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1. Bevezetés
A kétfémes katalizátorok nagy jelentőségét először a benzin katalitikus reformálása
bizonyította. 1968 óta, amikor bevezették az alumíniumoxid hordozós Re-Pt reformáló
katalizátort, ami több mint egy évig tartó üzemelés alatt is megőrizte aktivitását, a hordozós
kétfémes katalizátorok előállítása és alkalmazása nagy tudományos és ipari érdeklődésre tett
szert.1,2
A hordozós fém katalizátorok tervezésében kulcsfontosságú tényező a célreakció
mechanizmusának, és annak ismerete, hogy a katalitikus reakció adott lépésében a különböző
típusú aktív helyeknek mi a szerepe. A kétfémes felületi képződmények kialakulását irányító
felületi kémia megértése sok éve a kutatások célja. Az e területen tett hatalmas erőfeszítések
ellenére a kutatások középpontjában még mindig ugyanaz áll, azaz (i) hogyan lehet
kontrollálni azokat a felületi reakciókat melyek a kétfémes felületi helyek kialakulásában részt
vesznek, (ii) hogyan lehet létrehozni a két fém között szoros kapcsolatot és kölcsönhatást.
A hordozós kétfémes katalizátorokban a katalitikus viselkedését meghatározó
legalapvetőbb tényezők: (i) a felületi összetétel, (ii) a lehetséges elektronikus kölcsönhatások
a két fém között (iii) mind két fém jelenléte fémes állapotban vagy az egyik fémkomponens
ionos formában történő stabilizációja, és (iv) a kétfémes részecskékben a módosító fém térbeli
megoszlása a felületen (adott topológiával rendelkező helyek véletlenszerű vagy
kedvezményezett elfoglalása).2,3,4,5
2. Irodalmi összefoglalás
A hordozós kétfémes katalizátorok felületi összetételének és szerkezetének módosítására
számos eljárást fejlesztettek ki. A hordozós fém katalizátorok esetében főként az a cél, az
aktív fázist, vagy a hordozót szelektíven módosítsuk egy második fémmel.
A kétfémes katalizátorok előállítására többféle módszer létezik, mint régebbi
hagyományosnak mondhatók, valamint új megoldásokat és fémprekurzorokat alkalmazók. A
hagyományos módosítási eljárások közé tartozik a ko-impregnálás, a konszekutív
impregnálás, a ko-adszorpció, a konszekutív adszorpció, az ion csere, a kicsapás-lecsapás és
az együttes lecsapás.
A hagyományos katalizátor előállítási technikákban a kétfémes felületi képződmények
mindkét fém előadszorbeált prekurzorának reduktív vagy oxidatív atmoszférában történő
magas hőmérsékletű bomlása során jönnek létre. Ezek a módszerek nem mindig a
leghatékonyabb eljárások arra, hogy szoros fém-fém kapcsolatot tartalmazó, nanoméretű
fémrészecskéket hozzunk létre. Széles körben elterjedt használatuk ellenére korlátozott
ismereteink vannak azokról a felületi reakciókról, amelyek a hordozós kétfémes felületi
helyek kialakulásáért felelősek az említett katalizátor előállítási technikákban.
A fentiek miatt kívánatos nem-hagyományos módszerek, mint például a „felületre
rögzítés” (anchoring) irányított felületi reakciókkal (Controlled Surface Reaction= CSR), a
szol-gél technikák, a pulzáló lézeres leválasztás, a szolvatált fém atom eloszlatási módszer, a
heterogén két magvú komplexek vagy fémklaszterek alkalmazása a hordozós kétfémes
katalizátorok előállítására. A CSR-t felhasználó két nem-hagyományos megközelítésről, az
elektrokémiai és fémorganikus útról ismeretes, hogy alkalmas olyan kétfémes katalizátorok
előállítására, melyekben biztosan létrejön a közvetlen fém-fém kölcsönhatás.
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A IUPAC ajánlásának megfelelően „azt a leválasztást, amelyben erős (például kovalens)
kötés alakul ki a hordozó és az aktív elem között, felülethez történő rögzítésnek (anchoring)
vagy beültetésnek (grafting) nevezzük. Ezt a hordozó felületén lévő funkciós csoportok
(például hidroxil csoportok) és egy megválasztott alkalmas szervetlen vagy fémorganikus
vegyület közötti kémia reakció révén érjük el”.6
Elméletileg a hordozóhoz kémiai kötéssel rögzített felületi helyek száma nem lépheti túl a
mono-réteg borítottságot, azonban néhány „felületre rögzítés-hidrolízis”, vagy „felületre
rögzítés-leválasztási reakció” ciklus segítségével többszörös rétegek is nyerhetők.6 Továbbá a
felülethez történő rögzítés segítségével, az átmeneti fém ion és a hordozó között létrehozott
erős kémiai kölcsönhatás révén megelőzhető a nagyobb fém részecskék képződése, a felületi
migráció és a szintereződés a rákövetkező hőkezelés alatt. Ellentétben az impregnálással
létrehozott és főként fizikailag adszorbeált részecskékkel, a felülethez történő rögzítés
nanoméretű fém részecskéket vagy atomilag diszpergált ionos felületi helyeket eredményez.
1984-ben párhuzamosan és egymástól függetlenül Margitfalvi7, Travers8 és Nuzzo9 a
kétfémes katalizátorok előállítására új utat írtak le, amely a IVa oszlop elemeinek
fémorganikus vegyületei a és hordozós Pt, Rh valamint Ni fém klaszterek közötti reakción
alapul. Először jól definiált fém nanorészecskéket tartalmazó egyfémes katalizátorokat
állítottak elő, melyeket azután egy fémorganikus molekulával, azaz a második fém
prekurzorával reagáltattak, ennek eredményeként kétfémes katalizátorhoz jutottak.
A felületre rögzítési lépés alatt a fémorganikus prekurzor csak részben bomlik el a
fémrészecskén, és felületi fémorganikus képződmények (Surface Organometallic Species=
SOMS) stabilizálódnak a fémen. A SOMS-ben a fémorganikus prekurzorok megtarthatják
szerves ligandumjaik, azaz alkil csoportjaik egy részét. Az alkalmazott, egymástól eltérő
fémorganikus megközelítések (CSR-k,3,7,10,11 felületi fémorganikus kémia fémeken
(SOMC/M)4,12,13,14,15 és kémiai gőzfázisú rétegleválasztás (Chemical Vapor Deposition=
CVD)16) közös jellemzője, hogy olyan felületi kétfémes helyeket eredményeznek, melyekben
szinte kizárólag módosító-aktív fém kölcsönhatás van jelen.
Ahogyan Margitfalvi és munkatársai első közleményében találtató,7 a nemesfémeken vagy
átmeneti fémeken adszorbeált hidrogén hajtóerőként szolgál ahhoz, hogy a kétlépéses
eljárásban alkalmazott felületi reakció szelektivitását szabályozza. A két fő lépés a következő:
(i) az ónvegyület felülethez történő kötése (I. lépés), (ii) a kialakult óntartalmú SOMS
elbontása hidrogén vagy oxigén atmoszférában (II. lépés). Az alapvető felületi kémia, amely
az egyfémes, hordozós Pt katalizátor ón-tetraetillel történő módosításában szerepet játszik, az
alábbi egyenletekkel írható le:
PtHads + Sn(C2H5)4 → Pt-Sn(C2H5)(4-x) + x C2H6
PSC
Pt-Sn(C2H5)(4-x) + (4-x)/2 H2 → Pt-Sn + (4-x) C2H6
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A hordozós platinán adszorbeált hidrogén és az Sn(C2H5)4 között lejátszódó CSR
közvetlen Sn-Pt kölcsönhatást eredményez, ami az elsődleges felületi komplex (Primary
Surface Complex= PSC) hidrogén atmoszférában történő bontása után is megmarad (lásd (1)
és (2) reakció).17 A végeredmény Sn-Pt ötvözet típusú felületi képződmény, amit Mössbauer
spektroszkópia segítségével bizonyítottak.17 Ez az út a platina klaszterek mono-rétegben
(monolayer) történő borításához vezet.7,10
Az (1) felületi reakciót, amely az ón-tetraetil és a hordozós platinán adszorbeált hidrogén
között megy végbe, gyakran I. ónkötő lépésnek nevezik. Az ónrögzítés anyagmérlege
kiszámítható az I. és II. lépésben képződött szénhidrogének mérése alapján. Ez lehetőséget ad
arra, hogy kiszámítsuk az x értékét (x= 4nI/(nI + nII), ami nem más, mint az I. ónkötő lépés
során reagált alkil csoportok száma. Ily módon az I. ónkötő lépés sztöchiometriája
meghatározható.10
A SOMC/M technikát olyan módszernek tekintették, ami az alap katalizátort a
módosítóval mono-réteg borítottságban befedő kétfémes katalizátorok előállítására szolgál.
Ahogyan ezt a Ref.12-ben hangsúlyozták: „a SOMC abban különbözik a fémorganikus CVDtől, hogy a SOMC mono-rétegnél kisebb borítottságú felületeket eredményez, míg a CVD
többréteges borítottságú (multilayer) anyagok előállítására szolgál”.
A korábbi eredmények azt mutatták, hogy a felülethez történő rögzítés és a kialakult
SOMS elbontására szolgáló lépés nem mindig különíthető el teljes mértékben.10 Az általunk
és a más kutatócsoportok által kifejlesztett módszer közötti alapvető különbség: a mi
megközelítésünk törekszik arra, hogy térben és időben elkülönítse a SOMS kialakítására és
elbontására szolgáló I. és II. lépést (lásd (1) és (2) reakció).
Ki kell emelni, hogy kizárólag ón-fém kölcsönhatás kialakulásának biztosítása érdekében
az I. ónkötő lépésben új megoldásokra van szükség, hogy elkerülhessük a felületi OH
csoportok részvételével végbemenő mellékreakciókat és az ón-tetraalkil vegyület hordozóra
történő adszorpcióját.7,10 Az I. ónkötő lépés során az ón-hordozó kölcsönhatás minimalizálása
és az ón-fém kölcsönhatás maximalizálása céljából a következő reakciókörülményekre kell
törekedni: (i) viszonylag alacsony kiindulási ón-tetraalkil koncentráció; (ii) alacsony reakció
hőmérséklet; (iii) rövid reakcióidők; (iv) az (1) reakció gondos elkülönítése a (2)
reakciótól.7,10 A fenti körülmények betartása biztosítékot jelent arra, hogy az ón rögzítése
kizárólag a platinára (vagy más fémre) történjen, és az ón-hordozó kölcsönhatás
visszaszoruljon. Azonban a fenti megkötések hátrányosak abból a szempontból, hogy a
felületre rögzíthető ón mennyiségét erősen korlátozzák. A kizárólag a fémre kötött ón
mennyiségét a fém részecskék felületén létrejött elsődleges felületi komplex (PSC) kémiai
természete szabályozza. A fémbevitel korlátja (i) az ónrögzítéshez rendelkezésre álló felületi
platina atomok adott számából és (ii) a kialakult PSC alkil csoportjai által okozott sztérikus
gátlásból ered.
Amint az a kutatócsoport korábban elért eredményekből kitűnik, a felületre köthető ón
mennyiségét jelentősen befolyásolja a felhasznált ón-tetraalkil vegyület alkil csoportjainak
mérete.18 Egy meghatározott borítottságon túl, a kialakult PSC sajátságos árnyékoló hatással
rendelkezik. Minél hosszabb az alkil lánc, annál nagyobb az árnyékoló hatás. Ismeretes, hogy
a platina részecskeméretétől függően, az Sn(CH3)4, Sn(C2H5)4, és Sn(C4H9)4 alkalmazása
mellett a mono-réteges borítottságokhoz a következő Sn/Pts arányok tartoznak: 0.6, 0.4, és
0.3.18
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Az ebben az értekezésben összefoglalt munkánk során irányított felületi reakciókat (CSR)
alkalmaztunk olyan különböző típusú Ex-My (E= Sn, Ge; M= Pt, Pd, Rh, Ru) általános
képlettel leírható hordozós katalizátorok előállítására, melyeket egyszerre jellemez a nagy
E/M arány és a kizárólagos fém-fém kölcsönhatás.
Fő célunk volt, hogy rámutassunk az CSR-kon alapuló katalizátorkészítés előnyeire. A
feladat sikeres megvalósításához:
• Meg kellett találni annak a módját, hogy miként lehet növelni a hordozós fémhez
rögzített Sn (vagy Ge) mennyiségét anélkül, hogy a módosítót a hordozóra juttatnánk.
• Részletesen tanulmányoztuk (i) az ón prekurzor nagy feleslegében; (ii) hidrogén
feleslegben; (iii) nyomnyi mennyiségű oxigén jelenlétében lejátszódó felületi
reakciókat.
• Feltárni kívántuk a reakció körülményeinek és az ón prekurzor vegyület típusának az
ón rögzítési reakció szelektivitására gyakorolt hatását.
• Vizsgáltuk a hőmérséklet programozott bontási (TPD) görbék alakjának a függését az
Sn/Pts aránytól és a felületi fémorganikus képződmény típusától. A TPD görbék
„ujjlenyomat” jellegét felhasználtuk az ónnal módosított katalizátorok jellemzésére.
• Igazolni szándékoztuk, hogy a SOMS-k hidrogénben történő bontása kizárólag ötvözet
típusú Sn-Pt felületi képződményeket, oxigénben történő bontása pedig az aktív fém
felületére rögzített SnOx-ból álló Lewis sav típusú felületi helyeket eredményezett.
• Az előállított két- és többfémes katalizátorokat CO és H2 kemiszorpció, TPR, XPS,
FTIR, Mössbauer és EXAFS spektroszkópia segítségével kívántuk jellemezni.
• Bemutattuk, hogy a hordozós Pt katalizátorokon kapott kinetikai eredmények új
információkkal szolgáltak az SnR4 típusú vegyületek platinára történő rögzítésének
elemi lépéseiről.
• Tanulmányoztuk a magas Sn/Pts aránnyal rendelkező Sn-Pt/Al2O3 katalizátorok
előállításának sajtosságait.
• “One pot ” cirkulációs reaktor rendszert alkalmaztunk alumíniumoxid hordozós Pt és
Re-Pt katalizátorok ón-tetraetillel történő módosításra.
• A CSR-kat felhasználtuk különböző hordozós fém katalizátorok (M= Pt, Pd, Rh és Ru)
redukáltsága fokának kvalitatív meghatározására.
• Új típusú szelektív katalizátorokat kívántunk előállítani különféle szerves kémiai
hidrogénezési reakciókhoz, a benzinreformáláshoz és CO alacsony hőmérsékletű
oxidációjához.
3. Kísérleti rész
Az I. ónkötő lépés kivitelezésére két különböző reaktort, kevert tank reaktort és
cirkulációs reaktort használtunk (ez utóbbi részletes leírását a Ref. 8 tartalmazza). A frissen
redukált alap katalizátort levegő kizárása mellett töltöttük be a kevert tankreaktorba és Ar
vagy H2 atmoszféra alatt zagyosítottuk. Az I. ónkötő lépést a módosító prekurzorának a
reaktorba történő injektálásával indítottuk, ezt a reakciót a fejlődő szénhidrogének
mennyiségének mérésével követtük. Az I. ón rögzítési lépés során három megközelítést
alkalmaztunk a két és többfémes katalizátorok előállítására: (i) előállítás a fémen előadszorbeáltatott hidrogén jelenlétében (argon atmoszféra); (ii) előállítás hidrogén feleslegben
(hidrogén atmoszféra); (iii) előállítás nyomnyi mennyiségű oxigén jelenlétében (preadszorbeált hidrogénnel történő reakció közben, adott időpontban oxigén injektálása az argon
atmoszférába).
A minták tiszta oldószerrel történő mosása és vákuumban történő szárítása után a SOMS
elbontását (II. lépés) hőmérséklet programozott bontási (TPD) technikával végeztük mind
reduktív (hidrogén) mind oxidatív (levegő vagy oxigén) atmoszférában.
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Az I. és II. lépés alatt fejlődött szénhidrogén mennyiségét (nI, mol gcat-1 és nII, mol gcat-1)
gázkromatográfiásan mértük. Ez lehetőséget adott az ón (vagy germánium) rögzítés teljes
anyagmérlegének meghatározására. A rögzített ón mennyiségére ily módon számított értékek
jó egyezést mutattak a királyvizes feltárás után atomabszorpciós spektroszkópiával
meghatározott értékekkel.
Az x értéke (x= 4nI/(nI + nII) (lásd (1) reakció) szintén számítható az anyagmérleg alapján.
Ezen az úton meghatározható volt az ón rögzítési reakció sztöchiometriája.
Az előállított két- és többfémes katalizátorokban a hozzáférhető fématomok számát CO és
H2 kemiszorpció segítségével határoztuk meg. A platina, az ón és az Sn-Pt katalizátorok
előkezelések hatására végbemenő oxidációs állapota változásának vizsgálatára EXAFS és
Mössbauer spektroszkópiát alkalmaztunk. A hordozós Sn-Pt katalizátorokban az Sn
redukáltsága mértékének vizsgálata TPR és XPS mérésekkel történt. Az „Sn4+-Pt” felületi
aktívhely együttesek kialakulását Mössbauer és FTIR spektroszkópia segítségével követtük
nyomon. Az Sn-Pt/SiO2 katalizátorokban az Sn oxidációjának és redukciójának reverzibilis
voltát in situ EXAFS és Mössbauer spektroszkópia segítségével határoztuk meg. Az CSR-k
segítségével előállított katalizátorok aktivitását és szelektivitását alacsony hőmérsékletű CO
oxidációban, különféle szerves vegyületek hidrogénezésében, szénhidrogének átalakításában
és benzinreformálásban vizsgáltuk.
4. Új tudományos eredmények
Az ón és germánium fémorganikus vegyületeinek (Sn(CH3)4, Sn(C2H5)4,
(CH3)3SnSn(CH3)3 és Ge(C2H5)4) és a különböző hordozókra (SiO2, Al2O3, MgO és aktív
szén) felvitt fémrészecskék felületére történő rögzítésének új sajátosságait tártuk fel. A
dolgozat tárgyalja a felülethez történő rögzítés egyes lépéseinek és kémiájának részleteit. Az
CSR-k paramétereinek szisztematikus változtatása lehetővé tette olyan különféle hordozós
két- és többfémes katalizátorok előállítását, melyekben a rögzített módosító fém nagy
mennyiségben van jelen. Ebben az értekezésben a fő hangsúlyt az ónnal módosított hordozós
platina katalizátorok előállítására helyeztük.
• Számítógépes modellezés eredményei (lásd 1A-B. ábra) jelezték, hogy a mono-rétegben
felvitt ón, amely -Sn(C2H5)3 és -Sn(C2H5)2 felületi képződményekből állhat, az Sn/Pts
arányra maximálisan 0.31-0.38 illetve 0.37-0.47 közötti értéket eredményezhet (Sn- a
rögzített ón mennyisége, Pts- a felületi Pt atomok száma).

A

B

1. Ábra. Három platina atomi rétegből álló Pt klaszterre rögzített SOMS számítógépes
modellezése. A - SnR3 rögzítése (felülnézet); B - SnR2 rögzítése (oldalnézet).
•

Bizonyítottuk, hogy a hidrogén felesleg alkalmazása az ón kötő lépés során nagymértékű
koordinatív telítetlenséget eredményez. Alacsony Sn/Pts arány mellett ebben az esetben
értük el a legmagasabb x értéket. (x= 3.3).
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•

•

Az Sn/Pts arányok növelése a kétfémes katalizátorokban az ón tetraalkil vegyület számára
új kötőhelyek létrehozását igényelte. Kulcsfontosságú volt megfelelő reakció
körülményeket találnunk ahhoz, hogy a kialakult PSC-ben az x sztöchiometria
megváltozzon, (a koordinatív telítetlenség nőjön), és így arra késztessük az ón-tetraalkil
vegyületet, hogy második rétegben rögzüljön.
Kimutattuk, hogy nyomnyi mennyiségű oxigén hozzáadása azonnali etilén képződéshez
vezet. (lásd 2. ábra). Ez jelezte azt, hogy az ón rögzítés felületi kémiája megváltozott.

O2

2. Ábra. Oxigén bevezetése az ón rögzítési lépés során. Kiindulási katalizátor: 3 t % Pt/SiO2.
A- a gázfejlődés időfüggése az I. ónkötő lépés során: ()- etán és ()- etilén.
Az ónrögzítési reakció körülményei: Tr= 50oC, Sn0/Pts= 1.72, (Sn/Pts = 0.88), oldószer:
benzol; 20 cm3gcat-1, O2 hozzáadása az 50-ik percben, nyíl jelzi.
B- a kialakított SOMS bontásának TPD görbéi. Az ónkötő lépés alatt: ()- atmoszféra:
adszorbeált hidrogén jelenléte (Ar) (Sn/Pts= 0.39) ()- oxigén hozzáadása (Sn/Pts= 0.88).

•

Ebben az esetben az oxidált felületi fémorganikus képződményben az oxigén atom
magános elektron párja vesz részt az ón prekurzor rögzítésében. Ahogyan a kötőhelyek
száma tovább nőtt, úgy jelentősen növekedett a rögzített ón mennyisége.
A 3 t % Pt/SiO2 katalizátor Sn(C2H5)4-lel történő módosítása során kapott eredményekre
támaszkodva, az ón multi-rétegeknek ón-tetraalkil feleslegében történő felépülését
eredményező folyamatokat az alábbi egyenletekkel írhatjuk le:

→ Pt-SnR3 + RH
Pt-SnR3 + x Hads. → Pt-SnR(3-x) + x RH
Pt-SnR(3-x) + n SnR4 → Pt-{SnR(3-x)-(SnR4)n}
Pt-{SnR(3-x)-(SnR4)n} + n y Hads → Pt-{SnR(3-x)-(SnR(4-y))n} + n y RH
Pt-{SnR(3-x)-(SnR(4-y))n} + m SnR4 → Pt-{SnR(3-x)-(SnR(4-y))n-(SnR4)m}
PtHads. + SnR4

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

MLSC

A (3) és (4) reakció az PSC-ek és a koordinativen telítetlen PSC-ek kialakulását írja le. A
koordinativen telítetlen PSC-ek kölcsönhatásba lépnek a nagy feleslegben alkalmazott
SnR4 vegyülettel, második rétegben lévő felületi képződmények (Surface Species in
Second Layer= SSSL) létrejöttét eredményezve. Az SSSL-ek kialakulásában ón-ón datív
kötések játszanak szerepet. Hidrogén felesleg jelenlétében az SSSL-ek részleges
hidrogenolízisen mehetnek keresztül, ami második rétegbeli koordinatíven telítetlen
képződményeket eredményezhet, ((6) reakció). Ez utóbbiak szintén kölcsönhatásba
léphetnek az ón-tetraalkillel ((7) reakció). A végeredmény többrétegű felületi képződmény
(Multilayered Surface Complex= MLSC) lesz a Pt felületén. A reakciókörülmények
szisztematikus változtatásával lehetőség nyílik arra, hogy részlegesen dealkilezett Pt-
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•

{SnR(3-x)-(SnR(4-y))n} egységeket állítsunk elő a kívánt x, y és n értékekkel. Meg kell
jegyezni, hogy a (3)-(7) reakció oldószer jelenlétében megy végbe.
Számítógépes modellezéssel leírtuk a második ón réteg -Sn(C2H5)4 formában történő
kialakulását az -Sn(C2H5)3 és -Sn(C2H5)2 egységeket tartalmazó PSC-hez koordinálódva
(lásd 3A-B. ábra). Az ábrákon látható, hogy az ónorganikus helyek második rétege a
platina helyek teljes felszínén (mind a felső részén, mind az oldalán) kialakulhat.

A

B

3. Ábra. A két-rétegű ónorganikus képződmények (SSSL) kialakulásának számítógépes
modellezése. A- az SnR4 rögzítése az -SnR3 helyekre (felülnézet); B- az SnR4 rögzítése az SnR2 helyekre (oldalnézet). Pt- kék; Sn- zöld; R az első rétegben lévő -SnR3
képződményekben - sötétkék; R az első rétegben lévő -SnR2 képződményekben - sárga; R a
második rétegben lévő SnR4 képződményekben - lila.
•

Az I. ónkötő lépésben a hidrogén felesleg használata során a Pt ónnal történő módosítása
Sn/Pts= 2 arányig igen szelektív volt, a felvitt ón 100%-át sikerült a platinához kötni, ami
a II. lépésben Sn-Pt ötvözet fázisokat eredményezett. Az I. ónkötő lépésben, nyomnyi
mennyiségben hozzáadott oxigén hatására még viszonylag kis Sn0/Pts arányoknál is nagy
Sn/Pts értékeket lehetett elérni. Ezzel az ónrögzítési módszerrel előállított Sn-Pt/SiO2
katalizátorokban 2,9 volt az elért legmagasabb Sn/Pts arány. Az 1. Séma szemlélteti a
különböző mértékben dealkilezett és különböző környezetben lévő SSSL-k kialakulását
hidrogén feleslegben, illetve nyomnyi mennyiségű oxigén jelenlétében.

1. Séma Hidrogén feleslegben illetve nyomnyi mennyiségű oxigén jelenlétében kialakuló
felületi fémorganikus képződmények.
•

A SOMS bontása során kapott TPD görbék jellege erősen függött az Sn/Pts aránytól és a
rögzített felületi fémorganikus képződmény típusától (lásd 4. ábra). A TPD görbék
dekonvoluciójával (felbontásával) nyert görbesereg azt mutatta, hogy egy adott
összetételű felületi képződmény elért egy bizonyos stacioner felületi koncentráció értéket,
ami az adott típusú képződményből a teljes borítottságnak felelt meg. A következő
lépésben megkezdődött a következő felületi képződmény réteg felépülése, melynek
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bontása magasabb hőmérsékletet igényelt (PSC→
→ SSSL→
→ MLSC→
→ OMSAS=
Organometallic Species Anchored to the Support). Az új TPD csúcsok lépcsőzetes
megjelenése azt jelzi, hogy az Sn0/Pts arány növelésével az óntartalmú rétegek lépésről
lépésre épülnek fel (lásd 5. ábra).

1 7 0 oC

2 0 0 oC

1 1 0 oC
2 0 0 oC

1 4 0 oC

2 6 0 oC

4. Ábra. A TPD csúcsok felbontása (dekonvolució). A- Sn/Pts= 0.67; B- Sn/Pts= 1.33; CSn/Pts= 1.64. Katalizátor: 3 t % Pt/SiO2. (), Mért görbe és (), illesztett görbe.

5. Ábra. A dekonvolucióval felbontott TPD görbékhez rendelhető etán mennyiségének
függése az Sn/Pts aránytól. A TPD csúcsok maximumának hőmérséklete: A- (%), 20oC; (%),
50oC; ("), 80oC és ("), a 80oC-ig megjelenő első három csúcshoz tartozó etán
mennyiségének összege; B- (%), 110oC; (%), 140oC; ("), 170oC és ("), 200oC. Az
ónrögzítési reakció körülményei: oldószer: benzol, Tr= 50oC, atmoszféra: adszorbeált
hidrogén jelenléte (Ar). Katalizátor: 3 t % Pt/SiO2.
•

•

A SOMS hidrogénben történő elbontása hordozós, ötvözet típusú Sn-Pt felületi
képződmények kizárólagos képződéséhez vezet. Amint az adszorbeált CO FTIR adataiból
és a Mössbauer spektroszkópiás eredményekből kitűnt, az Sn-Pt/SiO2 katalizátorban az ón
jelentős hígító hatást fejtett ki a platina nanoklaszterekre, és a fémek leggyakoribb
megjelenési formája az Sn-Pt ötvözet (a katalizátorkészítés módjától és az Sn/Pts aránytól
függően 85-100%).
Mössbauer spektroszkópia segítségével kimutattuk, hogy a Pt/SiO2 katalizátor ónnal
történő módosítása legalább két különböző típusú hordozós nanoklasztert, úgymint
platinában gazdag és ónban gazdag ötvözetfázist eredményezett. A különböző reakció
körülmények használatával előállított Sn-Pt katalizátor sorozatban, az ónban gazdag
ötvözet fázis mennyiségének fokozatos növekedését figyeltük meg.
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•

•

•

•

•

In situ EXAFS spektroszkópiai eredmények azt jelezték, hogy az Sn-Pt/SiO2
katalizátorban az ón kizárólag a platinát módosítja (az Sn teljes mennyisége Sn0 formában
található). A 300oC-on történő redukció után a főként Pt-Sn és kis mennyiségben Sn-Sn
kötések jelenléte azt jelzi, hogy a Pt/SiO2 katalizátor ónnal történő módosítása szelektív
volt, hordozó-Sn kölcsönhatás nem jött létre.
A SOMS oxigénben történő elbontása olyan Lewis- sav típusú felületi helyeket
eredményezett, melyek az aktív fémre kötött nagy diszperzitású SnOx-ból épültek fel.
Ezekben a hordozós Sn-Pt katalizátorokban a Lewis- sav típusú aktív helyek, azaz SnOx
képződmények vagy az elektronhiányos Snδ+ helyek, melyek a hordozós platina
nanoklaszter atomi közelségében találhatók, vesznek részt a „fém - ionos fém” aktívhely
együttesek létrejöttében. A fenti aktívhely együttesek kialakulását Mössbauer és FTIR
spektroszkópiával bizonyítottuk. Az ionos és fémes felületi képződmények atomi
közelsége biztosítja azt a kiemelkedően jó katalitikus aktivitást és szelektivitást, amit ezek
a katalizátorok számos reakcióban mutatnak.
Az Sn-Pt/SiO2 katalizátorok EXAFS és Mössbauer spektroszkópiával történt vizsgálata
igazolta, hogy az ón könnyen oxidálható és redukálható. A redukált katalizátorokban
közvetlen ón-platina kölcsönhatás figyelhető meg, míg oxidációt követően az ón
elsősorban az Sn-Pt nanoklaszter felületén nagy diszperzitású és reaktív SnO2 formájában
volt jelen. Az oxidált Sn-Pt katalizátor szobahőmérsékleten végbemenő, H2-ben vagy COban történő redukciója részben helyreállította (H2-ben 67-86 %) az ötvözet fázist.
Eredményeinkből kitűnik, hogy a CSR-k segítségével előállított Sn-Pt/SiO2 katalizátorok
igen aktívak voltak a CO alacsony hőmérsékletű oxidációjában. Mössbauer
spektroszkópiai mérések azt mutatták, hogy a különböző összetételű Sn-Pt ötvözetek
oxidálódtak, és nagymértékben átrendeződtek az oxidáció alatt. Az ötvözet fázisok Sn4+
oxid részecskékké és a következő sorrendben csökkenő óntartalmú Sn-Pt ötvözetekké
alakultak: PtSn4 →PtSn2 →Pt2Sn3 →PtSn →Pt3Sn.
Mind a nagy mind a kis fémtartalmú, alumíniumoxid és szilikagél hordozós
katalizátorokon talált kísérleti bizonyítékok azt jelezték, hogy a mono-réteg alatti
borítottság és rövid reakcióidők alkalmazása mellett a hordozós fémklaszteren kialakult
SOMS átalakulása konszekutív jellegű.

6. Ábra. Az I. ónkötő lépés reakcióidejének hatása a kialakított SOMS-k TPD görbéire.
Katalizátor: 0.35 t % Pt/Al2O3; [Sn]0= 2.53 mM; Sn0/Pts= 1.85. reakcióidő (ττr): ("), 4 perc
"), 10 perc (x= 0.40, Sn/Pts= 0.55); (), 20 perc (x= 0.75, Sn/Pts=
(x= 0.34, Sn/Pts= 0.20); ("
0.56).
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•

•

•

•

•

•

Ezt az állítást a következő kísérleti tények támasztották alá (i) A TPD görbék alakjának
teljes megváltozása (lásd 6. ábra); (ii) a különböző felületi képződmények kialakulásának
és bomlásának hangsúlyozott időfüggése; (iii) az ónrögzítés sztöchiometriájának
megváltozása.
Vizsgáltuk a nagy Sn/Pts aránnyal rendelkező, alumíniumoxid hordozós Sn-Pt
katalizátorok előállításának sajátosságait. A Pt/Al2O3 alapkatalizátor Sn(C2H5)4-lel történő
módosítása olyan Sn-Pt kétfémes katalizátorokat eredményezett, melyben az ón két
formáját lehet megkülönböztetni, úgymint (i) platina felületére kötött ón; és (ii) Al2O3-on
rögzített ón. Azonban Sn/Pts=1,4 arányig kizárólag csak a platinára kötött ón kialakulását
figyeltük meg.
Leírtuk az általunk kifejlesztett cirkulációs reaktor rendszerben az alumíniumoxid
hordozós Pt és Re-Pt katalizátorok ón-tetraetillel történő módosítását. Ez a technikai újítás
lehetővé tette a módosítás léptéknövelését. A katalizátor állóágyas elhelyezése miatt az
ónkötő lépés során a hordozós szemcsék aprózódása jelentősen csökkent. Nagy
cirkulációs sebesség alkalmazásával az anyag- és hőátadással kapcsolatos problémákat
kiküszöbölhettük, az el nem reagált ón-tetraetilt hatásosabban távolíthattuk el.
A cirkulációs reaktorban előállított Sn-Pt/Al2O3 katalizátorokat H2 és CO
kemiszorpcióval, hőmérsékletprogramozott redukcióval (TPR), valamint XPS mérésekkel
jellemeztük. Az eredmények azt jelezték, hogy az Sn-Pt/Al2O3 katalizátorban az ón
nagymértékben redukálható. Ezekben a katalizátorokban Sn-Pt ötvözet és SnOx oxidok
létezését bizonyítottuk.
Az ón-tetraalkil vegyület nagy kiindulási koncentrációja biztosította az ónrögzítés nagy
sebességét, azonban meg kell említeni, hogy az [Sn]0 bizonyos határon túli növelése
hátránnyal járt. A nagy kiindulási koncentrációban jelenlévő ón-tetraalkil képes jelentős
mértékben reagálni a hordozó felületi OH csoportjaival, különösen Al2O3 esetén. Meg kell
jegyeznünk azonban, hogy alkalmasan megválasztott reakció körülmények között
([Sn]0=0,05 M, Tr=40oC) Sn/Pts=1,4-1,6 értékig még Pt/Al2O3 alapkatalizátor használata
során is kizárólag platinára kötött ón képződményeket kaptunk.
A Pt/C katalizátorok és Ge(C2H5)4 között végbemenő felületi reakciók sajátosságait
szintén bemutattuk. Célunk volt, hogy megtaláljuk azokat a módszereket és reakció
körülményeket, melyek segítségével a Ge nagy mennyiségben köthető a Pt-ra, miközben
visszaszorítható a hordozóra kötött Ge mennyisége. Leírtuk, hogy a hordozós kétfémes
katalizátorok felületi összetétele jelentősen függött a katalizátor előállítási módjától
(hagyományos impregnálás vagy CSR). CSR módszer segítségével sikerült elérni, hogy
155oC reakcióhőmérsékleten Ge/Pts= 0.87 arányig kizárólag ötvözet-típusú felületi helyek
jöttek létre.
Bizonyítottuk, hogy az etilénfejlődés révén a CSR-k alkalmasak az alumíniumoxid
hordozós Pt, Rh és Ru katalizátorok redukáltsági mértékének mennyiségi
meghatározására. Mind a hidrogén atmoszférában történő redukció hőmérséklete, mind a
redukció ideje befolyásolta az I. ónkötő reakcióban a katalizátor aktivitását. A Pt, Rh és
Ru ionos formáinak redukáltsága növekedett a redukció hőmérsékletének (tred)
növekedésével. Az 5 t % Pt/Al2O3 katalizátoron a Ptδ+ alak teljes redukcióját tred= 400oC
hőmérsékleten lehetett elérni (nC2H4I/nI= 0.04; ahol nC2H4I- az I. ónkötő lépés során
fejlődött etilén mennyisége). A 4 t % Rh/Al2O3 katalizátor esetén az ionos állapotú Rh
csaknem teljes redukcióját tapasztaltuk, ha tred= 200oC hőmérsékletet alkalmaztunk
(nC2H4I/nI= 0.02). Az 5 t % Ru/Al2O3 katalizátorban az ionos Ruδ+ formát 350oC-on
sikerült jelentősen redukálni (nC2H4I/nI= 0.09).
5 t % Pd/C katalizátor esetében hasonló tendenciát figyeltünk meg, azonban a használt
redukciós hőmérséklet (tred≤ 200oC) nem volt elegendő a nagy diszperzitású palládium
redukálására (nC2H4I/nI= 0.4), magasabb előkezelési hőmérséklet (tred= 400oC) alkalmazása
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során pedig jelentősen csökkentette a katalizátor aktivitását a szemcseméret növekedés
miatt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

5. Tézisek
A munka során megtaláltuk azokat a megközelítéseket és reakciókörülményeket,
melyekkel növelhető a kiindulási egyfémes katalizátorban a közvetlenül az aktív fémhez
kötődő ón mennyisége. A cél érdekében kizárólag a hordozós fémhez kötött, többrétegű
felületi fémorganikus képződményeket alakítottunk ki. Bizonyítottuk, hogy
kulcsfontosságú az először kialakuló elsődleges felületi komplexben (PSC) az Sn-alkil
képződmények koordinatív telítetlensége. [2-4,10,15]. A koordinatíven telítetlen PSC új
kötőhelynek tekinthető, amely szerepet játszik a további ón mennyiség felülethez történő
kötésében, feltéve, ha az ón-prekurzor komponens koncentrációja megfelelően nagy a
reakció elegyben.
Hidrogén felesleg jelenlétében a koordinatív telítetlenség növelhető [2,10,15,19].
Bemutattuk, hogy ez utóbbi esetben a platina ónnal történő módosítása Sn/Pts= 2 értékig
szelektív volt, azaz a felvitt ón nem a hordozóhoz, hanem 100%-ban a platinához
kötődött, Sn-Pt ötvözet fázisok kialakulása mellett. [7].
Kimutattuk, hogy másféle, új típusú ón kötő helyek jöttek létre, amikor a PSC-t vagy a
koordinativen telítetlen PSC-t enyhe körülmények között oxidáltuk. Az ón-rögzítés ez
utóbbi útját alkalmazva olyan Sn-Pt/SiO2 katalizátort lehetett előállítani, amelyben az
Sn/Pts arány elérte a 2,9 értéket, és amely szinte kizárólag Sn-Pt kölcsönhatást
tartalmazott. [2,10,15]. Bizonyítottuk, hogy az ón jelentős hígító hatást fejtett ki a platina
nanoklaszterekre, és a fémek leggyakoribb megjelenési formája az Sn-Pt ötvözet (az
Sn/Pts aránytól függően 85-100%). [5,15].
Tapasztalataink alapján a két- és többrétegű fémorganikus képződmények kialakulásához
kedvező reakciókörülmények az alábbiak: megnövelt (i) prekurzor koncentráció; (ii) és
reakció idő; (iii) a felületi reakció hőmérsékletének (Tr) emelése; (iv) hidrogén felesleg
alkalmazása felülethez történő rögzítés során; (v) nyomnyi mennyiségű oxigén adagolása
a felülethez történő rögzítés során. [2-5,10,14-19].
A felületi fémorganikus képződmények hőmérséklet programozott bontásával (TPD)
felvett gázfejlődési görbék jellege erősen függött a rögzítési reakció során kialakult
felületi fémorganikus képződmény típusától és az Sn/Pts aránytól. Így a TPD görbék
„ujjlenyomat” jelleggel rendelkeznek, és ezért felhasználhatók az adott katalizátor
jellemzésére is. [2-4,6,10,13,17-18].
A hordozós Pt katalizátorokon kapott kinetikai eredmények új információkat szolgáltattak
az ón-tetraetil platinához történő rögzítésének elemi lépéseiről [13].
A felületi fémorganikus képződmények oxigénben történő elbontása olyan Lewis-sav
típusú felületi aktív helyeket eredményezett, melyek atomi közelségben vannak a
hordozós platina nanoklaszterrel. Az ilyen hordozós Sn-Pt katalizátorokban lévő Lewissav típusú helyek játszanak szerepet a „fém - ionos fém” aktívhely együttesek
létrejöttében, melyek számos reakcióban kiemelkedően nagy aktivitást és szelektivitást
biztosítanak e katalizátoroknak [3-4,7-9,11,18].
A CSR körülményeinek változtatásával adott reakcióhoz szükséges, különféle óntartalmú
felületi helyeket alakíthatunk ki, úgymint: (i) ónnal hígított platina; (ii) Sn-Pt ötvözet
fázisok; (iii) közvetlenül a Pt felületre rögzített SnOx képződmény; (iv) SnOx képződmény
a Pt- hordozó határfelületen; (v) hordozóhoz kötött SnOx. A fenti képződmények
kialakulását CO és H2 kemiszorpcióval, TPR, XPS technikával, FTIR, Mössbauer és
EXAFS spektroszkópiával bizonyítottuk. [3-7,9,11,19].
Új, irányított felületi reakciókon (CSR) alapuló eljárást fejlesztettünk ki olyan különböző
típusú, hordozós Ex-My (E=Sn, Ge; M= Pt, Pd, Rh, Ru) általános képlettel leírható
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katalizátorok előállítására, melyekben kizárólag fém-fém kölcsönhatás alakul ki és magas
E/M aránnyal jellemezhetők. A kapott eredmények egyértelműen mutatják, hogy a
kétfémes Sn-Pt katalizátorok CSR módszerrel történő előállítása kiterjeszthető más,
hordozós, VIII. oszlopbeli fémekre, így e módszer általánosan használható. Az ily módon
előállított katalizátorok CO oxidációban, szerves hidrogénezési reakciókban és
benzinreformálásban különlegesen kedvező viselkedést mutattak.
10. CSR módszere alkalmazható hordozós Pt, Pd, Rh és Ru katalizátorok esetén a redukció
hatékonyságának kvalitatív meghatározására [1,2].
6. Alkalmazási lehetőségek
A hordozós kétfémes katalizátorok a benzinreformálási technológiákban és a finomkémiai
iparban tettek szert nagy jelentőségre.
A fémorganikus prekurzorokból előállított kétfémes katalizátorok különleges
tulajdonságait főként a bennük lévő fém-fém kölcsönhatásnak és a hordozós klaszterek igen
kis méretének tulajdoníthatjuk. A fémorganikus vegyületekből történő katalizátor előállítás
azonban drága lehet ipari megvalósítások céljára. Ilyen katalizátorok alkalmazására a
gyógyszeriparban kerülhet sor belátható időn belül, különösen azokban az esetekben, amikor
a jól definiált katalizátorokkal nagy szelektivitás érhető el.
Ebből a szempontból a fémorganikus prekurzorokból előállított katalizátorok
alkalmazásának egy vonzó példája az aktivált ketonok enantioszelektív hidrogénezése. Nagy
aktivitású és szelektivitású katalizátorokat lehetett kapni, amikor az ónorganikus vegyület
alkil csoportjait részben megőrizték, továbbá királis ónorganikus vegyület alkalmazásával
királis környezetet lehetett létrehozni a katalizátor felületen.
Számos katalitikus reakció, mint például a katalitikus benzinreformálás, a telítetlen
karbonil vegyületek hidrogénezése, a CO vagy a metanol oxidációja, megkívánja a fémes és
Lewis-sav típusú felületi helyek egyidejű jelenlétét a hidrogén vagy az oxigén és a
szubsztrátum molekulák aktiválásához. A nagy aktivitású „Sn4+- Pt” aktív hely együttesek a
CSR módszerrel előállított Sn-Pt/SiO2 katalizátorokban, amelyekben az Sn4+ helyek a Pt
atomi közelségében vannak, megfelelnek ennek a feltételnek [3-4,7-9,11,18]. Továbbá ezek a
katalizátorok elég stabilak ahhoz, hogy az ismételt oxigénes és hidrogénes kezeléseknek
ellenálljanak.
Amint azt korábban kimutattuk, a CSR módszerrel előállított Sn-Pt/SiO2 katalizátorok
sikeresen felhasználhatók különféle reakciókban, úgymint (i) telítetlen aldehidek telítetlen
alkoholokká történő hidrogénezése [5,10]; (ii) citrál hidrogénezése [15,16]; (iii) benzo-nitril
hidrogénezése [28]; (iv) 1,2-diklóretán hidrodeklórozása [12,14]; (v) alacsony hőmérsékletű
CO oxidáció [7,9-12].
Az alumíniumoxid hordozós, ónnal módosított két- és többfémes katalizátorok
eredményesen alkalmazhatók szénhidrogének átalakításában és benzinreformálásban. Említést
érdemel, hogy az Sn-Pt/Al2O3 és Sn-Re-Pt/Al2O3, katalizátorokon csökkentett aromás és
megnövelt izo-paraffin tartalmú reformátum nyerhető [3,4,8, HU Pat. 98 02151].
Amint a közelmúltban publikáltuk, az Sn-Pt/Al2O3 katalizátorban az Sn-Pt ötvözet és SnOx
oxidok jelenléte az n-bután dehidrogénezésében kedvező katalitikus viselkedést eredményez,
növeli a konverziót és az olefinek szelektivitását, valamint csökkenti a kokszképződést [18].
Fontos megjegyezni, hogy a CSR módszer alkalmazható a hordozós egyfémes
katalizátorok redukáltsága mértékének kvalitatív meghatározására [1].
A direkt alkohol tüzelőanyag cellák azok az eszközök, melyek elektromos munka
előállításával felszabadítják az olyan molekulákban, mint a hidrogén, metanol és etanol,
felhalmozott kémiai energiát Új eredményeink egyértelműen bizonyítják, hogy CSR
alkalmazásával igen aktív, ötvözet típusú Sn-Pt/C elektro-katalizátorok állíthatók elő a CO és
etanol elekrto-oxidációjához is [19].
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