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 مقدمه
محیط زیست    ید،کسامروزه نیتروژن اکسید وکربن مونوا 

باعت  واره دتدن استارای زیتاه  بته       را احاطه کترهه اتت  و  

همچنین زیان هایی برا  موجوهای زنده وانسان  محیط اطراف و

آمتدن مته هوه   نیتتروژن اکستید هر بته وجتوه      ها گرهیده اتت   

محققان   [1]باران ها  اتید  نقش زیاه  هارند فوتودیمیایی و

یکتی از رو  هتا     هستند  xNOهر پی کاهش میزان آالیندگی 

اتتتتداهه از کاتازیزورهتتا  کاه تتی   COو xNOمتتو ر هر حتت ف 

 2Nمی بایس  بته وتوری انتختابی بته      xNO  [2,3]انتخابی ات 

 تبتتدیم دتتوه تتتمی   O2Nو 2NOاگتتر بتته   تبتتدیم متتی دتتوه   

 کربن مونواکسید یکتی از آالینتده هتا  اوتحی محتیط      [4]ات 

فراینتد هتا  دتیمیایی بته      زیس  ات  که از اگزوز اتومبیم ها و

 وجتوه هاره   COچندین رو  برا  حت ف    [1]وجوه می آیند

اقتصتتاه  بتترا   اکسیداتتتیون کاتتتازیزور  یتتم رو  متتو ر و 

هتا هتتته ا  از اکستیدها  مختتحط بتا       اتپینم ات   COح ف 

جتز  فحتزای   Bو  Aمی بادند کته هر آن   4O2ABفرمول عمومی 

 COاکسایش 4O2CuMnNOاسپینل نانو کاتالیستی عملکرد بررسی

2عحیقحی نیاییتید عحی حسینی

 گروه دیمی کاربره ، هان کده   عحوم پایه، هان گاه ارومیه -1

 تبریز، هان کده   مهندتی دیمی  هان گاه -2

به رو  تم ژل احتراقی تهیه گرهید  فعازی  کاتازیس  تنتز دده  4O2CuMn نانو کاتازیس  اتپینحی با فرمول  هر این مقازه،
 ات  که اکسید مختحط به فاز اتپینحی ، ن ان هاهند XRDارزیابی دد  نتایج آنازیزها   COاکسایش و  NOهر کاهش کاتازیزور  

که ن ان هاه فعازی   بوه هرود Co 033 ،133هرهما   CO هرود تبدیم اکسایش و  Co 033هرهما   NO کاتازیستی هرود احیا 
 اکسای ی کاتازیس  بی تر از فعازی  کاه ی می بادد  

   NO ،CO، 4O2CuMn، اتپینم، تم ژل، کاتازیس : نانوواژه های کلیدی
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ها  هوم و توم اوحی جدول تنتاوبی   ها  گروه واتطه، کاتیون

   [7]عناور و نیز قحع و ترب  می بادند

تتترین رو  بتترا  تهیتته   رو  تتتم ژل اتتوه احتراقتتی متتتداول 

هتا  تتم ژل    مزایتا  رو  نانواکسیدها  فحز  متی بادتد کته    

معموزی )توزید اکسیدها  مختحط اازص بتا کنتترل اتوب رو     

اتتوکیومتر  و اندازه نانوذرای( و رو  احتراقی )توزید اکستید  

  ایتتن رو  یتتم تکنیتتم  [13]هارا  نقتتص( را بتتاهر هاراتتت  

دیمیایی مححول بوهه که هر از ذرای دتیمیایی مححتول )تتم( و    

ذرای( برا  ت کیم دتبکه اتتتداهه   هر ذرای کحوئید  )تم نانو

  ابتدا پیش ماهه ها  فحز  هر آب حتم دتده و   [14,15]می کند

هتا    با اتتداهه از یم عامم کمپحکس کننده بصوری کمپحکس

مححول هرآب هر می آیند  عامم کمپحکس کننده موره اتتتداهه  

عنتوان منبتع تتوا  نیتز     ه که کمپحکس کننده  آزی می بادند بت 

حتراق بین اکسید کننده )نمم نیترای فحز( و عامتم  برا  فرایند ا

احیاکننده )تیتریم اتتید، گحیستین، اوره، اتتیحن ه  امتین تتترا      

  هر ا تر حتراری بتا از    [16,17]می بادتد  ( EDTA)اتتیم اتید 

هت  هاهن آب اضافی مححول تغحیظ دتده و تبتدیم بته ژل متی     

  با پم دوه که ت کیم تااتارها  فحز  دامم اتصال مراکز فحز

ها  اکسیژن یا زیگاند و ت کیم پحیمرها  فحز زیگانتد متی بادتد      

طی فرایند ا م ددن، فتاز مححتول از ژل حت ف متی دتوه و      

عامم کمتپحکس کننتده دتروه بته احتتراق متی کنتد  هر نهایت          

کحسیناتیون ووری می گیره که باع  ت کیم تتااتار و بهبتوه   

  [8,18]اواص مکانیکی می گرهه

 یبخش تجرب
به رو  تم ژل احتراقی  3O2CuMnیس  با فرمول زکاتا

 O2.3H2)3Cu(NOاز  2به 1موزی تنتزگرهید  نسب  ها  

هرهاام آب مقطر ریخته دد وهر رو  هیتر که  3Mn(NO(2و

تنظیر گریده بوه قرارهاهه وتوتط مگن   Co 03هما  آن رو  

رتید نسب  موزی ازاتید   Co 03مححول هر زهه دد وقتی هما به 

نسب  به کم مول نیترای هاام مححول اضافه  (020 3) تیتریم

تنظیر گرهید تازمانی که   Co 38تپس هما را رو   گرهید 

  Co 303 بعد از ت کیم ژل هما را تا مححول به فرم ژل تبدیم دد 

تپس   توا   باال برهیر تا نمونه کامال ا م گرهیده وتقریباً

کحسینه گرهید  تااتار  تاع  6به مدی ،   Co 303تح  هما  

هر هما  اتاق  xوتیحه پرا  ادعه ه نانوکریستال تهیه دده ب

 آنازیز می  Cuو تابش D500 Siemensتوتط پرا  تنج 

از  2Ɵهر فاوحه  3168 3ها را  تایز کریستال xازگو  ادعه  دوه 

هرجه را هر هر هقیقه  20 3را ن ان هاه  پرا  فاوحه هر  83تا  23

 = Dوتیحه معاهزه درر ه ها ب کند  اندازه تایز کریستال  ب  می

Kλ/(β cos θ) دوه   تعیین میK  ات  و  80 3مقدار  اب  و برابر

λ  طول موج ادعهx   وβ  اط مو ر انعکاس ادعهx    ات

 SEMمورفوزوژ  کریستال بوتیحه میکروتکوپ ازکترونی 

هر یم راکتور  با  4O2CuMnدوه  فعازی   اندازه گیر  می

دوه  واکنش  اندازه گیر  می 9mmجریان  اب  و قطر هااحی 

 3000ppm CO, 3000 ppm NO and argon as)ههنده ها 

balance)  گرم کاتازیزور هر ترع  جریان گاز  2 3از میان

1-6000 h  300هر محدوهه همایی °C–5   عبور میکند  فعازی

دوه  ترکیبای  کاتازیزور هر ف ار اتمسدر  اندازه گیر  می

گاز  قبم و بعد واکنش توتط هتتکاه کروماتوگرافی گاز  و 

و هتکتور  (l = 30 m, i.d. = 0.53 mm)موزسیو  HPبا تتون 

قبم از اندازه گیر  هر  دوه  تعیین می TCDهدای  حرارتی 

رهر هما  م خصی برا  ایجاه حاز  نمونه برا  مدی زمانی ه

 دوه   پایدار  اب  نگه هادته می
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 نتایج و بحث
تااتار کاتازیزور با ترکیبای مختحف به وتیحه   پرا  ادعه   

X   م خص دد ازگوXRD  مقایسه  آماهه ات   1هر دکم

باتااتار اوحی ن ان ههنده   آن ات  که  XRDازگو  

 تم فاز  ات   کاتازیزور هارا  تااتار اتپینحی

 4O2CuMnمربوط به کاتالیزور اسپینلی  XRD(طیف 1شکل)

به وتیحه   میکروتکوپ  4O2CuMnمورفوزوژ  وتایز ذرای 

 2ازکترونی مطازعه می دوه تصویر تااتار اتپینحی هر دکم 

آماهه ات  مورفوزوژ  ذرای به ووری کرو  واندازه   

 نانومتر ات   133ذرای اتپینم کمتر از 

 مربوط به کاتالیزور اسپینلی SEMتصویر  (2شکل)

 اتپینحی بر رو  کاتازیزور  NOو COآالینده ها   تبدیمهرود 

 ، هرودبراتاس نتایج آمده ات    4و 0به ترتیب هر دکم ها  

میزان  با افزایش هما افزایش پیدا می کند  COو  NOتبدیم 

 ،Co300هر  4O2CuMnبه وتیحه کاتازیزور اتپینحی  NOتبدیم 

این  هرود می بادد  Co150، 133هر ،COهرود وبرا   133

نتایج ن ان ههنده فعازی  باال  این کاتازیس  هر تبدیم آالینده 

 ها  فوق می بادد 

 

 
 COمربوط به درصد تبدیل  1نمودار 

 

 
 NOمربوط به درصد تبدیل  2نمودار 

 نتیجه گیری
منگنی  به رو  تم ژل اوه احتراقی تنتز  -کاتازیس  مس

 آن تایید گرهید  و با پرا  ادعه ایکس تااتار اتپینحیگرهید 

 43-83متوتط هرای ن ان هاهند که اندازه    SEMنتایج 

اهمی  نانو کاتازیس  اتپینحی  فعازی  ونانومتر می بادد  

4O2CuMn  تهیه دده به رو  تم ژل احتراقی هر کاهش

نمونه اتپینم به  ارزیابی گرهید  COح ف  و NOکاتازیزور  

 تبدیم   هرود ت ریح گرهید SEMو XRDوتیحه   آنازیزها  

NO وCO هرجه    103و 033کاتازیس  هرهماها  بر رو   با

فعازی  کاتازیس  هرود بوه که ن ان می ههد که 133تحسیوس
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Investigation of catalytic performance of CuMn2O4 nano-spinel in NO 

reduction and CO oxidation 

 

Behrouz Mehri Kourdlar,1*, Seyed Ali Hosseini1, Aligholi Niaei2 
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Abstract:  

In this paper, CuMn2O4 spinel were synthesized by sol-gel auto combustion method and 

characterized by X-ray diffraction and scanning electron microscopy.Activity of synthesized 

catalysts were evaluated in catalytic reduction NO with CO. XRD results show that the 

studied spinel were synthesized in single phase perovskite structure. The conversion percent 

of NO reduction and CO oxidation over CuMn2O4was 100%  in 300 oC and 150 oC 

respectively, indicating that the oxidative activity of the catalyst is superior than reductive 

activity.   

 

Keywords: nano catalyst, spinel, sol-gel, CO, NO, CuMn2O4 
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