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1. Bevezetés
Napjainkban a katalízis egyre nagyobb szerepet játszik a mindennapi életben, ahogy a
fenntartható fejlődés érdekében egyre fontosabbá válik a gazdaságosabb és környezetkímélő, a
zöld kémia elveinek megfelelő vegyipari technológiák kifejlesztése. A hétköznapi életben is
gyakran találkozunk katalizátorokkal, akár autókban, csökkentve a kipufogó gáz környezetre
káros nitrogén-oxid-, szénmonoxid- és szénhidrogén-tartalmát (1. ábra), vagy például ablakok és
ruhák külső bevonatában, amelyek napfény és oxigén jelenlétében a szerves anyagok oxidálását
teszik lehetővé, ezzel elősegítve a felület tisztaságának megőrzését.

1. ábra Autókatalizátor vázlatos működése *1

Az iparban egyre nagyobb jelentősége van a katalizátorfejlesztésnek, mivel a vegyipari cégek
számára létfontosságúvá vált a hatékony és szelektív katalizátorok használata, mind gazdasági,
mind környezetvédelmi megfontolásból. Az olyan iparágakban, ahol kis haszonkulccsal, de nagy
volumenben állítanak elő termékeket, például a műanyagiparban, az előállítási költségben
megjelenő kilónkénti pár forint különbség is dönthet az egyes cégek sorsáról. Ezért napjainkban
hatalmas verseny folyik a nagy nemzetközi cégek között, az új katalizátorok, vagy az újabb
szintézisutak kifejlesztéséért. Manapság további kihívást jelent a fosszilis nyersanyagforrások
mellett a megújulók alkalmazásának növekvő igénye, amely új katalitikus eljárások kifejlesztését
teszi szükségessé.
Az aranyat sokáig katalitikusan inaktívnak tartották, mivel tömbi formában valóban inert.
Azonban hála Haruta [1,2] és Hutchings [3] munkásságának, ma már sok kutatás középpontjában
arany, vagy aranytartalmú katalizátorok állnak. Jelentős sikereket értek el egyebek mellett

*1

https://alapjarat.hu/tech/mi-is-az-a-katalizator
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szelektív oxidációs reakciókban, például különböző alkoholok vagy cukrok szelektív
oxidációjában [4].
A szelektív oxidációs folyamatok fontos szerepet játszanak a vegyiparban, finomkémiai
folyamatokban, így például alkoholok értéknövelt termékekké történő szelektív átalakításában is.
Az arany kedvező tulajdonságait igazolták a kutatások ezekben a reakciókban a leghatékonyabb
nemesfémekkel összehasonlítva is. A heterogén katalizátorként általában arany nanorészecskéket
alkalmaznak, amelyeket hordozóra visznek fel, annak érdekében, hogy növeljék a részecskék
stabilitását és javuljon a kezelhetőség. Azonban a hordozók is szerepet játszhatnak a
katalízisben, így hatással lehetnek a szelektivitásra, vagy az aktivitásra. Napjainkban számos új
típusú hordozó megjelent a kutatásokban, azonban pontos szerepük sok reakcióban nem teljesen
feltérképezett.

Az

iparban

még

mindig

az

oxidhordozók

a

legelterjedtebbek.

Az

aranykatalízisben is, mint a katalízisben általában, a kétfémes katalizátorok alkalmazása
sikerekkel kecsegtető módja az aktivitás, a szelektivitás és a stabilitás további fokozásának.
Ennek eredményeképpen számos megnövelt hatékonyságú rendszer kifejlesztéséről számol be a
szakirodalom, de továbbra is széles lehetőségeket kínál a módosító fém minőségének, a kétfémes
rendszer szerkezetének adott folyamatban történő optimalizálása.
PhD-munkám során egyfémes arany és aranytartalmú kétfémes (Au–Ag, Au–Ru, Au–Ir)
nanorészecskéket hoztam létre, amelyeket oxidhordozón adszorbeáltattam, majd különböző
előkezelésekkel aktiváltam. Az elkészült katalizátorok szerkezetét több, egymást kiegészítő
vizsgálati módszerrel határoztam meg. Benzil-alkohol, illetve glicerin oxidációjában, továbbá
egyes katalizátorokon összehasonlításként CO oxidációjában is vizsgáltam a katalitikus
tulajdonságaikat. Összefüggéseket kerestem a katalizátor összetétele, szerkezete és katalitikus
tulajdonságai között. Különös figyelmet szenteltem a második fém és a hordozó hatásának,
valamint az azokat befolyásoló tényezőknek a vizsgált reakciókban.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1. Az arany mint katalizátor
Az arany mindig is az emberiség érdeklődésének központjában állt. Annak ellenére, hogy csak a
75. leggyakoribb elem a földön és átlagosan 0,005 g/t az előfordulási gyakorisága a
földkéregben, már az ókorban is jól ismert és nagyon kedvelt fém volt. Két tulajdonságának
köszönheti, hogy ilyen korán felfedezték. Egyrészről az arany természetes körülmények között
meglehetősen inert, ezért elemi formában is megtalálható a természetben, úgy nevezett
termésaranyban dúsul (2. ábra), így könnyen bányászható. A termésarany azonban ritkán áll
színtiszta aranyból, gyakran tartalmaz rezet, vagy ezüstöt beötvöződve. Az arany két jellemzője
miatt kap kiemelt figyelmet. Az első a jellegzetes sárga színe, amivel kitűnik a legtöbb, szürkés
színű fém közül. A másik ok, hogy a levegő hatására nem oxidálódik, vagy karbonátosodik, ezért
idővel nem veszti el fényességét, nem fakul meg, ráadásul a savakkal szemben is ellenálló.
Sokak számára éppen ezért az állandóságot, a halhatatlanságot jelképezi. Ennek köszönhetően az
aranyat a fémek királyának, az aranyat feloldani képes tömény sósav és salétromsav elegyét
pedig királyvíznek is hívják. Az arany katalitikusan is inertnek bizonyult tömbi formában, ezért
sokáig elkerülte a kutatók figyelmét, mint potenciális katalizátor.

2. ábra Termésarany *2

Hutchings akkor vetette fel az aranykatalizátorok használatának az ötletét, amikor korrelációt
figyelt meg a fémek standard potenciálja és a fém-klorid sóik acetilén hidroklórozásban mutatott
aktivitása között [3]. Jól látható volt, hogy a pozitív standard potenciálú fémeknél, a potenciál
*2 http://asvanytan.nyf.hu/node/63
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nagyságával nő a fém-kloridok katalitikus aktivitása vinil-klorid előállítása során. Mivel a fémek
közül az arany rendelkezik az egyik legnagyobb standard elektródpotenciállal, ezért Hutchings
nagy lehetőséget látott az aranytartalmú katalizátorokban, amelyet később igazoltak is (3. ábra)
[5,6].

3. ábra Fém-kloridok aktivitásának változása acetilén hidroklórozásában a standard elektródpotenciál függvényében
[6]

Az aranykatalízis másik nagy úttörő eredményét Haruta és társai érték el az 1980-as évek vége
felé, amikor sikerült CO és H2 oxidációjában kiemelkedő aktivitással rendelkező, arany
nanorészecskéket különféle hordozókon (MnO2, NiO, CuO, stb.) tartalmazó katalizátorokat
előállítaniuk [1,2]. Már akkor felhívták a figyelmet az aranyrészecskék kis méretének és
hordozóval történő kölcsönhatásának meghatározó jelentőségére.
Ezek a kezdeti felfedezések egyre gyorsuló ütemben szélesedő nemzetközi kutatásokat
indukáltak az aranykatalízis terén, egyrészt az arany katalitikus potenciáljának felderítésére
különböző reakciótípusokban, másrészt a kiemelkedő katalitikus hatás meghatározó tényezőinek
(szintézismódszerek, hordozó, méret, kémiai állapot, kölcsönhatások a reaktánsokkal, stb.) és
mechanizmusának megismerésével az egyre többféle kémiai átalakulásban. A kutatások
intenzitását jól jelzi az elmúlt 30 évben megjelent közlemények óriási száma, amelyek alapján
több tartalmas könyv [7–10], valamint összefoglaló cikk [4,11–13] is született. Megjegyzem,
hogy az utóbbi 20 évben egyre növekvő intenzitással folynak kutatások arany-kationok
komplexeivel is, mint homogén aranykatalizátorokkal. Mivel ezek elsősorban C-C kötés
kialakítására, valamint gyűrűzárásra [11] szolgálnak, e területek távolabb esnek a dolgozatom
témájától, így ezekre nem térek ki.
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Az arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokat elsősorban oxidációs és redukciós
reakciókban kutatják. Oxidációs reakciók közül a kezdetektől máig vizsgált CO-oxidáción [14–
23] túl leginkább a különböző szerves molekulák teljes oxidációjában [24,25], valamint szelektív
oxidációs reakcióiban folynak a kutatások. Az utóbbi reakciócsoportban egyebek között alifás és
aromás alkoholok, mint például metanol [26–28], oktanol [29,30], benzil-alkohol [31–44],
valamint többértékű alkoholok, mint glicerin [45–50], vagy cukrok, például glükóz [33,51–53]
szelektív oxidációjában vizsgálják az arany katalitikus hatását. Alkánok [54,55] és alkének [56–
58] oxidációjában is vannak figyelemreméltó eredmények, de ezekben a kutatásokban az
oxidáció sok esetben hidrogén jelenlétében valósult meg. A hidrogén jelenlétében az arany
nanorészecskék felületén H2O2 keletkezik [2,12,59], és ez oxidálja a szénhidrogéneket. Jelentős
terület még az aranykatalizátorok redukciós folyamatokban történő kutatása [60,61], valamint
újabb alkalmazási lehetőségek vetődtek föl egyéb szerves kémiai reakciókban, mint alifás
aminok alkénekre történő addíciójában [62] és cikloaddiciós reakciókban [63]. Kutatásom során
a benzil-alkohol, és glicerin oxidációját tanulmányoztam, egyes katalizátorok esetén
összehasonlításban a CO-oxidációs katalitikus aktivitással, így a továbbiakban ezek irodalmi
előzményeit mutatom be részletesebben.
Sokan vizsgálják, hogy arany esetében milyen az ideális részecskeméret a katalízis
szempontjából. A szakirodalomban a katalizátorok aktivitását gyakran jellemzik az átalakulási
frekvenciával (turn over frequency, TOF), amely megadja, hogy egységnyi idő alatt egy aktív
centrumon hányszor játszódott le a katalitikus ciklus:
𝑇𝑂𝐹 = 𝑛

𝑛𝑘𝑜𝑛𝑣

𝑎𝑘𝑡í𝑣 𝑐𝑒𝑛. ∗𝑡

,

ahol a nkonv az átalakult szubsztrátum mennyisége, naktív

cen.

az aktív centrumok száma és t a

reakcióidő. A nanorészecskék esetében az aktív centrumok azonosítása és számuk
meghatározása nehézségekbe ütközik. Itt megjegyzem, hogy a valós katalizátorokban általában
különböző aktivitású centrumok együttesen vannak jelen, ami további nehézséget jelent. A
szakirodalomban nem egységes a TOF használata, mivel vannak, akik az összes fématomra
vonatkoztatják az átalakulási sebességet, míg mások csak a felületen megtalálható fématomokkal
számolnak. Az utóbbi megközelítés oka, hogy a katalízis csak a felületen tud végbe menni, a
belső atomokon nem. A félreértések elkerülésének érdekében TOFtot-tal fogom jelölni az összes
fématomra vonatkoztatott értéket, és TOFfel-lel a csak felületi atomokra számoltakat.
Természetesen még a TOFfel sem felel meg a TOF pontos definíciójának, mivel több fématom is
alkothatja az aktív centrumot, amelyen a katalitikus ciklus történik, vagy a felületi atomok közül
5

csak bizonyos kitüntetett pozícióban (pl. sarkokon, éleken, két aktív komponens és a reaktáns
fázis határfelületén) található fématomok rendelkeznek katalitikus aktivitással, ezért az aktív
centrumok száma kisebb, mint a felületi atomoké.
A mérethatásról szóló tanulmányok metaanalíziséből azt találtuk, hogy az aranyrészecskék
mérethatása függ a vizsgált reakciótól. Általános vélekedés, hogy CO oxidációjában, de
hasonlóan H2 és szerves kismolekulák teljes oxidációjában is az Au-részecskék méretének
csökkenésével egyre jobban nő a TOFfel, mivel a diszperzitás növekedésével együtt nő a kis
koordináltsággal rendelkező, legaktívabb aranyatomok aránya [2,8,13,24]. Előfordulnak azonban
olyan esetek is, ahol különböző szerzők cikkei elég élesen ellentmondanak egymásnak. Min és
társa azt mutatták ki, hogy a TiO2-hordozós aranykatalizátor aktivitása maximumot mutat 3 nmnél és az ennél kisebb aranyrészecskék esetén meredeken csökken CO és propén oxidációjában
egyaránt [64]. Ezt a jelenséget azzal magyarázták, hogy a TiO2 és az aranyrészecske között erős
kölcsönhatás alakul ki, ezért a nanorészecskék alakja eltér az izometrikustól (4. ábra), továbbá
csak az olyan aranyatomok vesznek részt a reakcióban, amelyek nincsenek közvetlen
kapcsolatban a hordozóval. Ilyen körülmények között 3 nm körül található fajlagosan a legtöbb,
kis koordináltsággal rendelkező, hordozótól független aranyatom, és egy bizonyos méret alatt
megszűnik a részecskék katalitikus aktivitása. Ezzel szemben Emmanuel és munkatársai azt
mutatták ki, hogy a méret csökkenésével exponenciálisan nőtt a TOFfel CO oxidációjában TiO2hordozós katalizátoron [65]. Rövid, ötperces reakcióidő után hőkamerával vizsgálták meg a
katalizátorokat, és az eredmények azt mutatták, hogy minél kisebbek voltak az aranyrészecskék,
annál jobban felmelegedett a felszínük a reakció során. Ők úgy gondolták, hogy CO és
aranyrészecskék közötti elektromos kölcsönhatások változtak meg a méret csökkenésével, mivel
a TOFfel változása az átmérő negyedik hatványának reciprokával volt arányos.
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4. ábra Aranyrészecske alakja erős hordozó-részecske kölcsönhatás esetén [64]

Szelektív oxidációs folyamatokban is sokszor eltérő mérethatásról számolnak be a különböző
publikációk. Fang és munkatársai benzil-alkohol oxidálószer-mentes dehidrogenézésben
benzaldehiddé [66] azt találták, hogy a méret csökkenésével 12 nm alatt kissé, 3 nm alatt
ugrásszerűen megnő az aranyrészecskék aktivitása. További eredmények a TOFfel növekedését
mutatják ki az aranyrészecskék méretcsökkentésének hatására alkoholok oxigénnel végzett
szelektív oxidációjában is [67–69]. Sűrűségfunkcionál-elméleti (DFT) számítások és Au
egykristály-felületeken végzett CO deszorpciós vizsgálatok alapján, a CO, O2 és O adszorpciós
energiája növekszik az adszorbeáló Au-atom koordinációs számának csökkenésével, és ugyanez
a trend érvényes az aktivált állapotok energiájára is [70]. Hasonló összefüggést mutattak az
adszorbeált etanolra és dehidrogénezésének átmeneti állapotaira (etoxi + H, etánal + H)
vonatkozó DFT kalkulációk különböző koordinációs számú Au-atomokat tartalmazó modellfelületeken. A különböző Au-részecskeméretű Au/MgO katalizátorokon mért, benzil-alkohol
dehidrogénezésre vonatkozó aktiválási energia és aktivitás (TOFfel) változása szintén hasonló
viszonyokat mutatott [71]. Mindezek az eredmények az Au méretcsökkentésének aktivitásnövelő
hatására mutatnak.
Vannak olyan tanulmányok is, amelyek eltérő részecskeméret-hatást írnak le. Ilyen például,
amikor bizonyos méretnél maximuma van az aktivitásnak, és ennél kisebb és nagyobb méret
esetén már csökken a TOFfel. Haiden és munkatársai 4 különböző átlagos részecskemérettel
rendelkező (1,3; 2,1; 6,9 és 11,3 nm) aranykatalizátort vizsgáltak benzil-alkohol oxidációjában
[36]. Az általuk leírt eredmények alapján a 2,1 és a 6,9 nm-es katalizátorok rendelkeztek a
legnagyobb aktivitással. A részecskeméret hatása jelentősen függött az oldószer minőségétől és a
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hordozótól is, ennek ellenére a konverzió-részecskeméret görbéknek a legtöbb esetben hasonló
alakjuk volt, és 2,1 vagy 6,9 nm-nél volt a maximumuk. Kumar és munkatársai különböző Aurészecskeméretű Au/MCM-41 katalizátorok vizsgálata során azt tapasztalták, hogy a kb. 4–10
nm közötti átlagos mérettartományban a 6 nm körüli átlagméretű volt a legaktívabb gázfázisú
benzil-alkohol oxidációjában, a legnagyobb TOFfel kb. 60%-kal haladta meg a legkisebbet [72].
Wang és mtsai. növekvő aranykoncentrációjú és részecskeméretű Au/MnO2 katalizátorok
esetében azt találták, hogy az 5,1 és 4,3 nm átlagos Au-részecskeméretű minták TOFfel értékei
hasonlóak oldószermentes benzil-alkohol oxidációjában, viszont az ennél kisebb méreteknél (3,9
és 3,2 nm) a TOFfel csökkent. A TOFfel azonban jó korrelációt mutatott a növekvő mértékű AuMnO2 kölcsönhatással és a felületi Auδ+-koncentrációval is, és a szerzők ezt ítélték
meghatározónak [43]. Abad és munkatársai szerint Au/TiO2 katalizátorokon fahéjalkohol
szelektív oxidációjában az 5-25 nm Au-részecskeméret-tartományban nem változott a TOFfel
[73]. Comotti és mtsai. hasonló eredményre jutottak glükóz oxidációjában [74].
Az előzőekből jól látható, hogy az irodalomban még azonos reakciók esetében sem teljesen
egységes az álláspont az aranyrészecskék mérethatásával kapcsolatban. Ezért munkám során
igyekeztem hasonló méretű részecskéket előállítani, a mérethatás kiküszöbölésének érdekében.
2.1.1. CO oxidációja
Az emberi tevékenységek révén egyre nagyobb mennyiségű CO jut a légkörbe. Ennek elsődleges
oka az, hogy a széntartalmú vegyületek kémiai oxidációja (pl. kőszén, kőolaj égése) nem
tökéletes, ellentétben a sejtekben lezajló oxidációval, ezért a szénből nem csak CO2 keletkezik,
hanem relatíve nagy mennyiségű CO is. A CO kis mennyiségben is halálos lehet a legtöbb
élőlényre, mivel sokkal erősebben kötődik a hemoglobinhoz, mint az oxigén [75]. Továbbá a CO
kölcsönhatásba léphet egyes fémekkel. A legismertebb a CO nikkellel való reakciója, ami már 50
°C-on számottevő sebességgel játszódik le
4 𝐶𝑂 + 𝑁𝑖 → 𝑁𝑖(𝐶𝑂)4

(1)

Ennek a folyamatnak több káros következménye is lehet. Egyrészről a keletkező nikkel-karbonil
a Merck Index szerint a legmérgezőbb nikkelvegyület, másrészről a meleg helyeken történő
bomlása következtében lerakódó fém károsíthatja a berendezéseket. Ezenkívül néhány
katalizátorként alkalmazott fém rendkívül érzékeny a CO jelenlétére, mivel CO hatására
mérgeződik. Ilyenek például a rendkívül elterjedt vas-, platina- [76] vagy palládiumkatalizátorok
[77]. Ezen okokból kifolyólag mind környezeti, mind ipari szempontból lényeges, hogy a nem
kívánt CO-t eltávolítsák.
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A CO-tartalmat általában oxidációval csökkentik a kívánt szintre. A CO oxidációja egy erősen
exoterm folyamat, ezért fontos, hogy a rendszerben egyenletesen el tudjon oszlani a keletkező
hő.
1

𝐶𝑂 + 2 𝑂2 → 𝐶𝑂2

/∆H= –283 kJ/mol

(2)

A CO átalakítható redukálással is, metánná esetleg metanollá, de ha csak a CO eltávolítása a cél,
akkor általában gazdaságosabb az oxigénnel történő oxidáció, mivel a hidrogén sokkal drágább,
ráadásul a hidrogéngázt alkalmazó technológiákra sokkal szigorúbb előírások vonatkoznak, így
drágább reaktorokat kell alkalmazni és a használatuk is körülményesebb. Azonban a COkoncentrációja és a gáz felhasználási célja is befolyásolja (pl. metanizálás az ammónia
szintézisnél), hogy milyen módszert alkalmaznak a CO eltávolítására.
Mivel Haruta és mtsai. először CO és H2 oxidációjában figyelték meg az arany katalitikus hatását
[2], ezért nem meglepő módon ezek a legjobban kutatott folyamatok az aranykatalizátorokkal
kapcsolatban. Az eddigi eredmények alapján megállapítható, hogy számos körülmény
befolyásolhatja az aranykatalizátor aktivitását. Ezek lehetnek:
-

az arany-nanorészecskék előállítási módszere (ezen belül olyan körülmények is
számíthatnak, mint a mosás, vagy a szárítás folyamata vagy, hogy sötétben végezték-e a
preparálást)

-

a részecskeméret

-

a hordozó típusa és tulajdonságai

-

az előkezelések hatása (pl. kalcinálás, redukálás).

A különböző előállítási módszereknél eltérő lehet a mikroszennyezők minősége és mennyisége.
A kloridionnal kapcsolatban rendelkezünk a legátfogóbb ismeretekkel. Mivel általában HAuCl4
prekurzort használnak a katalizátorkészítéshez, ezért értelemszerűen sokan vizsgálják a
nyomokban visszamaradt kloridionok hatását. Kimutatták, hogy a kloridionok jelenlétében
magas hőmérsékleten jelentősen nő az arany nanorészecskék mérete [78]. Néhányan úgy
gondolják, hogy a kloridionnak ezenkívül másfajta gátló hatású mechanizmusa is van, ezt később
részletesen tárgyalom [79,80]. Ezért sokan meleg vízzel, vagy híg ammóniás oldattal mossák
szűrés után a katalizátort.
A fémoxid-hordozók két nagy csoportba oszthatók, az egyik az úgy nevezett ”aktív hordozók”
csoportja, amibe jellemzően a redukálható oxidok tartoznak (vas-oxid, titán-dioxid, cériumdioxid, nikkel-oxid, stb.). A másik a ”passzív hordozók”, ide a nem redukálható oxidhordozók
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tartoznak (pl. alumínium-oxid, szilícium-dioxid). A redukálható hordozók a felületen lezajló
redoxi folyamatok révén elősegíthetik az oxigénmolekula aktiválását, ami növeli a
reakciósebességet [81–83]. Ezzel szemben a nem redukálható hordozók esetén, csak a kis
koordináltságú aranyatomok, jellemzően a 4 nm-nél kisebb aranyrészecskék képesek az oxigén
aktiválására, ezért fokozottan számít a méret [81]. A nem redukálható hordozók egyszerűbbé
teszik maguknak az aranyrészecskéknek a vizsgálatát, mivel nem változik a hordozó oxidációs
állapota a folyamatokban, így a katalitikus tulajdonságok megváltozása, elméletileg csak az Aurészecskék eltérő szerkezetéhez köthető. Nanorészecskéket tartalmazó aranykatalizátorok esetén
CO oxidációjában a vascsoport oxidjait, a titán-dioxidot, a cérium-dioxidot és az
alkáliföldfémek-hidroxidjait tartják ideális hordozónak. Érdemesnek tartom még megemlíteni
Cummingham és munkatársai kutatását. Ők a víztartalom hatását tanulmányozták CO
oxidációjában Au/Mg(OH)2 katalizátoron [84]. A kísérletek azt mutatták, hogy kis víztartalom
mellett a hőmérséklet emelkedésével (kb. 400 K-ig) csökken, míg magasabb víztartalmú
gázelegyben emelkedik a CO konverziója. Ez az eredmény jól demonstrálja, hogy még azonos
katalizátor mellett is megváltozhat a reakciómechanizmus a körülményektől függően.
A CO-oxidációjának mechanizmusára több javaslat is létezik. Feltételezhető, hogy egyidejűleg
akár többféle mechanizmus szerint is lejátszódik az oxidáció. Ezek az elméletek két nagy
csoportra oszthatóak, az egyik szerint csak az arany felületén zajlik a folyamat, míg a másik
szerint a hordozónak is szerepe van. A hordozó minőségétől függ, hogy részt vesz-e a
folyamatban. Azok a mechanizmusok, melyek csak az aranyfelülettel számolnak, további két
kategóriába oszthatók. Az első szerint csak a fémes arany (Au0) játszik szerepet a katalízisben.
Okumura és mtsai. DFT-vizsgálatokat végeztek különböző méretű aranyrészecskéken, és
tanulányozták az adszorbeált gázok hatásait a parciális töltés megoszlására [85]. Azt az
elgondolást vetették fel, hogy a CO adszorpció hatására pozitívan, az oxigén hatására viszont
negatívan polarizálódik a felület (5. ábra), ezért egy dinamikus töltéspolarizáció jön létre az
aranyfelületén. Így az egyik komponens adszorpciója elősegíti a másik komponens
megkötődését.
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5. ábra Aranyrészecske töltéspolarizációja a) kiindulási állapotban és b) CO és O2 adszorpció után [85]

A másik elmélet szerint az ionos arany (Au+ vagy Au3+) is részt vesz a katalízisben. Costello és
munkatársai szerint, nem is közvetlenül az Au+ lép kölcsönhatásba a CO-val, hanem a hozzá
kapcsolódó OH- ellenion. Elgondolásuk szerint egy bikarbonát-ion keletkezik a CO-ból és az OH
funkciós csoportból oxigén jelenlétében, és ez bomlik tovább CO2-re, valamint visszaalakul az
OH-csoport (6. ábra) [83]. Az OH funkciós csoport szerepe azért is merült fel, mert a katalizátor
gyorsan veszített aktivitásából a teszt alatt, viszont ez a hatás kiküszöbölhető volt folyamatos
vízgőz, vagy hidrogén betáplálással, valamint a katalizátor regenerálható volt vízgőzzel, vagy
hidrogénnel. Ezen felül az elmélet magyarázatot ad a Cl--ionok negatív hatására, mivel a Cl-ionok kiszorítják az aranyfelületéről az OH--ionokat, így azok nem tudnak részt venni a
katalízisben, csökken a katalitikus aktivitás.

6. ábra Az Au+ lehetséges szerepe a CO oxidációjában [83]

Ezzel szemben mások úgy gondolják, hogy a hordozó is fontos szerepet játszik az oxidációban.
Haruta két különböző módszerrel állított elő Au/TiO2 katalizátort és tesztelte őket propilén és
CO oxidációjában [82]. Azt figyelte meg, hogy az impregnálással és a leválasztás-lecsapásos
módszerrel készült minták TOFfel értéke jelentősen eltér, ezért úgy gondolta, hogy ennek nem
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csak a méretbeli eltérés az oka, hanem a különböző méretű arany–titán-dioxid határfelület. Így
egy kísérletben mechanikusan keverte össze az 5 nm-es aranyrészecskéket a hordozóval. Az
eredmények alapján, az 573 K-en kalcinált minta jóval gyengébb volt, mint a 873 K-en kalcinált
minta, annak ellenére, hogy 873 K-en a részecske mérete 10 nm-re nőtt. Ezt az ellentétet azzal
oldotta fel, hogy a magasabb hőmérsékleten erősebb kölcsönhatás alakult ki az arany és a titándioxid között, emiatt a részecske alakja torzult (mint ahogy a 4. ábrán látható), így a határfelület
nagysága jelentősen nőtt. Korábbi tapasztalatai és az új eredmények alapján Haruta azt a
hipotézist vetette föl, hogy a CO az aranyfelületén, míg az oxigén a hordozó felületén
adszorbeálódik, és a CO oxidációja a két fázis határfelületén játszódik le, ahol a két komponens
találkozik (7. ábra).

7. ábra Az Au és TiO2 lehetséges szerepe a CO oxidációjában [82]

Hasonló elméletet vetett fel Bond és társa is [86]. Ők úgy gondolták, hogy az Au-részecske
hordozóval érintkező része Au3+, viszont a nem érintkező aranyatomok fémes állapotban
találhatóak. A CO oxidációja egy többlépcsős folyamatban megy végbe. A CO a fémes
aranyfelületen kötődik, majd az adszorbeált CO reagál az Au3+-hoz kötődő OH-csoporttal (8.
ábra). Az oxigénmolekula a hordozón található oxigén vakanciák helyére kötődik be, ahol
aktiválódik. Az aktivált oxigén elreagál az Au3+ felületén található karboxilcsoporttal. A
kloridionok mérgező hatását ebben az esetben azzal magyarázzák, hogy betölti az oxigén
vakanciák helyét, ezzel gátolva az oxigén molekula aktiválódását.
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8. ábra Az Au3+ és oxigén vakanciák lehetséges szerepe a CO oxidációjában [86]

2.1.2. Benzil-alkohol oxidációja
A benzil-alkohol (BnOH) egy általánosan alkalmazott kiindulási tesztvegyület szelektív
oxidációs katalizátorok vizsgálata esetén. Ez annak köszönhető, hogy viszonylag könnyen
oxidálható benzaldehiddé (BzH). Ilyenkor a primer hidroxilcsoportból egy aldehid csoport alakul
ki, amelyben a C=O kötés és az aromás gyűrű π-elektronrendszere között kialakuló konjugáció
elősegíti az oxidációt. Viszonylag csekély a lehetséges mellékreakciók száma is (9. ábra), ami
megkönnyíti az aktivitás és a katalizátor szerkezete közti összefüggés vizsgálatát. Ipari
jelentősége is van a folyamatnak, mivel aldehidekre jelentős igény van. A benzaldehid
elsősorban kellemes mandulaillatáról ismert. Ennek a tulajdonságának köszönhetően, évente
több ezer tonnát használnak fel belőle, elsősorban az élelmiszer- és a kozmetikaiparban. Az
iparban a benzaldehid előállítása elsősorban benzál-klorid hidrolízisével vagy toluol közvetlen
oxidációjával valósul meg [87,88]. A további oxidációval keletkező benzoesavat (BzOH) és sóit
régebben elterjedten alkalmazzák az élelmiszer- és a gyógyszeriparban, mivel gátolja a gombák
és a baktériumok szaporodását, de a vegyiparban is nagy mennyiségben használják kiindulási
alapanyagként. A benzil-benzoát (BzOBn) az egyik legrégebben ismert ellenszere a rühességnek,
továbbá felhasználják fejtetvek ellen, valamint bőrvédő krémekben is megtalálható. Ezen felül
alkalmazzák még, mint oldószert és a műanyagiparban lágyítóként használják.
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9. ábra Benzil-alkohol oxidációjának folyamatábrája

Skupien és munkatársai alapos tanulmányt írtak a benzoesav hatásáról aranykatalizátorokon
benzil-alkohol oxidálása során [39]. Megállapították, hogy a benzoesav már olyan kis
mennyiségben is képes mérgezni az aranyfelületét, amelyet GC-vel sem tudtak kimutatni. A
benzoesav aranyfelülethez való kötödésének erősségét jól jelzi, hogy az első mérés után a
katalizátor teljesen inaktívnak bizonyult a megismételt vizsgálatban. Ezért KF-ot és K2CO3-ot
adtak a rendszerhez, hogy eltávolítsák a benzoesavat az aranyfelületéről. A bázis hozzáadásával
sikeresen megszüntették a mérgezést, így a katalizátorok az újrafelhasználás során is megőrizték
aktivitásukat. Hozzáadott benzoesav hatására csökkent az aktivitás, de a katalizátor nem vált
inaktívvá. Ezen felül a K2CO3–hoz vizet is adtak, amely tovább fokozta az aktivitást. A víz
promotor hatásáról korábban már Yang és mtsai. is beszámoltak [89]. A hozzáadott víz növelte
az aktivitást, azonban nagyobb mértékben csökkentette a benzaldehid szelektivitását, mivel
kedvezett a benzoesav és benzil-benzoát kialakulásának.
Skupienék a saját és az irodalomban talált adatok alapján egy olyan oxidációs mechanizmust
javasoltak, amelyben egyszerre két aranyatom is részt vesz a reakcióban. Továbbá a
hidroxidionoknak is szerepük van a deprotonálásban, tehát a reakcióhoz adott bázis nem csak a
benzoesav inhibíciós hatásának megszüntetésében játszik szerepet (10. ábra).
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10. ábra Benzil-alkohol oxidációjának mechanizmusa bázis jelenlétében [39]

Abad és munkatársai a sebességmeghatározónak tartott β-hidrideliminációs lépés során
előnyösnek tartják pozitívan töltött Au+-centrumok jelenlétét, amelyek Lewis savcentrumként
koordinálják az alkoholátionokat és a H--ionokat. Az Auδ+-centrumok stabilizálásában szerepe
lehet a hordozónak (mint például CeO2), amely elősegítheti az Au-centrum regenerálódását is az
Au–H oxidációjával, OH- képződés mellett [8]. Kétfémes katalizátorok is kifejthetnek hasonló
bifunkciós hatást, a szubsztrátum aktiválást biztosíthatja az arany, míg a másik fém biztosítja
kialakuló oxofunkció stabilizálását illetve az oxigénaktiválást, az Au-centrum regenerálására az
Au-hidridből [90].
A benzil-benzoát melléktermék keletkezésére két lehetséges reakcióutat vázoltak fel. Az első
esetben a benzil-benzoát a benzoesav benzil-alkohollal történő észtereződése során képződik (11.
ábra). Az első lépés a benzoesav protonálódása (11. ábra, a). Ezután az alkohol nukleofil
támadása megy végbe (b), végül a keletkező intermedierből egy víz molekula eliminálódik, majd
deprotonálódik a termék (c). Ez a folyamat azonban csak savas körülmények között
kedvezményezett, mivel bázikus közegben a karboxilcsoport deprotonálódik (d), így egy negatív
töltés delokalizálódik a karboxilcsoporton, ami meggátolja a benzil-alkohol támadását (e).
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11. ábra Benzil-benzoát keletkezése benzoesavból és benzil-alkoholból [39]

A másik reakcióút a benzaldehid reakciója benzil-alkohollal (12. ábra). Ebben az esetben először
a benzil-alkohol deprotonálódik (a), ami megtámadja a parciálisan pozitív töltéssel rendelkező
karbonil-szénatomot (b), ezt egy β-hidridelimináció követi (c), így a megfelelő észter keletkezik.
Ebben az esetben az aranycentrum is részt vesz a folyamatban, hasonlóan, mint a benzil-alkohol
oxidáció folyamatában.

12. ábra Benzil-benzoát keletkezése benzaldehidből és benzil-alkoholból [39]

Ferraz és kollégái a bázis erősségének hatását vizsgálták vizes közegben történő benzil-alkohol
oxidációjában [91]. Négy különböző erősségű bázist vizsgáltak (NaOH, K2CO3, Na2B4O7,
CH3COONa). A NaOH kivételével azt tapasztalták, hogy a pH növelésével lineárisan nőtt a
konverzió, azonban a hozzáadott bázis mennyiségének emelésével a szelektivitás vizes közegben
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a benzoesav, szerves közegben, de még inkább oldószermentes reakcióban a benzil-benzoát
irányába tolódott el.
A hordózó hatását benzil-alkohol oxidációjában jól mutatja Beier és kollégái munkája, akik 4
különböző hordozón (Al2O3, SiO2, TiO2, ZnO) állítottak elő egyfémes ezüstkatalizátorokat [92].
A legkisebb konverziót (6%) SiO2-hordozón érték el annak ellenére, hogy 10 m/m%-os volt az
ezüsttartalma, míg a másik három hordozón csupán 1%. A legaktívabb az Al2O3-hordozós minta
volt (72% konv.). Fizikailag hozzákevert CeO2 hatására azonban a SiO2-hordozós minta lett a
legaktívabb (98% konv.), míg az Al2O3-hordozós minta csak kis mértékben javult (77% konv.).
A promotor hatást azzal magyarázták, hogy cérium-dioxid segíti az oxigén aktiválódását. A
benzaldehid szelektivitás minden esetben jó volt (legalább 90%). Ez a kísérletsorozat jól rávilágít
arra, a két ”passzív”-nak tartott hordozó között, milyen jelentős az eltérés, ami egyértelműen
annak a jele, hogy ezek a hordozók is részt vesznek a folyamat katalizálásában vagy az Ag-CeO2
kölcsönhatás kialakulásában.
Mivel a hordozó és a hozzáadott bázis minősége is befolyásolja a katalízist, ezért már korábban
is felmerült, hogy bázikus hordózókat használjanak benzil-alkohol oxidációjában. Fang és
munkatársai 3 nm körüli aranyrészecskéket tartalmazó katalizátorokat vizsgáltak nagyszámú,
eltérő tulajdonságú hordozón, oxidálószer jelenléte nélküli benzil-alkohol dehidrogénezésben
[66]. Továbbá vizsgálták a hordozókat NH3 és CO2 hőmérsékletprogramozott deszorpciójával
(TPD), hogy meghatározzák a savas, illetve a bázikus tulajdonságaikat, így keresve
összefüggéseket a katalitikus tulajdonság és sav-bázis jelleg között. Legjobbnak a hidrotalcit
bizonyult, amely egyaránt rendelkezik erősen bázikus és savas OH-csoportokkal. Egy olyan
reakciómechanizmust vetettek fel, melyben mind a magnézium-oxid, mind az alumínium-oxid
OH-csoportja aktívan részt vesz a dehidrogénezésben. Azok a hordozók, amelyek nem
rendelkeztek se bázikus, se savas karakterrel, elhanyagolható aktivitást mutattak. Liu és
munkatársai is azt találták, hogy a hordozó OH-csoportjai fontos szerepet játszanak a benzilalkohol oxidációjában [93]. Azt feltételezték, hogy az OH-csoportok a deprotonálódást segítik
elő.
2.1.3. Glicerin oxidációja
Az ezredforduló után jelentősen megemelkedett az előállított biodízel mennyisége, ahogy egyre
jobban elterjedt a megújuló energiaforrások használata [94]. A folyamat során azonban nagy
mennyiségű glicerin keletkezik melléktermékként, amelynek gazdaságos feldolgozása jelenleg
még nem megoldott. Napjainkban jelentős erőfeszítések folynak azért, hogy értéknövelt
17

termékeket állítsanak elő glicerinből. Erre kínál megoldást a glicerin szelektív oxidációja,
azonban a glicerin oxidációja során keletkező lehetséges termékek száma rendkívül nagy (pl.
dihidroxiaceton, glicerinaldehid, tartronsav). Az aktuális gazdasági viszonyok határozzák meg,
hogy ezekből a termékekből, melyek a kívánt céltermékek. Ezért ennél a folyamatnál a
szelektivitás nagyobb jelentőséggel bír, mint maga az aktivitás.

13. ábra Glicerin-oxidáció egyik javasolt folyamatábrája. (1) glicerin, (2) glicerinsav, (3) tartronsav, (4) glikolsav,
(5) hangyasav és (6) oxálsav [95]

A glicerin oxidációjában általában alacsony hőmérsékletet (~50-60 °C) és erősen bázikus vizes
közeget alkalmaznak. Kimutatták, hogy az aranyrészecskék méretének csökkenésével (2-45 nm
között), az aktivitás növekedése mellett a szelektivitások is megváltoztak [96,97]. A nagyobb
részecskék a glicerinsav, míg a kisebbek a glikolsav képződésének kedveztek. Hasonló
következtetésre jutottak Skrzyńska és munkatársai, akik különböző szilán vegyületek
segítségével próbálták javítani az arany nanorészecskék Al2O3 felületére történő rögzítését [98].
A gyárilag készült AUROliteTM, és az általuk előállított katalizátorok szelektivitása 40%-os
konverziónál szinte teljesen azonos volt, kivéve a kéntartalmú adalékot tartalmazó katalizátort,
ami katalitikusan inaktívnak bizonyult. A hasonló szelektivitás a megegyező aranytartalomra és
hasonló átlagos aranyrészecske méretre vezethető vissza.
Xu és mtsai. AuPt3 részecskéken tanulmányozták, hogyan hat a hordozó a glicerin oxidációjának
szelektivitására [99]. Hordozótól függetlenül elsősorban glicerinsav és glicerin aldehid
keletkezett. Ezután három kiválasztott hordozón (hidrotalcit, MgO és Al2O3) több Au:Pt arányt is
megvizsgáltak, hogy más termékek javára növeljék a szelektivitást, de egyedül MgO-n sikerült
50% alá csökkenteni a glicerinsav és a glicerinaldehid együttes szelektivitását. Sajnos ezen a
hordozón se sikerült elérniük jelentősen szelektivitásváltozást az összetétel módosításával.
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A szelektivitással kapcsolatban általánosan elmondható, hogy Au-katalizátorokon elsősorban
olyan termékek keletkeznek, amelyeknek csak az egyik OH-csoportja alakult át (pl. glicerinsav,
glicerinaldehid), tehát jóval kisebb arányban fordul elő, hogy a glicerin több OH-csoportja is
reakcióba lép [99–103]. Emellett vannak olyan tanulmányok, ahol a glicerin elektrokémiai
oxidációját, arany vagy aranytartalmú elektródokon vizsgálták [104,105].

2.2. Nanoméretű fémrészecskék előállítása
Az eddigiek alapján láthattuk, hogy jellemzően a nanoméretű aranyrészecskék rendelkeznek
katalitikus aktivitással, ezért kiemelt jelentőségű, hogy ismerjük azokat az előállítási
lehetőségeket, amelyek kisméretű fémrészecskéket eredményeznek. A nanorészecskék előállítása
sokáig nagy kihívást jelentett, mivel a nagy fajlagos felületük miatt termodinamikailag nem
kedvezményezett a kialakításuk. Számos olyan eljárást dolgoztak ki a kutatók, amelyek lehetővé
teszik a fém nanorészecskék előállítását. Ebben a fejezetben a fontosabb előállítási lehetőségeket
fogom röviden taglalni.
Az előállítási módszerek két nagy csoportra bonthatók. Az első csoportba azok tartoznak, ahol a
hordozót és a fémrészecskéket egyidejűleg hozzák létre, a másodikba pedig kész hordozóhoz
adják a fém prekurzor oldatát, vagy adszorbeálják rajta a már előállított fém nanorészecskéket. A
második eset sokkal kedvezőbb ipari szempontból, mivel a hordozókat nagy mennyiségben és jól
meghatározott paraméterekkel állítja elő az ipar. Arany nanorészecskék előállításához
prekurzoroknak elsősorban Au3+ komplexeket használnak, mivel stabilabb, mint az Au+, de még
az Au3+-tartalmú vegyületek is rendkívül érzékenyek a fényre és a nedvességre. Az esetek
jelentős részében HAuCl4-ból, vagy AuCl3-ból indulnak ki.
2.2.1. Impregnálás
Az impregnálás egy általánosan elterjedt előállítási módszer, mivel egyszerű és univerzális, tehát
majdnem minden esetben alkalmazható. Az eljárás lényege, hogy a hordozóhoz hozzáadják a
fémionokat tartalmazó prekurzor oldatot, majd az oldószert elpárologtatják. Ezt követően a
megszáradt mintát általában kalcinálják, így a megfelelő fémoxid keletkezik, majd hidrogénnel
redukálják, így a kívánt fémes állapothoz jutnak el. Mivel az arany-oxid egy termikusan instabil
fémoxid, ezért már kalcinálás után fémes állapotba kerülhet a nanorészecske.
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Az alkalmazott prekurzor oldat mennyiségétől függően két eljárást különböztetnek meg. Abban
az esetben, ha a hozzáadott prekurzor nem haladja meg jelentősen a hordozó pórustérfogatát,
akkor kezdődő nedvesedésig tartó impregnálásról beszélhetünk (incipient wetness). Mivel az
oldat nagy része pórusokba kerül, így a minta egy sűrű szuszpenzióvá, pasztaszerűvé válik.
Könnyen meghatározható a fémtartalom, mivel csak az oldat térfogatától és koncentrációjától
függ. A módszer hátránya, hogy a felvihető fém mennyiségét korlátozza az alkalmazott só
oldhatósága. Nedves (wet) impregnálás esetén a hozzáadott oldat térfogata jelentősen
meghaladja a hordozó pórustérfogatát. Ilyen körülmények között a hordozó-prekurzor közötti
kölcsönhatás is jelentős szerepet játszik abban, hogy hol válik ki a fémion sója. Ez az eljárás
nagyobb fémtartalom elérését teszi lehetővé. Azonban megeshet, hogy a kiválás a hordozón
kívül történik, ezért az elkészült minták fémtartalmát érdemes bevizsgálni.
Ez az eljárás aranykatalizátorok esetén nem annyira előnyös, mivel kis fémtartalom mellett (1-2
m/m%) is nagy részecskéket (10-30 nm) eredményez. Ennek az az oka, hogy a kloridionok
jelenlétében a részecskék mozgékonyak a hőkezelések során, ami hozzájárul a szinterelődéshez.
A kloridion még 873 K-en történő kalcinálás után is megtalálható a katalizátorok felületén [106].
Ha azonban az impregnálással készült mintákat redukálják, akkor a kloridionok HCl formájában
eltávoznak a felületről [82].
2.2.2. Együttes lecsapás (coprecipitation)
Együttes lecsapás esetén mind a fém, mind a hordozó fémion formában van jelen a prekurzor
oldatban (az arany általában klorid, míg a hordozó leggyakrabban fém-nitrát formában), és
együtt választják le őket a pH emelésével, így a megfelelő fém-hidroxidok keletkeznek. Ezek
után mossák, szárítják és kalcinálják a mintát. Mivel az előállítás egy lépésben történik, ezért ez
egy rendkívül gyors és egyszerű eljárás. Az aranyrészecskék méretét a fém-hidroxidok
lecsapódási sebessége közti különbség, valamint a hidroxidok egymáshoz való affinitása
határozza meg [107], ezért nem minden hordozó esetén eredményez megfelelő méretű
részecskéket.
2.2.3. Leválasztás-lecsapás (deposition-precipitation, DP)
A leválasztás-lecsapás során a megfelelő fém-hidroxidokat, vagy -hidrátokat választják le az
oxidhordozó felszínére. Sokszor tévesen hívják az egyszerű lecsapásos módszert leválasztáslecsapásnak, mivel ennek a módszernek az a lényege, hogy a nukleáció a hordozó segítségével (a
felületén) történik meg, magában az oldatban nem. Ezért általában alacsonyabb pH-n játszódik le
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a szintézis, mint ami a prekurzor oldatból történő kicsapódásához szükséges. A katalizátort ezek
után szűrik, mossák, szárítják, majd a kívánt hőkezeléseket hajtják végre rajta.
Ez egy általánosan alkalmazott eljárás oxidhordozós aranykatalizátorok előállítására, mivel kis
aranyrészecskék előállítása valósítható meg vele. Általában HAuCl4 oldatból indulnak ki és
nátrium-hidroxiddal vagy nátrium-karbonáttal 7-8 értékig emelik az oldat pH-ját és kb. egy órán
keresztül, 343-353 K környékén hagyják a folyamatot lejátszódni. Ez a módszer elsősorban
olyan hordozók esetén eredményes, melyek izoelektromos pontja pH 5 fölött van, mint például
MgO, TiO2 vagy Al2O3. Rosszul alkalmazható olyan hordozókra, melyek alacsony
izoelektromos ponttal rendelkeznek, mint a SiO2 vagy WO3, mivel a hordozók felülete erősen
negatív, ami taszítja a negatív töltésű arany komplexionokat. Továbbá aktív szénre sem
használható jó hozammal ez az eljárás.
Mivel Au/TiO2 katalizátor esetében azt tapasztalták, hogy pH 8 fölött erősen lecsökkent a
felvihető arany mennyisége, és az előállítás során folyamatosan csökkent az oldat pH-ja, ezért
úgy gondolták, hogy nem az Au(OH)3 reagál a titán-oxid felületén található OH-csoportokkal,
hanem egy részben elhidrolizált, egy kloridiont tartalmazó [AuCl(OH)3]- komplex [108]. Az OHcsoporttal lejátszódó reakció során HCl szabadul fel, ami a pH csökkenését okozta
𝑇𝑖𝑂𝐻 + [AuCl(OH)3 ]− → 𝑇𝑖 − [O − Au(OH)3 ]− + 𝐶𝑙 − + 𝐻 +

(3)

Előszeretettel használnak bázisként karbamidot (DP by urea, DPU), mivel a karbamid csak
melegítés hatására bomlik el, aminek eredményeképp nőni fog az oldat pH-ja, így szabályozható
a reakció indítása.
𝐶𝑂(𝑁𝐻2 )2 + 3 H2 O → 𝐶𝑂2 + 2 𝑂𝐻 − + 2 𝑁𝐻4+

(4)

.
2.2.4. Szoladszorpciós (SOL) módszer
A SOL módszer során stabilizátor (pl. poli(vinil-alkohol) (PVA), poli(vinil-pirrolidin) (PVP))
jelenlétében kiredukálják (pl. NaBH4 vagy Na-citrát redukálószerrel) a prekurzor oldatból a fém
részecskéket. Két fém prekurzor ionjának együttes vagy sorozatos redukciójával lehetőség van
kétfémes részecskék kontrollált méretben, összetételben és esetleg szerkezetben történő
előállítására is. Az így előállított szolrészecskéket ezután adszorbeálják a hordozó felületén. Ezt
követően szűrik és mossák. Gyakran alkalmaznak kalcinálást, hogy eltávolítsák a stabilizátor
maradványokat és más szerves szennyezőket a nanorészecskék felszínéről (14. ábra). Az eljárás
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körülményesebb, mint az eddig felsoroltak, előnye azonban, hogy a szolban a részecskék mérete
és több komponensű részecskék esetén azok összetétele könnyebben szabályozható és
határozható meg. Így a hordozóra közel azonos méretű és szerkezetű nanorészecskék köthetők.
Gázfázisú reakciók előtt ajánlott a stabilizálószer eltávolítása, mivel az blokkolja az aktív felület
egy részét. Bár folyadékfázisban a stabilizátor nagyobb mozgékonysága miatt az aktív felület
hozzáférhetőségét csökkentő hatása kisebb, mégis el kell távolítani, ha próbamolekulák
gázfázisból történő adszorpciójával határozzuk meg az aktív komponens reaktánsok számára
hozzáférhető felületének nagyságát. Magas hőmérsékletű kezelések során számolni kell a
szerkezetmódosulás lehetőségével.

14. ábra Au/Al2O3 előállítása SOL módszerrel

Az első aranyszolt Michael Faraday állította elő, amelyet egy 1858-ban tartott előadásán mutatott
be [109]. A részecskék stabilitását jól mutatja, hogy mind a mai napig megtekinthetőek a
Whipple-i múzeumban. Az aranyszolokkal végzett kísérletek nagyban hozzájárultak a kolloid
rendszerek megértéséhez. Napjainkban továbbra is jelentős kutatások folynak aranyszolokkal
kapcsolatban, mivel a lokalizált felületi plazmon rezonancia (localized surface plasmon
resonance, SPR) miatt a látható tartományban történő fényabszorpció illetve szórás
hullámhossza, tehát az Au-szolok színe függ az Au-szol méretétől (15. ábra), alakjától és a
felületen található ligandumoktól [110].

15. ábra Az aranyszol színének változása a méret növekedésével [110]
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A SOL módszerrel lehet az egyik legmegbízhatóbban 5 nm-nél kisebb aranyrészecskéket
tartalmazó katalizátorokat előállítani. A PVA-stabilizátor alkalmazását aktívszén-hordozós
katalizátorok esetén tartják ideálisnak, SiO2 és Al2O3 esetén pedig kevésbé megfelelőnek [111].
Ennek az a magyarázata, hogy a PVA-val stabilizált részecske felülete negatív töltésű, így egy
negatív felületi töltéssel rendelkező hordozó esetén elektrosztatikus taszítás jön létre. Ilyen
esetekben vagy pozitív töltéssel rendelkező stabilizálószert használnak, mint a PVP, vagy más
polielektrolit segítségével megszüntetik a taszítást.
1953-ban Shlesinger és munkatársai észrevették, hogy a nikkel sók NaBH4-del történő
redukálása során fekete, nikkel-bór ötvözött részecskék keletkeztek, melyek kiemelkedő
aktivitását mutatták ki később különböző katalitikus hidrogénezési reakciókban [112]. Az
ötvözet szerkezetről megoszlanak a vélemények, egyesek amorfnak gondolják, míg mások
magas szintű rendezettséget tételeznek fel. Nem találkoztam olyan tanulmánnyal, ahol hasonló,
Au-B ötvözet keletkezését mutatták volna ki arany vegyületek NaBH4-del történő redukálása
során.
2.2.5. SMAD (Solvated metal atom deposition)
A SMAD-eljárás lényege, hogy egy zárt térben kis nyomáson elpárologtatják a fémet valamilyen
szerves oldószergőz, például aceton, vagy toluol jelenlétében. A kamra falát folyékony
nitrogénnel hűtik (~77 K), ahol szilárd formában leválik a szerves oldószer és a fématomok ebbe
a szilárd oldószermátrixba ágyazódnak be, ahol klasztereket képeznek. Úgy gondolják, hogy az
aranyklaszterek ezen a hőmérsékleten az oldószerrel egy komplex vegyületet képezhetnek [113].
Miután minden fémet elpárologtattak, a rendszer hőmérsékletét feljebb emelik (~195 K), hogy a
szerves oldószer felolvadjon, és a komplex elbomoljon. A fémklaszter-tartalmú oldathoz
kevertetés mellett adagolják a hordozót, és miután a fémrészecskék hozzákötődtek a hordozóhoz,
leszűrik a szuszpenziót, végül mossák és szárítják.
A módszer előnye, hogy szinte teljesen ionmentes környezetben végzik a preparálást, mivel csak
a szerves oldószerrel találkozik a nanorészecske, így elkerülhető a mikroszennyezők hatása
(kloridion, nátriumion). Továbbá viszonylag egyszerű a kétfémes részecskék előállítása, mivel
ebben az esetben vagy az ötvözetet, vagy a két fémet egymás mellett párologtatják. Ez az eljárás
viszont egyedi berendezést igényel, ami drága, valamint körülményes az alkalmazása.
Korlátozottak továbbá a lehetőségek a méret szabályozására, és magas forráspontú fémek
esetében nem alkalmazható ez az eljárás.
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2.3. Kétfémes hatás
A fémkatalizátorok tulajdonságainak javítását, vagy módosítását gyakran egy második fém
hozzáadásával érik el. Leggyakoribb célok közé tartozik az aktivitás növelése, a szelektivitás
módosítása és a mérgezéssel, vagy szinterelődéssel szembeni ellenálló képesség növelése. A két
fém közti szinergizmus fizikai magyarázata két részre osztható: elektronikus és geometriai [114–
116]. Mivel a fémek között az arany rendelkezik a legnagyobb elektronegativitással (2,54), ezért
képes elektront elszívni a többi fématomtól, így parciálisan negatív töltésre tesz szert. Chaki és
kollégái

Ag-tel

módosított

aranykatalizátorokat

vizsgáltak

p-hidroxi-benzil-alkohol

oxidációjában [116]. Mivel a két legaktívabb mintában az Au 4f elektronok kötési energiája a
kisebb energiák felé tolódott el az XPS-mérések alapján, ezért arra a következtetésre jutottak,
hogy az Au anionos jellege elősegíti az oxidációt, valószínűleg az O2 aktiválásában játszik
szerepet. Több modellt is kidolgoztak arra (16. ábra), hogy az elektronszerkezet befolyásolása
nélkül, miként hathat a második fém az aranytartalmú katalizátorokon oxidációs folyamatokban
[8].

16. ábra Modellek kétfémes rendszeren lejátszódó katalízisre: az A, C és D képen látható négyszög és háromszög
az aranyat vagy más, 10. csoportba tartozó fématomot jelöl, az üres körök a magában a katalízisben szerepet nem
játszó atomokat jelölik.[8]

Az A) ábrán az látható, amikor a reagens egynél több lépésben alakul át, melyekhez eltérő aktív
centrumok rendelhetőek és a molekula az első aktív helyről felületi migrációval jut el a
következőhöz. A B) ábrán az Au-atom nem vesz részt metanol szelektív oxidációjában, de
24

elősegíti a CO távozását a felületről, és ezzel megszünteti termékgátlást. A C) ábrán a szerves
reagens két különböző funkciós csoporttal rendelkezik, és a két csoport más-más fématomot
preferál kötőhelyként. A D) ábrán a második fém „hígítja” az aktív fémet, így csökken az
összefüggő aktív fém felülete, akár egyatomos méretre is, ami javíthatja a szelektivitást bizonyos
folyamatokban. Az E) ábra esetében a reagens az aranyhoz kötődik, de az O2 egy másik fémen
aktiválódik. A reakció folyamán az aktivált oxigén támad a megfelelő helyen.

2.3.1. Au–Ag-rendszer
Az arany és az ezüst, hasonló tulajdonságaiknak köszönhetően korlátlan mértékben ötvöződnek
egymással. A természetben előforduló ötvözetüket elektrumnak nevezik. Jól ötvözhető
tulajdonságuk és az ezüst relatív olcsó ára miatt, ez az egyik legalaposabban tanulmányozott
kétfémes aranykatalizátor. A Williams−Nason modell alapján végzett számítások azt mutatták
ki, hogy nanoméretű részecskéken, a rácstípustól függetlenül, az ezüst felületi jelenléte a
kedvezményezett [117]. Az előállítás módjától függően többféle szerkezetet is megfigyeltek.
Banerjee és munkatársai előbb aranyszolt állítottak elő nátrium-citráttal, majd ehhez adták az
AgNO3 prekurzor oldatot, amit NaOH-dal választottak le az aranyrészecskék felületére, de nem
kötötték hordozóhoz [118]. Így egy aranymagvú-ezüsthéjú részecskét kaptak. Ez a TEM
felvételeken is jól látható volt, mivel a részecskék nagyok voltak (>20 nm), és erős az aranyezüst kontrasztkülönbség. Qu és mtsai. először az aranyat redukálták a hordozó jelenlétében,
majd szűrést és mosást követően erre választották le az ezüstöt azonos módszerrel [119]. A
részecskék mindig ötvözetek voltak, de minden Au:Ag aránynál ezüstdúsulást figyeltek meg a
felszínen. Zhang és kollégái felületi ezüst- és aranydúsulást is megfigyeltek, olyan mintákon,
ahol külön redukálták a két fémet és a két kolloid rendszer közötti kapcsolatot csak fizikai
keveréssel érték el [120,121]. Cui és mtsai. a kalcinálás hatását vizsgálták az Au–Ag
nanorészecskékre [122]. Jól látható volt, hogy az ezüst, a hőmérséklet emelésével ezüst-oxid
formájában dúsult a részecskék felületén. Ezt a folyamatot jól jelezte, hogy a felületi plazmon
rezonancia (SPR) csúcsának intenzitása csökkent 623 K fölött, és 973 K-en teljesen eltűnt.
Sandoval és mtsai. egymást követő leválasztás-lecsapással (előbb az ezüst, majd az arany)
állították elő a katalizátorokat, azonban az előállítás során az arany és ezüstionok egymástól
elkülönülve váltak le [123]. Redukálás hatására a két fém ötvöződni kezdett, a hőmérséklet
emelésével nőtt a kétfémes részecskék számaránya.
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CO-oxidáció esetén, majdnem minden Au:Ag összetételnél megfigyeltek aktivitás növekedést az
egyfémes katalizátorokhoz képest, továbbá az ezüst javította a hosszú távú stabilitást is a 24 órás
teszt során [119,124]. Fontos szerepet játszik az alkalmazott előkezelés is, 873 K-ig történő
kalcinálás általában növelte az aktivitást, de az ezt meghaladó hőkezelés, már rontotta a
katalitikus tulajdonságokat. A romlás abból eredt, hogy a hőmérséklet emelkedésével nőtt a
szinterelődés mértéke, így egyre nagyobbak lettek a fémrészecskék.
Haung és mtsai. kis ezüsttartalmú (1-15 n/n% Ag/(Au+Ag)) aranykatalizátorokat állítottak elő és
vizsgálták az ezüst hatását vizes közegű benzil-alkohol oxidációjában [125]. Minden esetben
aktivitásnövekedést figyeltek meg, azonban a benzil-alkohol mellett, a benzaldehid oxidáció
sebessége is megnőtt, így a szelektivitás a benzoesav, illetve a benzil-benzoát képződése
irányába tolódott el. Cui és kollégái a kalcinálás hatását vizsgálták benzil-alkohol oxidációjában
Au–Ag/TiO2 katalizátorokon [122]. 623 K-ig növekedett az aktivitás, mivel a részecskék mérete
csökkent az erős hordozó-fém kölcsönhatás miatt. Ennél magasabb hőmérsékleten ellenben
csökkent az aktivitás. Ennek egyik oka, hogy a hőmérséklet emelésével megemelkedett az ezüstoxid dominanciája a felszínen. A másik oka, hogy 623 K fölött megállt a méretcsökkenés, sőt
923 K-en már jelentős méretnövekedést tapasztaltak.
Zhang és munkatársai jelentős szinergizmust figyeltek meg glükóz oxidációjában kétfémes
mintákon kis ezüsttartalom mellett [120,121], azonban 40 n/n% fölötti ezüsttartalomnál
jelentősen lecsökkent a reakciósebesség. DFT számolásokkal megállapították, hogy az arany
parciális negatív töltésének nagyságát az ezüst mennyisége mellett, az összefüggő aranyfelület
nagysága is befolyásolja.
Kaskow és munkatársai az ezüst és a réz hatását vizsgálták aranytartalmú hordozós mintákon
glicerin oxidációjában [103]. Az ezüst rontotta, míg a réz javította az aktivitást az egyfémes
aranytartalmú mintához képest, valamint a réz jelenlétében kismértékű tartronsav képződést
találtak, ami az arany és az arany-ezüst mintákra nem volt jellemző. Két jelentősebb eltérést
figyeltek meg az ezüst és a réz között. Az egyik, hogy a réz csak néhány helyen dúsult, míg az
ezüst jobban szétterült az aranyfelületén. Továbbá az ezüst hatására nagyon megnőtt az arany
parciálisan negatív töltése, ami csökkenti az oxigén affinitását a felülethez. Gomesnek és
kollégáinak jó eredményeket sikerült elérniük glicerin elektrokémiai oxidációjában aranyezüstkatalizátorokkal [126].
Ezen

ismeretek

birtokában

általánosan

megállapítható,

hogy

az

ezüst

növeli

az

aranykatalizátorok aktivitását CO oxidációjában és szelektív benzil-alkohol oxidációjában,
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kivéve, amikor magas a felületi ezüstkoncentráció, mivel jelentősen lecsökken a szubsztrátum
számára hozzáférhető aranyatomok száma. Továbbá a szelektivitást is befolyásolhatja az arany
ezüsttel történő módosítása.
2.3.2. Au–Ru-rendszer
Az arany és a ruténium makroszkopikus méretben nem elegyednek (az arany legfeljebb 1,9
mol%-ban képes oldani a ruténiumot az arany olvadáspontjának (1066 °C) közelében [127]),
azonban nanoméretben már komplikáltabb a helyzet, mivel hordozótól és előállítási módszertől
függően többféle szerkezet alakulhat ki. Galvagno és munkatársai MgO-hordozós mintán azt
találták, hogy aranymagvú részecskék jöttek létre, aminek a felületén a ruténium dúsul [128].
Ezzel ellentétben SiO2-hordozó esetén a felületi összetétel nagyjából megfelelt a tömbi
összetételnek. Kirichenko és mtsai. Ru/Al2O3 egyfémes mintát állították elő, majd ehhez adták
hozzá az arany prekurzort, amit ezek után DPU-val választottak le, vagy a ruténiumon preadszorbeált hidrogénnel redukáltak. DPU esetén az arany a ruténiumtól függetlenül, az Al2O3hordozó felületén vált le, míg hidrogénnel történő redukálás esetén a ruténiumfelületén indult
meg az arany nukleációja [129].
Ezt a kétfémes rendszert többen vizsgálták oxidációs folyamotokban. Calzada és munkatársai
metanol gázfázisú teljes oxidációjában vizsgáltak Au–Ru/TiO2 katalizátorokat (Ru:Au=1:1–
0,25:1) [28]. Az 50 és 100% konverzió értékeket minden esetben sikerült alacsonyabb (~20-40
°C-kal) hőmérsékleten elérni, mint az analóg egyfémes mintákon, ami jól jelzi a szinergizmust a
két fém között. Ezenkívül szinergikus hatást mutattak ki CO [129] és glicerin oxidációjában is
[130]. Továbbá a ruténiumról több esetben kimutatták, hogy képes önmagában, vagy másik
fémmel együtt aromás alkoholok oxidációját katalizálni [87,131–133]. Végül érdemes szót ejteni
Bassi és kollégái munkájáról [134], ami szorosan kapcsolódik Galvagno és kollégái kutatásához
[128]. Ebben a tanulmányban azt találták, hogy az Au–Ru/MgO katalizátoron még akkor is a
ruténium dominál a felületen, amikor jelentősen kisebb (~10 n/n%) mennyiségben van jelen,
mint az arany. Ez jól mutatja, hogy a ruténium jól „nedvesíti” az arany felszínét (cseresznye
modell).
2.3.3. Au–Ir-rendszer
A három általam is vizsgált kétfémes rendszer közül ez a legkevésbé tanulmányozott, ezért
viszonylag kisszámú közlemény áll rendelkezésre. A ruténiumhoz hasonlóan az irídium se
ötvöződik az arannyal tömbi formában (az arany maximum 0,1 mol%-ban képes oldani az
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irídiumot [135]), azonban nanoötvözetük létezését már bizonyították [136]. Több publikációban
megállapítják, hogy kölcsönhatás alakult ki a két fém között, de a részecskék pontos
szerkezetéről csak kevés információt szolgáltattak [137–139]. Bokhimi és munkatársai sok olyan
részecskét találtak, amelyek vagy csak irídiumot vagy csak aranyat tartalmaztak, de az
átlagmérethez közel eső szemcsék általában tartalmazták mind a két fémet [137]. Továbbá Zhao
és munkatársai a HR–TEM-képek alapján ötvözött részecskéket állítottak elő, mivel a kétfémes
részecske rácsállandója (0,231 nm) az Ir (111) (0,219 nm) és az Au (111) rácsállandója (0,235
nm) közé esett [138].
A legalaposabban tanulmányozott folyamat ezen a kétfémes katalizátoron is a CO oxidációja
volt. Általában a kétfémes rendszer bizonyult legaktívabbnak a kísérletek során [18,137,139]. Az
egyik legérdekesebb tanulmány a Zhaohoz és munkatársaihoz köthető, amelyben a
fahéjaldehidet fahéjalkohollá redukálták [138]. Ebben a kísérletben az Au–Ir/TiO2 aktivitás
tekintetében az aktívabb Ir/TiO2-hoz hasonlított, azonban a szelektivitás tekintetében az
Au/TiO2-hoz volt hasonló. Ez a példa jól mutatja, hogy a két fém kombinálása hogyan képes
megváltoztatni a katalitikus tulajdonságokat.
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3. Célkitűzések

PhD-munkámban

kétfémes

illetve

különböző

hordozós

aranykatalizátorok

modell

alkoholmolekulák szelektív, aerob oxidációjában történő vizsgálatával a katalizátor összetétel,
szerkezet és a katalitikus aktivitás, szelektivitás közötti kapcsolat kutatását tűztem ki célul.
A következő összetételi és szerkezeti tényezők katalitikus hatását kívántam felderíteni a
zöldkémia elveinek megfelelő szelektív alkohol oxidációban hatékony katalizátorok kifejlesztése
érdekében:
1. Ag második fém és az Au/Ag atomarány hatása AuAg/SiO2-hordozós katalizátorokon
benzil-alkohol és CO oxidációjában, összevetve korábban glükóz oxidációjában nyert
eredményekkel az aktív centrumok természetének összehasonlítására.
2. Az ezüst, valamint az előállítási módszer hatása AuAg/Al2O3 katalizátoron glicerin
szelektív oxidációjában, amely reakcióban tudomásom szerint korábban Au–Ag kétfémes
rendszeren végzett kutatásról nem számolt be a szakirodalom.
3. Ru, ill. Ir hatása AuRu/Al2O3 és AuIr/Al2O3 katalizátorokon a benzil-alkohol szelektív
oxidációjában, amely reakcióban ezekkel a fémpárokkal előzőleg nem történtek még
kutatások.
4. Nem redox típusú SiO2, Al2O3, MgO, MgAl2O4 és hidroxiapatit-hordozós egyfémes Au–
katalizátorokon az eltérő sav-bázis tulajdonságok hatása benzil-alkohol oxidációjában.
A fenti célok eléréséhez


a modell katalizátorokat optimálisan azonos méretű, kétfémes és a megfelelő egyfémes,
vizes szolokban előállított részecskék különböző hordozón stabilizálásával állítottam elő;



az Au–Ag-rendszer esetén alternatív előállítási módszerként szolvatált fématom
depozíciót alkalmaztam az előállítási módszer hatásának tanulmányozására;



meghatároztam a katalitikus hatást alapvetően befolyásoló szerkezeti tulajdonságokat,
mint az aktív fázis részecskeméretét, oxidációs állapotát, a két fém elrendeződését,
kölcsönhatását és a felületi összetételét, valamint jellemeztem a hordozó sav-bázis
tulajdonságait;



vizsgáltam oxidatív és rákövetkező reduktív előkezelés hatását a szerkezetre;
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teszteltem a különböző katalizátorok aktivitását és szelektivitását oxidatív és reduktív
előkezelés után is benzil-alkohol (bázis nélkül, ill. hozzáadásával is) vagy glicerin
oldatfázisban végzett szelektív oxidációjában, illetve gázfázisú CO oxidációjában;



elemeztem a szerkezeti és katalitikus tulajdonságok összefüggéseit, összehasonlítva a
kétfémes katalizátorokat a megfelelő egyfémesekkel, az eltérő módszerrel előállítottakat,
illetve a különböző hordozós, egyfémes aranykatalizátorokat.

A kétfémes rendszerek előállításáról és szerkezetéről nyerhető ismeretek esetleges egyéb (akár
nem katalitikus) alkalmazásaik szempontjából is értékesek lehetnek.
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4. Kísérleti rész

4.1. Felhasznált vegyszerek
Preparáláshoz felhasznált vegyszerek:
Oldószerek:
-

A preparáláshoz nagytisztaságú vizet használtam, amelynek ellenállása 18,2 MΩ 25 °Con.

-

aceton (Merck, frissen desztillált)

Fém prekurzorok:
-

HAuCl4.3H2O (Aldrich)

-

AgNO3 (Aldrich)

-

RuCl3 (Aldrich)

-

(NH4)2IrCl6 (Ventron)

Stabilizálószer, polielektrolit és redukálószer:
-

poli(vinil-alkohol) (PVA, Sigma)

-

poli(diallil-dimetil-ammónium-klorid) (PDDA, Aldrich)

-

NaBH4 (Ventron)

Hordozók:
-

alumínium-oxid (Al2O3, Degussa Aluminium oxid C, fajlagos felület: ~100 m2/g)

-

szilícium-dioxid (SiO2, Aerosil A200, fajlagos felület: ~200 m2/g)

-

magnézium-oxid (MgO, Aldrich, fajlagos felület: ~80 m2/g)

-

magnézium-aluminát (MgAl2O4, Aldrich, fajlagos felület: 53 m2/g)

-

hidroxiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2, HAP, fajlagos felület: 73 m2/g), Tang és munkatársai
állították elő a [140] referenciában leírtak szerint.
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Katalitikus méréshez használt vegyszerek:
Oldószerek, standard:
-

nagytisztaságú víz (Milli-Q)

-

toluol (Fisher)

-

xilol (Lach-ner)

-

dodekán (Fisher)

Szubsztrátumok:
-

0,52% CO + 10,2% O2 héliumban (Messer)

-

benzil-alkohol (Lach-ner)

-

glicerin (Sigma-Aldrich)

Bázisok:
-

NaOH (Sigma-Aldrich)

-

K2CO3 (Lach-ner)

4.2. Katalizátorok előállítása
A dolgozatomban a katalizátorok elnevezésére egységes jelölésrendszert vezetek be, amelyet a
következő példán mutatok be. Az Au47Ru35/Al2O3-SOL mintanévben, az első rész az adott
katalizátor valós fémkoncentrációját mutatja meg, tehát a mintakatalizátor 1 grammja 47 μmol
aranyat és 35 μmol ruténiumot tartalmaz, a perjel utáni rész a hordozóra utal, ebben az esetben
alumínium-oxid, míg a kötőjel utáni rész az alkalmazott előállítási módot jelzi, a példában a
katalizátor SOL módszerrel készült. A jobb átláthatóság érdekében összefoglaltam a felhasznált
mintákat, valamint feltüntettem a cikkekben szereplő nevüket is (1. táblázat).
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1. táblázat A dolgozatban felhasznált minták jelöléseinek összefoglalása

Dolgozatban használt név

Cikkben szereplő név

Cikk

Tényleges fémtartalom
(m/m%)
Au
Ag
Ru
Ir

Au190/SiO2-SOL

Au/SiO2

3,8

Au93Ag14/SiO2-SOL

13Ag87Au/SiO2

1,8

0,2

Au85Ag25/SiO2-SOL

23Ag77Au/SiO2

1,7

0,3

Au67Ag33/SiO2-SOL

33Ag67Au/SiO2

1,3

0,4

Au49Ag51/SiO2-SOL

51Ag49Au/SiO2

1,0

0,5

Ag92/SiO2-SOL

Ag/SiO2

Au91/Al2O3-SOL

Au/Al2O3 SOL

1,8

Au91/Al2O3-SMAD

Au/Al2O3 SMAD

1,8

Ag176/Al2O3-SOL

Ag/Al2O3 SOL

Ag92/Al2O3-SMAD

Ag/Al2O3 SMAD

Au147Ag45/Al2O3-SOL

AuAg/Al2O3 SOL

2,9

0,5

Au142Ag37/Al2O3-SMAD

AuAg/Al2O3 SMAD

2,8

0,4

Au91/Al2O3-SOL

Au/Al2O3

1,8

Ru49/Al2O3-SOL

Ru/Al2O3

Au47Ru35/Al2O3-SOL

Au–Ru/Al2O3

Ir187/Al2O3-IMP

Ir/Al2O3

Au49Ir15/Al2O3-SOL

Au–Ir/Al2O3

1,0

Au91/SiO2-SOL

Au/SiO2

1,8

Au152/Al2O3-SOL

Au/Al2O3

[33]*

1,0

1,9

[45]**

1,0

0,5
[141]

0,9

0,4
3,6
0,3

3,0
[142]
***

Au152/HAP-SOL

Au/HAP

3,0

Au152/MgAl2O4-SOL

Au/MgAl2O4

3,0

Au152/MgO-SOL

Au/MgO

3,0

* A katalizátormintákat Benkó Tímea állította elő
** A SMAD mintákat Claudio Evangelisti preparálta
*** Elméleti fémtartalom

33

4.2.1. Szoladszorpcióval (SOL) előállított minták
Először az egy- és kétfémes szolokat állítottam elő a prekurzor vegyületek vizes oldatának PVAstabilizátor jelenlétében nátrium-borohidriddel végzett redukciójával, majd a szolokban
stabilizált egy-, illetve kétfémes nanorészecskéket adszorbeáltattam a különböző hordozókra.
Egyfémes Au-, Ag- és Ru-szolok előállítása: 505 ml 0,30 mM fémtartalmú egyfémes szol
készítéséhez 425 mL 0,35 mM HAuCl4, AgNO3, illetve RuCl3 oldathoz 30 mL 0,20 m/v%-os
PVA oldatott adtam, majd az elegyet jeges vízben hűtöttem. Közben 50 mL frissen készített 25
mM koncentrációjú NaBH4 oldatot előhűtöttem, és hozzáöntöttem az erőteljesen kevert,
fémprekurzort tartalmazó oldathoz. Elegyítés után az Au-szol azonnal sötét vöröses barna, az
Ag-szol sárga, a Ru-szol zöldes barna lett, majd további fél órányi kevertetés alatt az Au-szol
színe már alig változott, az Ag- és Ru-szoloké mélyült.
Kétfémes Au–Ru- és Au–Ir-szolok (névleges Au:Ru és Au:Ir atomarány: 1:1) előállítása: Az
egyfémes Au-szollal azonos módon készítettem az Au–Ru és Au–Ir kétfémes szolokat, csak a
425 mL 0,35 mM HAuCl4 prekurzoroldat helyett 213 mL 0,35 mM HAuCl4 és 213 mL 0,35 mL
RuCl3, illetve (NH4)2IrCl6 oldat keverékéhez adtam a többi komponenst. A redukciót azonnali
színváltozás jelezte, az Au–Ru sötétszürke, az Au–Ir-szol sötétvörös lett.
Kétfémes, különböző Au:Ag atomarányú Au–Ag-szolok előállítása: Az AgCl képződésének
elkerülése érdekében először az ezüstszolt állítottuk elő és utána adtuk hozzá az HAuCl4 oldatot
további redukálószerrel együtt. Négy különböző összetételű Au–Ag-szol készült, az elérni kívánt
Au:Ag atomarány 90:10; 80:20; 33:67; és 50:50 volt. Első lépésként számított mennyiségű (2,5;
5,0; 10,0; 12,5 mL) 6 mM AgNO3, 20 mL 0,2 m/v% PVA oldat és 400 mL nagytisztaságú víz
elegyét jeges vízben 0 °C-ra hűtöttük, majd megfelelő mennyiségű előhűtött 25 mM NaBH4
oldattal kiredukáltuk az ezüstöt. Az oldat színe a hozzáöntés után azonnal sárga színű lett. A
NaBH4 anyagmennyisége kétszerese volt az AgNO3 mennyiségének. Miután befejeződött az
ezüst redukciója és a NaBH4 bomlása, kevertetés közben hozzáadtuk a számított mennyiségű
(22,5; 20,0; 15,0; 12,5 mL) 6 mM HAuCl4-ot és 10 mL 0,2 m/v% PVA-t és ezt követően azonnal
hozzáadtuk a meghatározott mennyiségű 25 mM-os NaBH4-t. A NaBH4 és HAuCl4 aránya itt is
2:1 volt. Az így elkészült szol koncentrációja 0,30 mM volt a teljes fémtartalomra nézve.
A szolok adszorpciója különböző hordozókon: A hordozós katalizátorok készítéséhez a kívánt
mennyiségű hordozóhoz a tervezett fémtartalomnak megfelelő mennyiségű szolt adtam, és
intenzív keverés mellett adszorbeáltattam. Az Al2O3 hordozón az adszorpció minden esetben
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gyors és teljes volt, néhány percnyi kevertetés után elszíntelenedett a felülúszó. A SiO2, MgO,
MgAl2O4 és HAP hordozókon a szolok adszorpciója gyenge volt, ezért annyi 0,08 m/m% PDDA
oldatot adtam az szuszpenzióikhoz, amennyi megszüntette az elektrosztatikus taszítást a hordozó
és a szol nanorészecskéi között, ami végül gyors kötődést eredményezett. A teljes adszorpciót
követő további 1 óra kevertetés után a szuszpenziókat szűrtem, nagytisztaságú vízzel mostam,
majd egy éjszakán át 80 °C-os szárító kemencében szárítottam. A megszáradt, dörzsmozsárban
homogenizált minták egy részét a szerves maradványok eltávolítása érdekében 400 °C-on
hőkezeltem áramló szintetikus levegőben 30, vagy 60 percen keresztül (kalcinált minták). Végül
a kalcinált minták egy részét az egyfémes Au, Ag és a kétfémes AuAg-katalizátorok esetén 350
°C-on, a nehezebben redukálható Ru- és Ir-tartalmú katalizátorok esetén 400 °C-on
hidrogénáramlásban 30 percen keresztül redukáltam (redukált minták). Ilyen módon 1,8, 3,0 és
3,6 m/m% (0,091, 0,152 és 0,182 mmol/gkat) nominális Au-tartalmú, 1,0 és 2,0 m/m% (0,091,
0,182 mmol/gkat) nominális Ag-tartalmú, és 1,0 m/m% (0,091 mmol/gkat) nominális Ru-tartalmú
egyfémes katalizátorok készültek. Az elkészült kétfémes AuAg-katalizátorokban a névleges
összes fémtartalom 0,100 és 0,182 mmol/gkat volt különböző névleges Au:Ag atomarányok
mellett, az Au:Ru=1 és Au:Ir=1 névleges atomarányú AuRu és AuIr kétfémes minták nominális
összes fémtartalma 0,092 mmol/gkat volt (lásd 1. táblázat, ahol a minták nevében a tényleges
µmol/gkat fémtartalmakat jeleztem).
4.2.2. Impregnálással előállított minta
Ir/Al2O3 katalizátor előállítása: Ez a minta a többitől eltérően impregnálással készült, mivel a
SOL módszerrel előállított minta fémtartalma nem volt megfelelő. Először 600 mg Al2O3-hoz 13
mL 8,9 mM (NH4)2IrCl6 oldatot adtam, majd az elegyet alaposan homogenizáltam. Ezután 2
órán keresztül, állandó keverés közben, 80 °C-on bepároltam a mintát, majd egy éjszakán
keresztül 80 °C-os szárítókemencében tartottam, ezt követően a mintát 400 °C-on egy órán
keresztül szintetikus levegőáramban kalcináltam (kalcinált minta). A minta színe kékesszürke
lett a kezelés után. Végül a kalcinált minta egy részét 400 °C-on 30 percen keresztül redukáltam
hidrogénben (redukált minta). A minta névleges irídium tartalma 190 μmol/gkat (3,6 m/m%).
4.2.3. SMAD módszerrel előállított minták
Egyfémes Au- és Ag-minták előállítása: Az egyfémes mintákat elpárologtatott arany, vagy ezüst
acetonnal együtt történő kondenzációjával állította elő olasz partnerünk, Claudio Evangelisti. A
kondenzációs folyamat egy statikus reaktorban zajlott le. Az aceton felolvasztása után a
szolvatált fématomokat/klasztereket tartalmazó egyfémes oldatok koncentrációja 0,8 mg/mL volt
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Au-ra és 0,65 mg/mL volt Ag-re nézve, amit ICP–OES-sel határoztak meg. Az egyfémes
szolvatált fémklasztereket ezek után Al2O3-hordozón adszorbeálták. Az egyfémes katalizátorok
elméleti fémtartalma 91 μmol/gkat (1,8 m/m% arany és 0,9 m/m% ezüst esetén) volt.
Kétfémes Au–Ag-minta előállítása: A kétfémes minta hasonló eljárással készült, mint az
egyfémesek, azzal az eltéréssel, hogy egyszerre történt a két fém elpárologtatása. A tervezett
Au:Ag atomarány 8:2 volt. 160 mg aranyat és 20 mg ezüstöt külön tégelyekben párologtattak el,
200 mL aceton jelenlétében. A kondenzációhoz folyékony nitrogénnel hűtötték a falakat. Az
ICP–OES-mérés alapján a felolvasztást követően az oldat 0,88 mg/mL aranyat és 0,11 mg/mL
ezüstöt tartalmazott. A kétfémes szolvatált fématomokat ezek után Al2O3-hordozón
adszorbeálták. A kétfémes katalizátorok teoretikus teljes fémtartalma 182 μmol/gkat volt, ami az
egyes fémekre lebontva 146 μmol Au/gkat és 36 μmol Ag/gkat (2,9 m/m% Au és 0,4 m/m% Ag).

4.3. Szerkezetvizsgálatok
4.3.1. Prompt-gamma aktivációs analízis (PGAA): A katalizátorok tömbi elemösszetételét
határoztuk meg ezzel a módszerrel, amelynek lényege, hogy a mintákat hideg neutronokkal
sugározzák be, majd a neutron befogása által indukált magreakcióban keletkező γ-fotonokat
detektálják [143]. Mivel minden elemnek egyedi a kibocsátott γ-foton spektruma, és a jel
nagysága arányos a tömbi koncentrációval, ráadásul elméletileg 4He kivételével minden elem
analizálható vele, ezért ez a módszer kiválóan alkalmas tömbi összetételek meghatározására. Ez
a mérés viszonylag nagyobb mennyiségű (50-350 mg) mintát igényel, ami általában nem okoz
problémát, mivel egy roncsolásmentes technikáról beszélünk. A minta felhasználható további
vizsgálatokra, ha a meghatározott szint alá csökken az aktivitása, mivel nem változik meg a
szerkezete. A SOL és impregnálással készült minták fémtartalmát ezzel a módszerrel határoztam
meg.
A mérések a csillebéri KFKI telephelyen, 61-63 000 másodperc besugárzási idővel és a γfotonok HPGe detektoros detektálásával zajlottak. A gamma spektrum csúcsainak energiáját és
intenzitásának meghatározása a Hypermet-PC program, az elemek koncentrációjának
kiszámítása pedig ProSpeRo szoftver segítségével történt.
4.3.2. Induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrometria (ICP–OES): A SMAD
módszerrel készült, szolvatált fématomokat (SMA) tartalmazó szerves oldatok arany- és
ezüstkoncentrációját ICP–OES-sel határoztuk meg. A vizsgálat során a SMA oldat 10 mg-jához
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10 ml koncentrált salétromsavat (ezüstminta) vagy királyvizet (arany- és arany–ezüst-minta)
adtunk és mikrohullámmal elősegített feltárással oldottuk fel. A savas feltárás után
nagytisztaságú vízzel 100 g-ra hígítottuk az oldatot. Ezek után az ICP–OES (ICAP6300 Duo)
készülékkel meghatároztuk az oldat arany-, illetve ezüsttartalmát.
4.3.3. Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM):
Katalizátormintáinkat, illetve a fémszolokat négy különböző elektronmikroszkóppal vizsgáltuk.
A katalizátoraink szemcseméretét egy 300 kV-os JEOL 3010 készülékkel (pontfelbontása 0,17
nm) határoztuk meg az Energiatudományi Kutatóközpontban. A TEM-képeket Gatan Digital
Micrograph Software és ImageJ programmal elemeztük. Az átlagos részecskeátmérő
meghatározásához körülbelül 200-300 részecskét mértünk le.
Az alumínium-oxid-hordozós Au–Ag-mintákat a 200 kV-os forrással rendelkező ZEISS
LIBRA200FE mikroszkóppal Milánóban vizsgáltuk. HAADF–STEM (high angular annular dark
field scanning transmission electron microscopy) képek mentén nagy laterális felbontással
tudtunk energiadiszperzív röntgenspektrumokat rögzíteni (Oxford INCA Energy TEM 200
detektorral), így egyedi részecskék összetételét meghatározni.
Az Au47Ru35/Al2O3-SOL és Au49Ir15/Al2O3-SOL katalizátorok előállításához használt Au–
Ru-, illetve Au–Ir-szolokat energiadiszperzív röntgenspektrometriával (EDS) kombinált pásztázó
transzmissziós elektronmikroszkópiával (STEM–EDS) is megvizsgáltuk, amivel meg tudtuk
határozni 10-20 egyedi részecske összetételét. Az előbbi mérések az ESTEEM2 program
keretében Grácban egy 300 kV-os nagyfényerejű Schottky-féle emissziós forrással (X-FEG) és
SuperX EDS detektorral felszerelt FEI Titan G2 60-300 mikroszkóppal, az utóbbiak az
Energiatudományi Kutatóközpont új, Cs-korrektorral és négy Thermofischer EDS detektorral
ellátott FEI Titan Themis 200 kV TEM készülékével történtek. Az előbbi esetben az
elektronnyaláb 0,1-0,15 nm-es lépésenként szkennelte a kijelölt területet, az utóbbi esetben a
legnagyobb felbontás 0,16 nm volt, és minden pontban felvettük a röntgenspektrumot, majd 2Dben ábrázoltuk az egyes elemek koncentrációját.
4.3.4. Röntgen fotoelektron-spektroszkópia (XPS): Az AuAg/Al2O3 és AuRu/Al2O3
katalizátorok és az egyfémes analógjaik felületi összetételét és az aktív komponensek oxidációs
állapotát atmoszférikus kezelőkamrával ellátott KRATOS XSAM 800 XPS készülékkel
határoztuk meg. A mintákat Al Kα karakterisztikus röntgensugárral gerjesztettük. A mérések
során 40 eV-os áteresztési energiát (pass energy) és FAT módot alkalmaztunk. Az XP37

spektrumokból az Au 4f, Ag 3d, Ru 3d, C 1s, O 1s, Al 2p régiót és az ezüst MNN Auger csúcsait
rögzítettük és értékeltük. Az Al 2p 74,4 eV-os kötési energiájú csúcsát használtuk fel
referenciaként a töltődés korrekciójához. Az ezüst Auger paraméterét (AP) az Ag M5N45N45
Auger elektron kinetikus energiájának és az Ag 3d5/2 csúcs kötési energiájának összegéből
határoztuk meg.
4.3.5. Hőmérsékletprogramozott redukció (H2–TPR): Egyes katalizátorrendszerek esetén egy
Autochem 2920 (Micromeritics) katalizátorvizsgáló berendezésben hőmérsékletprogramozott
redukcióval vizsgáltam a kalcinált mintákat. A kezeletlen mintákat 10% O2/He gázáramban in
situ kalcináltam 400 °C-on 1 órát, majd Ar-ban végzett lehűtés után 10% H2/Ar gázáramban TCdetektorral mértem a H2 felvételt 400 °C-ig. A keletkező vizet a detektor előtt kifagyasztottam. A
mérések során 10 °C/perc fűtési sebességet és 50 mL/perc áramlási sebességet alkalmaztam.
4.3.6. Diffúz reflexiós infravörös spektroszkópiával követett CO adszorpció (CO–DRIFTS): A
fém nanorészecskék felületi összetételét CO adszorpcióval is vizsgáltuk különböző, sorozatos, in
situ előkezeléseket követően szobahőmérsékleten, amelyet Nicolet iS50 FTIR spektrométerrel
követtünk. A spektrométer MCT detektorral, Specac DRIFT feltéttel és Specac ZnSe ablakkal
ellátott kezelőkamrával volt felszerelve. Egy-egy 4 cm-1 felbontású spektrumhoz 64
interferogramot gyűjtöttünk. A spektrumokat log(1/R) formában ábrázoltuk a hullámszám (cm-1)
függvényében, ahol az R a reflektanciát jelöli. Háttérspektrumként a katalizátorminta CO
adszorpciót megelőző spektrumát használtuk. Kivételképpen az Ir-tartalmú mintáknál a háttér az
első in situ előkezelés (400 °C/Ar/5 perc) után szobahőmérsékleten rögzített spektrum volt
minden CO adszorpciónál, mivel a további hőkezelések után számottevő mennyiségű CO maradt
a felületen. A spektrumokból kivontuk a CO gázspektrumát. A mérések során kb. 60 mg ex situ
kalcinált (400 °C/1 óra) mintát mértünk be a mintatartóba, majd elegyengettük a minta felszínét.
Az in situ előkezelésekhez argongázt, 20% O2/N2 (kalcinálás) és 5% H2/Ar (redukálás), a CO
adszorpcióhoz 1% CO/Ar gázkeveréket alkalmaztunk 30 mL/perc áramlási sebességgel. A
kutatás során a következő két különböző kísérletsort alkalmaztuk.
Au–Ru, Au–Ir és a megfelelő egyfémes katalizátorok vizsgálata: Ezeknél a méréseknél a CO
adszorpciós spektrumok felvétele szobahőmérsékleten, 1% CO/Ar gázáramban történt, 5 illetve
10 perc után. Ezután argonnal öblítettük át a rendszert, mely során 5 percig áramoltattuk az Ar-t,
és az 5. percben újabb spektrumot vettünk föl. A CO adszorpciót 6 különböző előkezelés után
vizsgáltuk. Az első CO adszorpciós mérés a behelyezett ex situ kalcinált mintán történt Ar
öblítést követően. A második méréshez a mintát a kezelőkamrában Ar-ban 5 percre felfűtöttük
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400 °C-ra (400 °C/5 perc) annak érdekében, hogy megtisztítsuk a felületet a tárolás során
légkörből megkötött szennyezőktől. Ezt egy szintetikus levegőben történő in situ kalcinálás (400
°C/ 5perc) követte. Ezután a mintát redukáltuk 5% H2/Ar-ban (400 °C illetve 350 °C/40 perc),
amit egy erőteljesebb redukció (500 °C/ 30 perc) követett. A redukált mintákat argonban
hűtöttük le. Utolsó lépésben a mintát ismételt kalcinálással (400 °C/10 perc, illetve 30 perc)
visszaoxidáltuk.
Különböző hordozós Au-katalizátorok vizsgálata: Ezeknél a vizsgálatoknál a CO adszorpciót a
katalizátorok három állapotában mértük: az ex situ kalcinált állapotban, majd az ezt követő in
situ kalcinálás (400 °C/10 perc) és végül egy rákövetkező redukáló kezelés (400 °C/30 perc)
után. A kalcinált minták esetén előbb 1% CO + 1% O2/He-ban történt a CO adszorpciós
spektrumok felvétele 5 perc kontaktidő után, ezután 1% CO/Ar-ban rögzítettük a spektrumot
szintén 5 perc után. A redukált minta esetén fordított sorrendet alkalmaztunk, tehát először 1%
CO/Ar-ban, majd ezt követően a 1% CO + 1% O2/He-ban történtek a mérések.
4.3.7. CO–impulzuskromatográfia: Az aranyrészecskék felületén 35 °C-on adszorbeált CO
mennyiségi meghatározásához impulzuskromatográfiás vizsgálatokat végeztünk 1% CO + 1%
Kr/Ar gázkeverék alkalmazásával egy QMS (Thermostar) detektorral ellátott, tranziens
vizsgálatokra alkalmas Autochem 2920 készüléken. A katalizátorról távozó gázáram CO és Kr
koncentrációját az m/z = 28, illetve 84 tömeg/töltés arányú ionáramok mérésével követtük. A víz
illetve CO2-koncentráció mérésére rögzítettük a m/z = 18 és 44 ionáramokat is. A CO
koncentrációjának méréséhez az ionáramot korrigáltuk a CO2 m/z = 28 fragmensével. A mérések
során 10 ml/perc gázáramlási sebességet alkalmaztunk. A bemért 75 mg mintát in situ
kalcináltuk 10% O2/He-ban, 400 °C-on 1 órán keresztül, majd 35 °C-ra hűtöttük vissza. Lehűlés
után Ar-nal átöblítettük a katalizátort, majd 1% CO + 1% Kr/Ar gázra váltottunk. Az 1% CO +
1% Kr/Ar gázelegyet 10 percen keresztül hagytuk áramolni a mintán, hogy beálljanak az
adszorpciós egyensúlyok, majd visszaváltottunk argonáramlásra. Amikor Ar gázról 1% CO + 1%
Kr/Ar gázra váltottunk, a QMS-ben a CO jele később jelent meg, mint a kriptoné a CO
adszorpciója miatt, a CO később tudott áttörni, mint az indifferens Kr. Ha normalizáljuk a CO és
a Kr jelét, akkor a két jel különbségéből meghatározható az arany felületén egyensúlyi
körülmények között adszorbeált CO mennyisége. Ar-ra történő visszaváltáskor a CO jel
csökkenésében figyelhető meg késés a Kr-éhoz viszonyítva a CO deszorpciója miatt. Ha az előző
részhez hasonlóan kivonjuk a Kr és CO normalizált jelét egymásból, akkor meghatározhatjuk a
leggyengébben kötődő CO mennyiséget. A 35 °C-os hőmérsékletet 10 percig tartottuk, majd 10
°C/perces sebességgel 400 °C-ra fűtöttük a rendszert, majd egy 10 perces izoterm szakaszt
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alkalmaztunk, eközben rögzítettük a CO hőmérsékletprogramozott deszorpcióját (CO–TPD). A
deszorbeált CO mennyiségét a CO jel időszerinti integráljából határoztuk meg, valamint a
deszorpciós hőmérséklet ismeretében következtettünk az Au–CO kötés erősségére. A
katalizátormintákon kívül azonos módon megmértük a hordozókon adszorbeált CO mennyiségét
is. Az aranyon adszorbeált CO mennyiségét a két mérés különbségéből határoztuk meg.
4.3.8. A hordozó sav-bázis tulajdonságainak, és a felület OH sűrűségének jellemzése: A
hordozó savas és bázikus tulajdonságait CO2 és NH3 hőmérsékletprogramozott deszorpciójával
(TPD) határoztuk meg. A mérőeszköz megegyezett a CO–impulzuskromatográfiában használttal.
Ezeknél a vizsgálatoknál is 75 mg mintát elemeztünk.
A CO2–TPD-hez a mintát Ar-ban kondicionáltuk fél órán keresztül 150 °C-on, majd 10
°C/perces sebességgel 400 °C-ra fűtöttük és 10 percen keresztül ott tartottuk. Visszahűtés után a
CO2-t fél órán át 40 °C-on adszorbeáltattuk 2% CO2/Ar gázkeverék áramoltatásával. Ezt
követően visszaváltottunk Ar-ra és egy órán keresztül 40 °C-on tartottuk a mintát, hogy a
gyengén kötött CO2 deszorbeáljon. A TPD során a mintát Ar-ban (30 mL/perc) 600 °C-ra
fűtöttük fel 10 °C/perc sebességgel. A CO2 deszorpcióját QMS-sel követtük az m/z = 44 ionáram
mérésével. Mivel a felületi OH is szerepet játszhat a benzil-alkohol oxidációjában, ezért az Ar
áramban végzett előkezelés (400 °C-ig) során az m/e = 18 ionáram rögzítésével mértük a
keletkezett víz koncentrációját is, ami 150 °C felett elvileg csak a hordozó felületének
dehidroxilezéséből származhatott.
Az NH3–TPD-hez a minta kondicionálása He-ban történt hasonló hőmérsékletprogrammal, mint
a CO2–TPD vizsgálat előtt. A NH3 adszorpcióját is 40 °C-on végeztük a mintán fél órán át 10%
NH3/He gázelegy áramoltatásával. Majd visszaváltottunk He-áramlásra (40 ml/perc), és egy órás
izoterm deszorpciót követően QMS-sel rögzítettük az erősebben kötött NH3 (m/z = 17)
hőmérsékletprogramozott (10 °C/perc) deszorpcióját 600 °C-ig.
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4.4. Katalitikus vizsgálatok
4.4.1. CO oxidációja: A katalitikus CO-oxidációs vizsgálatokat egy atomszférikus nyomáson
működő 4 mm belső átmérőjű átáramlásos csőreaktorban végeztem, melyhez egy kvadrupol
tömegspektrométer (Balzers QMS 125-2) csatlakozott. Az ex situ kalcinált (400 °C/szintetikus
levegő/1 óra) minta 40 mg-ját kettő vagy több hőmérsékletprogramozott (TP) felfűtési-lehűtési
ciklusban vizsgáltam, amelyek során 5 °C/perces sebességgel fűtöttem fel (felfűtési szakasz)
általában 400 °C-ig, majd egy 10 perces izoterm szakasz után hűtöttem le (lehűtési szakasz). A
hőmérsékletprogramozott CO oxidációja során 0,52% CO + 10,2% O2/He gázelegy áramlott a
katalizátoron keresztül 10 mL/perc áramlási sebességgel. A kalcinált mintán végzett COoxidáció után, in situ redukáltam (350 °C/H2/30 perc) a mintát és ismét elvégeztem a COoxidációs mérést. A reakcióelegyben a CO és CO2 koncentrációváltozását az m/e = 28, illetve 44
ionáramok rögzítésével követtem. A CO-koncentráció meghatározásához az m/e = 28 ionáramot
korrigáltam a CO2 hozzájárulásával. A CO konverzióját kiszámoltam mind a CO2 keletkezése,
mind a CO fogyása alapján. A két érték a várakozásnak megfelelően jó egyezést mutatott.
A kezdeti reakciósebességet meghatároztam 1 mol fémre vonatkoztatva 35 °C és 80 °C-on. A
kezdeti reakciósebesség kiszámításához, először a folyamat reakciósebességi állandóját
számítottam ki, majd beszoroztam a kezdeti CO-koncentrációval. Mivel az oxigént nagy
feleslegben tartalmazta a gázelegy, ezért pszeudo elsőrendűnek tekintettem a folyamatot, így a
sebességi állandót az alábbi képlettel számoltam ki:
𝑘𝐶𝑂 =

− ln(1 − 𝑥) 𝐹0
,
𝑊 ∗ 𝐶𝑀

ahol kCO a CO-oxidáció sebességi állandója az adott hőmérsékleten, F0 a reagens gáz áramlási
sebessége (mL/másodperc), x a CO konverzió az adott körülmények között, W a katalizátort
tömege (g) és CM a katalizátor fémtartalma (mol/g).
4.4.2. Benzil-alkohol oxidációja: A benzil-alkohol oxidációját három eltérő mérési
paraméterkészlet mellett tanulmányoztam (A-C).
(A) Benzil-alkohol 1 M toluolos oldatában 80 °C-on. A reakciót egy háromnyakú
üvegreaktorban hajtottam végre, amely fűthető mágneses keverővel, hőfokszabályzóval, és
visszafolyós golyóshűtővel volt ellátva. A reaktorba 3 mL (29 mmol) benzil-alkoholt és 27 mL
toluolt mértem be. Az oldatot 80 °C-ra melegítettem fel kevertetés mellett (1350 rpm). Az
oxigént 150 mL/perc (1 atm) sebességgel buborékoltattam keresztül az oldaton, 20 percig
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vártam, hogy beálljanak az egyensúlyok, majd 40 mg katalizátor (kalcinált, vagy redukált)
hozzáadásával elindítottam a reakciót. Redukált katalizátor esetén a redukció mindig közvetlenül
a reakció előtt történt, hogy megelőzzem a visszaoxidálódást.
(B) Benzil-alkohol 0,1 M toluolos oldatában 80 °C-on. Ezekben a mérésekben annyi eltérés volt
a 1 M toluolos oldatban végzett kísérlethez képest, hogy 0,3 mL (2,9 mmol) benzil-alkoholt és
29,7 mL toluolt mértem be. A bemért katalizátor mennyiségét 15-30 mg-ra csökkentettem. A
méréseket bázis hozzáadása nélkül és 400 mg K2CO3 jelenlétében is elvégeztem.
(C) Benzil-alkohol 0,1 M xilolos oldatában 60 °C-on. Ezek a vizsgálatok xilolos oldatban
történtek 60 °C-on. Toluol helyett, 29,4 mL xilolt mértem be, amelyhez 0,3 mL dodekánt
(standard) és 15-25 mg kalcinált katalizátort adtam (a fémtartalom azonos volt). 40 percet
vártam, hogy beálljon az egyensúly, majd 0,3 mL (2,9 mmol) benzil-alkohol hozzáadásával
indítottam a reakciót. A méréseket elvégeztem 400 mg K2CO3 jelenlétében is.
A katalitikus méréseknél alkalmazott termékanalízis: kb. 0,2 mL mintát vettem ki a reakció
kezdete előtt, majd ezt követően 10 percenként 50 percen keresztül, végül egy utolsót
megközelítőleg 2,5 óra múltán. A mintákból kiszűrtem a katalizátort, majd a toluolos mintákhoz
1:1 arányban dodekán 1 v/v%-os toluolos oldatát mértem hozzá standardként. A xilolos
mérésekben a kiindulási reakcióelegyhez adtam a standardot. Az analízist egy CHROMPACK
CP 9000 típusú gázkromatográffal végeztem, amely FID detektorral volt ellátva. Az
elválasztáshoz CP-Sil-5-CB (50 m × 0,32 mm × 1,19 μm) kolonnát használtam. A kezdeti
reakciósebességet az első 30 perc mérési pontjai alapján számítottam ki. A kezdeti
reakciósebességet a konverziós görbe első három pontjára (jellemzően lineáris szakasz) illesztett
egyenes meredekségéből határoztam meg, és átalakult benzil-alkohol (mol)/reakció idő (pl.
perc)/összes fémtartalom (mol) egységben adtam meg. Néhány esetben indukciós periódust
mutatott a katalizátor, ilyenkor az azt követő lineáris szakasz meredekségét tekintettük a kezdeti
reakciósebességnek. Egyes mérések esetén GC–MS-sel (Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra,
Shimadzu AOC-20i automata injektorral felszerelve) is elemeztem a reakcióelegyet, hogy
igazoljam a melléktermékek minőségét. Az elválasztás Phenomenex ZB-SemiVolatiles kolonnán
(30 m × 0,25 mm × 0,25 μm) történt, és a vizsgálat során a 35-500 m/z tömegtartományt
szkenneltem.
4.4.3. Glükóz oxidációja: A méréseket a kollégáim már PhD-munkám megkezdése előtt
végrehajtották, ezért ezek nem minősülnek saját eredményeimnek, de az eredményeiket
felhasználom összehasonlítás céljából, így röviden ismertetem a reakció körülményeit. A glükóz
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oxidációs teszteket egy üvegreaktorban 35 °C-on végezték, mágneses kevertetés mellett (1000
rpm). Az oxigént 100 mL/perces sebességgel buborékoltatták át a 0,1 M glükózt tartalmazó 30
mL térfogatú vizes oldaton. Az oldat pH-ját 9,5-re állították be karbonát-bikarbonát (2:3
térfogatarány) puffer segítségével. A 10 percenként vett mintákat HPLC-vel elemezték,
glükonsavon kívül más terméket nem detektáltak. A kezdeti reakciósebességet a konverziós
görbe kezdeti, lineáris szakaszából határozták meg.
4.4.4. Glicerin oxidációja: A mérések olasz együttműködésben történtek. A reakciókat 50 °C-on
egy 30 ml-s üvegreaktorban végeztük. A reaktor elektromos fűtéssel, keveréssel és
áramlásszabályzóval kontrollált gázbevezetéssel volt ellátva. A 10 ml reakcióelegy 0,3 M-os volt
glicerinre (Gly) és 1,2 M–os NaOH-ra nézve (glicerin:NaOH=1:4). A bemért katalizátor
mennyiségét 2000:1 glicerin:fém mólarány szerint határoztuk meg. A reakcióelegyet nitrogén
alatt 50 °C-ra melegítettük, majd a rendszer oxigénnel történt átöblítése után a lezárt reaktort 3
bar oxigénnel töltöttük fel. Az oxigént tömegáramlás szabályzón keresztül pótoltuk, így az
oxigén nyomása végig 3 bar maradt. A reakcióelegyből meghatározott időközönként vettünk
mintákat (15 perc, 30 perc, 1, 2, 3, 4,5 és 6 óra). A minták analízise folyadékkromatográfiával
(HPLC) történt Alltech OA-10308 (300 mm x 7,8 mm) kolonnán. A HPLC készülék UV és
törésmutató (RI) detektorral volt felszerelve. A keletkező termékek azonosítása gyári standardok
segítségével történt. A reakciókat kezeletlen és kalcinált (400 °C/szintetikus levegő/30 perc)
katalizátorokkal végeztük.
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5. Eredmények és értékelésük

5.1. Az ötvözés és az Au/Ag atomarány hatása Au–Ag/SiO2 katalizátorokon benzil-alkohol,
glükóz és CO oxidációjában

5.1.1. Au–Ag/SiO2 katalizátorok szerkezetvizsgálati eredményei
A katalizátorok fizikai paramétereit már korábban meghatározták [144], valamint Benkó Tímea
kolléganőm doktori disszertációjában is szerepelt [145], ezért itt csak röviden ismertetem az
eredményeket.
A katalizátorokat jellemző legfontosabb fizikai paramétereket a 2. táblázatban foglaltam össze.
Jól látható, hogy a kétfémes minták tényleges fém arányai jó egyezést mutatnak az elméleti
értékekkel (Au:Ag=1:9, 2:8, 1:2, 1:1). Az XPS eredmények azt mutatták, hogy a felületi
összetétel megegyezik a tömbi összetétellel, az Au67Ag33/SiO2-SOL kivételével, amin jelentős
felületi ezüstdúsulást mutattak ki. Ez arra utal, hogy az arany és az ezüst ötvözött fázisban van a
részecskén belül. Ezt támasztja alá az is, hogy látható-UV spektroszkópiával mért felületi
plazmon rezonancia sávok (SPR) eltolódása az egyfémes arany, ill. ezüst részecskékéhez képest
lineárisan változott az összetétellel. Az XPS vizsgálatok valamennyi katalizátoron hasonló Ag 3d
és Au 4f kötési energiákat mutattak mind kalcinált, mind redukált állapotban, kivéve a kalcinált
Ag/SiO2 mintát, amelyen az Ag 3d sávok kb. 1,5 eV-tal nagyobb energiánál jelentek meg. Ezek
alapján kijelenthető, hogy az arany és az ezüst döntő hányadában fémes állapotban volt az
egyfémes ezüst kivételével mindegyik mintában.
Az irodalomban van példa arra, hogy Au/SiO2 rendszerben csak fémes aranyat találtak
kalcinálást követően [146,147], de arra is, hogy 500 °C-os, oxigénben történő kalcinálás után
Au+ állapotot mutattak ki Au/SiO2 katalizátoron, ami 500 °C-on történő hidrogénes redukálás
során fémes állapotba került [148]. Azonban ez utóbbi esetben SiO2-hordozóra Au(en)23+
komplexet vittek fel, ezzel ellentétben a mi mintáink eredetileg fémes állapotú arany
nanorészecskéket tartalmaztak, ezt kalcináltuk a továbbiakban.
A TEM-mérésekből az derült ki, hogy nem volt jelentős méretbeli különbség a különböző
összetételű katalizátorok között, az átlagos részecskeátmérők nagyjából 3-5 nm közé estek.
Érdekes módon a kétfémes részecskék mérete általában kisebb volt, mint az egyfémes analóg
44

mintáké. A redukálást követően a részecskék mérete csak kis mértékben változott, így nem
kellett jelentős mérethatással számolni a kalcinált és redukált minták katalitikus eredményeinek
összehasonlításánál.
A bór tartalom minden SOL módszerrel készült mintán nagyon alacsony volt (<800 ppm),
továbbá kicsinek tartom az fém-borid képződésének a lehetőségét, így nem számolok a bór
hatásával.
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2. táblázat A felhasznált katalizátorok fémtartalma, tömbi illetve felületi Ag/Au aránya, valamint az átlagos részecskeátmérők [144]

Ag/Au
Fémtartalom
Katalizátor

tömbi

Ag/Au XPS

Ag/Au XPS

dFém

dFém

kalcinálás után redukálás után kalcinálás után redukálás után
(400 °C/60 perc) (350 °C/30 perc) (400 °C/60 perc) (350 °C/30 perc)
(atomarány)
(atomarány)
(nm)
(nm)

(mmol/gkat)

(atomarány)

Au190/SiO2-SOL

0,19

-

-

-

4,8±2,4

4,0±2,0

Au93Ag14/SiO2-SOL

0,11

0,15

0,18

0,17

3,5±2,3

3,1±1,6

Au85Ag25/SiO2-SOL

0,11

0,30

0,34

0,28

2,9±1,2

3,5±1,7

Au67Ag33/SiO2-SOL

0,10

0,43

1,14

1,00

3,4±2,5

3,3±1,2

Au49Ag51/SiO2-SOL

0,10

1,04

1,17

1,17

5,2±2,2

n.a.

Ag92/SiO2-SOL

0,09

-

-

-

4,8±2,2

4,9±3,6
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5.1.2. CO és benzil-alkohol oxidációja Au–Ag/SiO2 katalizátorokon
CO oxidációja: A CO oxidációja egy viszonylag egyszerű folyamat, mivel nincs
mellékreakciója, és a CO molekula térigénye is kicsi, így kizárható, hogy sztérikus gátlás lépne
fel a katalizátor felületén. Ezért a CO oxidáció sebessége csak az aktív helyek számától és
minőségétől függ, így jó információt szolgáltat a katalizátor felületén végbemenő változásokról.
A 17. ábra az egy- és kétfémes Au–Ag-minták ex situ kalcinálás (400 °C/szintetikus levegő/60
perc) illetve in situ redukálás (350 °C/H2/30 perc) utáni hőmérsékletprogramozott (TP) COoxidációs konverziós görbéit foglalja össze. Az ismételt TP ciklusok (fűtés-hűtési szakasz) közül
a kalcinálás utáni első ciklust nem ábrázoltam, mivel ennek elsődleges célja a katalizátorok
azonos állapotra hozása volt. A jelmagyarázatban a „kalc” és a „red” kifejezések a CO
oxidációja előtt alkalmazott előkezelésre utalnak, míg az alsó vonal utáni szám a ciklus
sorszámát adja meg, a „H” a felfűtési, míg a „C” a lehűtési szakaszt jelöli (például a kalc_2.H a
kalcinálás utáni második CO-oxidációs ciklus felfűtési szakaszát jelöli).
Először az egyfémes katalizátorok katalitikus eredményeit ismertetem, majd ezek fényében
tárgyalom a kétfémes mintákat. Kalcinált állapotban az Au190/SiO2-SOL minta (17.A ábra)
nagyon kis aktivitást mutatott (max. konv. 42%), sokkal kisebbet, mint az Ag92/SiO2-SOL (17.B
ábra, max. konv. 90%), annak ellenére, hogy a minták részecskemérete hasonló volt, és a moláris
aranytartalom kétszerese volt az ezüstének. A kalcinált Au190/SiO2-SOL lehűtési szakaszában a
felfűtési szakaszhoz képest egy kisebb aktivitásnövekedés figyelhető meg 50 °C körül. A
redukált Au190/SiO2-SOL esetében már egy összetettebb konverziós görbét mértem. Ennek két
aktív hőmérsékleti zónája volt, egy alacsonyabb hőmérsékletű (LT) szobahőmérséklet és 150 °C
között, valamint egy magas hőmérsékletű (HT) 200 °C fölött, köztük egy kisebb aktivitású
tartománnyal. A két zóna a kalcinált minta lehűtési szakaszában is megjelent, de redukálás után
jóval hangsúlyosabbak, mivel megnőttek a konverziós értékek. A redukálást követő első felfűtési
szakaszban a LT tartományban 45 °C-on a konverzió 47% maximális értéket ért el, míg a HT
részben 250 °C fölött végig a 100% értéket tartotta. A lehűtési szakaszban azonban, lényeges
változások figyelhetők meg. Erőteljesen lecsökkent az aktivitás a HT tartományban, valamint
megnőtt a LT tartományban.
A kalcinált Ag92/SiO2-SOL minta 200 °C-ig elhanyagolható aktivitást mutatott, de 200-400 °C
között egyenletesen nőtt a konverzió a hőmérséklet emelkedésével. Ezzel szemben a redukálást
követően szobahőmérséklet és 100 °C között gyorsan nőtt a konverzió és 100 °C fölött 100%-os
volt a CO átalakulása. A redukált Ag92/SiO2-SOL aktivitása az első felfűtési ciklus során nem
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csökkent (a lehűtés görbe azonos maradt a felfűtési görbével). Ebben az esetben csak 150 °C-ig
történt a felfűtés. Ez arra utal, hogy 150 °C-ig még nem oxidálódik vissza a minta. A 2. felfűtési
ciklusban azonban, a 400 °C-os izoterm szakaszban csökkent az aktivitás, és a visszahűtés során
már a kalcinált állapotra jellemző görbét kaptam. Ennek a jelenségnek az eredete arra vezethető
vissza, hogy az ezüst visszaoxidálódik a folyamat O2 feleslegében.
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17. ábra Hőmérsékletprogramozott CO-oxidáció konverziós görbéi kalcinált majd azt követően redukált mintákon.
A Au190/SiO2-SOL, B Ag92/SiO2-SOL, C Au93Ag14/SiO2-SOL, D Au85Ag25/SiO2-SOL, E Au49Ag51/SiO2SOL Reakciókörülmények: 40 mg katalizátor, 0,52% CO + 10,2% O2/He, 10 mL/perc, 5 °C/perc. (A
jelmagyarázatban a „kalc” és „red” a CO oxidációja előtti hőkezelésre (kalcinálás és redukálás) utalnak, az „x.H” és
„x.C” esetében pedig az „x” a CO-oxidációs ciklus számát, míg a „H” a felfűtési, illetve a „C” a lehűtési szakaszt
jelöli.)
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Az Au93Ag14/SiO2-SOL katalizátor konverziós görbéi a 17.C ábrán láthatóak. Ezen a mintán a
redukálást követő első felfűtés kivételével, megjelenik a LT és HT között egy szélesebb (150270 °C), alacsony aktivitású (max. 30% konv.) régió. A minta kalcinált állapotban jóval
aktívabbnak bizonyult, mint az egyfémes analóg minták, kiváltképp, ha azonos moláris
fémtartalomra vonatkoztatjuk a reakciósebességet. Az in situ redukálás jelentősen megváltoztatta
a minta katalitikus tulajdonságait. A LT szakasz aktivitása markánsan lecsökkent, míg 150 °C
felett jelentősen megnőtt az aktivitása a kalcinált állapothoz képest. A lehűtés, valamint az azt
követő CO-oxidációs ciklus során azonban már a kalcinált minta jellemzőit mutatta a konverziós
görbe.
Az 17.D ábra az Au85Ag25/SiO2-SOL CO-oxidációs eredményeit foglalja össze. A minta
hasonló tendenciákat mutatott, mint az Au93Ag14/SiO2-SOL, viszont 350 °C alatt jóval
aktívabbnak bizonyult. A kalcinált Au93Ag14/SiO2-SOL mintán látott két, különböző
hőmérséklet tartományú aktív zóna itt is megtalálható, azonban a redukált Au85Ag25/SiO2-SOL
esetében kevésbé különülnek el. A fűtési és hűtési szakasz között fellépő hiszterézis az
Au85Ag25/SiO2-SOL-nál erőteljesebben mutatkozott meg, mint az Au93Ag14/SiO2-SOL-on. A
redukció növelte a minta aktivitását, és ezzel ez bizonyult a legaktívabb aranytartalmú mintának.
A 100% konverziót már 230 °C-on eléri a minta, azonban az LT tartományban csak 76%-ot ért
el. Az in situ redukálást követő lehűtési szakaszban nem tapasztalható akkora visszaesés az
aktivitásban, mint az eddig elemzett mintákon, ami annak a következménye, hogy a TP COoxidáció során a mintát csak 250 °C-ig fűtöttem. A lehűtési szakaszban 160 °C alatt jelentősen
lecsökkent az aktivitás, míg 55 °C alatt újra emelkedett a konverzió értéke.
A kalcinált Au49Ag51/SiO2-SOL majdnem teljesen inaktívnak bizonyult 200 °C alatt (17.E
ábra). Redukálás után jól látható, hogy a HT tartományban 110 és 260 °C között a konverzió
megközelítette a 100%-ot, majd magasabb hőmérsékleten fokozatosan csökkent a konverzió, ami
egyértelmű jele a dezaktiválódásnak. Ezen kívül egy kis aktivitású csúcs (30% max. konverzió
érték 65 °C-nál) is megfigyelhető volt az LT tartományban, mint minden aranytartalmú minta
esetében. A lehűtési szakaszban tapasztalt aktivitás-csökkenés még az Ag92/SiO2-SOL-on
tapasztaltnál is erőteljesebb volt (nincs aktivitás 260 °C alatt). A megismételt, második
redukálást követően a felfűtési szakasz jó egyezést mutatott az első redukálást követő felfűtési
konverziós görbével. Mivel csak 250 °C-ig ment a felfűtés, ezért a lehűlési szakaszban kisebb
volt a dezaktiválódás, mint az első redukálás után, de a LT szakaszon már nem rendelkezett
aktivitással a minta.
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A 18. ábra megkönnyíti az öt minta összehasonlítását, itt egységesen csak az ex situ kalcinálás
utáni 2. felfűtést (kalc_2.H) és az in situ redukálás követő 1. felfűtést (red_1.H) ábrázoltam.
Kalcinált állapotban (18.A ábra) a két nagyobb aranytartalmú kétfémes minta meglepően jó
katalitikus aktivitást mutatott a 250 °C alatti szakaszon. A LT tartományban szinergikus hatás
figyelhető meg a két fém között. Mindkét minta konverziója kb. 92% lokális maximumot ért el
55 °C környékén. 55-350 °C között az Au85Ag25/SiO2-SOL volt az aktívabb, viszont 350 °C
fölött az Au93Ag14/SiO2-SOL jelentősen nagyobb aktivitást mutatott. Az Au49Ag51/SiO2-SOL
szinte teljesen inaktív volt.
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18. ábra Hőmérsékletprogramozott CO-oxidáció konverziós görbéi kalcinált mintán a második felfűtés (kalc_2.H)
során (A) és redukciót követő első felfűtés (red_1.H) során (B). Reakciókörülmények: 40 mg katalizátor, 0,52% CO
+ 10,2% O2/He, 10 mL/perc, 5 °C/perc.

A H2-ben történt kezelés után (18.B ábra) 75 °C fölött egyértelműen az Ag92/SiO2-SOL volt a
legaktívabb. 230-250 °C környékén minden minta közel állt a teljes konverzióhoz.
Szobahőmérsékleten az Au85Ag25/SiO2-SOL volt a legaktívabb, a szokatlan, LT zónában
található aktivitásának köszönhetően. A többi aranytartalmú minta jóval kisebb aktivitást
mutatott az LT tartományban. Érdemes megemlíteni, hogy redukálás után az Au49Ag51/SiO2-

50

SOL konverziós görbéje nagyon hasonló volt az Au93Ag14/SiO2-SOL mintáéhoz annak
ellenére, hogy kalcinált állapotban nem rendelkezett számottevő aktivitással.
Benzil-alkohol és glükóz oxidációja: A benzil-alkohol oxidációja egy viszonylag egyszerű
folyamat, mivel a benzil-alkohol csak egy olyan funkciós csoporttal rendelkezik, amely az enyhe
katalitikus oxidáció körülmények között átalakítható, ami korlátozza a lehetséges mellékreakciók
számát. A magasabb forráspontú alkoholok oxidációját jellemzően folyadékfázisban valósítják
meg, és a szubsztrátum térbeli kiterjedése miatt feltételezhető, hogy sztérikus gátlás is felléphet,
azaz a szubsztrátumok nem tudnak egyszerre hozzáférni az összes aktív centrumhoz. A benzilalkohol oxidációját 1 M toluolos oldatban hajtottam végre. A 19.A és B ábra a kalcinált és
redukált minták benzil-alkohol, illetve glükóz oxidációs konverziógörbéit mutatja be. Az inaktív
kalcinált és redukált Au49Ag51/SiO2 és Ag92/SiO2 mintákat nem tüntettem fel az ábrán. A
glükóz oxidációs adatok a [144]-es referenciából származnak.
A benzil-alkohol oxidációjában (19.A ábra) a konverziós görbék az első 30-40 perces szakaszban
közel lineárisak (2,5% konverzió alatt) voltak, azonban ezután gyorsan csökkeni kezdett a görbe
meredeksége, és a 4,5%-os konverziós értéket még 3 óra után se érték el. Hasonló jelenséget már
korábban is megfigyeltek aranytartamú katalizátorokon szerves [39], és vizes közegben [149]
egyaránt. Az aktivitás drasztikus csökkenése egy inhibíciós folyamat eredménye, amit a
mellékreakcióban keletkező benzoesav okoz, így bázis hozzáadással jelentős mértékben
visszaszorítható. A kísérletek során a benzoesav koncentrációja a GC kimutatási határa alatt volt,
ezért nem tudtam mennyiségileg meghatározni. Azonban a nagy szubsztrátum/fém (Au+Ag)
arány (3800 egyfémes arany és 7000 a többi minta esetében) miatt, kis mennyiségű benzoesav is
elegendő a teljes aranyfelület blokkolásához. Természetesen a kiindulási reakciósebesség a
katalizátor kezdeti állapotáról ad információt.
A glükóz oxidációjában (19.B ábra) azonos idő alatt jóval magasabb konverzió értékeket értek el
a katalizátorok, mint benzil-alkohol oxidációjában. Azonban a konverziók a két reakcióban
közvetlenül nem hasonlíthatók össze, mivel a benzil-alkohol oxidációját 10-szer töményebb
szubsztrátum oldatban,

kb. 30%-kal nagyobb katalizátor tömeggel, valamint eltérő

hőmérsékleten kiviteleztem. A glükóz oxidációjában nem volt a benzil-alkohol oxidációban
tapasztalthoz hasonló, feltűnő inhibíció, aktivitáscsökkenés kis konverziós értékeknél (kivéve a
kalcinált Au67Ag33/SiO2-SOL mintát).
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19. ábra A katalizátorok konverziós görbéi kalcinálás és redukálás után benzil-alkohol (A) és glükóz oxidációjában
(B). (Az inaktív kalcinált és redukált Au49Ag51/SiO2 és Ag92/SiO2 mintákat nem ábrázoltam).
Reakciókörülmények: (a) 40 mg katalizátor, 30 mL 1 M benzil-alkohol/toluol oldat, 150 mL/perc O2 (1 atm), 1350
rpm kevertetés, 80 °C; (b) 30 mg katalizátor, 30 mL 0,1 M glükóz/víz oldat, 100 mL/perc O 2 (1 atm), 1000 rpm
kevertetés, pH: 9,5 (karbonát-bikarbonát puffer), 35 °C
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reakciósebességek (TOFtot) alapján hasonlítom össze. A benzil-alkohol és glükóz oxidációjára
vonatkozó eredmények a 20. ábra A és D diagramján láthatóak. Mindkét folyamatról
elmondható, hogy a kétfémes mintákon, a legnagyobb ezüsttartalmú minta kivételével (Au:Ag =
49:51), jelentős szinergikus effektus figyelhető meg, az egyfémes katalizátorokhoz képest.
Benzil-alkohol oxidációjában a minták azonos aktivitássorrendet mutattak mindkét állapotban
(kalcinált vagy redukált), mint a glükóz oxidációjában. A glükóz oxidációjában azzal
magyarázták a szinergikus effektust a nagy aktivitású mintáknál, hogy a felületi ezüst elősegíti
az oxigén aktiválását, és elegendő aranyfelület maradt a glükóz adszorpciójához [144]. Úgy
gondolom, ez az értelmezés érvényes a benzil-alkohol oxidációjában is. Ennek ellenére az
előkezelés hatása látványosan eltért a két folyamatban. A benzil-alkohol oxidációjában a
redukálást követően az aktivitások a többszörösükre ugrottak, míg a glükóz oxidáció esetén
legfeljebb 50% volt a növekedés mértéke, egy esetben még csökkent is az aktivitás. A
legszembeötlőbb eltérés az Au190/SiO2-SOL minta esetén tapasztalható, ahol benzil-alkohol
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oxidációjában a kalcinált minta inaktívnak bizonyult, míg a redukált meglehetősen jó aktivitással
rendelkezett, ezzel szemben glükóz oxidációjában majdnem megegyezett a két érték.
Összehasonlításként kiszámoltam a CO-oxidáció kezdeti reakciósebességét (pszeudo elsőrendű
kinetikával számolva), illetve egységnyi összes fémtartalomra vonatkoztatott aktivitását (TOFtot)
is azon a két hőmérsékleten, ahol a benzil-alkohol (80 °C), illetve a glükóz oxidációjának (35
°C) mérése történt, ezeket a 20.B és C ábrán mutatom be. A CO-oxidáció kiindulási
reakciósebessége a két hőmérsékleten elég hasonló volt, csak az egyfémes ezüstkatalizátor
esetében figyeltem meg jelentősebb aktivitás növekedést 80 °C-on. A CO-oxidációs aktivitások
jóval kisebbek voltak, mint a benzil-alkohol és glükóz oxidációs értékek, leszámítva az
Au49Ag51/SiO2-SOL-t és az Ag92/SiO2-SOL-t, melyek inaktívnak bizonyultak a folyadékfázisú
reakciókban. A kalcinált minták aktivitási sorrendje közel azonos volt a szelektív oxidációkban
és a CO oxidációjában, azonban redukálás után CO oxidációjában az aktívabb minták sebessége
jelentősen visszaesett, míg a kis aktivitásúaké megnőtt. Ez a trend élesen eltér a másik két
folyamatban tapasztaltaktól, azonban felhívnám a figyelmet arra, hogy 150 °C felett minden
redukált minta katalitikus aktivitása nőtt a CO oxidációjában.
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20. ábra 1 mol fémtartalomra vonatkoztatott kezdeti reakciósebességek benzil-alkohol oxidációjában 80 °C-on (A),
CO oxidációjában 80 °C-on (B), CO oxidációjában 35 °C-on (C) és glükóz oxidációjában 35 °C-on (D)
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Eredmények értékelése: A CO-oxidációs tesztek alapján elmondható, hogy az oxidatív
előkezelést

követő

reduktív

kezelés

jelentősen

megváltoztatta

a

CO

konverzió

hőmérsékletfüggését (az egyfémes ezüst és a nagy Ag-tartalmú kétfémes katalizátoron
egyértelműen növelve az aktivitást), amely változás általában reverzibilisnek bizonyult. A nagy
feleslegű oxigént tartalmazó reaktáns elegyben az ezüsttartalmú katalizátorok aktivitása 200 °C
felett elkezdett csökkenni, majd a 400 °C-os izoterm szakasz után a konverziós görbék
megegyeztek kalcinált formán mérttel (17.B, C és E ábra). Ennek az az oka, hogy az ezüst
visszaoxidálódott, ami jól mutatja, hogy az ezüsttartalmú minták aktív centrumainak változásai
megfordíthatóak voltak. Ezzel ellentétben a redukált Au/SiO2 visszahűtés során jóval nagyobb
aktivitás mutatott, mint kalcinált állapotban, de gyengébbet, mint a felfűtési szakaszban, továbbá
megmaradt a két aktív régió. A nagy aranytartalmú minták alacsony hőmérsékletű aktivitása
egyértelműen az oxidált felületen volt nagyobb.
A katalitikus

aktivitások

megváltozása nem

magyarázható

a részecskék méretének

megváltozásával, mivel az átlag részecskeátmérők majdnem azonosak voltak a redukálás előtt és
után (2. táblázat). A reduktív és oxidatív kezelések hatással vannak a felületi Ag:Au arányra.
Más szerzők azt állapították meg, hogy az AuAg kétfémes részecskéken a kalcinálás hatására az
ezüst a felületen dúsul [114]. Tajvani és kínai kutatók inert hordozón Au–Ag-rendszerben 500 és
560 °C-os kalcinálást követően felületi Ag2O jelenlétét mutatták ki EXAFS- és XPS-mérésekkel
és a kalcinált minták CO oxidációjában jóval kisebb aktivitással rendelkeztek, mint redukált
állapotban, ahol ötvözet formájában találhatóak meg a részecskék [150–152]. A mi
ötvözetrészecskéink esetében az ezüst oxidációja valószínűleg gátoltabb, mint az előbbi
katalizátorok

Au(Ag)-mag@Ag-héj

szerkezetű

részecskéiben.

Az

általam

vizsgált

katalizátorokon a XPS-mérések csak kis változást mutattak a felületi Ag:Au arányban a
redukálás hatására (2. táblázat) és az Ag 3d kötési energiája is csak az Ag/SiO2 mintán tolódott
el. Lehetséges, hogy azért nem tapasztalható jelentősebb változás, mivel viszonylag enyhe és
rövid redukálást alkalmaztunk (350 °C/H2/30 perc). Azonban itt szeretném megjegyezni, hogy az
XPS-mérések alapján nem zárható ki, hogy a vizsgált mintáim tartalmaztak kis mennyiségben
ezüst-oxidot a felületen, ami a vizsgálat közben redukálódott.
Fontosnak tartom még kiemelni az alacsony hőmérsékletű, a hőmérséklet növelésével csökkenő
CO-oxidációs aktivitást, amelyről már mások is beszámoltak, de a jelenség értelmezésére eltérő
elméletek születtek.
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Az egyfémes Au-katalizátorokon 3 teljesen eltérő magyarázatot is találtam a csökkenés
eredetére. Daté és munkatársai szerint a víznek is szerepe van az O2 aktiválásában, és a
hőmérséklet emelkedésével azért csökken a CO-oxidációs aktivitás, mert a felületi nedvesség
deszorbeál [153]. Qian és mtsai. az aktivitáscsökkenést azzal magyarázták, hogy valamely
gyengén kötött felületi intermedier deszorpciójának a sebessége nőtt a hőmérséklettel és
meghaladta a tovább alakulás sebességét [146]. A kísérletekből arra a következtetésre jutottak,
hogy megfelelő méretű (<5 nm) aranyrészecskék kellenek, amelyek sok kis koordináltságú,
fémes aranyatommal rendelkeznek. Bogdanchikova és mtsai. a szerkezeti (XPS, UV–Vis, FTIR)
és katalitikus vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az eltérő arany
állapotokhoz (Au3+, Au+ Auδ+, Au0 (klaszter és nanorészecske)) más aktív hőmérsékletzónák
rendelhetőek [148]. A különböző előkezelések (H2-ben, He-ban és O2-ben) más típusú oxidációs
állapot kialakulásának kedveznek. Három különböző aktív hőmérsékletrégiót figyeltek meg, és
mindegyikhez más állapotot társítottak. A legalacsonyabbhoz (20-200 °C) az Auδ+ és az Au+
tartozott (az Au3+ inaktív), a középsőhöz (200-400 °C) az arany klasztereket rendelték, míg 400
°C fölött úgy gondolják a fémes arany nanorészecske az aktív centrum. Az oxidatív kezelés
dezaktiválta, míg a reduktív kezelés aktiválta a katalizátort. Az Au190/SiO2-SOL Au-tartalma és
részecskemérete is hasonlított a [148] referenciában tárgyalt mintáéhoz, mind a kisebb 2-3 nm-es
aranyklaszterek, mind a kevésbé aktív nagyobb részecskék megtalálhatók benne. A Daté által
felvetett vízhatás szintén elképzelhető, hogy jelen volt az én CO-oxidációs méréseim során,
annak ellenére, hogy csak minimális mennyiségű víz lehetett jelen a rendszerben, mivel
nagytisztaságú gázokat használtam.
Au–Ag-rendszerben is tapasztaltak a hőmérséklet növelésével csökkenő CO konverziót. Mou és
kollégái nagyméretű (>20 nm) Au–Ag-részecskéket vizsgáltak MCM-41 hordozón CO
oxidációjában [154,155]. Amíg az egyfémes mintákon a hagyományos, hőmérséklet
függvényében monoton növekvő konverziós görbét kapták, addig a kétfémes mintákon két aktív
hőmérséklettartományt találtak, ahogy Déronzier és munkatársai

is nanopórusos Au–Ag-

katalizátoron [156]. Feltételezték, hogy ezekben az esetekben a hőmérséklet emelése növeli az
O2 deszorpcióját a kétfémes Au–Ag–részecskéken, és ez okozta a reakciósebesség csökkenését.
Elképzelhetőnek tartok hasonló magyarázatot az általam vizsgált rendszerben is, de felhívnám a
figyelmet arra az eltérésre, hogy én az egyfémes aranymintán (Au190/SiO 2-SOL) is
megfigyeltem ezt a jelenséget, nem csak a kétfémes mintákon.
A benzil-alkohol oxidációjában szinergizmust figyeltem meg az AuAg kétfémes részecskéken. A
két fém közötti szinergikus hatásról már korábban is beszámoltak, például polimerrel stabilizált
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kolloidoknál [125,149]. Az általam végzett vizsgálatokban a minták aktivitásbeli sorrendje
hasonló volt ahhoz, amit korábban a glükóz oxidációjában figyeltek meg [144]. A két folyamat
közti relatíve nagy aktivitás-különbség több okra is visszavezethető. Az első, hogy eltérő típusú
átalakulás történt. Míg a benzil-alkohol oxidációja során dehidrogéneződés történik, egy-egy
hidrogén lehasad az OH-csoportról és az α-helyzetű szénatomról, addig glükóz oxidáció esetében
(21. ábra) a karbonil szénatomra támad egy hidroxidion (2), így egy geminális diol alkoxi
intermedier keletkezik (3), melyből végül egy hidridion távozik (4). A másik ok, hogy a glükóz
oxidációja vizes közegben, míg a benzil-alkohol oxidációja toluolban történt, és az aktivitást
befolyásolja az eltérő oldószer. A víz promotor hatását Chang és munkatársai DFT számítások
segítségével igazolták metanol Au (1 1 1) felületen lejátszódó szelektív oxidációjában [157]. A
vízmolekulák H-híd kötéseik segítségével megkönnyítik a hidrogén-transzfert az O2-re és
hozzájárulnak OOH* keletkezéséhez. Az OOH* és a belőle disszociációval keletkező atomos
oxigén és hidroxilcsoport is nagyon reaktívak a metanol dehidrogénezésében.

21. ábra Glükóz oxidáció feltételezet sémája [144]

Glükóz és benzil-alkohol oxidációjában a katalizátorok egymáshoz viszonyított sebessége
nagyfokú hasonlóságot mutatott. Mivel mindkét folyamatban az Au85Ag25/SiO2-SOL volt a
legaktívabb vagy majdnem a legaktívabb, ezért ezen a mintának a felületén, volt a
legmegfelelőbb az összetétel a legtöbb centrumok kialakulásához, vagy az itt kialakuló
centrumoknak volt a legnagyobb aktivitása. Továbbá az Au49Ag51/SiO2-SOL és az egyfémes
Ag-katalizátorok teljesen inaktívak volt a két folyamatban. Ebből valószínűsíthető, hogy két
folyamatban résztvevő katalitikus centrumok között nagy a hasonlóság.
A redukálás sokkal nagyobb mértékben javította a katalizátor aktivitását a benzil-alkohol
oxidációjában, mint a glükóz oxidációjában. A legmarkánsabb különbség az egyfémes
aranykatalizátoron figyelhető meg, amely glükóz oxidációjában hasonló aktivitással rendelkezett
kalcinált és redukált állapotban, ezzel ellentétben benzil-alkohol oxidációjában kalcinált
állapotban inaktív volt, míg redukálás után az aktívabb minták sebességének harmadát, negyedét
érte el, ami arányaiban nagyobb, mint glükóz oxidációjában. Mivel se a részecskeméret, se az
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arany oxidációs állapota nem változott a redukálást követően, ezért úgy gondolom a hordozón
történhetett valami változás, ami miatt aktiválódott a minta. A hordozón történő változásnak
feltehetőleg az eltérő közeg, vagy a katalitikus folyamat eltérő jellege miatt nincs hatása glükóz
oxidációjában. A benzil-alkohol oxidációjában inaktív kalcinált Au/SiO2 az ezüst hatására is
aktiválódhat az Ag:Au arány függvényében, a kis arányban hozzáadott ezüst kalcinált állapotban
hasonló vagy nagyobb aktivitást indukált, mint a redukció.
5.1.3. Részösszefoglaló
Munkatársaim korábban a SiO2-hordozós, különböző Au:Ag mólarányú (Au:Ag=190:0, 93:14,
85:25, 67:33, 49:51, 0:92) Au–Ag-katalizátorokat SOL módszerrel állították elő, és vizsgálták
glükóz szelektív oxidációjában kalcinálás (400 °C/60 perc) és a kalcinálást követő redukálás
(350 °C/30 perc) után [144]. Munkám során ezeket a katalizátorokat benzil-alkohol, illetve CO
oxidációjában tanulmányoztam, és az eredményeket összevetettem a már meglévő glükóz
oxidációs adatokkal. Au–Ag kétfémes katalizátorokról a szakirodalomban az egyes reakciókra
vonatkozóan külön-külön több közlemény is megjelent, de tudomásom szerint még nem
vizsgálták a három reakciót azonos katalizátorokon.
A hőmérsékletprogramozott CO oxidációs görbék érzékenyen jelezték a minták felületi
állapotának és szerkezetének különbözőségét és változásait. Mind az Au:Ag arány, mind az
előkezelés befolyásolta az aktív hőmérséklet-tartományokat és a reakciósebességet CO
oxidációjában. A CO-oxidációs kísérletek során az aranytartalmú katalizátorok két jól
elkülöníthető hőmérséklet-tartományban mutattak nagy aktivitást (LT és HT). Ez arra utal, hogy
legalább két különböző típusú mechanizmus szerint játszódik le a CO oxidációja, és ezeknek
eltérő az aktív hőmérséklet-tartományuk. Az LT mechanizmus a hőmérséklet emelésével
valószínűleg azért szorult vissza, mert valamely reaktáns felületi koncentrációja erősen
lecsökkent a deszorpció miatt, és ezt nem tudta ellensúlyozni a hőmérsékletemelkedésből eredő
sebességnövekedés. Az LT és HT aktivitás eltérően reagált az oxidatív és reduktív előkezelésre,
ami alapján kijelenthető, hogy a két mechanizmushoz eltérő aktív centrumok tartoznak. Az
aranytartalmú katalizátorok HT aktivitását növelte a redukálás, míg az LT aktivitást a kétfémes
katalizátorok esetében csökkentette, de az egyfémes aranykatalizátor esetében szintén növelte.
Azonban a kalcinált egyfémes aranykatalizátor nagyon gyengének bizonyult CO oxidációjában,
és a redukálást követő lehűtés görbén tovább nőtt az LT aktivitás (ez a szakasz a többi mintán
kalcinált állapot jellemzőit mutatta). Ebből azt következtettem, hogy a redukálás a HT
szakaszban
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konverziójának hőmérsékletfüggése a megszokott telítési görbét mutatta, amelynek T50
hőmérséklete kb. 250 °C-kal csökkent a redukálás hatására, azaz a fémes ezüst aktívabb a
folyamatban. Mivel az Ag92/SiO2-SOL kicsi aktivitással rendelkezett az LT tartományban, ezért
az LT aktivitás centrumai bizonyára tartalmaznak aranyatomot.
Benzil-alkohol oxidációjában a katalizátorok már kis konverzióknál dezaktiválódotak, amit a
benzoesav melléktermék mérgező hatása okozott. A kezdeti reakciósebesség azonban jellemzi a
katalizátorok kiindulási állapotának aktivitását. Benzil-alkohol és glükóz oxidációjában a
kalcinált és a redukált, valamint CO oxidációjában 35 és 80 °C-on a kalcinált katalizátorok
kezdeti aktivitássorrendje nagyon hasonló volt, ami a katalitikusan aktív centrumok
hasonlóságából eredhet. A nagy Au-tartalmú kétfémes katalizátorok voltak a legaktívabbak. Az
Au49Ag51/SiO2-SOL és az egyfémes Ag-katalizátor inaktívnak bizonyultak az alkalmazott
reakciókörülmények között. Az Au49Ag51/SiO2-SOL inaktivitását glükóz oxidációjában azzal
magyarázták, hogy a szubsztrátum adszorpciójához több szomszédos Au-atomot tartalmazó
centrum szükséges, amely az Au49Ag51/SiO2-SOL mintán a nagy ezüstkoncentráció miatt nem
állt rendelkezésre [144]. Vélhetőleg ugyanez a magyarázat a minta inaktivitására benzil-alkohol
oxidációjában is. Ez a két minta kalcinált formában, 35 és 80 °C-on CO oxidációjában is teljesen
inaktív volt, azonban a redukálás az egyfémes ezüstkatalizátort jelentősen, a legnagyobb Agtartalmú kétfémest pedig kisebb mértékben aktiválta. Bár a CO adszorpciójához nem szükséges
több szomszédos aranyatom, azonban az Au49Ag51 összetételű minta legnagyobb átlagos
méretű kétfémes részecskéi legfelső atomrétegében az ezüst feltehetőleg az XPS-sel mértnél is
nagyobb mértékű dúsulása minimálisra csökkenti a koordinative telítetlen, aktív Au-atomok
számát, ami ez esetben is nagy aktivitásvesztést eredményez. Látható, hogy kis mennyiségű
ezüst hozzáadása (13-23 atom% Ag) mindhárom reakcióban szinergikus hatást eredményez,
azonban az Ag arányának növelése dezaktiválódáshoz vezet.
Meglepő módon a kalcinált Au190/SiO2-SOL inaktív volt benzil-alkohol oxidációjában és CO
oxidációjában is, viszont redukálás után már jól mérhető konverziót ért el. Mivel az egyfémes
aranynak se a mérete, se az oxidációs állapota nem változik, ezért feltehetőleg a hordózón történt
valami változás, amely aktiválta a katalizátort.
Az AuAg/SiO2 katalizátorokon mindhárom reakcióban tapasztalt szinergizmus, alapját
valószínűleg az adja, hogy a szubsztrátum az aranyon, míg az oxigén az ezüstön aktiválódik.
Ezért fontos, hogy a felületen a szubsztrátum adszorpciójához szükséges megfelelő számú
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szomszédos Au-atomok közvetlen kapcsolatban legyenek az oxigén aktivációt elősegítő ezüsttel.
Ennek optimuma a kisebb Ag-tartalomnál található.
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5.2. Az ezüst és a preparálási mód hatása Au–Ag/Al2O3 katalizátorokon glicerin
oxidációjában

5.2.1. Au–Ag/Al2O3 katalizátorok szerkezetvizsgálati eredményei
5.2.1.1. TEM-mérések: A SOL és SMAD módszerrel előállított katalizátorok fémtartalmát és a
transzmissziós elektronmikroszkópiával meghatározott átlagos részecskeátmérőit kezeletlen és
kalcinált (400 °C/30 perc) állapotban a 3. táblázatban foglaltam össze.
Mindkét egyfémes aranykatalizátor nagy diszperzitással rendelkezett. A mérések szűk
részecskeméret-eloszlást (1-5 nm) mutattak az Au91/Al2O3-SOL-on. Megjegyezném azonban,
hogy az eloszlási görbe meglehetősen aszimmetrikus volt, aminek oka az lehet, hogy az 1 nm
alatti részecskék nehezen detektálhatóak TEM-mérésekkel. Az Au91/Al2O3-SMAD 2-7 nm
közötti eloszlása jó egyezést mutatott az olasz kollégák által korábban, azonos eljárással, de
eltérő hordozón készített mintákéival [158,159]. Az egyfémes ezüstminták mindkét előállítási
módszer esetén kisebb diszperzitással és jelentősen szélesebb méreteloszlással rendelkeztek,
mint az egyfémes aranykatalizátorok.
3. táblázat A felhasznált katalizátorok fémtartalma, és az átlagos részecskeátmérők kezeletlen és kalcinált
állapotban

Fémtartalom (m/m%)

Részecskeátmérő (nm)
Kalcinált
Kezeletlen
(400 °C/30 perc)

Au

Ag

Au91/Al2O3-SOL

1,8

-

2,2±0,7

1,9±0,5

Au91/Al2O3-SMAD

1,8

-

4,0±1,0

7,2±3,0

Ag176/Al2O3-SOL

-

1,9

7,5±5,1

11,2±7,7

Ag92/Al2O3-SMAD

-

1,0

4,0±5,0

15,0±5,0

Au147Ag45/Al2O3-SOL

2,90

0,49

2,4±0,7

2,8±0,6

Au142Ag37/Al2O3-SMAD

2,80

0,40

4,7±1,7

7,8±2,7

Az Au147Ag45/Al2O3-SOL (22.A ábra) és az Au142Ag37/Al2O3-SMAD mintákról (22.B ábra)
készült TEM felvételeken jól látható, hogy viszonylag sűrűn helyezkednek el a nanorészecskék a
hordozó felületén. Az ezüst nem befolyásolta jelentősen a részecskék méretét, hiszen az átlagos
részecskeátmérő és a méreteloszlás is nagyon közel állt a megfelelő egyfémes arany
aranykatalizátorokéihoz.
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Az Au és az Ag megoszlás feltérképezéséhez a HAADF–STEM-képek alapján energiadiszperzív
röntgenspektrumok (EDS) készültek a kétfémes minták egyedi részecskéin. Az analízis
megerősítette, hogy a részecskék kétfémesek, mivel az egy részecskén gyűjtött EDS
spektrumokban az Au (Mα: 2,12 KeV) és Ag (Lα: 2,98 KeV) csúcsok is megtalálhatók. A mérés
során körülbelül 15 különböző helyen található, jól elváló és méretileg az átlaghoz közel eső
részecskét elemezve az átlagos Au:Ag arány (Au147Ag45/Al2O3-SOL: Au/Ag=83/17;
Au142Ag37/Al2O3-SMAD: Au/Ag=81/19) jó egyezést mutatott az ICP–OES- és a PGAAmérések által kapott tömbiatomarányokkal.

22. ábra Reprezentatív HAADF–STEM-képek az Au147Ag45/Al2O3-SOL (A) és Au142Ag37/Al2O3-SMAD
mintáról (B), és egy-egy kiválasztott részecske EDS spektruma

A kalcinált mintákon végzett elektronmikroszkópos elemzések alapján kijelenthető, hogy a SOL
minták jó hőstabilitással rendelkeznek, mivel nem változott jelentősen a részecskék mérete, még
az egyfémes ezüstminta átlagos fémrészecske-mérete is csak 50%-kal nőtt. A SMAD-eljárással
készült minták esetében egy jóval markánsabb méretnövekedés figyelhető meg (minden esetben
jóval 50% fölött). A legfeltűnőbb az egyfémes ezüstminta részecskeméretének változása, ami
meghaladta a 200%-ot. A SOL minták szinterelődéssel szembeni nagyobb stabilitása feltehetőleg
a fémrészecskék körüli PVA-stabilizátor maradványnak tulajdonítható, ami a SMAD minták
esetén nem volt jelen a felületen.
5.2.1.2. XPS-vizsgálatok: A kezeletlen és az in situ kalcinált minták (400 °C/30 perc) felületi
összetételének és oxidációs állapotának meghatározását XPS-vizsgálatok alapján végeztük. Az in
situ kalcinálások az XPS készülék atmoszférikus előkezelő kamrájában történtek, a kezeletlen
állapotban végrehajtott méréseket követően. A 23.A és B ábrái az Ag176/Al2O3-SOL katalizátor
Ag 3d XP-spektrumait és Ag MNN Auger csúcsait mutatja be. Az Ag 3d5/2 csúcs kötési
energiája (B. E.) nem változott jelentősen a kalcinálást követően (4. táblázat), és kicsit magasabb
értékeknél jelentkezett, mint a fémes ezüsttől várható lett volna [160]. Az ezüst oxidációs
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állapotát az Auger paraméterből (AP) határoztam meg. Már korábban kimutatták, hogy az Auger
paraméterből meghatározható az ezüst oxidációs állapota (fémes ezüst: 720,5 eV, Ag2O: 717,8
eV és AgO: 718,4 eV) [161]. Az Ag176/Al2O3-SOL Auger paramétere 718,6-ről 717,1-re
csökken a kalcinálást követően. Ebből az következik, hogy a kezeletlen állapotban fémes és
ionos ezüstöt is tartalmazott a minta, míg a kalcinálás után a csökkenő Auger paraméter az ionos
ezüst túlnyomó jelenlétét mutatta a felületen. A kalcinálás hatására megnövekedett az Ag 3d
csúcsintenzitása, valamint Ag:Al arány is. Ezt valószínűleg az ezüst diszpergálódása okozta,
amit az oxidált ezüst és az alumínium-oxid között fellépő erősebb kölcsönhatás indukált.
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23. ábra Az Ag176/Al2O3-SOL katalizátor XP-spektrumai A: Ag 3d régió kalcinálás előtt (kezeletlen, fekete) és
után (piros) B: Ag MNN régió kalcinálás előtt (fekete) és után (piros)

Az Au147Ag45/Al2O3-SOL mintán szintén megegyeztek a kezeletlen és a kalcinált minta Ag 3d
kötési energiái, de 0,6-0,7 eV kisebb energiánál jelentkeztek, mint a megfelelő egyfémes
ezüstkatalizátoron, de a kalcinálás nem befolyásolta a csúcs nagyságát (24.A ábra). Az Ag MNN
Auger csúcsok sem változtak jelentősen a kalcinálást követően (24.B ábra), és a számított AP
értékek nagyon közel álltak a fémes ezüst értékéhez (4. táblázat). Ez arra utal, hogy az ezüst
nehezebben oxidálható az arany jelenlétében, ami a két fém közötti kölcsönhatást igazolja. Ezen
felül, szemben az egyfémes mintával, itt nem változik meg az Ag:Al arány. Más részről, viszont
az Au:Al arány kismértékben csökkent, ahogyan az Au:Ag arány is, ami eredhetett az Ag
kismértékű felületre történő migrációjából.
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4. táblázat Katalizátorok Ag 3d5/2 és Au 4f7/2 csúcsainak jellemzői és fontos atomarányok az XPS-mérések alapján

Ag
3d5/2a
(eV)

FWHMb

Ag/Alc

(eV)

(mol/mol)

Au
4f7/2a
(eV)

FWHMb
(eV)

Au/Alc

Au/Agc

(mol/mol) (mol/mol)

APd
(eV)

Ag176/Al2O3-SOL
Kezeletlen

368,6

2,7

0,013

-

-

-

-

718,6

Kalc-400

368,7

3,0

0,029

-

-

-

-

717,1

Au147Ag45/Al2O3-SOL
Kezeletlen

368,0

2,9

0,005

83,9

2,9

0,011

2,25

719,6

Kalc-400

368,0

3,1

0,005

83,6

2,9

0,009

1,92

719,9

Au142Ag37/Al2O3-SMAD
Kezeletlen

367,6

3,0

0,006

83,3

2,5

0,005

0,81

720,3

Kalc-400

368,1

3,1

0,007

83,3

2,5

0,003

0,52

719,3

a

A megfelelő fotóelektron csúcsok kötési energiája
A fotóelektron csúcs félértékszélessége
c
A fémek felületi atomaránya a megfelelő csúcsterületek alapján (Al 2p, Ag 3d, Au 4f)
d
Az ezüst Auger paramétere: az Ag 3d5/2 csúcs kötési energiájának és az Ag MNN csúcs kinetikus energiájának
összege
b

Ag 3d

150

Au 4f

200

A

B

150

100

5000

100
50

0

0

380
150

370

360
200

90

85

80

150

100

100
50

50

0

Intenzitás (cps)

Intenzitás (cps)

50

4800

4600

4400

0
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370

360

Kötési energia (eV)

90

85

80

Kötési energia (eV)

335

340

345

350

355

360

365

370

375

Kinetikus energia (eV)

24. ábra Az Au147Ag45/Al2O3-SOL katalizátor XP-spektrumai A: Ag 3d és Au 4f régió a kezeletlen (fekete) és
kalcinált (piros) mintán B: Ag MNN régió a kezeletlen (fekete) és kalcinált (piros) állapotban

Az Au142Ag37/Al2O3-SMAD minta Ag 3d5/2 kötési energiája kismértékben nőtt a kalcinálás
hatására (25.A ábra), az AP értéke pedig 720,3 eV-ról 719,3 eV-re csökkent. Megfigyelhető,
hogy az előkezelés hatása jóval markánsabb, mint a SOL mintán. A kétfémes SMAD mintán a
kalcinálás nagyobb változást okozott az Auger paraméterben és a kötési energiaértékekben, mint
a kalcinált Au147Ag45/Al2O3-SOL-on, ami az ezüst nagyobb mértékű oxidáltságára utal. Tehát
a SOL mintán erősebb az arany stabilizáló hatása, ami összefügghet a nagyobb felületi Au:Ag
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aránnyal (2,25 a SOL és 0,81 a SMAD mintában), az ezüst kisebb mértékű felületi
szegregációjával kétfémes részecskékben.
Ag 3d

150

A

Au 4f
200

B
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100

4800
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0

0
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0
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0
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355

360
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370
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Kinetikus energia, eV

25. ábra Az Au142Ag37/Al2O3-SMAD katalizátor XP-spektrumai A: Ag 3d és Au 4f régió a kezeletlen (fekete) és
kalcinált (piros) mintán B: Ag MNN régió a kezeletlen (fekete) és kalcinált (piros) állapotban

5.2.2. Glicerin oxidációja Au–Ag/Al2O3 katalizátorokon
A glicerin oxidációja egy komplexebb folyamat (ld. 13. ábra), mint a benzil-alkoholé, mivel
többértékű alifás alkohol, ráadásul a hidroxilcsoportok rendűsége is különböző, így
meglehetősen magas a lehetséges termékek száma, ezért elsősorban a szelektivitás vizsgálatára
fektettem a hangsúlyt. A kezeletlen minták glicerin oxidációs konverziós görbéi a 26. ábrán
láthatók. Az ábra remekül kihangsúlyozza, hogy az előállítási módszer és az összetétel változása
mekkora hatással van a folyamatra. Azonos előállítási módszer mellett legaktívabbnak a
kétfémes minták bizonyultak, amit az egyfémes arany követett, és a leggyengébbek a szinte
inaktív, egyfémes ezüstminták voltak. Továbbá kijelenthető, hogy a SOL módszerrel előállított
minták sokkal nagyobb aktivitást mutattak.
A különböző diszperzitású egyfémes ezüstminták mindegyike elhanyagolható aktivitású volt,
pedig a SOL típusú körülbelül hasonló méretű, mint az aranytartalmú kalcinált SMAD minták,
amelyek jelentős aktivitással rendelkeztek (ld. később). Az Au91/Al2O3-SOL sokkal aktívabb
volt, mint az Au91/Al2O3-SMAD, ami várható volt a közel fele akkora részecskeméretből eredő
diszperzitáskülönbség miatt (3. táblázat). Előállítási módszertől függetlenül megfigyelhető az
arany és az ezüst közti szinergikus hatás glicerin oxidációjában, azonban a kétfémes SMAD
mintán jóval markánsabb a szinergizmus, mit a SOL mintán. Kizárható annak a lehetősége, hogy
a méretkülönbség miatt aktívabbak a kétfémes minták, mint az egyfémesek, mivel az
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egyfémesek kismértékben kisebbek. A megfelelő SOL és SMAD katalizátorok közti
aktivitáskülönbségben a méretkülönbségen kívül az eltérő felületi Au:Ag arány és az ezüst eltérő
oxidációs állapota is szerepet játszhatott. Ezek a tulajdonságok módosultak a kalcinálás során.

26. ábra A kezeletlen katalizátorok konverziós görbéi glicerin oxidációjában. Reakciókörülmények: 0,3 M
glicerin/víz oldat, Gly/NaOH=1/4 mol/mol, Gly/metal = 2000 mol/mol, pO2 = 3 atm, 50 °C

A kalcinált kétfémes minták konverziós görbéi a 27. ábrán láthatóak. Megfigyelhető, hogy a két
minta eltérő módon reagált az oxidatív kezelésre. Míg a SOL minta kis mértékben aktívabb lett,
addig a SMAD minta esetén egy jelentősebb aktivitásvesztés tapasztalható. Az eltérő viselkedés
több fizikai okra is visszavezethető. Az első fontos különbség, hogy a kalcinálás során a
kezeletlen SOL mintákon a szerves stabilizátor-maradványok a fémrészecskék környezetében
oxidálódnak, és így növelik az aktív centrumok koncentrációját, míg a SMAD-eljárás esetén
nincs szerves szennyezés. Továbbá az Au142Ag37/Al2O3-SMAD minta méretnövekedése jóval
markánsabb, mint az Au147Ag45/Al2O3-SOL mintáé (3. táblázat), és a nagyobb méret kisebb
reakciófelületet eredményezett. Ezen kívül az XPS-vizsgálatok eredményeiből az következik,
hogy az ezüst felületi koncentrációja eltért a kétfémes minták esetében (4. táblázat). Igaz, hogy
kalcinálás hatására egyaránt nőtt az ezüst felületi koncentrációja, de a SOL mintán még így is
viszonylag sok a felületi Au, míg a SMAD katalizátor esetén a kiindulási állapotban is
meglehetősen kicsi Au-felület csökkent számottevő mértékben (~30%). Az XPS azt is kimutatta,
hogy a SOL mintán az ezüst jobban ellenállt az oxidációnak, mint a megfelelő SMAD
katalizátoron.

66

27. ábra A kalcinált kétfémes katalizátorok konverziós görbéi glicerin oxidációjában. Reakciókörülmények: 0,3 M
glicerin/víz oldat, Gly/NaOH=1/4 mol/mol, Gly/metal = 2000 mol/mol, pO2 = 3 atm, 50°C

Az aranytartalmú SOL katalizátorok glicerin oxidációs termékösszetételének változását a 28.
ábra mutatja be. Jól látható, hogy nem túl magas konverzióig a glicerinsav képződése volt a
domináns reakció, azonban a kezeletlen egyfémes arany kivételével a többi esetben (28.B, C és
D ábra) megfigyelhető, hogy a tartronsav mennyisége a glicerinsav rovására kezdett növekedni.
Ez egyértelműen arra utal, hogy a glicerinsav egy része tartronsavvá alakult tovább. A kisebb
szénatomszámú termékek (oxálsav, hangyasav és glikolsav) koncentrációja viszonylag
egyenletesen növekedett a reakcióidő előrehaladtával, az ezüst hozzáadása kis mértékben növelte
ezeknek a termékeknek keletkezését. Az ezüst hatására jól láthatóan megnőtt a glicerinsav
oxidáció sebessége a SOL mintákon, a kezeletlen és a kalcinált Au147Ag45/Al2O3-SOL-on
(28.B és D ábra) azonos konverziós értékek mellett jóval kisebb volt a glicerinsav és nagyobb a
tartronsav mennyisége, mint az Au91/Al2O3-SOL-on (28.A és C ábra). Továbbá az is
észrevehető, hogy a kalcinálás tovább fokozta a tartronsav képződését, valamint kismértékben
visszaszorította a kisebb szénatomszámú melléktermékek keletkezését.
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28. ábra Termékmegoszlás glicerin oxidációjában a kezeletlen Au91/Al2O3-SOL (A), és Au142Ag45/Al2O3-SOL
(B), valamint a kalcinált Au91/Al2O3-SOL (C) és Au142Ag45/Al2O3-SOL (D) katalizátorokon

A SMAD katalizátorok egészen eltérő termékmegoszlási tendenciákat mutattak (29. ábra). Az
egyik legfeltűnőbb különbség, hogy a glicerinsav szelektivitása jóval kisebb a SOL mintákhoz
képest. Egyedül a kezeletlen Au142Ag37/Al2O3-SMAD katalizátoron keletkezett nagyobb
arányban glicerinsav. Továbbá az is megfigyelhető, hogy jóval nagyobb volt a kisebb
szénatomszámú termékek aránya, mint a SOL mintákon. A tartronsav szelektivitása nagyon
gyenge volt, ami annak a következménye, hogy kevés glicerinsav keletkezett, ezért kevesebb
glicerinsav

tudott

továbboxidálódni

tartronsavvá.

A

keletkezett

oxálsav

mennyisége

elhanyagolható volt a mérések során. Az ezüst hozzáadása erőteljesen megnövelte a glicerinsav
szelektivitását a kezeletlen állapotban (29.B ábra), azonban, kalcinált állapotban megszűnt ez a
hatás (29.D ábra), ami következhetett abból, hogy a minta aktivitása is erőteljesen lecsökkent a
felületi ezüstdúsulás miatt.
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29. ábra Termékmegoszlás glicerin oxidációjában a kezeletlen Au91/Al2O3-SMAD (A) és Au142Ag37/Al2O3SMAD (B), valamint a kalcinált Au91/Al2O3-SMAD (C) és Au142Ag37/Al2O3-SMAD (D) katalizátorokon

5.2.3. Részösszefoglaló
Az Al2O3-hordozós Au–Ag (Au:Ag=4:1) és egyfémes Au-, illetve Ag-katalizátorokat két eltérő
módszerrel (SOL és SMAD) állítottam elő, hogy tanulmányozzam a kétfémes hatást és az
előállítás hatását glicerin oxidációjában. A SMAD módszer körülbelül kétszer nagyobb Au és
Au–Ag fémrészecskéket eredményezett, mint a SOL preparálás. Mindkét előállítás esetén
megállapítható, hogy az egyfémes aranykatalizátorok részecskeméretei valamivel kisebbek
voltak, mint a megfelelő kétfémes mintákéi. Az egyfémes ezüstmintákban az ezüst nagyobb
méretű és széles méreteloszlású volt. Az is jól látható, hogy a kalcinálás során bekövetkező
szinterelődés mértéke jóval kisebb volt a SOL, mint a SMAD mintákon, ami egyértelműen a
stabilizálószer maradványok védőhatását jelzi. Az XPS-mérések azt mutatták, hogy amíg a
kétfémes SOL mintán csak kisebb mértékű, addig a kétfémes SMAD mintán sokkal markánsabb
felületi ezüstdúsulás volt megfigyelhető. A kalcinálás mindkét mintában növelte az Ag:Au
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atomarányt a felületen, ami azt jelzi, hogy az oxigén jelenléte kedvezett az ezüst szegrációjának,
ami megfelel az irodalomban publikált tapasztalatoknak is. A kétfémes SOL mintában az ezüst
kalcinálás alatti nagyobb stabilitása az oxidációval szemben a SMAD mintához képest az ezüst
és arany közötti erősebb kölcsönhatásra utal a SOL mintában.
Hasonlóan a benzil-alkohol oxidációjában tapasztaltakhoz az egyfémes ezüstminták glicerin
oxidációjában is elhanyagolható aktivitással rendelkeztek az egyfémes aranymintákhoz képest. A
SOL eljárással előállított minták jóval nagyobb aktivitást mutattak, mint a SMAD módszerrel
készültek, nagyrészt a mérethatás miatt. Az ezüst hozzáadása kismértékben növelte a SOL, míg
jelentősen fokozta a SMAD minta aktivitását a kezeletlen állapotban. Kalcinálás után megnőtt az
egyfémes aranykatalizátorok aktivitása. A SOL minta esetében ez bizonyára a stabilizátormaradványok eltávolításának köszönhető, míg a SMAD katalizátor esetében meglepő, mivel a
jelentős méretnövekedés miatt lecsökkent a részecskék fajlagos felülete, így kisebb
reakciósebességre számítottam. Kalcinálás után a kétfémes SOL minta aktivitása is növekedett,
de kisebb mértékben, mint az egyfémes aranyé, míg a kétfémes SMAD mintáé csökkent, így a
szinergikus hatás is csökkent mindkét esetben, a SMAD katalizátoron látványosan. Ez vélhetően
a lecsökkent felületi Au:Ag atomarányra vezethető vissza, ami összhangban van a SiO2-hordozós
Au–Ag-katalizátorokon benzil-alkohol oxidációjában tapasztaltakkal és a szakirodalomban
publikáltakkal. A SOL katalizátorok esetében közel azonos konverziós értékeknél a kétfémes
mintán a glicerinsav jelentősen kisebb, a tartronsav koncentrációja nagyobb volt a
reakcióelegyben, mint az egyfémes aranymintán. Ez a kezeletlen mintákon a legszembeötlőbb,
ahol 4,5 óra alatt kb. 95% konverziót ért el mindkét katalizátor, de amíg az Au91/Al2O3-SOL
esetében 0,14 és 0,04 mol/L, addig az Au147Ag45/Al2O3-SOL esetében 0,06 és 0,10 mol/L volt
a glicerinsav illetve a tartronsav koncentrációja. Ebből az a következtetés vonható le, hogy az
ezüst elősegítette a glicerinsav továbboxidálódását tartronsavvá. Legjobb tudomásom szerint,
ilyen magas tartronsav szelektivitást Au alapú katalizátorokon még nem mutattak ki. A SMAD
katalizátorokon nem mutatkozott meg ez a jelenség, ami elsősorban annak volt a
következménye, hogy szignifikánsan kisebb aktivitással rendelkeztek, ráadásul a kezeletlen
kétfémes katalizátor kivételével nagy volt a C–C kötéshasítás aránya. Ebből kifolyólag kicsi volt
a glicerinsav koncentrációja, és tartronsav csak nyomokban keletkezett. A kétfémes SOL és
SMAD katalizátorokban az ezüst hozzáadásának eltérő katalitikus hatására magyarázat lehet,
hogy az Au147Ag45/Al2O3-SOL katalizátoron erősebb volt a két fém közti kölcsönhatás, mint az
Au142Ag37/Al2O3-SMAD-on.
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5.3. Ru és Ir hatása Au–Ru/Al2O3 és Au–Ir/Al2O3 katalizátorokon benzil-alkohol
oxidációjában

5.3.1. Au–Ru/Al2O3 és Au–Ir/Al2O3 katalizátorok szerkezetvizsgálati eredményei
Alumínium-oxid-hordozós

aranykatalizátor

ruténiummal,

illetve

irídiummal

történő

módosításának hatását tanulmányoztam benzil-alkohol oxidációjában Au:M = 1:1 célzott
összetételű kétfémes és a megfelelő egyfémes katalizátorok összehasonlító vizsgálatával. A
katalizátorkészítés során az Au–Ru és Au–Ir kétfémes részecskék előállítására alkalmazott SOL
preparálási módszerről (együttes, NaBH4-del végzett redukció) tudomásom szerint korábban
mások még nem számoltak be. A szerkezetvizsgálatok során kitüntetett figyelmet fordítottam a
két fém kölcsönhatásának, oxidációs állapotának és felületi összetételének feltárására.
5.3.1.1. PGAA-mérések: Az előállított katalizátorok PGAA mérésekkel meghatározott
fémtartalma az 5. táblázatban található. Az egyfémes katalizátorok elméleti fémtartalma 90
μmol/gkat, a kétfémeseké 45-45 μmol/gkat volt külön-külön a két fémre nézve. Amíg az Au
koncentrációja megfelelt a várakozásoknak, addig a ruténiumé és az irídiumé szignifikánsan
kisebb volt. Ezért a tényleges Au:Ru és az Au:Ir arányok nagyobbak voltak az elméleti 1:1
atomaránynál. Valószínűnek tartom, hogy ennek az a forrása, hogy a NaBH 4 nem tudta
megfelelően kiredukálni a prekurzor ruténium- és irídiumionokat, ahogyan Ir esetében ezt mások
is leírták [162], és az adszopciót követő mosás a redukálatlan ionokat eltávolította a mintákból.
A kétfémes SOL katalizátorokban a Ru- és Ir-koncentráció kisebb mértékben maradt el a
nominális értéktől, mint az egyfémes Ru és Ir SOL mintákban, ami a prekurzoraik arany
jelenlétében megnövekedett redukálhatóságával értelmezhető. Az egyfémes irídiumkatalizátort
impregnálással állítottam elő, mivel a SOL módszerrel előállított mintán nem volt elégséges a
fémtartalom. A nedves impregnálással elkészült egyfémes irídiumkatalizátor fémtartalma közel
állt az elméletihez (190 μmol/gkat).
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5. táblázat Katalizátorok fémtartalma és átlagos részecskeátmérője, valamint TPR mérésekben mért
hidrogénfelvétele.

Fémtartalom
(m/m%)
Katalizátor

Au

Au91/Al2O3-SOL

1,8

Ru

Ir

Átlagos részecskeátmérő
(nm)
kalc
red
(400 °C/
(400 °C/
air/1 h)
H2/0,5 h)

H2 fogyás
(%)***
a kalcinált
minták
TPR-jében

1,9±0,5

2,1±0,7*

0

Ru49/Al2O3-SOL

0,5

11,3±3,7

-**

51

Au47Ru35/Al2O3-SOL 0,9

0,4

3,8±1,4

3,7±1,1

78

3,6

0,6±0,3

1,5±0,8

92

0,3

5,1±1,5

4,9±1,4

82

Ir187/Al2O3-IMP
Au49Ir15/Al2O3-SOL

1,0

* 350 °C/H2/0,5 h
** a minta nagyon heterodiszperz volt aszimmetrikus részecskékkel
*** a minták teljes Ru ill. Ir tartalmának RuO 2 ill. IrO2-ból fémes állapotig történő redukciójára számolt elméleti H2
felvétel %-ában

5.3.1.2. TEM-vizsgálatok: A 30. ábrán egy-egy jellemző TEM-kép látható mindegyik minta
kalcinált és redukált állapotáról. Az egyfémes Ru-minta kivételével minden esetben az Au/Ru/Irtartalmú, szűk méreteloszlású, gömbszerű részecskék egyenletes eloszlását figyelhetjük meg a
hordozón. Az Au-tartalmú minták közül az egyfémesben a legkisebb az átlagos fémrészecskeátmérő (kb. 2 nm (30.A és B ábra)), míg az Ru- és Ir-tartalmú kétfémesekben (30.C, D ill. E, F
ábra) 4, illetve 5 nm körüli. A kalcinált és redukált állapotok között nincs lényeges különbség,
eltérően az egyfémes Ru- és Ir-katalizátoroktól. Az egyfémes Ru-katalizátoron meglehetősen
nagy (11 nm fölötti), de közel szabályos, gömb alakú részecskék alakultak ki a kalcinálás
hatására (30.G ábra). Redukálás közben a szemcseméret eloszlása szélesedett, nagy,
anizometrikus részecskék mellett kis részecskék is megfigyelhetők voltak (30.H ábra). Az
egyfémes Ir-katalizátoron az impregnálást követő kalcinálás 0,6 nm átlagos átmérőjű
szubnanométeres részecskéket eredményezett (30.I ábra). Redukálás után szinterelődés miatt 1,5
nm-re nőtt az átlagméret, ami még mindig kisebb, mint a többi mintán (30.J ábra).
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30. ábra A kalcinált (bal oldali kép) és redukált (jobb oldali kép) katalizátorok reprezentatív TEM-képei:
Au91/Al2O3-SOL (A, B), Au47Ru35/Al2O3-SOL (C, D), Au49Ir15/Al2O3-SOL (E, F), Ru49/Al2O3-SOL (G, H) és
Ir187/Al2O3-IMP (I, J)
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5.3.1.3. STEM–EDS-mérések: Az Au–Ru-szol részecskéi szerkezetét STEM–EDS-mérésekkel is
megvizsgáltuk. Ennek a módszernek a segítségével a ruténium és az arany eloszlását közel atomi
felbontással lehetett meghatározni. A 31. ábra képei jól mutatják, hogy a részecskék közepe
aranyban, míg a felszíne ruténiumban dúsult. Az eredmények alapján a részecskék mag-héj szerű
szerkezettel rendelkeznek, viszont a ruténium nem fedte le teljesen az aranyat, így maradt szabad
aranyfelület is. Az egyes részecskékben mért átlagos moláris Au-koncentráció, Au/(Au+Ru) =
53±23% volt, ami jól közelítette a tömbi értéket. Hasonló szerkezetet más tanulmányokban is
megfigyeltek [28,128,129,134]. Többen mutattak ki kölcsönhatást az arany és ruténium között
annak ellenére, hogy nem találtak ötvözet formát [128,134]. A katalizátorokat XPS-sel, H2 és O2
kemiszorpcióval is vizsgálták és az eredmények az mutatták, hogy az Au–Ru/MgO-on a
részecskék felülete ruténiumban dúsult, még kis relatív Ru-koncentráció esetén is.
A

B

C

31. ábra STEM–EDS elemtérképe az Au–Ru-szol részecskéinek; zöld: Au(Lα); piros: Ru(Lα)

Az Au–Ir-szol részecskék STEM–EDS-vizsgálata más képet mutatott. A részecskék tipikus
elemeloszlását a 32. ábra demonstrálja. Hasonló szerkezetet már mások is megfigyeltek DPU
módszerrel előállított TiO2-hordozós Au–Ir-részecskéken [163]. Az Au–Ru-szollal ellentétben,
itt nem jelent meg annyira markánsan a szegregáció, de kisebb mértékű felületi Ir dúsulás itt is
észlelhető volt, amit jobban hangsúlyoz a vonal menti elemösszetétel (32. ábra 1. és 2. vonal).
Ezt a szegregációt erősíti az is, hogy a részecskék belső, központi részén kumulált
spektrumokból számolt Au:Ir aránya nagyobb, mint a részecske egészére számolt. A kalcinálás
feltételezhetően tovább fokozta az Ir felületre történő migrációját. Az EDS-vizsgálatokkal a
részecskékre kapott 61±10%-os átlagos moláris Au-koncentráció elmarad, a tömbi 77%-hoz
képest, így lennie kellett olyan szemcséknek is, melyek Au tartalma magasabb volt, mint a tömbi
érték. Kijelenthető, hogy Au:Ru, ill. Au:Ir összetétele viszonylag széles tartományban szórt, de a
véletlenszerűen kiválasztott és megmért részecskék mindegyike kétfémes volt.
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32. ábra Az Au–Ir-szol részecskének STEM–EDS elemtérképe; sárga: Au(Lα); kék: Ir(Lα), és két szemcse vonal
menti elemösszetétele

5.3.1.4. H2–TPR-vizsgálatok: Az aktív fémek oxidációs állapotának jellemzésére a kalcinált
katalizátorokon 400 °C-ig történő H2–TPR-méréseket végeztünk. A 33. ábrán látható görbék azt
mutatják, hogy az Au91/Al2O3 katalizátor kivételével mindegyik mintán volt H2-felvétel, tehát a
kalcinált mintákban a Ru és Ir egy része oxidált állapotban volt. Az 5. táblázatban látható, hogy
az egyes katalizátorok által felvett H2 hány %-a a teljes Ru-, ill. Ir-tartalom RuO2 ill. IrO2
oxidjaikból fémes állapotig történő redukciójára számolt elméleti H2 felvételnek. Az egyfémes
Ir-katalizátoron a H2 fogyása (92%) megközelítette az elméleti értéket, vagyis feltételezhetjük,
hogy kalcinált állapotban az irídium közel teljes mennyisége IrO2, míg redukált állapotban fém Ir
formában volt. A kétfémes Au–Ir-katalizátor elméletinél lényegesen kisebb H2 felvétele (82%)
arra utal, hogy kalcinált állapotban maradt 10-15% fémes állapotú irídium (tekintve, hogy 400
°C-ig az IrO2 redukciója biztosan közel teljes, ld. nagy diszperzitású egyfémes Ir/Al2O3), ami az
Ir oxidációval szembeni kissé megnövekedett stabilitását jelzi. Ennek oka az arannyal való
kölcsönhatása lehet.
Mind a kétfémes, de különösen az egyfémes Ru-tartalmú katalizátor H2 felvétele jócskán
elmarad az elméletitől (78, illetve 51%). Ez abból adódhat, hogy a kalcinálás során nem minden
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fémes ruténiumból keletkezett ruténium-oxid vagy ha teljes volt az oxidáció, akkor a ruténiumoxid redukciója nem volt teljes a reduktív előkezelés során. XPS-vizsgálatot végeztünk ennek
részletesebb felderítésére.
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33. ábra A kalcinált katalizátorok H2–TPR görbéi

5.3.1.5. XPS-mérések: Az Au47Ru35/Al2O3-SOL katalizátoron és a megfelelő egyfémes
mintákon vizsgáltam az Au és Ru oxidációs állapotát és felületi koncentrációját XPS módszerrel,
kezeletlen, in situ kalcinált és redukált állapotban. Az Au 4f XP-spektrumok a 34. ábrán, míg a
Ru 3d XP-spektrumok a 35. ábrán találhatóak. A C 1s csúcsok átfednek a Ru 3d csúcsaival, ami
megnehezíti a kiértékelést, és kissé növeli a csúcsillesztés bizonytalanságát. Az Au 4f7/2 és Ru
3d5/2 kötési energiáit (B.E.) és a felületi Au- és Ru-koncentrációt (atom%) a 6. táblázatban
összegeztem.
Az Au91/Al2O3-SOL minta Au 4f XP-spektrumain egyértelműen a 83,1-83,4 eV Au 4f7/2 kötési
energiánál lévő csúcs dominált (34. ábra), ami a fémes aranynak tulajdonítható [164]. Ezen kívül
kezeletlen állapotban látható még egy jóval kisebb, magasabb kötési energiánál jelentkező
csúcspár, ami parciálisan pozitívan töltött Au-hoz társítható. Ezt valószínűleg a felületen
található, mosás követően is megmaradt PVA stabilizálta. Látható, hogy kalcinálást követően
teljesen fémes állapotba került az arany, ami megfelelt a várakozásoknak. Az Au felületi
koncentrációja nem változott jelentősebb mértékben (6. táblázat), ami jól korrelál azzal, hogy az
előkezelések során nem változott szignifikánsan a részecskeméret.
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34. ábra Az Au91/Al2O3-SOL (bal oldal) és az Au47Ru35/Al2O3-SOL (jobb oldal) minták Au 4f XP-spektrumai
különböző előkezeléseket követően

A Ru49/Al2O3-SOL elemzése kevésbé megbízható, mivel a C 1s csúcsok átlapoltak a Ru 3d
csúcsaival, továbbá a szén jele általában intenzívebb volt, mint a ruténiumé. Mindhárom
állapotban két csúcspárral voltak jól illeszthetők a mért spektrumok (35. ábra). A kisebb kötési
energiájú (Ru 3d5/2: 279,2-279,7 eV) a fémes ruténiumhoz, míg a nagyobb kötési energiájú (Ru
3d5/2: 281,3-281,5 eV) a RuO2-hoz társítható [165]. Jól látható, hogy a redukálás hatására
csökkent a RuO2 mennyissége és nőtt a fémes ruténiumé. Továbbá erőteljesen csökkent a Ru
felületi koncentrációja (0,129→0,058 at%) a kalcinálást követően, ami jelentős szinterelődésre
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utalt. Redukálást követően csupán kisebb mértékű további felületcsökkenést tapasztaltam. Az
eredmények alapján a redukció nem volt teljes, mivel a Ru felület 20%-a oxid formában maradt.
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35. ábra Az Ru49/Al2O3-SOL (bal oldal) és az Au47Ru35/Al2O3-SOL (jobb oldal) minták Ru 3d és C 1s XPspektrumai különböző előkezelések után

Az

Au47Ru35/Al2O3-SOL

Au

4f

spektrumai

hasonlóak

voltak

az

egyfémes

aranykatalizátoréhoz. Ezeken a spektrumokon is a fémes Au-csúcs dominált (Au 4f7/2: 83,2-83,1
eV), de a kezeletlen és kalcinált állapotban megjelent egy pozitívabb Au-csúcs is. Ezt egyrészről
az egyfémes aranyhoz hasonlóan a PVA, másrészről viszont az arannyal közvetlen kapcsolatban
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lévő ruténium-oxid vagy -hidroxid okozta. Azonban redukálást követően már csak a fémes Au
volt jelen a spektrumban.
6. táblázat Az Au91/Al2O3-SOL, a Ru49/Al2O3-SOL és az Au47Ru35/Al2O3-SOL minták Au 4f7/2 és Ru 3d5/2
kötési energiái (B.E.) és felületi atomkoncentrációi (az egyes oxidációs állapotoknak külön, és összesítve is) a
különböző előkezelések után

Kalcinált

Kezeletlen

Redukált

Au91/Al2O3-SOL
Au 4f7/2 BE (eV)
Au-koncentráció (at%)

85,6

83,4

83,1

83,2

0,03

0,16

0,15

0,14

0,15

0,14

0,19
Ru49/Al2O3-SOL

Ru 3d5/2 BE (eV)
Ru-koncentráció (at%)

281,3

279,7

281,3

279,4

281,5

279,2

0,100

0,029

0,031

0,027

0,011

0,040

0,129

0,058

0,051

Au47Ru35/Al2O3-SOL
Au 4f7/2 BE (eV)
Au-koncentráció (at%)
Ru 3d5/2 BE (eV)
Ru-koncentráció (at%)
Au/Ru arány

84,6

83,2

84,5

83,2

83,1

0,016

0,059

0,006

0,051

0,050

0,075

0,057

0,050

282,9

280,3

281,8

280,5

280,7

0,049

0,069

0,090

0,040

0,129

0,118

0,130

0,129

0,64

0,45

0,38

A kétfémes katalizátor Ru 3d spektrumai sok hasonlóságot mutattak az egyfémes ruténiuméival,
azonban a csúcsok valamivel magasabb kötési energiáknál jelentkeztek, mint az egyfémes Rumintán, ami bizonyára az arannyal való kölcsönhatáshoz köthető. Ahogyan az is, hogy a
kezeletlen állapotban kisebb oxidhányadot látunk, mint az egyfémes Ru-minta esetén, redukált
állapotban pedig csak fémes Ru állapotot mutat a spektrum, vagyis az arany növeli a fém Ru
stabilitását az oxidációval szemben és a Ru-oxid redukálhatóságát. A kezeletlen formában 282,9
eV-nál látható csúcs nagyobb kötési energiát jelez a ruténium-oxidra jellemzőnél, ezért úgy
gondolom, hogy a preparálás során ruténium-hidroxid vált le, ami a kalcinálást követően
ruténium-oxiddá alakult át. Jól látható, hogy az Au:Ru arány minden esetben jelentősen kisebb
volt egynél, annak ellenére hogy a tömbi fázisban az Au volt feleslegben. Ez összhangban van a
STEM–EDS eredmények alapján kimutatott felületi Ru-dúsulással. Az arany és ruténium
79

közvetlen kölcsönhatását mutatja, hogy a kétfémes mintában a kezelések hatására nem változik
számottevően a felületi Ru-koncentráció, szemben az egyfémes Ru-mintában kalcinálás során
tapasztalt erős csökkenésével, tehát az arany stabilizálja a Ru diszperzitást.
5.3.1.6. CO–DRIFT-spektroszkópia: A különböző előkezelések után a részecskék felületét
DRIFT-spektroszkópiával

követett

CO

adszorpcióval

vizsgáltam.

Ez

a

módszer

a

nanorészecskék legkülső felületének tanulmányozását teszi lehetővé, amely közvetlen
kapcsolatba lép a reaktánsokkal. A CO adszorpciós IR-spektrumok a 36. ábrán láthatóak.
Az Au91/Al2O3-SOL-on adszorbeált CO vegyértékrezgési sávja 2106 cm-1-nél jelent meg ex situ
kalcinálás, Ar-ban történő in situ hőkezelés és a redukálások után (36.A ábra a,b,d és e görbéi).
Ezt a sávot a kis koordináltságú, fémes felületi aranyatomokon (Au0) kötött CO-nak tulajdonítom
[166,167]. A katalizátorok közül egyedül az egyfémes arany volt képes ex situ kalcinált
állapotban CO-t adszorbeálni. Ebből arra következtetek, hogy az aranyfelülete adszorbeálja a
legkevesebb szennyezést a környezetből (pl. vizet), vagy az arany felülete tisztul meg a
legkönnyebben, ennek köszönhetően a CO kötődni tud a szabad aranycentrumokon, vagy képes
kiszorítani a felületi szennyezőket. A csúcsintenzitás az ex situ kalcinált állapotban volt a
legkisebb (36.A ábra a görbe), mivel a minta levegővel érintkezett a kalcinálás után, így a
felületén adszorbeálódhattak a szennyező anyagok. Az in situ inert közegű hőkezelés során a
felület megtisztult, és ezt követően nem érte levegő, így nagyobb volt a CO számára
hozzáférhető aranyfelület. Az in situ kalcinált (36.A ábra c görbe) és az újra kalcinált (36.A ábra
f görbe) állapotban a CO csúcsa a nagyobb hullámszámok felé tolódott el, egyúttal kissé
szélesebbé is vált. CO jelenlétében ez az eltolódás folyamatosan csökkent, majd a csúcs újra
visszatért 2106 cm-1-hez. A szakirodalom szerint az Au0–CO csúcs 2130-2090 cm-1-nél, míg az
Auδ+–CO 2155-2130 cm-1-nél jelentkezik [168], tehát a kék eltolódás a parciálisan pozitív töltésű
aranyhoz (Auδ+) rendelhető. Az eltolódás mértéke jelentősebb volt az újra kalcinált (2118 cm-1,
36.A ábra f görbe) állapotban, mint az első in situ kalcinálás után (2111 cm-1, 36.A ábra c görbe),
mivel hosszabb volt az előkezelés időtartama. A δ+ töltés nőtt a kalcinálás idejével. Ezzel
ellentétben az ex situ kalcinált mintán nem volt megfigyelhető ez az eltolódás (36.A ábra a
görbe). Ebből és a szobahőmérsékleten megfigyelt CO redukáló hatásából az az összefüggés
vonható le, hogy az aranyrészecskék könnyen veszik fel és adják le parciális pozitív töltésüket.
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36. ábra A katalizátorokon különböző előkezeléseket követően szobahőmérsékleten adszorbeált CO IR-spektrumai.
Előkezelések: a) (zöld) ex situ kalcinálás (levegő/400 °C/1 óra); b) (lila) Ar/400 °C/5 perc hőkezelés; c) (kék) in situ
kalcinálás (levegő/400 °C/5 perc); d) (narancssárga) redukálás (5% H2 Ar-ban/350 °C vagy 400 °C/40 min, majd
hűtés Ar-ban); e) (vörös) redukálás (5% H2 Ar-ban/500 °C/30 perc, majd hűtés Ar-ban); f) (világoskék) újra
kalcinálás (levegő/400 °C/10 vagy 30 perc)

A ruténiumon és az irídiumon adszorbeált CO spektrumai már jóval komplexebbek voltak. A
ruténiumon adszorbeált CO sávjainak intenzitása nagyon kicsi volt, ami feltehetőleg a
ruténiumcentrumok erős vízmegkötő képességének tudható be. (36.B és D ábra). Az
Ru49/Al2O3-SOL-on nem volt látható CO adszorpció ex situ kalcinált és az Ar-ban hőkezelt
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állapotban (36.B ábra a és b görbéi). Ebből arra következtetek, hogy a ruténium (RuOx) felszínén
több szennyező volt és a szennyezők erősebben kötődtek, mint az arany esetében. Emiatt nem
maradt szabad felület, amihez a CO kötődni tudott volna, és a CO nem tudta leszorítani a
szennyezőket a ruténiumfelületéről. Jelentős eltérés figyelhető meg az in situ kalcinált és az újra
kalcinált minták spektrumai között (36.B ábra c és f görbéi). Az első in situ kalcinálást követően
a spektrumban a 2075 cm-1 csúcs intenzitása jóval kisebb, mint az újra kalcinálás után, továbbá
hiányzott a 2127 cm-1-nél jelentkező csúcs. Ebből az a következtetés vonható le, hogy az in situ
kalcinálás (400 °C/5 perc) nem volt elégséges ahhoz, hogy a ruténium felületét teljesen
megtisztítsa. A redukálásokat (36.B ábra d és e görbéi) követően egy új csúcs tűnt fel 2038 cm-1nél, ami a fémes ruténiumon (Ru0) adszorbeálódó CO-hoz társítható. A két redukálás között csak
kisebb eltérések voltak, amik arra utalnak, hogy a második redukció során kismértékben tovább
redukálódott a minta. Irodalmi adatok alapján a Ru0-n adszorbeált CO sávja a borítottságtól
függően 2050-2000 cm-1-között, a Run+–CO 2080 cm-1-nél jelenik meg, valamint a Run+
multikarbonilokhoz két csúcs rendelhető 2136 és 2080 cm-1-nél [169]. A saját mérésem
csúcspozíciói jól korrelálnak ezekkel az adatokkal.
A 36.C ábrán az Ir187/Al2O3-IMP CO adszorpciós spektrumai láthatóak. Annak ellenére, hogy a
CO nagyon erős kötést alakít ki az irídiummal (még az 500 °C/30 perces deszorpció után is
maradt CO a felületen), nem volt látható CO adszorpció az ex situ kalcinált mintán (36.C ábra a
görbe), mivel az irídiumfelülete blokkolva volt. Az Ar-ban hőkezelt (36.C ábra b görbe) és az in
situ kalcinált (36.C ábra c görbe) minta IR-spektrumain csak egy csúcs fejlődött 2103 cm-1-nél,
viszonylag nagy intenzitással. Gelin és munkatársai az Ir3+ prekurzorból készült, Ir/NaFAUmintán figyeltek meg egy hasonló, 2100 cm-1-nél lévő csúcsot, melyet az Ir3+–CO-hoz rendeltek
[170]. Ebből az következik, hogy az irídium teljesen oxidált állapotba került az ex situ oxidálást
követően. Redukálás hatására a CO sáv a kisebb hullámszámok felé tolódott el (kb. 2100-2000
cm-1) és hosszan elnyúló vállal rendelkezett, ami egyértelműen több komponensre utal.
Ezenkívül egy kis intenzitású csúcs jelent meg 2159 cm-1-nél. A 400 °C-os redukálás után
maradt egy kis váll 2103 cm-1-nél azonban, az 500 °C-os redukálást követően teljesen eltűnt,
azaz a minta tovább redukálódott. Az újra kalcinálást (36.C ábra f görbe) követően a csúcs
maximuma újra a 2103 cm-1 értéknél található, azonban a csúcsintenzitása erőteljesen lecsökkent
az első in situ kalcináláshoz képest. A TEM felvételek alapján tudjuk, hogy az irídium
részecskék hajlamosak a szinterelődésre (400 °C-os redukálás során 2,5-szeresére nőtt az átlagos
részecskeátmérő), így a CO–DRIFTS-vizsgálat során is erősen lecsökkent a diszperzitás. Az
irodalomban a 2060 cm-1 környéki csúcsot az Ir0–CO-hoz [18,171], a 2159 cm-1 csúcsot az Ir2+–
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CO-hoz, és a 2182 cm-1 csúcsot az Ir+–(CO)3-hoz rendelik, ezenkívül számos különböző Irx+–
(CO)y (x<3) összetételű szerkezet ad elnyelést a 2100-2000 cm-1 tartományban [18,172].
Az Au47Ru35/Al2O3-SOL (36.D ábra) és az Au49Ir15/Al2O3-SOL (36.E ábra) esetében az
aranyon adszorbeált CO sávját könnyű megkülönböztetni a ruténiumon vagy az irídiumon
adszorbeált CO sávjától, mivel az aranyhoz csak gyengén kötődik a CO, míg az utóbbi két
fémmel erős a kölcsönhatása. Ezért az argonos öblítés során az Au–CO sávok 1-2 perc alatt
eltűnnek, deszorbeálódik a CO, míg a Ru–CO és az Ir–CO jelei tartósan megmaradnak (ezek a
spektrumok a [141] cikkben találhatóak meg). A 36.D ábrán jól látható, hogy az
Au47Ru35/Al2O3-SOL-on nem volt adszorbeált CO jel az ex situ és az argonos hőkezelés után (a
és b görbe). Az in situ kalcinálást követően csak egy csúcs jelentkezett a spektrumban 2143 cm1

-nél, ami az Au–CO-hoz tartozott. Mihaylovék szerint a 2200-2150 cm-1 közti régióhoz az Au+–

CO rendelhető [168], ami jól illeszkedik az eredményeimhez. A Run+ jelenlétének hatására az
arany pozitív polarizáltsága jelentősen megnőtt, amit a rajta kötött CO csúcsának az Au/Al2O3on megfigyeltnél erőteljesebb kék irányú eltolódása jelez. Ru–CO csúcs nem volt detektálható,
ami a Ru felület fedettségére utal. Úgy gondolom, hogy a megelőző állapotokban a ruténiumon
található szennyezők átfedtek az aranyfelületével is, emiatt nem tudott hozzáférni a CO az
aranycentrumokhoz (36.D ábra a és b görbék). A redukálás után (36.D ábra e és f görbék), már
megjelentek a Run+–CO-ra és Ru0–CO-ra jellemző sávok (2062, 2025 cm-1), de kis intenzitással.
Továbbá az Au–CO sávja visszatolódott a kisebb hullámszámok felé (2110 cm-1), ami azt
mutatja, hogy az arany elvesztette a pozitív töltésének nagy részét. A visszaoxidált állapotban
(36.D ábra f görbe) a 2148 cm-1-es Au+–CO sáv mellett 2062 cm-1-nél már a Run+–CO is jól
látható csúcsot adott, mivel tisztább, ezért jobban hozzáférhető volt a ruténium felülete, mint az
első in situ kalcinálás után. Az aranyon adszorbeált CO jel intenzitása jóval kisebb volt
mindegyik állapotban, mint az Au-koncentráció és a részecskeméret alapján vártam. Ez jól
magyarázható a ruténium felületi dúsulásával a kétfémes részecskékben, amit a HR–EDS és XPS
eredmények is mutattak.
Az Au49Ir15/Al2O3-SOL (36.E ábra) katalizátoron az Ir187/Al2O3-IMP-hoz képest az Ir–COhoz tartozó sávok a kisebb hullámszámok felé tolódtak (2103 cm-1→2067 cm-1; 2050 cm1

→2041 cm-1). Úgy gondolom, hogy a 36.E ábra b és c görbéin 2050 cm-1-nél látható váll az

Irx+–(CO)y-hoz tartozik, ahol x<3. Az arany hatással volt az irídium redox tulajdonságaira, így
nehezebben oxidálható, ezért nem oxidálódik teljesen Ir3+-ig a kétfémes minta. Továbbá jól
látható, hogy a redukálást követően (36.E ábra d és e görbéi) sokkal keskenyebb és
szimmetrikusabb lett az Ir–CO csúcs, mint az Ir187/Al2O3-IMP esetében. Ez arra utalhat, hogy
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az arany elősegíti az irídium redukcióját. Az Au-n adszorbeált CO rezgési sávja hasonló
viselkedést mutatott, mint az Au47Ru35/Al2O3-SOL esetében. A kalcinálás szintén nagy kék
eltolódást (2159 cm-1) okozott a redukált állapotban mérthez sávhoz képest (2112 cm-1), az
intenzitása pedig mindkét állapotban töredéke volt a részecskeméretek és az Au-koncentráció
alapján várhatónak. Ezért az Ir dúsulását tételezem fel a Au–Ir kétfémes részecskék felületén. A
jobb átláthatóság érdekében a 7. táblázatban összefoglaltam a spektrumokban megjelenő CO
sávokat és a hozzájuk rendelhető Au és Ru, ill. Ir állapotokat.
7. táblázat Az adszorbeált CO vegyértékrezgési sávjaihoz tartozó hullámszámok és a hozzájuk rendelt Au és Ru, ill.
Ir állapotok

Kezelés
Ex situ
kalcinálás
(400 °C)
Hőkezelés
Ar-ban
(400 °C)
In situ
kalcinálás
(400 °C)

Au91/
Al2O3-SOL

Au49Ir15/
Al2O3-SOL

2106 (Au0)

-

-

-

-

2106 (Au0)

-

2103 (Ir3+)

-

2067 (Ir3+),
1991 (Irx+)*

δ+

2111 (Au )

Redukálás
(350 °C/
400 °C)

2106 (Au0)

Redukálás
(500 °C)

2106 (Au0)

Újra
kalcinálás
(400 °C)

CO csúcsmaximum hullámszáma (cm-1)
Ru49/
Ir187/
Au47Ru35/
Al2O3-SOL
Al2O3-IMP
Al2O3-SOL

2118 (Auδ+)

n+

2075 (Ru )
2127 (Run+),
2075 (Run+),
2038 (Ru0)
2127 (Run+),
2075 (Run+),
2038 (Ru0)
2127 (Run+),
2075 (Run+)

3+

2103 (Ir )
2159 (Ir2+),
2050 (Ir0+Irx+)*
2159 (Ir2+),
2050 (Ir0+Irx+)*
2103 (Ir3+)

+

2141 (Au )
2110 (Auδ+),
2062 (Run+),
2025 (Ru0)
2110 (Auδ+),
2062 (Run+),
2025 (Ru0)
2148 (Au+),
2062 (Run+)

2157 (Au+),
2067 (Ir3+)
2112 (Auδ+),
2041 (Ir0+Irx+)*
2112 (Auδ+),
2041 (Ir0+Irx+)*
2181 (Ir2+),
2159 (Au+),
2067 (Ir3+)

* x<3

Jól látható, hogy ez a módszer nagyon informatív és jól mutatja a részecskékben történő
oxidációs állapot- és felületi összetételváltozásokat, amelyek értelmezése közelebb visz a
katalitikus centrumok működésének megértéshez.
5.3.2. Benzil-alkohol oxidációja Au–Ru/Al2O3 és Au–Ir/Al2O3 katalizátorokon
A benzil-alkohol oxidációját toluolban, 0,1 M kiindulási szubsztrátumkoncentráció mellett
hajtottam végre a kalcinált és a redukált katalizátorokon, egyrészt K2CO3 nélkül, másrészt
K2CO3 hozzáadásával. A konverziós görbék és a benzaldehidre vonatkozó szelektivitás, a 15%84

nál nagyobb konverziók függvényében a 37. ábrán láthatók. Az előbbiek alapján meghatározott
kezdeti reakciósebességekből számolt kezdeti aktivitásokat a 8. táblázatban foglaltam össze. A
benzaldehid szelektivitása a konverzió növekedésével kissé csökkent, de így is magas volt és
nagyon hasonló a különböző mintákon, csak a kalcinált Au91/Al2O3-SOL és Au49Ir15/Al2O3SOL volt valamelyest kevésbé szelektív. A legkisebb értéket a kalcinált Au91/Al2O3-SOL érte
el, ami 82,0% volt, 84,7%-os konverziónál. Az Au91/Al2O3-SOL minden esetben nagy kezdeti
aktivitással rendelkezett, azonban K2CO3 hozzáadása nélkül a katalizátor dezaktiválódott
akárcsak a SiO2-hordozós Au- és AuAg-katalizátorok esetén, és a reakció nem haladta meg a
20%-os konverziót (37.A ábra). Bázis, vagyis K2CO3 hozzáadásával sikerült jelentősen
magasabb konverziót elérni (közel 90%, 37.B ábra) az aranycentrumok benzoesavval történő
mérgeződésének megakadályozásával. Érdemesnek tartom megjegyezni, hogy az Au91/Al2O3SOL redukált állapotban K2CO3-tal és K2CO3 nélkül is kicsit gyengébb aktivitású volt, mint
kalcinálást követően. A CO–DRIFTS-vizsgálatok azt mutatták, hogy az aranyrészecskék állapota
könnyen igazodik az aktuális környezethez (oxidatív közegben parciálisan pozitívan töltöttek a
részecskék, míg reduktív, vagy semleges közegben nem rendelkeznek töltéssel). Ezért úgy
gondolom, hogy a reakció közben az aranyrészecskék hasonló állapotban voltak, és mivel az Au
részecskemérete sem változott lényegesen, ezért a hordozó állapotában történt változással
függhet össze a kissé eltérő aktivitás. Mivel a redukálás közvetlenül a mérés előtt történt azért,
hogy minél kisebb mértékben oxidálódjon vissza a minta, így a hordozón kevesebb OH-csoport
és adszorbeált víz található, mint a kalcinált mintán. A hőkezelés során történő felületi
dehidroxileződés az IR-spektrumokon is jól nyomon követhető volt (3750-2500 cm-1), bár az
OH-csoportok bizonyos hányada gyorsan visszaépült, még nagy tisztaságú gázok alkalmazása
esetén is.
A Ru49/Al2O3-SOL inaktívnak mutatkozott, ezzel ellentétben az Au47Ru35/Al2O3-SOL mindig
számottevő

aktivitással

rendelkezett.

K2CO3

hozzáadása

nélkül

az

utóbbi

kezdeti

reakciósebessége kisebb volt, mint az Au91/Al2O3-SOL mintáé, de magasabb konverziókat ért el
a teszt végén. Ez talán annak köszönhető, hogy a ruténium csökkentette a BzOH mérgező
hatását. K2CO3 hozzáadása mellett az Au47Ru35/Al2O3-SOL konverziós görbéjén egy indukciós
periódust figyeltem meg. Ez valószínűleg annak a következménye, hogy a ruténium felülete
hidrofilebb, mint az aranyé, így a felületén található víz vagy más szennyezők nehezebben
távolíthatók el. Mindezek mellett a ruténium lefedte az aranyfelületének nagy részét, így több
időt vett igénybe, míg az apoláris oldószer nedvesíteni tudta, és így a benzil-alkohol számára is
hozzáférhetővé vált az aranyfelület. Ezt a feltételezést erősíti az is, hogy az Au47Ru35/Al2O385

SOL IR-spektrumaiban az Au–CO jele csak az in situ kalcinálás után jelent meg (36.D ábra). Ez
arra utal, hogy a levegőkontaktot követően, az in situ kalcinálásig nem volt hozzáférhető az
aranyfelület a CO számára. A felületi nedvesedést, a határrétegek egyensúlyának kialakulását,
poláris-apoláris kölcsönhatásokat az erősen poláris és hidrofil K2CO3 hozzáadása is bizonyára
befolyásolta, feltehetőleg a K2CO3 a poláris katalizátorfelületen dúsulhat az apoláris
folyadékfázishoz képest.
Az Ir187/Al2O3-IMP nem rendelkezett aktivitással K2CO3 hozzáadása nélkül, de meglepő módon
K2CO3 hozzáadásával, redukált állapotban mutatott egy kis aktivitást, ami idővel csökkent. A
kezdeti aktivitás értéke jóval kisebb, mint a konverziós görbe alapján gondolnánk, mivel a
reakcióelegy moláris fémtartalma 3-4-szerese volt a többi katalizátorral végzett reakciókhoz
képest. De a magas fémtartalomnak köszönhetően jobban kihangsúlyozódott a redukálás pozitív
hatása. Valószínűsíthető, hogy a minta aktivitása a visszaoxidálódás miatt csökkent le a
reakcióidő előrehaladtával. Az Au49Ir15/Al2O3-SOL K2CO3 nélkül nem mutatott aktivitást, de
K2CO3 hozzáadása mellett jelentős aktivitása volt az Au47Ru35/Al2O3-SOL esetében
tapasztalthoz hasonló indukciós periódust követően. A redukálás csökkentette az indukciós időt
és az egyfémes Ir-mintához hasonlóan növelte az aktivitást (37.B ábra).
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A

B

C

37. ábra Kalcinált és redukált minták konverziós görbéi benzil-alkohol oxidációjában: K2CO3 hozzáadása nélkül
(A), K2CO3 hozzáadásával (B), valamint a benzaldehid szelektivitás a konverzió függvényében K2CO3 jelenlétében
(C)
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8. táblázat Benzil-alkohol-oxidációs kezdeti aktivitások (1 g katalizátorra, illetve 1 mól fémtartalomra vonatkoztatott kezdeti reakciósebességek) összefoglalása, illetve az
aranyon adszorbeált CO relatív koncentrációja

Kezdeti fajlagos aktivitás
(mmolBnOH/h/gkat)

Au-n adszorbeált
CO IR sávjának
relatív intenzitása
(1/gkat)

K2CO3 nélkül

K2CO3
hozzáadásával

Kalc

Red

Kalc

Red

Kalc

Au91/Al2O3-SOL

34

26

102

87

Ru49/Al2O3-SOL

2

1

1

Au47Ru35/Al2O3-SOL

9

11

Ir187/Al2O3-IMP

1

Au49Ir15/Al2O3-SOL

0

Katalizátor

* az indukciós szakaszt követően
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Kezdeti aktivitás, TOFtot
(molBnOH/h/molfém)
K2CO3 nélkül

K2CO3
hozzáadásával

Red

Kalc

Red

Kalc

Red

1,00

0,87

373

284

1122

956

1

-

-

33

16

24

29

73*

79*

0,07

0,07

113

130

885*

965*

2

1

11

-

-

8

11

3

58

1

16*

51*

0,05

0,03

6

13

250*

791*

A kétfémes hatást a kétfémes és a megfelelő egyfémes katalizátorok azonos moláris
fémtartalomra, vagy még inkább felületi fémtartalomra vonatkoztatott kezdeti aktivitásának
(TOFtot, ill. TOFfel) összehasonlítása alapján ítélhetjük meg. A K2CO3 hozzáadásával végzett
reakcióban az egyfémes Ir- és Ru-katalizátorok aktivitása elhanyagolható az egyfémes aranyéhoz
képest. Ha figyelembe vesszük az Au és Ru, ill. Ir részecskék eltérő méretét, az egy felületi Ir,
illetve Ru atomra vonatkoztatott aktivitása legfeljebb 5, illetve 15%-a az egy felületi Au atomra
vonatkoztatottnak. Így az azonos aranytartalomra vonatkoztatott aktivitások (TOFAu-tot, ill.
TOFAu-fel) összehasonlítása is jó közelítéssel alkalmas a Ru és Ir módosító hatásának
vizsgálatára. A K2CO3 hozzáadással végzett reakcióban a kalcinált Au–Ru- és a redukált Au–Irkatalizátorok megközelítették (80%-ig), a redukált Au–Ru elérte az azonosan előkezelt egyfémes
Au-katalizátor TOFtot értékét. Figyelembe véve, hogy az Au–Ir- és Au–Ru-katalizátorokban az
összfémtartalom 77, ill. 57%-a Au, az egyfémes Au91/Al2O3-SOL-hoz képest a TOFAu-tot a
redukált Au–Ir esetén nem változott, a kalcinált és redukált Au–Ru minta esetén 1,4 ill. 1,7szeresére növekedett. Ez alapján csak kismértékű szinergikus Au–Ru hatás tételezhető fel, míg
Au–Ir esetén nem látszik szinergizmus. Amennyiben az aktív fémek eltérő részecskeméretét
(Au-, Au–Ru- és Au–Ir-katalizátorokban kb. 2,0, 3,7, illetve 5,0 nm, ld. 5. táblázat)), vagyis az
egyfémes Au-mintához képest Au–Ru esetén több, mint 1,5-szer, Au–Ir esetén 2,5-szer kisebb
diszperzitást is figyelembe vesszük, akkor ezeknek a kétfémes katalizátoroknak a TOFAu-fel
értéke az egyfémes Au-hoz képest kalcinált Au–Ru esetén már több, mint kétszeres, redukált
Au–Ru és Au–Ir esetén 2,5-szeres. Ebben a becslésben azzal a feltételezéssel éltem, hogy a
kétfémes mintákban a felületi és a tömbi Au:Ru és Au:Ir atomarány megegyezik, ami a
szerkezetvizsgálatok alapján nem igaz, mivel azok a Ru, ill. Ir jelentős felületi dúsulását
mutatják. Ezt tekintetbe véve a kétfémes mintákban a TOFAu-fel növekedés, a szinergikus
kétfémes Au–Ru és Au–Ir hatás még nagyobb. Az aranyon adszorbeált CO–IR sávjának
intenzitása, ami arányos a kis koordináltságú felületi Au-atomok koncentrációjával, ad némi
információt a hozzáférhető Au-felület relatív nagyságáról. A 8. táblázatban látható a különböző
mintákon mért Au–CO sávintenzitások relatív aránya. Tekintetbe kell vennünk azonban, hogy a
kis koordináltságú felületi atomok (él és sarok atomok) számaránya jellemzően méret és
alakfüggő. A 2,0 nm átmérőjű gömbszerű (truncated octahedron) részecskéken kb. 1,8-szer,
illetve 2-szer több az ilyen felületi atomok aránya az összes felületi atomhoz viszonyítva, mint a
3,8 nm (Au–Ru) illetve az 5,0 nm (Au–Ir) átmérőjűeken [70]. Tehát, ha feltesszük, hogy a
különböző koordináltságú felületi Au-atomokat ugyanolyan mértékben fedi a ruténium illetve
irídium, akkor a becsült Au-felület az Au–Ru- ill. Au–Ir-katalizátorban kb. 15%-a, ill. 10%-a az
azonos tömegű egyfémes Au-katalizátorban levőnek. Mindezen feltételezések alapján kb. 5-ször
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nagyobb felületi aranyra vonatkoztatott aktivitást becsültünk a kalcinált és redukált Au–Ru és a
redukált Au–Ir kétfémes katalizátorokban, mint az egyfémes aranyban. Amennyiben a TOFfel
nem függ a részecskemérettől ilyen mértékű szinergizmust okoz az Au–Ru illetve Au–Ir
kölcsönhatása. Ha a TOFfel 6-7 nm alatt növekszik a méretcsökkenéssel, akkor ennél nagyobb, ha
csökken, akkor kisebb szinergikus hatást jelentenek a mért aktivitások. A szakirodalomban több
közlemény az előbbi [67–69], azonban vannak olyanok is, amelyek az utóbbi [36] típusú
részecskeméret hatásról számolnak be benzil-alkohol oxidációban aranykatalizátorok esetén.
5.3.3. Részösszefoglaló
Az aranytartalmú mintákban a kalcinált és redukált állapotban közel azonos volt az aktív
komponensek részecskemérete, ezzel ellentétben a redukálás jelentősen megváltoztatta az
egyfémes ruténium és irídium méretét. Az Au47Ru35 anyaszolban jellemzően Au(-Ru) mag-Ru
héj szerű szerkezetet figyeltem meg, de a ruténium nem fedte le teljesen az Au-t. Továbbá az
Au49Ir15 szol részecskéi is kétfémesek voltak, az irídium kisebb mértékű felületi dúsulásával. A
kétfémes mintákon a felület aranyban történő elszegényedését a DRIFT-spektroszkópiával
követett CO adszorpciós vizsgálatok és az XPS eredmények is alátámasztották. Figyelemre
méltó, hogy kalcinált állapotban a kétfémes mintákon az aranyon adszorbeált CO
vegyértékrezgési sávjának az egyfémes aranyhoz képest kék eltolódása az arany nagyobb
mértékű pozitív töltöttségét mutatja, ezzel is bizonyítva szoros kölcsönhatását a ruténiummal, ill.
irídiummal.
Mind K2CO3 nélkül, mind K2CO3 hozzáadása mellett végzett szelektív aerob benzil-alkoholoxidációban az Au91/Al2O3-SOL mutatta a legnagyobb fajlagos aktivitást. A kalcinált minta kis
mértékben (~15-25%-kal) aktívabb volt a redukáltnál. Mivel a CO–DRIFTS-vizsgálatok azt
mutatták, hogy az aranyrészecskék oxidációs állapota (töltöttsége) kis mértékben és könnyen
változik, ezért feltételezhető, hogy az aranyrészecskék azonos állapotban voltak a katalitikus
reakció körülményei között. Ezek alapján feltételezhető, hogy a közvetlenül a reakció előtt
redukált mintán kisebb felületi OH- (esetleg adszorbeált víz-) koncentráció okozta a kalcinált
(majd levegőben egy napig tárolt) mintáénál kisebb aktivitást.
A kétfémes mintákon egy indukciós periódus jelent meg a K2CO3 hozzáadásával végzett
katalitikus tesztekben. A korábban Au–Ag kétfémes rendszeren végzett kísérletekben nem
figyeltem meg hasonló jelenséget [33]. Ezt a jelenséget feltehetőleg a ruténium és irídium által, a
légkörből megkötött szennyezők okozzák, melyek hatással vannak az aranyfelületre is. Annak
ellenére, hogy az Au47Ru35/Al2O3-SOL-on nagyon kicsi az aranyfelület, az indukciós szakaszt
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követően a reakciósebessége kalcinált állapotban megközelíti, redukált formában eléri az
Au91/Al2O3-SOL egységnyi fémtartalomra vonatkoztatott kezdeti reakciósebességét (TOFtot). A
kalcinálást követő redukálás szignifikánsan javította az irídiumtartalmú minták katalitikus
tulajdonságait, de nincs nagy hatása a többire. A redukált Au49Ir15/Al2O3-SOL meglehetősen jó
aktivitással rendelkezett, de ez kisebb volt, mint az Au47Ru35/Al2O3-SOL mintáé.
A kétfémes és egyfémes katalizátorok becsült TOFfel kezdeti aktivitásainak összehasonlítása az
arany és a ruténium között mind kalcinált, mind redukált állapotban, és redukált formában az
arany és az irídium között is szinergikus együttműködésre utal. Az adszorbeált CO relatív
mennyisége alapján becsült Au-felületre vonatkoztatott aktivitásuk (TOFAu-fel) kb. 5-ször
nagyobb volt, mint az egyfémes Au91/Al2O3-SOL mintáé.
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5.4. Hordozóhatás aranykatalizátorokon benzil-alkohol oxidációjában

5.4.1. Egyfémes aranykatalizátorok szerkezetvizsgálati eredményei
A kétfémes hatás tanulmányozásához szándékosan nem-redox természetű, ”passzív” hordozókat
alkalmaztam. Természetesen a hordozó nemcsak redox, hanem sav-bázis tulajdonságai révén
akár közvetlenül is hathat a katalitikus folyamatra (nemcsak közvetetten az aktív fázis
stabilizálásával). Az alkoholok szelektív oxidációjában jellemzően a bázikus additívok előnyös
hatását mutatja a szakirodalom. A hordozóhatás felderítése céljából a benzil-alkohol
oxidációjában azonos körülmények között hasonlítottam össze az előzőekben tanulmányozott
Au/SiO2 és Au/Al2O3 katalizátorokat további, jellemzően bázikusabb, de eltérő sav-bázis
tulajdonságú hordozókon, mint MgO, MgAl2O4 és hidroxiapatit (HAP). A katalizátorok azonos
szoladszorpciós módszerrel készültek.
5.4.1.1. Hordozók jellemzése: A hordozók sav-bázis karakterét CO2– illetve NH3–TPD-mérések
segítségével vizsgáltam (38. ábra). A 600 °C és 550 °C-ig deszorbeált CO2 és NH3 mennyiségét
a 9. táblázatban összegeztem.
Az irodalom báziserősségük alapján három funkciós csoportot különböztet meg oxidhordozókon.
A leggyengébb protonakceptornak a felületi hidroxilcsoportot tartják, közepes erősséget
tulajdonítanak a Mn+-O2--ionpárnak, a legerősebbnek pedig a kis koordináltsággal rendelkező O2-ionokat tartják [173]. A SiO2 nem adszorbeálta a CO2-t, és az Al2O3 is gyenge bázicitást
mutatott, mivel csak kis mennyiségű CO2-t kötött meg, aminek nagy része 150 °C-ig deszorbeált
a felületről (38.A ábra). A MgO és MgAl2O4 már erősebb bázicitással rendelkeztek. A CO2–
TPD-vizsgálatokban két-két hasonló erősségű centrumot mutattak, a gyengébbekhez tartozó
deszorpciós csúcsok maximuma 100-150 °C között, az erősebbekhez tartozókéi 450 °C körül
jelentek meg. Ennél a két hordozónál a deszorbeált CO2 mennyisége közel azonos volt, azonban
a megoszlásuk eltért. A kisebb fajlagos felületű MgAl2O4 esetében jóval több a magasabb
hőmérsékleten deszorbeáló CO2 mennyisége, azaz nagyobb arányban rendelkezik erősebb
bázikus centrumokkal, mint a MgO, és azok sűrűbben helyezkednek el a felületen. A MgO
esetén az általános vélekedés szerint a 100 °C környéki CO2 deszorpciós csúcs a felületi OH
kötőhelyekhez tartozik, a 140-400 °C közti szakasz a Mg2+-O2--ionpárok oxidionjaihoz, és a 400
°C fölötti a kis koordináltsággal rendelkező O2--ionokhoz rendelhető [174]. Méréseim során a
legnagyobb deszorbeált CO2 mennyiséget a HAP-hordozón mértem. Ennek döntő része 120 °C
körüli csúcsban jelent meg, amely 300 °C-nál széles vállban végződött. Ezen felül 400 °C felett
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kis mértékben ismét nőtt a deszorbeált CO2 koncentrációja. A kötőhelyek erősségét figyelmen
kívül hagyva, csupán a kötőhelyek száma alapján rangsorolva a következő sorrendben nőtt a
hordozók bázicitása SiO2<Al2O3<MgO≈MgAl2O4<HAP (9. táblázat).
A savassági vizsgálatok során a hordozók már egységesebb viselkedést mutattak, mint a
bázikusságnál. A SiO2- és MgO-hordozó esetén elhanyagolható volt az adszorbeált NH3
mennyisége (38.B ábra). A maradék három hordozóról (Al2O3, MgAl2O4 és HAP) közel azonos
mennyiségű NH3 deszorbeált, és a deszorpciós hőmérsékletprofiljukban is sok hasonlóságot
figyeltem meg. Fő deszorpciós csúcsuk a 120 °C körül látható, amellyel egy-egy, a
HAP<MgAl2O3<Al2O3 sorrendben növekvő hőmérsékletű gyengébb csúcs lapolt át. A magasabb
deszorpciós hőmérséklet, erősebb savas centrumokra utal. Hasonló NH3-deszorpciós görbéket
már korábban is publikáltak az általam vizsgált hordozókról [66]. A fajlagos felületből, valamint
a deszorbeált CO2 és NH3 mennyiségéből meghatároztam a savas és bázikus helyek felületi
sűrűséget. Ezek az adatok szintén a 9. táblázatban találhatóak meg.
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9. táblázat Az alkalmazott hordozók fajlagos felülete, sav-bázis tulajdonságaik az NH3– és CO2–TPD alapján és a deszorbeált víz relatív mennyisége

Bázikus és savas tulajdonságok
Bázikus centrumok
felületi
Deszorbeált NH3b
koncentrációja
(μmol/m2)
(μmol/g)

Fajlagos
felület

Deszorbeált CO2a

Hordozó

(m2/g)

(μmol/g)

SiO2

~ 200

2

0,01

Al2O3

~ 100

15

HAP

73

MgAl2O4
MgO
a

A*s/(m2*109)

10

0,05

0,34

0,15

200

2,0

1,6

71

0,97

200

2,7

0,95

53

28

0,53

230

4,4

4,4

~ 80

29

0,37

10

0,15

4,3

600 °C-ig
550 °C-ig
c
A m/e=18 ionáram (A) időszerinti (s) integrálja, egységnyi felületre (m2) vonatkoztatva
b
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Víz deszorpció
Savas centrumok
felületi
koncentrációja
(μmol/m2)

150-400 °Cc

B
SiO2

CO2 koncentráció (n/n%)

0,020

Al2O3
HAP
MgAl2O4

0,015

MgO
0,010

0,005

0,07

NH3 koncentrációja (n/n%)

A

SiO2

0,06

Al2O3

0,05

HAP
MgAl2O4

0,04

MgO

0,03
0,02
0,01
0,00

0,000
100

200

300

400

500

600

100

200

300

400

500

T (°C)

T (°C)

38. ábra A hordozók sav-bázis jellemzői: (A) CO2–TPD a bázikus, (B) NH3–TPD a savas karakterisztika
meghatározáshoz

A különböző hordozókon 400 °C-ig végzett előkezelés során deszorbeált víz mennyiségét is
összehasonlítottam, mivel a víz és felületi OH-csoport jelenléte jelentős szerepet játszhat a
benzil-alkohol oxidációjában, továbbá a reakcióban a víz az egyik melléktermék. Az Ar-ban 30
percen keresztül 150 °C-on előkezelt hordozókon 150-400 °C között történt TPD-vizsgálatok
során QMS segítségével követtem a deszorbeált víz (m/z = 18) mennyiségét (39. ábra). Eközben
a hordozóról távozó víz csak a felület dehidroxilezéséből származhatott, miután a fiziszorbeált
víz az előkezelés alatt már eltávozott a hordozó felületéről. A csúcsok egységnyi felületre
vonatkoztatott, idő szerinti integrál értékei a 9. táblázatban találhatók meg. Ezek alapján jól
összevethető az egyes hordozók felületi OH koncentrációja.
A MgO-hordozóról távozott a legnagyobb vízmennyiség. A csúcs karakterisztikája jelentősen
eltért a MgAl2O4- és az Al2O3-hordozókon mérttől. Amint az megfigyelhető, az utóbbi két
hordozón 200 és 250 °C között helyezkedett el a csúcsmaximum, míg a MgO-on ebben a
tartományban lényegesebb kevesebb víz képződött és a csúcsmaximuma 350 °C környékén
található. Ez a hőmérséklet megfelel a Mg(OH)2→MgO tömbi bomláshőmérsékletének [175],
tehát a MgO-hordozó tömbi Mg-hidroxidot is tartalmazott. HAP-ról és SiO2-ről sokkal kevesebb
víz deszorbeált. A deszorbeált víz mennyiségéből becsült felületi OH sűrűségek alapján a
hordozók között a következő sorrend állítható fel:
MgAl2O4 > Al2O3 > MgO > HAP > SiO2.
Az ezt követő 400-800 °C tartományban végzett TPD-méréseken is tapasztaltam víz kilépését,
ami további dehidroxileződésre utal, azonban ennek mennyisége jóval kisebb volt, mint a 400 °C
alatti részben, és nem módosítja a minták sorrendjét.
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39. ábra Víz deszorpciója a különböző hordozókon 150-400 °C között, Ar-ban történő hőkezelés során

5.4.1.2. TEM-vizsgálatok: A kalcinált (400 °C/60 perc) katalizátorok részecskeméretmeghatározása a TEM felvételekből (40. ábra) történt. Az átlagos részecskeátmérőt (dm) a
𝑑𝑚 = ∑ 𝑑𝑖 𝑛𝑖 / ∑ 𝑛𝑖

(5)

képlet alapján határoztam meg, ahol ni a di átmérője részecskék száma és (10. táblázat). A
diszperzitás meghatározása során, azzal a feltételezéssel éltem, hogy a részecskék szimmetrikus,
gömbi alakkal rendelkeznek és hogy 1 nm2 aranyfelületen 11,5 aranyatom található [176]. Az
arany diszperzitásának (D) meghatározásához a
𝐷 = 1,17(∑ 𝑑𝑖2 𝑛𝑖 / ∑ 𝑛𝑖 )/(∑ 𝑑𝑖3 𝑛𝑖 / ∑ 𝑛𝑖 )

(6)

formulát használtam, ahol az átmérő (d) nm-ben van kifejezve. Érdemes megjegyezni, hogy a
kalcinálás alatt a fémrészecskék kiindulási kis mérete a MgO kivételével jól megőrződött
mindegyik hordozón, leginkább az Al2O3-on. Az aranyrészecskék MgO esetében tapasztalt
jelentős szinterelődése a hordozóhatással magyarázható, mivel ugyanabból az aranyszolból
indultam ki a MgO, MgAl2O4 és a HAP esetében, tehát a rájuk kötött arany nanorészecskék
kiindulási mérete azonos volt.
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A

B

C

D

E

40. ábra A kalcinált katalizátorok egy-egy reprezentatív TEM felvétele: (A) Au91/SiO2-SOL, (B) Au152/Al2O3SOL, (C) Au152/HAP-SOL, (D) Au152/MgAl2O4-SOL és (E) Au152/MgO-SOL. A hozzájuk tartozó méreteloszlás
a beillesztett diagramon látható
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10. táblázat Az Au-részecskék átlagátmérője és diszperzitás különböző hordozókon

Katalizátor

Au tartalom (m/m%) Részecskeátmérő (nm)

Diszperzitás (%)

Au91/SiO2-SOL

1,8

2,4±0,9

35

Au152/Al2O3-SOL

3,0

1,7±0,8

43

Au152/HAP-SOL

3,0

2,7±0,9

27

Au152/MgAl2O4-SOL

3,0

2,7±1,1

34

Au152/MgO-SOL

3,0

6,5±2,1

15

5.4.1.3. CO–DRIFT-spektroszkópia: Az aktívabbnak tartott, kis koordináltsággal rendelkező
aranyatomokat CO adszorpcióval vizsgáltam. Az adszorbeált CO minőségi analízisét DRIFTspektroszkópiával végeztem. A β-hidridelimináció és a visszamaradt hidrogén oxigénnel történő
eltávolítása fontos redox lépései a benzil-alkohol oxidáció katalitikus ciklusának. Ezért az
előkezeléseket követő szobahőmérsékletű CO adszorpciót két különböző próbagázzal (reduktív
közeg, 1% CO/Ar; oxidatív közeg, 1% CO + 1% O2/He) végeztem, így vizsgálva a redox
hatásokat. Az ex és in situ kalcinálásokat követő CO–DRIFTS-vizsgálatokat, először az oxidatív
közegű próbagázzal végeztem, amit a reduktív közegű próbagáz követett, míg a redukálás után
fordított sorrendet alkalmaztam, hogy hasonlóbb körülmények között vizsgáljam először a
mintát, így jobban megőrizve az előkezelés hatásait. Kiemelt figyelmet fordítottam a CO csúcs
oxigén jelenlétében bekövetkező kék (nagyobb hullámszámok felé) eltolódására, ami
elektronhiányos Au-centrumokat jelezhet. A spektrumok a 41. ábrán láthatók, az adszorbeált CO
vegyértékrezgési sávjainak hullámszámait a 11. táblázatban foglaltam össze.
Általánosan megfigyelt jelenség, hogy az oxidált mintákon a redukáltakhoz képest a CO sávja a
nagyobb hullámszámok felé tolódik el [177,178]. Az O2 molekulák koadszorpciója esetén kisebb
mértékű, de hasonló eltolódás figyelhető meg. A kék eltolódást a részecskékben jelenlévő
elektronhiány (parciálisan pozitívan töltött a részecske) okozza. Ez a parciális pozitív töltés
hatással lehet a részecskék katalitikus aktivitására [73,90]. Érdemes továbbá számításba venni,
hogy az Au esetében a CO borítottság növekedésével az adszorbeált CO sávja vörös irányba, a
kisebb hullámszámok felé tolódik el. Az eltolódás mértékét a részecskék mérete (10. táblázat) is
befolyásolhatja, mivel a méret növekedésével csökken a CO és O2 kötőhelyek sűrűsége. Az O2
által indukált változások jól megfigyelhetőek a redukálást követő CO adszorpció sávjának
eltolódásában a CO+O2 koadszorpció során. A mért kék eltolódás 3 és 8 cm-1 között változott, az

98

Au91/SiO2-SOL ≈ Au152/MgAl2O4-SOL < Au152/Al2O3-SOL < Au152/MgO-SOL <
Au152/HAP-SOL sorrendben erősödött.
A benzil-alkohol oxidációs tesztek előtt a mintákat kalcináltam. A kalcinált Au152/MgAl2O4SOL, Au91/SiO2-SOL és Au152/Al2O3-SOL minták IR-spektrumain a fémes aranyhoz (Au0)
tartozó CO csúcs (kb. 2110 cm-1) mellett, azzal átfedésben megjelent egy nagyobb hullámhosszú
(2123-2126 cm-1), parciálisan töltött aranyhoz (Auδ+) rendelhető sáv is a minták felsorolásának
sorrendjében csökkenő relatív intenzitással. Ez utóbbi sáv kék eltolódása (16-18 cm-1) jóval
nagyobb mértékű, mint amit az O2-nel történt koadszorpció következtében tapasztaltam. A CO
jelenlétében az Au0-hoz tartozó komponens intenzitása idővel növekedett a nagyobb frekvenciájú
rovására, a CO feltehetőleg redukálta az Auδ+-centrumokat. A kalcinált Au152/HAP-SOL mintán
adszorbeált CO sávja szimmetrikus, de egy kis hányad nagyobb frekvenciás komponens
jelenlétére utal a redukált mintán mérthez viszonyított kiszélesedése és a maximum kis
eltolódása (4 cm-1-gyel) a nagyobb hullámszámok irányába. Az Au152/MgO-SOL mintán nem
figyelhető meg lényeges eltérés a kalcinált és a redukált mintán adszorbeált CO sávjainak
helyzetében.
Tehát, a CO–DRIFTS-vizsgálatok alapján az O2 koadszorpciója a fémes Au-centrumokon kis,
hordozófüggő mértékű elektronhiányt indukál, a kalcinált állapotban pedig a különböző
hordozós Au nanorészecskék valamelyest eltérő mértékű parciális pozitív töltésére, valamint
ennek eltérő stabilitására következtettünk. Feltehetőleg a hordozó minősége bizonyos mértékig
befolyásolja az Au nanorészecskék és az oxigén közötti kölcsönhatást.
Az adszorbeált CO mennyisége összehasonlítható a CO csúcsok területei alapján (12. táblázat, 2
oszlop). A csúcsintenzitások az Au152/Al2O3-SOL > Au91/SiO2-SOL ≈ Au152/MgAl2O4-SOL >
Au152/HAP-SOL > Au152/MgO-SOL sorrendben csökkentek. Az Au152/HAP-SOL kivételével
a CO sávok területe korrelált a diszperzitással. Az Au152/HAP-SOL minta jelnagysága kisebb a
vártnál. A redukálás hatására minden mintán kis mértékben csökkent a jel területe, amit a
részecskeméret növekedése okozhatott. A legerősebb jelintenzitás csökkenést az Au152/MgOSOL-on tapasztaltam, ami erőteljes szinterelődésre utalt, annak ellenére, hogy ezen a mintán már
redukálás előtt is jelentősen nagyobb volt az Au részecskemérete, mint a többin. Ez azt jelzi,
hogy az Au-részecskék nagyobb mobilitással rendelkeznek a MgO-hordozón.
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41. ábra A 35 °C-on felvett CO adszorpciós DRIFT spektrumok 1%CO/Ar vagy 1% CO+1%O2/He gázáramban ex
situ kalcinált (400 °C/szintetikus levegő/1 óra) katalizátorokon és in situ előkezeléseket követően (i) kalcinálás
szintetikus levegőben/400 °C/ 5 perc, (ii) redukálás 5% H2/Ar/400 °C/30 perc.
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11. táblázat A katalizátorokon különböző előkezelések után szobahőmérsékleten adszorbeált CO vegyértékrezgési sávjainak hullámszáma (cm -1)

Próbagáz
Hőkezelés
Au91/SiO2-SOL

levegő / ex situ

1% CO/Ar
levegő / in situ

1% CO + 1% O2 / He
levegő / ex situ
levegő / in situ

5% H2/Ar

2110, 2126 sh

2115, 2126 sh

2109

2126, 2112

2126, 2113 sh

2112

Au152/Al2O3-SOL

2102, 2123 vw sh

2107, 2123 vw sh

2105

2106, 2123 w sh

2112, 2123 w sh

2110

Au152/HAP-SOL

2108

2111

2108

2120

2120

2116

Au152/MgAl2O4-SOL

2106

2110, 2123 sh

2107

2110, 2123 sh

2123, 2011 w sh

2110

Au152/MgO-SOL

2102

2105

2104

2105

2110

2110

5% H2/Ar

sh: váll, w sh: gyenge váll, vw sh: nagyon gyenge váll
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5.4.1.4. CO–impulzuskromatográfia: Az egyensúlyi adszorbeált CO mennyiségét kettős
koncentrációjú impulzuskromatográfiával határoztam meg. A CO–DRIFTS-méréssel az
adszorbeált CO relatív mennyiségét tudtuk becsülni a különböző katalizátorokon és különböző
körülmények között. A diffúz reflexiós módban az eltérő sűrűségű és konzisztenciájú porminták
esetén azonban kissé bizonytalan a gerjesztő IR sugárzással kölcsönható minta mennyisége, ami
némi bizonytalanságot okoz a CO sávok mennyiségi összevetésében. Ezzel szemben a kettős
koncentrációjú impulzuskromatográfia tömegspektrometriás analízissel lehetőséget ad az
abszolút mennyiségek meghatározására. A mérés menetét az Au152/Al2O3-SOL mintán mutatom
be a 42.A ábrán.
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42. ábra Az 1% CO + 1% Kr/Ar-nal felvett kettős koncentrációjú impulzuskromatogramok Au152/Al2O3-SOL-on
(A), a bekarikázott rész a CO oxidációját jelöli. Az (A) görbe felnagyított alsó része a TPD szakasszal kiegészítve
(B). A deszorbeáló CO2 valószínűleg az adszorbeált CO és az adszorbeált O2 reakciójából származik

A megfelelően előkezelt mintán először Ar áramlott keresztül, majd 35 °C-on 1% CO + 1%
Kr/Ar keverékre váltottam. A CO jele késve jelent meg a kiáramló gázelegyben az inert Kr-éhoz
képest. A Kr és a CO jel területkülönbsége a gázelegyből kivont (adszorpció, esetleg
átalakulások révén) CO mennyiségével arányos. 10 percet vártam, hogy az adszorpciós
egyensúlyok beálljanak, majd visszaváltottam Ar-ra. A várakozásoknak megfelelően a CO jele
lassabban csengett le, mint a Kr jele, a CO lassú deszorpciója miatt. A felszálló ágban található
jelkülönbségből az adszorbeált CO (COads) mennyiségét határoztam meg. Az 1% CO + 1%
Kr/Ar-ra váltást követően egy további késés látható a CO jelében, ami részben az aranyfelületen
adszorbeált oxigén és a CO között lejátszódó reakcióból származik. Ezért a két jel különbsége a
COads-ból és a CO + Aufel∙∙∙O → CO2 + Aufel reakcióban elreagáló CO-ból tevődik össze. Az
utóbbi folyamatban keletkezett CO2 túlnyomó része a hordozón történő adszorpció miatti
késleltetéssel távozik a katalizátorról, a deszorpció hőmérséklete függ a hordozó bázikusságától
(38.A ábra). A leszállóág alsó szakaszában figyelhető meg az eltolódás a Kr és a CO jel között.
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A CO jele hosszan elnyúlt, ami a lassú deszorpciónak a következménye. A deszorpció
folyamatát a hőmérséklet emelésével gyorsítottam fel (42.B ábra). A leszállóágból a deszorbeált
CO mennyisége (COdes) határozható meg. A deszorbeált CO mennyisége jellemzően kisebb,
mint a felszálló ágból meghatározott adszorbeált CO-é, ami eltérés közel megegyezik a
deszorpcióban detektált CO2 mennyiségével. Ez azt sejteti, hogy a kalcinálás után a felületen
visszatartott oxigén még az adszorpciós szakaszban reagál a CO-val, majd a felszabadult
centrumon egy újabb CO adszorbeál. Ebből következően a COdes jellemzi a katalizátor CO-t
adszorbeáló

centrumainak

számát.

Az

aranyon

adszorbeált,

illetve

deszorbeált

CO

meghatározására a katalizátoron mért értékből kivontam a hordozó által adszorbeált/deszorbeált
CO mennyiségét, amit külön mérésben határoztam meg. Az utóbbi mennyisége jóval kisebb,
mint a katalizátoré, de nem elhanyagolható. Így végül megkaptam az Au-felületén megkötött CO
(COads) és deszorbeált CO (COdes) mennyiségét. Végezetül kiszámoltam a deszorbeált CO 1 mol
felületi Au-atomra (Aufel)

vonatkoztatott moláris mennyiségét, és az eredményeket a 12.

táblázatban összegeztem. A táblázat második oszlopában az adszorbeált CO vegyértékrezgési
sávjának intenzitásai láthatók összehasonlításul.
12. táblázat A DRIFT spektrumok CO sáv intenzitásának összevetése a kettős koncentrációjú
impulzuskromatográfiával meghatározott adszorbeált és deszorbeált CO mennyiségével, illetve az egy felületi
aranyatomra vonatkoztatott deszorbeált CO mennyiségét a kalcinált katalizátorokon

DRIFTS COads
csúcsintenzitás

COads
(mol CO/mol
Au)

COdes
(mol CO/mol
Au)

COdes,fel
(mol CO/mol
Aufela)

Au91/SiO2-SOL

6,5b

0,020

0,026

0,07

Au152/Al2O3-SOL

12,2

0,153

0,066

0,15

Au152/HAP-SOL

2,0

0,018

0,009

0,03

Au152/MgAl2O4-SOL

5,0

0,052

0,027

0,08

Au152/MgO-SOL

1,3

a

0,006
0,004
0,03
A felületi Au-atomok számát (Aufel) a diszperzitás (10. táblázat) és a mért minta moláris Au tartalmának

szorzatából határoztam meg
b
A csúcsintenzitás értékét 3 m/m%-ra (1,8 m/m%-ról) normáltam

Szeretném kihangsúlyozni, hogy a különböző katalizátorokon adszorbeált CO–DRIFTspektroszkópiával becsült, illetve a kettős koncentrációjú impulzuskromatográfiával mért relatív
arányai nagyfokú hasonlóságot mutatnak.
A 12. táblázat utolsó oszlopában található, 1 mol felületi Au-atomra jutó adszorbeált CO
(mol/mol) érték az Au-felület CO borítottságát jellemzi. Az irodalom szerint, csak a kis
koordinációs számmal rendelkező, sarkokon és éleken elhelyezkedő felületi Au-atomok képesek
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a CO megkötésére, melyek aránya nő a méret csökkenésével. Ezzel a képpel összhangban
vannak a kísérleteim során kapott eredmények, mivel a legkisebb méretű (1,7 nm) Au152/Al2O3SOL-hez tartozott a legnagyobb borítottság, 15%-os, míg a közepes méretű Au-részecskéket
tartalmazó (2,4 és 2,7 nm) Au91/SiO2-SOL és Au152/MgAl2O4-SOL 7-8% borítottsággal
rendelkeztek, és végül a legnagyobb részecskéket tartalmazó (6,5 nm) Au152/MgO-SOL esetén
csupán 3%-os volt a CO borítottság. Az Au152/HAP-SOL mintára jóval kisebb borítottság érték
adódott (3%), mint a hasonló méretű Au91/SiO2-SOL és Au152/MgAl2O4-SOL esetén. Ennek az
Au/HAP katalizátoron kalcinálás után nemrégiben leírt „reverse SMSI” (fordított erős fémhordozó kölcsönhatás) jelenség lehet az oka, amely szerint az oxidáló kezelés hatására az Aurészecskék felületére vándorló hordozó csökkenti az Au-felületet [140].
5.4.2. Benzil-alkohol oxidációja különböző hordozós egyfémes aranykatalizátorokon
Xilol oldószerben végzett benzil-alkohol (0,1 M) oxidációs mérések kezdeti reakciósebességeit a
konverziós görbéinek (43.A és C ábra) első három mérési pontjából (első 30 perc) határoztam
meg.
Sajnálatos módon az eltérő hordozókon számottevően eltértek a részecskeméretek, még abban az
esetben is, amikor azonos szolból indultam ki (Au152/HAP-SOL, Au152/MgAl2O4-SOL és
Au152/MgO-SOL), így a katalitikus hordozóhatás mellett a mérethatás is jelen van, ami
megnehezíti a hordozók összehasonlítását. A hasonló részecskeméret elérése érdekében egy
kisebb fémtartalmú (1 m/m% Au) MgO-hordozós katalizátort is készítettem, de a részecskék
stabilitásában nem tapasztaltam javulást. A hordozóhatás vizsgálata optimálisan lehetséges lenne
az azonos méretű Au-részecskéket tartalmazó különböző hordozós katalizátorok aktivitásának
közvetlen összehasonlításával. Az eltérő Au-részecskeméretek miatt, becsülhető koncentrációjú
feltételezett Au centrumok számára normált TOF értékeket határoztam meg, és ezeket vetettem
össze. Mivel ezek a katalizátorok csak aranyat tartalmaztak, így a részecskék teljes felületét az
aranyatomok adják, így azok mennyisége jól becsülhető volt. A CO-adszorpcióval mért Au
centrumok száma pedig a koordinatíve telítetlen Au atomok számával arányos. Mivel az
irodalomban egyelőre nincs konszenzus a BnOH-oxidáció aktív Au-centrumai tekintetében
(hogy azok száma inkább a felületi Au atomok, vagy a koordinatíve telítetlen Au atomokéval
korrelál-e inkább), a 13. táblázatban mind az 1 mol felületi Au-atomra (TOFfel), mind az 1 mol
specifikus, a CO megkötésére alkalmas Au-atomra (TOFspec) vonatkoztatott TOF értékeket
feltüntettem, és összehasonlítottam a különböző hordozós aranykatalizátorok esetén.
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A K2CO3-mentes reakciók konverziós görbéi (43.A ábra) alapján látható, hogy az Au91/SiO2SOL gyakorlatilag inaktív volt megegyezően azzal, amit a toluolos oldatban tapasztaltam (5.1.2.
fejezet). A többi azonos aranytartalmú minta aktivitása a K2CO3-mentes körülmények között az
Au152/HAP-SOL

<

Au152/MgO-SOL

<

Au152/Al2O3-SOL ≈

Au152/MgAl2O4-SOL

sorrendben növekedett. A konverziós görbék kezdeti szakasza viszonylag egyenes, de az
aktivitás hamar, már 2-4% konverziónál csökkent, és így egyik esetben sem érte el a 8%
konverziót a 2,5 h reakció idő alatt. A benzaldehid szelektivitás (43.B ábra) meghaladta a 97%ot, és melléktermékként csak benzil-benzoát (BzOBn) keletkezését figyeltem meg. A
dezaktiválódást a benzoesav és az arany közti erős kölcsönhatás okozta.
A K2CO3-mentes reakció esetén a hordozó bázicitása fontos lehetett, a benzoesav mérgezés
csökkentésén túl a reakció első lépése, a benzil-alkohol deprotonálása szempontjából is. Az
Au91/SiO2-SOL inaktív volt, amiben szerepe lehetett az első katalitikus lépés bázikus centrumok
teljes hiánya miatti kis sebességének. Annak ellenére, hogy a HAP mutatta a legnagyobb
bázicitást, az Au152/HAP-SOL TOFfel értéke volt a második legkisebb, aminek feltehetőleg az
Au-felület hordozó általi részleges borítottsága („reverse SMSI” effektus) lehetett az egyik oka.
Az Au152/Al2O3-SOL, az Au152/MgAl2O4-SOL és az Au152/MgO-SOL nagyobb, ebben a
sorrendben növekvő TOFfel értéket értek el. Ebben a sorrendben nő a bázikus centrumok
sűrűsége is ezekben a katalizátorokban (38. ábra). A TOFspec értékek sorrendje eltért a TOFfel
értékekétől, valamint a katalizátorok közti különbségek is megnőttek. Ennek az egyik oka lehet a
kis koordináltságú Au-atomoknak eltérő részecskeméretből adódó, különböző aránya, a másik
pedig, hogy a geometriai felület (amely alapján a felületi Au atomok számát becsültem) egy
része hozzáférhetetlen a szubsztrátum számára. Ez utóbbi a helyzet a HAP-hordozós katalizátor
esetén, így erről a katalizátorról az TOFspec aktivitásérték ad reálisabb képet. A SiO2-, HAP- és
MgAl2O4-hordozós minták hordozóhatása, lévén kb. azonos diszperzitásúak, hitelesen
összevethető. Ez alapján MgAl2O4- és HAP-hordozós minták aktivitása hasonló annak ellenére,
hogy a bázikus centrumok felületi koncentrációja közel kétszer nagyobb a HAP-on mint az
MgAl2O4-on, de az erős bázicitású centrumok koncentrációja, valamint a savcentrumok
koncentrációja is az MgAl2O4-on nagyobb. Ahogy már említettem, a sem bázikus sem
savcentrumot nem tartalmazó SiO2-n az arany inaktív volt.
A

várakozásoknak

megfelelően

a

K2CO3

hozzáadása

látványosan

megnövelte

a

reakciósebességeket (43.C ábra). A különböző hordozókon eltérő volt a növekedés mértéke. Míg
az Au152/Al2O3-SOL és az Au152/MgAl2O4-SOL minták TOFfel értéke kb. tízszeresére nőtt,
addig az Au152/HAP-SOL és az Au152/MgO-SOL több mint húszszorosára. Továbbá, K2CO3
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jelenlétében az Au91/SiO2-SOL is rendelkezett aktivitással. A növekedés egyik oka, hogy a
K2CO3 csökkenti a BzOH inhibitor hatását, a másik, hogy elősegíti a benzil-alkohol
deprotonálódását. A K2CO3-nak köszönhetően a harmadik óra végére a konverziós értékek már
meghaladták a 80%-ot. A konverzió növekedésével csökkent a szelektivitás (43.D ábra),
nagyobb arányban keletkezett a BzOBn. Az Au152/Al2O3-SOL katalizátoron vizsgáltam, hogy a
benzil-benzoát milyen úton keletkezik. A kiindulási reakcióelegyhez, 0,1 M benzil-alkohol
xilolos oldatához K2CO3 jelenlétében benzaldehidet (BnOH:BzH = 1:1) ill. benzoesavat
(BnOH:BzOH = 6:1) adtam, és O2-bevezetés, majd a katalizátor hozzáadása után mértem a
reakció előrehaladását. Azonos benzil-alkohol konverziónál a benzil-benzoát szelektivitás az
előbbi esetben kb. 3-szorosára nőtt, az utóbbi esetben nem változott az adalékolás nélküli
reakcióhoz képest. Ez arra utal, hogy a benzil-alkoholból és benzaldehidből keletkező félacetál
dehidrogénezésén keresztüli reakcióút a domináns az észteresítéssel (BnOH+BzOH) szemben
bázis jelenlétében. Ez megfelel a Skupien és mtsai. által publikált tanulmánynak, amely szerint
bázikus közegben a BzOBn a BnOH és a BzH reakciójából képződik [39]. A benzaldehid
szelektivitása (hasonló konverziós értékek mellett) a két savassággal nem rendelkező
(Au152/MgO-SOL és Au91/SiO2-SOL) minta esetén volt a legjobb, ami arra utalhat, hogy a
savcentrumok is elősegítik a BzOBn keletkezését.
A TOFfel értékek az Au91/SiO2-SOL < Au152/Al2O3-SOL < Au152/HAP-SOL <
Au152/MgAl2O4-SOL < Au152/MgO-SOL sorrendben növekedtek (13. táblázat). A TOFspec
értékek közötti különbségek jóval hangsúlyosabbak voltak, akár az egy nagyságrendet is
meghaladták, hasonlóan a K2CO3-mentes eredményekhez. Logikusan az lenne várható, hogy a
bázikusabb katalizátorok aktivitása kevésbé változik az erős bázis, K2CO3 hozzáadásával, mint
egy savas hordozó esetén, mivel kevésbé változott a katalitikus centrum környezetének a
bázicitása. Ezzel szemben mégis az Au152/MgO-SOL mintán mértem a legjelentősebb aktivitásnövekedést. A TOFfel és a TOFspec értékek alapján az Au91/SiO2-SOL és Au152/Al2O3-SOL
voltak a legkevésbé aktívak. Mivel a SiO2 nem rendelkezik se savas, se bázikus centrumokkal,
ezért ez tekinthető a leginkább inert hordozónak. Amint az látható, bázis nélkül inaktív volt a
minta, viszont K2CO3 jelenétében rendelkezett egy kis aktivitással. Ez a jelenség hasonló a 5.1.2.
részben tapasztaltakhoz, tehát a SiO2-hordozóról hiányzott valamilyen, a benzil-alkohol
oxidálásához esszenciális elem (valószínűleg bázikus vagy savas OH-csoport), amely a többi
hordozón megtalálható. Viszont egy második fém, mint az ezüst, vagy egy hozzáadott bázis
képes ezt a szerepet betölteni. Mivel az ezüstről úgy gondolják, hogy az oxigén aktiválását segíti,
ezért valószínű, hogy ez a hiányzó láncszem a kalcinált Au/SiO2 katalizátorokon, de ez lehet
akár a β-hidrideliminációban való részvétel is.
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43. ábra Xilolban mért benzil-alkohol oxidációs mérések konverziós görbéi (A és C), és a szelektivitásváltozása a
konverzió növekedésével (B és D) K2CO3 hozzáadásával (A és B) és annak hozzáadása nélkül (C és D)

A számított kezdeti aktivitások (mind az TOFfel és a TOFspec) szerint az Au152/HAP-SOL és az
Au152/MgAl2O4-SOL katalizátorok aktívabbak voltak az Au91/SiO2-SOL és Au152/Al2O3SOL-nál. Ha a „reverse SMSI” effektust, azaz az Au-részecskék felületének részleges borítását a
hordozóval figyelembe veszem, akkor egyértelműen az Au152/HAP-SOL minta lesz az aktívabb
egységnyi aranyfelületre vonatkoztatva. A MgAl2O4- és a HAP-hordozó a két legtöbb bázikus és
savas hellyel rendelkező hordozó. Az Au152/MgO-SOL minta K2CO3 hozzáadásával,
meglepően jó eredményeket produkált, mind a két TOF érték tekintetében. Ennek az
eredménynek a mélyebb megértése további vizsgálatokat igényel.
A felületi hidroxilcsoportok és adszorbeált víz is fontos szerepet játszhat a reakcióban, valamint
a képződött víz hozzájárulhat több K2CO3 feloldódásához, amely befolyásolhatta mind a
reakciósebességet, mind a szelektivitásokat. Ezért a hordozók eltérő bázikus és savas
tulajdonságai mellett különböző hidroxil borítottságuk és vízmegkötő képességük is
módosíthatják a katalitikus hatást. Továbbá a különböző hordozókon az Au nanorészecskéken az
adszorbeált CO infravörös spektroszkópiai vizsgálatával kimutatott kissé eltérő nagyságú
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parciális pozitív töltés is befolyásolhatja a katalitikus aktivitást, mind az benzil-alkohol/alkoholát
adszorpciót, mind a β-hidrideliminációs lépést.
13. táblázat Xilolban mért kezdeti reakcióssebességei és oldószermentes vizsgálatok TOF értékei

xilol oldószer, 60 °C, 1 bar O2
Körülmények
Katalizátor
Au91/SiO2-SOL

K2CO3 mentes

hozzáadott K2CO3

TOFfel
TOFspec
(mol/s/molAu-fel) (mol/s/molAu-CO)
0
0

TOFfel
TOFspec
(mol/s/molAu-fel) (mol/s/molAu-CO)
0,28
3,97

Au152/Al2O3-SOL

0,04

0,28

0,36

2,41

Au152/HAP-SOL

0,02

0,65

0,44

14,8

Au152/MgAl2O4-SOL

0,06

0,69

0,64

8,00

Au152/MgO-SOL

0,05

1,56

1,22

40,8

5.4.3. Részösszefoglaló
PVA-stabilizátor segítségével monodiszperz, kisméretű (2 nm) arany nanorészecskéket állítottam
elő, amelyeket különböző sav-bázis karakterrel rendelkező, nem redox hordozókon (SiO2, Al2O3,
MgO, MgAl2O4 és HAP) adszorbeáltattam. A stabilizálószert 400 °C-os kalcinálással
távolítottam el. A hordozók savas és bázikus centrumait CO2 és NH3 hőmérsékletprogramozott
deszorpciójával jellemeztem. Az előállított katalizátorok szerkezetét TEM- és CO–DRIFTSmérésekkel tanulmányoztam. Az adszorbeált CO egyensúlyi mennyiségét kettős koncentrációjú
(1% CO + 1% Kr) impulzuskromatográfiával határoztam meg.
A kalcinálás a MgO-hordozón az arany nagymértékű szinterelődését okozta, így a többi
mintához képest jelentősen nagyobb méretet eredményezett (átlag átmérő 6,5 nm szemben az
1,7-2,7

nm-rel).

A

tömegspektrométerrel

követett

CO+Kr

kettős

koncentrációjú

impulzuskromatográfiás mérésekkel meghatározott, adszorbeált CO mennyisége jó egyezést
mutatott a CO–DRIFT-spektrumok CO csúcsintenzitásainak arányaival, ami a módszerek
megbízhatóságára utal. A nagyobb részecskéken kisebb volt az egységnyi Au-felületen kötött
CO mennyisége, ami megfelel az előzetes várakozásaimnak, mivel a méret növekedésével
csökken az éleken és sarkokon elhelyezkedő, vagyis nagyobb aktivitású Au-atomok aránya. Az
Au/HAP kivételt képezett, a rajta adszorbeált CO mennyisége elmaradt a hasonló méretű
Au/SiO2 és Au/MgAl2O4 mintákéitól, amit az irodalomban leírt „inverz SMSI” hatásnak, vagyis
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a kalcinálás során a HAP Au-felületre vándorlásának tulajdonítunk. A különböző katalizátorokon
oxigén koadszorpció hatására az adszorbeált CO vegyértékrezgési sávjainak eltérő mértékű
eltolódását, illetve a kalcinálás hatására az arany elektronhiányos állapotát és annak eltérő
stabilitását figyeltem meg. Ez feltehetőleg az arany- és oxigénatomok kölcsönhatásának
hordozónként eltérő erősségét jelzi. Xilol oldószerben a benzil-alkohol katalitikus oxidációját
bázis hozzáadás nélkül, illetve K2CO3 hozzáadásával végeztem. Meghatároztam a konverzió és a
szelektivitás változását a reakció során. A benzil-alkohol átalakulásának sebességét a kiindulási
szakaszból határoztam meg, amelyet egységnyi felületi (TOFfel), illetve egységnyi specifikus,
azaz CO-t adszorbeáló Au-atomra (TOFspec) vonatkoztattam.
A K2CO3 hozzáadása nélküli mérésben az aktivitások, a TOFfel és a TOFspec 0-0,06 illetve 0-1,56
s-1 között változtak. A katalizátorok dezaktiválódása miatt, a konverzió nem haladta meg a 8%ot. A K2CO3 hozzáadása részben a benzoesav mérgezés megakadályozása, részben a benzilalkohol deprotonálódásának elősegítése révén növelte az elért konverziót és a kezdeti aktivitást,
így a TOFfel és a TOFspec értékei 0,28-1,22 illetve 2,41-40,8 s-1-re emelkedtek. A katalizátorok
sorrendje TOFfel értékek alapján K2CO3-mentes esetben
Au91/SiO2-SOL (≈0) < Au152/HAP-SOL < Au152/Al2O3-SOL < Au152/MgO-SOL <
Au152/MgAl2O4-SOL
volt, míg bázis hozzáadása esetén
Au91/SiO2-SOL < Au152/Al2O3-SOL < Au152/HAP-SOL <
Au152/MgO-SOL

Au152/MgAl2O4-SOL <

szerint növekedett. A reaktívabb, CO-t adszorbeáló Au-centrumokra vonatkoztatott aktivitások
összehasonlításában (ez az Au/HAP esetén reálisabb, mert a hozzáférhető aranyfelületre
jellemző, míg a geometriai Au-felület itt nagy részben fedett volt) még nyilvánvalóbb, hogy a
bázikusabb hordozókon az arany nagyobb aktivitást mutatott, mint az Al2O3-on és SiO2-n. A
benzaldehidre vonatkozó szelektivitás mindegyik mintán nagy volt (>75%), benzil-benzoát
melléktermék képződése mellett. Utóbbi hozama a savcentrumokat tartalmazó hordozókon
növekedett.
Az eredmények jól demonstrálják, hogy az aranyrészecske-mérete, hozzáférhetősége, a hordozó
sav-bázis jellege együttesen határozzák meg az aranykatalizátor viselkedését benzil-alkohol
oxidációjában. Továbbá szerepet játszhat az aranyrészecskék hordozó által befolyásolt
kölcsönhatása az oxigénnel, valamint a hordozók eltérő felületi OH borítottsága, és a reakció
során melléktermékként képződő víz is.
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6. Összefoglalás
Munkám során az aranytartalmú katalizátorok szerkezete és benzil-alkohol (BnOH), illetve
glicerin aerob szelektív oxidációban mutatott katalitikus tulajdonságai között kerestem
kapcsolatot. Vizsgáltam a második fém (Ag, Ru, Ir) hozzáadásának, illetve eltérő hordozóknak a
hatását az aranykatalizátorok hatékonyságának növelése érdekében.
Első lépésben aranyalapú kétfémes és a megfelelő egyfémes katalizátorokat állítottam elő
szoladszorpciós módszerrel (SOL). BnOH oxidációban vizsgáltam a kétfémes hatást a szilíciumdioxid-hordozós Au–Ag (különböző Au:Ag aránnyal), valamint alumínium-oxid-hordozós Au–
Ru- és Au–Ir-katalizátorokat összevetve a megfelelő egyfémes katalizátorokkal. Mivel BnOH
oxidációban az Au:Ag = 4:1 atomarány bizonyult a legjobbnak, ezért a glicerin-oxidációs
vizsgálatokhoz ilyen arányú Au–Ag-katalizátorokat állítottam elő alumínium-oxid-hordozón,
SOL és szolvatált fématom depozíciós (SMAD) eljárással. A hordozóhatás vizsgálata érdekében
egyfémes Au-katalizátorokat állítottam elő eltérő sav-bázis karakterrel rendelkező, nem redox
hordozókon (SiO2, Al2O3, HAP, MgAl2O4 és MgO) SOL módszerrel, és összehasonlítottam a
BnOH oxidációjában.
Au–Ag/SiO2: Az Au–Ag/SiO2 katalizátorokon tanulmányoztam az Au:Ag atomarány és az
oxidatív, illetve a reduktív előkezelések hatását a bázismentes BnOH-oxidáció és a CO-oxidáció
aktivitására. Az eredményeket összehasonlítottam munkatársaim által korábban publikált glükóz
oxidációra vonatkozó adatokkal annak felderítésére, hogy a három folyamat aktív centrumai
hasonlóak-e. A CO hőmérsékletprogramozott oxidációjában az aranytartalmú katalizátorok két
jól elkülöníthető hőmérséklet tartományban (125 °C alatt és felett) mutattak nagy aktivitást. Ez
egyértelműen arra utal, hogy a CO oxidációja aranyon, illetve a kétfémes centrumokon legalább
két különböző mechanizmus szerint játszódott le, és a hőmérséklet emelkedésével az alacsony
hőmérsékletű mechanizmus visszaszorult, csökkentve a konverziót, majd a másikra váltott a
folyamat. A kalcinált minták redukáló előkezelése a magas hőmérsékletű aktivitást növelte, az
alacsony hőmérsékletűt csökkentette, ami eltérő aktív centrumok jelenlétét bizonyítja. Az
egyfémes Ag-mintán a hőmérséklettel monoton növekedett a konverzió, kalcinált formában csak
magasabb hőmérsékleten volt aktivitás, amit a redukálás látványosan megnövelt. Az alacsony
hőmérsékleten aktív centrumok feltétlenül tartalmaznak aranyatomot, mivel az egyfémes
ezüstkatalizátor kicsi aktivitással rendelkezett 100 °C alatt. CO oxidációjában 100 °C alatt az
Au:Ag>1 moláris összetételű katalizátorokon kalcinált és redukált állapotban is szinergizmust
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mutattam ki. A szinergizmus abból eredhet, hogy a fémes ezüst elősegíti az oxigénaktiválást, és a
kétfémes mintákban jobban megőrződik az ezüst fémes állapota, mint az egyfémes
ezüstkatalizátorban.
A minták aktivitássorrendjében nagyfokú hasonlóságot találtam BnOH és glükóz oxidációjában,
valamint a CO alacsony hőmérsékletű oxidációjában. Az Ag/SiO2 inaktívnak bizonyult BnOH és
glükóz oxidációjában. Várakozásaimmal ellentétben a kalcinált egyfémes Au-katalizátor inaktív
volt BnOH oxidációban, viszont redukálás után már jelentős konverziót ért el. A kétfémes Au–
Ag-katalizátorok jó aktivitással rendelkeztek az Au:Ag = 49:51 arányú minta kivételével, mely
inaktív volt. Az utóbbi minta inaktivitásának oka az ezüst túl nagy felületi koncentrációja, ami
gátolja a BnOH katalizátorfelületén történő adszorpcióját. Ezekből azt a következtetést vonom
le, hogy önmagában a kalcinált kb. 5 nm-s arany nanorészecskék szilícium-dioxidon nem
képesek a BnOH és CO oxidációját katalizálni, szükség van hozzá a megfelelő promotor
jelenlétére, ami lehet egy megfelelő második fém. A redukálás jelentősen javította az aktivitást,
amit egyrészről okozhattak a hordozón történő változások, a kétfémes részecskék esetén azok
szerkezetének, felületi összetételének megváltozása.
Au–Ag/Al2O3: Az Au–Ag-katalizátorokat (Au:Ag = 4:1) Al2O3-hordozón kétféle módszerrel
(SOL és SMAD) állítottam elő. A szerkezetvizsgálati módszerek kétfémes részecskék jelenlétét
és felületi ezüstdúsulást mutattak ki. A SOL mintákon a részecskék jobb méretstabilitással
rendelkeztek, mint a SMAD mintákon, ami a stabilizálószer maradványok védőhatását jelzi. A
röntgen fotoelektron-spektroszkópiás (XPS) vizsgálatok azt mutatták, hogy a kétfémes SMAD
minták felületén nagyobb mértékben dúsult az ezüst, mint a SOL mintákon. Az oxigén jelenléte
magas hőmérsékleten kedvezett az ezüstfelületre történő kivándorlásának. A kezeletlen kétfémes
mintákban az ezüst fémes állapotban volt, az egyfémes ezüstfelületén pedig részben oxidos. A
kétfémes SOL mintán kalcinálás hatására nem változott az ezüst oxidációs állapota, ellenben a
SMAD mintában kismértékű oxidáció mutatkozott. Az előbbit az Ag–Au intenzívebb, az utóbbit
a feltételezhetően vastagabb külső Ag rétegben gyengébb kölcsönhatásának tulajdonítom.
Glicerin oxidációjában az egyfémes ezüstminták elhanyagolható aktivitással rendelkeztek. Az
aranytartalmú SOL minták jóval nagyobb aktivitást mutattak, mint a SMAD minták, ami oka
egyrészről a kisebb fémrészecske-méret, másrészt az arany kisebb mértékű borítottsága az ezüst
által. A kétfémes SOL katalizátor kismértékű szinergikus hatást mutatott. A kalcinált állapotban
megnövekedett aktivitás a stabilizátor maradványok eltávolításának az eredménye. Kalcinálás
hatására megszűnt a szinergikus hatás a SMAD katalizátoron, mivel fokozódott az ezüst felületi
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dúsulása. Az ezüst hozzáadása elősegítette a glicerinsav továbboxidálódását a SOL mintákon,
ezzel növelte a tartronsav szelektivitását. A kevésbé aktív SMAD katalizátorokon nem
mutatkozott meg ez a jelenség.
Au–Ru/Al2O3 és Au–Ir/Al2O3: A kétfémes mintákban kétfémes részecskék jelenlétét és mindkét
esetben a második fém felületi dúsulását igazolták a szerkezetvizsgálatok. Az arannyal való
kölcsönhatást jelezte az is, hogy a kétfémes katalizátorokban a ruténium és az irídium redox
tulajdonságai módosultak, amint ezt a hőmérsékletprogramozott redukció (TPR) és Au–Ru
esetén XPS-vizsgálatok is mutatták. Mivel az egyfémes irídium és ruténium nagyon kis
aktivitással rendelkeztek, ezért feltehető, hogy a kétfémes mintákon az arany az aktív centrumok
fő komponense BnOH oxidációban, amely tulajdonságait a második fém módosítja vagy
valamely elemi lépésben, feltehetőleg az oxigénaktiválásban kiegészíti.
A diffúz reflexiós infravörös spektroszkópiával követett CO adszorpció (CO–DRIFTS)
mérésekből az látszott, hogy könnyen változik az Au-részecskék felületi töltése. Ez alapján
feltételezhető, hogy az aranyrészecskék a katalitikus reakció körülményei között, az
előkezeléstől függetlenül hasonló állapotban voltak. De a redukált egyfémes aranyminta BnOH
oxidációban kis mértékben (~15-25%-kal) gyengébb volt a kalcináltnál, a közel azonos
részecskeméret ellenére. Ezek alapján úgy gondolom, hogy a redukció után közvetlenül mért
kisebb reakciósebesség feltehetőleg a felületi OH-csoportok vagy az adszorbeált víz promotorok
kisebb koncentrációjának tudható be.
A kétfémes mintákon indukciós periódust figyeltem meg a K2CO3 hozzáadásával végzett
katalitikus tesztekben. Ez a jelenség a ruténium és irídium által a légkörből megkötött
szennyezőkre (főleg víz) vezethető vissza, melyek hatással vannak az aranyfelületre is, ami
kezdetben gátolta a reaktánsok adszorpcióját. A kétfémes Au–Ru-mintán, az indukciós szakaszt
követően a reakciósebessége megközelítette az egyfémes Au-ét. A redukálás szignifikánsan
javította az irídiumtartalmú minták katalitikus tulajdonságait. A redukált kétfémes Au–Irkatalizátor viszonylag jó aktivitással rendelkezett, de nem érte el a kétfémes Au–Ru-mintáét. A
felületi Au mennyiségére vonatkoztatott aktivitás alapján szinergikus együttműködésre
következtettem az Au és a Ru között, és redukált állapotban Au és Ir esetében. A fém
ruténiumon és irídiumon az oxigén disszociatíven kemiszorbeálódik, ezzel reaktívabb oxigént
biztosíthat az Au-centrum regenerálására a β-hidridelimináció nyomán képződő Au–H-ből. A
kétfémes hatásban szerepet játszhat még az arany és oxigén közötti kölcsönhatás módosulása Ru
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és Ir jelenlétében, amit a kalcinálás után nagyobb mértékben elektronhiányos Auδ+ aranyfelület
kialakulása és nagyobb stabilitása jelez.
Hordozóhatás: Az öt vizsgált, nem redox hordozó közül a SiO2 sem bázikus sem savas
centrumokat nem tartalmazott, a MgO csak bázikus centrumokat, míg az Al2O3, MgAl2O4 és
HAP-hordozók eltérő arányban és erősséggel, mind bázikus, mind savas centrumokat
tartalmaztak, amint ezeket a CO2 és NH3 próbagázok hőmérsékletprogramozott deszorpciós
vizsgálatai mutatták. A hordozók eltérő felületi OH-koncentrációval rendelkeztek. A 400 °C-os
kalcinálás az Au-részecskék különböző mértékű szinterelődését eredményezte a különböző
hordozókon. DRIFT-spektroszkópiával követett CO adszorpciós mérések eltérő koncentrációjú
és stabilitású részleges pozitív töltésű Au-centrumok jelenlétét mutatták ki a különböző
hordozókon kalcinált állapotban. A fémes Au-centrumokon oxigén koadszorpciója is eltérő
mértékű elektronhiányt indukált. Az egyensúlyi adszorbeált CO mennyiségét kvantitatívan is
megmértem tömegspektrométerrel követett CO+Kr impulzuskromatográfiával, ami jól korrelált
az adszorbeált CO vegyértékrezgési sávjainak relatív intenzitásával.
A benzil-alkohol xilol oldatban végzett oxidációjában is megállt kis konverzióknál a folyamat
bázis hozzáadása nélkül, a benzoesav inhibíciója miatt. A K2CO3 hozzáadása megszüntette ezt a
hatást, és szignifikánsan növelte az elért konverziót és a kezdeti aktivitást is. A benzaldehid
szelektivitás még viszonylag nagy konverzió mellett is magas volt, de a savcentrumok
valamelyest növelték a benzil-benzoát képződését. Az aranyfelületre vonatkoztatott értékek
alapján, a legtöbb erős bázikus centrumot tartalmazó MgO- és az MgAl2O4-hordozós minták
voltak a legaktívabbak. Az erős bázikus centrumot is tartalmazó HAP-hordozós katalizátornak a
részecskeméretéhez képest vártnál kisebb aktivitását, a feltehetőleg kisebb hozzáférhető Aufelülete okozta. A bázikus centrumok hiánya az Al2O3- és SiO2-hordozós katalizátorok kisebb
aktivitását eredményezte. Az Au/SiO2 minta K2CO3 nélkül inaktív volt, ami megegyezik a
korábbi mérési eredménnyel, tehát önmagukban az Au nanorészecskék nem elégségesek a BnOH
oxidáció katalizálásához az alkalmazott körülmények között.
Az eredmények azt mutatják, hogy a hordozó bázikussága növeli az aktivitást, azonban az arany
diszperzitása, hozzáférhetősége, felületi töltése és a hordozó különböző erősségű bázikus és
savas centrumainak, valamint a felületi hidroxileknek illetve adszorbeált víznek (a reakció
melléktermékéből) a koncentrációja és hozzáadott bázis jelenléte együttesen határozza meg az
aranyrészecskék viselkedését a szelektív oxidációban.
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7. Tézisek

1. Az Au–Ag/SiO2 katalizátorokon a CO oxidációjában legalább két, különböző hőmérséklettartományban domináló, eltérő mechanizmus működésére következtettem. A folyamat
mechanizmust vált a hőmérséklet emelésével. A két különböző mechanizmushoz eltérő aktív
centrumok tartoznak. A katalizátor hidrogénes redukciója a magas hőmérsékleten jellemző
mechanizmushoz tartozó centrumok kialakulásának kedvez. Az alacsony hőmérsékleten
aktív centrumok mindenképpen tartalmaznak aranyatomot. (1)
2. Megállapítottam, hogy a nanoméretű aranyrészecskék jelenléte önmagában nem elégséges
feltétele a benzil-alkohol oxidálásának szerves oldószerben. Szükséges még a megfelelő
promotor (felületi bázikus centrumok, vagy hozzáadott bázis, víz, második fém) jelenléte is
ahhoz, hogy a katalízis lejátszódjon. A promotorok a benzil-alkohol deprotonálásában
(bázikus centrumok, víz), az Au-centrumok töltésállapotának módosítása révén (második
fém, hordozó sav-bázis tulajdonságai) a szubsztrátum adszorpció és a β-hidridelimináció
elősegítésével, valamint az oxigén aktiválásában (második fém), ezzel az Au-centrumok
regenerálásának elősegítésével játszhatnak szerepet. Az OH-csoportok savassága befolyással
van a szelektivitásra. (1, 3)
3. Kimutattam, hogy a SiO2-hordozós Au–Ag-rendszerben az arany és az ezüst kölcsönhatása
szinergizmust eredményez a benzil-alkohol bázismentes oxidációjában, ha a kétfémes
részecskék felületén az aranyatomok koncentrációja nagyobb. Ez arra mutat, hogy a benzilalkohol adszorpciójának van egy minimális összefüggő aranyfelület igénye, ahogyan ezt
korábban glükóz esetén is feltételezték. A katalitikus aktivitás Au/Ag atomaránytól függő
változásának trendje hasonló az előzőleg glükóz oxidációra vonatkozóan publikálthoz, ami
az aktív centrumok hasonlóságára utal a két reakcióban. (1)
4. Kimutattam, hogy az arany módosítása ezüsttel (Au:Ag = 4:1 atomarányban) kismértékű
szinergikus aktivitásnövekedést okoz a glicerin szelektív oxidációjában a szoladszorpciós
(SOL) és szolvatált fématom depozíciós (SMAD) módszerrel készült AuAg/Al2O3
katalizátoron is. Az utóbbi kisebb aktivitása a nagyobb fémrészecske-méretnek és az
igazoltan kétfémes részecskék felületén az ezüst nagyobb mértékű dúsulásának
tulajdonítható. Elsőként tapasztaltam, hogy az ezüst hatása kedvez a glicerinsav
továbboxidálódásának, a szelektivitást a tartronsav képződés irányába tolta el a SOL mintán.
(2)
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5. Au–Ru és Au–Ir kétfémes nanorészecskéket állítottam elő vizes oldatban a korábban nem
használt módon, Au és Ru, ill. Ir prekurzor ionok NaBH4-del PVA stabilizátor jelenlétében
történő együttes redukálásával. STEM–EDS-vizsgálatok szerint mindkét szolban a módosító
fém (Ru, Ir) dúsult a kétfémes részecskék felületén. Vizsgálataim szerint ez az elrendeződés
megmarad alumínium-oxid-hordozón adszorbeált állapotban, majd 400 °C-on végzett
kalcinálás és azt követő redukálás után is. (4)
6. Benzil-alkohol szelektív oxidációjában bázis (K2CO3) jelenlétében a kalcinált és a redukált
Au–Ru/Al2O3 és a redukált Au–Ir/Al2O3 egységnyi moláris összes fémtartalomra
vonatkoztatott katalitikus aktivitása kevéssel elmaradt az Au/Al2O3 katalizátorétól, míg az
egyfémes Ru/Al2O3 és Ir/Al2O3 mintáké elhanyagolható volt. Azonban a kétfémes
katalizátorok becsült, egységnyi aranyfelületre vonatkoztatott aktivitása jelentősen
meghaladta az egyfémes aranykatalizátorét, ami alapján az arany és a ruténium illetve
irídium szinergikus együttműködésére következtettem. (4)
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