Kinetic study of TWC of automotive
exhaust gas: Modeling and Application
علیرضا صداقت

کارشناسی مهندسی شیمی ،دانشگاه شریف

 -1مقدمه
کاتالیست فلزﺍﺕ نجیب 1ﺩﺭ ساﻝهاﯼ ﺍخیر توجهاﺕ بسیاﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ جهت کنترﻝ ﺁالیندﻩهاﯼ ناشی ﺍﺯ ﺍتومبیلها بﻪ خوﺩ جلب
کرﺩﻩﺍست ﻭ ﺩﺭ ﺍین مسیر ﺍقدﺍماﺕ بسیاﺭﯼ ﺍعم ﺍﺯ برﺭسی تاثیرﺍﺕ فرﺍیندهاﯼ فیزیکی همانند ﺍنتقاﻝ حرﺍﺭﺕ ﻭ جرﻡ بر ﺭﻭﯼ کاناﻝ
ﻭ مقیاﺱ مونولیتی( 2ساختاﺭ النﻪﺯنبوﺭﯼ کﻪ متشکل ﺍﺯ مجموعﻪﺍﯼ ﺍﺯ کاناﻝهاﯼ موﺍﺯﯼ ﺍست) ﻭ ﻭﺍکنشهاﯼ شیمیایی ﺍین
مبدﻝهاﯼ سﻪ طرفﻪ ﺍنجاﻡ شدﻩ ﺍست .پیشبینیهاﯼ ﺩقیق ﻭ مناسبی نیز برﺍﯼ عباﺭﺕ سرعت ﻭﺍکنشهاﯼ موجوﺩ ﺩﺭ مبدﻝ
نیز بدست ﺁمدﻩﺍست .مشکل ﺍصلی کﻪ ﺩﺭ محاسباﺕ ﻭ طرﺍحی مربوﻁ بﻪ یک کاتالیست جدید ﻭ بﻪ تبع ﺁﻥ ﻭﺍکنشهاﯼ جدید
مربوﻁ بﻪ ﺁﻥ ﻭجوﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،کمبوﺩ یا فقدﺍﻥ ﺍطالعاﺕ سینتیکی ﻭ ﺯماﻥ بر بوﺩﻥ ﻭﺍکنشهایی ﺍست کﻪ ﻭجوﺩ ﺩﺍﺭﺩ .بنابرﺍین ﺍین
کمبوﺩ ﺍطالعاﺕ مانع ﺍﺯ ﺍین میشوﺩ کﻪ بتوﺍنیم بﻪ ساﺩگی کاتالیستهاﯼ مربوﻁ بﻪ یک مبدﻝ ﺭﺍ طرﺍحی ﻭ ﺁﺯمایش کنیم .لذﺍ
ﺩﺭ ﺍین مقالﻪ بﻪ ﺍین هدﻑ پرﺩﺍختﻪ شدﻩ ﺍست تا با تحقیق ﺭﺍجع بﻪ ﺍکسایش  COﻭ هیدﺭﻭکربنهاﯼ موجوﺩ ﻭ ﺍحیاﯼ  NOبﻪ
طرﺍحی منطقی برﺍﯼ کاتالیست توسعﻪ یافتﻪ شدﻩ ﻭ مبدﻝ بپرﺩﺍﺯﺩ.
 -۲سینتیک و مکانیزم واکنشهای شیمیایی گاز خروجی
ﺍﺯ ﺁﻥ جایی کﻪ ﺩﺍنش کافی ﺍﺯ ترکیب گاﺯ خرﻭجی خوﺩﺭﻭ ندﺍﺭیم ،ﺍﻭلین فرضی کﻪ برﺍﯼ تعیین مکانیزﻡ ﻭﺍکنشهاﯼ شیمیایی
ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍنجاﻡ میﺩهیم ﺍین ﺍست کﻪ فرﺽ میکنیم کﻪ گاﺯ خرﻭجی نسبت بﻪ هیدﺭﻭکربن ترکیب میانگین ثابتی ﺩﺍﺭﺩ .فرﺽ
ﺩﻭﻡ ﺁﻥ ﺍست کﻪ هیدﺭﻭکربنهاﯼ با ﺭفتاﺭهاﯼ خاﺹ ﺭﺍ نیز ﺩﺭ تعیین مکانیزﻡ ﻭ ﻭﺍکنشماﻥ ﺩﺭنظر بگیریم 4 .ﻭﺍکنش معموﻝ
ﻭ متدﺍﻭﻝ ﺭﺍ فرﺽ میکنیم کﻪ ﺩﺭ جدﻭﻝ ﺯیر ﺁﻭﺭﺩﻩ شدﻩ ﺍست:

Noble Metal catalysts such as: Pt, Rh, Pt, etc.
Monolith scale
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جدﻭﻝ  – 1ﻭﺍکنشهاﯼ معموﻝ ﺩﺭ مبدﻝ []2
ﻭﺍکنشهاﯼ گفتﻪ شدﻩ ،ﺭﻭﯼ کاتالیست فلزﺍﺕ نجیب همچوﻥ  Ptﻭ  Rhمطالعﻪ شدﻩ ﺍست کﻪ یا توسط سیلیکا یا ﺁلومینا
پوشیدﻩ شدﻩﺍست .بﻪ عنوﺍﻥ هدﻑ ﺍصلی مقالﻪ ،برﺭسی ﻭﺍکنشها ﻭ ﺭقابتپذیرﯼ ﺁﻥها ﺩﺭ ﻭﺍکنشهاﯼ موجوﺩ میباشد.
فرﺽشدﻩ ﺍست کﻪ ﺍین ﻭﺍکنشها ﺍبتدﺍیی هستند ،همچنین ﻭﺍکنشﺩهندﻩها ﻭ موﺍﺩ میانی ﻭ گونﻪهاﯼ موجوﺩ ﺩﺭ سطح بر
مبناﯼ تئوﺭﯼ  Lungmuir-Hinshelwoodمیباشد .ﺍﺯ ﺁﻥجایی کﻪ ﻭﺍکنشهاﯼ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ شدﻩ ﺭﻭﯼ سطح میباشند (حدﺍقل یکی
ﺍﺯ ﻭﺍکنشهاﯼ موجوﺩ ،پدیدﮤ جذﺏ سطحی ﺍست) ،ﺩﺍنستن مکانیزﻡ ﺁﻥها بسیاﺭ ﺍهمیت ﺩﺍﺭﺩ .بﻪ طوﺭ کلی ﺍگر ﻭﺍکنشی کﻪ ﺭﻭﯼ
سطح ﺭﺥ میﺩهد بﻪ نحوﯼ باشد کﻪ صرفا یک مولکوﻝ ﺭﻭﯼ سطح ﻭﺍکنش ﺩهد ،ﺭﻭﺍبط ﻭ مفاهیمی تعریف خوﺍهد شد کﻪ ﺩﺭ
ﺍﺩﺍمﻪ بﻪ تفصیل بﻪ ﺁﻥ ﺍشاﺭﻩ شدﻩ ﺍست.
فرﺽ میکنیم گونﮥ  Aماﺩﻩﺍﯼ ﺍست کﻪ ﺭﻭﯼ سطح جذﺏ میشوﺩ ﻭ  Sسطح جاﺫﺏ یا مکانی ﺍست کﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ جذﺏ ﺍتفاﻕ میﺍفتد،
لذﺍ ﻭﺍکنش مذکوﺭ بﻪ صوﺭﺕ ﺯیر خوﺍهد بوﺩ:

طبق ﻭﺍکنش مطرﺡ شدﻩ عباﺭﺕ سرعت برﺍﯼ چنین ﻭﺍکنشی بﻪ صوﺭﺕ ﺯیر خوﺍهد بوﺩ:

عالئمی کﻪ ﺩﺭ ﺍین قسمت بکاﺭ میﺭﻭﺩ بﻪ صوﺭﺕ ﺯیر میباشد:

لذﺍ طبق تعریفی کﻪ برﺍﯼ  θﺍنجاﻡ ﺩﺍﺩیم ،توﺍنستیم ﺭﺍبطﮥ  2ﺭﺍ بﻪ ﺩﻭ صوﺭﺕ ﺩﺭ باال مطرﺡ کنیم .طبق تعریفی کﻪ برﺍﯼ ﺍنجاﻡ
ﺩﺍﺩیم بدیهی ﺍست کﻪ هرچﻪ سطح بیشترﯼ ﺩﺭ ﺍختیاﺭ ﺩﺍشتﻪ باشیم ،ﻭﺍکنش سریعتر ﺭﺥ خوﺍهد ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍین هماﻥ ﺩلیلی ﺍست
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کﻪ سعی میشوﺩ کاتالیستهاﯼ هترﻭﮊﻥ سطح موثر بیشترﯼ ﺩﺍشتﻪ باشند.
با ﺍعماﻝ تقریب شرﺍیط پایا نسبت بﻪ غلظت گونﮥ  ASﻭ با توجﻪ بﻪ ﻭﺍکنش شماﺭﮤ  1خوﺍهیم ﺩﺍشت:

ﻭ لذﺍ طبق معاﺩلﮥ بدست ﺁمدﻩ ﺩﺭ باال کﻪ ناشی ﺍﺯ جذﺏ ﻭ ﺩفع ﻭ ﻭﺍکنش میباشد میتوﺍنیم مقدﺍﺭ  θﺭﺍ بدست ﺁﻭﺭیم کﻪ بﻪ
صوﺭﺕ ﺯیر خوﺍهد بوﺩ:

نتیجﮥ بدستﺁمدﻩ ﺩﺭ معاﺩلﮥ  4حاکی ﺍﺯ مدلی ﺍست کﻪ بﻪ مدﻝ مایکل -منتن 3معرﻭﻑ ﺍست]3[.
ﺍﺯ ﺁﻥجایی کﻪ ﺩﺭ ﺍین مبدﻝها ،ﻭﺍکنشهاﯼ مطرﺡ شدﻩ بﻪ صوﺭﺕ ﺩﻭ مولکولی میباشند (جدﻭﻝ )1بنابرﺍین مدﻝ مطرﺡ شدﻩ
ﺩﺭ قسمت قبل نمیتوﺍند مدلی صحیح برﺍﯼ ﻭﺍکنشهاﯼ موجوﺩ باشد لذﺍ مقالﻪ مکانیزﻡ ﻭﺍکنشها ﺭﺍ با ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ مکانیزﻡ
 Langmuir-Hinshelwoodبرﺭسی کرﺩﻩﺍست .ﺩﺭ ﺍﺩﺍمﻪ بﻪ طوﺭ کلی مکانیزمی کﻪ النگموئر ﺍﺭﺍئﻪ کرﺩﻩ ﺍست ﺭﺍ برﺍﯼ ﺩﻭ مولکوﻝ
 A,Bموﺭﺩ برﺭسی قرﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﺍیم:

 ،ثوﺍبت جذﺏ ﻭ ﺩفع برﺍﯼ گونﮥ  Aﻭ

ثوﺍبت جذﺏ ﻭ ﺩفع برﺍﯼ گونﮥ  Bمی باشند .ثابت ﻭﺍکنش ﺭﺍ نیز با k

نمایش میﺩهیم .عباﺭﺕ سرعت ﺭﺍ ﺩﺭ چنین حالتی بﻪ صوﺭﺕ ﺯیر نمایش میﺩهیم:

مشابﻪ ﺭﻭندﯼ کﻪ ﺩﺭ باال طی کرﺩیم میتوﺍنیم  θAﺭﺍ نیز بﻪ ﺩست ﺁﻭﺭیم کﻪ بﻪ صوﺭﺕ ﺯیر خوﺍهد بوﺩ:

کﻪ ﺩﺭ ﺍین ﺭﺍبطﻪ منظوﺭ ﺍﺯ  θEکسر فضاﯼ خالی ﺭﻭﯼ سطح جاﺫﺏ ﺍست .ﺯیرﺍ میﺩﺍنیم:

با فرﺽ ﺁﻥ کﻪ مرحلﻪ محدﻭﺩکنندﻩ ﺩﺭ ﺍین عباﺭﺕ سرعت ماﺩﻩ جذﺏشوندﻩ باشد با تعریف
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Michaelis-Menten

ﺩﺍﺭیم:

3 Michaelis-Menten

کﻪ ﺩﺭ نهایت با محاسبﮥ  θEبرحسب  θAﻭ  θBخوﺍهیم ﺩﺍشت:

ﺩﺭ ﺍﺩﺍمﻪ ﺩﺭ جدﻭﻝ  2برخی ﺍﺯ ﻭﺍکنشها ﺭﺍ مشاهدﻩ میکنیم کﻪ بر ﺭﻭﯼ سطوﺡ کاتالیستی فلزﺍﺕ نجیبی مانند پالتین ،پاالﺩیوﻡ
ﻭ  ...ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍست کﻪ ﺍﺯ مکانیزﻡ مذکوﺭ تبعیت میکنند.

جدﻭﻝ–2برخی ﻭﺍکنشهاﯼ پیرﻭ ﺍﺯ مکانیزﻡ ]4[ Langmuir-Hinshelwood
ﺩﺭ ﺯیر ﻭﺍکنشهایی ﺁﻭﺭﺩﻩ شدﻩ ﺍست کﻪ طبق گفتﮥ مقالﻪ ﺩﺭ مبدﻝهاﯼ کاتالیستی سﻪ طرفﻪ ﺍنجاﻡ میشوﺩ .ﺍﺯ ﺁﻥجایی کﻪ
ﻭﺍکنشهاﯼ میانی ﺍبتدﺍیی برﺍﯼ ﺍکسایش پرﻭپیلن بسیاﺭ پیچیدﻩ میباشد ﻭ ﺩﺭ منابع نیز ﺩﺭ ﺩسترﺱ نیست لذﺍ با تکیﻪ بر
نظریﻪ برخوﺭﺩ فرﺽ میکنیم کﻪ پرﻭپیلن ﺩﺭ ﻭهلﮥ ﺍﻭﻝ بﻪ ﺩﻭ ماﺩﮤ میانی * Rﻭ * P1تبدیل شوﺩ ﻭ سپس بﻪ * CH2ﻭ *CH3
تبدیل میشوﺩ کﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ با * 2Rنمایش میﺩهیم .ﺩﺭ نهایت با ﺍتمهاﯼ ﺍکسیژنی کﻪ جذﺏ سطحی شدﻩﺍند ﻭﺍکنش میﺩهد ﻭ

 H2Oﻭ  CO2تولید میکنند.
 -1ﺍکسیدﺍسیوﻥ : CO

 -2ﻭﺍکنش ﺁﺏ گاﺯ با :CO
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 – 3ﺍکسیدﺍسیوﻥ هیدﺭﻭکربن:

 -4ﻭﺍکنش  NOبا : CO

طبق تعریف ( )10بﻪ ﺭﺍحتی میتوﺍنیم ﺭﺍبطﮥ ﺯیر ﺭﺍ برﺍﯼ ﺍین  4ﻭﺍکنشی کﻪ ﺭﻭﯼ سطح کاتالیستهاﯼ ﺍین مبدﻝ ﺭﺥ میﺩهد برقرﺍﺭ
کنیم:

ﺩﺭ ﺭﺍبطﮥ باال منظوﺭ ﺍﺯ  θVقسمت خالی ﺍﺯ سطح میباشد.ﺩﺭ تماﻡ ﻭﺍکنشهاﯼ  a-hفرﺽ شدﻩ ﺍست کﻪ گونﻪها ﺩﺭ
تعاﺩﻝ باشند بنابرﺍین ﺭﻭﺍبط ﺯیر ﺭﺍ طبق مفهوﻡ ﻭ منطق ﺭﺍبطﮥ ( )11میتوﺍنیم برقرﺍﺭ کنیم:
()14
()15
()16
()17
()18
()19
()20
همچنین برﺍﯼ ﻭﺍکنشهاﯼ  2.6-2.1میتوﺍنیم عباﺭﺍﺕ سرعت ﺭﺍ بﻪ صوﺭﺕ ﺯیر بیاﻥ کنیم:
)(21
)(22
)(23
)(24
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با کمک ﺭﻭﺍبط  22 ،61ﻭ  32میتوﺍنیم عباﺭﺍﺕ ﺯیر ﺭﺍ نیز بدست ﺁﻭﺭیم:

طبق تعاﺭیف باال ﻭ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ قانوﻥ ﺁﺭنیوﺱ میتوﺍنیم عباﺭﺍﺕ سرعت ﺭﺍ نیز بﻪ شکل ﺯیر برحسب  Gﺩﺍشتﻪ باشیم:
)(25

)(26

)(27

)(28
)(29

کﻪ عباﺭﺕ  Gﺭﺍ نیز میتوﺍنیم بﻪ صوﺭﺕ مقابل ﺩﺍشتﻪ باشیم.

)(30
)(31
)(32
)(33

ﺩﺭ نهایت با توجﻪ بﻪ ﺭﻭﺍبط ﻭ ساﺩﻩساﺯﯼهاﯼ باال میتوﺍنیم عباﺭﺍﺕ سرعت ﺯیر ﺭﺍ برﺍﯼ تمامی ﺍجزﺍیی کﻪ ﺭﻭﯼ سطح
کاتالیست ﻭﺍکنشی ﺭﺍ ﺍنجاﻡ میﺩهند ﺩﺍشتﻪ باشیم ﻭ با ﺩﺍنستن تابعیت ﺁﻥها ﺍﺯ ﺩما ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥها ﺩﺭ مدلساﺯﯼ
ﺭیاضیﺍﯼ کﻪ ﺩﺭ قسمت  3بدﺍﻥ خوﺍهیم پرﺩﺍخت تسهیل شوﺩ.
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 -۳فرضیات و مدلسازی ریاضی
مدلساﺯﯼ ﺭیاضی یکی ﺍﺯ مهمترین ﺭﻭﺵهاﯼ تحقیق ﻭ طرﺍحی مبدﻝهاﯼ کاتالیستی سﻪ طرفﻪ ﺍست .ﺩﺭ ﺍین مقالﻪ مدلساﺯﯼ
ﺍنتقاﻝ جرﻡ موتوﺭ سرﺩ ماشین ( قبل ﺍﺯ ﺍستاﺭﺕ ﺯﺩﻥ ﻭ لحظاﺕ ﺍﻭلیﻪ) ﺍنجاﻡ شدﻩ ﺍست .بر ﺍین ﺍساﺱ یک مدﻝ ﺩینامیکی
برمبناﯼ شرﺍیط ناپایا موﺭﺩ برﺭسی قرﺍﺭ گرفتﻪﺍست .ﺩﺭ لحظاﺕ ﺍﻭلیﻪ کﻪ موتوﺭ سرﺩ ﺍست ﻭ ﺩﺭ حاﻝ گرﻡشدﻥ ﺍست هیچ ﻭﺍکنشی
ﺭﺥ نمیﺩهد ﺍما بﻪ محﺾ ﺁﻥکﻪ ﺩما بﻪ محدﻭﺩﮤ  340-250ﺩﺭجﮥ سانتیگرﺍﺩ میﺭسد ﻭﺍکنشها شرﻭﻉ میشوﺩ ﻭ مبدﻝ
کاتالیستی فعاﻝ میشوﺩ.
فرضیاتی کﻪ ﺩﺭ ﺍین مدلساﺯﯼ ﺩﺭنظر گرفتﻪ شدﻩ ﺍست بﻪ شرﺡ ﺯیر ﺍست:
 – 1فرﺽ میکنیم عدﺩ پکلﻪ کﻪ حاصلضربی ﺍﺯ عدﺩ ﺭینولدﺯ ﻭ پرﺍنتل ﺍست ،بﻪ ﺍندﺍﺯﮤ کافی بزﺭﮒ باشد .بزﺭﮒ بوﺩﻥ عدﺩ پکلﻪ تا حد خوبی
ناشی ﺍﺯ بزﺭﮒ بوﺩﻥ عدﺩ ﺭینولدﺯ ﻭ جریاﻥ متالطمی ﺍست کﻪ گاﺯهاﯼ خرﻭجی میساﺯند .لذﺍ ﺍﺯ نفوﺫ ﻭ ﺭسانش حرﺍﺭتی ﺩﺭ ﺭﺍستاﯼ محوﺭ
صرﻑ نظر شدﻩﺍست.
 -2جریاﻥ ﺩﺭ هر سلوﻝ کاناﻝ مونولیتی بﻪ صوﺭﺕ پالﮒ ﺩﺭنظر گرفتﻪ میشوﺩ.
 -3برﺍﯼ همﮥ سلوﻝهاﯼ کاناﻝ ﺩما ﻭ غلظت گاﺯها یکساﻥ ﺍست.
-4هنگامی کﻪ ﺩماﯼ مونولیت بﻪ ﺩماﯼ خاموشی
میﺭسد ،ﻭﺍکنشها ﺭﺥ میﺩهند ﻭ گرماﯼ ﻭﺍکنشها مهم خوﺍهد بوﺩ ﻭ باید ﺩﺭنظر گرفتﻪ شوند ﺩﺭ غیر ﺍین صوﺭﺕ کاتالیست
غیرفعاﻝ بﻪ شماﺭ خوﺍهد ﺭفت.

تصویر  –۱نمایی از یک شبکه مونولیتی[]5
ﺍبتدﺍ موﺍﺯنﮥ ﺍنرﮊﯼ برﺍﯼ فاﺯ گاﺯﯼ مینویسیم( :بعد ﺍﺯ ساﺩﻩساﺯﯼ)

همچنین با نوشتن موﺍﺯنﮥ ﺍنرﮊﯼ برﺍﯼ فاﺯ جامد (سطح کاتالیست) خوﺍهیم ﺩﺍشت:

کﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍبط باال منظوﺭ ﺍﺯ  Scatمساحت سطح کاتالیست بر حجم کاتالیست بوﺩﻩ ﻭ  Sمساحت سطح هندسی بر ﻭﺍحد حجم
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کاتالیست میباشد .ﺍگر ﻭﺍکنشی ندﺍشتﻪ باشیم عباﺭﺕ ﺁخر ﺩﺭ ﺭﺍبطﮥ  35برﺍبر صفر خوﺍهد بوﺩ.
حاﻝ موﺍﺯنﮥ جرﻡ ﺭﺍ برﺍﯼ مبدﻝ کاتالیستی ﺩﺭ فاﺯ گاﺯ برقرﺍﺭ میکنیم:

همچنین برﺍﯼ فاﺯ جامد موﺍﺯنﮥ جرﻡ بﻪ صوﺭﺕ ﺯیر خوﺍهد بوﺩ:

کﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍبط باال ضرﺍیب ﺍنتقاﻝ حرﺍﺭﺕ ﻭ ﺍنتقاﻝ جرﻡ بﻪ صوﺭﺕ ﺯیر خوﺍهد بوﺩ:

کﻪ ﺩﺭ ﺭﺍبطﮥ  39مقدﺍﺭ  Djﺍﺯ مرجع [ ]6بدست ﺁمدﻩ ﺍست .شرﺍیط مرﺯﯼ برﺍﯼ ﺍین مبدﻝ کاتالیستی کﻪ ﺩﺭ مقیاﺱ مونولیت برقرﺍﺭ
ﺍست بﻪ شکل ﺯیر خوﺍهد بوﺩ:

یکی ﺍﺯ گاﻡهایی کﻪ بعد ﺍﺯ ﺍتماﻡ مرحلﮥ مدلساﺯﯼ ﺩﺭ ﺍین مقالﻪ بﻪ ﺁﻥ ﺍشاﺭﻩ شدﻩ ﺍست ساخت ﻭ نصب کاتالیست ﺩﺭ محل
تعبیﻪشدﻩ برﺍﯼ ﺁﻥ جهت تست ﻭ ﺍﺭﺯیابی ﺍست .ﺍﺯ ﺁﻥجایی کﻪ هدﻑ ﺍین گزﺍﺭﺵ بﻪ طوﺭ عمدﻩ پرﺩﺍختن بﻪ بحث مدلساﺯﯼ ﺍین
کاتالیست میباشد ﺍﺯ شرﺡ ﺍین قسمت خوﺩﺩﺍﺭﯼ کرﺩﻩ ﻭ عالقﻪمندﺍﻥ میتوﺍنند با مرﺍجعﻪ بﻪ [ ]7بﻪ تفصیل ﺍین قسمت ﺭﺍ
موﺭﺩ برﺭسی قرﺍﺭ ﺩهد .مشخصاﺕ کاتالیست ساختﻪ شدﻩ بﻪ صوﺭﺕ جدﻭﻝ ﺯیر ﺍست:
138.7 m2/g
0.2631 cc/g
3.79 nm
0.8095 g/ml

)BET surface area (BET
)Total pore volume (TPV
)Average pore side (APS
Mass density

جدﻭﻝ – 3مشخصاﺕ کاتالیست ساختﻪ ﻭ ﺍستفاﺩﻩ شدﻩ ﺩﺭ مقالﻪ
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ترکیب گاﺯ ﻭﺭﻭﺩﯼ بﻪ مبدﻝ کاتالیستی بﻪ صوﺭﺕ ﺯیر میباشد:

جدول – ۴غلظت گازهای ورودی و روش آنالیز

پس ﺍﺯ تعیین ترکیب غلظت گاﺯ ﻭﺭﻭﺩﯼ ،گاﺯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ کاتالیست ﺩﺭ ﺩماﯼ مطلوﺏ عبوﺭ میﺩهیم 50 .میلیگرﻡ کاتالیست با
سایز ﺫﺭﺍﺕ  1میکرﻭمتر موﺭﺩ ﺍستفاﺩﻩ قرﺍﺭ گرفتﻪﺍست .همچنین مشخصاﺕ موتوﺭﯼ کﻪ ﺩﺭ ﺍین ﺍﺭﺯیابی ﺍستفاﺩﻩ شدﻩﺍست یک
موتوﺭ  4سیلندﺭ با سرعت  0092ﺩﻭﺭ بر ثانیﻪ ،تندﯼ  3500تا  4500بر ﻭﺍحد ﺯماﻥ ﻭ نرﺥ  32ﺩﺭصد بنزین ﺩﺭ حالت باﺯ بوﺩﻥ ﺩﺭﺏ
خوﺩﺭﻭ ﺍست.
 -۴نتیجهگیری
یکی ﺍﺯ ﺍهدﺍﻑ کلیدﯼ ﺍین مطالعﻪ ،توسعﻪ یک مدﻝ سینتیکی بوﺩ کﻪ فرﺁیند ﻭﺍکنش منتهی بﻪ یک گاﺯ خرﻭجی موتوﺭ ﻭﺍقعی ﺭﺍ
توصیف کند .ﺩﺍﺩﻩهاﯼ تجربی برﺍﯼ ﺍکسیدﺍسیوﻥ ﻭ کاهش ﻭﺍکنشها ﺩﺭ مخلوﻁهاﯼ گاﺯﯼ مصنوعی برﺍﯼ ﺁﺯمایش مکانیزﻡهاﯼ
مختلف ﻭﺍکنش ﻭ معاﺩالﺕ سرعت سینتیک مربوطﻪ برﺍﯼ تبدیل شدﻥ بﻪ یک مبدﻝ کاتالیستی کامل موﺭﺩ ﺍستفاﺩﻩ قرﺍﺭگرفت.
ﺩﺭ ﺩماﯼ مشخصی ،غلظت گاﺯهاﯼ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺭﺍ تنظیم کرﺩﻩ ﻭ با بﻪ حدﺍقل ﺭساندﻥ مقدﺍﺭ خطا با نرﻡ ﺍفزﺍﺭ  10 mapleمقاﺩیر ثابت
جذﺏ ﻭ ﻭﺍکنش ﺭﺍ بدست میﺁﻭﺭیم کﻪ ﺩﺭ جدﻭﻝ ﺯیر مشهوﺩ ﺍست:

جدول  – ۵مقادیر ثابت جذب

همچنین با ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ قانوﻥ ﺁﺭنیوﺱ میتوﺍنیم ثوﺍبت ﻭﺍکنش ﺭﺍ بدست ﺁﻭﺭیم کﻪ ﺩﺭ جدﻭﻝ ﺯیر مشاهدﻩ میشوﺩ:
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جدول  -۶مقادیر ثابت واکنش
با تعیین ثوﺍبت ﺫکر شدﻩ میتوﺍنیم معاﺩالﺕ سرعت  43-03ﺭﺍ با معلوﻡشدﻥ مجهوالﺕ کاملتر کنیم.
با مقایسﻪ ﺩﺭصد تبدیل متوسط  CO, NOﻭ  C3H6ﺩﺭ شبیﻪساﺯﯼ ﻭ مدلی کﻪ بدست ﺁﻭﺭﺩﻩﺍیم با نتایج ﻭﺍقعی بﻪ نموﺩﺍﺭ ﺯیر
میﺭسیم:

نمودار - ۱مقایسۀ درصد تبدیل واکنشدهندههای موجود در دو حالت تجربی و نظری
همانطوﺭ کﻪ مشاهدﻩ میشوﺩ ﺩﺭ  25ثانیﮥ ﺍﻭﻝ کﻪ بﻪ  cold-startمعرﻭﻑ ﺍست ،چوﻥ ﺩما بﻪ میزﺍﻥ کافی ﺯیاﺩ نیست ،ﻭﺍکنشی
ﺭﺥ نمیﺩهد ﻭ کاتالیست نیز غیرفعاﻝ ﺍست؛ ﺍما بﻪ محﺾ ﺍفزﺍیش تدﺭیجی ﺩما ،غلظت گاﺯ خرﻭجی کاهش یافتﻪ ﻭ ﺩﺭصد
تبدیل ﻭﺍکنشﺩهندﻩها ﺍفزﺍیش مییابد؛ بﻪ نحوﯼ کﻪ بعد ﺍﺯ  06ثانیﻪ بﻪ مقدﺍﺭ ثابت ﻭ یکنوﺍختی میﺭسد کﻪ ﺩﺭ نموﺩﺍﺭ  1قابل
مشاهدﻩ ﺍست .ﺩﺭصد تبدیل  NO ،COﻭ  C3H6بﻪ ترتیب  90 ، 98ﻭ  80ﺩﺭصد خوﺍهد بوﺩ.
ﺩﺭ نموﺩﺍﺭ  2ﻭ  3نیز شاهد مقایسﮥ ﺩماﯼ گاﺯهاﯼ خرﻭجی ﺩﺭ حالت ﺁﺯمایش ﻭ محاسبﻪشدﻩ توسط مدلی کﻪ بدست ﺁﻭﺭﺩیم،
هستیم .ﺩﺭ نموﺩﺍﺭ  2مشاهدﻩ میکنیم کﻪ ﺩماﯼ گاﺯ خرﻭجی بعد ﺍﺯ ﺍستاﺭﺕ موتوﺭ بﻪ سرعت ﺍﺯ  300تا  800کلوین ﺍفزﺍیش
مییابد.علت نوساناتی کﻪ ﺩﺭ منحنی مربوﻁ بﻪ ﺁﺯمایش مشاهدﻩ میکنیم ،چرخﮥ کاﺭکرﺩ موتوﺭ ﺩﺭ ﺁﺯمایش ﻭ متغیر بوﺩﻥ
نسبت  A/Fیا هماﻥ نسبت هوﺍ بﻪ سوخت ﺍست .چرخﮥ موتوﺭ بدین شکل ﺍست کﻪ ﺩﺭ  60ثانیﻪ سوخت ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ مصرﻑ میکند
ﻭ ﺩما باال میﺭﻭﺩ ﻭ سپس بﻪ مدﺕ  5ثانیﻪ هیچ سوختی نخوﺍهد ﺩﺍشت ﻭ ﺩﺭ ﺍین مدﺕ نسبت هوﺍ بﻪ سوخت تغییر میکند
ﻭ ﺩما بﻪ مقدﺍﺭ کمی کاهش یافتﻪ ﻭ نوساناﺕ شکل خوﺍهدگرفت .با تماﻡ ﺍین تفاسیر ،مدﻝ بﻪﺩستﺁمدﻩ بﻪ خوبی ﺍین ﺭﻭند
ﺍفزﺍیش ﺩما ﺭﺍ پیشبینی میکند.
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نمودار- ۲مقایسۀ دمای گاز خروجی از مبدل در حالت آزمایش و محاسبات نظری

ﺩﺭ نموﺩﺍﺭ  3شاهد پیشبینی تغییرﺍﺕ غلظت ﻭﺍکنشگرها ﺩﺭ طوﻝ ﺯماﻥ هستیم کﻪ مشاهدﻩ میکنیم مدلساﺯﯼ
بسیاﺭ خوﺏ ﺭﻭند تغییرﺍﺕ ﺭﺍ طی میکند.

نمودار- ۳مقایسۀ غلظت گازهای خروجی از مبدل کاتالیستی در حالت تجربی و نظری

ﺩﺭ نموﺩﺍﺭ  4ﺯیر مشاهدﻩ میکنیم کﻪ ﺩﺭصد تبدیل  COبﻪ محصوالتی نظیر  H2O , CO2متناسب با طوﻝ مبدﻝ متغیر ﺍست.

نمودار  -۴تغییرات درصد تبدیل کربن مونوکسید در طول مبدل
ﺍﺯ نموﺩﺍﺭ  4ﺩﺭمییابیم ﺯمانی کﻪ طوﻝ مبدﻝ  50میلیمتر باشد بعد ﺍﺯ  15ثانیﻪ ﺩﺭصد تبدیل بﻪ  78ﺩﺭصد  100 ،میلیمتر باشد
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 لذﺍ ﺯماﻥ ماند ﻭ طوﻝ مبدﻝ. ﺩﺭصد خوﺍهد ﺭسید90  میلیمتر باشد بﻪ ﺩﺭصد تبدیل بﻪ200  ﺩﺭصد ﻭ ﺍگر99  ثانیﻪ بﻪ25 بعد ﺍﺯ
 بعد ﺍﺯ بهینﻪساﺯﯼ طوﻝ مبدﻝ. بنابرﺍین طوﻝ مبدﻝ نﻪ باید کوتاﻩ باشد ﻭ نﻪ بلند.باﺯﺩﻩ ﻭﺍکنش ﺭﺍ تحت تاثیر خوﺩ قرﺍﺭ میﺩهد
 میلیمتر بهترین باﺯﺩﻩ ﺭﺍ برﺍﯼ ﻭﺍکنش بﻪ همرﺍﻩ خوﺍهد ﺩﺍشت ﻭ کمترین کربن80-120 بﻪ ﺍین نتیجﻪ میﺭسیم کﻪ طولی بین
.مونوکسید ﺭﺍ ﺩﺭ خرﻭجی مشاهدﻩ خوﺍهیمکرﺩ

منابع ﻭ مرﺍجع
]1[: http://fa.piasanat.com/three-way-catalysts/
]2[: J. Shi, Hand-Book of Chemical Engineering, Chemical Industry Press, Beijing2002 ,
]3[: https://en.wikipedia.org/wiki/Reactions_on_surfaces
]4[: Grolmuss, Alexander. "A 7: Mechanisms in Heterogeneous Catalysis"
]5[: Nikolaus Raberger, Michael J.Stutz, Nico Hotz, “Simulation of the Postcombustor for the Treatment of
toxic and flammable exhaust gases of a micro-soild oxdie fuel cell”
]6[: R.B. Bird,W.E. Stewart, E.N. Lightfoot, Transport Phenomena, Wiley, New York
]7[: http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2009.07.045

61

