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بررسی عملکرد کاتالیستی نانواسپینل  CuMn2O4درکاهش کاتالیستی NOبا CO
سیدعلی حسینی1و* و سپیده ناقل دانایی
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 .1دانشیار شیمی کاربردی دانشکده شیمی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .2کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشکده شیمی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
دریافت :دي  ،1396بازنگری :ارديبهشت  ،1397پذیرش :دي 1397

چکیده :در این کار پژوهشی ،نانوکاتالیست اسپینلی  CuMn2O4به روش سل ژل خوداحتراقی تهیه شد .سپس ،با پراش پرتو ایکس (،)XRD

طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه ( ،)FTIRآزمون تعیین سطح ویژه با روش  ،BETمیکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMکاهش با برنامه دمایی
( )TPRو طیفسنجی فوتوالکترون پرتو ایکس ( )XPSشناسایی شدند .نتایج طیفسنجی فوتوالکترون پرتو ایکس نشان داد که در سطح کاتالیست
افزونبر ( Mn )IIIو ( ،Cu )IIکاتیونهای ( Mn )IVو ( Cu )Iنیز وجود دارند و مقدار اکسیژن در سطح کاتالیست بیشتر از نسبت استوکیومتری در
اسپینل است .آزمون  ،SEMساختار نانوذرهای کاتالیست را تأیید کرد .فعالیت کاتالیست تهیهشده در کاهش کاتالیستی  NOبا  COبررسی و عملکرد
کاتالیستی خوبی را در این فرایند نشان داد .با بهکارگیری این کاتالیست در دماهای باالتر از  400 ˚Cتمام  NOتبدیل شد .همبستگی بین فعالیت

کاتالیستی و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی بررسی شد .سازوکار تبدیل کاتالیستی با نانو اسپینل مس منگنیت در دماهای باال و پایین تعیین شد .همچنین،

معلوم شد که نسبت کسرتبدیل  NOبه کسر تبدیل  COدر دماهای پایینتر از  300 ˚Cبهطور تقریب برابر  2و باالتر از این دما حدود  1است .نتایج
نشان داد که نانواسپینل مس منگنیت میتواند بهعنوان کاتالیست ارزان و با فعالیت باال در فرایند کاهش کاتالیستی اکسیدهای نیتروژن بهکار رود.
واژههای کلیدی :نانوکاتالیست ،نانواسپینل ،سل ژل ،طیفسنج فوتوالکترونی پرتو ایکسCuMn2O4 ،

و وارد شدن آسیبهای فراوان به طبیعت و موجودات زنده میشود
[ .]1بنابراین ،پژوهشهای زیادی برای حذف و کاهش انتشار
نیتروژن اکسید به محیطزیست در حال انجام است .یکی از
روشهای مؤثر در حذف  NOxو  COبهکارگیری کاتالیستهای
کاهشی انتخابی است [.]1
دراین راستا NOx ،باید بهصورت انتخابی به  N2تبدیل شود و
چنانچه به  NO2و N2Oتبدیل شود ،سمی است .کربن مونواکسید

مقدمه
با افزایش جمعیت و گسترش صنایع و افزایش مصرف انرژی
درجهان ،مصرف سوختهای فسیلی افزایشیافته و درنتیجه مقدار
انتشار آالیندههای نیتروژن اکسید ( ،)NOxکربن مونواکسید،
کربن دیاکسید  ،ترکیبهای آلی فرار و ذرات دوده در حال
افزایش است [ 1تا  .]4انتشار بیرویه نیتروژن اکسید و کربن
مونواکسید باعث تشکیل مه دود فوتوشیمیایی و بارانهای اسیدی
*عهدهدار مکاتباتa.hosseini@urmia.ac.ir :
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بررسی عملکرد کاتالیستی نانواسپینل  CuMn2O4درکاهش ...

یکی از آالیندههای اصلی محیطزیست است که از اگزوز اتومبیلها
و فرایندهای شیمیایی به وجود میآید[ .]1چندین روش برای حذف
 COوجود دارد .اکسایش کاتالیستی یک روش مؤثر و اقتصادی
برای حذف  COاست .بهکارگیری کاتالیستهای فلزهای نجیب
بهعنوان کاتالیست مناسب مطرح ولی گرانقیمت هستند [ 4تا
 .]6اکسیدهای مختلط جایگزین مناسبی برای کاتالیستهای
فلزهای نجیب در حذف آالیندههای گازی بهحساب میآیند
[ 4تا  .]14اسپینلها گروهی از اکسیدهای مختلط با فرمول
عمومی  AB2O4هستند که در آن  Aو  Bجزء فلزهای واسطه،
کاتیونهای گروههای دوم و سوم اصلی جدول تناوبی عناصر و
نیز قلع و سرب هستند [ .]2این ترکیبها نسبت به کاتالیستهای
نجیب ارزانقیمت بوده و بیشتر روش تهیه آنها آسان و کمهزینه
است .گزارشهای کمی درباره اسپینلها بهعنوان کاتالیست برای
کاهش آالیندههای نیتروژندار وجود دارد .در برخی از این کارها
برای کاهش انتخابی  NOبا هیدروژن ،اسپینل آلومینات دوپه
شده با پاالدیم بهکار گرفتهشده است [ .]14همچنین ،اسپینلهای
 CuFe2O4و  MnCo2O4برای حذف  NOxگزارششدهاند [.]15
هرکدام از کاتالیستها با روشهای متفاوتی که بر فعالیت کاتالیستی
آنها مؤثر است ،تهیهشدهاند .از بین روشهای تهیه نانواکسیدهای
فلزی ،سل ژل خود احتراقی متداولترین روش است که مزایای
روشهای سل ژل معمولی (تولید اکسیدهای مختلط خالص با
کنترل خوب بر استوکیومتری و اندازه نانوذرهها) و روش احتراقی
(تولید اکسید دارای نقص ساختاری) را باهم دارند [ .]13این روش
یک روش شیمیایی محلول است و در آن هم از ذرههای شیمیایی
محلول (سل) و هم ذرههای کلوئیدی (سل نانوذرات) برای تشکیل
شبکه استفاده میشود [ .]14ابتدا پیشمادههای فلزی در آب
حلشده و با یک عامل کمپلکس کننده بهصورت کمپلکسهای
محلول درآب در میآیند .عامل کمپلکس کننده یک کمپلکس
کننده آلی است که بهعنوان منبع سوخت برای فرایند احتراق
بین اکسیدکننده (نمک نیترات فلز) و عامل کاهشدهنده (سیتریک
اسید ،گلیسین ،اوره ،اتیلندی آمینتترااستیک اسید ( ))EDTAنیز
بهکار گرفته میشود [ 15و  .]16در اثر گرما با از دست دادن آب
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

اضافی ،محلول غلیظ شده و تبدیل به ژل میشود که تشکیل
ساختارهای فلزی شامل پیوند مراکز فلزی با پلهای اکسیژن یا
لیگاند و تشکیل بسپارهای فلز لیگاند است .طی فرایند خشکشدن،
فاز محلول از ژل حذف میشود و عامل کمپلکس کننده شروع به
سوختن میکند .درنهایت کلسینه شدن انجام میشود که باعث
تشکیل ساختار و بهبود ویژگی مکانیکی میشود [ 8و  .]17تالش
برای توسعه کاتالیستهای ارزانقیمت و جایگزینکردن آنها به
جای کاتالیستهای نجیب در فرایند حذف کاتالیستی اکسیدهای
نیتروژن ،منجر به بهکارگیری نانواسپینلها در این پژوهش
شد .ازاینرو ،تهیه نانواسپینل مس منگنیت بهعنوان کاتالیست
زیست سازگار و غیرسمی با روش سل ژل خود احتراقی تهیه
شد .همچنین ،برای نخستین بار عملکرد کاتالیستی آن بهعنوان
کاتالیست ارزانقیمت در فرایند کاهش کاتالیستی  NOبا استفاده از
کربن مونوکسید بهعنوان کاهنده بررسی شد NO .مهمترین گونه
اکسیدهای نیتروژن یا ناکسها ( )NOxاست .همچنین ،سازوکار
این فرایند بر نانوکاتالیست اسپینلی برای نخستین بار پیشنهاد شد.
اسپینل تهیهشده با استفاده از XRD, FTIR, BET, SEM, TPR
و  XPSشناسایی شد.
بخش تجربی
مواد مورداستفاده برای تهیه کاتالیست ،شامل کوپرنیترات
( ،)Cu(NO3)2.3H2Oمنگنز نیترات ( )Mn(NO3)2.4H2Oو
سیتریک اسید مونوهیدرات هستند.
کاتالیست با فرمول  CuMn2O4به روش سل ژل احتراقی
تهیه شد .به ترتیب  0/01و  0/02مول از  Cu(NO3)2.3H2Oو
 Mn(NO3)2به داخل  100میلیلیتر آب مقطر منتقل و حل شدند.
محلول در همزن در دمای  ،70 ˚Cبا استفاده از مگنت همزده شد.
پس از  15دقیقه ،مقدار معینی سیتریک اسید بهعنوان عامل کاهنده
و سوخت به محلول افزوده شد .بهطوریکه نسبت مول سیتریک
اسید به کل مول نیترات داخل محلول برابر  0/5شد .سپس ،دمای
محلول به  90 ˚Cرسانده شد و گرمادهی در این دما تا تبدیل محلول
به فرم ژل ادامه یافت .پس از تشکیل ژل ،دما تا  180 ˚Cباالبرده
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آرگون) ،کاهنده  CO %1( COدر آرگون (خلوص  ،)%00/0000مسیرهای انتقال گازهای خوراک به واکنشگاه و فراور

تجزیهگرهای سوانگاری 1گازی ،چهار عدد شیر سوزنی برای کنترل دبی گازها و یک محفظه پیشمالوطکن است .فعالیت کاتال

فشار اتمسفری و دماهای عملیاتی متفاوت اندازهگیری شد .ترکیبهای گازی پیش و پس از واکنش با دستگاه سوانگاری گ

ستون الک مولکولی  )l = 30 m, i.d. = 0.53 mm(HPو آشکارساز رسانایی گرمایی  TCDتعیین شد .نمونهگیری پس از رسیدن
به حالت پایدار انجام میشد.

حسيني و ناقل دانايي

شد تا نمونه بهطور کامل خشک شد و در لحظه کوتاهی سوخته و
بهصورت خاکستر درآمد .خاکستر تحت دمای  600 ˚Cبه مدت 6
ساعت کلسینه شد .ساختار نانوبلور تهیهشده در دمای اتاق با استفاده
از پراش پرتو ایکس مدل  SIEMENS D5000بررسی و الگوی
پرتو ایکس در فاصله  2θاز  15تا  65بهدست آمد .اندازه بلورها با
معادله شرر تعیین شد .اندازه ذرهها و ریختشناسی کاتالیست با
استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمدل EQ-C1-
کاهنده CO
اکسید با
انتخابینیتروژن
کاتالیستی انتاابی
سامانه
شکل 1
کاهنده CO
اکسید با
نیتروژن
کاهشکاتالیستی
کاهش
سامانه
شکل 1
 1تعیین شد .پروفایل کاهشی کاتالیست با برنامه دمایی ()TPR
نتیجهها و بحث
با دستگاه مدل  Micrometritics 2910بررسی شد .سطح ویژه
نتیجهها و بحث
الگوی  XRDمربوط به کاتالیست تهیهشده در شکل  2آورده
کاتالیست با همدما جذب و واجذب نیتروژن با روش  BETبا دستگاه
اسپینلیپرتهو ایکهس تشهکیل
بها پهراش
تشکیلنتهایج
ایکسبررسهی
ده است.
ورده ش
شکلبا 2آ
تهیهشده
کاتالیست
 ASAP2010بررسی شد .ترکیب شیمیایی سطح الگوی
ساختار
پرتو
پراش
بررسیدرنتایج
است.
مربوط به شده
XRDحالت
کاتالیست و
CuMnپیهکههای مشاصهه
،)JCPDS
به (-2422
CuMn
بهه اسهپینل
مربهوط
پرتوبهر پایههراکهارت
فوتوالکترونکرد.
اسپینلی را تأیید
اسپینلO: 74
مربوط
کارت
اسهتانداردپایه
تأیید کرد .بر
اکسایش کاتیونها در سطح کاتالیست با طیفسنج
استاندارد 2O4
2 4
 CuMnدر
 ،)(JCPDS: 74-2422پیکهای مشخصه اسپینل O
ایکس ( )XPSبا دستگاه  Microlab 310-Fتعیین شد .آزمون
الگوی پراش پرتو ایکس کا
پیکها در
 CuMn2O4در  08/1 ،08/60 ،61/0 ،61/01و ˚ 01/21درجه ظاهر میشوند [ ]0که این 2 4
شهد 35/25˚.درجه ظاهر میشوند []3
 38و
4 ،67/91
واکنشگرها و فراوردهها در فرایند کاهشی کاتالیستی با کروماتوگرافی
/5 ،48
سهاختار/63 ،61/
همچنهین ،بها مقایسهه کهارت اسهتاندارد مربهوط بهه مهس
تأییهد
اسهپینلی آن
تهیهشده نیز مشاهده میشهود و
که این پیکها در الگوی پراش پرتو ایکس کاتالیست تهیهشده نیز
گازی با دستگاه  Shimadzu 2010مجهز به آشکارسازهای FID
( ،)JCPDS: 89-5898معلوم شد که ناخالصی  CuOنیز به مقدار جزئی در نمونه وجود دارد [ .]0سهاختار بلهوری  CuMn2O4بهه
مشاهده میشود و ساختار اسپینلی آن تأیید شد .همچنین ،با مقایسه
و  TCDانجام شد.
چهاروجهی است .همچنین ،اندازه متوسط بلورها از تیزترین و شدیدترین پیک در الگوههای مربهوط بهه سهاختارها≈ 06˚( ،
کارت استاندارد مربوط به مس اکسید ( ،)JCPDS: 89-5898معلوم
برای اندازهگیری مقدار فعالیت کاتالیستهای تهیهشده در فرایند
استفاده از رابطه شرر پیشبینی شد .اندازه متوسط بلورهای  CuMn2O4برابر با  10نانومتر تعیین شد.
شد که ناخالصی  CuOنیز به مقدار جزئی در نمونه وجود دارد [.]3
کاهش کاتالیستی انتخابی  NOبا کاهنده  ،COاز سامانه آزمایشگاهی
ساختار بلوری  CuMn2O4بهصورت چهاروجهی است .همچنین،
که طرحواره آن در شکل  1نشان دادهشده است ،بهکارگرفته شد.
اندازه متوسط بلورها از تیزترین و شدیدترین پیک در الگوهای مربوط
این سامانه شامل یک کوره الکتریکی مجهز به سامانه کنترل دما،
به ساختارها ،)2θ≈ 36˚( ،و با استفاده از رابطه شرر پیشبینی شد.
واکنشگاه لولهای به طول  70سانتیمتر و قطر داخلی  0/9سانتیمتر،
اندازه متوسط بلورهای  CuMn2O4برابر با  13نانومتر تعیین شد.
کپسول گازهای آالینده نیتروژن اکسید ( NO %1در آرگون) ،کاهنده
 CO %۱) COدر آرگون (خلوص  ،)%۹۹/۹۹۹۹مسیرهای انتقال
گازهای خوراک به واکنشگاه و فراوردهها به تجزیهگرهای سوانگاری
atography
گازی ،چهار عدد شیر سوزنی برای کنترل دبی گازها و یک محفظه
4
پیشمخلوطکن است .فعالیت کاتالیست در فشار اتمسفری و
دماهای عملیاتی متفاوت اندازهگیری شد .ترکیبهای گازی پیش و
پس از واکنش با دستگاه سوانگاری 1گازی و با ستون الک مولکولی
 )l = 30 m, i.d. = 0.53 mm( HPو آشکارساز رسانایی گرمایی
 TCDتعیین شد .نمونهگیری پس از رسیدن سامانه به حالت پایدار
انجام میشد.

اصلی
های
منگنیت(-
مس-
اسپینلی
کاتالیست
مربوطبه
مربوط
الگویXRD
الگوی
شکل2
پیکهای اصلی
منگنیت
اسپینلی مس
کاتالیست
XRD
شکل2الگوی
شکل2
ک(های
پیک(پی
مس-منگنیت
اسپینلی
کاتالیست
مربوطبهبه
XRD
)
.
اند
شده
مشاص
ستاره
با
CuO
به
مربوط
ها
پیک
و
⍚
با
اسپینل
ساختار
مشاصاند).
مشخص شده
 CuOبا
هاهامربوط
اسپینل بابا  ⍚وو پیک
اصلی
شدهاند).
ستارهستاره
 CuOبا
مربوطبه به
پیک
ساختاراسپینل
ساختار
1. Chromatography

همچنین ،برای تأیید ساختار اسپینلی کاتالیست از طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه بهره برده شد که طیف مربهوط
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نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
بهره برده شد -1که ط
همچنین ،برای تأیید ساختار اسپینلی کاتالیست از طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه
 15ساختارهای اسپینلی در طیف فروسرخ تبدیل فوریهه ،ظهاهر شهدن دو پیهک در ناحیهه cm
نشان دادهشده است .مشاصه

در
پیونهد ،ظهاهر
تبدیلبههفوریهه
مربهوطدربههطیف
اسپینلی
مشاصه
پیهک موق
دو )Cuدر
شهدن(-O
اکسهیژن-مهس
فروسرخمربهوط
ارتعهاشههای
ساختارهای 184
مشاهدهشده در cm-1
است .نوار
شده 2و .]0
نشان دادهاست [

چهاروجهی است در صورتیکه -1
نوار ناحیه  161/2 cm-1مربوط به ارتعاشهای پیونهد اکسهیژن-منگنهز در موقعیهتههای هش

میشود ،کاتالیست از نانوذرههای کروی بههم چسبیده با اندازه ذرههای کوچکتر از  144نانومتر تشکیلشده اس

نانوذره بودن کاتالیست را تأیید میکند .ذرههای بزرگتری که در تصویر دیده میشوند ،مجموعهای از نانوذرههای به
که با بزرگنمایی بیشتر مشاص میشود که بهصورت مجموعهای از ذرههای ریز هستند.
شکل 2الگوی  XRDمربوط به کاتالیست اسپینلی مس-منگنیت (پیکهای اصلی
بررسی عملکرد کاتالیستی نانواسپینل  CuMn2O4درکاهش ...
ساختار اسپینل با  ⍚و پیکها مربوط به  CuOبا ستاره مشاص شدهاند).

همچنین ،برای تأیید ساختار اسپینلی کاتالیست از طیفسنجی
فروسرخ تبدیل فوریه بهره برده شد که طیف مربوط در شکل 3
یید ساختار اسپینلی کاتالیست از طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه بهره برده شد که طیف مربهوط در شهکل 0
نشان دادهشده است .مشخصه ساختارهای اسپینلی در طیف فروسرخ
-1
شهدن دو پیهک در ناحیهه 144-044 cm-1
فوریهه،
فروسرخ
اسپینلی در
شاصه ساختارهای
ظهاهراست [2
700-400
تبدیلcm
در ناحیه
طیفدو پیک
ظاهر شدن
تبدیل فوریه،

)Transmittance (a.u.

و  .]3نوار مشاهدهشده در  580 cm-1مربوط به ارتعاشهای مربوط
هدهشده در  184 cm-1مربهوط بهه ارتعهاشههای مربهوط بهه پیونهد اکسهیژن-مهس ( )Cu-Oدر موقعیهتههای
به پیوند اکسیژن-مس ( )Cu-Oدر موقعیتهای چهاروجهی است
-1
ناحیه -1
پیونهدشهای
های به ارتعا
ارتعاشمربوط
مربوطcmبه 561/2
161ناحیه
که نوار
صورت
ورتیکه نوار در
پیوندمنگنهز در موقعیهتههای هشهتوجههی
اکسهیژن-
cmی/2
اکسیژن-منگنز در موقعیتهای هشتوجهی ساختاراسپینل هستند.
 0144مربوط به ارتعاشهای گروه هیدروکسیل رطوبت جهذبشهده بهر قهرص
نوار مشاهدهشده در حوالی cm-1
نوار مشاهدهشده در حوالی  3500 cm-1مربوط به ارتعاشهای گروه
نمونهمیاست.
شدهم بر
رطوبت جذ
محلنوارها اندکی جابههجها شهدهانهد کهه بهه
مقایسهمحل
دهد که
قرصنشان
راجع
شدهبدر
هیدروکسیلگزارش
ل نوارها با محل نوارهای
شده
اسپینلیتهیه
کاتالیست اسپینلی
مربوطبهبه کاتالیست
شده
تهیه
SEMمربوط
تصویرSEM
شکل4تصویر
شکل0
نوارها با محل نوارهای گزارششده در مراجع نشان میدهد که محل
نسبت داده میشود [ 2و .]0
همچنین ،سطح ویژه کاتالیست ،بهدستآمده با روش ،BET
نوارها اندکی جابهجا شدهاند که به نانومقیاس بودن ذرهها نسبت داده
نسبی
برابر با  29 4 cm2.g-1است که سطح ویژه به
میشود [ 2و .]3
باالتریکه سطح ویژه بهطور
 20است
طور /0
همچنین ،سطح ویژه کاتالیست ،بهدستآمده با /روش  ،BETبرابر با cm2.g-1
در مقایسه با سایر اسپینلها است [ 3و  .]18هرچند در مقایسه
ویژه کم است .برای برر
سطح
بسیاری
مقایسه
بررسی
ستهابرای
کاتالیاست.
ویژهاز کم
هابا سطح
هرچنداز درکاتالیست
.]18بسیاری
مقایسه با سایر اسپینلها است [ 0و با
در که
است.شد
شدهاستفاده
دادهH2
-TPR
شکلن1های
تهادراز آزمو
کاتالیستها از آزمونهای  H2-TPRکاه
این شکل ،نمودار کاهش
نشان
کاتالیسآن
پذیری نتایج
استفادهششد که
نتایج آن در شکل  5نشان دادهشده است .در این شکل ،نمودار
پیک در گستره  214تا
با نمودار کاهش  Mn2O3به عنوان مرجع مقایسه شده است .در نمودار کاهش 2O3
،Mnبهدوعنوان
Mn
کاهشپذیری کاتالیست با نمودار کاهش O
2 3
پیک در
3 Mnیا2Oبه،Mn
کاهش
مرجع مقایسه شده است .در نمودار
کاهش باشی از ()III
بیاندودیگر،
میشود که پیک گستره  214تا  044°Cمربوط به کاهش  Mn2O3به 3O4
گستره  250تا  400 ˚Cمشاهده میشود که پیک گستره  250تا
-1
Wavenumberاسپینلی ( Mn3O4شامل ( Mn )IIIو ( )Mn)IIاست .پیک کاهش دوم در دمای نزدیک به گستره  084تا C
(  )cmتشکیل فاز
 300 ˚Cمربوط به کاهش  Mn2O3به  Mn3O4یا به بیان دیگر،
اسپینلی
کاتالیست
مربوط به
فوریه
فروسرخ تبدیل
شکل3
مربوط به
فوریه
تبدیل
فروسرخ
طیف طیف
شکل0
اسپینلی
فاز
تشکیل
و
Mn
()II
به
Mn
()III
از
بخشی
کاهش
 Mnبه  MnOیا به بیان دیگر ،کاهش ( Mn )IIIموجود در فاز اسپینلی  Mn3O4به ( Mn)IIاست .در نمودار ک
تبدیل 3O4
اسپینلی
کاتالیست
( Mn3O4شامل ( Mn )IIIو ( )Mn )IIاست .پیک کاهش دوم در
ریختشناسی و اندازه ذرههای کاتالیست با استفاده از
پیک در اطراف  220 °Cبه کاهش  Cu2+به مس فلزی مربوط میشود .همچنین ،کاهشپذیری ( Mn )IIIدر فاز اس
دمای نزدیک به گستره  380تا  400 C°مربوط به تبدیل Mn3O4
میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد که تصویر مربوطه در
موجود در
شود()III
کاهش
دیگر،
 °Cیا به
MnO
شد( کهبه
دماهای100
بزرگنمایی
تصویر با
استفادهدادازهشده است.بهاین
شکلبا  4نشان
شکلی0
بیان در
مربوطه
تصویر
بررسی
الکترونی درروبشی
میکروسکوپ
ذرههای کاتالیست
اسپینلی همپوشانی دارد .به
فاز (Cu)II
کاهش
Mnپیک
نشان با
که
مشاهده م
)044
 214تا
هزارتر
پایین
شانه
صورت
 Mn3O4به ( Mn )IIاست .در نمودار کاهش  ،CuMn2O4پیک
برابر و مقیاس  200نانومتر به ثبت رسیده است .همانطور که
شکل
در
که
طور
همان
است.
سیده
موقعیتبهBثبت ر
244در نانومتر
ویر با بزرگنمایی  144هزار برابر و مقیاس
مشاهدهتر و در دماهای پایینتری کاهش مییابد []0
 Mnراحت
O
در
منگنز
به
نسبت
اسپینلی
کاتالیست
موجود
2
3
در اطراف  229 ˚Cبه کاهش  Cu2+به مس فلزی مربوط میشود.
در شکل مشاهده میشود ،کاتالیست از نانوذرههای کروی بههم
همچنین ،کاهشپذیری ( Mn )IIIدر فاز اسپینلی CuMn2O4
چسبیده با اندازه ذرههای کوچکتر از  100نانومتر تشکیلشده
5
بهصورت شانه در دماهای پایینتر ( 250تا  )300 ˚Cمشاهده میشود
است .تصویر  SEMنانوذره بودن کاتالیست را تأیید میکند.
که با پیک کاهش ( Cu )IIهمپوشانی دارد .به بیان دیگر ،منگنز
ذرههای بزرگتری که در تصویر دیده میشوند ،مجموعهای از
موجود در موقعیت  Bکاتالیست اسپینلی نسبت به منگنز در Mn2O3
نانوذرههای بههم چسبیده است که با بزرگنمایی بیشتر مشخص
راحتتر و در دماهای پایینتری کاهش مییابد [.]3
میشود که بهصورت مجموعهای از ذرههای ریز هستند.
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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حسيني و ناقل دانايي

اینکه در ساختار اسپینل ( ،)AB2O4نسبت اتمی کاتیونها به اکسیژن
 3به  4یا همان  0/75است ،نتیجه میشود که در سطح کاتالیست
مقدار اکسیژن بیشتری بوده و باعث میشود که نسبت کاتیونها به
اکسیژن کمتر از نسبت استوکیومتری در ساختار اسپینل شود.

)Counts per second (a.u.

شکل  1نمودار کاهش اسپینل مس منگنیت و
نسبت به دما

Mn O

2 3
نسبت به دما
شکل  5نمودار کاهش اسپینل مس منگنیت و Mn2O3

)Counts per second (a.u.

نتایج بررسی ترکیب سطحی و حالت اکسایش یونها در سطح
انجام
فوتوالکترون پرتو
روشها طی
کیب سطحی و حالتکاتالیست
ی فوتوالکترون پرتو ایکس انجام شد و
ایکسسنج
روش طیف
سنجیکاتالیست با
درفسطح
اکسایشبا یون
شد و طیفهای  XPSمربوط در شکل  6نشان دادهشده است.
مشاهده پیک ظاهرشده در  000الکترون
پیک ،Cuبا
بوط در شکل  6نشان دادهشده است .در طیف  XPSمربوط به 2p
ظاهرشده
در طیف  XPSمربوط به  ،Cu 2pبا مشاهده
924
938
952
966
الکترون پیک
001ولت و نیز
الکترون
در
ماهواره گونه
ولت ،وجود
-004934
ظاهرشده در
هواره مربوط
شود .نظر
ظاهرشدهدردرسطح کاتالیست ثابت می
مربوط(Cu )II
energyبهBinding
)(eV
 945-940الکترون ولت ،وجود گونه ( Cu )IIدر سطح کاتالیست
بستگی مقادیر انرژی مربوط به ( Cu)IIدر دو فاز  CuOو  CuMn2O4متفاوت است ،پیک ظاهرشده در این ناحیه
ثابت میشود .نظر به اینکه از نظر انرژی بستگی مقادیر انرژی
CuMn
فاز  CuOو
در دو
 Cuدر
مربوط به
پیک ماهوارهای نیز مربوط
است،الکترون ولت باهم اختالف دارند [.]10
متفاوتتا دو
که یک
مشاهده 4مOی2شود
شکل
(Cu))II
به (II
پیک ظاهرشده در این ناحیه پهن است .دو نوع پیک ماهوارهای
شاصه در  002الکترون ولت ،وجود گونههای ( Cu)Iرا نیز در سطح کاتالیست اثبات میکند .در طیف  XPSمربوط
نیز مربوط به ( Cu )IIدر شکل مشاهده میشود که یک تا دو
 602دارند
اطرافاختالف
ولت باهم
الکترون
مشخصه و پیک در اطراف  600الکترون ولت
پیکMn )III
شدن به (
ظاهرمربوط
[.]19ولت
الکترون
 Mnدر
بستگی مربوط به 2P3/2
در  932الکترون ولت ،وجود گونههای ( Cu )Iرا نیز در سطح
 Mاست .پیک  Mn 2p1/2در اطراف  611الکترون ولت ظاهر میشود .ظاهر شدن کاتیونهای ( Mn )IVو ( Mn )IIIدر
کاتالیست اثبات میکند .در طیف  XPSمربوط به  ،Mn 2pانرژی
مربوط
الکترون
در اطراف
Mn 2P
بستگی مربوط به
بین کاتیونها در سطح کاتالیست وجود
ولت زیر
تعادل
642است.
کاتالیست
درسطح
Cu
بوط به حضور همزمان ( Cu )IIو (3/2)I
به ( Mn )IIIو پیک در اطراف  644الکترون ولت مربوط به
640
648
656
664
( Mn )IVاست .پیک  Mn 2p1/2در اطراف  655الکترون ولت
)Binding energy (eV
شکل  6طیفهای  XPSمربوط به  Mn 2pو  Cu 2pدر نانواسپینل CuMn O
)Mn(III
↔
)Mn(IV
ظاهر میشودCu(I).
(Mn )III
) Mn+Cu(IIو
های ()IV
کاتیون
ظاهر +شدن
شکل  6طیفهای  XPSمربوط به  Mn 2pو  Cu 2pدر
پژوهش ،ارزانقیمت بودن
مهمترین مزیت کاتالیست
در سطح کاتالیست مربوط به حضور همزمان ( Cu )IIو (Cu )I
اینCuMn2O
نانواسپینل 4
اینکههکاتالیستهای مصرفی و غیر
مقایسه بهبا سایر
واکنشگر 4آن
کاتالیست
اکسیژندردرسطح
سطحیبینبهکاتیونها
تعادل زیر
است.
است.دربا توجه
کاتالیست برابر /0
سطح
های
کاتالیستیون
درسطحاتمی کات
 XPSنشان داد که نسبت
سمی بودن آن است .پس از شناسایی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی
وجود دارد [:]20
نشگر آن در مقایسه با سایر کاتالیستهای مصر
بودن واک
ارزاندرقیمت
پژوهش
کاتالیست
مهمترین
کاتالیسهت
سهطح
شهود ،کهه
اینمهی
نتیجه
مزیت 4است،
همان /11
( ،)AB2O4نسبت اتمی کاتیونها به اکسیژن  0به  0یا
نانوکاتالیست اسپینلی ،فعالیت کاتالیستی آن در کاهش نیتروژن
(Mn (III) +Cu(II) ↔ Mn(IV) + Cu(I
کاتالیستی7آن در کاهش نیت
نتایجفعالیت
اسپینلی،
نانوکاتالیست
کربنایی
کوشیمی
استوکیومتریفیزی
یژگیهای
شناسایی
اکسیژن پس
است.
مربوط در شکل
بررسی شد.
مونوکسید
اکسید با
کاتیو ونهای
کمترازازاتمی
نسبت
نشانآنداد که
XPS
همچنین،
شود.
اسپینل
ساختار
در
نسبت
ونها به
نتایجکاتی
نسبت
تری بوده و باع میشود که
آورده شده است .براساس نتایج ،تبدیل  NOو  COبا افزایش دما
سطحی به اکسیژن در سطح کاتالیست برابر  0/4است .با توجه به
بررسی شد .نتایج مربوط در شکل  1آورده شده است .براساس نتایج ،تبدیل  NOو  COبا افزایش دما
مونوکسید
4

2

( )JARCمقدار تبدیل  NOبه وسیله کاتالیست در  044 °Cبه صدسال
شیمی
بهاردر98نظهر گهرفتن نته
شماره،1بها
سيزدهم،یرسهد.
در صد م
گونهای که
نشریه پژوهشهای کاربردی در به
17
فعالیت کاتالیست ،سطح ویژه کاتالیست فاکتوری تعیینکننده در فعالیت زیاد کاتالیست است .فعالیت باالی کاتال

 TPRو  XPSبه وجود گونههای کاهشپذیر اکسایش-کاهش و اکسیژن سطح مازاد در سطح کاتالیست نسبت داد

بررسی عملکرد کاتالیستی نانواسپینل  CuMn2O4درکاهش ...

افزایش پیدا میکند ،به گونهای که مقدار تبدیل  NOبه وسیله
کاتالیست در  400 ˚Cبه صد در صد میرسد .با در نظر گرفتن
نتایج فیزیکوشیمیایی و فعالیت کاتالیست ،سطح ویژه کاتالیست
فاکتوری تعیینکننده در فعالیت زیاد کاتالیست است .فعالیت
باالی کاتالیست با توجه به نتایج  TPRو  XPSبه وجود گونههای
کاهشپذیر اکسایش-کاهش و اکسیژن سطح مازاد در سطح
کاتالیست نسبت داده میشود.

NOباباCO
کاهشNO
فرایند کاهش
در فرایند
 CuMnدر
CuMn2O
CO
نانواسپینل O4
عملکردکاتالیست نانواسپینل
شکل17عملکردکاتالیست
شکل
2 4

شکل  9منحنی تولید و مصرف  N2Oرا در دماهای متفاوت
نشان میدهد .گونه  N2Oیک فراورده میانی واکنش کاهش
 NOاست .گونه  N2Oمطابق واکنش گفتهشده در معادله  2تولید
میشود و بر پایه واکنش معادله  3مصرف میشود .بر پایه منحنی
شکل  ،9تا دمای  ،300 ˚Cمقدار تولید  N2Oبیشتر از مصرف آن
بوده ،یعنی بیشتر بر اساس واکنش معادله  2پیش میرود و در ˚C
 300به بیشترین تولید خود میرسد .در دماهای باالتر از 300 ˚C
بیشتر از معادله  3پیش میرود یعنی مقدار مصرف آن از تولید
بیشتر شده و در واکنش با کربن مونوکسید به نیتروژن و کربن
دیاکسید تبدیلشده و از غلظت آن کاسته میشود.

شکل  0نمودار بهره تولید  N2Oدر دماهای متفاوت

شکل  0نمودار بهره تولید  N2Oدر دماهای متفاوت
نسبت
بیشترتبدیل
COدردرصد
مشخص 2بهاست
نمودار
درصد در
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در دماهای پایین نسبت به  Mn2O3تودهای تأیید کرد .همچنین،
نتایج  XPSنشان داد که در سطح کاتالیست منگنز دو حالت
اکسایش ( Mn )IIIو ( Mn )IVو مس به دوحالت ( Cu )Iو
( Cu )IIوجود دارند و مقدار اکسیژن سطحی از نسبت استوکیومتری
در اسپینل بیشتر است .نتایج تجزیههای فیزیکوشیمیایی نشان داد
که فعالیت کاتالیستی مطلوب نانوکاتالیست ،با وجود سطح ویژه
پایین آن مربوط به حضور اکسیژن مازاد سطحی و کاهشپذیری
باالی کاتالیستی در دماهای عملیاتی است .بررسیهای کاتالیستی
فرایند کاهشی  NOنشان داد که مسیر واکنش در دماهای باال
و پایین متفاوت از هم بوده و در دماهای پایین واکنش از راه
تشکیل حدواسط  N2Oو در دماهای باالتر از  300 ˚Cواکنش
از مسیر یک (نسبت استوکیومتری  )1:1انجام میشود .نتایج این
مطالعه نشان داد که نانواکسیدهای اسپینلی میتوانند بهعنوان
کاتالیستهای مناسب برای کاهش نیتروژن اکسید مطرح باشند.

با در نظر گرفتن نمودار شکلهای  8و  9و همچنین ،مسیرهای
واکنش کاهش  NOمیتوان نتیجه گرفت که در دماهای پایینتر
از  ،300 ˚Cواکنش از مسیر دوم (بر پایه واکنش  )2پیش میرود
زیرا نسبت مقدار تبدیل  NOنسبت به  COدر دمای  100 ˚Cبرابر
 2است که با واکنش  2یعنی مسیر دوم مطابقت دارد .با افزایش
دما این نسبت کاهشیافته و در  300 ˚Cاین نسبت اندکی بیش
از یک است .در دماهای باالتر از  ،300 ˚Cنسبت کسر تبدیل
 NOبه کسر تبدیل  COبهطور تقریب برابر یک است .بنابراین،
میتوان در دماهای باال ،مسیر اول را بیشتر برای انجام واکنش و
کاهش  NOرا بیشتر بر پایه معادله ( )1پیشنهاد داد.
نتیجهگیری
نانوکاتالیست اسپینلی  CuMn2O4با موفقیت با روش سل ژل
احتراقی تهیه و فعالیت کاتالیستی آن در کاهش  NOبا CO
بررسی شد .نتایج  SEMنانوذره بودن کاتالیست را نشان داد .نتایج
 XRDنشان داد که کاتالیست متشکل از فاز اسپینلی CuMn2O4
همراه با ناخالصی جزیی  CuOاست .نتایج مربوط به TPR
کاهشپذیری آسان  Mn2O3در ساختار اسپینلی نانوکاتالیست را

سپاسگزاری
نویسندگان از ستاد توسعه فناوری نانو بهدلیل حمایتهای
تشویقی تقدیر و تشکر میکنند.
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