شده است [ .]25با توجه به نمودار ( DTGالف)
در شکل  ،1کاهش وزنی نمونه در گستره دمایی  300تا ،600 ºC

است .همانطور که مشاهده میشود با افزایش دمای کلسینه شدن
در گستره دمایی  300تا  600 ºCدرصد تبدیل و گزینشپذیری
7
کاتالیستها کاهشیافته ،بهطوریکه کاتالیست کلسینه شده تحت
دمای  300 ºCبه مدت  3ساعت بیشترین درصد تبدیل و گزینش
پذیری نسبت به نیتروژن را داراست.
بهمنظور تحلیل رفتار کاتالیستی نمونههای ساخته شده در دماهای
متفاوت ،آزمایشهای مشخصهیابی XPS ،Raman ،H2-TPR
و  XRDبه کار گرفته شد .نتیجههای آزمایشهای مشخصهیابی
نمونهها در جدول  2ارایه شدهاند .همانگونه که مشاهده میشود.
)1. Thermal conductivity detector (TCD

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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جدول  2ویژگیهای فیزیکی کاتالیستهای کلسینه شده در دماهای متفاوت به مدت  9ساعت
مساحت سطح

متوسط قطر حجم کل
حفرات
()nm

حفرات
()cm3/g

()BET
()m2/g

59/93

3/03

238

دمای

کلسینه
شدن
()°C
933

پورخلیل

3/03درصد
 59بیشترین
ساعت
یستها کاهشیافته ،بهطوریکه کاتالیست کلسینه شده تحت دمای  933ºCبه مدت 9
433
232
/89
535شکل 133 4
31
مقایسه شدهاند.
الگوهای54/پراش پرتو X3/12نمونهها در
با افزایش دمای کلسینه شدن ،مساحت کل سطح و حجم کل
درصد
بیشترین
ساعت
9
مدت
به
داراست.کاتالیست کلسینه شده تحت دمای 933ºC
نیتروژنبهراطوریکه
کاهشیافته،
یریستها
اتالی
نسبت به
 51مشاهده/90م3یشود در 529
033کلسینه شده
الگوی کاتالیست
/40که
همانگونه
حفرات کاهشیافته درحالیکه متوسط قطر حفرات اندکی
1
داراست.
نیتروژن را
در دمای  300 ºCپیکهای مربوط به منگنز اکسیدMnO2 ،
است که این اثر را میتوان ناشی از زینترینگ
شیافته
پذیری نسبت به افزای
الگوهای پراش پرتو  Xنمونهها در شکل  4مقایسه شدهاند .همانگونه که مشاهده میشود در الگوی کاتالیست ک
با  JCPDSبرابر با  02-0567و  Mn3O4با  JCPDSبرابر با
حرارتی اندک کاتالیست با افزایش دمای کلسینه شدن دانست.

،500 3ºC
دمای کلسینه
وجود 2دارد .با افزایش
24-0734
=(JCPDS
02-0567)MnO
اکسید،
دمای  933°Cپیکهای مربوط به منگنز
DS= 24-0734)Mn
شدنوبهO4
فاز بلوری  MnOبا  JCPDSبرابر با  07-0230تشکیل شده و
در نهایت برای نمونه تهیه شده در دمای  600 ºCبر شدت فاز
MnO
 MnOفاز
نمونه تهیه شده در دمای  033°Cبر شدت
افزوده شده است.
شده است.
افزوده

دارد .با افزایش دمای کلسینه شدن به  ،133°Cفاز بلوری  MnOبا  JCPDSبرابر با  07-0230تشکیل شده و د

دماهایمتفاوت واکنش
دماهای
 NOxدر
درصدترکیب
تبدیل
درصد
شدن بر
شکل  2تأثیر دمای
 NOxدر
تبدیلاتترکیبات
شدن بر
کلسینه
کلسینه دمای
شکل  2تأثیر
تبدیلواکنش
شکل  2تأثیر دمای کلسینه شدن بر درصدمتفاوت
ترکیبات  NOxدر دماهای متفاوت واکنش

شکل  4الگوهای  XRDکاتالیستهای حاوی  12%wtمنگنز اکسید تهیه
دماهای متفاوت کلسینه شدن به مد
کلسینه تهیه
متفاوت اکسید
دماهای منگنز
52wt%
شکل  4الگوهای  XRDکاتالیستهای حاوی
در  3ساعت
شدهمدت
شدن به
شده در

نتیجههای آزمون ( TPRشکل  )5کاتالیستهای ساخته شده در
دماهای متفاوت نشان میدهد که با افزایش دمای کلسینه شدن،
احیای
در مربوط
شده که
مشاهده443
 283تا ºC
مقدار گستره
شده در
280فازهای /Mn2O3
گستره بهدمایی
دماییپیک
مساحت زیر
از مقدار مساحت زیر پیک مشاهده از
شکل  3تأثیر دمای کلسینه شدن بر گزینش پذیری نسبت به نیتروژن در
تا  440 ºCکه مربوط به احیای فازهای MnO2/Mn2O3
است ،شده در ناحیه 3
مشاهده
افزایش دمای کلسینه شدن ،مساحت زیرا پیک
همچنین با
نیتروژن20درتا .[28
شده است]
کاسته
واکنش
دماهای متفاوت
نسبت به
دماهایپذیری
شکل  9تأثیر دمای کلسینه شدن بر گزینش
متفاوت
واکنششده است [ 26تا  .]28همچنین با افزایش دمای کلسینه
واکنشبه نیتروژن در دماهای متفاوتکاسته
شکل  9تأثیر دمای کلسینه شدن بر گزینش پذیری نسبت
که مربوط به تجزیه گونههای نیترات باقیمانده از فرایند کلسینه شدن کاتالیستهاست کم شده ،بهگونهای که برای ک
شدن ،مساحت زیرا پیک مشاهده شده در ناحیه  150تا 280 ºC
جدول  2ویژگیهای فیزیکی کاتالیستهای کلسینه شده در دماهای متفاوت
جدول  2ویژگیهای فیزیکی کاتالیستهای کلسینه شده در دماهای متفاوت به مدت  9ساعت
به مدت 3
باقیماندهلاز1فرایند
های
مربوط
کلسینهشود ،کاتالیست ک
مشاهده می
نیتراتجدول شک
که در
گونهطور
تجزیههمان
شود]به. [23
که می
ºCی 033این پیک ناپدید
ساعتدر
H
دمایآزما
تفاوت،
شدهم
ل رفتار کاتالیستی نمونههای ساخته شده در دماهای
دمایشهای مشخصهیابی 2- ،Raman ،XPS
مساحت
حجم کل
متوسط قطر
Raman
،XPS
سطح آزمای
تفاوت،
دماهای م
شده در
یل رفتار کاتالیستی نمونههای ساخته
کمHشده ،بهگونهای که برای کاتالیست تهیه
کاتالیست
شهای مشخصهیابیشدن
هاست2- ،
کلسینه
است.
هیدروژن
مصرف
قدار
م
بیشترین
دارای
933
ºC
دمای
)
BET
(
حفرات
حفرات
مشاهده
 ºCکه
گونه
شده .درهمان
جدول  2ارائه شدهاند
مشخصهیابی
ه کار گرفته شد .نتایج آزمایشهای
نمونهها در شدن
پیک ناپدید میشود [ .]29همانطور
 600این
دمای
()m2/g
()cm3/g
()nm
جدول  2ارائه شدهاند .همانگونه که مشاهده
 Xبه کار گرفته شد .نتایج آزمایشهای مشخصهیابی نمونهها در ()°C
مشاهده میشود ،کاتالیست کلسینه شده
قطرشکل 5
جدول
کاهشیافته درحالیکهکه در
حفرات 933
حجم کل 238
سطح و 3/03
دمای کلسینه شدن ،مساحت کل59/93
اندکی
حفرات
متوسط
9
433
حجم کل 232
سطح و 3/03
59/89
اندکی
حفرات
قطر
متوسط
که
درحالی
یافته
کاهش
حفرات
ش دمای کلسینه شدن ،مساحت کل
در دمای  300 ºCدارای بیشترین مقدار مصرف هیدروژن
50 54/31
133
535
3
12
/
ه این اثر را میتوان ناشی از زینترینگ  50حرارتی اندک کاتالیست با افزایش دمای کلسینه شدن دانست.
حرارتی اندک529
3/90
ت که این اثر را میتوان ناشی از زینت51/40
است.شدن دانست.
 033افزایش دمای کلسینه
کاتالیست با
رینگ
نتایج آزمون ( TPRشکل  )1کاتالیستهای ساخته شده در دماهای متفاوت نشان میدهد که با افزایش دمای

1. Sintering

الگوهای پراش پرتو  Xنمونهها در شکل  4مقایسه شدهاند .همانگونه که مشاهده میشود در الگوی کاتالیست کلسینه شده در

02-0567)MnO
اکسید
ای  933°Cپیکهای مربوط به
= (JCPDSو  (JCPDS= 24-0734)Mn3O4وجود
های2 ،
()JARC
کاربردی در شیمی
منگنزش
نشریه پژوه
71
Sintering
15
رد .با افزایش دمای کلسینه شدن به  ،133°Cفاز بلوری  MnOبا  JCPDSبرابر با  07-0230تشکیل شده و در نهایت برای
Sintering

8

ونه تهیه شده در دمای  033°Cبر شدت فاز  MnOافزوده8شده است.
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بررسی دما و زمان کلسینه شدن بر فعالیت کاتالیست ...

نانولولههای کربنی را نشان میدهد [.]32

اکسید
شده12
%wt
حاوی
های
کاتالیس
شکلطی6فهایطیف
تهیه9h
به مدت
منگنزمتفاوت
در دماهای
ید تهیه
منگنز اکس
ت52
wt%
رامان حاوی
هاییستهای
رامان کاتال
شکل 0
شده در دماهای متفاوت به مدت 3 h

شکل  5آزمون  TPRمربوط به کاتالیستهای حاوی  12%wtمنگنز اکسید
تهیه3شده در دماهای متفاوت به مدت 9h
اکسید
 52منگنز
حاویدرwt%
 1آزمون  TPRمربوط به کاتالیستهای
مدت h
متفاوت به
دماهای
تهیه شده

همانطور که در جدول شکل  0مشاهده میشود ،با افزایش دمای کلسینه شدن از  933به  ،433°Cبه دلیل حذف کربنهای

بیشکل و نامنظم تولید شده در حین فرایند آمادهسازی کاتالیست ،نسبت  ID/IG23کاهشیافته است .درصورتیکه با افزایش دمای

همانطور که در جدول شکل  6مشاهده میشود ،با افزایش
کیجلسترا ]30[ 1نیز در پژوهشی مشابه بر روی کاتالیست
پیکر ازی  300به  ،400 ºCبه دلیل حذف کربنهای
شدن
کلسینه
دمای
زمینه،پذی
نش
موجودودرگزاینی
فعالیت
][93نیز در پژوهشی مشابه بر روی کاتالیست  MnOx/Al2O3گزارش داده است
کهمقاالت
توجه به
مشاهده شده در گسترهی  233-833cmمربوط به منگنز اکسیدهای موجود در
 MnOx/Al2O3گزارش داده است که فعالیت و گزینشپذیری
آماده
حین
شده در
شکل
سطح پایه ب
کاتالیست،اکسید بهصورت
سازیمربوط به منگنز
،049cm
فرایندناحیه
تفاوت ،پیک
دماهای م
تولیدشده در
نامنظمی تهیه
تمامو کاتالیستها
است.یبر روی
نگنز اکسید ،وابسته به عدد اکسایش منگنز و مقدار بلورینگی آنها است .همچنین کاپیتان][95فعالیت و 4گزینش
کاتالیستهای منگنز اکسید ،وابسته به عدد اکسایش منگنز و
 MnOو Mn3O4
مربوط
433-033cm
گسترهی
هایIموجود ،در
 MnOبوده ] [99و
اکسیدهای دمای
کهبه بامنگنزافزایش
درصورتی
یافتهدماییاست.
کاهش
نسبت پیک/I
D G
های همانطور که
مشاهده است.
دلیل 233-نیز
،600ی به433cm
ºCدر ناحیه
MnO
Mn2O3
اکسیازدها
کلسینهمنگنز
عدد تشکیل گونه
است.
دماین
زیری بیا
صورت
اکسایشهایبه
[ ]31و تغییر
سطح باال
مساحت
است .اندک،
بلورینگی
مقدارمرتبط به
تهای منگنز اکسید را
فعالیت و
کاپیتان
همچنین
مقدارنها
بلورینگی آ
تشکیلقابلنقص
400و به
شدن
مشخص است ،با افزایش دمای کلسینه شدن از  933به  033°Cاز میزان منگنز اکسید بهصورت  MnOکاسته شده است] . 94
گزینشپذیری کاتالیستهای منگنز اکسید را مرتبط به مقدار
ساختاری جدید ،این شاخص ( )ID/IGافزایشیافته است .با توجه
[با توجه به نتایج بهدست آمده از طیفهای رامان نمونههای تهیه شده ،فاز غالب منگنز اکسید در کاتالیست کلسینه شده در دمای
بلورینگی اندک ،مساحت سطح باال و تغییر عدد اکسایش بهصورت
به مقاالت موجود در این زمینه ،پیک مشاهده شده در گسترهی
 ،933°Cمنگنز اکسید به شکل  MnOاست]. [91نمودار رامان کاتالیست با دمای کلسینه شدن  033 Cبا کمترین درصد
دیلMnO2>Mn5O8> Mn2O3> Mn3O4 > MnO:
-1
زیر بیان کرده است:
مربوط
cmمقدار800
سطحبررسی فازهای
در بهمنظور
موجودچنین
اکسیدهایرا دارد .هم
منگنزو 133-033cm
ناحیهبه 049cm
 MnOدر
تا کمترین
200ری،
فعالیت و گزینشپذی
MnO
تبدیلMn2O3>:
2= Mn
ذیری5O8> Mn3O4 :
درصد
ترتیب
دماهای
تمامدماهایکاتالیس
است.
منگنز اکسید برپایه
بررسی قرار گرفت.
درشده مورد
شدهتهیه
تهیهنمونههای
های XPS
تفهای،
متفاوت طی
رویشده در
بری تهیه
نمونهها
روی سطح
کلسینه شدن از دمای  433به  ،033°Cبه دلیل تشکیل نقصهای ساختاری جدید ،این شاخص ( )ID/IGافزایشیافته است .با
-1

-1

-1

2

2

-1

2

◦

2

2

-1

-1

MnO2 > Mn5O8 > Mn2O3 > Mn3O4 > MnO
متفاوت ،پیک ناحیه  ،647 cm-1مربوط به منگنز اکسید بهصورت
[ ]33و پیکهای موجود ،در گسترهی دمایی 400
ناحیهبوده
MnO
cm-1
پیک در
پذیری:متفاوت در شکل  0نشان داده شده است .دو
گزینشدماهای
ترتیبشده در
مان کاتالیستهای کلسینه
2
11
Mn2O-13 > MnO2 = Mn5O8 > Mn3O4
اکسیدهای  MnO2و  Mn3O4است.
مربوط به منگنز
تا 600 ºC
 59و ) 5191 (G-bandبر روی تمام نمونهها مشاهده میشوند .پیک ناحیه
 5953cmمربوط به کربنهای
تشکیل گونههای منگنز اکسیدهای  Mn2O3و  MnOدر ناحیهی
م 58و نقصهای ساختاری در نانولولهها و پیک ناحیه  5191 cm-1نظم ساختار کربن 53و ارتعاش اتمهای کربن با
طیفهای رامان کاتالیستهای کلسینه شده در دماهای
 200 cm-1تا  400نیز قابلمشاهده است .همانطور که مشخص
شدهنشان م
کربنی را
نانولولهها
دوبعدی در
 spدر شبکه ششوجهی
 [92در ناحیه
دهد]پیک
است.یدو
نشانی داده
شکل 6
متفاوت در
است ،با افزایش دمای کلسینه شدن از  300به  600 ºCاز میزان
-1
-1
( 1310 cm (D-bandو ( 1575 cm (G-bandبر روی تمام
منگنز اکسید بهصورت  MnO2کاسته شده است [ .]34با توجه
نمونهها مشاهده میشوند .پیک ناحیه  1310 cm-1مربوط به
به نتیجههای بهدست آمده از طیفهای رامان نمونههای تهیه
کربنهای بیشکل و بینظم 2و نقصهای ساختاری در نانولولهها
شده ،فاز غالب منگنز اکسید در کاتالیست کلسینه شده در دمای
17
Kijlstra
و پیک ناحیه  1575 cm-1نظم ساختار کربن 3و ارتعاش اتمهای
اکسید به شکل  MnO2است [ .]35نمودار رامان
 ،300 ºCمنگنز
18
Disordered or amorphous carbon
19
Wellکربن با هیبریداسیون  sp2در شبکه ششوجهی دوبعدی در carbon
کلسینه شدن  600 ºCبا کمترین درصد فعالیت
orderedدمای
کاتالیست با

Intensity of D-band to G-band

11Intensity of D-band to G-band
4.

3. Well- ordered carbon

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

72

2. Disordered or amorphous carbon

1. Kijlstra
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پورخلیل

در شکل  7برای  Mn2+ ،Mn2+ ،Mn2+و منگنز نیترات باقیمانده به
و گزینشپذیری ،کمترین مقدار  MnO2در ناحیه  647 cm-1و
-1
 Mnو
, Mn+3A, Mn
ترتیبشباکل 9
 Mn 2pدر
متمایز برا
پیک
چهار
دارد.این زمینه،
موجودرادر
مقاالت
بنا بر
نیتراتالزم
منگنز .]37
اند [ 36و
مشخص +4شده
ی،B ،C+2 ،
حروفبراD
منگنز
فازهای
بررسی
منظور
همچنین به
600 cm
 500تا
ی 3/2
به ذکر است پیکهای  A ،B ،C ،Dتشکیل شده در انرژیهای
اکسید بر روی سطح نمونههای تهیه شده در دماهای متفاوت
باقیمانده به ترتیب با حروف  A, B, C, Dمشخص شدهاند] 90و . [99الزم به ذکر است پیکهای  A, B, C, Dتشکیل شده در
بستگی باالتر از  ،650 cm-1مربوط به فرم  Mn 2p1/2گونههای
طیفهای XPS ،نمونههای تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت .بنا
-1
مقاالتبستگی
انرژبریهای
هستند.
منگنز
ی
ها
گونه
Mn2p
برای2p1/2
متمایزفرم
مربوط به
منگنز هستند.
Mn
،013پیک
cmچهار
باالترایناززمینه،
موجود در
3/2
الف

ب

ج

د

شکل  7طیفهای  XPSو انرژی بستگی  Mn2p1/2و  Mn2p3/2کاتالیستهای حاوی  12 %wtمنگنز اکسید کلسینه شده
در دمای الف)  ،300 ºCب)  ،400 ºCج)  ،500 ºCد  600 ºCبه مدت 3 h
شکل  9طیفهای  XPSو انرژی بستگی  Mn 2p 1/2, 3/2کاتالیستهای حاوی  52wt%منگنز اکسید کلسینه شده در دمای الف) ºC

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

73د(  033ºCبه مدت 9h
 933ب)  433ºCج) 133ºC
12
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بررسی دما و زمان کلسینه شدن بر فعالیت کاتالیست ...

با کاتالیست کلسینه شده در دمای  2ساعت ،باالترین فعالیت و
با توجه به جدول  3با افزایش دمای تکلیس به  400 ºCاز میزان
4+
پذیریوبهمنگنز
کاسته شده
منگنز به
 433از
تکلیس بهبه ºC
ل  9با افزایش دمای
به %99/را دارند .با افزایش زمان
اکسیدو 5
ترتیب %97
شکلفرمMn+4گزینش
اکسید به
اکسیدمنگنز
میزان شده و
 Mnکاسته
شکل
اکسید منگنز
کلسینه شده به  12ساعت ،فعالیت کاتالیست اندکی کاهشیافته
 Mn2+در انرژی بستگی  639/92 evتشکیل میشود .با افزایش
بستگی  093/32 evتشکیل میشود .با افزایش دمای کلسینه شدن به  133و  ،033ºCگونههای منگنز ناشی
است .درحالیکه در گزینشپذیری کاتالیستهای ساخته شده در
دمای کلسینه شدن به  500و  ،600 ºCگونههای منگنز ناشی از
+4
تغییری مشاهده نشده است.
کلسینهبهشدن
همچنینشکل زمان
منگنزرفته و
میزاناز بین
همچنینمنگنز
رفتهمادوهی نیترات
تجزیازهیبینپیش
ش مادهی نیتراتعدم
Mn
اکسید به
منگنز
حداقل
متفاوتسطح
هایبر روی
میزان منگنز اکسید به شکل  Mn4+بر روی سطح به حداقل رسیده
در منگنز اکسید بهصورت  MnOافزایشیافته است.
و فاز  Mn2+در منگنز اکسید بهصورت  MnOافزایشیافته است.
جدول  3درصد حالتهای اکسایش متفاوت منگنز برای کاتالیستهای
تهیه شده در دماهای متفاوت

جدول  9درصد حالتهای اکسایش متفاوت منگنز برای کاتالیستهای تهیه شده در دماهای متفاوت
دمای

کلسینه
شدن
()°C

933
433
133
033

Mn2+
()%

Mn3+
()%

Mn4+
()%

Mn-nitrate
()%

3

22/4

49/8

99/8

48/2

92

3

3/1

53/8
04/1

98/2
21/9

91/4
53/5

50/3

شکل  8تأثیر زمان کلسینه شدن بر درصد تبدیل ترکیبات  NOxدر دماهای
شکل  8تأثیر زمان کلسینه شدن بر درصد تبدیل ترکیبات  NOxدر دماهای متفاوت واکنش
متفاوت واکنش
شکل  8تأثیر زمان کلسینه شدن بر درصد تبدیل ترکیبات  NOxدر دماهای متفاوت واکنش

3

در یک جمعبندی میتوان گفت که تغییر دمای کلسینه شدن به
دلیل تأثیر بر عدد اکسایش منگنز اکسیدهای تشکیل شده بر سطح
عددشپذیری
فعالیت وبر گزین
شدن ببرهمیزان
عامل مؤثر
دماییک
تغییرعنوان
یتوان گفت کهپایه به
اکسایش منگنز اکسیدهای تشکیل شده بر
دلیل تأثیر
کلسینه
کاتالیست بوده بهگونهای که کاتالیست کلسینه شده در دمای ،300 ºC
ک عامل مؤثر بر میزان فعالیت و گزینشپذیری کاتالیست بوده بهگونهای که کاتالیست کلسینه شده در دمای
با داشتن بیشترین مقدار از منگنز اکسید به شکل ،MnO2
همچنین
گزین2ش
تبدیل و
منگنز میزان
یشترین مقدار ازباالترین
حضورو گزینشپذیری را داراست .همچنین
تبدیل
داراست.میزان
پذیری ،راباالترین
MnO
شکل
اکسید به
شکل  3تأثیر زمان کلسینه شدن بر گزینشپذیری نسبت به نیتروژن در دماهای متفاوت واکنش
گونههای نیترات باقیمانده در دمای معتدل  ،300 ºCمنجر به
نیتروژن بهدرنیتروژن
پذیری نسبت
گزینش
جذب زمان
تأثیر
بیشتربرریبر
آمونیاک
طریق
ات باقیمانده در دمای معتدل  ، 933ºCمنجر به افزایش فعالیت
درتفاوت واکنش
دماهای م
نسبت به
شدنپذی
کلسینهنش
گزی
شدن بر
شکل 9کلسینه
کاتالیستی 3ازتأثیر زمان
شکل
آمونیاک بیشتر
واکنشهای ساخته شده در زمانهای متفاوت کلسینه
کاتالیست
حفرات
رویحجم کل حفرات و متوسط قطر
مساحت برسطح،
افزایش فعالیت کاتالیستی از طریق جذبجدول 4
متفاوت
دماهای
جدول  4مساحت سطح ،حجم کل حفرات و متوسط قطر حفرات کاتالیستهای ساخته شده در زمانهای متفاوت کلسینه ش
سطح کاتالیست میشود.
میشود.
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود با افزایش زمان کلسینه شدن از  9به  52ساعت مساحت سطح اندکی کاه
ساعت قطر
حفراتبه و52متوسط
کلسینه کل
سطح ،حجم
جدولشود 4بامساحت
مساحت سطح اندکی کاهش
شدن از 9
افزایش زمان
نشان میدهد .همانطور که مشاهده می
ولی تغییری در حجم حفرات و متوسط قطر حفرات ایجاد نشده است.
حفرات کاتالیستهای ساخته شده در زمانهای متفاوت کلسینه
تأثیر زمان کلسینه شدن بر فعالیت و گزینشپذیری
ولی تغییری در حجم حفرات و متوسط قطر حفرات ایجاد نشده است.
◦
متفاوت کلسینه شدن
زمانباهای
شدن در C
کلسینه
کاتالییست
فیزیکی
پذیری 4ویژگیهای
هایی 8و  9به ترتیب فعالیت و گزینشجدول
افزایش
933یدرشود
مشاهده م
طور که
دهد.هایهمان
نشان م
شدن را
شکل
پذیر
نمودارهاینش
نه شدن بر فعالیت و گزی
◦
متفاوت کلسینه شدن
ی
ها
زمان
در
933
C
در
شدن
کلسینه
ی
ها
ست
ی
کاتال
فیزیکی
ی
ها
ی
ژگ
ی
و
4
جدول
اندکی
ساعت
حفراتبه 12
شدنکلاز 3
زمان
شدن
سطحکلسینه
مساحت زمان
سطح ()BET
مساحت
کلسینه حجم
قطر حفرات
کاتالیستهای منگنز اکسید با مقدار بارگذاری  12%wtدر دمای متوسط
52
wt%
بارگذاری
()h
 )cmدر دمای ()m /g
(/g
 8و  3به ترتیب فعالیت و گزینشپذیری کاتالیستهای منگنز اکسید با مقدار ()nm
حفرات
متوسطزمانقطر
حفرات و
حفراتدر حجم
تغییری
یافته ولی
قطرش
کلسینه شدن  300 ºCدر زمانهای  6 ،3 ،2و  12ساعت را نشان متوسطکاه
شدن
کلسینه
()BET
مساحت سطح
حجم کل
حفرات
(2)h
239
3)cm
(59)nm
(/08 /g
/11
()m /g
نشده است.
ایجاد
میدهد .کاتالیست کلسینه شده در زمان  3ساعت با تفاوتی اندک
9
تفاوتی اندک 238
ساعت با3/03
9 59
زمان
 93در زمانهای  0 ،9،2و  52ساعت را نشان میدهد .کاتالیست کلسینه شده در /93
2

3

3

59/11
5459
/55
/93
54
%54
33
/1
/32
/55

2

3/08
3/95
3/03

پذیری به ترتیب  %39و
گزینش
ساعت،
()JARC
فعالیتدروشیمی
باالترینکاربردی
پژوهشهای
شده در دمای  2نشریه
74
3/03
54/32
ساعت ،فعالیت کاتالیست اندکی کاهشیافته است .درحالیکه در گزینشپذیری کاتالیستهای ساخته شده در

سینه شدن تغییری مشاهده نشده است.

3/03
فزایش زمان
را دارند .با
 /95ا3

14

2
09

239
232
238
52
538
0
232
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52
538

شکل  3تأثیر زمان کلسینه شدن بر گزینشپذیری نسبت به نیتروژن در دماهای متفاوت واکنش

جدول  4مساحت سطح ،حجم کل حفرات و متوسط قطر حفرات کاتالیستهای ساخته شده در زمانهای متفاوت کلسینه شدن را
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود با افزایش زمان کلسینه شدن از  9به  52ساعت مساحت سطح اندکی کاهشیافته
ولی تغییری در حجم حفرات و متوسط قطر حفرات ایجاد نشده است.

پورخلیل

◦
کلسینه شدن
زمانهای
C ºC
شدندر در
های
فیزیکی
جدولی4های
جدول  4ویژگ
متفاوتشدن
متفاوت کلسینه
933زمادرنهای
 300در
کلسینه شدن
های کلسینه
ستت
کاتالیکاتالیس
فیزیکی
ویژگیهای

متوسط قطر حفرات

حجم کل حفرات

مساحت سطح ()BET

زمان کلسینه شدن

59/11

3/08

239

2

54/55

3/95

232

()nm

59/93

3

()cm /g

3/03
3/03

54/32

2

()m /g

()h

238

9

538

52

0

الگوهای  XRDکاتالیستهای کلسینه شده در زمانهای
متفاوت در شکل  10نشان میدهد که با افزایش زمان کلسینه
حذف گاز  NOبا استفاده از فرایند  NH3-LTSCRبر روی
بلوریهایمنگنز
 XRDکاتالیستهای شدن،
 Fe-Mo/ZSM-5را کاهش گونههای نیترات باقیمانده
کاتالیست
زمان کلسینه شدن،
همچنین با14افزایش
نکرده،میدهد که
تغییری نشان
اکسیدهاشکل 53
متفاوت در
ساختاردر زمان
کلسینه شده
شدت بلورینگی کاتالیستها نیز ثابت مانده است.
در اثر افزایش زمان کلسینه شدن از  6به  24ساعت گزارش
دانست .لی و همکارانش [ ]29کاهش فعالیت کاتالیستی در فرایند

ری منگنز اکسیدها تغییری نکرده ،همچنین شدت بلورینگی کاتالیستها نیز ثابت مانده است.

دادهاند.

اکسیدیدرمتفاوت کلسینه شدن
منگنززمانها
اکسید در
wt%
XRDحاوی
کاتالیستهای
منگنز12%wt
52حاوی
های
کاتالیست
 10XRDالگوهای
شکل  53الگوهای شکل

زمانهای متفاوت کلسینه شدن

که در نمودارهای  TPRکاتالیستهای تهیه شده در دمای  933ºCدر زمانهای متفاوت کلسینه شدن (شکل )55

یشود ،با افزایش زمان کلسینه شدن تغییر چشمگیری در پیکهای اصلی در گستره دماهای  283-443ºCو -023ºC
همانطور که در نمودارهای  TPRکاتالیستهای تهیه شده
اکسیدهای متفاوت کلسینه
منگنز زمان
اکسید در
منگنز
52
wt%
حاوی
شده
تهیه
کاتالیست
 TPRکاتالیست تهیه شده حاوی 12%wt
نمودارهای
11 TPR
شکل  55نمودارهای شکل
شدنهای(شکل
متفاوت
دماییزما
ناحیه 300در
در ºC
دمای
ده نشده و تنها پیک در
)11باقیمانده از فرایند کلسینه شدن
نیترات
کلسینهگونه
مربوط به
های513-
ºCن283
موجود
در زمانهای متفاوت کلسینه شدن

مشاهده میشود ،با افزایش زمان کلسینه شدن تغییر چشمگیری
ساعت شدن در بازهی ت
زمان12کلسینه
گسترهاست
ین درمطلب
یانگر ا
زمان 2-ب
اثر 52h
زمانی
شدن در گستره
دماهایی اثر
در پیکهای اصلی در گستره بررس
کلسینهو 440
زمان440 ºC
 280تا
که  2تا
زمانی
شدن
کلسینه
بررسی
ا افزایش زمان کلسینه شدن دانست .لی و همکارانش ] [23کاهش فعالیت کاتالیستی در فرایند حذف گاز  NOبا
در ناحیه
تعریف
یستیدر بازهی
کاتالشدن
کلسینه
منگنز وزمان
اکسایشاست که
عدد مطلب
بیانگر این
مقدار اندک کاهش
نداشته و
فعالیت
دماییینگی ،تغییر
شدت بلور
موجودییر
پیکی در تغ
تا  620 ºCمشاهده نشده و تنهاچندان
افزایش زدرمان
باقیمانده در
کاهش
 Fe-Mo/ZSM-5را
کاتالیست
فرایند NH3-LTSCR
گونههاازیفرایند
باقیمانده
نیترات
مربوط به گونههای
150بر تاروی280 ºC
تغییر شدت بلورینگی ،تغییر عدد اکسایش
نقشاثرچندانی
نیترات شده،
نسبت داد.
کاهشنمونه
اندکسطح
موجود در
های ن
کاهش گونه
توان به
اثر 52را می
برابر h
درصد شدن
اندککلسینه
کاهشزمان
کلسینه شدن است .از اینرو ،در
تبدیل در
فعالیت
یترات مقدار
نداشته و
کاتالیستی
فعالیت
منگنز و
دن از  0به  24hگزارش دادهاند.
های
ه
گون
شدن
م
ک
به
توان
ی
م
را
شدن
کلسینه
زمان
افزایش
کاتالیست در زمان کلسینه شدن برابر  12ساعت را میتوان به
نتیجهگیری
نیترات موجود در سطح کاتالیست با افزایش زمان کلسینه شدن
کاهش گونههای نیترات موجود در سطح نمونه نسبت داد.
 -فاز غالب منگنز اکسید در کاتالیست تهیه شده در دمای  ،933°Cمنگنز اکسید به شکل  MnO2است.

کاهش اندک درصد تبدیل در اثر افزایش زمان کلسینه شدن را میتوان به کمشدن گونههای نیترات موجود در سطح

یازدهم ،شماره ،1
نشریه پژوهشهای کاربردی در
 96شده در دمای
کاتالیستبهارتهیه
سالکه در
()JARCنیز در الگوی  XRDدر این نمونه مشاهده میشود .درحالی
شیمیMn3O
4
75
 MnOاست.

-

نتایج آزمونهای راکتوری کاتالیستهای حاوی  52 wt%منگنز اکسید تهیه شده در دماهای متفاوت

بررسی دما و زمان کلسینه شدن بر فعالیت کاتالیست ...

حجم کل حفرات کاهشیافته درحالیکه متوسط قطر حفرات
اندکی افزایشیافته است.
 -.با تغییر زمان کلسینه شدن از  2تا  6ساعت ،در میزان تبدیل
و گزینشپذیری کاتالیستی تغییری به وجود نمیآید و کاهش
اندک فعالیت کاتالیستی برای نمونهای که در  12ساعت کلسینه
شده است با کاهش مساحت کلی سطح کاتالیست و کم شدن
گونههای نیترات موجود در سطح کاتالیست همراه است.

نتیجهگیری
 .فاز غالب منگنز اکسید در کاتالیست تهیه شده در دمای ،300 ºCمنگنز اکسید به شکل  MnO2است .هر چند که فاز
 Mn3O4نیز در الگوی  XRDدر این نمونه مشاهده میشود.
درحالیکه در کاتالیست تهیه شده در دمای  600 ºCفاز
غالب  MnOاست.
 .نتیجههای آزمونهای راکتوری کاتالیستهای حاوی 12 %wtمنگنز اکسید تهیه شده در دماهای متفاوت کلسینه شدن به
مدت  3ساعت نشان داد که با افزایش دمای کلسینه شدن،
مقدار تبدیل و گزینشپذیری کاتالیستی کاهش چشمگیری
داشته است.
 -همچنین ،با افزایش دمای کلسینه شدن ،مساحت کل سطح و

سپاسگزاری
نویسندهی این مقاله مراتب امتنان خود را از پژوهشگاه صنعت
نفت برای حمایت از پژوهشهای منتهی به این نتیجهها ،اعالم
میدارد.
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Effect of calcination temperature and calcination time on the catalytic
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Abstract: The objective of this research is investigation and optimization of calcination time and
temperature of manganese oxide catalyst supported on multiwalled carbon nanotubes for selective
catalytic reduction of nitrogen oxides by ammonia. The catalysts were prepared by the incipient
wetness impregnation method and calcined at 300-600 ºC for 2-12h in an atmosphere of Argon.
XRD, Raman, H2-TPR, and XPS analyzes showed that calcination temperature is an effective
factor by changing the oxidation state of Manganese, so that the catalyst calcined at 300 °C has
the maximum activity with MnO2 as a dominant phase of manganese. Also, the presence of nitrate
species reminded from decomposition of manganese nitrate at moderate calcination temperature
(300 °C) is beneficial to NH3- low temperature selective catalytic reduction of NOx by increasing
catalyst acidity and NH3 adsorption on the surface of the catalyst. The effect of increasing the
calcination time from 2 to 6h on crystallinity, surface area, and oxidation state of active site was
negligible. However, with refer to the H2-TPR analyze, increasing the calcination time to 12h
decreased NOx conversion a little, an effect that could be attributed to the reduction of residual
nitrate species. Finally, the 12wt% manganese oxide catalyst calcined at 300 °C for 3h had the best
activity and N2 selectivity of 97% and 99.5%, respectively.
Keywords: Manganese oxide, Calcination, Nitrogen Oxide, Multiwalled carbon nanotubes, Low

Temperature Selective Catalytic Reduction
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