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تأثیر بوهمیت و آلومینیوم نیترات در سنتز نانوکامپوزیت
) CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15جهت استفاده در ریفورمینگ متانول در حضور
بخار آب برای تولید هیدروژن
رضا شکرانی ،محمدحقیقی* ،حسین عجمین ،مظفر عبدالهی فر
دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی سهند ،شهر جدید سهند ،تبریز ،ایران
مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست ،دانشگاه صنعتی سهند ،شهر جدید سهند ،تبریز ،ایران
تاريخ دريافت00/05/29 :

تاريخ تصحيح- :

تاريخ پذيرش00/06/02:

چکيده
ماده اولیه تهیه نانوکاتالیستتتت تا تر یر زیادی در خواص نهایی این مواد دارد .در این تحقیق نانوکامپوزیت  CuO/ZnO/Al2O3با استتتتهاده از
بوتمیت و نیترات آلومینیوم به عنوان دو ماده اولیه متهاوت تولید آلومینا ،توسط روش سنتز احتراقی اوره-نیترات تهیه شد تا در ریهورمینگ متانول با
بخار آب مورد ا ستهاده قرار گیرد .خ صو صیات فیزیکی و شیمیایی نانوکامپوزیتها تو سط تکنیک تای آنالیز  EDX ،FESEM ،BET ،XRDو
 FTIRمورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت .تمچنین عملکرد نانوکامپوزیت در فرآیند ریهورمینگ متانول با بخار آب مورد ارزیابی قرار گرفت .آنالیز
 XRDاندازه کریستال تای ریزتر را برای نمونه سنتز شده با نیترات نشان داد و تصاویر  FESEMنیز توزیع اندازه ذرات روی سطح این نمونه را
یکنواخت تر نشتتان داد .نتای  BETنانوکامپوزیت تا نیز نشتتانگر باالتر بودن ستتطح نانوکامپوزیت بوتمیتی بود .ارزیابی عملکرد نانوکامپوزیتها در
فرآیند ریهورمینگ متانول با بخار آب نشان داد که نمونه سنتز شده توسط نیترات آلومینیوم از لحاظ میزان تبدیل متانول اندکی بهتر است در حالی
که نمونه بوتمیتی از جهت انتخاب پذیری کمتر  COعملکرد بستتتیار مطلوب تری دارد .نانوکامپوزیت بوتمیتی در ارزیابی پایداری فرآیندی نیز
توانست عملکرد خود را به مدت 480دقیقه کامل حهظ کند.
کلمات کلیدی :بوتمیت ،نیترات آلومینیوم ،نانوکامپوزیت ) ،CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15ریهورمینگ متانول ،تیدروژن.

 -1مقدمه
استتاده ازا ز پیلههیزستتتیابزایایزمینیازاژی یزنت زژیه زاستتهقلزژ لی زاهزمته زا زنهایز هابز بتززاه

بزاهالیزدالا

بز

اسیه زژهچیهزازاهییز یییزا زستییزمج ا زپذایزنبزمتاژ زههاگهاازن هسببزایایزنتمت هیزاحایاقز اژبزاهش ز[.]3-1زههیز
مینیاز ی ا ززا زع تاززیت اکزپیلزستیابزااا اابزمیااز ا که زذیییازسه یزدزز اززنخه ززپیفشه زایز ایزاسیل زژ لی ز
ا سی.زاهزااازحهلز نع ضالتزاا بزازانکهژهمبزنتهبزنبز شتژ زمهزنح هززا زفکیزمتلی ز ی ا ززایز ایزا سیل زژ لی زا زطیاقز
اکزحهنلز هیز اگیزاژی یزاهش  .ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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امهژتلزاهزمته زا زنهاعزات زیزاه

بزاهالیزمتلی ز ی ا ززازمتلی زا سیه زک ایزCOزک زن س تمزک

شکراني و همکاران

ازپیلز ستیابزا سیزا ز

ع تاززاهایااز ها زش ت هیا زنبزشتتت [.]6-4ز زایازچهه زااک شزکهمهلیستتابزایایزمتلی ز ی ا ززا زناهژتلیز ادت نی بزاهز
اخه زدبزایشایاازاه

بز زمتلی زH2ز از ا ازنبزاهش زاز ب یاز ز نه هیزپهایازمییزاژجهمزنبزپذای [.]9-7ز ز

کهمهلیساهه یزمتسع ز ا ازش ازایایزفیدا ز ادت نی بزناهژتلزاهزاخه زدبز ز از سا زکلبزنسزا یهززاز یااز هیز8-10زطب ز
ا یزنبزشتتتژ زک ز ستتا زنسزا یهزز هزا ز لیلزفعهلییزاهالمیزنیستتتمزمیاازکهمهلیستتاههیزااازفیدا زنبزاهشتت [.]12-10ز
نطهلعهتزاژجهمز یفا زایایزاهبت زع لکی زااازکهمهلیستتتاهه ز ازنبزمتاززا ز ازنستتتییزکه زایز ایزم تایزک

از هزازپها ز هیز

تژه تززازکه زایز ایز اشتتههیزنخالتزمهی زکهمهلیستتاههزم ستتیکزکی ز[.]17-13زاکبزا زپیکه ای زمیاازم تایزک
سا زا زکهمهلیسیز هزZnOزاسیزک زعالاازایزاهبت زپخشزشتژ بزازپیاک

از هیزاااز

بزنسز ایزپها زکهمهلیسییز ا ایزاثیز کزافهاابز

اهزفه زنسزژیهزنبزاه ش [,14ز.]22-18زا زن ظت زمینیاز سطحزنت زژیه زااازکهمهلی ساههزاغلبزا زپها ز هیزناخلخلزنثلزدلتنی هز
ا ساده ازنبز شت زک زالبا زدلتنی هزافهاززایزمینیاز سطحزنت زژیه زنبزمتاژ ز زاهالزای ززن هانیز نهابزازنکهژیکبزکهمهلی سیز
ژیهزنؤثیزاهش [.]25-23زکهمهلیسیزCuO/ZnO/Al2O3زا زع تاززکهمهلیسیزص عابزااازفیدا زمتسع ز ا ازش ازاسی[.]26ز
نا االزمیااز اشز هیز س اهزژهژتکهمهلیساههیزنسزا یهزز اشز هیز کز ستابزازمل یحزنبزاهش [,17ز.]29-27ز زک ه زاااز
شتتیتاز هیزنیستتتمزمهی زکهمهلیستتییز اشتتههیز اگییز بتزز ی امینهلیزستتلز لزازاحایا بزژیهزنت زا اهابز یا ز یفا ز
اژ [,15ز,27ز. ]30ز اشزس اهزاحایا بزا زمه بزا زع تاززاکز اشزژتاازمهی زنتا زژهژتزسهیاه زنت زمته ز یا ز یفا زاسیزک ز
ا ایزااژ بز هابز بتززا اززات زیز نهززس اهزپهایازازسه بزع لیهمبزنبزاهش [.]34-31ز زمح ی هتزاییییزک زمتسطز
یاز یااز ایزمیثییز اشزستتت اهزاحایا بز زمهی زژهژتکهنپت ااههیزCuO/ZnO/Al2O3زاژجهمزشتتت زژاهااز هالز بتلبز ز
مب الزناهژتلزا ز ی ا ززحهصتتلز ی ا [.]35زاکبزا زپه انای هیزمیثییز ذا ز زمهی زنتا زژهژتزستتهیاه زاستتاده ازا زنتا زاالی ز
نادهاتزایایزمهی زاکزمیکیبزیهصزنبزاهشتت [,36ز.]37زات ییزازژیایاتزدلتنی یتمزا زنتا زاالی زایز ستتا زک زایایزمهی ز
دلتنی هزنت زاستتتاده از زااازکهنپت ای زنبزمتاززاستتتاده ازکی [,36ز.]40-38زاهزفیدا یز نهاب ی اکستتتی زدلتنی یتمز
)(Al(OH)3زنبزمتاززا زدلتنی یتمزاک سبز ی اک سی زاهز هززات ییز)(AlOOHز سیزاهفیزک ز زنحلتلزاالی زفلهاتز
ا زع تاززن بعزدلتنی یتمزنت زاستتاده از یا زنبز یی ز[.]41ز زااازمح یقزژهژتکهنپت ایزCuO/ZnO/Al2O3زا ز اشزژتااز
احایا بزاهزاساده ازا ز ازنه ازاالی زات ییزازژیایاتزدلتنی یتمزا زع تاززن بعزدلتنی هزس اهزش زازمیثییزنه ازاالی زدلتنی هز ایز
یتاصزفیهاکبزازشتتتی یهابزژهژتکهنپت ایزاز ب یاز ایزع لکی زدزز زفیدا ز ادت نی بزناهژتلزاهزاخه زدبزنت زا اهابز
یا ز یفی.
ز
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 -2مواد و روش ها
 -1-2مواد مورد استفاده در سنتز
ایایزستت اهزژهژتکهنپت ااههزا زژیایاتزنسزستت زدا ()Cu(NO3)2.3H2Oیزژیایاتز ایزستت زدا ز()Zn(NO3)2.3H2Oیزاز ز
مهی زدلتنی هزژیهزا ز ازنه ازاالی زات ییزAl(OH)3زازژیایاتزدلتنی یتمزژ زدا ز)(Al(NO3)3.9H2Oزاساده از ی ا .زستییز
نت زا ساده ازژیهزاا ازاژاخهبز ش زک ز گبزنتا زا ز شیکیزنیکزدل هززمهی ز ش ازازا ازز یبگتژ زم صدی زنت زا ساده از یا ز
یفا  .ز
 -2-2روش سنتز
شتتکلز1زنیاحلزمهی زژهژتکهنپت ایزCuO/ZnO/Al2O3زا ز اشزاحایا بزژشتتهززنبز

.ز زژ تژ زستت اهیزاهزاستتاده ازا ز

ات ییزااا از ی اک سی زدلتنی یتمز)(Al(OH)3ز ز نهیز˚Cز400زا زن تزچهه ز سهعیز(پسزا ز سی ززکت ازا زاااز نه)ز
فیدا یزازپسزا زمب الزا زدلتنی یتمزاکستتبز ی اکستتی ز(ات یی)ز یاازاهزژیایاتز هیزنسزاز ایزازستتتییزاا از زدبز
ن طیزحلز ش ژ .ز زنت زژ تژ زاهزنه ازاالی زژیایاتزدلتنی یتمیزااازمیکیبز کزز هنهززا زنحلتلزاالی زا ضهف ز ش .ز ه ززاز
ینه بزا زنحلتلزمهز نهژبزک زدبزا زم اازا ز سهیاه زیه جز ش ازاز لزغلیظبزا سیزدا زا ان زاهفی.ز سپسزاااز لز ازز
کت ازایزاهز نهیز˚Cز400ز یا ز ا از ش زازاهزاهالز فااز نهیز لیزاحایاقزا ز صت تزژه ههژبز شیاعز ش ازاز ز نهززاژ کز یااز
اهز شعل زاز ه زییاهبز اه زپت ز هیزکهمهلی سابزا زههزنهژ ژ .زکل سی زکی ززژهژتکهنپت ااههزژیهزطبقز االزاااز اشز س اهزا ز
ن تزس زسهعیز ز نهیز˚Cز400زاژجهمزپذایفیز[,35ز.]42ز زژههایز ازژ تژ زژهژتکهنپت ایزCuO/ZnO/Al2O3زک زمتسطز
ازنه ازاالی زنادها تزدلتنی هزس اهزش ازات ژ زایایزدژهلیهزازاساده از زسهنهژ زا اهابز اکات یزدنه ازسه یزازشکلز بزش ژ .
 -3-2روش هاي تعيين خصوصيات
ایایزمشتتخیتزمیکیبهتزنتهت زازمعییازستتهیاه زالت یزژهژتکهنپت ااههزا زدژهلیهزXRDز()SIEMENS D5000ز زنح ا از
˚θ2=90-20ز اساده ازش .زایایزنحهسب زناتسطزاژ ا ازذ اتزکیاساهلبزژیهزا زفینتلزشی زاساده از ی ا .زمهی زمصهاایزسطحزاز
ای سبزنت فتلت یزسطحبزژهژتکهنپت ااههزاهزاساده ازا زدژهلیهزFESEMز)(HITACHI 4160-sزاژجهمزش .زایایزمعییازسطحز
ااژازذ اتزا زدژهلیهزBETز)(CHEMBET 3000زاستاده از ی ا .ززدژهلیهزع صتییزستطحزژهژتکهنپت ایز هزژیهزمتستطزدژهلیهز
EDXز) (VEGA II-TESCANز صتتت تز یفی.زشتت هستتهابز یااز هیزعهنلبزنتهت ز زستتهیاه ز کزاهزاستتاده ازا زدژهلیهز
FTIRز)(Unicam 400زاژجهمزش .
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تهيه پي

ال

شکراني و همکاران

ماده

پیشزنه از ه

ستییزاحایاق

Zn(NO3)2.3H2O Cu(NO3)2.3H2O Al(NO3)3.9H2O Al (OH)3

حیا تز بزمحیزهیاهزز تاز ز نهیز 400 Cزازایای
ن تز4زسهعییزاهزژی زافهااشز نهیز C/minز1-2
AlOOH

اا ا

مهی زنحلتلزدابزژیایاتزنسیز ای
ازدلتنی یتمزاهزژسبیزن هسب

ایاالطزایایزن تز45ز ی

سنتز ا ترا ي اوره -نيترات

حیا تز بز ز نهز 80 Cا زن ظت زمشکیلز لزازحذ زدبزاضهفب
حیا تز بز لزمشکیلزش از ز نهیز Cز400ز زکت از زاه
هتشهژ زز لزمشکیلزش ازازمتلی زکتزاز زژههایزشکلز یییزپت زحهصلزا زاحایاق
عمليات رارتي و شک دهي

کلسی هسیتزز ز نهیز400ºCزا زن تز5زسهعی
شکلز بزژهژتکهمهلیسی ز)CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15

ز

شکل  -1سنتز نانوکامپوزیت ) CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15با استهاده از بوتمیت و نیترات آلومینیوم.

 -4-2روش ارزيابي عملکرد نانوکامپوزيتهاي سنتزي
سهنهژ زا اهابزع لکی یزژهژتکهنپت ایز هز زااک شز ادت نی بزناهژتلزاهزاخه زدبز ز شکلز2زن شه ازنبز شت .ز س اههیز
نخالتزااازسهنهژ ز ازنبزمتازز زس زاخشزکلبزمهی زیت اکیز اکات ز ا ایزاسایزکهمهلیسابزایایزاژجهمزااک شزازاخشزدژهلیهز
ه هیزا ا یزازییاهبزههیز ا .زایایزمهی زیت اکز ه زحهایزاخه زدبزازناهژتلزاهزژستتبیز1/5یزهیاهژبزا ز ه زابزاثیزد تزز
ا ز اززاکزحبهبزسه زنحاتیزدبزازناهژتلزعبت ز ا ازش .زااازاشبهعزک

از اززنخلتطزدبزازاخز یا ز ا ازش ازات .ز اکات ز

نت زا ساده ازایایزااک شزاکز اکات ز شی ش زایزUز شکلزاهز طیز ایلبز5زنیلی ایزازپیز ش ازمت سطزذ اتزکهمهلی سابزات زک ز
اززکت ازایزاهز هالییزم ظیکزالکایاژیکبز نهز یا زنبز یفی.زایایزدژهلیهز ه هیزا ا یزازییاهبزا ز ستتتاگهازکیانهمت یافبز
ه یز(GC Chromیزسهییزشیکیزطیتز سایزاایاز)زاساده ازش زک زنجههزا زساتززPLOT-Uزازش هسه ی هیز FIDزاز
TCDزات  .ز
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Methanol Steam Reforming Cata-Test
)(MSR-LPCT

PRV: Pressure Regulator Valve
R:
Reactor
RV: Relief Valve
TIC: Temp. Indicator & Controller
V:
Valve
3WV: 3-Way Valve

)Reactor and Catalysis Research Center (RCRC
Sahand University of Technology
Tel. : (+ 98 411) 3458096
Fax : (+ 98 411) 3444355
E-mail: rcrc@sut.ac.ir
Web: http://rcrc.sut.ac.ir

Sahand New Town
Tabriz
East Azarbaijan, Iran
GPO Box: 51335-1996

Notations:
C:
Cylinder
GC: Gas Chromatography
FM: Flow Meter
NRV: Non-Return Valve
NV: Needle Valve
PI:
Pressure Indicator

PI-02
Ar

Ar

)FM (02
NV-02

NRV-02

PI-01
3WV-01

3WV-02

Ar

)FM (01

Ar+CH3OH

NV-01
NRV-01

Feed
to reactor

Feed
to GC

Ar

Ar

3WV-03

Vent
Reactor
inlet

Reactor
outlet

CH3OH

Saturator
3WV-04
PRV-01

Cooler

Feed
to GC

Vent

Electrical heating
furnace with
temperature
controller

Products
to GC

Ar
Air
H2

Vent

GC-01

Temperature
Controller

Controlled
power supply

PRV-02

Ar

Ar
GC
H2

Air

Ar

TIC-01
R-01
Furnace/Reactor

C-03 C-04 C-05

C-02

C-01

ز

شکل  -2سامانه ارزیابی عملکرد نانوکامپوزیت ) CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15جهت استهاده در تولید تیدروژن از متانول.

 -3نتایج و بحث
 -1-3تعيين خصوصيات نانوکامپوزيتهاي سنتزي
 -1-1-3آناليز XRD

شکلز3زژاهاازدژهلیهزXRDزژهژتکهنپت ایز هیزکهمهلی سابزCuO/ZnO/Al2O3ز س اهز ش از ازژ شهززنبز

زک ز زدژههزایایز

مشتتکیلزپها زدلتنی هزا ز ازنه ازاالی زنادهاتزات ییزازژیایاتزدلتنی یتمزاستتاده ازش ت ازاستتی.زا زمته زا ز ههتزپیکز هیز
شهیتزاکسی هیزفلهیزنسز)(CuOزاز ایز)(ZnOزک ز ز ایزپیکز هزژیهزژشهزز ا ازش ایزنبزمتاززنشه ازکی زک ز ز
یز ازژ تژ زاکسی ز هیزفلهیزاهزنتف ییزس اهزش ازازسهیاه زکیاساهلبزا زیت ز یفا زاژ .ز زنت زژ تژ زمهی زش ازاهزاساده از
ا زات ییزپیکز هیزشهیتز ا ایزش تزایشاییزا زژسبیزژ تژ زژیایامبزنبزاهش زک زنبزمتاژ زژهشبزا زمت اعزاهایزذ اتزاز
اهز اهزمیزات ززکیاستتاهلز هیزفه زفعهلزازم تایزک
ذ اتزکیاستتاهلبزازاهزپیاک

از زژ تژ زس ت اهیزاهزاستتاده ازا زژیایاتزدلتنی یتمزاهشت .زکتچکایزات زز

بزاهایزدژههز زژ تژ زژیایام زا ز ز ستتایبزات ززایشتتایزفه زفعهلزایایزااک شز

از هزک کز

کی ازاز زژایج زاژاظه زفعهلییزکهمهلیستتابزایشتتاییزا زااازژ تژ ز زااک شزنبزمتازز اشتتی.ز زنت زدلتنی هزم یابهز ز یچز
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شکراني و همکاران

ک امزا زژ تژ ز هزپیکز هیزنیاتطزا زاک سی زدلتنی یتمزن شه ازژ بز شت زک زنبزمتاژ ز زاثیزم شکیلزدززا ز صت تزدنت زاز
غییزکیاستتاهلبزاهشت .ز زنت زاستتپی لز هیزاکستتی یزدلتنی هتزنسزاز اییز پتشتتهژبزازژه اکبزپیکز هیزشتتهیتزدژههزاهز
CuOزازZnOزنتهبزع مزانکهززم شخیتز طعبزم شکیلزدژههزنبز شت زالبزاهزااازحهلز ز31/2ºزاز2θ=36/8زژ شهژ ز هابزا ز
مشکیلزااازاسپی لز هز ا ازنبزشت .ز ز
Al2O3
ZnO
ZnAl2O4
CuO
CuAl2O4

(

)) CuO-ZnO-Al2O3 (AlOOH

)CuO (Monoclinic, 01-080-1268

)Intensity (a.u.

)( ) CuO-ZnO-Al2O3 (Nitrate

Reference patterns

)CuAl2O4 (Cubic, 01-071-0966

)ZnO (Hexagonal, 01-076-0704

)ZnAl2O4 (Cubic, 00-005-0669

)Al2O3 (Cubic, 00-004-0880

90

85
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)2θ (degree
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ز

شکل  -3آنالیز  XRDنانوکامپوزیتهای سنتزی( :الف) ) CuO-ZnO-Al2O3 (AlOOHو (ب) ).CuO-ZnO-Al2O3 (Nitrate
 -2-1-3آناليز FESEM

م صتاایزFESEMز یز ازژ تژ ز ز شکلز4ز هالزن شه ازا سی.ز هژطت زک ز زم صهاایزنبزای یکزاژ ا ازذ اتزنتهت ز ز یز از
ژ تژ ز زنح ا ازژهژتزناییز یا زنبز ییژ .زنت فتلت یزستتطحبزژ تژ ز هزحهکبزا ز ز ستتایبزات ززاهایزازپیاک

بزایشتتایز

ذ اتز زژهژتکهنپت ایزستت اهیزاهزژیایاتزدلتنی یتمزاستتیزک زنبزمتاژ زاهعثزاهالز فاازنیهاززمب الزژههابزژیهزاشتتت .زاهزاهت ز
اک تایابزایشتتایزمت اعزاژ ا ازذ اتز زژهژتکهنپت ایزاهزژیایاتیزذ اتزمشتتکیلزشت از اهزمییز زژ تژ زست اهزشت ازاهزات ییز
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ا ازنبزشتتت .زاهزمته زا زاهت زژیایاتزایشتتایز زنحلتلزاالی ز ا ایزژیایاتزدلتنی یتمیزنبزمتاززاهت زحدیاتزایشتتایز ازا ز
ییاجزایشایز ه هیزحهصلزا زاحایاقزژسبیز ا زک زاکبزا زنهایز هیز اشزس اهزاحایا بزا زش ه زنبز ا ز[]43ززک ز زاااز
ژ تژ زم تایز ش ازا سی.زحدیاتزای شایزژ شزنؤثییز زاهالزای زز سای سبزنتلکتلز هیزااک شز

ازا زع قزژهژتکهنپت ایز

ا ژ .ز ز
)) CuO-ZnO-Al2O3 (AlOOH

(

500nm

300nm
)( ) CuO-ZnO-Al2O3 (Nitrate

500nm

300nm

ز
شکل  -4آنالیز  FESEMنانوکامپوزیتهای سنتزی( :الف) ) CuO-ZnO-Al2O3 (AlOOHو (ب) ).CuO-ZnO-Al2O3 (Nitrate
 -3-1-3آناليز EDX

مصهاایزدژهلیهزEDXز زشکلز5ز هالزنشه ازاسی.زاهزمته زا زمصهاایزا سیزدن ازاالیازژایج زحهصلزا زااازدژهلیهزاثبهتزاهت ز
دلتنی هز ز سهیاه زاز سطحزنبزاه ش زک ز بالًزدژهلیهزXRDز ه زا زن شه ازپیکزنیاتطزا زدلتنی هز ز یبک امزا زژهژتکهنپت ایز
هزژش ت ازات .زااازانیز هژطت زک ز بالًزژیهزاشتته ازش ت ازنبزمتاژ زژهشتتبزا زدنت زات ززفه زدلتنی هزازاهزپیاک

بزاستتیه ز اهزاز

ن ه سبزدزز اه ش .زاهزن ها س زمیاککزع صییز ایز سطحزژ تژ ز هزمهزح یزنبزمتاززن شه ازژ ت زک زچگهلبزع صیزنسز ایز
سطحزژهژتکهنپت ایز س اهیزاهز ژیایاتزدلتنی یتمزایشایزا زژ تژ زات یابزاسیزازااازژشهزز

از سایسبزایشایزا زفه زفعهلز

نسزایایزااک شز ادت نی بزناهژتلزاهزاخه زدبزاسیزازنبزمتاززفعهلییزاهالمیز ازایایزااازژ تژ زپیشزای بزکی .ز ز
ز
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(

)) CuO-ZnO-Al2O3 (AlOOH

25.0µm

O

Cu Zn Al

25.0µm

O

Cu Zn Al

keV

ز

)( ) CuO-ZnO-Al2O3 (Nitrate

keV

شکل  -5آنالیز  EDXنانوکامپوزیتهای سنتزی( :الف) ) CuO-ZnO-Al2O3 (AlOOHو (ب) ).CuO-ZnO-Al2O3 (Nitrate
 -4-1-3آناليز سطح ويژه BET

ژاهاازحه صلزا زدژهلیهز سطحزااژازژهژتکهنپت ایزCuO/ZnO/Al2O3ز س اهز ش ازاهزا ساده ازا زات ییزازژیایاتزدلتنی یتمزا ز
میمیبز16زاز8زنایزنیاعزا زا ایز یز یمزژهژتکهنپت ایزمعییازشتتت .زاهالمیزات ززستتتطحزژ تژ زات یابز زا ل زاالزایزیال ز
اژاظه زاتهت زدن ازا زمصتتهاایزFESEMززا زژظیزنبز س ت یزک ز زژ تژ زس ت اهیزاهزژیایاتزدلتنی یتمزحدیاتزایشتتاییز از ایز
سطحز شه زات اک.زااازنت ضتعز ازنبزمتاززاهز زژظیز یفااز سطحبزات ززدژهلیهزFESEMزایزیال زدژهلیهزمعییاز سطحزااژاز
ک زایایزکلزژ تژ زا سیزمت ضیحز ا یزا ز صت مبزک زن شه ازحدیاتزای شایز ز سطحزاکزژهژتکهنپت ایزژ بزمتاژ زالهانهًزژ شهزز
از سطحزااژازاهالمیزژیهزاه ش .زژ تژ زات یابزاهزاا ک زطبقزژاهاازحه صلزا زXRDزازFESEMزا زژظیزنبز س زا زلحهظز
سای سبزا ز سهایز هیزفه زفعهلزنح ا میزا زژ تژ زژیایام زاه ش زالبز ا شااز سطحزااژازای شایزا زاهالز فااز نهززنهژ زک کز
یتا زژ ت زک زنبزمتاژ زژ شزنثبابز زاژاخهبزپذاییزااازژهژتکهنپت ایزژستتتبیزا زنحصتتتتالتز لختاازااک شز ادت نی بز
ناهژتلزاهزاخه زدبز اشا زاهش زازمتلی زنحصتلزههژببزCOز ازنح ا زژ ها  .ز
ز
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 -5-1-3آناليز FTIR

شتتکلز6زژ ت ا هیزدژهلیهزFTIRزایایز ازژهژتکهنپت ایز ازژ هاشزنبز

.زاهژ هیزایازcm-1ز675-430زنبزمتاژ زحهکبزا ز

اهت زاک سی ز هیزفلهیزاه ش زک زا زطت زن شختزاهژ زcm-1ز435زا زاهت ز تژ زZnOزازcm-1ز495زا زCuOزژ سبیز ا از
نبزشت ز[.]46-44زاهژ زنتهت ز زcm-1ز675زنیاتطزا زمیکیبهتز ا ایزAl-Oزنبزاهش زک ز زاا عزا زاسپی لز هیزدلتنی هتز
ایزازنسزاشه ازنبزژ ها .زا ز ایزش تزپیکز هزنبزمتاززژایج ز یفیزک زن ا زاسپی لز هز زژ تژ زس اهیزاهزژیایاتزایشایز
استتی.زپیکزنتهت ز زcm-1ز1400زنیاتطزا زپیتژ هیزکیا هم زاه ی هژ از زستتهیاه ز زاثیزس ت اهزاحایا بزازcm-1ز1650زاز
cm-1ز3450ز ژیهزپیتژ هیز ی ام ز ازژشتتهززنبز

زک زدبزاه ی هژ ازازنحبتبز زحدیاتزعهنلزدژههزنبزاهشتت ز[.]49-47زز

پیکزنتهت ز زcm-1ز2367ز ژیهزنیاتطزا ز یزاکسی زکیاازاسیزک زدززژیهز زاثیزنحبتبزش زز زحدیاتزااجه زش ازس اهز
احایا بزنبزمتاژ زاهش ز[ .]52-50ز
 -2-3ارزيابي عملکرد نانوکامپوزيت سنتزي در توليد هيدروژن
 -1-2-3مقايسه عملکرد نانوکامپوزيت سنتزي در تبدي متانول

شکلز7ز ژ ت ا زنیهازز ص زمب الزناهژتلز زااک شز ادت نی بزناهژتلزاهزاخه زدبز ازژشهززنبز

زک ز زنح ا از نهابزCز

˚300-180زاژجهمز یفا زاسی.زاهزمته زا زشکلز زم هنبز نه هیزااک شیزنیهاززمب الزناهژتلزمتسطزژهژتکهنپت ایزس اهزش از
ا زا سیل زژیایاتزدلتنی یتمزاژ کبزای شایزا زژ تژ ز س اهیزاهزات ییزا سی.زااازاهالزات ززنیهاززمب الز ازنبزمتاززاهزپیاک

بز

از ستایستبزاهایزذ اتز ایزستطحزمتهی زژ ت زک زمتستطزمصتهاایزFESEMز بالزژشتهزز ا ازشت ازات .زعالاازایزااایزدژهلیهز
XRDزژیهزاژ ا ازکیاستتاهلز هیزپهایازمییز ازایایزژ تژ زژیایام زژشتتهزز ا ازات زک زاهزژاهاازا اهابزع لکی یزمب الزناهژتلز
ژهژتکهنپت ایزنطها یز ا  .ز
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شکل  -6آنالیز  FTIRنانوکامپوزیتهای سنتزی( :الف) ) CuO-ZnO-Al2O3 (AlOOHو (ب) ).CuO-ZnO-Al2O3 (Nitrate
 -2-2-3مقايسه عملکرد نانوکامپوزيت سنتزي در توزيع محصوالت

اژاخهبزپذاییزنحصتالتزااک شز از ز نه هیزنادهاتزمتسطز یز ازژ تژ ز زشکلز8زنشه ازنبزک یک.ز هژطت زک ز بالًز کز
ا شه از ش ز

زا صلبزا زااک شز ادت نی بزناهژتلزاهزاخه زدبزمتلی ز ی ا ززنت زژیه زایایزپیلز ستیابزنت زا ساده ازایز

ایزا سیل زژ لی زنبزاه ش .زکهمهلی ساههیزپیلز ستیابزک زاکثیاٌزا زژتعزPMFCزنبزاه ش زح سه سییزاهالابزا زنتژتزاک سی ز
کیااز ا ژ زاز زصتتت تزا ا زCOزحابزا زنیهاززاژ کزنس ت تمزش ت ازازفعهلییزیت ز ازا ز ستتیزنبز

.زاهزمته زا زانکهزز

متلی زCOز متستتطزااک شزعکسز ه زدبز زااازفیدا یزلهامز ستتایهابزا زکهمهلیستتابزک ز زعیازمب الزایشتتایزناهژتلیزCOز
ک اییزژیهزمتلی زک زا زضیا اهتزا زحسهبزنبز ا .زاهزمته زا زنه ییزمعه لبزااک شز ه زدبز یزچ زا ز نه هیزاهالمیزژه اکز
شتاکزانکهززمتلی زCOزژیهزای شایزنبز شت .زاهزمته زا زنیهاززاژاخهبزپذاییز ازژهژتکهنپت ایزCuO/ZnO/Al2O3زن شه از
نبزشت زک زژ تژ زس اهیزمتسطزژیایاتزن ا زCOزایشاییزمتلی زنبزک .زااازنتضتعز ازنبزمتاززا زاهالمیزات ززسطحزژ تژ ز
ات یابز اطز ا زک زاهزمینیاز سطحزای شایزمتاژهابزژهژتکهنپت ایز ازایایزاژاخهبزپذاییزای شایزنح صتلزنطلتبزاهالزای ازا سی.ز
اهزاا ک زمب الزاهالمیزناهژتلز زژ تژ زژیایامبزنهایزا ز ش ه زنبز فیزالبزمتلی زCOزای شایزاهعثزااجه زن شکلز ش ازازطبیعاهز
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ژهژتکهنپت ایزات یابزایمییزپی ازنبزک .زز
 -3-2-3ارزيابي عملکرد پايداري نانوکامپوزيت سنتزي

اهزمته زا زایمییزژهژتکهنپت ایزس ت اهزش ت ازاهزات ییز زمتلی زک ایزCOزااازژهژتکهنپت ایزا زع تاززژ تژ زن اخبز ز نهیز
220Cزºز(متلی زCOز ژ ا )زمحیزشیااطزپیتسا زااک شبز یا ز یفیزازنیهاززمب الزازاژاخهبزپذاییزدززا زن تز480ز ی ز
اژ ا از یییزشتت .زشتتکل  -9ارزیابی عملکرد پایداری نانوکامپوزیت ستتنتزی.CuO-ZnO-Al2O3 (AlOOH) :شتتکلز9زژاهاازدژهلیهز
پها ا یزااازژ تژ ز ازژ هاشزنبز

.ز هژطت زک زن شه ازنبزک یکز زطتلزن تز نهززااک شزمغییییز زژاهااز ا ازژ ش از

ازژهژتکهنپت ایزغییزفعهلزژش ازاسی .ز

H2O/CH3OH = 1.5 molar ratio
GHSV = 10000 cm3/g.h

)CuO-ZnO-Al2O3 (AlOOH

120
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شکل  -7مقایسه تبدیل متانول روی نانوکامپوزیتهای سنتزی CuO-ZnO-Al2O3 (AlOOH) :و ).CuO-ZnO-Al2O3 (Nitrate

ز
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شکراني و همکاران
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شکل  -9ارزیابی عملکرد پایداری نانوکامپوزیت سنتزی.CuO-ZnO-Al2O3 (AlOOH) :

 -4نتيجه گيري
ازژ تژ زژهژتکهنپت ایزCuO/ZnO/Al2O3ز اهزا ساده ازا زات ییزازژیایاتزدلتنی یتمیزا زع تازز ازنه ازنادهاتزاالی ز س اهز
دلتنی هیزمتسطز اشزاحایا بزاهزستییزاا ازمهی زش ژ .زژاهاازXRDزحهکبزا ز اهمیزات ززاژ ا ازکیاساهلز هیزنسزاز ایز ز
ژ تژ زژیایامبزات ژ .زم صهاایزFESEMزپخشز شتژ بزاهایزذ اتز زژ تژ زژیایاتز ا ز ازژ شهزز ا ژ زاهزاا ک زژاهاازحه صلزا ز
BETز سطحزایشایزژ تژ زات یابز ازمیای زکی .زدژهلیهزEDXزمت اعزسطحبزاهایزفلهزنسزایز ایزژ تژ زس اهیزاهزات ییز از
ژشتتهزز ا .ز زژههایزژاهاازا اهابزع لکی یزژهژتکهنپت ااههزز زااک شز ادت نی بزناهژتلزاهزاخه زدبزژشتتهژگیزمب الزایشتتایز
ناهژتلز زژ تژ ز ا ایزژیایاتزات ز زحهلبزک زنیهاززمتلی زCOزااازژ تژ زایشتتتایزا زژ تژ ز ا ایزات ییزاستتتیزاز زژایج ز
ژ تژ زژهژتکهنپت ایزس اهزش ازاهزات ییزاهزاهت زاژ کزمب الزپهایازناهژتلیز زمتلی زککزCOزژاهاازاهاییزا زیت زژشهزز ا  .ز
 -5تشكر و قدرداني
ژتاس

هززا زح هایزنهلبز اژشگهازص عابزسه زازح هایزمک یلبزساه زف ها یزژهژتز زاهیایزپیا از

اژبزنبزژ ها  .ز

 -6مراجع
[1] Speder, J., A. Zana, and M. Arenz, The colloidal tool-box approach for fuel cell catalysts: Systematic
study of perfluorosulfonate-ionomer impregnation and Pt loading. Catalysis Today, 262 (2016) 82.
– [2] Pătru, A., et al., Pt/IrO2–TiO2 cathode catalyst for low temperature polymer electrolyte fuel cell
Application in MEAs, performance and stability issues. Catalysis Today, 262 (2016) 161.

191

شکراني و همکاران

... CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15) تأثير بوهميت و آلومينيوم نيترات در سنتز نانوکامپوزيت

[3] Antolini, E., Nitrogen-doped carbons by sustainable N- and C-containing natural resources as
nonprecious catalysts and catalyst supports for low temperature fuel cells. Renewable and Sustainable
Energy Reviews, 58 (2016) 34.
[4] Laosiripojana, N. and S. Assabumrungrat, Catalytic steam reforming of methane, methanol, and
ethanol over Ni/YSZ: The possible use of these fuels in internal reforming SOFC. Journal of Power
Sources, 163(2) (2007) 943.
[5] Prasad, R. and V.R. Bella, A review on diesel soot emission, its effect and control. Bulletin of
Chemical Reaction Engineering & Catalysis, 5(2) (2011) 69.
[6] Rostrup-Nielsen, J.R., Steam reforming and chemical recuperation. Catalysis Today, 145(1-2)
(2009) 72.
[7] Udani, P.P.C., et al., Steam reforming and oxidative steam reforming of methanol over CuO-CeO2
catalysts. International Journal of Hydrogen Energy, 34(18) (2009) 7648.
[8] Turco, M., et al., Oxidative methanol steam reforming on a highly dispersed CuO/CeO2/Al2O3
catalyst prepared by a single-step method. Applied Catalysis B: Environmental, 91(1-2) (2009) 101.
[9] Tang, H.-Y., et al., Comparison of steam and autothermal reforming of methanol using a packedbed low-cost copper catalyst. International Journal of Hydrogen Energy, 34(18) (2009) 7656.
[10] Basile, A., et al., Acetic acid steam reforming in a Pd-Ag membrane reactor: The effect of the
catalytic bed pattern. Journal of Membrane Science, 311(1-2) (2008) 46.
[11] Fukuhara, C., Y. Kamata, and A. Igarashi, Catalytic performance of plate-type Pd/Zn-based
catalysts for steam reforming of methanol, prepared by electroless plating. Applied Catalysis A:
General, 330 (2007) 108.
[12] Fukuhara, C., et al., Catalytic properties of plate-type copper-based catalysts, for steam reforming
of methanol, on an aluminum plate prepared by electroless plating. Applied Catalysis A: General,
273(1-2) (2004) 125.
[13] Agarás, H., G. Cerrella, and M.A. Laborde, Copper catalysts for the steam reforming of methanol
: Analysis of the Preparation Variables. Applied Catalysis, 45(1) (1988) 53.
[14] Papavasiliou, J., G. Avgouropoulos, and T. Ioannides, Effect of dopants on the performance of
CuO-CeO2 catalysts in methanol steam reforming. Applied Catalysis B: Environmental, 69(3-4) (2007)
226.
[15] Ritzkopf, I., et al., Decreased CO production in methanol steam reforming over Cu/ZrO2 catalysts
prepared by the microemulsion technique. Applied Catalysis A: General, 302(2) (2006) 215.
[16] Umegaki, T., et al., Development of a high performance Cu-based ternary oxide catalyst for
oxidative steam reforming of methanol using an artificial neural network. Applied Catalysis A: General,
351(2) (2008) 210.
[17] Yao, C.-Z., et al., Effect of preparation method on the hydrogen production from methanol steam
reforming over binary Cu/ZrO2 catalysts. Applied Catalysis A: General, 297(2) (2006) 151.

192

1401  بهار62  شماره،سال هفدهم

 پژوهشي شيمي کاربردي-مجله علمي

[18] Cao, W., et al., Methanol-steam reforming over a ZnO-Cr2O3/CeO2-ZrO2/Al2O3 catalyst.
Chemical Engineering Journal, 119(2-3) (2006) 93.
[19] Fierro, G., et al., Study of the reducibility of copper in CuO/ZnO catalysts by temperatureprogrammed reduction. Applied Catalysis A: General, 137(2) (1996) 327.
[20] Huang, X., L. Ma, and M.S. Wainwright, The influence of Cr, Zn and Co additives on the
performance of skeletal copper catalysts for methanol synthesis and related reactions. Applied Catalysis
A: General, 257(2) (2004) 235.
[21] Matsumura, Y. and H. Ishibe, High temperature steam reforming of methanol over Cu/ZnO/ZrO2
catalysts. Applied Catalysis B: Environmental, 91(1-2) (2009) 524.
[22] Spencer, M.S., The role of zinc oxide in Cu/ZnO catalysts for methanol synthesis and the water–
gas shift reaction. Topics in Catalysis, 8 (3-4) (1999) 259.
[23] Patel, S. and K.K. Pant, Activity and stability enhancement of copper-alumina catalysts using
cerium and zinc promoters for the selective production of hydrogen via steam reforming of methanol.
Journal of Power Sources, 159(1) (2006) 139.
[24] Jones, S.D., L.M. Neal, and H.E. Hagelin-Weaver, Steam reforming of methanol using Cu-ZnO
catalysts supported on nanoparticle alumina. Applied Catalysis B: Environmental, 84 (3-4) (2008) 631.
[25] Mariño, F., et al., Cu-Ni-K/[gamma]-Al2O3 supported catalysts for ethanol steam reforming:
Formation of hydrotalcite-type compounds as a result of metal-support interaction. Applied Catalysis
A: General, 238(1) (2003) 41.
[26] Chen, C.-C., et al., Low-level CO in hydrogen-rich gas supplied by a methanol processor for
PEMFCs. Chemical Engineering Science, 66(21) (2011) 5095.
[27] Shen, J.-P. and C. Song, Influence of preparation method on performance of Cu/Zn-based catalysts
for low-temperature steam reforming and oxidative steam reforming of methanol for H2 production for
fuel cells. Catalysis Today, 77(1-2) (2002) 89.
[28] Shishido, T., et al., Production of hydrogen from methanol over Cu/ZnO and Cu/ZnO/Al2O3
catalysts prepared by homogeneous precipitation: Steam reforming and oxidative steam reforming.
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 268(1-2) (2007) 185.
[29] Kawabata, T., et al., Steam reforming of dimethyl ether over ZSM-5 coupled with Cu/ZnO/Al2O3
catalyst prepared by homogeneous precipitation. Applied Catalysis A: General, 308 (2006) 82.
[30] Wang, L.-C., et al., Production of hydrogen by steam reforming of methanol over Cu/ZnO catalysts
prepared via a practical soft reactive grinding route based on dry oxalate-precursor synthesis. Journal
of Catalysis, 246(1) (2007) 193.
[31] Papavasiliou, J., G. Avgouropoulos, and T. Ioannides, Production of hydrogen via combined steam
reforming of methanol over CuO-CeO2 catalysts. Catalysis Communications, 5(5) (2004) 231.
[32] Avgouropoulos, G., J. Papavasiliou, and T. Ioannides, Hydrogen production from methanol over
combustion-synthesized noble metal/ceria catalysts. Chemical Engineering Journal, 154(1) (2009) 274.

193

شکراني و همکاران

... CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15) تأثير بوهميت و آلومينيوم نيترات در سنتز نانوکامپوزيت

[33] Baneshi, J., et al., Homogeneous precipitation synthesis of CuO–ZrO2–CeO2–Al2O3 nanocatalyst
used in hydrogen production via methanol steam reforming for fuel cell applications. Energy
Conversion and Management, 87 (2014) 928.
[34] Baneshi, J., et al., Urea–nitrate combustion synthesis of ZrO2 and CeO2 doped CuO/Al2O3
nanocatalyst used in steam reforming of biomethanol for hydrogen production. Ceramics International,
40(9, Part A) (2014) 14177.
[35] Shokrani, R., et al., Fuel cell grade hydrogen production via methanol steam reforming over
CuO/ZnO/Al2O3 nanocatalyst with various oxide ratios synthesized via urea-nitrates combustion
method. International Journal of Hydrogen Energy, 39(25) (2014) 13141.
[36] Osman, A.I., et al., Effect of precursor on the performance of alumina for the dehydration of
methanol to dimethyl ether. Applied Catalysis B: Environmental, 127 (2012) 307.
[37] Seo, C.W., et al., Influence of Structure Type of Al2O3 on Dehydration of Methanol for Dimethyl
Ether Synthesis. Industrial & Engineering Chemistry Research, 47(17) (2008) 6573.
[38] Ghamsari, M.S., et al., Facile route for preparation of highly crystalline γ-Al2O3 nanopowder.
Materials Letters, 72 (2012) 32.
[39] Yang, Q.I., Synthesis of γ-Al2O3 nanowires through a boehmite precursor route. Bulletin of
Materials Science, 34(2) (2011) 239.
[40] Knözinger, H. and P. Ratnasamy, Catalytic Aluminas: Surface Models and Characterization of
Surface Sites. Catalysis Reviews, 17(1) (1978) 31.
[41] Alphonse, P. and M. Courty, Structure and thermal behavior of nanocrystalline boehmite.
Thermochimica Acta, 425(1) (2005) 75.
[42] Shokrani, R., et al., Hybrid sonochemic urea-nitrate combustion preparation of CuO/ZnO/Al2O3
nanocatalyst used in fuel cell-grade hydrogen production from methanol: Effect of sonication and
fuel/nitrate ratio. Particulate Science and Technology, 36(2) (2018) 217.
[43] Rahmani Vahid, B., H. Mohammad, and R. Luque, Synthesis of MgO/MgAl2O4 Nanocatalyst by
Combustion Method for Biofuels Production, in The 6th Meeting on Nanochemistry and
Nanotechnology in University of Cordoba (NANOUCO VI). 2017: University of Cordoba, Cordoba,
Andalusia, Spain.
[44] Minaei, S., et al., Influence of Al-Precursor in Combustion Synthesis of CuO/ZnO/CeO2/Al2O3
Nanocatalyst Used in Hydrogen Production from Steam Reforming of Methanol. Fuel and Combustion
Journal, 8(1) (2015) 30.
[45] Khoshbin, R. and M. Haghighi, Direct Conversion of Syngas to Dimethyl Ether as a Green Fuel
over CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst: Effect of Aging Time on Physicochemical and Catalytic
Properties. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 7(2) (2015) 023127.1.

194

1401  بهار62  شماره،سال هفدهم

 پژوهشي شيمي کاربردي-مجله علمي

[46] Allahyari, S., M. Haghighi, and A. Ebadi, Direct Synthesis of DME over Nanostructured CuOZnO-Al2O3/HZSM-5 Catalyst Washcoated on High Pressure Microreactor: Effect of Catalyst Loading
and Process Condition on Reactor Performance. Chemical Engineering Journal, 262 (2015) 1175.
[47] Abdollahifar, M., et al., Sono-Synthesis and Characterization of Bimetallic Ni-Co/Al2O3-MgO
Nanocatalyst: Effects of Metal Content on Catalytic Properties and Activity for Hydrogen Production
via CO2 Reforming of CH4. Ultrasonics Sonochemistry, 31 (2016) 173.
[48] Yahyavi, S.R., et al., Ultrasound-Assisted Synthesis and Physicochemical Characterization of NiCo/Al2O3-MgO Nanocatalysts Enhanced by Different Amounts of MgO Used for CH4/CO2
Reforming. Energy Conversion and Management, 97 (2015) 273.
[49] Sharifi, M., M. Haghighi, and M. Abdollahifar, Sono-Dispersion of Bimetallic Ni–Co over Zeolite
Y Used in Conversion of Greenhouse Gases CH4/CO2 to High Valued Syngas. Journal of Natural Gas
Science and Engineering, 23 (2015) 547.
[50] Sajjadi, S.M., M. Haghighi, and F. Rahmani, Syngas Production from CO2-Reforming of CH4
over Sol-Gel Synthesized Ni-Co/Al2O3-MgO-ZrO2 Nanocatalyst: Effect of ZrO2 Precursor on
Catalyst Properties and Performance. Química Nova, 38(4) (2015) 459.
[51] Sadeghpour, P. and M. Haghighi, DEA/TEAOH Templated Synthesis and Characterization of
Nanostructured NiAPSO-34 Particles: Effect of Single and Mixed Templates on Catalyst Properties and
Performance in the Methanol to Olefin Reaction. Particuology, 19 (2015) 69.
[52] Rahmani, F., M. Haghighi, and M. Amini, The Beneficial Utilization of Natural Zeolite in
Preparation of Cr/Clinoptilolite Nanocatalyst Used in CO2-Oxidative Dehydrogenation of Ethane to
Ethylene. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 31 (2015) 142.

195

