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1. Bevezetés 
 

Napjainkban a megújuló energiaforrások egyre nagyobb jelentőséget kapnak. Számos 

erőfeszítés történik annak érdekében, hogy elősegítsék a fosszilis üzemanyag alapú 

gazdaságból történő átmenetet egy hidrogénen alapuló rendszerbe. A környezetvédelem 

problémái és az energiaellátás nagyobb biztonságának igénye mind sürgetik ezt az átállást. A 

hidrogén energiahordozóként történő felhasználásának számos előnye van: (ii) sokféle 

anyagból közvetlenül kinyerhető és (i) teljesen környezetbarát, hiszen oxidációja során csak 

víz keletkezik. A hidrogén tüzelőanyag cellákban nagyobb hatásfokkal alakítható át, mint 

belső égésű motorokban. Ráadásul a hidrogén levegőben való elégetése során NOx 

képződhet
1
.  

 Napjainkban a hidrogén előállításához használt legfontosabb források a földgáz 

(48%), a kőolaj (30%), a szén (18%) és az elektrolízis (4%)
2
. A felhasznált fosszilis 

nyersanyagok fölénye azt mutatja, hogy a hidrogéntermelés jelenlegi formája fenntarthatatlan. 

A probléma megoldásához két fontos dolog szükséges: (i) megújuló energia, ami lehet nap- 

víz- vagy szélenergia, valamint (ii) a hidrogén előállításához szükséges megújuló forrás. 

Ezutóbbi alapján a bioetanol reformálás a fenntartható hidrogéngyártás egy lehetséges 

módjának tekinthető. 

Az etanol vízgőzös reformálása összetett katalitikus folyamat, amely során szén-dioxid 

és hidrogén keletkezik, az (R1) reakcióegyenlet szerint: 

C2H5OH + 3H2O  2CO2 + 6H2 H°298 = +347.4 kJ/mol (R1) 

A nemesfémek megfelelően katalizálják ezt a reakciót, azonban alkalmazásukkal 

kapcsolatban számos probléma merül fel: drágák és csak korlátozott mennyiségben állnak 

rendelkezésünkre. Ezért napjainkban megnőtt a vízgőzös etanolreformáláshoz használható 

nemesfémmentes katalizátorok iránti igény
3
.  

Munkánk során többkomponensű nemesfémmentes, MgAl2O4 hordozós 

katalizátorokat terveztünk ehhez a reakcióhoz, amit szilárd katalizátorágyon, gázfázisban 

játszattunk le. Fontos hangsúlyozni, hogy a folyamat során a szén-dioxid képződése 

elkerülhetetlen, azonban, ha bioetanolt reformálunk, az etanol vízgőzös reformálása nem 

növeli a légkörben lévő CO2 mennyiségét, mivel lényegében csak annyi kerül vissza belőle, 

amennyit a biomassza a korábban a növekedéshez felhasznált; gyakorlatilag egy közel zárt 

szénciklus jön létre. 

 A katalitikus vizsgálatokat egy 16-csatornás átáramlásos reaktorral végeztük. 

Módszerünk a nagyáteresztő kísérleti technikán alapul: laboratóriumi méretekben egyetlen 

mérés során sok katalizátor vizsgálható párhuzamosan, azonos reakciókörülmények között.  

  

2. Célkitűzések 
 

Munkám legfőbb célja egy, az etanol vízgőzös reformálása során alacsonyabb 

hőmérsékleten is jól működő nemesfémmentes katalizátor kifejlesztése volt. Ehhez szükség 

volt a katalizátorok összetételének finomhangolására, további komponensek vizsgálatára és 

ezek hatásának értelmezésére. Célom volt még annak vizsgálata is, hogy a reakcióelegy 

hőmérséklete hogyan befolyásolja a hidrogéntermelést. A katalizátor egyik legfontosabb 

tulajdonsága az élettartama, stabilitása, amelyet esetünkben elsősorban a felületi 

szénlerakódások határoznak meg; ez szintén vizsgálat tárgyát képezte. Tanulmányoztam a 

                                                           
1
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2
 Kothari, R.; Buddhi, D.; Sawhney, R. L. Renew. & Sust. En. Rev. 2008, 12, 553-563  

3
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katalizátorok működési mechanizmusát is, mivel annak megismerése kulcsfontosságú; a 

reakció körülmények és a katalizátor összetételének optimalizálásához nyújt támpontot. 

3. Irodalmi háttér 

3.1. Az etanol reformálás legfontosabb részfolyamatai 

Az etanol reformálása összetett folyamat, számos reakciólépéssel. A bruttó reakció 2 

mol szén-dioxidot és 6 mol hidrogént eredményez, ahogyan az a bevezetőben is látható (R1). 

Az alkalmazott katalizátortól függően nagyon kis kontaktidők esetén két reakció játszódhat le 

az alábbi egyenletek szerint, acetaldehidet, vagy etilént eredményezve
 4,5

: 

C2H5OH  CH3CHO + H2  H°298 = +67.8 kJ/mol (R2) 

C2H5OH  CH2CH2 + H2O  H°298 = +44.7 kJ/mol (R3) 

Az etanol dehidrogéneződése (R2) Cu és Ni katalizátorokon megy végbe
4,5

. A savas 

helyek, amivel az Al2O3 rendelkezik, az etanol dehidratálódásáért (R3) felelősek.   Nagyobb 

kontaktidők esetén mind a kezdeti, mind a közti termékek könnyen továbbreagálnak. 

Mindazonáltal bármekkora is a vízgőz/etanol arány, az etanol teljes konverziója 

termodinamikai számítások alapján T>500K hőmérsékletnél várható
6
.  Az alábbiakban 

felsorolt további reakciók jöhetnek még számításba: 

CH3CHO  CH4 + CO   H°298 =   -18.90 kJ/mol (R4) 

CO + H2O  CO2 + H2   H°298 =   -41.20 kJ/mol (R5) 

CH3CHO + H2O  2 CO + 3 H2 H°298 = -186.96 kJ/mol (R6) 

CO + 3H2  CH4 + H2O   H°298 = -206.11 kJ/mol (R7) 

CO + H2  H2O +C    H°298 = -131.26 kJ/mol (R8) 

2 CO  CO2 +C    H°298 = -172.43 kJ/mol (R9) 

CH4  2H2 + C    H°298 =  +74.85 kJ/mol (R10) 

Ennek megfelelően az acetaldehid dekarboxileződése (R4) metánt és szén-monoxidot 

eredményez, míg az acetaldehid gőzreformálásával szén-monoxidot és hidrogént kapunk 

(R6). A víz-gáz reakcióban (R5) CO2 és hidrogén fejlődik. A CO metanizálódása (R7) 

termodinamikailag  a 700K alatti hőmérséklettartományban lehetséges, míg az ellenkező 

irányú folyamat (a metán gőzreformálása) ennél magasabb hőmérsékleten játszódik le
6,7

. Ha a 

keletkező hidrogént tüzelőanyag cellákban szeretnénk felhasználni, fontos, hogy 

visszaszorítsuk a CO jelenlétét a kimenő gázban. A képződő CO mennyiségének minimálisra 

csökkentése nagy vízgőz:etanol arány mellett, T>700 K hőmérsékleten valósítható meg, ami a 

víz-gáz reakció lejátszódásának kedvez 
6
. Több olyan folyamatról is beszámoltak már, ami 

szénlerakódáshoz, illetve ezen lerakódások eltávolításához vezet; ilyenek a szénelgázosítás 

(R8), a Boudouard reakció (R9) és a metán bomlása (R10). Termodinamikai számítások 

alapján a szénlerakódások eltávolításának a magasabb hőmérséklet és magasabb vízgőz:etanol 

arány kedvez. Megfigyelték, hogy 3-nál nagyobb H2O/EtOH arány esetén, 600K fölött a 

grafitos szerkezetű szénlerakódások mennyisége gyakorlatilag nulla
6,7,8

. 

A fentebb leírt termodinamikai megfontolások mellett a különböző folyamatok 

kinetikai erősítése és gátlása segíti a hidrogén szelektivitás növekedését. Ennek érdekében 

vizsgáltak már különféle aktív fémeket, preparálási módszereket, hordozókat és adalékokat. A 

                                                           
4
 Iwasa, N.; Takezawa, N. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1991, 64, 2619-2623 

5
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1101 
6
 Mas, V.; Kipreos, R.; Amadeo, N.; Laborde, M. Int. J. Hydr. En. 2006, 31, 21-28 

7
 Alberton, A. L.; Souza, M. M. V. M.; Schmal, M. Catal. Today 2007, 123, 257-264 

8
 Garcia, E. Y.; Laborde, M. A. Int. J. Hydr. En. 1991, 16, 307-312 



 3 

kívánt katalizátornak a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten kellene működnie, aktívnak 

kellene lennie a víz-gáz reakcióban, de emellett gátolnia is kellene az olyan folyamatokat, 

mint a szénképződés, a CO képződés és a CO metanizáció.  

 

3.2. Az etanol reformáláshoz használt katalizátorok aktív komponensi és módosítói 

A nemesfémeket az etanol reformáláshoz használható katalizátorok aktív 

komponenseiként tartják számon. Az Al2O3 hordozós nemesfém katalizátorok közül a Rh 

tartalmúak bizonyultak a legaktívabbaknak.
9,10,11

. Az ilyen minták esetén a hidrogén képződés 

aránya idővel csökken, az etilén képződésé pedig a felületi acetát csoportok felhalmozódása 

következtében nő, míg a konverzió szinte végig állandó marad. Ezek a folyamatok a víz 

koncentrációjának, a fémtartalomnak, valamint a reakcióhőmérsékletnek az emelésével 

gyengülnek. Az Al2O3 hordozós katalizátorok aktivitása a Rh > Pd > Ni = Pt sorrendben 

csökken. A CeO2 vagy a ZrO2 hordozóként történő alkalmazása esetén az etilénképződés 

elhanyagolható, a katalitikus aktivitás sorrendje pedig a következő: Pt ≥ Rh > Pd
9
. Az etanol 

dehidratálódása K hozzáadásával visszaszorítható, mert az semlegesíti a savas karakterű 

hordozót, ahogyan azt a Pt/Al2O3 esetében tapasztalták
12

, vagy eleve bázikus hordozót kell 

alkalmazni, azaz La2O3-ot, vagy MgO-ot
13

. A Rh-nak MgAl2O4-ra való rápárolásával 

bázikusabb katalizátort kapunk, mint az alumínium-oxid hordozós Rh; mindez menövelt 

stabilitást eredményez
14

. A Ca Al2O3-hoz való hozzáadása szintén csökkenti a hordozó 

savasságát
15

. Profeti és munkatársai
16

 kis mennyiségű (0,3w/w%) Pt, Ir és Ru hozzáadását 

tanulmányozták Co/MgAl2O4 katalizátorok esetén, 500 °C-on teljes konverziót érve el. Az 

elméleti maximális hidrogénhozam 41.6 %-át (Co/MgAl2O4) illetve 58.3 %-át 

(CoRu/MgAl2O4) sikerült előállítaniuk. 

Megfigyelték, hogy a nikkel tartalmú katalizátorok aktívabbak lehetnek, mint a 

hordozós nemesfémek
17

. A Ni aktivitása a C-C és C-H kötések szakításában, valamint a CO 

hidrogénezésében bizonyítottan nagy. Alkáli adalékok jelenléte megváltoztatja az adszorbeált 

csoportok és a fém Ni közötti kölcsönhatás jellegét, tovább erősítve a katalizátor 

gőzreformálásban való aktivitását. A Ni azonban, a Rh-hoz hasonlóan, kevésbé aktív a víz-

gáz reakcióban. Mivel a Cu elősegíti a dehidrogéneződést és a víz-gáz reakciót, a Ni és a Cu 

együttes alkalmazása magas gőzreformáló aktivitáshoz és nagy hidrogénszelektivitáshoz 

vezet
18

. Ráadásul a réz olyan nemesfémekkel együtt, mint amilyen a Rh, szintén megnövelheti 

a hidrogéntermelést, a víz-gáz reakció súlyának a növekedése miatt. Más katalizátorokhoz 

hasonlóan a Ni alapú katalizátoroknál is problémát okoz a szénképződés és a fémes 

szintereződés, ami hosszú felhasználási időnél a hatékonyság számottevő romlását okozza. 

Ennek megfelelően a katalizátor stabilitásának a növeléséhez gondosan kiválasztott 

módosítók hozzáadása szükséges. Mindezen eredmények azt mutatják, hogy az etanol 

reformálásnál a többkomponensű katalizátorok fejlesztése jelenthet megoldást.  

A Co-ot tartamazó minták magas aktivitást és hidrogén szelektivitást mutattak 

alacsony hőmérsékleten. A ZnO hordozós Co katalizátorokra kiváló eredményeket kaptak
19

. 

                                                           
9
 Breen, J. P.; Burch, R.; Coleman, H. M. App. Catal. B: Env. 2002, 39, 65-74 

10
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11
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12
 Domok, M.; Baan, K.; Kecskes, T.; Erdohelyi, A. Catal. Lett. 2008, 126, 49-57 

13
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14
 Aupretre, F.; Descorme, C.; Duprez, D.; Casanave, D.; Uzio, D. J. Catal. 2005, 233, 464-477 

15
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18
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19
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A Ni Co-tal való módosításáról általában úgy számolnak be, hogy az rossz hatással van a 

vízgőzös etanol reformálás hatékonyságára
20

.  

A Ce katalizátor komponensként való alkalmazását a CeOx nagy oxigén mobilitása 

indokolja, mivel az elősegítheti a szénlerakódások eltávolítását
21

. Hozzá hasonló a La hatása a 

Ni/La2O3 katalizátorban, ahol a lerakódott szén elreagálását a felületi lantán-oxikarbonát 

átmeneti csoportok kialakulásával magyarázzák
22

. A Zr módosítóként a Ni és a Zr közti 

szinergia miatt jöhet szóba, amiről Fierro és munkatársai számoltak be
23

. A belső aktivitás 

növekedése annak tulajdonítható, hogy a Ni/ZrO2-Al2O3 katalizátorokban a kialakult Ni-Zr 

határfelületeken erősödik a víz adszorpciója/disszociációja. 

 

3.3. Holografikus Kísérleti Stratégia 

A nagyáteresztő kísérleti stratégia
24,25

 a katalizátor optimalizálás egy új módszere. A 

preparált minták tömege kicsi, azonban különböző katalizátorösszetételek száma nagyon nagy 

lehet. A módszer meghatározó eleme a nagy számú minta párhuzamos előállítása és 

vizsgálata. Egy szűrőként fogható fel, amellyel a következetesen jó összetételek és módosítók 

viszonylag gyorsan beazonosíthatók. A hagyományos kísérleti technikák nem biztosítanak 

ilyen hatékonyságot. A nagyáteresztő kísérleti stratégiának van még egy előnye: általában 

kombinatorikus módszerekkel együtt alkalmazzák. Ez azért fontos, mivel nem csak a legjobb 

katalizátorösszetétel megtalálását teszi lehetővé, de feltárja a különféle módosítók közti 

kölcsönhatásokat, ami a működési mechanizmus megértéséhez kulcsfontosságú.  

A Holografikus Kísérleti Stratégia (HRS) egy optimalizáló algoritmus, amelynek 

ráadásul különleges egyedi ábrázolási képessége is van
26,27

. A HRS-ben a változók az 

egymásra merőleges X és Y tengely mentén kerülnek elrendezésre
27

. A különböző hosszúságú 

vonalak helyettesítik a különböző változók diszkrét szintjeit. Egy adott vonal képviseli egy 

változó egy szintjét és a vonal hossza arányos a vonal mentén megjelenített adatpontok 

számával. Az ábrázolás a független változók szintjeinek X és Y tengely mentén történő 

hullámszerű elrendezésén alapul. Minden egyes komponens szintje fokozatosan nő, amíg el 

nem éri a maximumát, aztán csökken, szintén fokozatosan. Ennek megfelelően, amikor 

bármely tengely mentén mozgunk egyik kísérleti pontól a másikig, mindig csak egyetlen 

változó fog változni egy szinttel. Ebben a rendszerben az eredmények egy 2D mátrixban 

helyezkednek el, ahol a szomszédos pontok az eredeti többdimenziós térben is egymás mellett 

találhatóak. 

A Holografikus Kísérleti Stratégia alkalmazását az 1. ábra szemlélteti. A, B, C és D, E, 

F a változók az X és Y tengely mentén. A változók lehetnek az egyes 

katalizátormódosítóknak a mintákban alkalmazott mennyiségei, vagy a reakció hőmérséklete. 

A módszer fő célja a reakciókörülmények optimalizálása. A mátrix a kísérleti teret jeleníti 

meg. A színek szimbolizálják a konverzió (vagy más mérhető katalitikus eredmény) szintjét, 

ahol a világoszöld a legrosszabb, a sötétkék pedig a legjobb mintákhoz tartozik. A HRS-val 

történő optimalizálásnál a kezdeti kísérleti pontok  (tehát a katalizátorok első generációja) kis 

csoportokként vannak rögzítve (i) középen, (ii) a szimmetriatengelyek mentén és (iii) az adott 

többdimenziós kísérleti tér sarkainál, ami összesen 48 különböző katalizátorösszetételt jelent 

                                                           
20

 Homs, N.; Llorca, J.; Ramirez de la Piscina, P. Catal. Today 2006, 116, 361-366 
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(1a ábra)
26,27

. A következő generációk négyzet alakú 5x5-ös méretű kísérleti terekként 

adódnak, az aktuális generáció legjobb eredménye körül (1c ábra).  

 

   

 
 

1. ábra Kísérleti optimalizálás a Holografikus Kísérleti Stratégiával
27

 

 

 

Hogyan változott meg a holografikus térkép mintázata (1a vs. 1b ábra)? Ha a változók 

helyzete megváltozik, a kísérleti pontok pozíciója (vagyis a térkép mintázata) is változni fog, 

de az új mátrixnak ugyanaz lesz az információtartalma, mert a rendszer folytonossága nem 

sérül A hologramok működési elvének is ez a jelenség az alapja. A “változók helyzetének 

változtatása” fontos gyakorlati jelentősséggel bír, mivel ez által a jó kísérleti eredmények a 

holografikus térképen közelebb kerülhetnek egymáshoz, és így a katalizátorok következő 

generációja számára pontosabb kísérleti terv készülhet (1c ábra). 

Az 1. ábrán bemutatott kísérleti tér 576 kísérleti pontot tartalmaz. Ez nem nagy 

mennyiség, mivel egyes valódi gyakorlati problémák megoldása során akár ötven-, vagy 

százezer pontból álló kísérleti terekkel is találkozhatunk. A nem mért kísérleti pontok 

eredményeinek becslése kulcskérdés, mivel a szükségtelen preparálásokat és méréseket el kell 

kerülni. A holografikus térképezés segít megtalálni a legjobb kísérleti pontokat. A 

Mesterséges Neurális Hálók és a Parciális Legkisebb Négyzetek regressziója a Holografikus 

Kísérleti Stratégia kiegészítő módszerei, amelyekkel az ismeretlen eredmények becsülhetők. 
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4. Kísérleti módszerek 
 

Az alkalmazott módszerek közül a legfontosabb a nagyáteresztő kísérleti technika, 

amelyhez egy saját fejlesztésű inert 16-csatornás reaktort használtam (2. ábra). A 

berendezéssel katalizátorvizsgálatokat, hőmérsékletprogramozott etanol reformálást (TPER), 

illetve 6 órás stabilitási vizsgálatokat végeztünk állandó hőmérsékleten; 350, 400, illetve 450 

°C-on. Az etanol reformálást követően a már vizsgált katalizátoron TPO, illetve TPR 

méréseket végeztünk, amely során a katalizátorok felületén 

lerakódott szén mennyiségét határoztuk meg. A kísérleti 

optimalizálást a holografikus kísérleti stratégia (HRS) 

segítségével oldottuk meg. A kísérleti tér kiterjesztéséhez, ill. 

kiegészítéséhez a parciális legkisebb négyzetek regresszióját 

(PLS), valamint mesterséges neurális hálókat (ANNs) 

alkalmaztunk. 

A legjobb mintát átfogó spektroszkópiai elemzésnek 

vetettük alá. Az elemeloszlás és a kristályos felületi 

képződmények tanulmányozásához HR-TEM elemzést 

végeztünk. XPS mérésekkel a különböző elemek kémiai 

környezetét, illetve koncentrációját határoztuk meg a frissen 

preparált mintán, valamint a katalizátor aktiválását (350°C 1 

óra H2 30 ml/perc) és alkalmazását követően, azaz 20 és 60 

perc etanol reformálás után. A reakció közti termékeit és a 

felületi funkciós csoportokat in situ FTIR spektroszkópiával 

azonosítottuk.  

 

 

 

5. Eredmények 

 
5.1. Holografikus kísérleti stratégia 

A MgAl2O4 alapú katalizátorok összetételét a Holografikus Kísérleti Stratégia 

segítségével optimalizáltuk. Összesen 189 mintát vizsgáltunk 5 generációban. A preparálások 

során 10 különböző módosítót teszteltünk, ezek: Pt, Pd, Au, Ni, Co, Cu, Zn, La, Ce, Zr (A Pt-t 

referenciának használtuk). Az eredményeket a hidrogéntermelést bemutató holografikus 

térképpel ábrázoltuk (3. ábra). A stabilitási vizsgálatok 6 órás mérések voltak 350, 400, 

valamint 450 °C-on; az itt mért legjobb katalizátorok, valamint az ezeken keletkezett 

termékek és melléktermékek moláramait az 1. táblázat foglalja össze. 

2. ábra inert 16-csatornás reaktor 
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3. ábra A hidrogéntermelés ábrázolása holografikus térképen, melyet a HRS Mesterséges Neurális 

Hálókkal való kombinációjának/kiegészítésének eredményeként kaptunk. A hidrogénhozamok 

értékeinek színkódjai (%-ban): 5.8> , 5.8-11.6 , 11.6-17.4 , 17.4-23.3 , 23.3-29.1 , 29.1-34.9

, 34.9-40.7  , 40.7-46.5  , 46.5-52.3  , 52.3<  . 
 

1. táblázat A különböző hőmérsékleteken legjobbnak talált három katalizátor  

Hőm. Összetétel Konv. Moláram 
o
C w/w % a MgAl2O4-ra vonatkoztatva % mol/perc 

 Pt Ni Co La Ce  CH4 CO CH3CHO CO2 H2 

 0 10 10 0 7 99 20.9 4.8 0.7 23.4 59.3 

350 0 10 10 3 7 99 21.3 7.3 1.1 19.5 53.0 

 0 10 10 6 7 100 22.7 7.3 0.6 20.1 52.9 

 0 10 10 0 7 100 16.1 4.0 0.1 31.5 86.8 

400 3 10 10 0 7 100 16.9 3.1 0.5 30.3 80.3 

 0 10 10 0 0 100 18.7 3.1 0.5 28.7 74.1 

 0 10 10 0 7 100 12.7 2.4 0.4 35.6 101.1 

450 3 10 10 0 7 100 13.9 2.5 0.4 33.9 94.0 

 0 10 10 0 0 100 16.2 2.8 0.4 31.3 84.1 

A mintákban a Pd, Au, Cu, Zn és Zr koncentrációja nulla. Reakciókörülmények: 
kezd.

EtOHF =25.8 mol/perc, 
kezd.

H2OF

=220 mol/perc, Wkat=30 mg 

 

5.2. Katalizátorok hőmérsékletprogramozott nagyáteresztő vizsgálata 

Öt katalizátoron további, részletesebb vizsgálatokat végeztünk. Ezek a minták a 

következő módosítókat tartalmazták: Ni, NiCo, NiCoCe, NiCoCeMo és PtNiCoCe. A csak 

Ni-lel módosított minta volt az alap katalizátor. A NiCo tartalmú minta a két módosító közötti 

szinergia és a szénlerakódások vizsgálata szempontjából volt jelentős. A NiCoCe/MgAl2O4 
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összetétel bizonyult a legjobbnak. A Mo a széndepozitumok képződésének visszaszorítása 

miatt keltette fel a figyelmet
28

. A Pt tartalmú mintát referenciaként használtuk. 

A különféle katalizátorokat hőmérsékletprogramozott etanol reformálásban (TPER) 

vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a Pt katalizátoron nagy mértékű a metanizálódás. A Pt mellett 

Ni, Co és Ce módosítót alkalmazva jelentősen visszaszorul a metánképződés és a Pt mentes 

katalizátorokon keletkezik a legkevesebb metán. Érdekes, hogy a háromkomponensű NiCoCe 

rendszer esetén a Pt hozzáadása nem eredményez nagyobb hidrogénhozamot.  

A Ni katalizátor módosítása Co-tal és a Ce-mal csökkenti a metánképződést és ezzel 

párhuzamosan növeli a hidrogén termelést. Negyedik komponensként Mo-t alkalmazva a CO 

metanizálódása, valamint a vízgáz reakció is háttérbe szorul a 320-370 °C hőmérséklet-

tartományban (4. ábra). 450 °C felett nincs jelentős különbség a katalizátorok között (5. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. ábra TPER mérés; CH4 képződés összehasonlítása    5. ábra TPER mérés; H2 képződés összehasonlítása 

 

A Ni, NiCo, NiCoCe és a NiCoCeMo katalizátorok acetaldehid és CO termelését 

vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a Mo tartalmú katalizátorok aktivitása kisebb az acetaldehid 

bontása során, a CO képződés maximuma pedig 50 °C-kal magasabb hőmérsékletre tolódik. 

A vízgáz reakcióban a kettő- és háromkomponensű katalizátorok aktívabbak, mint a csak Ni-t 

tartalmazó minták, ezért a NiCo és a NiCoCe alkalmazásakor kevesebb CO képződik.  

Az etanol reformálást követően a katalizátorokon hőmérsékletprogramozott oxidáció 

(TPO) méréseket is végeztünk (6. ábra). Ezen mérések célja a minták felületén kialakuló és a 

katalizátorok élettartamát jelentősen lecsökkentő széndepozitumok mennyiségi 

meghatározása. A mérés elve, hogy a felületi szénképződményeket szén-dioxiddá oxidáljuk, 

amelyet a tömegspektrométerrel már pontosan tudunk detektálni. A szén mennyiségét azután 

a CO2 moláramának ismeretében visszaszámoljuk. A TPER során aktív katalizátorokon 320 

és 370 °C között erőteljes szénképződést tapasztaltunk, ami korábban bemutatott reverz 

szénelgázosítással (R8), a Boudouarb reakcióval (R9) és a metán bomlásával (R10) írható le.  

A hőmérsékletprogramozott redukció (TPR) elve hasonló a TPO-hoz, mivel ebben az 

esetben is a felületi szénképződményeket távolítjuk el, de amíg a TPO-nál oxigénáramban 

melegítettük a már használt katalizátorokat és a CO2-ot detektáltuk, addig itt a melegítés H2 

áramban történik és a metánképződést követjük. Megfigyelésünk alapján a felületi 

szénlerakódás eltávolítható 450 °C felett (7. ábra), tehát a TPER során képződő hidrogén 

elősegíti a felület tisztulását magasabb hőmérsékleten. 

 

                                                           
28

 Bligaard, T.; Norskov, J. K.; Dahl, S.; Mattheisen, J.; Christensen, C. H.; Sehested, J. J. Catal 2004, 224, 206-217 
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6. ábra Széndepozitumok meghatározása; TPO mérés   7. ábra Széndepozitumok meghatározása; TPR mérés 

 

5.3. Katalizátorok jellemzése 

5.3.1. HR-TEM elemzés 

A nemesfémmentes Ni/MgAl2O4 alapú katalizátorok közül a Co-tal és Ce-mal 

módosított bizonyult a legjobbnak, ezért a HR-TEM felvételeket erről a mintáról készítettük. 

A berendezéssel elemtérképeket is felvettünk a különféle módosítókról; ezek elektron 

energiavesztési spektroszkópia (EELS) módszerrel készültek. A felvételeken tanúsága szerint 

a módosítók a minta teljes felületén megjelentek, többnyire egyenletes eloszlással. Nagyobb 

mértékű felhalmozódást a cérium esetében tapasztaltunk, ami oxid formában aggregálódhat a 

felületen. 

Mivel a vizsgált mintán korábban etanol reformálást végeztünk, számítani lehetett  

széndepozitumok kialakulására. A HR-TEM vizsgálat segítségével a minta felületén valóban 

sikerült azonosítani réteges 

nanoszerkezetű szénképződményeket. 

A felvételeken elemeztük a 

rácstávolságokat is, mivel azok 

ismeretében a minta felületén található 

valamennyi rendezett szerkezetű 

képződmény azonosítható (8. ábra). A 

4,65 Å volt a leggyakoribb rácstávolság 

a mintában, ami mind a Mg-, mind a 

Ni-, mind a CoAl2O4 (111) felülethez 

tartozhat. Ez alapján arra 

következtetünk, hogy a Ni és a Co 

rétegspinelt képez. Ez magyarázat lehet 

a Ni és a Co egyenletes eloszlására, 

valamint bizonyíték arra, hogy a két 

módosító közötti szinergiához 

szükséges atomi távolság adott. A Ce 

nem épül be a rácsba; oxid formájában 

van jelen; a 3,12 A rácstávolság a CeO 

(111) felülethez tartozik. A NiO és a 

CoO(111) rácsai szintén megtalálhatóak 

a mintában; itt a rácstávolság 2,41 Å. 

 

5 nm

CeO2 (111)

NiO (111), CoO (111)
MgAl2O4 (220) 

NiAl2O4 (220)

CoAl2O4 (220)

MgAl2O4 (111) 

NiAl2O4 (111)

CoAl2O4 (111)

8. ábra A NiCoCe/MgAl2O4 katalizátor jellemző rácsfelületei 
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5.3.2. XPS mérések 

A MgAl2O4, Ni/MgAl2O4, NiCo/MgAl2O4 és NiCoCe/MgAl2O4 katalizátorokról a 

C1s, Ni 2p – Ce 3d, és Co 2p tartományon vettük fel az XP spektrumokat. Az edermények azt 

mutatták, hogy mind a Mg, mind az Al erősen oxidált formában van jelen. Mindazonáltal a 

Mg és az Al koncentráció csekély növekedése az oxigén koncentráció kis mértékű 

csökkenésével együtt arra utal, hogy a minták a redukció és a katalitikus reakció során a 

frissen előállított állapotukhoz képest kissé oxigénhiányosak lettek. A redukált mintákban 

oxigénvakanciák kialakulása igen valószínű, aminek a katalitikus aktivitás szempontjából 

kulcsszerepe lehet.  

A különböző katalizátorok etanol refomálás utáni C 1s tartományon felvett spektrumai 

(9. ábra) alapján felületi acetát csoport a reakció után nem jelenik meg. A MgAl2O4 hordozós 

NiCo katalizátoron kiugróan nagy mértékű grafitizálódást tapasztaltunk. Ez a megfigyelés jó 

összhangban van a korábbi TPO eredményeinkkel, ahol a NiCo tartalmú katalizátoron szintén 

igen nagy széntartalmat határoztunk meg (6. ábra). A reakció utáni C 1s spektrumon láthattuk 

továbbá, hogy a Ce tartalmú minta mért karbonáttartalma nagyobb volt, mint a Ce mentes 

mintáké. 

A Ni 2p – Ce 3d tartományon a hidrogénes előkezelés után és az etanol reformálás után 

a spektrumokon számottevő különbséget nem észleltünk, ami a katalizátor felületének 

stabilitására utal. A különböző katalizátorokat az etanol reformálást követően összehasonlítva 

látható, hogy Co és Ce jelenlétében nőtt a fém Ni mennyisége; ez a spektrumokon az oxidált 

Ni komponens arányának csökkenéseként jelenik meg (10. ábra). Korábban láthattuk, hogy a 

Co-ot és Ce-ot tartalmazó katalizátorokban 350°C-on a katalitikus aktivitás is nagyobb lett a 

CO különböző reakcióiban. Tehát feltehető, hogy a katalitikus aktivitás növekedése a fémes 

Ni felületének köszönhető. A Co feltehetően segíti a Ni redukcióját  és redukált formában is 

tartja azt. 
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9. ábra Katalizátorok C 1s tartományban      10. ábra Katalizátorok Ni 2p – Ce 3d tartományban 

              felvett XP spektrumai reakció után         felvett XP spektrumai reakció után 

 

Etanol reformálás után a különböző katalizátorok Co 2p tartományainak 

összehasonlításánál azt tapasztaltuk, hogy az oxidált komponens a vártnál nagyobb kötési 

energiáknál jelentkezik, ami vegyes oxid fázis képződésére utal; ez a HR-TEM 

eredményekkel jól összhangban van. A Ce tartalmú mintánál a Co visszaoxidálódik. 
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5.3.3. FT-IR mérések 

A vízgőzös etanol reformálás in situ FTIR spektroszkópiás vizsgálatával a reakció közti 

termékeit és a minták felületén kialakuló funkciós csoportokat azonosítottuk. Az elemzéshez a 

MgAl2O4 hordozón, valamint a Ni, NiCo és NiCoCe tartalmú katalizátoron DRIFT feltétben 

TPER-t végeztünk. Azt tapasztaltuk, hogy az etanol szobahőmérsékleten adszorbeálódik: a C-

H vegyértékrezgések a magasabb (3200-2600 cm
-1

), az etoxi csoport vázrezgése az 

alacsonyabb hullámszámnál (1364 cm
-1

) jelenik meg. Az acetaldehid karbonil csoportjának 

vegyérték rezgése 200°C alatt még látszik (1660-1630 cm
-1

), azonban a magasabb 

hőmérsékleteken megjelenő sávok felületi acetátokhoz, formiátokhoz, vagy karbonátokhoz 

tartoznak. Ezek az etoxi csoport oxidációjával keletkezhetnek; az OCO vegyértékrezgés 1420 

és 1575 cm
-1

-nél jelenik meg. Ha a felületen valóban acetátok lennének jelen, 2900 cm
-1

-nél 

meg kellene jelennie a C-H vegyértékrezgés sávjának. Mivel az említett hullámszámnál 

megjelenő csúcs elhanyagolható és az 1320 cm
-1

-nél található szimmetrikus CH3 vázrezgés 

sem jelentős, feltételezhető, hogy a katalizátor felületén a kialakuló csoportok karbonátok. 

 A fémes nikkel jelenlétének hatása miatt, annak ellenére, hogy elsődlegesen az etoxi, 

illetve hidroxi csoportok adszorbeálódnak, az acetil felületi képződmények kialakulása már 

szobahőmérsékleten megfigyelhető (11. ábra), azaz sokkal alacsonyabb hőmérsékleten, mint a 

tiszta, üres hordozó esetén. Ez a viselkedés azt jelzi, hogy az etoxi csoportok, amelyek 

valószínűleg mobilisak, szétszóródnak a fémes helyekre, ahol az -C-H kötés hasítása, az 

aldehidképződési reakcióút (R2) sebességmeghatározó lépése sokkal könnyebben lejátszódik, 

mint magán a tiszta hordozón. 

Amíg az acetil csoport bomlása az üres hordozón csak 300 °C körül észlelhető, a Ni 

tartalmú minta esetén ezek a jelek már 200 °C-nál eltűnnek. Ezzel egy időben, a 

hőmérsékletprogramozott nagyáteresztő vizsgálatok során 300-350 °C-ig számottevő 

acetaldehid képződést tapasztaltam, ami alapján valószínű, hogy az adszorbeálódott 

acetilcsoportok élettartama túl rövid lesz ahhoz, hogy ezen a hőmérséklettartományon 

spektroszkópiailag észlelni lehessen őket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11. ábra A Ni/MgAl2O4 katalizátoron végzett TPER in situ DRIFT spektruma 
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5.3.4. Felületi folyamatok 

Az F-centrumok, azaz az MgAl2O4 hordozó oxigénvakanciái a mintáim aktivitásában 

alapvető szerepet játszanak. A 12. ábrán a módosítatlan hordozón az F-centrumot az M1 és M2 

felületi hely képviseli, ami egy kationnak és egy befogott elektronnak feleltethető meg. Az 

oxigénvakanciák képződése végső fokon töltések szétváláshoz vezet, amelyek helyhez 

kötöttek lesznek. A 12. ábra sematikusan mutatja be az etanol reformálás kezdeti lépéseit. Az 

oxigénvakanciák kedvező adszorpciós helyet jelentenek az olyan protikus molekulák számára, 

mint a víz, vagy az etanol. Az etanol és a víz adszorpciójakor – a folyamat első lépésében – 

felületi etoxi és hidroxi csoportok kapcsolódnak a keletkezett kationokhoz, míg az 

oxigénvakanciák által befogott elektronok a protonokat hidrogénné redukálják. A következő 

redox reakciólépésben a felületi hidroxi csoportok oxidálják az etoxi csoportokat, ami először 

felületi acetálhoz/acetaldehidhez vezet. 

Általánosságban a töltésszétválás, azaz közeli, atomi kapcsolatban lévő parciálisan 

pozitív és negatív töltésű felületi képződmények jelenléte szükséges az etanol reformálás 

különböző lépéseihez és a magas hidrogénhozamhoz. 

 

12. ábra Az etanol reformálás kezdeti reakciólépései. M1 – a hordozóból származó pozitív töltésű 

felületi képződmények, vagy Co
2+

; M2 – oxigénvakanciában befogott elektron, amely közeli atomi 

kapcsolatban van a többkomponensű katalizátor fémes/fém oxid helyeivel. 

 

 

6. Tézisek 
 

1. A nagyáteresztő kísérleti technika előnyeit kihasználva etanol reformáláshoz 

alkalmazható új, nemesfémmentes MgAl2O4 alapú katalizátort fejlesztettem ki, amely 

már 350°C-on működőképes. 450°C-on elértem az elméletileg lehetséges maximális 

hidrogénhozam 65%-át. A legjobb minta összetétele a következő: 

10%Ni,10%Co,7%Ce /MgAl2O4 [1] 

 

2. A különféle kemometriai eszközök (Holografikus Kísérleti Stratégia, Mesterséges 

Neurális Hálók, Legkisebb Négyzetek regressziója) kombinálása hasznos segítségnek 

bizonyult a legjobb katalizátor összetételének meghatározásánál, valamint a különféle 

módosítók katalitikus aktivitásra, illetve egymásra gyakorolt hatásának vizsgálatánál 
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is. Az említett módszerek segítségével több fontos összefüggésre is sikerült fényt 

derítenem: a Ni és Co, valamint a Ni, Co és Ce között szinergia; a Ni és Cu együttes 

jelenléte esetén pedig gátló hatás van jelen. [2] 

 

3. A katalizátorok vizsgálatakor tapasztalt intenzív szénlerakódások kialakulásáért a CO 

reakciói a felelősek, amelyekben a Ni fémes formában való jelenléte meghatározó. A 

NiCo/MgAl2O4 minta Ce-mal való módosítása a hidrogéntermelés látványos 

növekedését és a szénlerakódás visszaszorulását okozta. A Mo és a Pt további 

módosítóként történő alkalmazása szintén csökkentette a szénlerakódást. [1] 

 

4. A legjobbnak talált NiCoCe minta felületét összetett spektroszkópiai vizsgálatokkal 

jellemezve az elemzés kimutatta, hogy a Co módosító az alkalmazott 

reakciókörülmények között igyekszik a Ni-t fémes formában tartani. Ez a Co 

segítségével létrejövő megnövelt fémes karakter a Ni és a Co közötti szinergia 

kulcspontja. Egy oxigénvakancia, az abban csapdába esett elektron, valamint a fémes 

hely együttesen a katalizátor aktív szerkezeti elemeként fogható fel. [3] [4]  

 

5. A NiCoCe katalizátor vizsgálatának felületi spektroszkópiai eredményi alapján 

felállított, a katalizátor működési mechanizmusát leíró modellben a fő reakciólépések 

az acetaldehid képződése, annak vízgőzös reformálása és az azt követő víz-gáz shift 

reakció. [3] 

 

 

7. Alkalmazási lehetőségek 
 

A bioetanol reformálásánál a valóban hatékony katalizátorok esetén legtöbbször két 

probléma merülhet fel. Vagy nemesfémet tartalmaznak, ami jelenősen megdrágítja őket, vagy 

csak magasabb hőmérsékleten hatékonyak, ami viszont az alkalmazás során jelent 

folyamatosan többlet költséget. Azzal, hogy sikerült kifejleszteni egy nemesfémmentes és az 

általánosnál alacsonyabb hőmérsékleten is jól működő katalizátort, hozzájárultam a 

tudományág ezen területén már meglévő ismeretek bővítéséhez. Az előállított 

NiCoCe/MgAl2O4 katalizátor méretnövelést követő vizsgálata ígéretes lehet. A különféle 

vizsgálati módszerek együttes alkalmazásával sikerült feltárni az általunk létrehozott, 

összetett katalizátor működési mechanizmusát, ami a későbbi kutatások számára 

felhasználható eredmény. 

A munkám során alkalmazott nagyáteresztő kísérleti technika napjainkban már a 

vegyipar számos területén (pl.: gyógyszergyártás, kőolajfinomítás) jelen van. A 

számítástechnika folyamatos fejlődésének köszönhetően a módszer egyre inkább terjed, mivel 

minden ipari vállalat elemi érdeke a minél nagyobb számú mintából minél rövidebb idő alatt 

kinyerhető minél több információ. 
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