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دانشگاه نفت چین 
 

    در طرح ارائه ش��ده پودرهاي نانو کریس��تالي اکسید زیرکونیوم با ساختار مزو حفره ، 
مس��احت س��طحي ویژه باال و فاز پایدار کریستالي تتراگونال با استفاده از روش هاي 
 K2O و MgO ،Y2O3 ،CeO2 ،La2O3 مختلف تهیه شدند و تاثیر اکسیدهایي نظیر
نیز بر روي خصوصیات س��اختاري آن مورد بررسي قرار گرفته است. پودرهاي تهیه 
ش��ده توسط روش هاي مختلف به عنوان پایه کاتالیست نیکل در فرآیند ریفرمینگ 

خشك متان براي تولید گاز سنتز به کار برده شده اند.
    نتایج نشان داده است که اکسید زیرکونیوم نانو کریستالي تهیه شده توسط روش 
رس��وب گیري همراه با افزودن ماده فعال س��طحي از پتانس��یل خوبي به عنوان پایه 
کاتالیس��ت ریفرمینگ خشك متان برخوردار است و در مقایسه با اکسید زیرکونیوم 
معمول��ي و ه��م چنین پایه هاي متداول عملکرد بس��یار باالیي را نش��ان مي دهد. 
بررسي پایداري کاتالیست نیکل ارتقاء یافته با CeO2 در طول مدت زمان در حدود 
1550 س��اعت براي اولین بار در مقیاس آزمایش��گاهي و تحت شرایط واکنشي که 
ریسك تشکیل کك باال است )دماي واکنشي پایین و نسبت متان به دي اکسید کربن 
برابر با یك( نش��ان داده است که کاتالیس��ت فوق پایدارترین کاتالیست نیکل براي 
ریفرمینگ خش��ك متان اس��ت که تاکنون در مقیاس آزمایشگاهي تهیه شده است. 
عالوه بر کاتالیست هاي نیکل فعالیت کاتالیستي فلزات نجیب پایه دار بر روي اکسید 
آلومینیوم پایدار ش��ده با اکسید منیزیم نیز بررسي شده است که نتایج حاکي از آن 
اس��ت که کاتالیست هاي Rh و Ru باالترین فعالیت و پایداري را در میان کاتالیست 
ه��اي فلزات نجیب دارا بوده و کمترین میزان تش��کیل کربن را در این واکنش دارا 

هستند.
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