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چکیده
روش سنتز هیبریدی مایکروویو  -احتراقی بهعنوان یکی از روشهای آسان ،موثر و سریع برای تولید نانوکاتالیستها شناخته شده
است .در این تحقیق ،اثر اتمسفر احتراق بر روی خواص فیزیکی – ش یمیایی و کاتالیس تی نانوکاتالیس ته

ای CuO/ZnO/Al2O3

بهعنوان کاتالیستهای فرایند ریفورمینگ متانول با بخار آب مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور سه نوع نانوکاتالیس ت ب ا
غلظتهاه ای مختل

اکس یژن اتمس فر در س نتز هیبری دی م ایکروویو – احتراق ی تهی ه ش د .خ واص فیزیک ی – ش یمیایی

نانوکاتالیستهای سنتزی توسط آنالیزهای  BET ،EDX ،FESEM ،XRDو  FTIRمطالعه شد .مشخص شد که بلورینگی گونههای
مس کمتر از دیگر نمونهها بوده که منجر به پراکندگی بیشتر سایتهای مس بهعنوان مراکز مهم واکنش ریفورمین گ مت انول ب ا
بخارآب شناخته میشوند .عالوه بر این مساحت سطح بیشتر و مورفولوژی س طح بهت ر نمون ه  CZA-O60N40منج ر ب ه تب دیل
متانول باالتر شده است .ولی پراکندگی صفحه بلوری ) Zn(100منجر به تولید منوکسید کربن بهعن وان محص ول ن امطلوب ش ده
است.
کلیدواژه :نانوکاتالیست  ،CuO/ZnO/Al2O3سنتز احتراقی مایکروویو ،غلظت اکسیژن ،متانول ،هیدروژن.

مقدمه
روش سنتز احتراقی از جمله روشهای تولید مواد نانوساختار ،کامپوزیتهای سرامیکی است که اخیراً با توجه به خواص منحصر
بهفرد آن به عنوان روشی برای سنتز نانوکاتالیستها مورد توجه قرار گرفته است[ .]1-0البته روشهای دیگ ری مانن د فن اوری
اولتراسوند نیز مورد استفاده قرار گرفته است[ .]4از جمله خواص این روش میتوان به سادگی ،ارزانی و سریع بودن را ن ا ب رد،
عالوه بر آن در این روش مراحلی که سبب طوالنی شدن سنتز میشوند نظیر شستش و ،ص اک ک ردن ،خش د ک ردن و حت ی
کلسیناسیون وجود ندارد [ .]2-5یکی از مهمترین روش های احتراقی ،روش سنتز احتراقی محلول 1اس ت ک ه از احت راق ی د
محلول آبی اشباع شده از نمدهای فلزات مدنظر (معموالً بهعلت حاللیت خوب در آب و خاصیت اکسیدکنندگی از نیتراته ای
فلزی استفاده میشود) و ید سوخت طبیعی (مثل اوره) ،مواد اکسیدی نانوساختار تولید میکن د [ .]9,1روش س نتز احتراق ی
محلول بر مبنای محلول نیتراتهای فلزی به عنوان اکسید کننده و سوخت بهعنوان احیاگر ،عمل میکند .این محلول اکسیدی
احیایی در ید دمای مشخص (معموالً کمتر از  )511°Cگرما داده میشود تا شعلهور شود و ید واک نش خ ود پ یش رون ده و
1. Solution Combustion Synthesis
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گرمازا را آغاز نماید [ .]00،01این واکنش تا زمانی ادامه پیدا میکند تا تما مواد ارگانید و نمدهاه ای فل زی تجزی ه ش وند.
محصول نهایی معموالً ید ماده کریستالی شده با سطح ویژه نسبتاً زیاد است که در اثر تولید ناگهانی گازهای حاصل از احت راق
در مرحله سنتز احتراقی بهدست آمده است [ .]04-02گرمای مورد نی از ب رای انج ا واک نش  SCSتوس ط واک نش اکس یدی
احیایی تأمین میشود و دمای شعلهور شدن مورد نیاز معموالً بیشتر از دمایی است که در حین احتراق حاص ل م یش ود [-05
.]01
همانند سایر روشهای سنتز کاتالیستها که پارامترهای موثری روی عملکرد آن تأثیر دارن د [ ،]09پارامتره ای مختلف ی
میتوانند بر روش سنتز احتراقی نیز تأثیرگذار باشند که از آن جمله میتوان به نوع سوخت ،نسبت سوخت به نیت رات ه ا ،ن وع
شعله و اتمسفر اشاره کرد [ .]22-21از این بین تحقیقات گستردهای بر روی تأثیر انواع س وخت و نس بت س وخت ب ه نیت رات
انجا شده است .انتخاب نوع سوخت بر گرمازایی واکنش اکسایش احیای احتراقی بین نیتراتها و سوخت تأثیرگذار است [-21
 .]25واکنش احتراق با توجه به گرمازایی آن میتواند دودزا ،با شعله و یا انفجاری باشد .برای مثال واکنش نیترات آلومینیو ب ا
اوره بسیار گرمازا است ولی انفجاری نیست که این میتواند بهدلیل خاصیت عایق بودن حرارتی آلومینا باشد [ .]22سوخت ایده
آل باید دارای خواصی نظیر انحاللپذیری در آب ،دم ای پ ایین احت راق ،قابلی ت کنت رل و غیرانفج اری ب ودن در واک نش ب ا
نیتراتها ،زیاد بودن گازهای احتراق تولیدی ،غیرسمی بودن ،پایین بودن وزن مولکولی ،قابلیت در دسترس بودن و ارزان قیمت
باشد .مهمترین سوخت های مورد استفاده در سنتز احتراقی عبارتند از :اوره ،گلیس ین ،کرب و هیدرازی د ،ات یلن گلیک ول ،هگ زا
متیلن تترا آمین و اسید سیترید [ .]21،22عالوه بر نوع سوخت ،نسبت اکسیدکننده به سوخت نیز جزء عوام ل تأثیرگ ذار ب ر
روی محصول تولید شده از سنتز احتراقی می اس ت .نس بت اکس یدکننده ب ه س وخت از طری ق جم ع تم امی ظرفی ت ه ای
اکسیدکنندگی و احیاکنندگی در ماده اکسیدکننده و تقسیم آن بر تمامی ظرفیت های اکس یدکنندگی و احیاکنن دگی س وخت
حاصل میشود [ .]11,29به این ترتیب با محاسبه ظرفیت کلی نیترات فلزی بهعن وان اکس یدکننده و تقس یم آن ب ر ظرفی ت
سوخت ،میتوان مقدار استوکیومتری این نسبت را محاسبه کرد .البته باید توجه داشت که لزوماً استفاده از این نسبت منجر ب ه
سنتز بهترین محصول واکنش احتراقی نمیشود و عوامل دیگری نیز بر تشکیل محصوالت مطلوب تأثیرگذار است .بهطور مث ال
در برخی موارد ممکن است بهدلیل کمبود اکسیژن در محیط بهعلت انتخاب ظرک نامناسب و با وجود انتخ اب نس بت اکس ید
کننده به سوخت استوکیومتری ،باز مقادیری از سوخت و یا ترکیبات کربندار باقیمانده در کاتالیست سنتز ش ده وج ود داش ته
باشند که انجا عملیات پسا فراوری دیگری نظیر کلسیناسیون را برای تهیه محصول خالص الزامی میسازد [.]12,10
مطالعه و درک اثر ترکیب اتمسفر روی خواص محصوالت سنتزی احتراق به ندرت بررسی شده اس ت .ت داخل اکس یژن و
دی اکسید کربن محیط سنتز و همچنین دمای ناکافی واکنش ،باعث کامل نشدن فرایند احتراق و تشکیل محصوالت با فازهای
جامد متفاوت (به جای تولید اکسیدهای خالص) شده و ترکیبات  NOxو منواکسید کربن تولید میکند [ .]14,11آزمایشه ای
انجا شده در اتمسفر آرگون باعث تولید مگنتیت تد فاز ( )Fe3O4شده است .در حالی که واکنش مگنتیت با اکسیژن موج ود
در اتمسفر باعث تولید فاز  Fe2O3شده و ایجاد ناخالصی در ترکیب موردنظر میکند[ .]15با توج ه ب ه نق ش حس اس اتمس فر
سنتز احتراقی بر خواص ساختاری نانوکاتالیستها دراین مقاله به بررسی اثر غلظ ته ای مختل

اکس یژن در اتمس فر س نتز

مایکروویو -احتراقی نانوکاتالیستهای  CuO/ZnO/Al2O3پرداخته میشود .بدین منظور نانوکاتالیستهای مذکور در ی د آون
مایکروویو که گاز اکسیژن با غلظتهای  21 ،41و  11درصد به داخل آن تزریق میشود ،سنتز م یش وند .ب همنظ ور س نجش
خواص فیزیکی -شیمیایی نانوکاتالیستها از آنالیزهای پراش اشعه ایکس ،میکروسکوب الکترونی روبش ی نش ر می دانی ،توزی ع
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انرژی اشعه ایکس و طی سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز بهره گرفته شده است .همچنین خواص کاتالیستی نمونهها س نتزی
در ید رآکتور بستر ثابت برای فرایند تبدیل متانول به هیدروژن از مسیر واکنش ریفورمینگ با بخ ار آب 1م ورد ارزی ابی ق رار
گرفته است.

مواد و روشها
مواد مورد استفاده در سنتز نانوکاتالیستها
در این مقاله برای سنتز نانوکاتالیستهای  CuO/ZnO/Al2O3از مواد اولیه نیتراتی استفاده شده است .بدین منظور نیترات م س
سه آبه ( ،)Cu(NO3)2.3H2Oنیترات روی سه آبه ( )Zn(NO3)2.6H2Oو نیترات آلومینیو ن ه آب ه ( )Al(NO3)3. 9H2Oش رکت
مرک آلمان بهعنوان مواد اولیه استفاده شد .عالوه بر آن ،ات یلن گلیک ول ( )C2H6O2ش رکت مجلل ی ب هعن وان س وخت س نتز
احتراقی مصرک شد .تما این مواد بدون فراوری مورد استفاده قرار گرفتند.

روش سنتز نانوکاتالیستها
Figure 1- Microwave-combustion hybrid synthesis of CuO/ZnO/Al2O3 nanocatalyst in different concentrations of oxygen

شکل  1فلوچارت سنتز نانوکاتالیستهای  CuO/ZnO/Al2O3به روش هیبریدی مایکروویو -احتراقی نمایش میدهد .هم انگون ه
که مشاهده میشود روند سنتز این نانوکاتالیستها به سه بخش تقسیمبندی میشود که عبارتند از :تهیه مواد پیشس از ،س نتز
احتراقی و شکلدهی کاتالیست .در مرحله اول مواد اولیه نیتراتی  Zn(NO3)2.6H2O ،Cu(NO3)2.3H2Oو  Al(NO3)3. 9H2Oدر
مقدار مشخصی آب دیونیزه مخلوط شدند .ترکیب درصد این محلول ب هص ورت  11درص د م س 21 ،درص د روی و 01درص د
آلومینیو بوده است .سپس اتیلن گلیکول به عنوان سوخت واکنش احتراق با نسبت سوخت به نیترات  2به محلول اضافه ش ده
و محلول بهدست آمده به مدت  45دقیقه همزده میشود .در قسمت بعدی روش سنتز ،محلول تهیه شده بر روی صفحه داغ در
دمای  11درجه سانتیگراد گر میشود تا آب اضافی محلول تبخیر شده و ژلی ویسکوز به رنگ آبی تیره حاصل ش ود .در ای ن
مرحله ژل بهدست آمده درون مایکروویو گذاشته میشود .قبل اعمال امواج مایکروویو بهوسیله ید خط لوله که به کپسول ه ای
اکسیژن با نسبت مختل متصل است ،هربار گاز اکسیژن با غلظتی خاص به داخل ظرک سنتز تزریق م یش ود .ای ن ک ار ابت دا
بدون اعمال امواج مایکروویو تزریق میشود تا هوای داخل ظرک سنتز را خالی کند .پ س از اطمین ان از تخلی ه ه وا و تع ویض
اتمسفر ظرک سنتز آون مایکروویو روشن شده و ژل تحت امواج مایکروویو قرار میگیرد .در مدت کمتر از  1دقیق ه ژل پ س از
جوشیدن دچار احتراق با تولید مقدار زیادی گاز میشود .در نتیجه ید فو بس یار متخلخ ل کاتالیس تی حاص ل م یش ود .در
مرحله آخر ماده حاضل از احتراق ابتدا درهاون کامالً پودر شده و پس از آن برای بارگذاری در داخل رآکتور شکلدهی میشود.
در این مقاله از سه گاز با غلظتهای اکسیژن  21 ،41و  11درصد بهعنوان اتمس فر احت راق اس تفاده ش ده اس ت .م ابقی گ از
تزریقی نیتروژن است .لذا جهت سهولت انتس اب ای ن نمون ه ه ا از اس امی مخف

 CZA-O60N40 ،CZA-O80N20و

CZA-

 O40N60که به ترتیب بیانگر نمونه با اتمسفر  11درصد 21 ،درصد و  41درصد اکسیژن میباشند.

روشهای تعیین خصوصیات نانوکاتالیستها

1.Steam Reforming
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 با سرعت روبش یSiemens-D5000  مدل1ساختار کریستالی نانوکامپوزیت های سنتزی با استفاده از دستگاه پراش اشعه ایکس
 مورفولوژی و ساختار سطح نمونهها توس ط میکروس کوب الکترون ی. مورد مطالعه قرار گرفت2θ=10-90ᵒ  در محدوده1/14 s-1
N2 ذب

 مساحت سطح مخصوص نانوکامپوزی ت ب ا ج.) مشاهده و ارزیابی شدHitachi S-4160(  با دستگاه2روبشی نشر میدانی

 برای تعیین گ روهه ای.) اندازهگیری شدQuantachrome chembet-3000( BET در دمای هیدروژن مایع با استفاده از دستگاه
411-4111 cm-1 ) در مح دوده ع دد م وجFT-IR,UNICAM4600(  اسپکتروسکوپی مادون قرم ز،عاملی سطح نانوکامپوزیت
 م دل،3 تعی ین وج ود عناص ر و همچن ین پراکن دگی ذرات توس ط آن الیز توزی ع ان رژی اش عه ایک س.انج ا گرف ت
. انجا شدBSE ) مجهز به آشکارسازVEGA\\TESCAN(
A) Precursor Preparation
Ethylene Glycol

Zn(NO3)2.3H2O

Cu(NO3)2.3H2O

Al(NO3)3.9H2O

Aqueous solution of metal nitrates in deionized
water (molar ratio Cu/Zn/Al=6/3/1)

Mixing for 45 minutes in the ratio of ethylene
glycol to nitrate 2
B) Solution Combustion Synthesis
Heating on a hot plate at a 80 C to evaporate
excess water and form a gel
Injection of a mixture of nitrogen and oxygen
with different proportions:
O2/N2=40/60, 60/40, 80/20

Heating inside the microwave

Boiling and foaming of gel to produce
nanocatalyst powder
C) Post treatment
Shaping of nanocatalysts:
CZA-O40N60, CZA-O60N40, CZA-O80N20
Figure 1- Microwave-combustion hybrid synthesis of CuO/ZnO/Al2O3 nanocatalyst in different concentrations of oxygen

 در غلظتهای مختلفی از اکسیژنCuO/ZnO/Al2O3  احتراقی نانوکاتالیست- سنتز هیبریدی مایکروویو-1 شکل

روش ارزیابی عملکرد نانوکاتالیستهای سنتزی
1. X-Ray Diffraction
2. Field Emission Scanning Electron Microscopy
3. Energy Dispersive X-Ray Analysis
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جهت تعیین کارایی نانوکاتالیستهای سنتزی در فرایند تولید هیدروژن از متانول با واکنش ریفورمینگ مت انول ب ا بخ ار آب از
ید سامانه آزمون رآکتوری آزمایشگاهی فشار پایین که در مرکز تحقیقات رآکتور و کاتالیست طراحی و ساخته ش ده ،اس تفاده
شده است .شکل  2شمایی از این سامانه آزمایشگاهی را ارائه میدهد .در این سامانه گاز آرگون ب هعن وان گ از ب ی اث ر پ س از
تنظیم دبی توسط کنترلرهای دبی جرمی وارد ید حباب ساز میشود .در این حبابساز متانول و آب بهعنوان خوراک فرایند پر
شده است و گاز آرگون با عبور از این محلول آب و متانول را با نسبت  0/5به  0حمل میکند .سپس این جریان بهعنوان جریان
خوراک وارد ید رآکتور  Uشکل میشود که در درون ید کوره الکتریکی با کنترل کننده دمایی قرار گرفته است .ای ن رآکت ور
بستر ثابت توسط  411میلیگر نانوکاتالیست شکلدهی شده بارگذاری ش ده اس ت .ب ه س بب ایج اد ش رایط حال ت ثاب ت و
جلوگیری از پدیدههایی نظیر کانالیزه شدن ،از چیپس کوارتز برای پیش گر سازی قبل و بین ذرات کاتالیستها اس تفاده ش ده
است .پس از انجا واکنش در رآکتور ،جریان محصول و خ وراک واک نش ن داده جه ت آن الیز ترکی ب م واد ب ه ی د دس تگاه
کراماتوگرافی گازی ( ،GC Chromساخت شرکت طی گستر ای ران) ارس ال م یش ود .جه ت تش خیص ترکیب ات موج ود در
جریانهای خوراک و محصول این دستگاه به ید ستون  PLOT-Uو دو تشخیص دهنده  TCDو  FIDمجهز شده است .ش ایان
ذکر است که میزان درصد تبدیل و گزینشپذیری محصوالت از رابطههای ذیل محاسبه میشوند:
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Figure 2- Performance evaluation system of CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst in hydrogen production from methanol.

شکل  -2سامانه ارزیابی عملکرد نانوکاتالیست  CuO-ZnO-Al2O3در تولید هیدروژن از متانول.
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که در رابطههای فوق  Fiمیزان دبی ماده  iدر جریان گازی است.

نتایج و بحث
تعیین خصوصیات نانوکاتالیستهای سنتزی
آنالیز XRD
Figure 3- XRD analysis of CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst synthesized by hybrid microwave-combustion method in different
.concentrations of oxygen: (a) CZA-O40N60, (b) CZA-O60N40 and (c) CZA-O80N20

شکل  3نتایج آنالیز پراش اشعه ایکس مربوط به نانوکاتالیستهای سنتزی را نشان میدهد .در نگاه اولیه مشاهده م یش ود ک ه
کریستالهای اکسید مس و اکسید روی به خوبی در هر سه نمونه تشکیل شدهاند .ولی اثری از پیدهای اکس ید آلومینی و ب ه
دلیل پراکندگی باال و حالت آمورک آن دیده نمیشود .پیدهای شاخص اکسید مس ب هص ورت ف از منوکلینی

د (JCPDS 01-

 )080-1268در 2θهای  41/1 ،11/1 ،15/5و  21/2درجه مشاهده میشوند [ .]12همچنین پیدهای مشخصه اکس ید روی ب ه
صورت فاز هگزاگونال ( )JCPDS 01-076-0704در 2θهای  52/5 ،42/5 ،12/2 ،14/4 ،10/2و  22/1قابل تش خیص م یباش ند
[ .]12با توجه به استفاده این نانوکاتالیستها در فرایند ریفورمینگ متانول با بخارآب شایان ذکر است که ب ر اس اس تحقیق ات
صورت گرفته مهمترین صفحه اکسید

مس که در پیشرفت این واکنش نقش اساسی ایفا میکند صفحه ) Cu(111در 2θ= 11/1

است [ .]19,11مشاهده میشود که نمونه  CZA-O60N40در بین نمونههای سنتزی دارای کمترین شدت پی د اکس ید م س
است .این به دلیل پراکندگی باالی بلورهای اکسید مس در ساختار نانوکاتالیست است .این امر در م ورد ص فحه ) Cu(111نی ز
صادق است .بنابراین با این پراکندگی باالی سایتهای فعال م س در س اختار کاتالیس ت م یت وان پ یشبین ی ک رد ک ه ای ن
کاتالیست میتواند تبدیل متانول باالیی نسبت به نمونههای دیگر از خود نشان دهد .از سوی دیگر وجود اکسید روی در ساختار
کاتالیست عالوه بر کمد به افزایش فعالیت کاتالیست تأثیر بهسزایی بر گزینشپذیری محصوالت بهخصوص دی اکسید کربن و
محصول نامطلوب منوکسید ک ربن دارد .مطالع ات نش ان م یده د ک ه ص فحه قطب ی )( Zn(002در زاوی ه ˚ )14/4م یتوان د
ملکولهای آب را در حین جذب ،تجزیه کند .این در حالیست که صفحه غیرقطبی )( Zn(100در زاوی ه ˚ )10/2تنه ا ق ادر ب ه
جذب ملکولی آب است .اگر مولکولهای آب در حین جذب تجزیه نیز ش وند م یتوانن د ب ا گون هه ای متوکس ی ج ذب ش ده
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(* )CH3Oبه مولکولهای دی اکسید کربن تبدیل شود .در حالیکه جذب ملکولی آب بر روی صفحات ) Zn(100منجر به تولی د
منوکسید کربن بهعنوان محصول نامطلوب واکنش میشود [ .]40,41با توجه به طی پراش اشعه ایک س نمون ه ه ای س نتزی
مشاهده میشود که روند تغییرات شدت پیدهای اکسید روی نیز همانند اکسید مس است .این بدان معنی است ک ه در نمون ه
 CZA-O60N40شدت پیدهای اکسید روی کمترین مقدار شده است .این موضوع بهخصوص در مورد صفحه ) Zn(100واض ح
تر است که نشاندهنده پراکندگی باالی این سایت است .در نتیجه به نظر میرسد با وجود تبدیل باالی متانول در ای ن نمون ه،
به احتمال زیاد میزان گزینشپذیری منوکسید کربن در این نمونه زیاد باشد .این درحالیس ت ک ه در نمون ه  CZA-O40N60و
 CZA-O80N20با وجود پید بلند صفحه ) Zn(100و تفاوت نه چندان محسوس پید ) Zn(002پیشبینی میشود ک ه مق دار
منوکسید کربن کمتری طی فرایند ریفورمینگ متانول تولید شود.
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Figure 3- XRD analysis of CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst synthesized by hybrid microwave-combustion method in different

.concentrations of oxygen: (a) CZA-O40N60, (b) CZA-O60N40 and (c) CZA-O80N20
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شکل  -3آنالیز  XRDنانوکاتالیست  CuO-ZnO-Al2O3سنتزی به روش هیبریدی مایکروویو -احتراقی در غلظتهای مختلفی از اکسیژن:
(الف) ( ،CZA-O40N60ب)  CZA-O60N40و (ج) .CZA-O80N20

آنالیز FESEM
Figure 4- FESEM analysis of CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst synthesized by hybrid microwave-combustion method in different
.concentrations of oxygen: (a) CZA-O40N60, (b) CZA-O60N40 and (c) CZA-O80N20

شکل  4نتایج آنالیز میکروسکوب الکترونی روبشی نشر میدانی برای نانوکاتالیستهای سنتزی به روش م ایکروویو -احتراق ی ب ا
غلظتهای اکسیژن مختل اتمسفر احتراق را نشان میدهد .مشاهده میشود که در تمامی نمونهه ا ذرات تش کیل ش ده دارای
اندازههایی کمتر از  011نانومتر میباشند که نشانگر ساختار نانومتری نانوکاتالیستهای سنتزی است .البته بای د ب ه ای ن نکت ه
اشاره کرد که با افزایش میزان اکسیژن در اتمسفر احتراق ذرات ریزتری حاصل شده است .این موض وع بخص وص درب اره ذرات
روی که در این جا بهصورت مکعب مستطیل تشکیل شدهاند ،بهخوبی معلو است .یعن ی اف زایش می زان اکس یژن در اتمس فر
سنتز احتراقی بر روی ریزتر شدن ذرات اکسید روی تأثیر مثبتی داشته است .این مسئله م یتوان د در راس تای نت ایجی ک ه از
آنالیز  XRDبهدست آمد تأثیر مستقیمی ب ر گ زینشپ ذیری محص والت فراین د ریفورمین گ ب هخص وص منوکس ید ک ربن و
دیاکسیدکربن داشته باشد .عالوه بر این میکروحفرات ناشی از خروج گازه ای احت راق ناش ی از س نتز هیبری دی م ایکروویو-
احتراقی کامالً مشهود است .با افزایش تعداد این حفرات میزان مساحت سطح و در نتیج ه دسترس ی ملک وله ای خ وراک ب ه
سایتهای فعال افزایش مییابد.
برای مطالعه دقیقتر مورفولوژی سطح نانوکاتالیست های سنتز شده و همچنین بررسی زبری سطح ،تص اویر س ه بع دی از
سطح این نانوکاتالیستها تهیه شده است که نتایج این بررسی در

Figure 5- 3D analysis of CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst surface

synthesized by hybrid microwave-combustion method in different concentrations of oxygen: (a) CZA-O40N60, (b) CZA-O60N40 and

.(c) CZA-O80N20

شکل  5مشاهده میشود .میزان جذر متوسط مربع زبری نمون هه

ای  CZA-O60N40 ،CZA-O40N60و CZA-O80N20

به ترتیب  01/0 ،21/2و  4/2نانومتر همچنین بیشینه ارتفاع زبری این نمونهها نیز به ترتیب برابر  12/1 ،19/1و  05/2ن انومتر
است .این نتایج حاکی از زبری بیشتر نمونه  CZA-O40N60است .در مباحث کاتالیستی ،افزایش زبری سطح ارتباط مستقیمی
با وجود خلل و فرج بیشتر در ساختار کاتالیست و در نتیجه افزایش سایت های فعال برای دسترسی مواد اولیه واکنش دارد .ل ذا
میتوان این گونه نتیجهگیری کردن که وجود زبری بیشتر در نمونه  CZA-O40N60میتواند به افزایش کارایی کاتالیستی ای ن
نمونه کمد کند .از سوی دیگر،

Figure 5- 3D analysis of CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst surface synthesized by hybrid microwave-

.combustion method in different concentrations of oxygen: (a) CZA-O40N60, (b) CZA-O60N40 and (c) CZA-O80N20

شکل  5نشان میدهد که افزایش میزان اکسیژن در اتمسفر احتراق ع الوه ب ر ریزت ر و یکنواخ تت ر نم ودن ان دازه ذرات
کاتالیست موجب افزایش اندازه میکروحفرات ناشی از سنتز احتراقی میشود .همانگونه که در فوق اشاره ش د ،یک ی از مزای ای
استفاده از سنتز احتراقی در تولید نانوکاتالیستها ،ایجاد میکروحفرات در سطح نانوکاتالیستها است که باعث افزایش دسترسی
مواد اولیه واکنش به سایتهای فعال میشود .این در حالیست ک ه قط ر س ینتیکی مت انول و آب ب هترتی ب در ح دود  1/12و
 1/225نانومتر است .لذا در عمل افزایش قطر میکروحفرات در ساختار نانوکاتالیست ه ا نم یتوان د ت اثیر ب ه س زایی در بهب ود
دسترسی مولکول های مواد اولیه به سایت های فعال کاتالیس تی داش ته باش د .ای ن در ص ورتی اس ت ک ه اف زایش تع داد ای ن
میکروحفرات نقش بهسزایی در افزایش دسترسی خواهد داشت .لذا به این نتیجه میت وان رس ید ک ه قط ر میکروحف رات 041
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. به اندازه کافی برای افزایش دسترسی مواد اولیه مناسب استCZA-O40N60 نانومتری نمونه
(
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Figure 4- FESEM analysis of CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst synthesized by hybrid microwave-combustion method in different

.concentrations of oxygen: (a) CZA-O40N60, (b) CZA-O60N40 and (c) CZA-O80N20
 احتراقی در غلظتهای مختلفی از- سنتزی به روش هیبریدی مایکروویوCuO-ZnO-Al2O3  نانوکاتالیستFESEM  آنالیز-4 شکل
.CZA-O80N20 ) و (جCZA-O60N40 ) (ب،CZA-O40N60 ) (الف:اکسیژن
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Figure 5- 3D analysis of CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst surface synthesized by hybrid microwave-combustion method in different

.concentrations of oxygen: (a) CZA-O40N60, (b) CZA-O60N40 and (c) CZA-O80N20
 احتراقی در غلظتهای مختلفی از- سنتزی به روش هیبریدی مایکروویوCuO-ZnO-Al2O3  آنالیز سه بعدی سطح نانوکاتالیست-5 شکل
.CZA-O80N20 ) و (جCZA-O60N40 ) (ب،CZA-O40N60 ) (الف:اکسیژن

EDX آنالیز

 آنالیز توزیع ان رژی،یکی از مهمترین آنالیزها در تعیین عناصر موجود در نانوکاتالیستهای سنتزی و بررسی پراکندگی فاز فعال
 و مقایسه درصد عناص ر در ژلEDX  نتایج گرفته شده از آنالیز توزیع انرژی اشعه ایکس به همراه عکس های.اشعه ایکس است
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اولیه نسبت به نانوکاتالیستهای سنتز شده به روش هیبری دی م ایکروویو -احتراق

ی در Figure 6- EDX analysis of CuO-ZnO-

Al2O3 nanocatalyst synthesized by hybrid microwave-combustion method in different concentrations of oxygen: (a) CZA-O40N60,

.(b) CZA-O60N40 and (c) CZA-O80N20

شکل  6نشان داده شده است .مشاهده میشود که تمامی عناصر بهکار رفته در س نتز نانوکاتالیس ته ای  CuO/ZnO/Al2O3در
نمونههای نهایی موجود میباشند .با استفاده از این آنالیز میتوان وجود آلومینیو را نیز اثبات کرد .همچنین مشاهده م یش ود
که درصد مولی اجزا مختل اعم از مس ،روی و آلومینیو با مقادیر مصرک شده در ژل اولیه تقریباً برابر است که نشان از سنتز
موفق نانوکاتالیستها از لحاظ عد هدر رفتن مواد در مراحل سنتز است .ع الوه ب ر آن تص اویر  EDXبی انگر توزی ع مناس ب و
پراکندگی عناصر مختل در سطح نانوکاتالیستهای سنتزی به خصوص در مورد نمونه  CZA-O60N40است.
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Figure 6- EDX analysis of CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst synthesized by hybrid microwave-combustion method in different
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.concentrations of oxygen: (a) CZA-O40N60, (b) CZA-O60N40 and (c) CZA-O80N20
شکل  -6آنالیز  EDXنانوکاتالیست  CuO-ZnO-Al2O3سنتزی به روش هیبریدی مایکروویو -احتراقی در غلظتهای مختلفی از اکسیژن:
(الف) ( ،CZA-O40N60ب)  CZA-O60N40و (ج) .CZA-O80N20

آنالیز سطح ویژه BET

یکی از آنالیزهای مهم در مورد نانوکاتالیست محاسبه مساحت سطح ویژه است .دلیل اهمیت این آزمون ت أثیر مس تقیم آن ب ر
روی افزایش سایتهای فعال کاتالیستی و در نتیجه افزایش دسترسی ملکولهای خوراک به این سایتهای است ک ه در نتیج ه
منجر به افزایش تبدیل میشود .نتیجه آنالیز  BETنمونههای سنتز شده به روش هیبریدی مایکروویو -احتراقی ب ا غلظ ته ای
مختل اکسیژن در اتمسفر احتراق در شکل  2نشان میده د ک ه مس احت س طح وی ژه نمون هه

ای CZA- ،CZA-O40N60

 O60N40و  CZA-O80N20به ترتیب برابر است با 54/2 ،51/2 :و  .51/2دلیل اصلی در ایجاد این مساحت سطح ،وجود میکرو
حفرات ناشی از خروج ناگهانی حجم زیادی از گازهای ناشی از واکنش احتراق در سنتز هیبریدی م ایکروویو – احتراق ی اس ت.
این مسئله بهخوبی با آنچه که در آنالیز  FESEMبحث شد ،همخوانی دارد.
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Figure 7- BET analysis of CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst synthesized by hybrid microwave-combustion method in different

.concentrations of oxygen: CZA-O40N60, CZA-O60N40 and CZA-O80N20
شکل  -7آنالیز  BETنانوکاتالیست  CuO-ZnO-Al2O3سنتزی به روش هیبریدی مایکروویو -احتراقی در غلظتهای مختلفی از اکسیژن:
 CZA-O60N40 ،CZA-O40N60و .CZA-O80N20

آنالیز FTIR

نتایج حاصل از آنالیز طی سنج مادون قرمز تبدیل فوری ه ( )FTIRدر

Figure 8- FTIR analysis of CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst

synthesized by hybrid microwave-combustion method in different concentrations of oxygen: (a) CZA-O40N60, (b) CZA-O60N40 and

.(c) CZA-O80N20

شکل  8آورده شده است .از آنالیز  FTIRجهت تشخیص گروههای عاملی موجود در نانوکاتالیستهای سنتزی استفاده میشود.
جهت افزایش دقت در تشخیص گروههای عاملی ،آنالیز در بازه عدد موج  411-4111cm-1انجا گرفته است .نگاهی اجمالی ب ه
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طی های  FTIRنشان میدهد گروه های عاملی نانوکاتالیستهای سنتزی مشابه میباشند زیرا طی هر س ه کاتالیس ت تقریب اً
پیدهای یکسانی دارند .معموالً وجود گروه  Cu-Oمنجر به ایجاد پیکی در  421 cm-1میشود [ .]42همچنین وجود گ

روه Zn-

 Oرا میتوان با تشخیص پید در  251 cm-1اثبات کرد [ .]41عالوه بر آنالیز  EDXحضور گروه  Al-Oرا با حض ور پی

د cm-1

 211در طی نانوکاتالیستهای سنتزی تشخیص داد [ .]44پیدهای ایجاد شده در بازه  0411-0521 cm-1مربوط به گونهه ا
کربناتی چسبیده به نانوکاتالیستهاست که ناشی از دی اکسید کربن تولید شده به سبب باقیماندن مقداری اتیلن گلیکول بع د
از سنتز احتراقی است [ .]45همچنین وجود ملکول های آب درون الیهای و گروههای هیدروکسیل ( )OHرطوبت چس بیده ب ه
نانوکاتالیستها را میتوان با باندهای تشکیل شده در  0241 cm-1و  1451 cm-1اثبات کرد [.]42
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Figure 8- FTIR analysis of CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst synthesized by hybrid microwave-combustion method in different

.concentrations of oxygen: (a) CZA-O40N60, (b) CZA-O60N40 and (c) CZA-O80N20
شکل  -8آنالیز  FTIRنانوکاتالیست  CuO-ZnO-Al2O3سنتزی به روش هیبریدی مایکروویو -احتراقی در غلظتهای مختلفی از اکسیژن:
(الف) ( ،CZA-O40N60ب)  CZA-O60N40و (ج) .CZA-O80N20
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ارزیابی عملکرد نانوکاتالیست سنتزی در تولید هیدروژن از متانول
مقایسه عملکرد نانوکاتالیست سنتزی در تبدیل متانول
نانوکاتالیستهای سنتز شده به روش هیبریدی مایکروویو -احتراقی پس از شکل ده ی در س امانه آزمایش گاهی رآکت ور بس تر
ثابت که جهت فرایند ریفورمینگ متانول با بخار آب در مرکز تحقیقات رآکتور و کاتالیست دانش گاه ص نعتی س هند طراح ی و
ساخته شده ،مورد ارزیابی قرار گرفت .بخشی از نتایج این آزمون مبتنی بر تغیی رات درص د تب دیل مت انول در ب ازه دم
 021-111در

ایی ˚C

Figure 9- Conversion of methanol to hydrogen on CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst synthesized by hybrid

microwave-combustion method in different concentrations of oxygen: CZA-O40N60, CZA-O60N40 and CZA-

.O80N20

شکل  9آورده شده است .نتایج حاصل از آزمون های رآکتوری نشان میدهد ،نانوکاتالیست  CZA-O60N40نسبت به دو نمون ه
دیگر دارای بیشترین میزان تبدیل متانول است .این موضوع بهخصوص در دماهای پایین که اثر نانوکاتالیست در ک اهش ان رژی
فعالسازی واکنش موثرتر بوده ،مشهودتر است .بهطور مثال در دمای  011درجه میزان درص د تب دیل نمون ه

CZA-O60N40

تقریباً سه برابر نمونه  CZA-O80N20و  4/1برابر نمونه  CZA-O40N60است .البته با افزایش دما بهدلیل ت أمین ان رژی فع ال
سازی از گرمای ناشی از کوره اختالک بین درصدهای تبدیل کاهش مییابد .این کاهش اختالک درصد تبدیل متانول بهخصوص
در نمونههای  CZA-O40N60و  CZA-O60N40در دمای  241درجه سانتیگراد مشاهده میشود .یکی از دالیلی که م یت وان
برای نزدیکی نتایج این نمونه بیان کرد ،نزدیکی زبری سطح و همچنین مساحت سطح ویژه این دو نمونه است .با افزایش دم ا و
تحرک بیشتر مولکولهای مواد واکنش دهنده تالش آنها برای نفوذ به حفرات و خلل و فرج در بدنه کاتالیست بیشتر میش ود.
لذا با وجود خواص بلورینگی برتر نمونه  ،CZA-O60N40ول ی مورفول وژی بهت ر نمون ه  CZA-O40N60ای ن امک ان را ف راهم
میسازد که با افزایش تحرک مولکولها ،میزان تبدیل این نمونه افزایش بیشتری داشته باشد و بتواند خ ود را ب ه نمون

ه CZA-

 O60N40نزدیدتر کند .برتری نمونه  CZA-O60N40با توجه به خواص فیزیکی -شیمیایی مناسب آن قاب ل پ یشبین ی ب ود.
همانطور که در بخش آنالیز  XRDاشاره شد ،پید مربوط به صفحه ) Cu(111این نانوکاتالیست نس بت ب ه نمون هه ای دیگ ر
کوتاهتر بوده که نشان از پراکندگی مناسبتر این سایت فعال بهعنوان سایت اصلی ب رای پیش برد فراین د ریفورمین گ مت انول
است .در نتیجه مشاهده میشود که درصد تبدیل متانول این نمونه نیز از نمونه های دیگر بهخصوص در دماهای پایینتر بیش تر
است .البته مورفولوژی مناسب و مساحت سطح باالتر نیز میتوانند از دالیل مهم دیگر در برتری این نمونه در تبدیل متانول ب ه
هیدروژن باشد.
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Figure 9- Conversion of methanol to hydrogen on CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst synthesized by hybrid microwave.combustion method in different concentrations of oxygen: CZA-O40N60, CZA-O60N40 and CZA-O80N20

شکل  -9تبدیل متانول به هیدروژن روی نانوکاتالیست  CuO-ZnO-Al2O3سنتزی به روش هیبریدی مایکروویو -احتراقی در
غلظتهای مختلفی از اکسیژن CZA-O60N40 ،CZA-O40N60 :و .CZA-O80N20

مقایسه عملکرد نانوکاتالیست سنتزی در توزیع محصوالت
در آزمونهای ارزیابی عملکرد نانوکاتالیستها عالوه بر درصد تبدیل ،گزینشپذیری محص والت نی ز اهمی ت فراوان ی دارد .ای ن
مورد بهخصوص درباره واکنشهایی که محصوالت نامطلوب جانبی نیز تولی د م یکنن د بیش تر م دنظر اس ت .در

Figure 10-

Distribution of products on CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst synthesized by hybrid microwave-combustion method in different

.concentrations of oxygen: (a) CZA-O40N60, (b) CZA-O60N40 and (c) CZA-O80N20

شکل  11میزان گزینشپذیری محصوالت واکنش ریفورمینگ متانول با بخارآب نانوکاتالیستهای  CuO/ZnO/Al2O3سنتز ش ده
به روش مایکروویو -احتراقی نشان داده شده است .مشاهده میشود که در تمامی کاتالیستها نسبت هی دروژن ب ه دی اکس ید
کربن تقریباً به میزان  1به  2مطابق آنچه ترمودینامی و سینتید واکنش بیان داش ته ،اس ت .ام ا موض وع مه م در م ورد ای ن
نمودارها تولید منوکسید کربن است .با افزایش دما میزان تولید منوکسید کربن در تمامی نمونهها افزایش مییاب د ک ه ای ن ب ه
دلیل ماهیت گرماگیر بودن واکنش عکس جابجایی گاز-آب بهعنوان مهمترین مسیر تولید منوکسید کربن اس ت .همچن ین ب ه
نظر میرسد تولید منوکسید کربن در نمونه  CZA-O60N40در تمامی دماها از نمونههای دیگر بیش تر اس ت .مهمت رین دلی ل
این اتفاق کاهش شدت پید صفحه ) Zn(100بهعنوان صفحه جذب ملکولی آب است که در نهایت منج ر ب ه تولی د منوکس ید
کربن میشود .ولی در نمونههای دیگر که صفحه ) Zn(002بهعنوان سایت فعال جذب همراه با تجزی ه آب پراکن دگی بیش تری
دارد میزان منوکسید کربن کاهش یافته و دی اکسید کربن افزایش یافته است .بنابراین اگر از منظر درص د تب دیل و همچن ین
پایین بودن گزینشپذیری منوکسید کربن به بررسی نمونهها پرداخته شود در دمای  221درجه سانتیگراد که میزان تبدیل هر
سه نمونه به  011درصد رسیده است بهترین نمونه

از لحاظ کمترین میزان تولید منوکسید کربن نانوکاتالیست CZA-O40N60

است.
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Figure 10- Distribution of products on CuO-ZnO-Al2O3 nanocatalyst synthesized by hybrid microwave-combustion method in

.different concentrations of oxygen: (a) CZA-O40N60, (b) CZA-O60N40 and (c) CZA-O80N20
 احتراقی در غلظتهای مختلفی از- سنتزی به روش هیبریدی مایکروویوCuO-ZnO-Al2O3  توزیع محصوالت روی نانوکاتالیست-11 شکل
.CZA-O80N20 ) و (جCZA-O60N40 ) (ب،CZA-O40N60 ) (الف:اکسیژن

نتیجهگیری
 احتراقی سه نمونه با غلظت اکسیژن-بهمنظور بررسی تأثیر تزریق مقادیر مختل اکسیژن به اتمسفر سنتز هیبریدی مایکروویو
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 وEDX ،FTIR ،FESEM ،XRD  خواص فیزیکی شیمیایی این نانوکاتالیست ه ا ب ا آنالیزه ای. درصد تهیه شدند11  و21 ،41
 مشخص شد که میزان بلورینگی کریستالهای اکسید مس بهعنوان س ایته ای اص لی واک نش. مورد بررسی قرار گرفتBET
 این امر به ع الوه. درصد اکسیژن در اتمسفر سنتز کمتر از نمونه های دیگر بوده است21 تبدیل متانول به هیدروژن در نمونه با
مساحت سطح بیشتر و مورفولوژی نانومتری و ریز ذرات روی سطح موجب شد تا تب دیل مت انول ای ن نانوکاتالیس ت بیش تر از
241  بیشتر بود که باعث شد در دمایCZA-O40N60  البته در بحث مورفولوژی میزان زبری سطح نمونه.نمونههای دیگر شود
 ولی از منظر گزینشپذیری منوکسید کربن ب هعن وان. برسدCZA-O60N40 درجه سانتیگراد مقدار درصد تبدیل آن به نمونه
محصول مطلوب پراکندگی زیاد بلورهای نانومتری اکسید روی در این نمونه موجب شد تا میزان منوکسید کربن ای ن نمون ه از
 در نهایت به نظر میرسد که در صورت بکارگیری این نمونه در دماهای پایین به دلیل تبدیل باالی.نمونه های دیگر بیشتر باشد
 است ک ه می زان کمت ری منوکس یدCZA-O80N20  ولی در دماهای باالتر این گزینه.متانول آن گزینه مناسبی میتواند باشد
.کربن تولید میکند
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The hybrid microwave-combustion synthesis method is a facile and rapid pathway for fabrication of
nanocatalysts. In this study, the effect of combustion atmosphere on physicochemical and catalytical
properties of CuO/ZnO/Al2O3 nanocatalysts as the catalysts of the steam methanol reforming process was
investigated. For this aim, three types of nanocatalysts under different oxygen concentration atmosphere were
prepared. The characteristic properties of synthesized nanocatalysts were studied by XRD, FESEM, EDX,
BET, and FTIR analyses. It was understood that the crystallinity of copper species is lower than the other
samples which led to higher dispersion of copper sites as the main core for steam methanol reforming
reaction. Moreover, higher surface area and better surface morphology of CZA-O60N40 resulted in higher
methanol conversion. Nevertheless, its higher dispersion of Zn(100) crystallite facet led to more CO
production as the undesired product.
Keywords: CuO-ZnO-Al2O3 Nanocatalyst, Microwave Assisted Combustion, Oxygen Content, Methanol,
Hydrogen.
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