
 porosity تخلخل

 mesopore مزوحفره

 micropore میکروحفره

 macropore ماکروحفره

 Scanning Electrons Microscope میکروسکوپ الکترونی روبشی

 Transmission Electron Microscope میکروسکوپ الکترونی عبوری

 Mercury Porosimetry ایتخلخل سنجی جیوه

 Adsorption جذب

 Langmuir theory جذب النگمیرتئوری 

 

 theory Freundlich تئوری جذب فرندلیچ

 Theory Temkin تئوری جذب تمکین

 BET Theory BET تئوری جذب

 Adsorption Isotherm دماجذب هم نمودار

 Desorption Isotherm دماواجذب هم نمودار

 Catalyst کاتالیزر

 Chemisorption جذب شیمیایی

 Physisorption فیزیکیجذب 

 Pulse Chemisorption – Pulse Titration  آنالیز کیفی –تیتراسیون پالس 

 percent metal dispersion درصد انتشار فلز

 



 Temperature Programmed (TP) Experiments آزمایش ها با برنامه دمایی

 Temperature Programmed Reduction(TPR)  احیا با برنامه دمایی 

 Temperature Programmed Oxidation( TPO) اکسیداسیون با برنامه دمایی

 Temperature Programmed Desorption( TPD) دفع با برنامه دمایی

 

 

  



 :مقدمه

مواد ها، کربن فعال، اندازه گیری مساحت سطح، حجم و توزیع منافذ، دارای کاربردهای متعددی در مطالعه کاتالیست
گیری های مختلفی جهت اندازهباشد. از این رو روشها میها و نانو لولهها، پوششها، پلیمرها، رنگدارویی، سرامیک

های مبتنی بر های میکروسکوپی و روشتوان به روشمساحت سطح و تخلخل، مورد توجه قرار گرفته است که می

بوده و شکل کامالً پایداری داشته باشد مساحت سطح کل آن به  جذب اشاره نمود. اگر یک ماده جامد غیر قابل نفوذ
هایی با ساختار متخلخل، جهت تعیین میزان تخلخل و گیری است. اما در مورد نمونهصورت تقریبی قابل اندازه

گیری دقیق مساحت ها جهت اندازهترین روشهایی وجود دارد. یکی از مهمهمچنین مساحت سطح کل آن دشواری
های مولکولی خاص در حالت گاز روی باشد که بر اساس جذب برخی گونهمی BET های متخلخل روشمونهکل ن

ها استوار است. با توجه به اهمیت تعیین میزان مساحت کل و تخلخل در نانو مواد ابتدا الزم است تا با سطح آن
 .آشنا شدمفاهیم اولیه نظیر تخلخل، اندازه تخلخل، سطح ویژه و حجم ویژه تخلخل 

 :تخلخل مفهوم

باشند که تحت عنوان تخلخل شناخته شده و بر اساس اکثر مواد جامد در داخل ساختار خود دارای حفراتی می

 .گردندبندی میاندازه، نوع و شکل خود تقسیم

 :اندازه تخلخل

توجه به میانگین صورت گرفته است، ساختار محیط متخلخل با  (IUPAC) بندی که توسط آیوپاکبراساس دسته
نانومتر با نام  05تا  2هایی بین نانومتر با نام میکروحفره، حفره 2هایی کوچکتر از تواند حاوی حفرهها، میابعاد حفره

 .نانومتر با نام ماکروحفره باشد 05هایی بزرگتر از مزوحفره و حفره

 

 بندی آیوپاک بر اساس اندازه حفرهدسته -1شکل 

 :نوع تخلخل

ها به چهار دسته زیر تقسیم ها نسبت به یکدیگر در داخل مواد متخلخل، حفرهاساس شکل و موقعیت حفرهبر 
 :شوندمی



 های راه به درحفره(passing pores) 

 های کورحفره(dead end pores) 
 های بسته حفره(closed pores) 

 های متصل به همحفره (inter-connected pores) 

 .اندها نشان داده شدهشماتیک این حفره در شکل زیر به صورت

 

 ها بر اساس شکل و موقعیتنوع تخلخل -2شکل 

 :شکل تخلخل

بندی ای و چاهکی طبقهای، قطرهدسته استوانه ای، مخروط ناقص، الیه 6شکل تخلخل براساس هندسه آن به 

 .شود که در شکل زیر به صورت شماتیک نشان داده شده استمی

 

 شکل تخلخل براساس هندسه  -3شکل 

 :گیری تخلخلاندازه



گرددکه به صورت در تعریف و بررسی تخلخل سه پارامتر سطح ویژه، حجم ویژه تخلخل و درصد تخلخل مطرح می

 :شوندزیر تعریف می

 :سطح ویژه

 :عبارتست از مساحت کل جسم متخلخل تقسیم بر جرم آن

 

 :درصد تخلخل

 مجموع حفرات تقسیم بر حجم کل جسمعبارتست از درصد حجم 

 

 :گیری مبتنی بر تصویرهای اندازهروش

شود. های مورد نظر جهت تعیین سطح ویژه و تخلخل پرداخته میپس از آشنایی با مفاهیم اولیه، به معرفی روش

فیزیکی های مختلفی جهت تعیین میزان تخلخل و سطح ویژه وجود دارد که هر یک بر اساس یک خاصیت روش

در . های تصویری اشاره کردهای مبتنی بر جذب، تفرق و روشتوان به روشباشد. در این میان میخاص استوار می
 .شودها پرداخته میادامه به معرفی مختصر هر یک از این روش

  (Scanning Electrons Microscope) میکروسکوپ الکترونی روبشی .1

از ابزارهای مورد استفاده در فناوری نانو است که با کمک پرتوهای  یکی (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی
طالعاتی از جمله توپوگرافی ا SEM. کندنانومتر را برای مطالعه تهیه می 15الکترونی تصاویر اجسامی به کوچکی 

شامل  نمونه شامل خصوصیات سطح؛ مورفولوژی شامل شکل، اندازه و نحوه قرارگیری ذرات در سطح جسم؛ و ترکیب

گذارد. با توجه به موارد اشاره شده، مشاهده سطح به سازند در خصوص نمونه در اختیار میاجزایی که نمونه را می
شود. اگر یک ماده جامد، غیر قابل نفوذ باشد، شکل پایداری دارد گیر محسوب میوسیله میکروسکوپ یک روش وقت

ها دارای ساختار متخلخل هستند است، ولی بسیاری از نمونه گیریو مساحت سطح آن به صورت تقریبی قابل اندازه
 .و تعیین دقیق سطح و میزان تخلخل در آنها با این روش ممکن نیست

  :(Transmission Electron Microscope)میکروسکوپ الکترونی عبوری .2



های متصل به هم ی تخلخلگیرگیرد و در اندازهگیری تخلخل مورد استفاده قرار میاین روش به ندرت جهت اندازه

 .محدودیت دارد. این روش تنها در مورد تعیین میزان تخلخل مواد با حفرات منظم و هم جهت، کارایی دارد

 گیری مبتنی بر پراشهای اندازهروش .3

ی آنالیزهای غیر مخربی هستند که اطالعاتی از جمله 2زاویه کوچک  Xو تفرق پرتو 1تفرق نوترون زاویه کوچک

در نانو پودرها،   3پیرامون پارامترهای ساختاری نظیر توزیع اندازه دانه )یا تخلخل(، سطح ویژه و درجه پراکندگی
ها قادر به دهند. چون این روشارائه می  nm 100-1های متخلخل در محدودهها و سیستمنانوکامپوزیت

ها اد با نفوذپذیری ضعیف هم از جمله کاربردهای آنگیری تخلخل موباشند، اندازهآنالیزحفرات باز و حفرات بسته می

از جمله  .جهت مواد نانومتخلخل به کار رود دقت پایینی خواهد داشت SAXS وقتی آید. البتهمیبه حساب 
ها توان به قیمت باال و همچنین دشواری تحلیل نتایج اشاره نمود که استفاده از آنهای این دو روش میمحدودیت

 .میزان تخلخل را محدود ساخته استجهت تعیین 

  (Mercury Porosimetry)ایتخلخل سنجی جیوه .4

ها، حجم تخلخل در سطح و حجم ماده و چگالی این تکنیک یک روش بررسی تخلخل مواد مانند اندازه تخلخل
های تخلخل گیری تخلخل با این روش به این صورت است که جیوه با فشار باال واردمطلق ماده است. اساس اندازه

توان اندازه گیری میزان فشار الزم برای مقابله با کشش سطحی مایع و ورود آن به تخلخل مینمونه شده و با اندازه
توان تعیین ها را نیز میتخلخل را محاسبه نمود. به کمک این روش نه تنها میزان تخلخل بلکه توزیع خلل و فرج

 .نمود

 های مبتنی بر جذبروش .0

باشد. اگر شرایط به ها بر پایه جذب سطحی ماده جذب شده میگیری تخلخل و سطح در این روشاندازهاساس کار 

های ماده جذب شونده روی سطح بوجود آید، باتعیین ضخامت ای اتخاذ شود که در آن یک الیه کامل از مولکولگونه

ه کرد و بنابراین براساس میزان ماده کند را محاسبتوان سطحی که یک مولکول اشغال میمتوسط یک مولکول، می
ترین مواد برای این منظور، گازها یا بخار گیری نمود. مناسبتوان مساحت سطح کل نمونه را اندازهجذب شده، می

توانند به داخل منافذی با ابعاد چند ده نانومتر نفوذ کنند. برخی از مواد هستند که ابعاد مولکولی کوچک دارند و می

گیری و و همچنین سهولت اندازه 05nm-5.4های باز در اندازه گیری تخلخلتوان به اندازهها میاین روش از مزایای
 .قیمت پایین آن اشاره نمود

 جذب(Adsorption)  

                                                           
1 Small Angle Neutron Scattering 
2 Small Angle X-ray Scattering 
3 degree of dispersion 



های گاز، مایع و یا جامد حل شده به سطح یک جامد که در بنا به تعریف عبارتست از چسبیدن اتم، یون و یا مولکول

گیرد. این شکل می  (Adsorbent)بر روی سطح ماده جاذب  (Adsorbate)یه از ماده جذب شوندهاثر آن یک ال
 .بیان گردید 1881فیزیکدان آلمانی و در سال  Heinrich Kayser واژه اولین بار توسط

 های سازندهباشد. به طور کلی در یک حجم از جسم، اتممشابه تنش سطحی، جذب نیز ناشی از انرژی سطحی می

های های واقع در سطح از آنجا که به طور کامل با اتمبوسیله پیوندهای مختلف به یکدیگر مربوط هستند. اما اتم
ت دقیق این پیوند بستگی به مواد جاذب و اند، قادرند تا مواد جذب شونده را جذب نمایند. ماهی  دیگر احاطه نشده

و جذب  (physisorption)دسته کلی جذب فیزیکیجذب شونده دارد، ولی به طور کلی فرآیند جذب به دو 
گردد. نیروی پیوند در جذب فیزیکی از نوع واندروالس و در جذب تقسیم می (chemisorption)شیمیایی

 .باشدشیمیایی از نوع پیوند قوی کوواالنسی می

 عبارتند از: اندتا به حال بیان شده جذب که برای توضیح و تشریح فرآیندی یهاتئوریترین معروف

 1تئوری جذب النگمیر 

 2فرندلیچ تئوری جذب 

  3تمکینتئوری جذب 

 تفاوت اساسی سه تئوری 

 است. Ɵنسبت به  qتفاوت کلی سه مدل نام برده شده در چگونگی تغییرات 

 مدل دمایی به صورت کلی دارای معادله زیر است:

K = Ko exp(q/RT) 

Koمقدار ثابت = 

R پابت عمومی گازها = 

T دمای جذب = 

q گرمای جذب =  

 ثابت است. Ɵبرای تمام مقادیر  qو  Kدر تئوری النگمیر مقدار 

                                                           
1 Langmuir theory 
2 theory Freundlich 
3 Theory Temkin 



 یابد.به صورت خطی کاهش می qدر تئوری تِمکین، با افزایش جذب روی سطح 

 یابد.به صورت نمایی کاهش می qدر تئوریفرندلیچ، با افزایش جذب روی سطح 

، و به علت اهمیت تئوری های مبتنی بر جذب در تعیین میزان تخلخلروشبا توجه به کاربرد و مزایای باالی 
به توضیح بیشتری در باره این تئوری و  روشها و متدهای مبتنی بر این تئوری  BETالنگمیر در ساخت دستگاه 

 پردازیم.ها با برنامه دمایی میآزمایش همچنین در ادامه به بیان سایر آنالیزهای مبتنی بر جذب مثل پردازیم.می

 :تئوری جذب النگمیر

های گاز بر روی ای مولکولدر ارتباط با جذب تک الیه 1116در سال   Irvin Langmuirتئوری النگمیر توسط 

شود. این تئوری از قانون جذب فیزیکی مولکول گاز سطح یک جامد بیان شده است که به نام خود او شناخته می

 :سطح جامد بدست آمده است که فرضیات زیر در رابطه با آن لحاظ شده است روی

سطح جسم جامد یک سطح کامال یکنواخت و همگن است، یعنی از یک نوع ماده تشکیل شده و مکان  .1

 .ها اولویت یکسان برای جذب دارندترجیحی برای جذب در سطح آن وجود نداشته و تمام مکان

ها بر روی سطح کند، در چنین شرایطی یک تک الیه از مولکولمولکول جذب نمیهر مکان بیشتر از یک  .2
 .جسم جامد جذب خواهد شد

های گاز کنشی بین مولکولآل دارند یعنی هیچ بر همهای گاز جذب شده در فاز بخار یک رفتار ایدهمولکول .3

 .باهم و با سطح جاذب وجود ندارد

 .شوندجذب سطح می ها با مکانیزمی مشابه همتمام مولکول .4

دهد باید توجه داشت که در عمل این چهار شرط به ندرت عملی شده و در واقع سطحی که جذب در آن رخ می

های جذب شونده خنثی نبوده و با یکدیگر و با سطح پر از نقایص و غیر یکنواختی است، دیگر اینکه مولکول
هایی که شوند با مولکولابتدای فرآیند جذب سطح می هایی که دردهند، مکانیزم جذب برای مولکولواکنش می

های جذب باشد و در نهایت اینکه در عمل شرایط تشکیل تک الیه از اتمشوند متفاوت میدر انتها جذب می
برای شرایط  BET از این رو تئوری جذبد. گیرشده مشکل بوده و معموال جذب به صورت چند الیه صورت می

 .شودع نقص تئوری النگمیر ارائه گردید که در ادامه توضیح داده میجذب چند الیه جهت رف

 :شودالنگمیر در تئوری جذب خود پیشنهاد نمود که جذب از طریق واکنش زیر انجام می

𝐴𝑔 + 𝑆 ↔ 𝐴𝑆 
 



باشد. ثابت تعادل مربوط به واکنش رفت و برگشت نیز به های جذب میمکان S های گاز ومولکول gA که در آن

های جذب پر نشان داده شود که بیانگر درصد مکان  θگردد. اگر میزان سطح پر شده بایبیان م K-1 وK صورت
 :باشد، در آن صورتشده می

θ =  
𝐾𝑃

1 + 𝐾𝑃
 

 

 .باشدبیانگر فشار جزئی گاز می Pکه در این رابطه 

و برای   θ ≈ KPفشار گاز بسیارکمباشد و در عمل برای گیری در شرایط آزمایشگاهی مشکل میمحاسبه و اندازه

 .باشدمی  θ ≈ 1از باالفشار گ

، و monVرا با   (STP)اگر میزان حجم گاز مصرفی برای تشکیل یک الیه در شرایط استاندارد از لحاظ دما و فشار
 :برابر است با θنشان داده شود، میزان سطح پر شده   Vبا P حجم گاز جذب شده در فشار

 

𝜃 =  
𝑉

𝑉𝑚𝑜𝑛

 

 :گرددکه در این حالت رابطه خطی النگمیر به صورت زیر بیان می

1

𝑉
=  

1

𝐾𝑉𝑚𝑜𝑛

1

𝑃
 + 

1

𝑉𝑚𝑜𝑛

 

 
 

 .را بدست آورد monVو   Kاز طریق مقادیر مربوط به شیب و عرض از مبدأ خط حاصل از رابطه فوق میتوان

باشد. به این صورت که با دانستن تعداد میهای پر شده توسط گاز مربوط به میزان مکان monVمقدار محاسبه شده 

 .توان به راحتی سطح کل را محاسبه نمودهای جذب شده و دانستن سطح اشغال شده توسط هر مولکول میمولکول



. 

 جذب تک الیه -4شکل 

 

 

 تفاوت اساسی سه تئوری 

 است. Ɵنسبت به  qتفاوت کلی سه مدل نام برده شده در چگونگی تغییرات 

 :دمایی به صورت کلی دارای معادله زیر استمدل 

K = Ko exp(q/RT) 

Koمقدار ثابت = 

R پابت عمومی گازها = 

T دمای جذب = 

q گرمای جذب =  

 ثابت است. Ɵبرای تمام مقادیر  qو  Kدر تئوری النگمیر مقدار 



 یابد.به صورت خطی کاهش می qتِمکین، با افزایش جذب روی سطح در تئوری 

 یابد.به صورت نمایی کاهش می qدر تئوریفرندلیچ، با افزایش جذب روی سطح 

 BET تئوری جذب

BET 1 از حرف اول نام سه دانشمند به نام هایبرونر(StephenBrunauer)امت ،(Paul Hug Emmett)  و
تئوری که گسترده ارائه کرده بودند، گرفته شده است. این  1138که این تئوری را در سال (Edward Teller)تلر

 .های گاز توسط ماده استوار استای مولکولس جذب چند الیهگمیر است، بر اساشده تئوری الن
شده توسط سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن  جذب و واجذببر اساس سنجش حجم گاز نیتروژن  BET سیستم

اکسید کربن و ... زدوده شود به قبل از انجام فرایند سطح نمونه باید از آب، دی  کند.درجه کلوین( کار می 77مایع )
 .شوداستفاده می ء و جریان گازای از فرایندها شامل حرارت، خالاین منظور از مجموعه

هر  پس از قرار گرفتن سلول حاوی نمونه مورد نظر در مخزن نیتروژن مایع، با افزایش تدریجی فشار گاز نیتروژن در

شود. سپس با کاهش تدریجی فشار گاز، میزان واجذب مرحله میزان حجم گاز جذب شده توسط ماده محاسبه می
شود و در نهایت نمودار حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط ماده براساس فشار نسبی گیری میماده اندازه

 ( Adsorption Isotherm)دماهم جذب و واجذب که نمودار BET نمودار .شوددر دمای ثابت رسم می
شود یک نمودار خطی است که میزان سطح موثر ماده از آن استخراج نیز نامیده می  (Desorption Isotherm)و

های ای مولکولدر مدلسازی جذب تک الیه BETتئوری  پایهبر که  BET آنالیز برای آنالیز این نمودار از .شودمی
ای که تغییر شیب حاصل می در نمودار جذب گاز ، در اولین نقطه . شوداستفاده می ،گاز توسط ماده، استوار است

ی متناظر به عنوان معیاری برای اندازه گیری سطح ویژه به کار می رود. شود آزمایش متوقف و حجم گاز جذب شده

از نیتروژن جذب شده و در به عبارتی این تغییر شیب به این دلیل ایجاد می گردد که یک تک الیه از مولکول های گ
 اینجا مکانیزم جذب تغییر می کنند که این تغییر مکانیزم به صورت یک تغییر شیب در نمودار جذب ظاهر می شود.

سازی ماده، جرم ماده آنالیز شده، فشار بخار اشباع و مدت زمان انجام آنالیز در کنار این نمودار شرایط آمادهمعموالً  
 بیان شده است.

                                                           
1BET )Brunauer-Emmett-Teller( 



 

  BET نمودار -0 شکل

 :آیدبه صورت زیر بدست می BET معادله

1

𝑣 [(𝑃0 𝑃⁄ ) − 1]
=  

𝐶 − 1

𝑉𝑚  𝐶
 (

𝑃

𝑃0

) +
1

  𝑉𝑚 𝐶
 

P  = 4/77فشار جزئی گاز جذب شده در حالت تعادل در دمایk  بر حسب پاسکال 

Po = فشار جزئی گاز جذب شده بر حسب پاسکال. 

Va = حجم گاز جذب شده در شرایط استاندارد (T=273.15K, P=1.013×105) بر حسب میلی لیتر. 
Vm  =حجم گاز جذب شده در حالت استاندارد برای تولید یک تک الیه روی سطح نمونه بر حسب میلی لیتر. 

C   =مقداری ثابت که به آنتالپی جذب گاز جذب شده روی نمونه پودری بستگی دارد. 
 .شودمیبر اساس رابطه زیر محاسبه  C مقدار پارامتر

𝑐 = exp(
𝐸1  − 𝐸𝐿

𝑅𝑇
) 

گرمای جذب برای ایجاد الیه دوم و  LEی اول و برای تشکیل تک الیه )آنتالپی(گرمای جذب 1E در این رابطه

برای گاز  c ها است. مقدار ثابتهای باالتر است و معادل گرمای مایع شدن گاز جذب شونده، در دیگر الیهالیه
برای بدست آوردن حجم گاز نیتروژن که به صورت  0.05در بازه  BETدارد. رابطهقرار  155-255نیتروژن بین 

 :شودتک مولکولی در شرایط استاندارد جذب سطحی شده است از معادله زیر استفاده می

𝑉𝑚 =
1

𝐴 + 𝐼
 

 



𝐶 = 1 +
𝐴

𝐼
 

 

I =  عرض از مبدا نمودارBET 

A =  شیب نمودارBET 

Vm ای بدست آمده از رابطه باال را روش چند نقطه(Multi Point BET)  نامندمی. 

را  Vm شود نامیده می (Single Point BET)ایتر که روش تک نقطهای سادهتوان طبق معادله زیر به شیوهمی
 .یابدبدست آورد اما دقت کمی کاهش می

𝑉𝑚 =  𝑉𝑎 (1 −
𝑝

𝑝°
)        𝑖. 𝑒.  𝑉𝑚 = 1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒⁄  

 .ای و روش چند نقطه ای تطابق خوبی خواهند داشت/. باشد، نتیجه بدست آمده از روش تک نقطه3اگر فشار نسبی 

 .شودتوسط معادله زیر تعریف می (SBET)سطح ویژه ماده

𝑆 =
𝑉𝑚 × 𝑁𝑎

𝑚 × 22400 
  

 

N = عدد آووگادرو             𝑁 =  6.022 × 1023𝑚𝑜𝑙−1  

a =  متر مربعجذب شده بر حسب میلیسطح مقطع موثر یک مولکول 

m = جرم نمونه تست شدهبر حسب گرم 

 مول گاز جذب شده در حالت استاندارد بر حسب میلی لیتر 1حجم اشغال شده توسط   = 22400

 :برای گازهای مختلف در جدول زیر آمده است  aمقدار



یند جذبآگازهای مختلف در فر -1جدول

 
 

 :ایزوترم جذب

گردد که معادل میزان ماده جذب شونده بر روی سطح جاذب است که هایی بیان میطریق ایزوترمجذب معموال از 

باشد. تابعی از میزان فشار )در مورد گازها( و یا غلظت )در مورد مایعات( ماده جذب شونده در شرایط دمای ثابت می

شود. در شکل زیر به صورت شماتیک گیری مقدار گاز واجذب شده حاصل میبلعکس ایزوترم واجذب بوسیله اندازه
 یک نمودار ایزوترم نشان داده شده است

 
 ایزوترم جذب و واجذب -6شکل 

 

های جذب، با افزایش فشار جزئی بندی کرد. در همه انواع ایزوترمتوان به شش گروه طبقههای جذب را میایزوترم

یابد تا زمانی که یک تک الیه روی سطح بوجود می شود افزایشای که جذب میبخار ماده جذب شونده، مقدار ماده
 .شودآید. افزایش فشار پس از این نقطه باعث بوجود آمدن بیش از یک الیه روی سطح می

 Ιایزوترم جذب نوع 



شود و برای ترکیباتی شود به ندرت در مواد غیر متخلخل دیده میاین نوع ایزوترم که اغلب با نام النگمیر خوانده می

 .، مناسب است( < nm 2)های بسیار ریزی هستندای حفرهکه دار

 
  Ι ایزوترم ایزوترم جذب نوع -7شکل 

 

 ΙΙایزوترم جذب نوع  
مشخص شده است،  B ای که با حرفاین نوع ایزوترم برای ترکیبات غیر متخلخل قابل استفاده است. در نقطه

 .شودتشکیل تک الیه روی سطح، کامل می

 

 ΙΙایزوترم جذب نوع  -8شکل 

  ΙΙΙایزوترم جذب نوع 

شود. در آن دیده نمی Bنوع نمایش داده شده در شکل زیر همواره یک خمیدگی رو به بیرون دارد و نقطه ای نظیر 
ها هایی است که متخلخل نبوده ونیروی جذب در آنشود و متعلق به سامانهاین نوع ایزوترم بسیار کم مشاهده می



توان شود این نوع ایزوترم را میهنگامی که سطح جذب با ماده جذب شونده مرطوب نمی .ضعیف استخیلی 

 .مشاهده کرد

 
 ΙΙΙایزوترم جذب نوع -1شکل 

 

 VΙایزوترم جذب نوع 

است   ΙΙ، شبیه ایزوترم نوع0P/P شود. در صورت کم بودن نسبتاین نوع ایزوترم برای مواد متخلخل به کار برده می
هنگامی که این نسبت خیلی بزرگ باشد، ماده دارای منافذ بسیار باریک و به صورت مویین است که در این ولی 

شود. این نوع یابد و ماده جذب شونده روی سطح متراکم میحالت میزان جذب به مقدار قابل توجهی افزایش می
ی منافذ استفاده برای تعیین توزیع اندازه شود و منحنی مربوطهای صنعتی مشاهده میایزوترم اغلب برای کاتالیست

 .گرددمی

 

 .VΙایزوترم جذب نوع  -15شکل

 



شود و جهش است، با این تفاوت که در مواد متخلخل حاوی مزوحفره دیده می ΙΙΙاین نوع ایزوترم بسیار شبیه نوع 

 .شودمیدهد. این حالت به ندرت مشاهده بسیار باالتر روی می 0P/P منحنی در مقادیر

 

 .Vایزوترم جذب نوع  -11شکل 

 VΙایزوترم جذب نوع 

شود و شکل منحنی نشان ای است که در مواد غیرمتخلخل با سطح کامالً یکنواخت دیده میاین نوع ایزوترم پله

 .دهنده جذب چند الیه روی سطح است

. 

 VΙایزوترم جذب نوع  -12شکل 

 

 VΙتواند یک هیسترسیس داشته باشد. در نوعمی Ι باشند اما نوعپذیر میبرگشتمعموالً   ΙΙΙو Ι ،ΙΙ های نوعایزوترم

 .شودنیز هیسترسیس دیده می V و

 



 

 هیسترسیس جذب و واجذب -13شکل

توان اطالعاتی در رابطه با هندسه دهنده حضور مزوحفره در ماده است و با استفاده از آن میهیسترسیس نشان
 نوع هیسترسیس با توجه به شکل حفره نشان داده شده است 0 شکل زیرها بدست آورد. در حفره

 

 انواع هیسترسییس با توجه به هندسه حفره -14شکل 

 :سازی نمونهآماده

-255گیری ابعاد حفره ها جهت آنالیز معموالً به صورت پودر با ابعاد نانومتری بوده و این روش قادر به اندازهنمونه
ای است که سطح کل آن باشد. مقدار ماده مورد نیاز به اندازهمترمربع برگرم می 1ویژه حداقل نانومتر و سطوح  0/5

های با سطح کم در گرم از ماده جهت آنالیز استفاده شده و برای نمونه 1/5متر مربع شود. به طور معمول  1بیش از 
  .گرم از ماده مورد نیاز است 2/5حدود 



ها در بایست نمونهکردن وگاز زدایی بوده که برای این منظور میخشکها شامل سازی نمونهآماده

اکسیدکربن و یا سایر دی دقیقه در خال حرارت داده شوند تا بخارآب، 10تا  15و به مدت  [180,190]℃دمای
ایع ها تا دمای مهای ماده را اشغال کرده باشند، حذف گردند. سپس نمونههایی که ممکن است حجم حفرهمولکول

شوند. البته میزان دما و زمان الزم خنک می درجه سلسیوس( -110درجۀ کلوین یا  77دمای ) شدن گاز نیتروژن
 .سازی به نوع و مشخصات نمونه بستگی داردجهت آماده

شود. گیرد و فرصت برقراری تعادل ایجاد میی بعد، نمونه در معرض مقدار مشخصی از گاز نیتروژن قرار میدر مرحله

شود. این شده محاسبه می ، مقدار گاز جذب(PVT)استفاده از رابطه گازهابا توجه به فشار گاز به هنگام تعادل و با 
های مربوط به حجم گاز جذب شده در فشارهای تعادلی ای از دادهشود تا مجموعهفرایند چندین بار تکرار می

 مختلف بدست آید.

توان از چگالی مایع آن گاز تخمین زد. با شروع آزمایش، در را می m(A (1سطح مقطع مولکول گاز جذب شده
حالت اشباع  %35نشیند که در این مرحله ماده به مرحله اول ابتدا گاز بر روی ماده جامد به صورت تک الیه می

 توان به مساحتشده و مساحت پوششی توسط هر مولکول میدر این مرحله با دانستن میزان گاز جذب رسد.می

پذیری با سایر مواد و... بسیار حائز تعیین سطح برای بررسی چگونگی فرایند سوختن، انحالل، واکنش سطح رسید.
 اهمیت است.

ها در این مرحله کنند. همچنین بعضی از تخلخلدر مرحله دوم گازها به صورت چند الیه بر روی هم رسوب می

حجم ماده پر شده است. در مرحله آخر گاز به طور کامل سطح  %75کنند که در این حالت شروع به پر شدن می
 .شودماده به حالت اشباع رسیده و پر می %100 شوند. در اینجا ها پر میماده را پوشانده و همچنین تمامی تخلخل

در مرحلۀ بعد با کاهش تدریجی  ها را ارزیابی کرد.توان ساختار حفرههای سطح میبا متراکم شدن گاز درون حفره
دهد. مانند مراحل جذب در فشار های مختلف اجازه تعادل به می دهد و واجذب رخفشار، تبخیر از سطح رخ می

. بدین ترتیب شود، محاسبه می(PVT)استفاده از رابطه گازهابا  ۀ باقی مانده،شد مقدار گاز جذبو سیستم میدهند 
 رسند.به نمودار واجذب نیز می

                                                           
 شود.نمونه مورد آزمایش که توسط هر مولکول پوشانده میسطحی از 1 



 

. 
 شماتیکی از فرایند جذب با افزایش فشار گاز -10شکل 

 

گیری شود. به این منظور اندازهسازی نمونه، برای محاسبه سطح ویژه جسم الزم است وزن نمونه در مرحله آماده

 :گیردمراحل زیر انجام می

 شودهای آزمایش را همراه با قفسه و چوب پنبه آن وزن کرده و وزن آن یادداشت مییکی از لوله).TW ( 

 شودشود و لوله آزمایش حاوی پودر وزن میمقداری پودر به لوله آزمایش اضافه می).B(W  
  شودزدایی و خنک شدن دوباره وزن میلوله آزمایش بعد از گاز).C(W 

 :شودوزن پودر وارد شده به سیستم از رابطه زیر محاسبه می

TW-C=WPW 

 :روش انجام آنالیز

ی شوند تا خشک گردند. سپس لوله هاساعت تحت گاز نیتروژن قرار داده می 1ی آزمایش به مدت ابتدا سه لوله

گیرند. یکی از لوله ها برای آنالیز و دو دقیقه در هوای آزاد قرار داده می 0آزمایش از آون خارج شده و به مدت 
شوند. لوله آزمایش حاوی نمونه در محفظه گاز زدایی قرار به کار برده می 0P ی دیگر برای کالیبره کردن فشارلوله

آزمایش دیگر با  شود. دو لولهدقیقه و خنک شدن نمونه، از محفظه خارج می 0شود. سپس با گذشت داده می
شودو لوله است، از گاز نیتروژن پر میای که عایق شدهگیرند. محفظهقرار می 0P قرارگیری در دستگاه تحت گاز

شود. سطح نیتروژن باید به طور مرتب چک شود و در صورت آزمایش حاوی نمونه و لوله ی دیگر در آن قرار داده می

ونرخ خال  (mmHg 738.52) شروع آزمایش الزم است نوع ماده، فشار اشباع نیاز نیتروژن مایع اضافه گردد. قبل از



شود. سپس لوله با آب و حمام آلتراسونیک شود. بعد از اتمام تست، پودر داخل لوله آزمایش خارج میبه دستگاه داده

 .تگردد. در شکل زیر دستگاه نشان داده شده اسشک میخ 65 ℃شده و در آون با دمای شستشو داده

 

 دستگاه آنالیز تخلخل -16شکل 

توان از هر نوع گاز خنثی که قابلیت متراکم شدن دارد، استفاده نمود ولی برای انجام یک می BET در روش

های آن کوچک و کروی شکل باشد و در  ی مولکولگیری قابل اطمینان، باید از گازهایی استفاده کرد که اندازهاندازه

 .کنترل شود دمای آزمایش به راحتی

ترین گاز مورد گازهای کریپتون، آرگون و نیتروژن انتخاب های مناسبی برای این منظور هستند. گاز نیتروژن متداول

استفاده است زیرا دسترسی به آن معموالً راحت است در صورتی که آرگون و کریپتون گران قیمت هستند، همچنین 

در مواردی که ماده حفرات ریزتری دارد از گاز آرگون . تون استمیزان خلوص نیتروژن بیشتر از آرگون و کریپ
یابد. اگر ماده مورد آزمایش ها افزایش میگیری میکروحفرهشود زیرا نفوذ آن بهتر است و دقت اندازهاستفاده می

برد و می تریشود. آنالیز توسط گاز دی اکسید کربن زمان کمکربن فعال باشد از گاز دی اکسید کربن استفاده می
 .محدود به میکرو حفره است

 BET های روشمحدودیت

ام، هنگامی روی n شود جذب در الیهیک روش تخمینی است و از این جهت که در آن فرض می  BETروش

با  C از این رو برای رفع این ایراد، الزم است ثابت. کامالً پر شده باشد، مورد انتقاد جدی استn-1 دهد که الیهمی

به برخی از پارامترهای تجربی، تصحیح شود. البته انجام این اصالحات، میزان مساحت سطح محاسبه شده را توجه 
قرار دارد، در بیشتر موارد،  5.50تا  5.3 یدر محدوده  0P/P کند، زیرا هنگامی که نسبتچندان دچار تغییر نمی

های جذب، تطابق است، داده 5.50تا  5.3 بین 0P/P افتد. هنگامی که فشار نسبیای اتفاق نمیجذب چند الیه



گیری مساحت سطح را با دقت انجام داد. توان اندازهدهند و در این هنگام معموالً مینشان می BET خوبی با معادله

هایی ناشی از انجام جذب در بیش از یک الیه و یا باالتر از حد فوق باشد، پیچیدگی  0P/P ولی هنگامی که مقدار
کمتر از حد فوق باشد، در بیشتر موارد، مقدار جذب آنقدر کم  0P/P شود. هنگامی که نسبتتراکم مشاهده میانجام 

 .گیری را با دقت انجام دادتوان اندازهشود که نمیمی

های راه به در و سطح حفره BETدهند. اما روش های راه به در اجازه عبور گاز را میدر مواد متخلخل فقط حفره

مقدار  BET کند. اگر نمونه حاوی مقادیر قابل توجهی حفره بسته باشد، روشگیری میهای بسته را اندازهحفره
گیری در این روش کند. پس خطای اندازهکند که عمالً از مقداری از آن گاز عبور نمیگیری میسطح بیشتری اندازه

گیری سطوح کم دقیق نیست و این ازه کافی برای اندازههمچنین این روش یک روش زمان بر است و به اند .باال است
 .باشدهای پودری با سایز ذره میکرومتری مناسب نمیتکنیک برای نمونه

 :BET روش کلی مزایا و معایب

 BET از بین روش های مورد استفاده در تعیین میزان تخلخل و سطح، روش های مبتنی بر جذب بویژه روش

نانومتر را داشته و همچنین سهولت اندازه گیری و قیمت  05تا  4/5ل های باز در اندازه قابلیت اندازه گیری تخلخ
پایین آن از مزایای آن محسوب می گردد. همچنین این روش این امکان را می دهد که از روی نوع ایزوترم جذب 

می توان به زمان بر بودن، برد. از محدودیت های این روش حاصل، به نوع، میزان و شکل تخلخل موجود در ماده پی
 .دقت پایین این روش برای سطوح کم و نیاز به نمونه های پودری اشاره نمود

. همانطور که بیان شد تئوری  پرداختیم به علت پر کاربرد بودن، و النگمیر   BETدر اینجا بیشتر به توضیح روش  

BET روشهای آنالیزی متفاوتی برای بهبود آنالیز رفع  توسعه یافته روش النگمیر برای رفع  عیوب آن است. به مرور
نقایص و یا آنالیزهای خاص با کاربری خاص ایجاد شد. در ادامه بسیاری از این متدهای آنالیز سطح به اختصار بیان 

 شده است. 

 تئوری مساحت سطح تک الیه النگمیر 

  تئوری تعیین مساحت سطحBET 

  تئوریBJH   : 

گرفته شده است. این تئوری روشی برای محاسبه  Halendaو  Barrett ،Joynerهای نام نام این تئوری از ابتدای

باشد. این روش برای می پر کردن منافذ مدل کلوین به روش  آزمایشی،های برای ایزوترم هاتوزیع اندازۀ حفره

 های کوچک کاربرد دارد.ها و ماکروحفرهمحدودۀ اندازه مزوحفره

 آورد.  ها را بدستحفره ایمنطقه ها، حجم وتوزیعتوان قطر حفرهروش میبا استفاده از این 



 
 BJHای از نمودار نمونه 1 شکل

دهد. در کنار این نمودار مقادیر حجم، نانومتر نشان می 1-155های ماده را در بازه ی حفرهاین نمودار توزیع اندازه 
هایی با قطر نمودار نیز بیان شده است. برای بدست آوردن توزیع اندازه حفرهی مربوط به قله سطح و شعاع حفره

 .کرد ادهاستف  MPتوان از نمودار نانومتر می 1کمتر از 

 deBoer t-Plot: 

شود. در این روش با های مواد متخلخل استفاده میگیری سطح خارجی وحجم میکروحفرهاز این روش برای اندازه
استفاده از خطوط همدما و منحنی ضخامت استاندارد، توصیف آماری از الیه و فیلم جذب شده توسط سطح مرجع 

 شود.بدون حفره حاصل می

آید. در این روش میزان جذب جهت استاندارد کردن نمودار جذب ماده بدست می Shullبر اساس روش  tنمودار 

 شود. ( بیان میtماده بر اساس ضخامت الیه جذب شده )

 MP-Method 

حجم و  است. با استفاده از این روش به اطالعاتی درمورد توزیع t-Plotای از روش این روش مدل توسعه یافته

 رسند.های ایزوترمال میاز آزمایش هامیکروحفره

 

 Dubinin Plots 

 Dubinin-Radushkevich  و مدلDubinin-Astakhov  عمومی تر ارتباط بین انرژی مشخصۀ جذب و

 کند.ساختار میکروحفره را بیان می



 

 Medek 

ها با استفاده از سایز برای تعیین توزیع حجم میکروحفره Dubinin-Radushkevichاین متد و روش از نمودار 

 کند.استفاده می هاحفره

 Horvath-Kawazoe Technique 

 آید.ابزاری است که توسط آن توزیع حجم میکروحفره بر اساس اندازه، از نمودار همدما بدست می

ای به شکل خاص کروی و استوانهبر مبنای شکل منافذ است، هر چند برای دو دسته حفره با  H-Kروش اصلی 

که متد های توسعه یافته از متد اصلی هستند نیز وجود  Saito-Foleyو  Cheng-Yangخاص  هایترتیب روش
 .دارد

 DFT Plus 

توان در بر اساس آن می . های تجربی استتئوری تابع چگالی روشی برای آنالیز کل گستره نمودارهای همدمای داده

 به تعیین پارامترهای میکرو حفره و مزوحفره رسید. یک توزیع پیوسته از حجم حفره بر اساس سایز حفره

  



 :1تعیین جذب شیمیایی

زمانی که پیوند بین سطح و جذب شونده ضعیف باشد و این پیوند با انرژی بسیار کمی قابل گسستن باشد، این نوع 
 وجذب شونده از نوع واندروالس است. بدر جذب فیزیکی نیروی بین جاذ شود.نامیده می 2جذب، جذب فیزیکی

گذارند تا را به اشتراک می خود های آزاد آخرین الیۀ الکترونیشونده الکتروندر جذب شیمیایی سطح جاذب و جذب

گرمای در نتیجه با یک پتانسیل واکنش بزرگ و این نوع جذب غیر قابل بازگشت است و معموالً .به تعادل برسند
 شیمیایی است. دنیروی بین اتمی در این حالت پیون شود.جذب باال مشخص می

 

 های جذب شیمیایی و فیزیکیبرخی تفاوت1 جدول

Property Physisorption Chemisorption 

Forces van der Waals Chemical bonding 

Hads 

(kJ mol-1) 
< 40 50-200 

Ea 

(kJ mol-1) Rare 60–100 

Isothermal 
Reversibility 

Complete Slow or none 

Extent Multilayers Monolayer 

 

های جذب شونده به علت تغییر از فاز گازی سه بعدی به فاز دوبعدی گرمای جذب ناشی از کاهش حرکت مولکول
 دهد. جذب است. این گرما اطالعاتی دربارۀ میل شیمیایی و ناهمگنی سطح به ما می

                                                           
1 Chemisorption 
2 Physisorption 



شونده از یک سد های جذبهای شیمیایی، برای اینکه جذب شیمیایی رخ دهد باید مولکولمثل بسیاری از واکنش

 ل سازی جذب عبور کنند تا بتوانند جذب سطح شوند.انرژی به نام انرژی فعا

های ماده جذب تنها یک الیه از مولکول ،شودب شونده یک پیوند شیمیایی برقرار میذاز آنجا که بین جاذب و ج

ها به صورت فیزیکی جذب ، بعد از این الیه بقیه الیههای فعال سطح را دارندشونده امکان جذب شیمیایی در مکان

  شوند.می

 

 موجبواکنش قرار دارند و  تماس با عناصردر  ،های فلزی فع البرای کاتالیزهای فلزی اینکه بدانیم چه کسری از اتم
اند و سطح آزاد هایی که درون توده فلزی کاتالیست قرار گرفتهاتم بسیار حائز اهمیت است. شوند،می تسریع واکنش

 شوند.در تماس با عناصر واکنش ندارند، در تسریع واکنش نقشی ندارند و جزء تلفات سیستم محسوب می

همچنین کننده زیر آن متغیر است. های ذاتی فلز و پایه حمایتسایز جزایر و نواحی فلز کاتالیزور بر اساس ویژگی
های متفاوت را های فلزی روی پایه نیز قرارگیری الیه فلزی با ضخامت و تعداد اتمهای مختلف الیه نشانی اتمروش

هاست و نواحی فلزی با واکنشدهندهس آنچه که برای یک کاتالیزر حائز اهمیت است سطح تما شود.منجر می

ین دلیل روش جذب . به هماثر است( بیدسترس واکنشگرها خارج ازهای درونی)ها در الیهضخامت الیه فلزی و اتم
کاتالیست مناسب است، چون در این روش جذب توسط سطح در تماس با  های فعالدرصد سایتگاز برای تعیین 

 شود.واکنشگرها انجام می



 

 نواحی فعال در معرض واکنش و جذب گاز 2 شکل

، مساحت سطح فعال فلزی، اندازۀ ذرات فعال و اسیدیته سطح 1برای تعیین درصد انتشار فلزاز روش جذب گاز 
 شود.استفاده میها کاتالیست

 شود.های روی کاتالیست تعریف میهای فعال به کل سایت، نسبت سایت2انتشار یا پراکندگی

 پراکندگی فلز فعال:

جذب شیمیایی برابر است با فعل و انفعال بین یک گاز فعال و سطح جامد از طریق به اشتراک گذاشتن الکترون بین 

 شونده و سطح جامد.های جذبمولکول

 شود که الیۀ جذب شیمیایی شده از یک تک الیه به ضخامت یک مولکول تجاوز نکند.به صورت کلی فرض می 

های فعال دارد. راندمان باال سبب بهبود واکنش شیمیایی راندمان یک کاتالیست ارتباط مستقیم با دانسیته سایت

 شود.می

 (Pulse Chemisorption – Pulse Titration) آنالیز کیفی –تیتراسیون پالس 

در جذب شیمیایی، ماده جذب شونده پیوند محکمی با سطح بر قرار می کند. در این روش با انجام تیتراسیون سطح 

با ماده جذب شونده مناسب، می توان ظرفیت جذب تک الیه برای سطح را بدست آورد، به این طریق که ابتدا میزان 

که از روی نمونه عبور می کند، تزریق می شود و سپس میزانی از مشخصی از جذب شونده در جریان گاز حامل، 

ماده جذب شونده که جذب سطح نشده است توسط دتکتور دستگاه اندازه گیری می شود. با استفاده از این روش 

 می توان به نتایج زیر دست یافت:

 ( میزان مصرف ماده جذب شونده1)

 ( سطح فعال فلزی2)
                                                           
1 percent metal dispersion 
2 dispersion 
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Exposed active sites 

 
 

    
 

   
 

  
 

 

  
 

 

    
 

 
 

 

   

 

 

 

 

Adsorbed gas 



  ( دیسپرژن فلز3)

و هلیوم  نیتروژن از  شود و گاز حامل آنها به ترتیبیتراسیون از گاز  هیدروژن یا منواکسید کربن استفاده میبرای ت

یابد که تزریق گاز تیتراسیون تا زمانی ادامه می درجه حرارت اتاق فرایند باید ثابت نگه داشته شود. شود.استفاده می

 به اشباع برسد.

 
 

معموالً برای مخلوط کردن دو نوع گاز به عنوان گاز بی اثر با گاز فرآیند، باید دو نوع گاز انتخاب شوند که رسانایی  

نیتروژن و یا آرگون مخلوط شود نه با  باید با TPRحرارتی متفاوت داشته باشند.  مثال گاز هیدروژن در فرآیند 

 هلیوم.

 گروه دوم مخلوط شود.یکی از گازهای  گروه یک با باید گاز  کالً 

 هلیوم، هیدروژن -1

 نیتروژن، آرگون، مونوکسید کربن، دی اکسید کربن -2



 

 گازی که جذب نشده است نمودار چین نمودار گاز تیتراسیون تزریقی در گاز حامل است، نمودار قرمز رنگ، خطگاز جذب نشدهسیگنال ناشی از  1 نمودار

. همانطور که از نمودار نمایان است در اولین محل سطح زیر نمودار باال نشان دهنده میزان گاز جذب نشده است

شود و در پیک سوم این مقدار باز این نمودار دارای پیک می صفر است، در پیک دوم گاز دفعیپیک نمودار سیگنال 

 شود.یابد، تا اینکه در پیک بعی تقریبا نمودار دفع گاز بر نمودار تزریق گاز تیتراسیون منطبق میافزایش می

 آید.ل گاز تزریقی بدست میکبرای محاسبه میزان گاز جذب شده از تفاضل گاز دفعی از 

 (Temperature Programmed (TP) Experimentsدمایی)آزمایش ها با برنامه 

 

  احیا با برنامه دمایی (TPR)  (Temperature Programmed Reduction) 

احیا با برنامه دمایی روشی برای تعیین خواص احیا پذیری مواد در دماهای مختلف می باشد. در این روش مخلوط 

کرده و همزمان دمای نمونه با نرخ دمایی خطی افزایش می یابد. در اثر از روی مواد جامد نمونه عبور گاز احیا کننده 

یری نمونه مورد آزمایش ذشود که بیانگر میزان احیا پمصرف هیدروژن در این فرآیند، سیگنالی از دستگاه ارائه می

  واکنش دست یابیم. توانیم به انرژی فعال سازیباشد. اگر این آزمایش را با نرخ دمایی دیگری تکرار نماییم میمی



 

تواند آرگون یا نیتروژن باشد نه شود.) گاز حامل میگاز هیدروژن به عنوان گاز فعال به گاز حامل تزریق می 0%

 هلیوم(  

 معادلۀ واکنش گاز هلیوم با فلز اکسید شده عبارت است از:

O2+ H 3O2Ce  2+ H 22CeO 

 توان این فرایند را دید.در شکل زیرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کنید. این نمودار سیگنال بر حسب دما است. را مشاهده می TPRای از نموداردر شکل زیر نمونه

 

 

2CeO2 + H2  Ce2O3 + H2O 

 

 شماتیک فرایند احیا 1 تصویر



 

 

 

 های دمایی مختلفبرنامهبرای تغییرات سیگنال  زمان -زمان و سیگنال-دمانمودار  2نمودار



 

 معادل نمودارهای قبلی TPRنمودار  3 نمودار

 Heating Rate & Peak Temperature 2 جدول

 

 

 ( اکسیداسیون با برنامه دماییTPO )(Temperature Programmed Oxidation) 

گیری تغییر حاصل شده در گیری شدت اکسید شدن مواد جامد از طریق اندازهاکسیداسیون با برنامه دمایی روشی برای اندازه

به عنوان گاز  باشد. برای این عملیات جریان رقیقی از اکسیژنترکیب گاز اکسیدکننده بعد از افزایش دمای نمونه مورد بررسی، می

 باید به دام انداخته شوند. 2COو  COشود. در این عملیات، محصوالت اکسیداسیون از قبیل اکسنده مصرف می



 TPRدما مانند  شود.گاز اکسیژن به عنوان گاز فعال به همراه گاز حامل مناسب مثل هلیوم استفاده می %0تا  2طی این عملیات از 

اکسیدکربن یا منواکسید دهد و کربن اکسید شده و گاز دیش میگاز اکسیژن با کربن یا فلز واکن. کندتغییر می به صورت خطی

 نامند.می TPOدمای حاصل را نمودار -کند. نمودار سیگنالشود. این گازها جمع آوری شده و سیگنالی تولید میکربن آزاد می

 شود.میرسوب کربن از کک، کربیدها و پایه حمایتی کربن استفاده از این روش برای ردیابی کربن در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C + CO2 = 2CO 

 

 ایند اکسیداسیونرشماتیک ف2 تصویر 



 

 TPOای از نمودار نمونه 4  نمودار

 

 زمانبر حسب  نمودار سیگنال خروجی بر حسب زمان و تغییرات دما 5 نمودار

 ( دفع با برنامه دماییTPD) (Temperature Programmed Desorption) 

ها بر روی سطح مواد از طریق بررسی میزان دفع بر حسب افزایش گیری میزان جذب مولکولدفع با برنامه دمایی روشی برای اندازه

ای از مواد را شناسایی شده و مشخصه ویژهتوانند در جریانی از گاز حامل خالص دفع های جذب شده میباشد. مولکولدما می

باشد. ها میها برای تعیین خواص اسیدی کاتالیست از قبیل زئولیتنمایند. دفع با برنامه دمایی آمونیاک یکی از رایج ترین آزمایش

  باشند.های بازی نیز به طور مشابه از طریق دفع با برنامه دمایی دی اکسید کربن قابل شناسایی میسایت



 

 با آمونیاک TPDشماتیک فرایند  3 تصویر

 

 

 

 

 

 

گازهای  3 جدول
مورد استفاده در 

 هریک از انواع آنالیز ها

 

 6 نمودار 7 نمودار


