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Bevezetés

A reformáló katalizátorok a technika és tudomány állásának, illetve a velük szemben
támasztott igényeknek megfelelően hosszú fejlődésen mentek át az elmúlt évtizedekben.
Ez a fejlődés ma is tart. Napjainkban az a kérdéskör foglalkoztatja leginkább az olajipari
szakembereket, hogy a 2000. évi szigorítások után miként lehet eleget tenni a
motorbenzinekre vonatkozó, 2005-re előirányzott még szigorúbb európai minőségi
előírásoknak. Ezen előírások várhatóan további 5 %-kal csökkentik, s így 30 %-ban
állapítják meg a motorbenzinekben megengedhető aromás vegyületek összes mennyiségét.
A benzol, mint az egyik bizonyítottan leginkább rákkeltő aromás vegyület, a benzin
mennyiségének maximálisan 1 %-a lehet. A kéntartalom már most sem lehet magasabb
30 ppm-nél, s ez 2005-ben legfeljebb tovább csökkenhet, de nőni bizonyára nem fog.
Kiolvasható tehát az előirányzatokból, hogy a XXI. század elején a motorbenzinek
fejlesztési iránya a minél kevésbé környezet- és egészségromboló üzemanyagok
előállítása.
Az alapanyagul szolgáló kőolaj eredendően tartalmaz bizonyos mennyiségű aromás
szénhidrogént. A feldolgozás során szintén képződik ilyen típusú vegyület. A katalitikus
reformálás, mint az egyik legfontosabb motorbenzin-keverőkomponens előállítási eljárás,
azért érdemel kitüntetett figyelmet a fenti problémakör megoldása során, mert ebben az
üzemben, az itt lejátszódó kémiai reakciók közben keletkezik a legnagyobb mennyiségű
aromás vegyület. A kőolaj összetételét, mint adottságot kell elfogadnunk, azonban a
feldolgozás során már lehetőségünk kínálkozik a termékstruktúrába való beavatkozásra.
Az

egyik

lehetőség

a

katalitikus

reformálás

technológiájának

módosítása.

A

motorbenzinek 1997 óta 5 %-ban maximált benzoltartalmát 2000-ben csökkentették 1 %-ra
az európai államok illetékes hatóságai. A kihívásnak úgy lehetett megfelelni, hogy a
reformáló üzem végtermékét, a reformátumot, egy desztillációs oszlopba vezették. Az
oszlop megfelelő tányérjáról benzoldús anyagáram elvételt valósítanak meg. Ilyen módon
az oszlop egyesített fej- ill. fenékterméke benzolszegény reformátumot eredményez, mely
már nagyobb mennyiségben használható fel a motorbenzin-keverés során.
Sajnos, az összes aromástartalom ezzel a módszerrel nem csökkenthető. A reformátum
kísérleti oktánszáma ugyanis 100 körüli, a benzolé 99, ugyanakkor a magasabb szénatom
számú aromás vegyületek oktánszáma jóval 100 feletti [1]. Az 1. táblázatban szereplő
adatok jól érzékeltetik, hogy mi történne, ha a reformátum összes aromás tartalmát a
benzolcsökkentés során alkalmazott módszerrel csökkentenénk. Míg a benzol kinyerése
során az átlagos oktánszámérték minimálisan változik, addig az utóbbi esetben
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visszamaradó aromásszegény reformátum oktánszáma jelentősen elmaradna a 100-as
értéktől.

1. Táblázat. Egyedi aromás szénhidrogének oktánszáma

Vegyület

Kísérleti
oktánszám

Benzol

99

Toluol

124

o-Xilol

120

m-Xilol

145

p-Xilol

146

Etil-benzol

124

Propil-benzol

127

Izopropil-benzol

132

2-Etil-1-metil-benzol

125

3-Etil-1-metil-benzol

162

4-Etil-1-metil-benzol

155

1,2,3-Trimetil-benzol

118

1,2,4-Trimetil-benzol

148

1,3,5-Trimetil-benzol

171

Amennyiben az ipar nem tudja megoldani a katalitikus reformálás aromástartalomproblémáját, és a mostani, kb. 65-70 % aromástartalmú reformátumot állítja elő a jövőben
is, akkor 2005 után a reformáló üzemek csak jelentős kapacitáscsökkentés mellett
üzemelhetnek tovább. Gazdasági szempontból ez hátrányos, mert más, kisebb
aromástartalmú, ugyanakkor drágább keverőkomponenseket nagyobb súllyal kell
szerepeltetni

a

benzinek

végső

összekeverésénél.

Ráadásul

a

csökkentett

kapacitáskihasználás miatt a reformátum fajlagos előállítási költsége is magasabb lesz.
Létezik azonban egy másik megközelítés az aromástartalom csökkentésére
vonatkozóan. Eszerint magába a kémiai folyamatba kell olyan módon beavatkozni, hogy
volumencsökkenés nélkül, de kisebb aromástartalmú reformátum keletkezzék. A fenti
esetben egyszerűen kivettük az aromás vegyületeket a reformált termékből. A jelen
beavatkozás viszont oly módon kívánja elérni az aromástartalom csökkentését, hogy az
aromás

vegyületek

rovására

más,

szintén

magas

oktánszámú

szénhidrogének

keletkezzenek a reformáló üzembe kerülő kénmentes alapbenzinből. Maguk a kémiai
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reakciók a reaktorban elhelyezett katalizátoron játszódnak le. Adódik tehát a megoldás: a
katalizátor módosítása révén kínálkozik lehetőség a folyamatba történő beavatkozásra.
Doktori értekezésem kutatómunkám összefoglalása, melyben az iparilag használatos
reformáló katalizátort ipari méretben is alkalmazható körülmények között módosítottam, a
módosított katalizátorokat pedig ipari körülményeket szimulálva vizsgáltam. A katalizátor
módosítását ipari jellegű kutatásokban még nem használt eljárással, fémadszorpcióval
valósítottam meg. Az eljárás lényege, és egyben előnye, hogy a módosító fémet
közvetlenül a platina felületére visszük fel, ilyen módon biztosítva a fémek közvetlen
kapcsolatát. A tesztreakciókban kapott termékminták elemzésének eredményéből lehet arra
következtetni, melyek azok a fémek, melyek a megvalósítandó cél felé vezetnek. Doktori
munkám elején a következő célkitűzéseket tettem, ill. az alábbi elvárásokat fogalmaztam
meg a katalizátorokkal szemben:
•

A fémadszorpció módszerének alkalmazása ipari méretben is alkalmazható
körülmények között.

•

A katalizátorok ipari jellegű tesztelése.

•

A reformátum mennyisége ne csökkenjen jelentősen.

•

A reformátum oktánszáma ne csökkenjen jelentősen.

•

A reformátum összes aromástartalma kedvezően változzon.

•

Többszöri regenerálás se befolyásolja a katalizátor tulajdonságait, a módosított
katalizátor legyen stabil.

Ezek egyidejű teljesülése, tudományos érdekességén kívül, ipari szempontból is
hasznosítható katalizátor előállítását jelentheti.
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1. Irodalmi rész

Kutatások megkezdésekor a fellelhető irodalmak tanulmányozása mindenkor jó
kiindulási alapot biztosít a további munka számára. A vonatkozó szakirodalom gondos
feltérképezésével tapinthatóvá válnak az adott terület jól ismert tényei, így elkerülhetők a
felesleges ismétlések, zsákutcába torkolló kísérleti irányok. Ismertté válhatnak azon
területek, melyeket még nem, vagy nem kielégítő részletességgel kutattak. Ugyanakkor a
megváltozott elvárások és célkitűzések miatt a 20-30 évvel korábbi zsákutcának bizonyult
eredmények új esélyt kaphatnak a megvalósulás terén. A reformáló katalizátorok
fejlesztésének esetében például, a 1970-es években az oktánszámnövelés volt az elsődleges
cél, amit éppen a minél magasabb aromástartalmú reformátum előállításával igyekeztek
elérni. Napjainkban, mint azt a bevezetőben kifejtettem, éppen ezzel ellentétes igényt
támasztunk a katalitikus reformálással szemben. A hetvenes évek irodalmának
tanulmányozása tehát jó ötleteket tartogathat. Nem szabad megfeledkezni persze a
különböző irodalmi adatok eltérő megbízhatóságáról sem. Ebben a tekintetben garancia
lehet a megjelentető folyóirat általános elismertsége, vagy a szerzők személye.
Irodalomkutatási munkám során több irányban próbáltam előzményeket találni.
Egyrészt a módosítás technikájára vonatkozóan gyűjtöttem adatokat, vagyis felmértem a
használatos alapkatalizátor módosítási technikákat, módszereket. Különös figyelmet
szenteltem a fémadszorpció témakörében megjelent irodalmi forrásoknak. Másrészt a
módosítás során használt fémek katalizátor módosító tulajdonságait gyűjtöttem össze, hogy
ennek nyomán kiválaszthassam azokat a fémeket, melyekkel érdemesnek tűnik tovább
foglalkozni. Harmadrészt a reformálás technológiájára, paramétereire, a katalizátorok és
termékek (gáz ill. folyadék) analitikájára vonatkozóan szereztem információkat. A
következő oldalakon ezen irodalomkutatási eredményeket és az ezekből levont
következtetéseket foglalom össze.
Napjainkban a leggyakrabban használt katalizátorok kétfémes, alumínium-oxid
hordozós katalizátorok. Mind a hordozónak, mind a fémkomponensnek sajátos szerepe van
a folyamatban. A γ-alumínium-oxid hordozó biztosítja a savas reakciócentrumokat, míg a
platina a fémes helyeket a reaktorban lejátszódó reakciók számára. A reformálás során
több, jellegében és mechanizmusában eltérő reakció megy végbe, melyek egy része a savas
helyeken, más része viszont a fémes centrumokban játszódik le. Az aktív helyek
együttműködése nyomán alakul ki az a termékstruktúra, mely jellemző a katalitikus
reformálásra. A legelső reformáló katalizátorok még króm- és molibdén-oxidokat
tartalmaztak az alumínium-oxid hordozón [2]. A technológia jelentős fellendülését pedig a
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platinának, mint aktív komponens bevezetésének köszönheti. 1949-ben szabadalmaztatta
először Haensel a platina alkalmazását [3]. A következő húsz évben a Pt/γ-Al2O3
katalizátor volt használatos világszerte, míg 1969-ben megjelent az első kétfémes
katalizátort védő szabadalom [4]. Ebben Kluksdahl a platina mellett réniumot vitt fel a
hordozóra. Az első kétfémes katalizátor sikere után viharos gyorsasággal következett más
kétfémes rendszerek megjelenése, elsősorban a szabadalmakban, majd később a
tudományos publikációkban is. A fejlesztések előbb a minél magasabb oktánszám irányába
indultak, követve az egyre nagyobb kompressziójú Otto-motorok oktánszám igényét. Majd
a figyelem az egyre nagyobb stabilitású katalizátorok felé fordult. Technológiai oldalról
minél kisebb nyomás kívánatos a reakciók optimális végbemeneteléhez. Ennek
ugyanakkor gátat szab a katalizátor kisebb hidrogén parciális nyomás melletti fokozott
kokszolódása. A paradoxonra adott válasz katalizátor oldalról a kokszolódás csökkenését
eredményező második fémkomponensek alkalmazása volt. A technológia oldaláról pedig a
folyamatos regenerálású eljárások megjelenése jelentett áttörést a nyomáscsökkentés
irányába. Napjainkban a legelterjedtebben használt katalizátor a platina/ón ill. a
platina/rénium típusú, s az újonnan épülő üzemek szinte kivétel nélkül folyamatos módon
valósítják meg a katalizátor regenerálását.

A katalizátor módosítására használatos módszerek
A reformáló katalizátor előállításának első lépései egyrészt magának a hordozónak az
elkészítése (megfelelő kristályforma, fajlagos felület, formázás, klorid-tartalom), másrészt
az alapfém, a platina (prekurzor vegyület, platina mennyiség, diszperzió, szárítás) felvitele
a hordozóra – a zárójelben megadott főbb szempontok szerint. Kutatásaim során csak az
iparilag alkalmazott katalizátor módosításával foglalkoztam, az alapkatalizátor előállítása
kívül esik értekezésem vizsgálódási körén. Ezért itt nem térek ki az alapkatalizátor
előállítási módjára, csak utalok rá: a témáról bőséges irodalom található, pl. [5]-ben.
A prekurzor és a hordozó kölcsönhatása szempontjából két csoportra oszthatjuk a
módosítási eljárásokat. Ahol van kölcsönhatás, és ahol nincs kölcsönhatás. Általában azon
módszerek, melyek során kölcsönhatás alakul ki, mind diszperzitás, mind katalitikus hatás
tekintetében előnyösebbek [6]. Azok a módszerek, melyekkel hordozó nélküli, vagy
ötvözetkatalizátorokat lehet készíteni, hordozós katalizátorok esetében többnyire nem
alkalmazhatók. Hordozós többfémes katalizátorok készítése során ezért a két legvitatottabb
kérdés, hogy vajon közvetlen kapcsolat alakul-e ki a fémek között, vagy különálló
fázisokat képeznek; ill., hogy a módosító fém fémes vagy ionos formában van-e a
katalizátoron a módosítás végeztével [7].
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A kölcsönhatás nyomán megvalósuló módosításokat szintén két nagyobb csoportba
lehet osztani: az impregnálásra és a szabályozott felületi reakciók halmazára. A
leggyakrabban használt, és iparilag szinte kizárólagos módszer az impregnálás. Az
impregnálási lépést követően a második fém a prekurzor vegyület magas hőmérsékletű,
oxidatív vagy reduktív atmoszférában lezajló bomlása során fixálódik a katalizátoron.
Ilyen körülmények között azonban szabályozatlan és bizonytalan, esetleges a kétfémes
felületi spécieszek kialakulása. A szabályozott felületi reakciók esetében biztosítható a
közvetlen fém-fém kölcsönhatás. A kölcsönhatás kialakulásáért az alapfémen előzetesen
adszorbeált hidrogén a felelős [7].
Az impregnálásról, mint a legjelentősebb iparilag alkalmazott hordozós katalizátor
előállítási módszerről elkerülhetetlen bővebben szólni. A módosító fém ionjait tartalmazó
oldat mennyiségétől függően három alesetet különböztethetünk meg [5]:
1. Oldatfelesleg nélküli (kapilláris v. száraz) impregnálás. Pontosan a katalizátor
pórustérfogatának megfelelő mennyiségű impregnáló oldattal történik a módosítás.
2. Oldatfelesleggel történő impregnálás. Ebben az esetben jelentősen nagyobb
mennyiségű az impregnáló oldat, mint a katalizátor pórustérfogata.
3. Diffúziós impregnálás. Az előzőleg oldószerrel telített katalizátort merítjük az
impregnáló oldatba.
A módosító fémek felvitelének időrendje szempontjából pedig kétféle alesetet
különböztethetünk meg:
1. A koimpregnálás során a platina, ill. a második fém ionjai időben egyszerre kötődnek
meg a hordozón.
2. Az utólagos impregnálás során az egyik fém (többnyire a platina) már a hordozón
található, amikor a másik fémmel impregnáljuk a hordozót/katalizátort.
A különböző impregnálási módszerek közös jellemzője, hogy a katalizátort
valamilyen úton-módon érintkezésbe hozzuk a módosító fém ionjait tartalmazó oldattal. A
módosítás során az ionok és elsősorban a hordozó között elektrosztatikus kölcsönhatás
vagy kémiai kötés alakul ki. A platina nem, vagy csak korlátozott mértékben vesz részt a
folyamatban. A hordozó felületi hidroxil csoportjai és, például, a sav (HX) forma között az
alábbi reakció szerint alakul ki az elektrosztatikus (A) vagy a kémiai (B) kölcsönhatás [810]:
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H
A
Al OH + H3O+ XB

Al O

⊕

H

X- + H2O
(1)

Al X + 2H2O

Szokás az impregnáló oldathoz valamilyen kompetitor anyagot adni annak érdekében,
hogy az adszorpció egyenletesebben játszódjon le a pórusok belső részein, üregeiben is.
Többnyire szervetlen és szerves savakat használnak, de sók és monoetanol-amin
alkalmazása is szóba jöhet [11]. A leggyakrabban azonban az irodalomban a sósavat
említik. Az impregnálási lépés után a katalizátort elválasztják az oldattól, majd a szárítás
során eltávozik a vizes oldat a pórusokból. A levegő hatására a módosító fém kloridkomplexe, elektrosztatikus kölcsönhatásban a hordozóval, olyan spécieszekké alakul,
melynek koordinációs szférájában klorid és oxigén ligandumok is vannak. Az oxidáció
során a klorid ligandumok fokozatosan oxigén ligandumokra cserélődnek [12]. Az
oxidáció során a katalizátor klorid tartalmának akár 40%-át is elveszítheti [13]. A végső
lépés az 500-550 °C körüli hőmérsékleten végrehajtott redukció, melynek során a fenti fém
spécieszek nagydiszperzitású fémmé alakulnak [14].
A szabályozott felületi reakciók tulajdonképpen az elektrokémia tárgykörébe tartozó
folyamatot megvalósító eljárások. Elektrokémia tárgykörébe az elektromos erőtér hatására
elmozdulni képes ionokat tartalmazó kondenzált rendszerek, az elmozdulni képes ionok
részvételével lezajló folyamatok és ezek egyensúlyai, valamint a fázishatárokon
végbemenő és töltésátlépéssel járó folyamatok tartoznak [15]. Nemesfém katalizátorok
(például a platina) módosítása is, megvalósítható adszorbeált fématomok leválasztásával.
A legegyszerűbb módszer mellett –mely szerint az idegen fém gőzeit ultravákuumban
adszorbeáltatjuk az alapfém felületére–, a leválasztás elérésére két eljárás alkalmazható
[16]. Szerves fémvegyületek bontásával vagy elektrolit oldatokban idegen fémionok
kisütésével választhatunk le idegen fémionokat (elektrokémiai fémadszorpció, fémek
előleválása).
Szerves fémvegyületek bontása során nagyon kell vigyázni, hogy ne a hordozó
hidroxil csoportjai és a reaktív ligandumokat (allil, alkoxi, acetát, alkil, stb.) tartalmazó
komplex között menjen végbe a reakció, hanem az előzetesen adszorbeált hidrogén és a
komplex között. Az előbbi esetben ugyanis, amint az alábbi példa mutatja, pont a
kulcslépés nem kontrollálható, ezért a felületi kétfémes spécieszek jellege ismeretlen
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marad. Korábban az alábbi egyenletek szerint állítottak elő Pt/M hordozós katalizátort,
ahol M=Re, Mo, W [17]:
nS–OH +MRx →S–OnMRx–n + nRH

(2)

S–OnMRx–n → ∆, H2 → S-OnM + (x-n)RH

(3)

Első lépésben felületi hidroxil csoport reagál a szerves fémkomplexszel, majd ezt követően
a kialakult felületi spécieszt hidrogénnel kezelték. Harmadik lépésként a platina-komplexet
beviszik a rendszerbe, majd ismételt hidrogénezés hatására kialakul a feltételezett S–
O2MPt felületi spéciesz.
Irodalmi utalások szerint adszorbeált hidrogén reagál az Pb(C2H5)4 és az Sn(C2H5)4
komplexekkel [18]:
PtHa + Sn(C2H5)4 → PtSn(C2H5)3 + C2H6

(4)

NiHa + Pb(C2H5)4 → PtPb(C2H5)3 + C2H6

(5)

Majd hidrogénezés hatására a felületi spécieszek etán fejlődése közben elbomlanak
adszorbeált fém visszamaradása mellett. Adszorbeált hidrogén hiányában az ón és ólom
komplexek az anyafémen katalitikusan is elbomolhatnak, egyenlő mennyiségű etán és
etilén képződése kíséretében:
Sn/Pb/(C2H5)4 → Sn0/Pb0+ 2 C2H6 + 2 C2H4

(6)

A fent említett mellékreakciók elkerülése érdekében a reakció során kis mennyiségű
ón-alkilt használtak [19-20]. Tapasztalataik szerint a 0,0025 mol/dm3 koncentráció esetén
nem léptek fel másodlagos reakciók. A hőmérséklet tekintetében pedig a maximum 35 °C-t
találták megfelelőnek, mert 50 °C felett szintén megjelentek a mellékreakciók mindkét fém
esetében.

Elektrokémiai fémadszorpció
Az adszorbeált fémek egyik jellemző tulajdonsága, hogy erősebben kötődnek az
idegen fém felületére, mint a saját kristályrácsukba, ezért pozitívabb potenciálon
oxidálódnak (Eads), mint saját tömbfázisú formájuk [16]. A fémionok kisülése útján
leválasztott, adszorbeált fémrétegek másik sajátossága –a szerves fémvegyületek
bomlásának eredményeként létrejövő adszorbeált fémrétegektől eltérően–, hogy azok nem
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teljesen kisült fématomokból épülnek fel, a fémrétegnek marad bizonyos ionos karaktere.
Az ionos karakter mértékét az elektroszorpciós vegyérték fejezi ki, mely akár tört szám is
lehet [21]. A fémadszorpció elektromos polarizációval, vagy anélkül is végbemehet. Az
elektromos polarizáció nélküli esetben elektrokémiai műveletek nélkül, kizárólag alkalmas
redox folyamat redukáló hatásának eredményeképpen megy végbe az adszorpció. Sok
iparilag jelentős esetben az elektromos polarizáció nem is jöhet szóba, mert a
katalizátorhordozó (pl. alumínium-oxid) nem vezeti az elektromos áramot. Amint fentebb
kiderült, az ipari reformáló katalizátor is ebbe a csoportba tartozik.
• Az

alapfémen

adszorbeált

hidrogén

ionizációjának

révén

végbemenő

fémadszorpció.
Azoknak a fémeknek a felületére, amelyek hidrogént is adszorbeálnak, az
adszorbeált hidrogén ionizációjának révén fématomok választhatók le. Ebben az
esetben az alapfémet először hidrogénnel kell telíteni, és az elektrolitban oldott
hidrogén eltávolítása után a leváló ionokat be kell juttatni az oldatba. Ekkor az
adszorbeált hidrogén egyidejű ionizációja és az alapfém elektródpotenciáljának
pozitív irányba történő elmozdulása mellett kialakul az adszorbeált fémréteg
[22-24]:
Men+ + γe = Meads(n-γ)+
+

Hads = H + e
Nem

nemesfémek

egyensúlyi

(7)

–

elektródpotenciálja

(8)
(EN)

a

fémadszorpció

körülményei között általában kisebb, mint a hidrogénnel telített alapfém (Pt, Pd
stb.) elektródpotenciálja, tehát tömbfázisú leválás nem várható ezeknek a fémeknek
az alapfémen előzetesen adszorbeált hidrogén ionizációjakor végbemenő
adszorpciójakor. Ha mellékreakciók nincsenek, az adszorbeált hidrogénnel
ekvivalens mennyiségű adszorbeált fém jelenik meg a felületen, a (7) és (8)
egyenletnek megfelelően.
Nemesfémek egyensúlyi elektródpotenciálja viszont általában sokkal pozitívabb,
mint a hidrogénnel telített alapfém potenciálja, ezért a fémadszorpció mellett
tömbfázisú leválás is várható, mert a leválás a túlfeszültség tartományában
kezdődik. A leváló fém ionjainak jelenlétében azonban a tömbfázisú fémkristályok
ionizálódnak és az adszorbeált fémréteg kialakul, tehát a (7) és a (8) reakció
kiegészül a tömbalakban levált fém ionizálódásával és a vele ekvivalens
mennyiségű adszorbeált atom leválásával [25].
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• A katalitikus diszproporcionálódás.
Változó vegyértékű fémionok alacsonyabb oxidációs fokú változatát használva,
adszorbeáló

fémfelület

jelenlétében,

adszorbeált

fémréteg

alakulhat

ki

diszproporció útján olyan esetekben is, ha egyébként homogén oldatban a
diszproporció nem lehetséges. Ilyen esetekben adszorbeált fémréteg alakul ki
idegen fémfelületeken külső elektronok forrásának igénybevétele nélkül. A
jelenség oka az, hogy az adszorbeált anyag termodinamikai állapota más, mint a
tömbfázis állapota, és ez bizonyos esetekben diszproporciót is eredményezhet [22].
• Fémadszorpció gázalakú hidrogénnel végzett polarizációval.
Pusztán gázalakú hidrogénnel is lehet az alapfémet polarizálni, ha az alapfémen a
gázalakú hidrogén ionizációja végbemegy. A módszerrel elsősorban nem
nemesfémek adszorpciója valósítható meg. Ha nemesfémeket akarunk leválasztani,
az adszorbeált fématomok leválása és a tömbfázisú leválás nehezen választható el.
• Az alapfém ionizációjának révén végbemenő fémadszorpció.
Kedvező kinetikai viszonyok fennforgása esetén fémréteg alakítható ki idegen
fémfelületeken az alapfém ionizálódásának révén végbemenő fémleválás útján is. A
fémadszorpciót eredményező folyamat valójában a cementálódás egyik különleges
esete [26]. Jó példa erre az arany adszorpciója platinán, ahol a fő folyamat az
adszorbeált hidrogén által végzett fémadszorpció míg az alapfém ionizációja
mintegy mellékreakcióként jelenik meg, megnövelve a levált arany mennyiségét
[27].
• Fémadszorpció bármilyen redukálóanyaggal végzett polarizáció útján.
Természetesen bármilyen szerves, vagy szervetlen redukálóanyag lehet az
elektronok forrása. A nemesfém-katalizátorok módosításának szempontjából
megítélve ezt a lehetőséget, a jelenlegi ismereteink alapján azt lehet állítani, hogy a
jövőben az egyszerű szerves molekulák redukálószerként való alkalmazása jöhet
számításba [28]. Tapasztalatok szerint például perrenát ionok redukciója metanollal
végbevihető sósavas közegben. 0,5 M kloridion koncentrációig a metanol
önmagában is használható, mint redukáló ágens, e fölött inkább csak az előzetesen
adszorbeált hidrogén által leválasztott rénium mennyiségét lehet vele megnövelni
[29]. Palládium leválasztásához ecetsavat használtak [30], de ebben az esetben az
adszorbeált Pd leválása után tömb fázisú palládium is kialakult a katalizátor
felületén. További vegyületek (metanol, formaldehid, hangyasav, etanol)
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vizsgálatakor kiderült, hogy a metanol és a formaldehid kivételével a
vegyületeknek nem volt észrevehető hatása a palládium adszorpciójára [31].
Technikai szempontból az alábbiakra kell ügyelni a módszer alkalmazása közben [7].
Az egyik legfontosabb követelmény az oxigénmentes inert gáz, oxigénmentes oldatok,
nagytisztaságú hidrogén (szintén oxigénmentes) használata a módosítás során, ugyanis
oxigén és víz egyidejű jelenléte káros módon befolyásolja az adszorbeált, de még nem
redukált fém tulajdonságait; az adszorbeált fém oxidációja következhet be:
Meads + n/4 O2 + n/2 H2O → Men+ + n OH–

(9)

Fontos a megfelelő reaktor alkalmazása, melyben a hidrogén adszorpció, fémadszorpció, a
katalizátor mosása és szárítása oxigénmentes körülmények között biztosítható [32-33]. A
hordozón lévő platinát a módosító reaktorba redukált állapotban kell bevinni, ezért
célszerű egy előzetes redukciós lépést beiktatni. Az adszorbeált fémréteg kialakítása vizes
oldatban történik. Mivel a legtöbb esetben a Pt/Al2O3 katalizátor eleve tartalmaz
kloridionokat, javasolt a módosító fém ionjait sósavas oldatban bevinni a rendszerbe, a
katalizátor egyéb anionokkal történő elszennyeződésének elkerülése érdekében.
A leváló módosító fém mennyisége elsősorban a platinán adszorbeált hidrogén
mennyiségétől függ. Egy körben a hidrogén mennyiségével ekvivalens mennyiségű fémet
tudunk felvinni a katalizátorra. Az adszorpció megismétlésével nagyjából az első körben
felvitt fém mennyiségével azonos mennyiségű fémet tudunk ismét a katalizátorra
leválasztani. Kimutatták, hogy a reakció gyorsasága miatt a reakcióidő megválasztása nem
alkalmas a fémmennyiség befolyásolására, ugyanis 5 perces, 1 napos és 3 napos
adszorpciós idő után lényegében azonos mennyiségű palládiumot mértek a platina
katalizátoron [7].
Megemlítendő, hogy az elektrokémiai fémadszorpció módszerét az irodalmi utalások
döntő többségében tudományos céllal vizsgálták. A vizsgálatok során ezért leggyakrabban
a könnyen vizsgálható platinázott platina elektródot használták, mint módosítandó fémet.
Az alapkutatási eredmények ezért csak bizonyos fenntartással kezelhetők hordozós
katalizátorok alkalmazása esetén. Nem tudjuk pontosan, hogy az adszorpció azonos
mechanizmussal megy-e végbe hordozós platinán. Nem tudjuk, hogy esetleges
mellékreakciók (pl. spillover, kölcsönhatás a hordozóval) befolyásolják-e, s ha igen,
milyen mértékben például a leváló fém mennyiségét.
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Módosító fémek hatása az alapkatalizátorra
Az előző részben vázolt módszerekkel tudunk módosító fémeket felvinni hordozós
platina katalizátorra. Az egyes fémek eltérő hatásmechanizmussal és eltérő módon hatnak
az alapkatalizátor tulajdonságaira. A főbb hatások a következők: geometrikus hatás,
elektronikus hatás, “ensemble hatás”, ligandum hatás, felületi diffúzió, savas helyek
mérgezése alkáli fémekkel. Az említett hatások, a diffúzió és a savas helyek mérgezésének
kivételével, főként a fémes centrumokra hatnak.
A katalitikus reakció a valóságban az aktív centrumokon játszódik le. Az aktív
centrumok állhatnak egy vagy több atomból, függően az adott reakciótól. A katalitikusan
aktív fém és a hordozó, ill. az aktív fém és a módosító fém kölcsönhatása befolyásolja az
atomok elektronikus környezetét. Ugyanis az elektronikus környezet nagymértékben
hatással van az adszorpció-deszorpció folyamatára. Ennek jelentősége akkor érthető, ha
megfontoljuk, hogy egy adott reakció lejátszódásához a reaktáns molekulának kellő
erősséggel kell kötődnie az aktív centrumhoz, hogy elégséges időt töltsön el a reakció
végbemeneteléhez. Ha viszont túlságosan erősen kötődik, akkor a termékmolekula nem tud
deszorbeálódni a felületről.
Az ensemble hatás lényege, hogy az aktív centrumot alkotó atomok száma, ill. azok
fizikai elrendeződése bizonyos esetekben befolyásolja a reakció végbemenetelét. A
szerkezet-érzékeny reakciók lejátszódásának gyakorisága (turnover frequency) függ az
aktív

centrumok

struktúrájától.

Ebben

az

esetben

a

reakciósebesség

függ

a

fémdiszperziótól, a katalizátor előállításától és nem arányos a fémfelülettel. A szerkezetérzéketlen reakciók esetében viszont a reakciósebesség arányos a fémfelülettel, és
független az aktív centrum környezetétől és kristálytani helyétől. A reformáló reakciók
némelyike szerkezet-érzéketlen, más része szerkezet- érzékeny, ezért a katalizátor-készítés
minden egyes apró lépése lényeges lehet a végső tulajdonságokat illetően. A
hidrogenolízist és a ciklizálódást például szerkezet-érzékeny reakciónak [34,35], míg a
ciklohexán dehidrogéneződését szerkezet-érzéketlen reakciónak találták [36,37].
A geometriai hatás lényege, hogy például valamilyen katalitikusan inaktív fém a
platina klaszterek felületére kerülve azt kisebb egységekre bontja és egyben megnöveli az
aktív centrumok számát, vagy szerkezet-érzékeny reakciók esetében akár éppen tönkreteszi
az aktív centrumot, a túlzott aprózódás miatt. Adott esetben [38] az eredmény az aktivitás
fokozódása volt; továbbá csökkent a kokszképződés, mert a kisebb klaszterek meggátolták
a szénhidrogén molekulák többpontos adszorpcióját a felületen.

14

Fontos megjegyezni, hogy nem minden esetben lehet pontosan meghatározni a
módosító fém hatását, illetve a különböző hatások egymással vegyesen is előfordulhatnak.
Az esetlegesen a hordozóra leváló, vagy diffúzióval oda vándorló módosító fém pedig
további, a savas helyek aktivitását befolyásoló hatással lehet a katalizátorra.
Egy általános, adatomok elektrokémiai felvitelével végzett példa esetében [39] úgy
találták, hogy a kén, réz, ólom és ón mérgezték a platina katalizátort a maleinsav
hidrogénezése során. A réz és a kén esetében ezt az ensemble hatással magyarázták, míg az
alacsony olvadáspontú ón és ólom esetében az adatomok felületi diffúziójával. A vas
átstrukturáló hatása viszont elősegítette a platina katalitikus aktivitását.
Több módosító fém hatását vizsgálták transzmissziós elektron mikroszkópiás, energia
diszperzív röntgen analízissel valamint oktán katalitikus reakciójával [40]. Úgy találták,
hogy az ón és a germánium geometriai hatás révén módosította a katalizátor tulajdonságait,
bár a tömbfázisú platina-ón és platina-germánium ötvözet kialakulása hozzájárult a
katalitikus rendszerek dezaktiválódásához. További két fém, az irídium és rénium esetében
a tapasztalatok szerint a fém rénium ill. irídium hozzájárult a koksz hidrogenolízisben
résztvevő aktív centrumok kialakulásában, s így a dezaktiválódással szembeni ellenálló
képesség növekedéséhez.
Bőséges magyar irodalma van a platinán adszorbeált hidrogén ionizációja révén
lejátszódó fémadszorpciónak. A kutatók tudományos alapossággal vizsgálták az
adszorbeált fém kialakulását a platina felületén. Az alapkutatások során leginkább
platinázott platina elektródot használtak, mert ebben az esetben a legegyszerűbb az egyes
vizsgálatok elvégzése (konstans áramú és potenciodinamikus töltésgörbék felvétele).
Többnyire sósavas közegben végezték a reakciókat [41-42, 44-46, 48-50], de kénsavas
[47] és perklórsavas [41, 43-44, 50] közegben történő leválasztásra is van példa. A közeg
megválasztásánál az egyik szempont a használt fémsó kémiai összetétele. Például, ha az
illető fém kloridját használják a módosítás során, akkor ésszerű sósavas közegben végezni
a módosítást, idegen ionok bevitelének elkerülése céljából. A tapasztalatok szerint egyes
esetekben a fémes fázis leválása után, a fémes fázis adszorbeált fémmé történő átalakulása
révén alakul ki az adszorbeált fémréteg [43]. Más esetekben eredendően adszorbeált fém
válik le a módosítás során [49]. A két típus közötti határvonalat a platina potenciálja
határozza meg. Ugyanis abban az esetben, amikor a fémionok bevitelekor az
adszorbeálódó fém reverzibilis Nernst-potenciáljánál negatívabb a platina potenciálja,
akkor az adszorbeált fémréteg kialakulása mellett lehetőség van fémes leválásra is. Ebből
következik, hogy adszorbeált fém mindig a reverzibilis Nernst-potenciálnál pozitívabb
potenciálon oxidálódik. A vizsgálatok során az érdeklődés homlokterébe az ón [51], ólom
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[41-42, 50], bizmut [43-46], palládium [46], ruténium [49], ezüst [43], réz [43, 46] és
rénium [47-48] került. Vizsgálták az egyes adszorbeált fémek helyigényét (ón: 2,2 [41-42],
ólom:

1,9

ill.

2,3

[41,

50],

bizmut:

2

[43, 45], ruténium: 1,8 [49]), vagyis, hogy egy adszorbeált fématom hány adszorbeált
hidrogénatom helyét foglalja el a platina felületén. Vizsgálták az ón katalitikus
diszproporcionálódását [41-42], a közeg hatását bizmut adszorpciójára [44], a hőkezelés
hatását bizmuttal módosított katalizátorra [45].
Gyakran vizsgálták a nemesfémek viselkedését is különböző reakciókban. Ezek
alapján megállapíthatjuk, hogy általánosságban a következő sorrendet lehet felállítani
destruktív reakciókban (pl. a hidrogenolízis) mutatott aktivitásuk szerint [52-53]:
Ru > Rh, Ir > Os >> Pt > Pd. A sorrend oka valószínűleg a fémek többszörös kötést
kialakító képességében keresendő. A nem destruktív reakciók sorrendje pedig nagyjából
ezzel ellentétes [54].
Ón. Az egyik leggyakrabban kutatott módosító az ón. Jelentősége azonban nem csak
ezen mérhető le, hanem azon is, hogy a jelenleg iparilag alkalmazott katalizátorok között is
nagy szerepe van. A kutatásaim során használt alapkatalizátor szintén platinát és ónt
tartalmazott. Jellemző az irodalomra, hogy egészen komoly számban foglalkoznak a
beépítésre került ón oxidációs állapotával. Ennek az oka, hogy a platina-ón katalizátor
esetében nem egyértelmű az ón oxidációs állapota. Az egyes kutatók eredményei eltérnek
egymástól, attól függően, hogy ki milyen technikával vizsgálta a katalizátort, ill. milyen
paraméterek mellett. Elektron mikrodiffrakciós mérések eredménye arról árulkodik, hogy
az ón +2 oxidációs állapotban van jelen, míg Pt-Sn ötvözet jelenlétét nem sikerült
kimutatni [55], ugyanakkor viszont XRD méréssel 1:1 arányú ötvözetet mutattak ki [57].
XPS mérések alapján a platina állapotától függetlenül az ónt csak ionos formában találták
[56].
Az ón oxidációs állapotától függetlenül megállapítható, hogy az ón jelenléte
módosíthatja a sav katalizálta reakciókat, ionjának jelenléte a platinán pedig befolyásolja
az aromatizáció és hidrokrakkoló reakciók szelektivitásának arányát. Nem ismert, hogy a
platina-ón ötvözet aktív-e hidrogén, ill. szénhidrogének adszorpciójában [58]. Szigorúbb
körülmények

között,

egyfémes

platina

katalizátorhoz

képest

a

kokszképződés

visszaszorulását írták le számos esetben. Magasabb szénatomszámú kiindulási molekulák
esetében ez még számottevőbb, mint alacsonyabb szénatomszám esetén [59]. A kutatók
egyik csoportja a magyarázatát az ensemble méretének hatásra építi: szerintük az ón
hatására kialakuló kisebb platina együttesek sokkal kisebb hidrogenolizáló aktivitást
mutatnak, míg a dehidrogéneződés és a dehidrociklizáció kisebb felesleggel megy végbe
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[60]. A másik csoport úgy gondolja, hogy az ónnak a platinára gyakorolt kedvező hatása a
fémes ón és platina elektronikus kölcsönhatásának eredménye [61].
Utóbbi kutatók úgy találták, hogy ón hozzáadása nagymértékben növelte a platina
aktivitását és csökkentette a deaktiválódás fokát paraffinok dehidrociklizációjának során.
Mások tapasztalatai szerint a platina diszperzitását jelentősen növelte a módosítás, s így
20-25 Å méretű klaszterek alakultak ki. Ennek hatására nagy aromásképződési
szelektivitást tapasztaltak paraffinok dehidrociklizációjakor [62]. Egy szabadalom szerint
[63] a maximális aktivitást akkor tapasztalhatjuk, amikor az ón-platina atomaránya 3-4
körül van a katalizátoron. A szabadalom szerint inkább a diszperz, a röntgen vizsgálatok
szerint amorf platina a felelős a katalitikus aktivitásért, mintsem a platina-ón ötvözet.
Magyar kutatók is vizsgálták ón hatását platina katalizátorra [51]. Többféleképpen
állították elő a Pt-Sn/Al2O3 katalizátort. Egyrészt az előzetesen adszorbeált hidrogén
ionizációja révén, másrészt szerves ónvegyületek adszorpciójával, harmadrészt pedig úgy,
hogy erős hordozó-ón kölcsönhatás alakuljon ki. Kalcinálás nélküli esetben hexán
reakciója során az alábbi ón típusok mutathatók ki a katalizátoron.
•

Legfelső platinarétegben elhelyezkedő ón, pozitív kétfémes hatást okozva;

•

A platina bizonyos helyeihez erősen kötődő ón, mely negatív hatással van a
katalizátorra a szénhidrogén kemiszorpciós helyek blokkolása révén;

•

A hordozóhoz gyengén kötődő ón, erősen csökkentve a katalizátor aktivitását, és
növelve a hidrogenolízis szelektivitását;

•

Hordozóhoz erősen kötődő ón, az izomerizáció és hidrogenolízis jelentős csökkenését
vonva maga után és növelve a telítetlen termékek mennyiségét.
Platina-ón kétfémes katalizátor esetén (de általában, irídium, germánium és rénium

hozzáadása esetén is) a tapasztalatok szerint a kokszképződés visszaszorult [64] a
módosító fém hatására. A kutatók azonban a legnagyobb előnyt mégsem az abszolút
kokszmennyiség csökkenésében, hanem a kívánatos reakciókért felelős aktív helyeken
lerakodó koksz mennyiségének szabályzásában látják. Például a nem kívánatos
krakkolódási reakciók hamar visszaszorultak a kezdeti kokszlerakódás következtében, míg
az izomerizálódási és aromatizálódási reakciók nagyobb hangsúlyt kaptak a katalizátor
parciális deaktiválódásából kifolyólag.
Előbbi kutatók vizsgálták heptán reformálását platina, ón és platina-ón katalizátoron
[60]. A módosítás hatására nőtt a katalizátor stabilitása és az aromáshozam. A változásokat
az ón elektronikus vagy ensemble hatásának tulajdonították, ill. a kettő kombinációjának.
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Speciális szol-gél eljárással állított elő különböző összetételű kétfémes platina-ón
katalizátort egy mexikói kutatócsoport [65-66]. Az ilyen módon előállított katalizátoron a
platina diszperzitása 90% körüli volt. Ammónia adszorpciós vizsgálatokkal kiderítették,
hogy az ón-alumínium-oxid szol-gél eljárás során kevesebb savas hely képződött, mint az
alumínium-oxid szol-gél eljárás során. Heptán dehidrociklizációs vizsgálatából kiderült,
hogy a szol-gél módszerrel előállított katalizátornak nagyobb az aktivitása, mint a
hagyományos egymást követő impregnálással kapott katalizátornak. Ráadásul meglepő
módon a szol-gél katalizátor benzol-szelektivitása 54%-kal kisebb volt, mint a
hagyományosé, míg a tiofén mérgeződéssel szembeni ellenálló képessége jobb volt.
További katalitikus vizsgálatokból nyilvánvalóvá vált, hogy az új katalizátor toluol
dezalkilálási szelektivitása nagyon kicsi. A tapasztaltak magyarázatát az ón hordozó
savasságát módosító hatásában vélték megtalálni, továbbá az alacsony tiofén érzékenység
rávilágít egy meglévő platina/ón-alumínium-oxid kölcsönhatásra is.
Indiai kutatók hidrogén-oxigén titrálással próbálták meghatározni a platina
diszperzitását [67]. Az ezzel kapcsolatos problémák szintén abból adódtak, hogy nem
ismert pontosan az ón oxidációs állapota. A hordozós platina katalizátor esetében
alkalmazott hidrogén-oxigén kemiszorpciót ill. titrálást alkalmazták a platina-ón kétfémes
esetben. A tapasztalataik szerint az ónnak mintegy 15%-a fémes állapotban van, ez kis rész
viszont a titrálás során hozzájárul az oxigénfelvételhez. A tapasztalatok eredményeképpen
azt kellett megállapítaniuk, hogy az alkalmazott módszer nem alkalmas a platina
diszperzitásának megállapítására. Az általam használt referencia katalizátor szintén
tartalmaz ónt, ezért e fenti közlemény fontos információt tartalmaz eredményeim
kiértékelése szempontjából.
Kutatásaim szempontjából bizakodásra okot adó közlemény jelent meg, melyben a
szerzők arról tesznek bizonyságot, hogy az általuk előállított katalizátornak magas volt az
izomerizáló, míg alacsony az aromatizáló szelektivitása [68]. A vizsgálatok során
kétféleképpen állították elő a katalizátorokat. Egyrészt hagyományos koimpregnálással,
másrészt kétfémes komplexből. A hagyományos katalizátornak jobb volt a hosszú távú
stabilitása, a komplexből előállított viszont magasabb izoparaffin szelektivitást mutatott. A
kapott eredményeket a geometriai modell segítségével sikerült magyarázni, míg az
elektronikus kölcsönhatások ebben az esetben kisebb arányban szerepeltek.
Rénium. A rénium az ón mellett a másik leggyakrabban vizsgált módosító fém,
szintén nagy ipari jelentőséggel bír. Az elmúlt években többnyire platina-rénium kétfémes
katalizátorokat használtak az iparban. Szemben az ónnal, a réniumra vonatkozó
információk egyértelműbbek a módosító fém oxidációs állapotára vonatkozóan. Utalások
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szerint [69-70] a rénium fémes formában van jelen a katalizátoron, és feltehetően
ötvöződik a platinával. A két fém hatása azonban nem adódik egyszerűen össze. A két fém
egy része részt vesz a másik fémmel alkotott kölcsönhatásban, míg a másik rész a másik
fémtől függetlenül fejti ki hatását. A kutatók tapasztalata szerint a rénium 25
atomszázalékos arányig a ciklopentán hidrogenolízisének terméke csak pentán, míg ennél
magasabb rénium tartalomnál megnövekszik a metán, etán, propán és bután mennyisége.
Egyes más szerzők ugyan a rénium oxid formáját írják le [71], de egy későbbi
eredmény rávilágít az oxidált és a fémes forma kapcsolatára [72]. Eszerint nedvesség
hatására a rénium-oxid a platina centrumok közelébe vándorol, melyek a hidrogénes
kezelés során katalizálják a rénium-oxid redukcióját fém réniummá.
Általánosnak mondható az a tapasztalat az egyes kutatócsoportok részéről, hogy a
rénium csökkeni a kokszképződést, vagyis hosszabb ciklusidővel lehet használni az ilyen
típusú katalizátort, mint az egyfémes platinát. A hatásmechanizmust illetően azonban már
eltérnek az álláspontok.
Az egyik kutatócsoport többféle katalizátor hatását hasonlította össze [73]. Ezek a
következők voltak: Pt/Al2O3, Pt-Re/Al2O3, ill. Pt/Al2O3 és Re/Al2O3 keveréke. Az utóbbi
keveréket hasonlóan aktívnak és stabilnak találták, mint a koimpregnálással készített
kétfémes

katalizátor.

A

reakció

után

elvégezték

a

fizikailag

szétválogatott

katalizátorszemcsék elemanalízisét, melynek eredményeképpen megállapították, hogy a
reakció közben nem történik migráció, vagyis csak platinát, ill. réniumot mutattak ki az
egyes mintákon. Ennek alapján azt a következtetést vonták le, hogy lehetőség van az
ötvözetképződésre, ill. igazolva látták az elképzelést, hogy a rénium módosítja a
kokszképződést, és hogy elősegíti a koksz prekurzorok eltávolítását a felületről.
Ezzel szemben egy másik kutatócsoport [74] tapasztalata szerint a Pt/Al2O3 és
Re/Al2O3 fizikai keverékének jelentősen eltérő tulajdonságai vannak, mint abban az
esetben, amikor a két fém azonos hordozón található. Az utóbbi ugyanis magas
hidrogenolizáló szelektivitást mutatott, melyet a kutatók a platina-rénium ötvözetnek
tulajdonítottak. Az azonban világosan kitűnik az irodalomból, hogy a külön hordozóra
felvitt rénium közrejátszik a kevésbé makacs koksz prekurzorok eltávolításában. Tehát a
ligandum és az “ensemble” hatáson túlmenően, melyek csak a koimpregnált, közös
hordozójú katalizátor esetén működnek, egy más, a rénium tulajdonságaiból következő
hatása lép fel, mely gátolja a kokszlerakódást.
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A rénium fő hatása, hogy meghosszabbítja a katalizátor élettartamát. Tapasztalatok
szerint a platina-rénium katalizátor nagyobb aktivitást mutat, mint az egyfémes
katalizátorok, még abban az esetben is, amikor a két katalizátor egyforma mennyiségű
kokszot tartalmaz. Így tehát a rénium hatása akkor válik világossá, ha hosszabb ideig
tesszük ki szénhidrogén expozíciónak, ill. ha már egy bizonyos mennyiségű szénszerű
lerakódás összegyűlt a katalizátor felületén. Ugyanis a platina felület tisztán és
lerakódásmentesen marad a platina-rénium katalizátor esetében a rénium hatására.
Következésképpen az a hőmérséklet, amelyen a reaktort üzemeltetni kell annak érdekében,
hogy tartani tudjunk egy adott aktivitás szintet, kisebb a kétfémes esetben, mint az
egyfémes platina esetében [75].
Konkrét reakcióban vizsgálva a rénium szerepét a Reading-i egyetem kutatói úgy
találták, hogy a ciklopentadién reakciójában a platina sokkal nagyobb aktivitással
rendelkezik mind a hidrogenolízis, mind a hidrogénezés terén, mint a rénium [76]. Ezek
alapján azt valószínűsítették, hogy a rénium szerepe a reakcióban nem a ciklopentadién
hidrogenolízisének elősegítése paraffinokká, hanem feltételezhetően a diének szelektív
hidrogénezése alkénekké.
Francia kutatócsoport széleskörűen vizsgálta a rénium-platina rendszert. Többek
között az általam használt fémadszorpciós módszerrel is állítottak elő kétfémes katalizátort
[77]. Az alumínium-oxid hordozós platina katalizátort hidrogénnel telítették a fentebb
vázolt eljárás segítségével, majd perrenát ionokat tartalmazó oldattal érintkeztették, savas
közegben. Úgy találták, hogy a savkoncentráció befolyásolta a rénium maximális
mennyiségét. A módosítás hatására kétfémes részecskék keletkeznek. A két fém közötti
kölcsönhatás azonban a 450 ºC-on végrehajtott hőkezelés hatására részben megszűnik. A
hőkezelésnek e hatása kloridtartalmú mintákon még szembetűnőbb. Az aktiválási lépés
(hidrogénes kezelés 500 ºC környékén) éppen ellentétes hatást vált ki kis diszperzitású
alapkatalizátorra felvitt magas rénium mennyiség esetén. A módosítás során használt sav
minőségének függvényében eltérő kinetikát tapasztaltak. Salétromsav használata esetén a
kezdeti reakciósebesség nagyobb volt, egy órás reakcióidő után viszont a sósavban végzett
módosítás során vált le több rénium. A két sav eltérő viselkedése azzal magyarázható,
hogy a kloridionok és a platina felület között erősebb kölcsönhatás alakul ki, mint a
nitrátionok és a platina között, és ez az erősebb kölcsönhatás gátolja a rénium közvetlen
leválását a platina felszínére. A feltételezést alátámasztja a ciklopentán hidrogenolízisének
eredménye is, mely szerint a maximális aktivitást alacsonyabb rénium koncentráció mellett
mérték, vagyis amikor salétromsavas közegben történt a leválasztás.
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A fenti kutatócsoport vizsgálta a kloridionok koncentrációjának hatását a platinarénium kölcsönhatásra és a kokszképződésre is [78]. Ez esetben koimpregnálással készített
katalizátort használtak. Összhangban más kutatókkal megállapították, hogy a klór gátolja a
platina-rénium kölcsönhatást és csökkenti a kokszlerakódást a fémes helyeken. A platinarénium kölcsönhatás erősödésével viszont csökken a koksz okozta deaktiválódás mértéke.
Egy további közleményben a platina és a rénium kölcsönhatásának aktivitásra és
szelektivitásra

gyakorolt

hatásáról

számolnak

be

[79].

Összehasonlították

az

impregnálással és a fémadszorpcióval készített kétfémes katalizátorokat. Szulfidálás után a
fémadszorpcióval készített katalizátor mutatta a nagyobb dehidrociklizációs szelektivitást
heptán reakciójában.
A réniummal módosított katalizátor hatását vizsgálták katalitikus reakcióban, amikor
C5-C10 paraffinokat és ciklopentánt vezettek a katalizátorra [80]. Az eredmények szerint az
egyfémes platina katalizátor volt a legaktívabb a hidrokrakkolás, a platina-rénium az
aromatizálás, míg a platina-germánium az izomerizálás tekintetében. Egy másik esetben
hexán reakcióját vizsgálták [81], s a fémadszorpciós módszerrel előállított, réniummal
módosított katalizátor nagyobb aktivitást produkált és a benzol, ill. i-hexán szelektivitása
magasabb volt, mint az alap katalizátoré.
Szulfidálás hatását ugyan nem vizsgáltam kísérleteim során, de egy nemrégiben
megjelent közlemény szulfidálási kísérletek nyomán hasznos eredményekre jut a platinarénium kölcsönhatást illetően [82]. A kísérletek során a változásokat EXAFS mérésekkel
követték nyomon. Az egyfémes platina katalizátor esetében szulfidálás, és a szulfidálást
követő redukció (a reverzibilisen megkötődött kén eltávolítása céljából) hatására a platinaplatina kötések száma jelentősen lecsökkent, 4,5-es értékről 1,5-es értékre. Továbbá
jelentős mennyiségű ként találtak a platina atomok szomszédságában, platina atomonként
átlagosan három kén atomot. Ezzel szemben a platina-rénium kétfémes rendszerben a
platina atomok szomszédságában csupán átlag egy kén atomot találtak és a platina-platina
kötések számában sem volt érzékelhető csökkenés. A réniumra vonatkozó párhuzamos
mérések során kiderült, hogy a kén atomok előszeretettel kötődnek a rénium atomokhoz
(két kén atom rénium atomonként). Ipari használat során valamennyi kén mindig van az
alapanyagban, tehát a fenti tapasztalat hosszabb élettartamú katalizátort ígér, eltekintve a
kokszolódás okozta aktivitásvesztéstől.
Irídium. Az irídium, mint módosító fém sok kutató figyelmét magára vonta, bár ipari
alkalmazása nem túl gyakori. Az érdeklődés oka, hogy az irídium sok tekintetben hasonlít
a platinára, noha néhány jelentős eltérés is tapasztalható a fizikai tulajdonságaikban. Ilyen
különbség van például olvadáspontjaik, párolgáshőik vagy a felületi feszültségeik között.
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A különbségek jelzik, hogy az irídium esetében erősebbek a fém-fém közti
kölcsönhatások, mint a platina esetében. Irodalmi utalások szerint [83] nincs
termodinamikai bizonyíték arra, hogy létezne platina-irídium rendezett fázis. A két fém
egymásban való oldhatósága is korlátozott. Míg a katalizált reakciók szempontjából az
egyfémes platina katalizátornak kimagasló a naftén aromatizáló szelektivitása, addig
kétfémes platina-irídium katalizátor nagyobb szelektivitású a paraffin izomerizálást és
dehidrociklizálódást tekintve. Mindez annak ellenére igaz, hogy az irídiumnak önmagában
alacsony az izomerizáló aktivitása és erősebben hidrokrakkol, mint a platina [84]. Más
szerzők [85] az irídium platinára gyakorolt jótékony hatását abban látják, hogy az irídium
hígítja a platinát, minek következtében kevesebb koksz prekurzor képződik a fémfelületen.
Megint mások [83] a csökkent mértékű kokszképződést az irídium nagyobb hidrogenizáló
aktivitásával hozzák összefüggésbe. Tapasztalataik szerint, ha a koksz kialakult, akkor az
irídium, vagy irídiumban gazdagabb klaszterekről hidrogénes kezelés hatására könnyebben
eltávolítható a koksz.
Visszatérve az irídium reformáló reakciókat befolyásoló szerepére, a fentiekkel
összhangban más kutatók is úgy tapasztalták [86], hogy az irídiumnak nagyobb a
hidrogenizáló aktivitása a platináénál. A kisebb mértékű koksz prekurzor képződésére azt a
magyarázatot adják, hogy az irídium-szén kötés erős, s ezért a szén-szén kötések
kialakulása némileg gátolt. A szén-szén kötések hiánya viszont megkönnyíti a metán
képződését hidrogénes kezelés során. Kiderült továbbá [83], hogy a platinára rakódott
szénatomok valószínűleg átvándorolnak az irídium centrumokra, ahol már könnyebben
hidrogéneződnek.
Hexán reakcióját vizsgálták különböző módon előállított platina, irídium és platinairídium kétfémes katalizátoron [87]. Hagyományos impregnálással és szol-gél módszerrel
állították elő az egyfémes katalizátorokat, míg a kétfémes minták koimpregnálással és
kétfémes komplex prekurzor felhasználásával készültek. A hidrogén nyomásának
növelésével nőtt az irídium katalizátor aktivitása és a hidrogenolizáló hatása. A kiindulási
molekula épen maradása mellett kialakult termékek (hexán izomerek, metil-ciklopentán,
benzol, hexének) a platina katalizátorhoz hasonlóan maximumos görbe szerint képződtek a
hidrogénnyomás függvényében az irídium katalizátoron. A szol-gél technikával készített
katalizátorok hatékonyabbak voltak a tördelődés nélkül végbemenő reakciók esetében,
mint az impregnálással készült megfelelőik.
A kutatások egyik újabb irányát képviselik a zeolit hordozós katalizátorok. Az ilyen
típusú katalizátoroknak ugyan különösebb ipari jelentősége a reformálásban napjainkban
még nincs, de a velük szerzett tapasztalatok esetleg segíthetnek az alumínium-oxid
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hordozós esetben. Koreai kutatók zeolit és alumínium-oxid hordozós platina-irídium
kétfémes katalizátorokat hasonlítottak össze [88]. Az összes katalizátort impregnálással
készítették, míg a reakciókat atmoszférikus nyomáson hajtották végre. Az irídium
katalizátorral szemben tapasztalataik szerint a kétfémes katalizátorok nem szenvedtek
oxidatív agglomerizációt. A katalitikus tulajdonságaik pedig, mint az aktivitás,
szelektivitás, eléggé különböztek az egyfémes katalizátorokétól. A zeolit hordozós
katalizátornak magas izomerizációs aktivitása volt, míg az alumínium-oxid hordozós
katalizátornak inkább a dehidrociklizációs tulajdonsága volt szembetűnő. A szerencsés
reakcióstruktúra mellett azonban a zeolit hordozós katalizátornak gyenge volt a stabilitása,
és hamar dezaktiválódott. Végső összefoglalásként azt állapították meg, hogy a zeolitra
egyenlő arányban felvitt platina és irídium hatására magas oktánszámú reformátumot
kaptak, melyben alacsonyabb volt az aromások, és magasabb az izoparaffinok mennyisége.
Egy korábbi publikáció ezzel szemben az irídium agglomerizációjáról tudósít [89].
Eszerint az irídium sokkal érzékenyebb oxidációval szembeni agglomerizációra, mint a
platina. Mindamellett, hogy az agglomerizáció során nagyméretű irídium-oxid kristályok
alakultak ki, az irídium egy része megmaradt kisméretű, jól diszpergált állapotában. A
katalizátorokat adszorpciós mérésekkel vizsgálták. Ennek során magas hidrogén
adszorpciós értékeket kaptak. Kimutatták, hogy ez a nagy diszperzitású irídiumnak
köszönhető, és nem a hidrogén spillover eredménye. A mérések során tapasztaltakból azt a
következtetést is leszűrték, hogy az irídium és a platina adszorpciós tulajdonságai
egymástól függetlenül hatnak. Heptán tesztreakciója során kiderült, hogy a friss platinairídium katalizátor mintegy 3-4-szer nagyobb dehidrociklizációs aktivitást mutat, mint az
egyfémes platina. Az agglomerizáció növekedésével ez a különbség fokozatosan csökken.
Vizsgálták alapbenzinnel is a két katalizátort. Ennek során a heptán reakciójához teljesen
hasonló eredményre jutottak, vagyis a kétfémes katalizátor magasabb dehidrociklizációs
szelektivitást mutat, de ez a növekvő agglomerizációval arányosan csökken az egyfémes
platinához képest.
Egyiptomi kutatócsoport közölt nemrég kutatási adatokat különböző fémekkel
módosított katalizátorokról [90]. Egyenlő arányban vitték fel a platina mellé a következő
fémeket: irídium, rénium, ródium, urán. Pentán és hexán hidrokonverzióját, valamint a
klorid-tartalom optimumát vizsgálták. Tapasztalataik szerint a klorid-tartalom optimuma
3 %-nál van. Az egyfémes katalizátorok közül a rénium és az urán hatástalannak bizonyult
a fent említett szénhidrogének hidrokonverziója során. A platina, irídium és ródium
viszont hatásos volt. A konverzió szempontjából a következő sorrendet lehetett felállítani a
kétfémes katalizátorok között: Pt-Rh, >Pt-Ir, >Pt-Re, >Pt-U. Az uránnal módosított
katalizátornak alig volt hatása. A szelektivitások az alábbiak szerint változtak izomerizálás

23

és dehidrociklizáció esetében: Pt-U, >Pt-Ir, >Pt-Re, >Pt-Rh. A lánctördeléssel járó
reakciók esetében (hidrokrakk és hidrogenolízis) pedig a következő sorrend alakult ki: PtRh, >Pt-Ir, >Pt-U, >Pt-Re.
A palládiumról, mint módosító fémről az alábbiakat találjuk az irodalomban.
Egyfémes alumínium-oxid hordozós palládium esetében a magas hőmérsékletű redukció
elősegíti a palládium és a hordozó közötti kölcsönhatások kialakulását. A kölcsönhatás
során olyan spécieszek alakulnak ki, melyek nagyon aktívak szénhidrogének
izomerizációjában [91]. Sósavas közegben vizsgálták palládium felvitelét platina
katalizátorra. Hatására az adszorbeált hidrogén mennyisége csökkent a katalizátoron, mert
az adszorbeált palládium helyigénye másfélszerese a platináénak [23]. Hexán
dehidrociklizációja és pentán izomerizációja során vizsgálták a kapott kétfémes
katalizátorokat [92-96]. A pentán izomerizációs kísérletek során az aktivitás és a
szelektivitás is csökkent. A hexán dehidrociklizációs kísérletek során viszont a kétfémes
katalizátor kisebb hidrokrakkolási aktivitást mutatott, míg a benzol és i-hexán
képződésének szelektivitása ezzel párhuzamosan megnőtt. Egy másik kutatócsoport
mérései szerint szilícium-oxid hordozós platina-palládium katalizátoron a pentán
ciklizációja nagyobb volt, mint a tiszta fémeken [97]. C6 molekulák vizsgálata során a
platina ill. palládium ekvimoláris összetételénél a katalizátoraktivitásnak minimuma volt,
ugyanakkor az izomerizáló szelektivitás maximumot mutatott.
Az önmagában alkalmazott aranyat inaktív fémként tartják számon, ezért eddig
viszonylag ritkán szerepelt ipari eljárásokban katalizátorok komponenseként. Az
érdeklődés az utóbbi időben fordult felé, amire bizonyíték egy nemrégiben megjelent
részletes összefoglaló írás “Catalysis by Gold” címmel [98]. Aranyat használtak módosító
fémként fémadszorpciós eljárás során [27]. Az arany platinánál nemesebb volta miatt
ebben az esetben számolni kell a platina ionizációja révén leváló arany mennyiségével is.
A módosítás során az adszorbeált hidrogén mennyiségének megfelelő aranynál több is
leválhat, vagyis egyfajta túlmódosítás történik a katalizátorkészítés során. A klasszikus
koimpregnálási módszerrel előállított kétfémes katalizátor esetében a legfőbb eredmény a
diszperzitás nagymértékű növekedése volt [99]. A nagy diszperzitásból adódóan az
aktivitás
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dehidrogéneződésének szelektivitása is nőtt az aranytartalom növekedésével. Amerikai
kutatók platina filmre vittek fel aranyat, s ennek hatását vizsgálták [100]. Megállapították,
hogy arany hozzáadásának hatására az összes vizsgált reakció aránya csökkent. Az
izomerizáció kb. lineárisan csökkent az arany borítottsággal, míg a hidrogenolízis és
dehidrociklizáció egymáshoz hasonlóan, de az izomerizációnál nagyobb mértékben
csökkent. Összességében tehát az izomerizáció szelektivitása nőtt. Magyarázat a
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tapasztaltakra, hogy különböző felületi helyek felelősen az izomerizációért ill. a
hidrogenolízisért/dehidrociklizációért. A következő csoport szilícium-oxid hordozós
katalizátort vizsgált és megállapította, hogy nincs bizonyíték a platina és arany
ötvöződésére (röntgendiffrakciós mérések alapján), de a két fém közti kölcsönhatásra
utalnak a katalitikus eredmények [101]. Az előzőhöz hasonlóan szilícium-oxid hordozós
katalizátort használtak egy másik laboratóriumban, de kétfémes prekurzorok révén
állították elő a katalizátort [102]. A módszerrel egyenletesen kis méretű klasztereket
kaptak, nagy platina diszperzitással. A katalizátor szelektivitása megnőtt a krakkolódási
reakciók irányában, míg csökkent a nem destruktív reakciók és a dehidrociklizáció
esetében, továbbá a kétfémes katalizátornak jelentősen megnőtt a deaktiválódással
szembeni ellenálló képessége. A krakkolódási reakciók növekedését tapasztalták mások is
[103]. Ugyanakkor az ő esetükben az izomerizáció szelektivitása is nőtt. Ezeket a
változásokat geometriai hatással magyarázták, mely a két fém relatív eloszlásából adódott.
A bizmut a közfelfogás szerint egyike az ismert katalizátormérgeknek. Ennek ellenére
több szabadalomban is felbukkan, mint módosító fém, s a szabadalmi leírások szerint
hatása kedvező a reformáló katalizátor tulajdonságaira [104-105]. Az idézett szabadalmak
impregnálási módszerrel állították elő a katalizátorokat. Elektrokémiai módszerrel is
készítettek már bizmuttal módosított katalizátort [95-96]. Tapasztalatok szerint a pentán
reakciójában a katalizátor aktivitása csökkent ugyan, de i-pentán szelektivitása nőtt.
Továbbá a krakkolódási reakciók aránya is csökkent. A kutatók valószínűsítik, hogy a
bizmut lassan deszorbeálódott a katalizátor felszínéről.
A tellúr a bizmuthoz hasonlóan a katalizátormérgek csoportjába sorolható. A
katalizátormérgek alkalmazása a módosítások során bizonnyal annak köszönhető, hogy a
kutatók bíznak a mérgezés szelektív jellegében, ezáltal a termékstruktúra kedvező
alakulásában. A kutatások új útra terelésének meg is volt az eredménye [106], hiszen
belorusz kutatók mérései szerint az impregnálás során felvitt tellúr az alapkatalizátorhoz
képest megnöveli a termékben az izoparaffin/aromás arányt. Oktán teszt alapanyag és
0,1% tellúr alkalmazása esetén az aromástartalom 28%-ról 17%-ra csökkent, míg az
izoparaffinok mennyisége 17%-ról 29%-ra nőtt. Meg kell jegyezni azonban, hogy eme
kedvező szelektivitások mellett a hidrokrakkolódási reakciók aránya a duplájára, 12%-ról
23%-ra nőtt.
Az antimon szintén inkább a katalizátort mérgező oldaláról ismert. Ennek ellenére
ciklohexán reakciójában vizsgálva az antimonnal módosított reformáló katalizátort [107],
megállapították, hogy az antimon gátolja a hidrogén, viszont elősegíti az oxigén
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adszorpcióját. Hagyományos reformálási hőmérsékleten pedig 1:1-2:1 antimon-platina
atomarány esetén jelentősen megnöveli a benzol-szelektivitást.
Cirkóniummal módosított katalizátort vizsgálva heptán reakciójában megállapították,
hogy a cirkónium növeli a katalizátor stabilitását és az aromás hozamot. Viszont csökkenti
a hidrogenolízis és az izomerizáció arányát [108].
A platina alkalmazása előtti időben króm- és molibdén-oxidokat használtak a
reformálás során. Valószínűleg innen származhatott az ötlet a krómnak, mint módosító
fémnek az alkalmazására [109]. A kísérletek során 4-8%-os mennyiségben vitték fel a
króm-oxidot az alapkatalizátorra. Az eredmény az alábbi volt: a platina katalizátor
hidrogénező-dehidrogénező tulajdonsága visszaszorult, míg a stabilitása és szelektivitása
változott. A tapasztalt hatásokat a króm elektrondonor jellegével magyarázták. A
módosítás során a króm elektronokat ad át az elektronszegény platinának, s így nő a
platina elektron-sűrűsége. Egy másik kutatócsoport pedig a hidrogenolízis visszaszorulását
jelentette [110].
Molibdén és wolfram módosította katalizátorok esetében kétségesnek találták a
kutatók a molibdén- és volfrám-oxidok redukcióját. Ez növeli a bizonytalanságot, mert
alumínium-oxid hordozón az oxidok tönkretehetik a savas helyeket, ráadásul wolfram
hozzáadása a katalizátorhoz visszaszorítja az izomerizációt, és elősegíti a hidrogenolízist
[111]. Egy másik kutatócsoport hasonló eredményre jutott oktán reformálását vizsgálva
[112]. Míg a platina redukált, addig a wolfram oxidált állapotban van jelen, és a csökkenti
a platina fémes tulajdonságait (hidrogén adszorpció, dehidrogénező aktivitás), ill. növeli a
dehidrociklizációt és a stabilitást. Egyiptomi kutatók benzol hidrogénezését és heptán
izomerizálódását vizsgálták platina-wolfram katalizátoron [113]. Benzol hidrogénezési
reakciójában a wolfram növelte az aktivitást. Heptán esetében viszont nagymértékben
csökkentette az izomerizálódási, de a hidrokrakkolódási aktivitást is. Mások 3-metil-hexán
reformálását vizsgálták [114]. Alacsony wolfram mennyiség esetén az aromatizáció
aktivitása és szelektivitása is nőtt. A hatást a wolfram és a hordozó közötti kölcsönhatással
magyarázták, minek következtében a fém klaszterek mérete módosul.
A platina-réz rendszer alapvetően eltérően viselkedik a többi Pt/IB fémegyüttestől
[115]. A platinának kicsi a hidrogenolizáló szelektivitása, de réz hozzáadását követően
megnövekszik a hidrogenolizáló szelektivitása, míg teljes aktivitása csökken.
Különböző analitikai módszerrel vizsgálták a platina-indium katalizátort, s
megállapították, hogy a platina ás az indium közötti kölcsönhatás a redukció során jön létre
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a katalizátoron [116]. Az 500 °C-on végzett redukció nyomán az indium 50-80%-a kerül
fémes állapotba, a platina adszorpciós kapacitása csökkent. Szerkezet érzékeny
reakciókban, amikor nagyobb platina együttesekre van szükség, csökkent az átalakulási
frekvencia
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hidrogenolízise során csökkent a katalizátor aktivitása, heptán átalakításában viszont nőtt a
dehidrociklizáló és aromatizáló szelektivitás.
Más eredményekkel szemben úgy találták [117], hogy kis mennyiségű ruténium
erősen aktiválja a platinát, a hidrogenolízis jelentősebb indukálása nélkül, ami pedig
nagyon jellemző a tiszta ruténiumra.
Alkálifémek hozzáadása a platina/alumínium-oxid katalizátorhoz a savas helyek
mérgeződését, és a fémes helyek tulajdonságainak megváltozását eredményezi [118]. A
hatás a platina elektronikus állapotát változtatja meg. Minél nagyobb az alkálifém
ionsugara, annál jelentősebb ez a hatás.
Az érdekesség kedvéért említem meg kínai kutatók egzotikus kísérleteit [119],
melynek során zeolit hordozós platinát módosítottak különböző nehéz ritkaföldfémekkel.
Ipari alkalmazás szempontjából minimális esélye lehet ezeknek a fémeknek, de
alkalmazásuk rávilágít a téma rendkívüli népszerűségére. Az alkalmazott fémek a
következők voltak: gadolínium, terbium, diszprózium, túlium, itterbium és lutécium.
Hatásukat elektron donor voltukkal magyarázták, minek révén jelentősen nőtt a katalizátor
kénnel szembeni ellenálló képessége. Ráadásul nőtt az aromatizáló szelektivitás és a metilciklopentán konverzió is. A legnagyobb hatást túliummal érték el. Diszpróziummal
végeztek kísérleteket belorusz kutatók is [120]. Oktán konverziója során úgy találták, hogy
0,2% diszprózium felvitele a katalizátorra növelte mind az izomerizálás, mind az
aromatizálás szelektivitását. Ennél magasabb adalékolás esetén viszont az izomerek
mennyisége csökken a termékelegyben.
A fenti összefoglalásból szemléletesen kitűnik, hogy sok esetben nincs egyetértés az
egyes kutatók között a tapasztaltak magyarázatában, de sokszor még a hasonló
körülmények között végzett kísérletek is eltérő eredményre vezettek. Mindig van
ugyanakkor valami kis eltérés egyes kutatók módszere között, ami már elegendő
magyarázatot szolgáltat az eltérő eredményekre. Az általam használt módosítási eljárás
igen ritkán tűnik fel az alkalmazott módszerek között. A választás azért esett végül a
vizsgált fémekre, mert más típusú előállítás, körülmények, arányok, stb. között pozitív
eredményeket értek el vele, vagy legalábbis ígéretes részeredményeket találhatunk az
irodalomban.

27

Regenerálás hatása a katalizátorra
A reformáló katalizátort időről-időre regenerálni kell, mert a reakció során a
katalizátorfelületre rakódó koksz kritikus mértékben csökkenti az aktivitást. A
legmodernebb eljárások a folyamatos regenerálás elvén működnek, kb. 10-12 napos
ciklusidővel. Fontos követelmény az ipari katalizátorokkal szemben, hogy különösebb
károsodás nélkül viseljék a regenerálást, minél hosszabb ideig. Ha tekintetbe vesszük az
ipari katalizátorok élettartamát, akkor ebből 100 alkalom feletti regenerálás jön ki. Ehhez
nagyon stabil katalizátorra van szükség.
Szükség van a stabilitásra azért is, mert a regenerálás hőmérsékleténél nem sokkal
magasabb hőmérsékleten a platina szinterelődése elkezdődik, s ez jelentősen befolyásolja a
diszperzitást, s így az a katalizátor aktivitását. Szerencsére azonban a platina 500°C-on
már a grafit oxidációját katalizálja [121], s így a reformálás során lerakódott nagyobb
hidrogéntartalmú koksz (a kezdeti hidrogén/szén atomarány 1-1,5) még kisebb
hőmérsékleten eltávolítható.
Vizsgálatok során kiderült, hogy a kezdeti szénlerakódás a fémkristályokon és
környékükön jön létre, majd a hordozón folytatódik. Hasonlóan, a fémen lévő koksz
könnyebben hidrogéneződik és elsőként távozik a regenerálás során (350°C körül), míg a
hordozón lévő koksz hosszabb időt és magasabb hőmérsékletet (450-480°C) igényel [122].
A regenerálódás hidrogénnel is végezhető. Ennek azért van jelentősége, mert a
reaktorban 6-10 baros nyomáson, hidrogén is jelen van. Valamiféle egyensúly alakul ki
tehát a képződő koksz, a hidrogén hatására regenerálódó koksz között, ill. a
kokszképződést némileg gátolja a hidrogén jelenléte. Az oxigén hatására végbemenő
regenerálódás során az oxigén a spillover jelenség hatására jut el a fémszemcséktől távol, a
hordozón lévő kokszrészekhez [123]. Oxigén gáz hatására is végbemegy a regenerálódás,
de a spillover hatására végbemenő égés alacsonyabb hőmérsékleten zajlik le.
Az ipari regenerálás során a katalizátor több lépésen megy keresztül, míg visszakerül a
reaktorba:
1.

Kontrollált égetés (nitrogénbe kevert kismennyiségű oxigén)

2.

Katalizátor rejuvenálás
a.

a savfunkció és a fémdiszperzitás helyreállítása klórozással

b.

hidrogénes redukció

c.

passziválás szulfidálással
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A kontrollált égetés után következik a rejuveálási eljárás, melynek célja a katalizátor
eredeti állapotba hozása. A rediszperzió célja a fémkrisztallit eloszlás visszaállítása. Azért
van szükség erre a lépésre, mert az égetési lépés során a magas hőmérséklet, víz jelenléte,
kén, koksz együttes hatására bekövetkezik némi agglomerizáció, s a krisztallitok
méretének növekedése csökkenti az aktivitást [124]. A rediszperzió után a fém oxidált
állapotban van, ezért redukálással vissza kell állítani a fémes állapotot. Ehhez előbb
nitrogénes öblítéssel el kell távolítani az oxigénnyomokat, majd 450-500°C-on hidrogén
jelenlétében redukáljuk a katalizátort. Az ipari eljárás során a végső lépés során
szulfidálással a nagyon aktív helyeket dezaktiváljuk, hogy elkerüljük a felesleges
hidrogenolízist és hidrokrakk reakciókat a katalizátor aktív ciklusa elején.
Laboratóriumi vizsgálatok során a fentiektől eltérő körülményeket is alkalmaznak.
Erre egy példa, amikor is argentin kutatók oxigén és ózon hatását vizsgálták a fémes
centrumokra Pt-Re/Al2O3 katalizátor regenerálása során [125]. A kétfémes katalizátort
fémadszorpciós módszerrel állították elő. A korábbi tapasztalatok szerint a 450 ºC-os
hőkezelés a két fém szegregációjához vezet. A kísérletek során megállapították, hogy a
higított oxigénnel végrehajtott regenerálás megszünteti a fémes kölcsönhatásokat, s így
vezet a platina és a rénium szegregációjához. Az alacsony hőmérsékleten ózonnal
végrehajtott regenerálás során nem játszódik le a szegregáció. Az ózon nem csak a kokszot
égeti le a katalizátorról, hanem az égési tulajdonságokat is megváltoztatja, amint ez a
hőmérséklet programozott oxidációs mérésekből kiderül. Az ózonos kezelés után a
katalizátor felszínén maradt koksz alacsonyabb hőmérsékleten leégethető. A tapasztalatok
okán olyan regenerálási eljárást javasolnak, amelyben első lépésként alacsony
hőmérsékleten ózonnal kezelik a katalizátort, majd a második lépésben a szegregálódási
hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten fejezik be a koksz leégetését a katalizátorról.
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2. Katalizátorok előállítása és jellemzése

Kutatásaim során az iparilag is alkalmazott reformáló katalizátort használtam
referencia katalizátorként. Az alapkatalizátort különböző fémekkel módosítottam. Az
eredeti katalizátor ismert jellemzői a következők: összetétele 0,28 % platina és 0,18 % ón,
1 % klórt tartalmazó γ-alumínium-oxid hordozón egyenletesen eloszlatva. A katalizátor
fajlagos felülete 183 m2/g, térfogatsűrűsége 0,6 g/cm3. A katalizátorszemcsék kb. 1-1,2
mm átmérőjű gömbök. A referencia katalizátort adszorbeált (plusz) ónnal, bizmuttal,
tellúrral, irídiummal, arannyal és palládiummal módosítottam. A módosított katalizátorok
jellemzését a hozzáférhető módszerek mindegyikével igyekeztem elvégezni. Az összetétel
meghatározását atomadszorpciós (AAS) és röntgenfluoreszcenciás módszerrel (XRF)
végeztem. A katalizátorok adszorpciós tulajdonságainak megismerésére hidrogén és szénmonoxid adszorpciós, ill. hőmérsékletprogramozott redukciós (TPR) módszert használtam.
A felületi összetétel meghatározását röntgen-fotoelektron spektroszkópiával (XPS)
próbáltam elvégezni. Az alapkatalizátor fajlagos felületének meghatározása BET
módszerrel történt.

Fémadszorpció
A referencia katalizátort egy speciálisan erre a célra kialakított üvegreaktorban
módosítottam, mely alkalmas oxigén (levegő) kizárását biztosítani a teljes folyamat során
[126]. A kívánt katalizátor mennyiséget behelyeztem a reaktorba, majd 3x desztillált vízzel
készült híg sósavoldatot öntöttem a reaktorba (a továbbiakban desztillált víz alatt minden
esetben a 3x desztillált vizet értendő). Az oldaton nitrogént buborékoltattam át, az oldott
oxigén eltávolítása céljából. Ezt követően hidrogén átbuborékoltatásával a katalizátort
adszorbeált hidrogénnel telítettem. Az oldott hidrogén és a sósavas oldat eltávolítása után a
katalizátort a módosító fém ionjait tartalmazó, szintén savas oldattal öntöttem fel. Adott
reakcióidő múltán az oldatot desztillált vízre cseréltem, majd a katalizátort 5-ször mostam
desztillált vízzel, a pórusokban maradt, oldott állapotban lévő fémionok eltávolítása
céljából. Az elfolyó mosóvíz ionmentességének vizsgálata helyett ötszöri mosást az ipari
jelleg megtartása miatt választottam. A mosás után a reaktorban a katalizátort inert gáz
áramban szárítottam. A felületi nedvesség eltávozása után a katalizátort kivettem a
reaktorból, és szárítószekrényben 110 °C-on további 1 óráig szárítottam. A minél
tökéletesebb összevethetőség érdekében – a módosító fém bevitelét kivéve – a referencia
katalizátort is végigvittem a fenti eljáráson. Ilyen módon a kiindulási és a módosított
katalizátorok savassága (a hordozó klorid tartalma) hasonlóképpen változott, s így a
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katalitikus reakciók során tapasztalható eltérések tisztán a módosító fémek jelenlétének
tudhatók be. A módosítási lépésben az alábbi fémvegyületeket használtam prekurzorként:
•

ón(IV) klorid,

•

bizmut(III) klorid,

•

tellúr(IV) klorid,

•

irídium(III) klorid-hidrát,

•

tetraklór-aranysav,

•

palládium(II) klorid.

Atomadszorpciós spektroszkópia
A különböző katalizátorminták 0,3 g-os részleteit 4 ml királyvízben oldottuk, 80 °Con. Szobahőmérsékletre hűtöttük, majd szűrést követően 25 ml törzsoldatot készítettünk. A
törzsoldatok fémkoncentrációját induktíven csatolt plazma optikai emissziós módszerrel
(ICP-OEM) határoztuk meg, Labtest Plasmalab (40 channel) ICP spektrométeren. A főbb
mérési paraméterek: frekvencia 27 MHz, teljesítmény 1,3 kW, platina vonal 265,945 nm.
Az összehasonlító oldatokat 1000 mg/dm3 koncentrációjú Spex Industries Inc. gyártmányú
törzsoldatokból hígítottuk. Az egyes katalizátorok összetétele a 2. táblázatban található.

2. Táblázat. A katalizátorok összetétele AAS mérések alapján

Katalizátor

Fémmennyiség [%]
Pt

Sn

Bi

Te

Ir

Au

Pd*

Pt-Sn/Al2O3

0,28

0,18

-

-

-

-

-

Pt-Sn-Sn/Al2O3

0,28

0,22

-

-

-

-

-

Pt-Sn-Bi/Al2O3

0,28

0,18

0,13

-

-

-

-

Pt-Sn-Te/Al2O3

0,28

0,18

-

0,43

-

-

-

Pt-Sn-Ir/Al2O3

0,28

0,18

-

-

0,23

-

-

Pt-Sn-Au/Al2O3

0,28

0,18

-

-

-

0,19

-

Pt-Sn-Pd/Al2O3

0,28

0,18

-

-

-

-

0,21

*: A Pd tartalmat XRF módszerrel határoztam meg.

Ha a később tárgyalandó hidrogén-adszorpciós helyek alapján kiszámoljuk, hogy
elméletileg mennyi fémet tudunk leválasztani, és ezt a mennyiséget összevetjük a fenti
táblázat empirikus adataival, megállapíthatjuk, hogy az esetek többségében "túlmódosítás"
történt. Az ón esetében minimális, a bizmut esetében kisebb mértékű a fémtöbblet. Az
arany esetében háromszoros, az irídium estében 3,7-szeres, míg a palládium esetében 4,3-
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szoros volt a "túlmódosítás" mértéke, tellúr esetében pedig több mint 10-szeres. Az tehát a
kérdés, hogy miért, ill. hogyan vált le több fém a módosítás során, mint a módszer elvi
maximuma? Milyen hatásokkal, milyen elvekkel magyarázható a "túlmódosítás"?
•

A legfőbb bizonytalansági tényező, hogy az irodalmi kutatások, s így az ott levont
következtetések, tapasztalatok jobbára tömbfázisú fém módosítására (pl.
platinázott platina elektród) vonatkoznak. Ezért nem egyértelmű, hogy az ott
megadott mechanizmus szerint lejátszódó folyamatok hordozós katalizátorok
esetében is azonosan játszódnak-e le.

•

A fenti egyszerűbb esetben (platina elektród vizsgálata) a módosítást követő
mosást addig szokás végezni, amíg a mosóvíz gyakorlatilag nem tartalmaz
módosító ionokat. Esetemben az ipari alkalmazhatóság volt a vezérlő elv, ezért a
módosított katalizátorokat csak 5-ször mostam. Ráadásul a hordozó pórusos volta
miatt az elektródokhoz képest eredendően több ion maradhatott a katalizátorok
üregeiben, csatornáiban. A szárítási és redukciós lépésben ezek az ionok
tulajdonképpen impregnálással kerülnek a katalizátorra. Valószínűleg ez egyik
meghatározó ok a "túlmódosításra".

•

További magyarázattal a hidrogén spillover jelensége szolgál. Feltételezhető, hogy
a platináról hidrogén vándorolt a telítési lépésben a hordozóra, s ez a hidrogén a
módosítás során, a platinán adszorbeálthoz hasonlóan, részt vett a módosító fém
ionjainak redukciójában.

•

Az arany esetében pedig az irodalmi részben ismertetett "alapfém ionizációjának
révén végbemenő fémadszorpció" jelensége is többlet aranyhoz vezet a
katalizátoron [26-27].

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy bár a fémadszorpció módszere alkalmas a
módosító fémek platinára történő szelektív felvitelére, jelen ipari jellegű vizsgálatok és
hordozós katalizátor esetén a fémadszorpció mellett impregnálás jellegű módosítás is
fellép, valamint a hidrogén spillover is növeli a katalizátorra levált fém mennyiségét.
Ezeket az eltérő mechanizmusú módosítási reakciókat mellékreakcióként kell felfogni,
még ha az általuk leválasztott fémmennyiség esetleg meg is haladja a főreakcióban levált
fém mennyiségét. Ugyanis az adszorbeált hidrogén hatására elvileg leváló fém
nyilvánvalóan le is válik a módosítás során. Ez a fémmennyiség a platinára került, ahol az
irodalmi részben tárgyalt hatások révén jelentős, és a hordozón elhelyezkedő fémhez
képest eltérő hatást gyakorol a katalizátor működésére.
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Röntgenfluoreszcenciás spektroszkópia
A palládiummal módosított katalizátor esetében a katalizátor palládium tartalmát XRF
módszerrel határoztuk meg (2. táblázat). A katalizátormintát gyűrű alakú,

125

I

sugárforrással gerjesztettük. Detektorként folyékony nitrogénnel hűtött, 20 µm vastag
berillium ablakkal ellátott Si(Li) félvezetőt alkalmaztunk, melynek felbontása 175 keV
volt, 5,9 keV-nál. A többcsatornás elemző egység Canberra System 1000 típusú volt, a
mérés 3600 mp-ig tartott. A minta palládium-tartalmának meghatározását belső standard
módszerrel végeztük. A röntgen spektrum mennyiségi analízisének alapjai megtalálhatók
[127]-ben.

BET felület meghatározása
A referencia katalizátort mérés előtt 48 órán keresztül szívattuk 200 °C-on és
10

–5

Hgmm nyomáson. Az előkészítés után az adszorpciós méréseket AUTOSORB-1

(QUANTACHROME,

Syosset,

USA)

automatikus,

volumetrikus

gázadszorpciós

készüléken végeztük. A fajlagos felületet a BET egyenlet segítségével számoltuk. A
0,05 – 0,3 relatív nyomás (p/p0) tartományban felvett öt mérési pont alapján az
alapkatalizátor fajlagos felülete 183,4 m2/g. Az illesztett egyenes regressziója 0,9999. A
BET egyenlet C konstansából számolt nettó adszorpciós hő 3,261 kJ/mol.

Röntgen fotoelektron spektroszkópia
Röntgen fotoelektron spektroszkópiával katalizátoraim felületi összetételét ill. kémiai
állapotát igyekeztem meghatározni. A méréseket Kratos XSAM-800 készülékben
végeztem, Al Kα gerjesztéssel, 80 eV energiával, FAT üzemmódban. A siker érdekében a
katalizátorokat háromféleképpen is vizsgáltam: (a) az eredeti gömb formában (“ahogy
érkezett”). Ebben az esetben a katalizátorokat a mérés előtt 110 °C-on, levegő
atmoszférában szárítottam (vagyis a felület oxidált). (B) a katalizátor szemcséket achát
mozsárban porítottam, porított formában mértem a felületi összetételt. Végül (c), a porított
formát 3 órán keresztül, 500 °C-on hidrogénnel kezeltem a spektrométerben (redukált
felület).
A három eltérő típusú mérés ellenére meglehetősen korlátozott információhoz jutottam
a katalizátorok felületi összetételét illetően. Az egyik legjelentősebb korlátozó tényező,
hogy az elkerülhetetlenül jelen lévő alumínium-oxid hordozó zavarja a mérést. Ugyanis a
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katalitikus hatású fémekhez képest nagy mennyiségben előforduló alumínium Al 2p csúcsa
is pontosan azon a helyen található, ahol a Pt 4f csúcsa is jelet ad, ezért a legtöbb esetben a
platina nem mérhető az alumínium-oxid hordozó mellett. Jelen esetben is ez fordult elő, a
Pt 4f csúcsot elfedte az Al 2p csúcsa, míg a kisebb intenzitású Pt 4d jel a kimutathatósági
határ alatt maradt. Ezért tehát a legfontosabb összetevő felületi tulajdonságairól nem
tudtam információt szerezni. Az egyes fémek felületi mennyiségét a platinához képest van
értelme mérni, hiszen ez eltérhet az atomadszorpcióval meghatározott összetételtől.
Tekintettel arra, hogy a platina mennyiségét a felületen ilyen módon nem tudjuk mérni, a
továbbiakban a módosító fémek kémiai állapotáról szerzett információkat elemeztem.
A katalizátorok előkezelése nem változtatta meg az ón kémiai állapotát. Az Sn 3d5/2
csúcsok eltolódása alapján (a csúcsok valamennyi esetben a 486,7 – 486,9 eV tartományba
estek) az állíthatjuk, hogy az ón oxidált formában van jelen a katalizátor felületén. Igaz ez
még a redukált formában mért katalizátormintákra is (“c” eset). Mind az arany, mind a
palládium esetében a csúcsok eltolódása arra enged következtetni, hogy az említett két fém
az előkezelésektől függetlenül fémes formában van jelen a katalizátor felületén. Az arany
4f7/2 csúcsa 83,8 eV-nál, a palládium 3d5/2 csúcsa pedig 335,3 eV-nál található a minták
töltődéséből adódó eltolódás korrekciója után az a, b, c esetekben. A bizmuttal ill. tellúrral
módosított katalizátorokat a később részletezett, hátrányos katalitikus hatásuk miatt nem
vizsgáltam ezzel a módszerrel. Az irídiumot pedig a platinához hasonlóan nem sikerült
kimutatni a mérések során.

Adszorpciós mérések és hőmérsékletprogramozott redukció
Az adszorpciós ill. a hőmérsékletprogramozott redukciós (TPR) méréseket folyamatos
átáramlású atmoszférikus készülékben végeztem [128-129]. A kiindulási Pt-Sn katalizátort
az alábbi eljárásnak megfelelően vizsgáltam. Argon atmoszférában 140 °C-on
vízmentesítettem, majd lehűlés után mértem a katalizátor hidrogén-adszorpcióját. Ezután
felvettem a TPR görbéjét (“ahogy érkezett”), majd oxigén-adszorpciót mértem. Az
adszorbeált oxigént (OS) hidrogénnel titráltam. Következő lépésként 400 °C-os
oxidációnak vetettem alá a katalizátort, majd megismételtem mind a TPR görbe felvételét,
mind az oxigén adszorbeáltatását, mind a titrálást. Ezt követően 600 °C-on oxidáltam a
katalizátormintát, ismét felvettem a TPR görbét, oxigén-adszorpciót mértem, ill.
hidrogénnel titráltam. Végül redukáltam a katalizátort, s hidrogén-mentesítés után
ismételten mértem a hidrogén adszorpcióját. A katalizátoron adszorbeált oxigén (OS), ill.
hidrogén (HS) mennyiségét (az oxigén, ill. hidrogén adszorpciós helyek számát) az alábbi
táblázat tartalmazza (3. táblázat).
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3. Táblázat. Oxigén, ill. hidrogén adszorpciós helyek száma a kiindulási katalizátoron

Ssz.

Előkezelés módja

OS/g katalizátor

HS/g katalizátor

(O2 adsz.)

(O2-H2 titr./H2 adsz.)

-6

[10 mol]

[10-6 mol]

–

0

1.

vízmentesítés

2.

500 °C-os redukálás (TPR)

10,5

6,3

3.

400 °C-os oxidálás

15,0

6,6

4.

600 °C-os oxidálás

15,8

5,0

5.

redukálás

–

4,1

Összevetve az oxigén-adszorpciós, illetve az oxigén-hidrogén titrálással kapott
eredményeket, jelentős eltérést tapasztalhatunk. Ennek oka, hogy a katalizátoron lévő ón a
platinánál sokkal erősebben adszorbeálja az oxigént, s így hidrogénnel nem titrálható
vissza. Ezért kapunk a titrálás esetén jóval kevesebb adszorpciós helyet. Tekintettel arra,
hogy a reformálási folyamatban a katalizátoron hidrogénező – dehidrogénező reakciók
játszódnak le, a hidrogén-adszorpcióra vonatkozó eredmények jobban leírják a valóságot.
Ezért a módosított katalizátorok esetében, a megfelelő előkezelés után, már csak hidrogénadszorpciót mértem, s az így kapott eredményeket tekintettem a katalizátorok
összehasonlítási alapjának.
Az egyes katalizátormintákat a következő eljárás szerint készítettem elő a mérésekhez.
Kb. 0,3 g katalizátort töltöttem a készülékbe, s első lépésként 30 percig tartó enyhe
oxidációnak vetettem alá. Oxigén áramban 20 °C/perc fűtési sebességgel 300 °C-ig
melegítettem, majd tartottam a 300 °C-ot, míg a jelzett idő letelt. A katalizátor lehűlése, s a
készülék argonos öblítése után higított hidrogénnel (1,21% H2/Ar, áramlási sebessége:
30 ml/perc) felvettem az egyes katalizátorok TPR görbéit (50 °C/perc fűtési sebességgel).
Ezt követően a katalizátorról argon atmoszférában, 300 °C-on eltávolítottam az adszorbeált
hidrogént. A következő lépésben impulzus technikával hidrogént adszorbeáltattam a
katalizátorokon (15 ml/perc áramlási sebességű argonba 3 percenként 0,1 ml hidrogént
injektáltam, T=20 °C, p=1 atm), s a fogyott hidrogén mennyiségéből kiszámítottam az
egyes katalizátorokon található hidrogén-adszorpciós helyek mennyiségét. Az egyes
módosított katalizátorok hidrogén-adszorpciós helyeinek mennyisége a 4. táblázatban
található.
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4. Táblázat. Hidrogén adszorpciós helyek
mennyisége a módosított katalizátorokon.

Katalizátor

10-6 mol HS/g kat.

Pt-Sn-Ir

15,00

Pt-Sn

3,25

Pt-Sn-Sn

3,09

Pt-Sn-Au

2,48

Pt-Sn-Pd

2,09

Pt-Sn-Bi

1,70

Pt-Sn-Te

0

Az eredmények alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a végrehajtott
katalizátormódosítás, az irídium ill. a tellúr kivételével, csak kisebb mértékben
befolyásolta a katalizátor hidrogén-adszorpciós helyeinek mennyiségét. A tellúrral
módosított katalizátor esetében erősen lecsökkent katalizátor aktivitást várhatunk, hiszen a
platina hidrogén-adszorpciós helyeit az adszorbeáltatott tellúr teljesen blokkolja. Az
irídiummal módosított esetben pedig feltehetően nagyobb aktivitást fogunk tapasztalni.
A katalitikus eredmények ismeretében a palládiummal módosított katalizátorok
esetében vizsgáltam a katalizátort a fent leírt előkezelést és oxidációs lépést (400 °C)
megismételve, kétszeri oxidáció (2x oxidált) után (5. táblázat). Az eredmények tanúsága
szerint a palládium adszorpciója kb. 30 %-kal csökkenti az adszorpciós helyek számát (1.).
Azonban a megismételt oxidáció-redukció hatására némileg átrendeződnek a Pt-Pd
klaszterek, amire az aktív helyek kismértékű növekedéséből következtethetünk (2.). Az
erélyesebb oxidáció hatását a regenerált Pt-Sn-Pd-reg katalizátormintán (katalitikus
reakcióban használt katalizátor, normál regenerálás után; a regenerálás mibenlétét ld.
később) figyelhetjük meg (3.). Ezt a mintát fokozatos hőmérsékletemelést követően
500 °C-on oxidáltam két óráig levegő atmoszférában.
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5. Táblázat. Hidrogén adszorpció palládium tartalmú katalizátorokon.

Ssz. Katalizátor összetétel

10-6 mol HS/g kat.

0.

Pt-Sn

3,25

1.

Pt-Sn-Pd

2,09

2.

Pt-Sn-Pd 2x oxidált

2,23

3.

Pt-Sn-Pd-reg

3,22

4.

Pt-Sn-3Pd

1,19

5.

Pt-Sn-3Pd 2x oxidált

2,67

Eszerint az erélyesebb oxidáció nagyobb mértékű klaszter-átrendeződéssel járt, s így olyan
módosított katalizátorhoz jutottunk, mely a referenciával közel azonos mennyiségű
adszorpciós helyet tartalmaz. A tapasztalat szerint nagyobb mennyiségű palládium felvitele
a katalizátorra (a módosítási eljárást háromszor ismételve a katalizátoron) jobban
lecsökkenti az aktív helyek számát (4.), ami feltehetően az aktivitás további csökkenésében
nyilvánul meg. Hasonlóan a többi mintához, az ismételt oxidáció-redukció itt is klaszterek
olyan átrendeződéséhez vezet, hogy a második oxidációs ciklus után megnő a hidrogénadszorpciós helyek száma (5.).
Az ónnal módosított katalizátort szintén alaposabb vizsgálatnak vetettem alá
(6. táblázat). A standard előkezelés (1.) után a referencia katalizátorhoz hasonló
mennyiségű adszorpciós helyet tartalmaz a Pt-Sn-Sn katalizátor (4. táblázat). Ez nem
meglepő, hiszen a referencia katalizátor eleve is tartalmazott ónt, s az AAS adatok alapján
csak kevés ónt vittünk fel az eredeti mellé. A palládium-tartalmú katalizátorokhoz
hasonlóan az erélyesebb oxidáció (2.) hatására a klaszterek átrendeződésével megnőtt az
adszorpciós helyek száma. Az 500 °C-on regenerált katalizátor (3.) jelentősen kevesebb
hidrogént adszorbeált, mint várható lett volna az erélyes oxidációra vonatkozó
tapasztalatok alapján. Okait további mérésekkel lehetne megállapítani.

6. Táblázat. Hidrogén adszorpció az ónnal módosított katalizátoron

Ssz.

10-6 mol HS/g kat.

Előkezelés

1.

300 °C-os oxidálás

3,09

2.

600 °C-os oxidálás

3,56

3.

Pt-Sn-Sn–reg

0,77

A tellúrral és bizmuttal módosított katalizátorok az adszorpciós sor végén
helyezkednek el. E katalizátorokkal szintén mélyrehatóbban foglalkoztam. Felületi helyeik
jellemzésének komplexitását jól illusztrálja az 1-3. ábrákon bemutatott adszorpciós
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mérések eredménye. A hidrogén és szén-monoxid adszorpció mértékét a H(A) és CO(A)
jelzi. Az adszorbeált hidrogén oxigénnel való titrálását O(T)-vel, az oxigéntitrálás utáni
hidrogénfelvételt H(T)-vel jelöltem. A mérési körülmények és paraméterek megegyeznek a
korábban leírtakkal. Mind a bizmuttal (2. ábra), mind a tellúrral (3. ábra) módosított
esetben

a

szén-monoxid

redukált

felületen

adszorbeálódott.

Meglepetésre,

az

alapkatalizátor (1. ábra) és a Pt-Sn-Te mégsem különbözik CO felvételét illetően. A CO
erősen adszorbeálódó ligandum, így a felületi platina helyek mennyiségét túlbecsüli.
Hasonló a helyzet az adszorbeált hidrogén oxigénnel való titrálása során is (ld. az O(T)
oszlopokat). Eléggé kismértékű hidrogénfelvétel után (H(A)) jelentős az oxigén
adszorpciója (O(T)), még a Pt-Sn-Te esetében is, mely csak többszöri hidrogén-oxigén
kezelés után adszorbeált némi hidrogént (3. ábra). A reakció során elhasználódó oxigén két
részre bontható: egy része a H(A)-ként mért előzetesen adszorbeált hidrogént titrálja a (10)
egyenletnek megfelelően, másik része pedig a maradék helyeken disszociatívan
adszorbeálódik (11).
M1-HS + 0,75 O2 → M1-OS + 0,5 H2O
M2 + 0,5 O2 → M2-OS

(10)
(11)

Feltételezhetően az M1 platinában gazdag együtteseket jelent, az M2-t pedig nagyobb
részben redukált tellúrt, bizmutot, ónt, ill. Sn2+-t tartalmazó együttesek alkotják. A H(A)
hiánya a Pt-Sn-Te katalizátoron feltehetően erősen felhígított platina együttesekre utal,
melyek dinamikus körülmények között képtelenek hidrogént visszatartani.
Az adszorpciós mérések tanúsága szerint a tellúr teljesen blokkolta a hidrogén
adszorpciós helyeket. A 400 és 450 °C-on végzett ismételt oxidáció-redukció hatására
azonban, a tellúr felületről való eltávozása következtében, kismértékben nőtt a hidrogénadszorpció. Bizonyíték erre a reaktorcső hideg részén megjelent tellúr film. A jelenség a
tellúr TeCl4, TeO2 és H2Te vegyületeinek nagy mobilitásában keresendő, de leírták a fém
tellúr szublimálását is, Na-X zeolit és főleg SiO2, Al2O3 hordozóról [130]. A tellúr
speciális viselkedését támasztja alá a katalizátorok TPR diagramja is (4. ábra). Az összes
katalizátor esetében 330 °C körül található az egyetlen redukciós csúcs, míg a tellúr
esetében egy másik, az előbbinél nagyobb csúcs jelenik meg 555 °C hőmérsékleten. Ez
pedig nem sokkal magasabb a katalitikus reakciók hőmérsékleténél. A tellúrral módosított
katalizátor esetében ezért várhatóan nagyobb szerepet játszik a katalizátor felületi
átrendeződése.
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1. Ábra. H2, O2 és CO adszorpció az alapkatalizátoron
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2. Ábra. H2, O2 és CO adszorpció a bizmuttal módosított katalizátoron
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3. Ábra. H2, O2 és CO adszorpció a tellúrral módosított katalizátoron
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4. Ábra. Az egyes fémekkel módosított katalizátorok TPR diagramja
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3. Katalitikus kísérletek és értékelésük

Az egyes katalizátorok katalitikus tulajdonságainak összehasonlítására tesztreakciókat
végeztem. Annak érdekében, hogy a lejátszódó reakciókat, ill. az egyes reakciók
szelektivitását jól lehessen követni, kiindulási anyagnak oktánt választottam. A választás
azért esett az oktánra, mert ebben az esetben már elég tág lehetőség kínálkozik a
különböző szénhidrogének képződésére. Nonán és magasabb szénatomszámú alifás
szénhidrogének esetén túlságosan komplikált lenne a termékeloszlás, másrészt a benzin
tartománynál nehezebb szénhidrogének is jelentősebb mértékben képződnének, s ez
zavarná, ill. nehezítené az eredmények értékelését. Könnyebb szénhidrogének, pl. heptán
esetén az aromás vegyületek közül csak a benzol és a toluol képződhetne jelentősebb
mennyiségben, s eléggé szűk lenne a termékek skálája. A másik érv, ami az oktán mellett
szól, hogy az oktán forráspontja és molekulatömege nagyjából megegyezik a benzinfrakció
átlagos molekulatömegével ill. forráspontjával. Ipari alapanyag alkalmazásának abban az
esetben nő meg a jelentősége, ha már egy jól működő katalizátort kell vizsgálni. Első
körben viszont nem lenne szerencsés, mert eredendően is tartalmaz aromásokat,
paraffinokat, izoparaffinokat, nafténeket. A reakció után ezek aránya megváltozik, de nem
lehet egyértelműen megállapítani, hogy például a termékben található 2-metil-pentánnak
mekkora része volt benne már a kiindulási anyagban (vagyis nem vett részt a reakcióban),
mekkora része képződött a heptán izomerizációjával, mekkora része képződött a 2-metilhexán hidrogenolízisével, stb.. Oktán alkalmazása esetén minden egyéb molekula a reakció
során képződik és ha kellően messze vagyunk a 100%-os a konverziótól, akkor
feltételezhetjük, hogy másodlagos reakciók nem befolyásolták a termékstruktúrát, azaz a
kapott vegyülettípusok elemzéséből egyértelműen következtethetünk a katalizátor
szelektivitására.
A kiindulási ill. a módosított katalizátorokkal az alábbiak szerint hajtottam végre a
katalitikus reakciókat. A csőrektor alsó harmadába 1100 °C-on előzetesen hevített
α-alumínium-oxidot (kis fajlagos felületű) rétegeztem. Erre az inert rétegre töltöttem a
megfelelő mennyiségű katalizátort (8 ill. 4 cm3). Majd a reaktor fennmaradó részét szintén
inert alumínium-oxiddal töltöttem ki. A reaktorba a reaktánsok felülről lépnek be, ezért
tulajdonképpen a felső inert réteg az oktán elpárolgását ill. előmelegítését szolgálja. A
reaktor hossztengelyében a hőmérsékletprofilt mozgatható hőelemmel lehet követni.
Eszerint, mire a reakcióelegy eléri a katalizátor zónát, hőmérséklete is eléri a reakció
hőmérsékletét. A reaktort körülölelő kemence három fűtési zónára van osztva, a minél
tökéletesebb hőmérsékletprofil kialakítása végett. A kísérleti reaktort a MOL Rt.
szakemberei tervezték és kivitelezték, elrendezése az 5. ábrán, folyamatábrája a 6. ábrán
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látható. A reakció során beadagolt oktán mennyiségét Liquopump típusú HPLC-s adagoló,
a hidrogén mennyiségét pedig Brooks típusú tömegáramlás szabályozó szabályozza. Ilyen
módon a kívánt hidrogén/szénhidrogén arány könnyen beállítható. A reaktorból kilépő
termékelegy kondenzálódó része előbb egy vizes hűtőn kondenzálódik, majd a
nagynyomású szeparátorban gyűlik össze. Innen optikai szintérzékelő által vezérelt
mágneskapcsoló segítségével kerül a termékelegy az atmoszférikus terméktárolóba.
Folyadékmintát a tárolóból lehet venni. Gázminta a Brooks típusú nyomásszabályzó után,
a kilépő gázvezetékből vehető.

5. Ábra. A kísérleti reaktor képe

42

6. Ábra. A kísérleti reaktor folyamatábrája
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Az anyagmérleghez szükséges mind a folyadék, mind a gáztermékek elemzése. A
számítások során feltételeztem, hogy az egységnyi idő alatt beadagolt oktán és az
egységnyi idő alatt képződött folyadéktermék tömegének különbsége egyenlő az egységnyi
idő alatt képződött gáztermékek tömegével. A hidrogéneződésből-dehidrogéneződésből
adódó össztömegváltozást elhanyagoltam. Eszerint a folyadék, ill. a gázmintában található
egyedi szénhidrogének súlyozott százalékos összetételéből megkapjuk a termék (folyadék
és gáz együttesen) százalékos összetételét az egyes komponensekre vonatkozóan.
A termékmintákat kapilláris gázkromatográfiával elemeztem. A készülék egy Carlo
Erba Instruments GC 8000 Series készülék volt. Detektálásra 250 °C-on üzemeltetett
lángionizációs (FID) detektort használtam, az injektálást szintén 250 °C-on végeztem split
módszerrel. Vivőgázként 4.6 minőségű héliumot használtam. Az elválasztó oszlop Hewlett
Packard gyártmányú PONA (cross-linked methyl-siloxane) kapilláris volt, melynek
paraméterei a következők: hossza 50 m, belső átmérője 0,2 mm, filmvastagsága 0,5 µm.
Az elemzés során az alábbi hőmérsékletprogramot használtam:
•

15 percig 35 °C;

•

84 °C-ig 1,5 °C/perc;

•

113 °C-ig 3 °C/perc;

•

200 °C-ig 5 °C/perc;

•

15 percig 200 °C.

Az analóg jeleket Hewlett Packard 35900 interface-szel alakítottam digitális jellé. Ezt
követően a kromatogramokat Hewlett Packard GC ChemStation Rev. A.04.01. szoftverrel
értékeltem ki (a Függelékben egy jellemző kromatogramot tüntettem fel). Majd az egyedi
komponensek mennyiségének összegzése alapján (azokat a csúcsokat vettem figyelembe,
melyek legalább 0,008%-os arányban szerepeltek az adott mintában) a katalizátorokat az
alábbi paraméterekkel jellemeztem:
•

A konverzió értékét úgy kaptam, hogy az el nem reagált kiindulási anyag
mennyiségét levontam a 100%-os értékből. Ha például az elemzés szerint 5 %
oktán volt a mintában, akkor a konverzió 95 %.

•

A C5+ mennyiség, másképpen folyadékhozam, értéke a reakció során átalakult,
folyadék halmazállapotú komponensek mennyiségének összege. Ebben tehát az
oktán nem szerepel (vagyis a fenti 95 %-nak a folyadék halmazállapotú része).

•

A kísérleti oktánszám (RON) értékét a kromatogram alapján a C5+ termékre
számoltam, Walsh és Mortimer módszere szerint [131-132]. A módszer alapján
számolt, ill. a kísérletileg meghatározott oktánszám között az eltérés kisebb, mint
egy egység.
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•

A Cn mennyiség, vagy Cn rész az n szénatomszámú egyedi termékkomponensek
összege.

•

A Par, Izop, Naf, Arom, Olef jelölések a folyadéktermékben lévő paraffin,
izoparaffin, naftén, aromás és olefin szénhidrogének jelölésére, ill. mennyiségére
utalnak. A jelölések tartalmi jelentéséből adódik, hogy az Izop és Arom értéke
egyben az adott katalizátor izomerizáló és aromatizáló szelektivitását is jelenti
(szénatomszámtól függetlenül). Ugyanígy a 100-C8 érték jellemző a katalizátor
hidrogenizáló ill. hidrokrakkoló szelektivitására. Az Arom és Naf összege pedig a
katalizátor ciklizáló szelektivitására utal.
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Kísérletek ipari körülmények között

Az első kísérleti sorozatban a katalizátorokat ipari körülmények között vizsgáltam.
Hőmérséklet tekintetében a technológiától, a katalizátor típusától és egyéb körülményektől
függően viszonylag nagyobb eltérés lehet az iparban is, ill. a reakcióhőmérséklet
változtatása jelentős mértékben befolyásolja a termékstruktúrát. A többi paraméter hasonló
mértékű (néhány százalékos) változtatása csak kisebb mértékben hat a reakciók
szelektivitására. Ezért két különböző hőmérsékleten vizsgáltam a katalizátorokat, egyrészt
a használatos hőmérséklet-tartomány alsó felében, másrészt a magasabb felében. A lehető
legjobban igyekeztem tartani az iparilag használt paramétereket, melyek az alábbiak
voltak:
•

Hőmérséklet: 480/510 °C;

•

Nyomás: 10 bar;

•

H2/szénhidrogén mólarány: 4,5;

•

Oktán térsebessége (LHSV): 1 h-1 [cm3 oktán/cm3 katalizátor/óra]

A katalizátort, reaktorba való betöltését követően, hidrogén áramban fokozatosan
520 °C-ra melegítettem, majd egy éjszakán át ezen a hőmérsékleten, hidrogén áramban
redukáltam a reaktorban. A reakció során a három fűtési zóna hőmérséklete úgy volt
beállítva, hogy a hőmérséklet a névleges reakcióhőmérséklettől a lehető legkevésbé térjen
el a katalizátorágy hosszában. A lejátszódó, erősen endoterm reakciók miatt tökéletesen
izoterm körülményeket nem lehet elérni, de tapasztalataim szerint a célértéktől való
maximális eltérés kb. 5-7 °C volt. Alacsonyabb reakcióhőmérséklet esetén kisebb,
magasabb reakcióhőmérséklet esetén nagyobb eltérést tapasztaltam. Másfél órai egyenletes
egyensúlyi működés után megkezdtem a termékminták gyűjtését. Három órán keresztül
gyűjtöttem a folyadékmintát, így tulajdonképpen egy átlagmintát elemeztem. A gázminta
esetében a gyűjtés nem volt megoldható, ezért a három óra leteltével vettem mintát és ezt
elemeztem. Ipari körülmények között a katalizátor regenerálása kb. 10-12 naponta történik
meg, ezért a 4,5 óra alatti aktivitás csökkenés, ill. az ezzel együtt járó szelektivitás-változás
elhanyagolhatónak tekinthető. Ilyen módon az anyagmérleg felírását a minták
összetételének elemzéséből reálisnak tekintettem.
A

minták

elemzéséből

számított

főbb

katalizátor-jellemzőket

(konverzió,

folyadékhozam) és az adott minta oktánszámát (RON) a 7. táblázat tartalmazza. A
konverzió értékek tanúsága szerint ipari körülmények mellett a katalizátorok nagyon
aktívak, már 480 °C-on is majdnem 100%-os az oktán konverziója. Magasabb
hőmérsékleten pedig nem lehetett kimutatni oktánt a termékelegyben. Kivételt két

46

katalizátor képez, a bizmuttal és a tellúrral módosított. Ezeknél a konverzió alacsony
mindkét hőmérsékleten, s eszerint feltételezhetően a termékeloszlást nem befolyásolják a
másodlagos reakciók.

7. Táblázat. Konverzió, folyadékhozam és oktánszám az egyes katalizátorokon, ipari körülmények között

480 °C

Katalizátor

510 °C

Konverzió

Folyadékhozam

[%]

[%]

Pt-Sn

98,5

75,5

Pt-Sn-Sn

99,1

Pt-Sn-Bi

RON

Konverzió Folyadékhozam RON
[%]

[%]

97

99,9

74,2

102

64,6

96

99,0

64,1

102

20,3

24,4

86

37,7

26,0

82

Pt-Sn-Te

52,7

33,8

81

46,5

36,0

90

Pt-Sn-Ir

99,9

59,8

96

100

59,8

101

Pt-Sn-Au

98,8

68,0

96

100

59,8

101

Pt-Sn-Pd

99,1

70,9

96

100

65,3

99

A többi katalizátoron képződött termék összetételét már a másodlagos reakciók
jelentősen

befolyásolják,

ezért

ezeket

csökkentett

konverzióértéknél

kellett

megvizsgálnom, hogy reális képet alkothassak tulajdonságaikról. Kisebb konverziót
legegyszerűbben a térsebesség növelésével tudunk elérni, ezért a később ismertetett módon
ezekkel a katalizátorokkal további méréseket végeztem. A Pt-Sn-Bi és Pt-Sn-Te
katalizátorokat viszont nem érdemes megnövelt térsebesség mellett vizsgálni, mert jelen
térsebesség mellett jól összevethetők, másrészt várhatóan túlzottan lecsökkenne a
konverzió a katalizátorokon. A kapott termékminták elemzése során mintegy 150 egyedi
komponens volt azonosítható. Csoportosításuk nyomán kaptam a 8. és 9. táblázatok
adatait.

8. Táblázat. Termékösszetétel [m%] a szénatomszám függvényében

Katalizátor
Pt-Sn
Pt-Sn-Bi
Pt-Sn-Te

Hőmérséklet °C

C1-2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10+

480

3,6

7,5

12,2

13,1

8,8

5,4

47,5

1,0

0,7

510

5,9

9,5

14,1

12,1

4,7

4,1

44,7

1,9

3,0

480

5,4

29,0

41,2

15,4

0,8

0,1

8,1

0,0

0,0

510

13,5

29,2

31,3

11,4

1,6

0,4

12,3

0,2

0,1

480

17,6

22,0

26,6

19,9

7,2

2,2

3,5

0,5

0,5

510

15,8

21,4

26,8

22,6

7,2

2,2

2,8

0,8

0,4
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Az adatok alapján első ránézésre látszik, hogy a két fém hatása hasonló. Erősen
növelik a destruktív, szénlánc tördelődésével járó reakciók szelektivitását.

9. Táblázat. Termékösszetétel a szénlánc típusa szerint és az egyes aromás vegyületek arányai

Katalizátor
Pt-Sn
Pt-Sn-Bi
Pt-Sn-Te

Par

Izop

Naft

Arom

Olef

OX/

MPX/

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

EB

OXEB

480

9,8

22,4

0,3

67,4

0,2

2,2

1,6

510

7,8

13,3

–

78,0

0,8

2,1

1,8

480

23,7

53,4

–

–

22,9

–

–

510

17,0

60,8

1,3

2,6

18,3

3,0

2,5

480

40,2

38,8

2,1

15,6

3,3

3,5

2,0

510

38,4

33,8

2,3

13,5

12,0

4,3

2,4

Hőmérséklet [°C]

Bizmut hatása a katalizátorra
A bizmut erősen dezaktiválja a katalizátor fémes helyeit, és jelentősen növeli a
lánctördelődéssel járó reakciók szelektivitását. Gátolja azokat a reformálási reakciókat,
melyek a fémes helyeken játszódnak le, a savas helyek közreműködése nélkül (mint pl. a
dehidrociklizáció, hidrogenolízis). Más reakciók, melyek alkén köztiterméken keresztül a
savas helyeken játszódnak le (a fémes helyek közreműködésével, vagy anélkül),
dominánsabbakká válnak a lehetséges reakciók közül (izomerizáció, hidrokrakkolódás).
A reakció során alacsony konverzióval (20% ill. 38%) átalakult termékelegy mindkét
hőmérsékleten jellemző összetételű. Az átalakult oktánnak kb. 90%-a lánctördelődésen
ment keresztül, s mindössze ∼10%-a maradt meg C8 formában. A tördelt termékek
eloszlása nagyon érdekesen alakult. Gyakorlatilag nem mutatható ki (480 °C-on), ill.
minimális
(510°C-on) mennyiségű a hat és hét szénatomot tartalmazó termék, s a C1-2 sem nagyon
sok a három-öt szénatomot tartalmazóhoz képest. Ezek mennyisége jóval magasabb a
referencia katalizátoron mérthez viszonyítva. A legnagyobb mennyiségű pedig a négy
szénatomot tartalmazó szénhidrogénből található a termékben. Mindez arra enged
következtetni, hogy a lánc tördelődése a lánc közepén, vagy közvetlen közelében történik.
A kimagaslóan magas olefintartalom (∼20%) és a magas paraffintartalom (17-23%) a C3–
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C5 láncszakadásnak köszönhető, ugyanis majdnem az összes olefin és paraffin három ill. öt
szénatomot tartalmaz. A domináns reakciót és termékeit a 7. ábra mutatja:

7. Ábra. Az oktán legjelentősebb krakkolódási reakciója a bizmuttal és
tellúrral módosított katalizátorokon

+

+
A platina klaszterek bizmuttal történő módosítása gátolja a többszörös szén-fém
kötések kialakulását, ami pedig a fémes helyeken lejátszódó hidrogenolízis szükséges
feltétele lenne. A kismértékű hidrogenolízist az alacsony metán-tartalom igazolja. A fémes
helyekkel ellentétben a savas helyek nagy része nem változott a módosítás hatására (a
“túlmódosítás” a savas helyeknek csak tört részét érinti), ezért a katalizátor hidrokrakkoló
szelektivitása nem változott. Utóbbi esetben a lánc törése középen zajlik le, s csak kisebb
mennyiségű metán keletkezik [112, 133]. A krakkolási reakcióban képződött olefinek nem
tudnak azonnal hidrogéneződni a dezaktiválódott fémes helyek miatt. A fenti
megállapításokat

támasztják

alá

a

tapasztalt

magas

C4

olefin

mennyiségek.

Következésképpen a termékeloszlás alapján megállapíthatjuk, hogy a fémes helyeket a
bizmut nagyrészt blokkolja (mérgezi), míg a savas helyek megfelelően működnek.
A másik érdekes tapasztalat, hogy a termék gyakorlatilag nem tartalmaz aromás és
naftén típusú szénhidrogéneket, vagyis a katalizátor ciklizáló szelektivitása közel nulla. A
jelenség lehetséges magyarázata egybecseng azzal a megfigyeléssel, hogy a fémes
helyeken lejátszódó dehidrociklizálódás lassabb folyamat, mint a savas helyeken
végbemenő viszonylag gyors izomerizáció.
A folyadék termék izoparaffin eloszlása szintén sokatmondó. 480 °C-on kétharmad
része, 510 °C-on háromnegyed része nyolc szénatomos vegyületekből áll (táblázatban
nincs feltüntetve). Fennmaradó része pedig az említett C3–C5 lánctörésből származik, és öt
szénatomot tartalmaz. A hidrokrakkolódás során képződött C5 olefinek egy része
izomerizálódott, majd telítődött, így képezve az összes izoparaffin öt szénatomos részét. A
referencia katalizátoron a sebesség meghatározó lépés a savas helyeken lejátszódó
izomerizálódás. A bizmuttal módosított katalizátor esetében viszont a hidrogéneződési
lépés a fémes helyeken.
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Tellúr hatása a katalizátorra
A tellúr hatása a katalizátor aktivitására és a folyadékhozamra hasonló a bizmutéhoz: a
fémes helyek aktivitása csökkent. Ugyanígy a referenciához viszonyított folyadékhozam is
kisebb, bár nem olyan jelentősen, mint a bizmut esetében. Ennek oka az lehet, hogy a
kísérleti körülmények között a tellúrnak csak egy része marad az eredeti helyén, egy része
nagyfokú mobilitásának köszönhetően más helyre kerül. Erre utal az adszorpciós
méréseknél leírt jelenség is.
A termékeloszlás kissé árnyaltabb, mint a bizmut esetében. A kiindulási oktán még
nagyobb része, majdnem a teljes mennyiség (∼97%) szenvedett lánchasadást. Alacsonyabb
hőmérsékleten is nagy a metán mennyisége. A szénatomszám szerinti eloszlásból arra lehet
következtetni, hogy a hidrokrakkolódási és a hidrogenolizálódási reakciók párhuzamosan
mennek végbe. A legnagyobb mennyiség tellúr esetében is a C4-ből van, ami a
hidrokrakkolódási reakciók túlsúlyára utal, de a csúcs nem annyira éles, mint a bizmut
esetében. A termékben lévő olefin mennyisége jóval kisebb, mint a bizmut esetében, de
még így is jelentősen meghaladja az alapkatalizátoron képződő olefin mennyiségét.
Az oktán dehidrociklizációjának elsődleges termékei az etil-benzol (EB) és az o-xilol
(OX). A másik két xilol izomer, a m-xilol és a p-xilol képződéséhez a savas helyek
közreműködése is szükséges. Az oktánnak először ugyanis metil-heptánná kell
izomerizálódnia, mert a meta és para izomer csak metil-heptánok dehidrociklizációjával
alakulhat ki. A másik reakcióút szerint szintén savas helyek kellenek az első lépésben
kialakuló EB és OX izomerizációjához. A termodinamikai egyensúly az OX/EB esetében
∼2 [112, 133], amit a referencia katalizátorral meg is kaptam. A tellúrral módosított
katalizátor esetében 4,3-as értéket tapasztaltam 510 °C-on. Az egyensúlyihoz képest ilyen
magas arány azzal magyarázható, hogy a módosítás hatására a 2-7 gyűrűzáródás vált a
kedvezményezetté. Ebben az esetben mindkét résztvevő szénatom szekunder szénatom. A
MPX/OXEB arány szintén magasabb, mint a megszokott. Ennek oka feltehetően az, hogy
a tellúr hatására megnövekedett izomerizáló szelektivitás miatt az izomerizációnál lassabb
gyűrűzáródás során nagyobb mennyiségben voltak elérhetőek az izomer oktánok, mint
maga az oktán. Ezekből pedig elsősorban a MPX képződik.
Az ipari körülmények közötti vizsgálatokat összegezve meg kell állapítani, hogy ilyen
körülmények között a katalizátorok többsége nem vizsgálható hitelesen. A közel teljes
konverzió miatt a másodlagos reakciók jelentősen befolyásolják a katalizátorok
működését, s a termékminták elemzése során nem tudjuk elkülöníteni az elsődleges és
másodlagos reakciók termékeit. Ezeket a katalizátorokat ezért csökkentett konverzió
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mellett kell vizsgálni. Az adott mennyiségű bizmuttal és tellúrral módosított katalizátor
esetében

megfelelő

volt

a

konverzió

értéke

a

vizsgálatok

szempontjából.

Aktivitáscsökkentő hatásuk nem meglepő, hiszen mindkét fém ismert katalizátorméreg.
Mégis, irodalmi utalások szerint pozitív hatás volt várható. A pozitív hatást a
szelektivitások oldaláról kísérleteim is alátámasztják, hiszen jelentősen csökkent az aromás
vegyületek mennyisége a termékben, míg az izoparaffinok mennyisége nőtt. Azonban az
ipari felhasználás szempontjából ezek a katalizátorok nem jöhetnek számításba, mert a
bevezetésben

megfogalmazott

elvárásoknak

nem

tesznek

eleget.

Nevezetesen,

folyadékhozamuk messze elmarad a referencia katalizátor folyadékhozamától, s így
alkalmazásuk gazdaságtalan lenne.
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Térsebesség növelése

Az előző részben tárgyalt közel teljes konverzió miatt a kutatás második fázisában arra
kerestem a választ, hogy hogyan tudom a rendelkezésre álló kísérleti berendezéssel elérni
az optimális reakciókörülményeket úgy, hogy közben a lehető legkevésbé térjek el az
iparilag használatos paraméterektől. Kutatásaim során azt a megközelítést választottam,
hogy az egyéb paraméterek változatlanul hagyása mellett a térsebességet növelem.
Nagyobb térsebesség esetén lecsökken a kontaktidő, ezáltal a konverzió is csökkeni fog.
A térsebesség növelését csak a kiindulási Pt-Sn/Al2O3 katalizátoron vizsgáltam,
feltételezve, hogy az optimálisnak talált körülmények a módosított katalizátorok esetében
is megfelelőek lesznek. A reaktor hasznos térfogata 4-15 cm3. Ennél több katalizátort is be
lehetne tölteni ugyan, de ekkor három fűtési zónával már nem lehetne biztosítani a kívánt
reakcióhőmérsékletet a katalizátorágy teljes hosszában. Kisebb mennyiségű katalizátor
betöltése pedig már túlzottan rövid katalizátorzónát eredményezne a reaktor belső
átmérőjéhez képest. A hidrogén tömegáramlás szabályozón a beállítási tartomány
0-166 cm3/perc (0-10 dm3/perc). Ezen technikai korlátokból és az általam megfogalmazott
peremfeltételből, miszerint csak a térsebességet változtatom, következik, hogy az oktán
beadagolás növelésével párhuzamosan a hidrogén mennyiségét is növelni kell. Maximális
térsebességet a 4 cm3 katalizátor és 166 cm3/perc hidrogén mennyiségnél tudunk elérni. Ez
4,14 h-1 oktán értéknek felel meg. A minimális értéket pedig gyakorlatilag a korábban
használt 1 h-1 érték jelenti. A tartományt négy egyenlő részre osztottam és 1, 2, 3, ill. 4 h-1
értéknél vizsgáltam a katalizátort.
A katalizátor előkezelését, a minták gyűjtését és elemzését a korábban leírtakkal
megegyezően hajtottam végre. A kísérletsorozat során használt paraméterek pedig a
következők voltak:
•

Hőmérséklet: 480/510 °C;

•

Nyomás: 10 bar;

•

H2/szénhidrogén mólarány: 4,5;

•

Oktán térsebessége: 1 – 4 h-1.

Amint a 10. táblázatból ill. a 8. ábráról is kiderül, a meglehetősen jelentős térsebességnöveléshez képest a konverzió értéke csak kismértékben csökkent. A maximális
konverziócsökkenés

mintegy

15%

volt.

Szelektivitás-változás

azonban

így

is

megfigyelhető a katalizátoron: a krakkolódási reakciók, mint a leglassabb, s ezért a
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kontaktidőre legérzéketlenebb reakciók, visszaszorultak. Visszaszorulásuk hatására nőtt a
folyadékhozam a katalizátoron.

10. Táblázat. Konverzió, folyadékhozam és oktánszám a térsebesség függvényében

480 °C

Térsebesség

510 °C

Konverzió Folyadékhozam
-1

[h ]

[%]

[%]

1

98,5

75,5

2

93,4

3
4

RON Konverzió

Folyadékhozam

RON

[%]

[%]

97

99,9

74,2

102

75,6

92

99,2

74,3

100

89,2

77,4

91

98,1

74,7

99

83,5

82,6

89

95,5

78,1

97

8. Ábra. Konverzió [%] és oktánszám a térsebesség függvényében 480 °C-on

100
98

konverzió
oktánszám

96
94
92
90
88
86
84
82

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

térsebesség [1/h]

A fenti általános mutatókból nem olvasható ki egyértelműen, de a reakcióidő
csökkenésével a másodlagos reakciók szerepe is jelentősen mérséklődött. Négyszeres
térsebességnél arányosan kevesebb idő jut a reakciók végbemenetelére, mint ipari
térsebesség esetében. A minták részletes elemzése, akár a vegyületcsoportonkénti, akár a
szénatomszám szerinti csoportosítást tekintjük, már alátámasztja a fenti feltételezést
(11-12. táblázat).

53

11. Táblázat. Termékösszetétel a szénlánc típusa szerint és az egyes aromás vegyületek arányai

Térsebesség

Hőmérséklet

Par

Izop

Naft

Arom

Olef

OX/

MPX/

[h ]

[°C]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

EB

OXEB

1

480

8,3

30,4

0,6

60,2

0,5

2,3

1,3

2

480

7,2

51,3

1,4

39,8

0,3

2,3

1,2

3

480

5,8

57,8

2,0

34,0

0,4

2,5

1,1

4

480

4,8

63,5

2,7

28,7

0,4

2,4

1,1

1

510

8,6

16,7

0,1

73,7

0,9

2,4

1,4

2

510

8,4

22,0

0,4

68,4

0,9

2,5

1,3

3

510

7,9

27,4

0,9

62,8

1,0

2,5

1,3

4

510

6,9

33,5

1,6

57,4

0,7

2,5

1,2

-1

12. Táblázat. Termékösszetétel [m%] a szénatomszám függvényében

Térsebesség
-1

Hőmérséklet

C1-2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10+

[h ]

[°C]

1

480

6,1

7,6

10,9

11,0

9,2

6,2

48,4

0,3

0,3

2

480

4,2

8,5

11,7

12,9

7,6

3,1

50,6

0,6

0,7

3

480

3,9

8,0

10,7

11,1

6,4

2,6

55,9

0,7

0,7

4

480

2,9

6,1

8,5

9,6

6,1

2,1

63,2

0,8

0,8

1

510

5,6

8,2

12,0

12,8

7,3

5,8

47,0

0,7

0,7

2

510

5,5

8,4

11,9

12,5

7,6

4,5

48,2

0,7

0,8

3

510

5,1

8,3

11,9

12,6

7,7

3,6

49,3

0,7

0,8

4

510

4,4

7,2

10,4

11,0

7,7

3,3

54,3

0,8

1,0

A krakkolási reakciók csökkenésének további bizonyítéka, egyetértésben a
folyadékhozam növekedésével, a C8 termékek mennyiségének növekedése. A tendenciát
figyelve pedig észrevehető, hogy a C3-5 mennyiségeknek maximuma van a 2 h-1 értéknél. A
különböző C8 aromások arányai nagyjából megfelelnek termodinamikai egyensúlyi
értékeknek [106] és az alkalmazott térsebességtől függetlenül nagyjából állandóak, vagyis
az izomerek még a legmagasabb térsebesség esetén is elérik egyensúlyi mennyiségüket. Az
izoparaffin szénhidrogének mennyisége nő, az aromásoké csökken a térsebesség
növelésével. A jelenség egyrészt az aromatizálódás lassabb voltával magyarázható,
másrészt viszont a rövidebb kontaktidő miatt az elsődlegesen képződő izoparaffinok nem
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tudnak továbbalakulni. Így a másodlagos reakciók során izoparaffinokból képződő
aromások mennyisége is jelentősen csökken. A 480 °C-on végzett kísérletekben az
izoparaffin mennyisége mintegy megkétszereződött, míg az aromások mennyisége a felére
csökkent a négyszeres térsebesség hatására. Ezek a számok jól érzékeltetik, hogy bár a
konverzió értéke nem csökkent drasztikusan, a másodlagos reakciók mégis nagymértékben
visszaszorultak.

9. Ábra. Az aromás és izoparaffin szénhidrogén mennyiség, ill. a folyadékhozam
változása a térsebesség függvényében 480 °C-on

80

70

[%]

60

izoparaffin
aromás
folyadékhozam

50

40

30
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

térsebesség [1/h]

A

térsebesség

növelésére

vonatkozó

kísérletsorozat

eredményét

összegezve

megállapítható, hogy az általam használt reaktorban a technikailag beállítható legnagyobb
térsebesség esetén is csak maximum 15%-os konverziócsökkenést sikerült elérni az ipari
körülményekhez képest. Azonban a termékek összetételének elemzése alapján úgy ítélem
meg, hogy a másodlagos reakciók nagymértékben visszaszorultak. Ezért a 4 h-1 térsebesség
mellett végzett reakciók már kellő felvilágosítást adnak az egyes módosító fémek szerepére
vonatkozóan. A továbbiakban ezért a módosított katalizátorokat 4 h-1 térsebesség mellett
vizsgáltam, s így hasonlítottam össze a referencia katalizátor tulajdonságaival.
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Kísérletek megnövelt térsebesség mellett

Az alábbi kísérleti sorozatban a katalizátorokat tehát 4 h-1 térsebesség mellett
vizsgáltam, az egyéb iparilag is használt paraméterek változatlanul hagyása mellett. A
kísérleti körülmények tehát a következők voltak:
•

Hőmérséklet: 480/510 °C;

•

Nyomás: 10 bar;

•

H2/szénhidrogén mólarány: 4,5;

•

Oktán térsebessége: 4 h-1.

A 4 cm3 katalizátor előkezelése (redukció) és a fűtési zónák beállítása a korábbiakkal
azonos módon történt. A folyadékmintát 45 percnyi előzetes egyensúlyi üzemeltetés után
1,5 órán keresztül vettem. A gázminta esetében a másfél óra leteltével vettem mintát és ezt
elemeztem. Meg kell jegyezni, hogy minden kísérlet esetében friss katalizátort használtam.
Tehát a referencia katalizátor is először került felhasználásra ebben a sorozatban. A
térsebesség növelésekor használt katalizátort azonban egyhuzamban használtam, csak az
első esetben használtam friss katalizátort, a többi mérési pontban pedig a már használt, és
egyre kokszosabb katalizátort használtam. A két mérés közötti kismértékű összetételbeli
eltérés ezzel magyarázható.
A

minták

elemzéséből

számított

főbb

katalizátor-jellemzőket

(konverzió,

folyadékhozam) és az adott minta oktánszámát (RON) a 13. táblázat tartalmazza. Az egyes
módosított katalizátorokon mérhető konverzió nagyjából megegyezik a referencia
katalizátoron mért értékkel. A magas értékek rávilágítanak az ipari katalizátor kimagasló
aktivitására, melyet a módosítás sem rontott le. A módosított katalizátorokkal szemben
támasztott egyik követelmény, a magas aktivitás tehát teljesül.
13. Táblázat. Konverzió, folyadékhozam és oktánszám az egyes katalizátorokon, 4 h-1 térsebesség mellett

480 °C

Katalizátor
Konverzió

Folyadékhozam

[%]

[%]

Pt-Sn

86,9

83,5

Pt-Sn-Sn

83,3

Pt-Sn-Ir

510 °C
RON

Konverzió Folyadékhozam RON
[%]

[%]

90

96,4

73,5

96

82,8

89

96,7

76,9

98

92,4

78,0

91

98,3

75,1

98

Pt-Sn-Au

89,7

77,2

90

97,1

78,9

98

Pt-Sn-Pd

78,7

82,2

89

94,0

72,5

95
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További elvárás volt a katalizátorokkal szemben, hogy a folyadékhozamuk sem lehet
jelentősen kisebb, mint az eredeti katalizátoron. A táblázatban szereplő folyadékhozamok
alapján a módosított katalizátorok alkalmasak lehetnek ipari alkalmazásra is, amennyiben a
termékösszetétel is kedvezően alakul és a többszöri regenerálást is a kiindulásihoz
hasonlóan bírják. A termelt benzinek oktánszáma gyakorlatilag megegyezik az
összehasonlítási benzin oktánszámával mindkét hőmérsékleten. Az egyes benzinminták
vegyülettípus és szénatomszám szerint csoportosított összetétele a 14-15. táblázatban
található.

14. Táblázat. Termékösszetétel a szénlánc típusa szerint

Katalizátor

Pt-Sn
Pt-Sn-Sn
Pt-Sn-Ir
Pt-Sn-Au
Pt-Sn-Pd

Hőmérséklet

Par

Izop

Naft

Arom

Olef

[°C]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

480

5,5

57,3

2,5

34,4

0,4

510

8,6

31,6

1,4

57,4

1,0

480

5,9

60,0

4,3

29,4

0,5

510

7,9

30,9

1,1

59,1

0,9

480

6,9

50,0

1,9

40,9

0,4

510

8,5

25,1

1,0

64,4

1,0

480

6,8

55,3

2,1

35,6

0,3

510

7,3

27,0

0,5

64,5

0,7

480

7,0

56,4

5,0

31,0

0,6

510

9,6

33,5

2,1

53,1

1,7

Irídium és arany hatása a katalizátorra
A táblázatok tanúsága szerint mindkét fém növeli az alapkatalizátor aktivitását. A
módosított katalizátorokkal némileg magasabb konverziókat kaptam a referencia
katalizátorhoz képest mindkét vizsgált hőmérsékleten (13. táblázat). Az irídium, mely
szénhidrogén reakciókban önmagában is aktív fém, az aranynál nagyobb hatással van a
katalizátorra. A folyadékhozam eltérően változott a két különböző hőmérsékleten.
480 ºC-on a kiindulási katalizátorral kaptam több folyadékterméket, míg 510 ºC-on
folyadékhozama elmaradt a módosított katalizátorokétól. A folyadékhozamok alapján azt a
következtetést vonhatjuk le, hogy az alapkatalizátor gáztermelő szelektivitása érzékeny a
reakcióhőmérsékletre, míg a módosított katalizátorok által termelt gáz majdnem
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változatlan

a

különböző

hőmérsékleteken.

A

referencia

katalizátor

fenti

reakcióhőmérséklet érzékenységét nemcsak a folyadékhozam 10%-os csökkenése, hanem a
C8 szénhidrogének mennyiségének változása is bizonyítja (ez pedig definíciószerűen a
lánctördelő reakciók szelektivitásával hozható összefüggésbe). A C8 szénhidrogének
mennyisége 15%-kal csökkent a hőmérsékletemelés hatására (15. táblázat), vagyis 15%kal nőtt a destruktív reakciók szelektivitása. Az irídiummal módosított katalizátor csak
8%-os csökkenést produkál, míg az arannyal módosított katalizátorral nem változott a C8
szénhidrogének mennyisége 30 ºC hőmérsékletemelés hatására sem.

15. Táblázat. Termékösszetétel [m%] a szénatomszám függvényében 4 h-1 térsebesség mellett

Katalizátor
Pt-Sn
Pt-Sn-Sn
Pt-Sn-Ir
Pt-Sn-Au
Pt-Sn-Pd

Hőmérséklet [°C] C1-2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10+

480

2,1

5,2

9,1

9,5

5,8

2,9 62,0 1,4

2,0

510

4,9

8,5

13,1

12,4

7,4

3,7 47,0 1,2

1,9

480

3,0

5,7

8,5

8,4

7,6

4,1 60,2 1,1

1,4

510

4,3

7,3

11,6

11,3

8,7

3,9 48,9 1,4

2,7

480

4,5

7,2

10,3

9,5

8,4

5,0 53,7 0,7

0,8

510

5,4

7,9

11,6

11,7

8,6

5,2 45,6 1,5

2,6

480

3,5

7,7

11,5

10,6

7,9

3,2 52,7 0,6

2,3

510

3,9

6,8

10,4

10,8

7,6

3,3 52,2 1,1

4,0

480

3,6

5,6

8,5

8,7

8,7

4,4 57,3 1,4

1,7

510

5,6

8,8

13,1

11,2

8,8

4,5 42,4 1,8

3,0

Meglehetősen furcsa, hogy az arannyal módosított katalizátorral kapott kisebb
szénatomszámú termékek nagyon hasonló eloszlást mutatnak mindkét hőmérsékleten. A
megfelelő Cn mennyiségek igen közel vannak egymáshoz. Úgy tűnik, hogy arany
hozzáadására a katalizátor hőmérséklet-érzéketlensége mutatkozik meg a lánctördelő
reakciók tekintetében, míg eközben az izomerizáló és aromatizáló reakciók a
termodinamikai egyensúlynak megfelelően változtak (14. táblázat). Alacsonyabb
hőmérsékleten az izomerizáció dominál. Növelésével az aromatizáló reakciók egyre
preferáltabbá válnak, s 500 ºC felett az aromás vegyületek válnak a reformátum legfőbb
komponensévé. Az aromások arányának növekedése miatt az oktánszám növekedése
tapasztalható. A növekedés némileg nagyobb a referencia katalizátorral tapasztaltnál,
köszönhetően a nagyobb mértékű aromásnövekedésnek.
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Az irodalom szerint korábban kimutatták [103], hogy arany módosítóként való
alkalmazása legfőképpen geometriai hatás révén változtatja meg a platina katalizátor
tulajdonságait. Arany hatására nőtt a metil-ciklohexán dehidrogéneződése toluollá [99],
más esetben hordozós katalizátorral megnövekedett a krakkolási reakció szelektivitása,
míg a nem destruktív reformáló reakcióké csökkent [102], platinafilmen pedig az
aranytartalommal lineárisan csökkent az izomerizálódási, dehidrociklizálódási és
krakkolódási reakciók mértéke, de a krakkolódási reakcióké sokkal gyorsabban, mint az
izomerizálódási reakcióké [100].
Saját kísérleti eredményeim nem teljesen egyeznek az irodalmi utalásokkal. Ez a
különböző kísérleti körülményekkel és katalizátorokkal magyarázható. Például az
alumínium-oxid hordozó savas helyei révén lényegesen eltérő termékspektrumot produkál,
mint a szilícium-oxid hordozó. Az adszorbeált arany működése továbbá izolációs hatásával
magyarázható. A platinán adszorbeált inaktív arany kisebb felületi platina klasztereket
eredményez. A kisebb platina együttesek pedig a nem destruktív reakciók irányába tolják
el a katalizátor szelektivitását [83].
A kevert, adszorpció-impregnálási módszerrel felvitt irídium az egyszerű impregnálási
módszerrel felvitt irídiumhoz [88] hasonló hatást gyakorol a katalizátor szelektivitására,
tekintettel a magasabb dehidrociklizációs aktivitásra. Tulajdonképpen ez nem meglepő,
hiszen az irídium kisebb része került adszorpcióval a katalizátorra. Ez a kis rész, úgy tűnik,
kevés a katalizátor impregnálthoz viszonyított tulajdonságainak megváltoztatásához. Az
irídium hozzáadása mindkét hőmérsékleten jelentősen csökkenti az izomerizálódási, és
növeli az aromatizálódási reakciók szelektivitását. A jelenség valószínűleg az erősebb
irídium-szén kötéseknek köszönhető, minek következtében a szénhidrogén molekulák
hosszabb ideig tartózkodnak az aktív helyeken. Az irodalmi utalások ellenére, melyek
szerint az irídiumnak jelentős lánctördelő szelektivitása van, a reformátumban nem
találtam jelentősen több C1-4 szénhidrogént, mint a referencia katalizátor termékében. A
szénatomszám szerinti eloszlásban csak kisebb eltérés található. A C8 rész némileg
csökkent, a C1-2 és C6-7 frakció pedig nőtt. A termékszerkezet változása nem hatott ki a
reformátum mennyiségére, ugyanis 480 ºC-on kevesebb, míg 510 ºC-on több reformátumot
kaptam, mint a referencia katalizátorral.
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Ón és palládium hatása a katalizátorra
Tapasztalataim szerint az ón és palládium a többi módosító fémtől eltérően viselkedik,
amennyiben a kitűzött elvárásoknak részben vagy egészben megfelelnek (13-15. táblázat).
Ón eredendően volt a katalizátoron, tehát a módosítás során csak kisebb mértékű
változásra lehetett számítani, mint a többi módosító fém esetében. Az eredeti óntartalmat
mintegy 25%-kal növeltem, de ez a másodlagosan felvitt ón döntő mértékben szelektíven a
platina felületére került. Ilyen módon mindenképpen várható volt némi változás a
termékstruktúrában. A katalizátor aktivitása minimálisan változott a két különböző
hőmérsékleten, amit az eredeti katalizátorétól alig eltérő konverzió értékek bizonyítanak.
Alacsonyabb hőmérsékleten némileg csökkent a konverzió, magasabb hőmérsékleten
viszont gyakorlatilag megegyező. Az azonos konverzió mérték mellett ellenben a
folyadékhozam több mint 3%-kal nőtt, ami ipari szempontból igen jelentősnek mondható.
Amennyiben

a

termékstruktúrát

vesszük

szemügyre,

láthatjuk

a

két

reakcióhőmérséklet közötti különbséget. Alacsonyabb hőmérsékleten, 480 ºC-on,
kedvezően változott az izoparaffinok és aromások aránya. Több izoparaffin és kevesebb
aromás vegyület képződik, mint az alapkatalizátor használatakor. Az aromás vegyületek
mennyiségének csökkenéséért az ón atomok által gátolt fémfunkció a felelős, amit a naftén
típusú vegyületek mennyiségének közel megkétszereződése jelez. A rendelkezésre álló idő
alatt ugyanis, a gátolt fémfunkció az eredetinél kevesebb esetben képes a nafténeket
dehidrogénezéssel aromás vegyületekké alakítani.
A szénatomszám szerinti csoportosítást megfigyelve arra az eredményre juthatunk,
hogy a lánctördelődéssel járó reakciók súlya alacsonyabb hőmérsékleten kicsit nőtt
(1,8%-kal kevesebb C8 keletkezett), míg magasabb hőmérsékleten kicsit csökkent (1,9%kal több C8 keletkezett). Ennek megfelelően változott a C1-2 és C3 szénhidrogének
mennyisége is (nőtt ill. csökkent).
Kevésbé ugyan, de a platina mellett a palládium is aktív komponens szénhidrogén
reakciókban. Kisebb aktivitásának következményeképpen a módosított katalizátorra 8%kal kisebb konverzió érhető el 480 ºC-on, mint a kiindulási katalizátorral. Magasabb
hőmérsékleten a különbség kisebb, mintegy 2,4%. Annak ellenére, hogy a konverzió
kisebb, az átalakított oktán folyadékhozama mindkét hőmérsékleten megközelíti a
referencia katalizátorral elért folyadékhozamot. Érdemes megjegyezni, hogy a kitűzött
célok értelmében csak olyan katalizátor lehet alternatívája az iparilag használatos
katalizátornak, amely közel hasonló folyadékhozamot produkál. A kapott benzinek
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oktánszáma szintén összevethető a referencia katalizátorral előállított benzinek
oktánszámával.
A folyadékhozam ugyan majdnem megegyezik a két katalizátor esetében, mégis, a
módosított katalizátorral kapott Cn eloszlás eltérő (15. táblázat). Több C6 és C7, míg
kevesebb C8 termék található a palládiummal módosított katalizátor termékében. A C5 és
C9+ vegyületek aránya hasonló. A kisebb mennyiségű C8 termék a palládium kismértékben
növelt lánctördelő szelektivitására utal. Az izomerizáló szelektivitás szintén nőtt egy kissé,
az aromatizáló viszont csökkent. A változások kis mértékűek – csupán néhány
százaléknyiak, de fontosak, mert az összetétel kedvezőbbé vált a módosított katalizátorral.
A módosított katalizátor ciklizáló szelektivitása (a naftének és aromás vegyületek
összessége) 480 ºC-on megegyezik a kiindulási katalizátoréval, míg 510 ºC-on kicsit
csökkent. A katalizátor szelektivitásának változásából arra lehet következtetni, hogy a
palládium némileg dezaktiválja a fémes helyeket, míg a savas helyek ugyanolyan
megfelelően működnek, mint a referencia katalizátor esetében. Az eredmény a folyadék
halmazállapotú termék magasabb izoparaffin/aromás aránya.
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Kísérletek ipari alapanyaggal

A fenti eredmények birtokában kutatásaimat a részletesebb vizsgálatok irányába
fordítottam. A legkedvezőbbnek mutatkozó módosított katalizátorral további vizsgálatokat
végeztem. A részletesebb kutatások során a palládiummal módosított ipari katalizátoron
előbb ipari alapanyagot reformáltam, majd vizsgáltam a katalizátor palládium tartalmának
hatását.
Az ipari alapanyag alkalmazásakor visszatértem az ipari körülmények melletti
kísérletekhez, mert ebben az esetben nem az egyes reakciótípusok arányának megállapítása
volt a legfőbb cél. Erre nem is nyílik lehetőség, hiszen az ipari alapanyag majdnem az
összes végterméket tartalmazza (az olefinek kivételével), így egy adott molekula, pl. a 3metil-heptán a reformálás során átalakulhat (dehidrociklizációval alkil-benzolokká,
ciklizációval

alkil-ciklohexánokká,

krakkolódással

kisebb

molekulatömegű

és

szénatomszámú szénhidrogénekké, esetleg megállhat a reakciósor egy köztes lépésén, s C8
olefinként kerül be a végtermékbe). Ugyanakkor más kiindulási vegyületek hasonló
reakcióiban képződik is. A végtermékben mérhető 3-metil-heptán mennyiség tehát
komplex folyamatok eredménye, amelynek ipari alapanyag esetén tulajdonképpen csak a
végeredménye a fontos. Vagyis hogy a folyadékhozam nőtt vagy csökkent a módosítás
hatására, ill. az oktánszám nőtt vagy csökkent a módosítás hatására. A konverzió a fentiek
miatt nem definiálható.
A előbbiekkel összhangban ezért az alábbi reakciókörülmények között végeztem a
reakciókat:
•

Hőmérséklet: 480/510 °C;

•

Nyomás: 10 bar;

•

H2/szénhidrogén mólarány: 4,5;

•

Alapbenzin térsebessége (LHSV): 1 h-1 [cm3 alapbenzin/cm3 katalizátor/óra]

Egyéb tekintetben az egyes kísérleteket a Kísérletek ipari körülmények között c.
részben leírtakkal megegyezően végeztem.
Az alapbenzin oktánszáma a gázkromatográfiás elemzés szerint 66 (16. táblázat). Az
ipari katalizátorral ez az érték 89-re ill. 98-ra nőtt (480 és 510 ºC-on). A palládiummal
módosított katalizátorral előállított benzin oktánszáma három egységgel elmarad a
referencia értéktől. Kettős okra vezethető vissza ez a csökkenés. Egyrészt a kismértékű
aktivitáscsökkenés (ld. a „tiszta” esetet oktánnal), ill. az alább tárgyalandó összetétel
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változásának hatása. A folyadékhozam eltérések különféleképpen alakulnak. Alacsonyabb
hőmérsékleten a módosított katalizátor mintegy 6%-kal elmarad a referenciához képest,
ami az ipari jellegre való tekintettel túlságosan magas érték. Magasabb hőmérsékleten
minimális, 0,7%-os csökkenés tapasztalható. A folyadékhozam és oktánszám értékek
alapján tehát elképzelhető a katalizátor ipari jellegű alkalmazása.

16. Táblázat. Folyadékhozam és oktánszám alapbenzinből kiindulva 1 h-1
térsebesség mellett

480 °C

Katalizátor

510 °C

Folyadékhozam

RON Folyadékhozam RON

[%]

[%]

Alapbenzin

100

66

100

66

Pt-Sn

93,2

89

88,5

98

Pt-Sn-Pd

87,1

86

87,8

95

A termékösszetételek (17-18. táblázat) részletesebb vizsgálata alapján a következő
megállapításokat tehetjük a katalizátorokra vonatkozóan. A krakkolódási reakciók során
képződő paraffinok ellenére az összes paraffin mennyisége csökkent, ami alapján
kijelenthetjük, hogy az alapbenzinben jelenlévő paraffinok nagyobb része átalakult a
reformálás során. 480 ºC-on a kiindulási mennyiség több mint fele, 510 ºC-on pedig több
mint 2/3-a részt vett valamilyen reakcióban. Alátámasztja a fentieket az egyedi
szénhidrogének vizsgálata. Eszerint ugyanis a reakció során a pentán mennyisége mintegy
50%-kal nőtt, a hexán mennyisége változatlan maradt, a heptáné a felére csökkent, az
eredetileg jelenlévő oktán és nonán pedig nagyrészt átalakult.

17. Táblázat. Termékösszetétel a szénlánc típusa szerint ipari alapanyaggal

Katalizátor

Hőmérséklet

Par

Izop

Naft

Arom

Olef

[°C]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

24,6

33,0

29,7

12,8

0

480

12,8

27,8

3,1

55,9

0,4

510

8,2

19,5

1,6

70,0

0,8

480

15,0

30,2

7,0

47,1

0,6

510

9,5

18,4

3,7

67,8

0,7

Alapbenzin
Pt-Sn
Pt-Sn-Pd
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Az izoparaffinok nyomon követése, a nagy számú lehetőség miatt, már sokkal
bonyolultabb feladat lenne. Általánosságban ezért csak annyit állapíthatunk meg, hogy
480 ºC-on az elreagáló és képződő izoparaffinok mennyisége nagyjából hasonló, ill.
valamivel több reagál el, mint amennyi képződik. 510 ºC-on pedig az aromatizálódási
reakciók túlsúlya miatt mennyiségük a kb. a felére csökken a reformátumban. A naftének
viszont mindkét hőmérsékleten közel 90%-ban átalakultak aromás vegyületekké. Fontos
észrevenni, hogy a reakcióhőmérséklettől függetlenül a palládiummal módosított
katalizátor termékében kétszer annyi naftén maradt, mint a kiindulási katalizátoréban. Ez a
korábban már említett, palládium által részben dezaktivált fémfunkció következménye. Az
olefinek 0,4-0,8%-os mennyiségben megjelentek mindkét katalizátor termékében, de e
tekintetben számottevő eltérés nem tapasztalható a módosított és a módosítatlan katalizátor
között.
Az aromás vegyületek mennyisége minden esetben jelentősen nőtt. A módosított
katalizátorral

azonban

alacsonyabb

hőmérsékleten

9%-kal

kevesebb,

magasabb

hőmérsékleten pedig 2,2%-kal kevesebb aromás vegyület képződött. A módosítás célja
éppen ez volt, hogy csökkentsük az aromás vegyületek arányát a reformátumban. Az
aromások csökkenésével párhuzamosan 480 ºC-on az izoparaffinok mennyisége 2,4%-kal
nőtt,

510

ºC-on

viszont

0,9%-kal

csökkent.

Összességében

a

reformátum

izoparaffin/aromás aránya kedvezően változott. Magasabb hőmérsékleten az arány nem
változott, 0,27 maradt a módosítástól függetlenül, kisebb hőmérsékleten végezve a
reformálást viszont jelentős mértékben, 0,50-es értékről 0,64-re nőtt.

18. Táblázat. Termékösszetétel [m%] a szénatomszám függvényében ipari alapanyaggal

Katalizátor

Hőmérséklet [°C] C1-2

C3

C4

C5

C6

0

0

0

2,3

7,1

21,3 40,0 26,4 3,0

480

1,5

2,3

3,0

5,6

9,5

20,6 37,3 16,2 4,0

510

2,6

3,8

5,2

7,9

10,2 20,0 30,6 15,4 4,4

480

3,1

4,3

5,6

8,1

10,9 19,7 30,9 14,1 3,3

510

3,1

3,9

5,1

5,8

8,8

Alapbenzin
Pt-Sn-Sn
Pt-Sn-Pd

C7

C8

C9

C10+

20,4 32,4 15,3 5,1

Az alapbenzin szénatomszám szerinti összetétele alátámasztja azt az eredetileg tett
alapfeltevést, hogy a kísérletekhez oktánt kell használni, mert így kerülünk a legközelebb
az ipari szituációhoz. Kitűnik, hogy az alapbenzin döntően C7-9 vegyületekből áll. A C7-9
frakció mennyisége a reformálás hatására csökken. 88%-ról a 65-74%-ra mérséklődik, míg
a

kisebb

molekulasúlyú

részek

nagyobb
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arányban

lesznek

megtalálhatóak

a

reformátumban. A krakkolási reakciók eredményeképpen mintegy 7-13%-ban gáz
halmazállapotú melléktermék keletkezik, melynek azonban 5-10%-a értékes C3-4 frakció
(MTBE és alkilátum alapanyaga lehet, ill. PB-be keverve jó áron eladható, esetleg
propiléntartalma kinyerhető), s csak max. 3%-ban válik értéktelen fűtőgázzá.
Az ipari és a módosított katalizátor között nincs jelentős eltérés a szénatomszám
szerinti eloszlást tekintve. Az egyetlen jelentősebb eltérés a 480 ºC-on keletkezett termék
C8 tartalma. A 6,5%-kal kisebb érték a módosított katalizátor magasabb krakkoló
szelektivitására utal.
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Katalizátorok regenerálhatóságának vizsgálata

A kiinduláskor megfogalmazott célok értelmében bármennyire jó irányba változik is
egy

módosított

katalizátor

termékének

összetétele,

az

ipari

alkalmazáshoz

elengedhetetlenül szükséges, hogy a katalizátor jól viselje a regenerálást. Regenerálásra
ugyanis egy ipari katalizátor esetében 10-12 naponta kerül sor, s ekkor rövid idő leforgása
alatt extrém módon változik a katalizátor környezete. A reakció során hidrogénnyomás
alatt van, míg a regenerálás során oxidáló közegbe kerül a katalizátor, majd nemsokára
ismét redukáló környezet veszi körül. Az iparilag alkalmazott katalizátornak számos
cikluson át kell bírni a redukáló-oxidáló közeg változását. Olyan módon kell tehát bevinni
a fémkomponenseket, hogy szegregáció minimális mértékben játszódjon le a katalizátoron,
tulajdonságai ne változzanak sokszori regenerálás után sem.
Kutatásaim végső fázisában tehát arra kerestem a választ, hogy a módosított
katalizátorok a referenciaként használt ipari katalizátorhoz hasonlóan jól viselik-e a
regenerálások sorát. Ennek érdekében a katalizátorokat (a tellúrral és a bizmuttal
módosított kivételével) háromszor regeneráltam, s minden regenerálás után reformálási
reakcióban vizsgáltam a tulajdonságaikat. A módosítás utáni első kísérlettel együtt tehát
összesen négy ciklusban vizsgáltam minden egyes katalizátort.
A katalizátorok vizsgálhatósága, ill. összehasonlíthatósága miatt ismét maximális
térsebesség mellett végeztem a reakciókat. A kísérletek számának csökkentése miatt csak
510 ºC-on végeztem méréseket, mert magasabb hőmérsékletem nagyobb a katalizátor
kokszolódásának mértéke is. Minél kokszosabb katalizátort sikerül előállítani, annál
jobban szimulálhatóak az ipari körülmények. A fentiek értelmében az alábbi működtetési
paraméterek mellett végeztem a reformálási reakciókat:
•

Hőmérséklet: 510 °C;

•

Nyomás: 10 bar;

•

H2/szénhidrogén mólarány: 4,5;

•

Oktán térsebessége (LHSV): 4 h-1 [cm3 oktán/cm3 katalizátor/óra].

A korábban ismertetett (Kísérletek ipari körülmények között c. fejezet) előkészítési és
megvalósítási lépésektől eltérően jelen estben minden egyes reakciót 6 órán keresztül
végeztem, ezzel is elősegítve a maximális koksz mennyiség képződését. A minták
gyűjtését pedig 4 órányi egyensúlyi működés után két óra hosszan végeztem.
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A regenerálási eljárás a következő volt. A használt katalizátort kivettem a reaktorból
és egy elektromos fűtésű kemencébe helyeztem. A lokális forró helyek kialakulásának
megelőzése céljából a koksz leégetését kontrollált körülmények között hajtottam végre. A
katalizátort lassú, lépcsőzetesen emelkedő hőmérsékletprogrammal hoztam a végső,
500 ºC-os hőmérsékletre. A koksz leégetésének közege levegő volt, eltérően az iparban
használatos 1-2% oxigént tartalmazó nitrogéntől. A levegő 21%-os oxigéntartalma miatt
csak félóránként emeltem meg a kemence hőmérsékletét 100 ºC-kal. A lépcsőzetes
hőmérsékletemelés hatására alacsonyabb hőmérsékleteken előbb a platinához közelebbi,
majd a hőmérséklet növelésével a távolabbi, hordozón elhelyezkedő kokszrészecskék
leégetése történt meg (amint ezt az irodalmi részben leírtak is alátámasztják). Az 500 ºC
elérése után további két óráig hagytam a katalizátort ezen a hőmérsékleten, hogy a
legtávolabbi koksz lerakódások is le tudjanak égni a katalizátor felszínéről. A regenerálást
követő redukciós lépést a reaktorban hajtottam végre a korábban már leírt módon
(Kísérletek ipari körülmények között c. fejezet).
22. Táblázat. Konverzió, folyadékhozam és oktánszám az egyes regenerálási
ciklusok után

Katalizátor Regenerálási Konverzi Folyadékhozam RON
ó
ciklus

[%]

[%]

Pt-Sn

1
2
3
4

96,4
98,0
97,6
95,7

73,5
76,2
79,1
76,3

96
99
99
98

Pt-Sn-Sn

1
2
3
4

96,7
97,1
96,0
95,8

76,9
79,5
76,7
75,0

98
98
95
97

Pt-Sn-Ir

1
2
3
4

98,3
97,7
97,6
97,4

75,1
77,8
80,6
79,0

98
98
99
100

Pt-Sn-Au

1
2
3
4

97,1
96,1
94,1
89,8

78,9
78,8
77,2
82,0

98
98
95
95

Pt-Sn-Pd

1
2
3
4

94,0
94,3
86,9
69,6

72,5
71,3
69,5
65,8

95
95
93
93
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A 22. táblázatban tüntettem fel az egyes regenerálási ciklusokban kapott benzinek
konverzióját, folyadékhozamát, oktánszámát. Amint ez várható volt, a kapott adatok
szerint a kiindulási katalizátor tulajdonságai nem változtak a regenerálási ciklusok
hatására. Aktivitása (konverziója) 96-98% között, folyadékhozama 73,5-79% között, míg
oktánszáma 96 és 99 között ingadozott.
Az ónnal módosított katalizátor a regenerálást a referenciához hasonlóan jól állta,
kisebb ingadozásokkal, de a referencia katalizátorral kapott tartományon belül változtak az
értékek. Az irídium, mint módosító fém, szintén nem befolyásolja a katalizátor
regenerálhatósági tulajdonságait. Az előbb említett két katalizátornál némileg magasabb
konverzió, folyadékhozam és oktánszám értékek mellett, de stabilan működött többszöri
regenerálás után is.
Az arannyal és palládiummal módosított két katalizátor oxidáció-tűrő képességével
csak rövidtávon számolhatunk. Az első oxidációs-redukciós ciklust még mind a két
katalizátor különösebb változások nélkül kiállta, amint ezt a táblázatból kitűnik. A
második és harmadik oxidációs-redukciós ciklus viszont már olyan átrendeződéseket
okozott a katalizátorok fémfunkcióiban, melynek hatására a konverzió csökkenni kezd,
palládium esetében jelentős mértékben. A szemléletesség érdekében a változásokat a 10.
ábrán ábrázoltam.

10. Ábra. Az oxidációs-redukciós ciklusok hatása egyes katalizátorokra
100
90

[%]

80
70
Ref. konv.
Au konv.
Pd konv.
Ref. foly. hoz.
Au foly. hoz.
Pd foly. hoz.

60
50
40
30
1

2

3

4

reg. ciklus

A konverziócsökkenés magyarázata az lehet, hogy az ismétlődő oxidációs-redukciós
ciklusok hatására a kevésbé aktív, vagy inaktív fém a platina felszínére vándorol, s ott
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nagyobb mennyiségben felgyűlve elzárja a szénhidrogén molekulák útját a platinától. A
palládiummal módosított katalizátor esetében ez a gátlás olyan mértékűvé válik a harmadik
oxidáció után, hogy a konverzió 70%-ra csökken. Közben, míg a fémes helyek vesztenek
szerepükből, a savas reakciócentrumok megfelelően működnek. A savas funkció
dominánsabbá válását a konverzió csökkenése melletti csökkenő folyadékhozam
bizonyítja. Ugyanis a savas helyeken lejátszódó krakkolódási reakciók miatt megnövekszik
a gázhalmazállapotú termékek aránya.
A folyadék halmazállapotú termékek összetételét a 23. táblázatban tüntettem fel. Az itt
található adatok egybehangzanak a fentiekkel. A referencia, ill. az ónnal és irídiummal
módosított katalizátor esetében nincs látható változás a katalizátor tulajdonságaiban.
Mindhárom katalizátor állandó összetételű reformátumot produkál a regenerálások
számától függetlenül.

23. Táblázat. Termékösszetétel a szénlánc típusa szerint az egyes regenerálási ciklusok után

Katalizátor

Regenerálási

Par

Izop

Naft

Arom

Olef

ciklus

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

Pt-Sn

1
2
3
4

8,6
7,2
7,0
6,6

31,6
31,6
27,5
32,2

1,4
0,6
1,2
1,6

57,4
59,9
63,3
58,9

1,0
0,8
0,7
0,7

Pt-Sn-Sn

1
2
3
4

7,9
6,7
8,3
7,0

30,9
27,7
36,9
33,7

1,1
1,3
2,0
1,8

59,1
63,5
51,9
56,7

0,9
0,8
0,9
0,9

Pt-Sn-Ir

1
2
3
4

8,5
7,8
6,9
6,5

25,1
26,9
27,2
25,3

1,0
1,2
1,1
1,1

64,4
63,2
64,1
66,5

1,0
1,0
0,7
0,7

Pt-Sn-Au

1
2
3
4

7,3
6,9
8,1
6,2

27,0
29,2
38,4
42,2

0,5
1,6
1,9
2,3

64,5
61,6
50,6
48,6

0,7
0,8
1,0
0,7

Pt-Sn-Pd

1
2
3
4

9,6
7,9
8,7
11,0

33,5
36,7
40,8
36,4

2,1
2,3
4,8
6,8

53,1
52,5
44,7
43,1

1,7
0,7
1,0
2,7
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Az

oxidáció

hatására

csökkenő

aktivitást

mutató

katalizátorok

esetében

szelektivitásváltozás is mutatkozott. A szelektivitásváltozás a fent említett okra vezethető
vissza, vagyis, hogy a savas helyeken lejátszódó reakciók dominánsabbakká váltak a fémes
helyeken lejátszódókhoz képest.
Az arannyal és a palládiummal módosított katalizátor esetében nagyon jól látszik,
hogy a savas helyeken lejátszódó reakciók izomerizációs termékei –izoparaffinok,
naftének – mennyisége nőtt az átrendeződés hatására, míg a fémes helyeken lejátszódó
hidrogénező-dehidrogénező reakció termékei – aromás szénhidrogének – kisebb
mennyiségben képződtek (11. ábra).

11. Ábra. Az oxidációs-redukciós ciklusok hatása egyes katalizátorokra

70
60

[%]

50
40
30
20
10
0
1

2

3

Ref. izopar.
Au izopar.
Pd izopar.
Ref. arom.
Au arom.
Pd arom.
4

reg. ciklus

A regenerálási kísérletek eredményét a fentiek tükrében úgy lehet összegezni ipari
szempontból, hogy a korábban ipari felhasználásra esélyesnek tűnő, palládiummal
módosított katalizátor a gyenge oxidáció-redukció tűrő képessége miatt jelenlegi
formájában nem alkalmazható ipari környezetben.
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4. Összefoglalás

Doktori kutatásaimat a MOL Rt. és a Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai
Technológia Tanszék együttműködésének keretében végeztem. A MOL Rt. biztosította a
kutatási témát, a kísérleti reaktort és az anyagi támogatást, minden egyéb szükséges feltétel
pedig a Tanszék részéről állt rendelkezésemre. Az együttműködés egyben meg is határozta
a kutatás főbb pontjait és irányelveit. A kutatás témája az iparilag használt reformáló
katalizátor fémadszorpcióval történő módosítása volt. Olyan irányban kellett a kísérleteket
megtervezni, hogy a tudományos érdeklődés mellett és az esetleges pozitív eredmények
esetén, az ipar igényeit is ki lehessen szolgálni. Vagyis a cél az iparilag alkalmazható, a
korábbinál hatékonyabban működő reformáló katalizátor előállítása volt. Hatékonyabb
működésen jelen esetben kedvezőbb termékstruktúra értendő (kisebb aromástartalom,
nagyobb izoparaffin tartalom).
A kutatások megkezdésekor kitűzött célok a következők voltak:
•

A korábban szinte kizárólag tudományos jelleggel vizsgált fémadszorpció módszerét
ipari körülmények között, ipari katalizátor előállítása céljából alkalmazni.

•

A reformátum összes aromástartalma csökkenjen, összhangban a várható motorbenzin
előírások szigorodásával.

•

A fémadszorpcióval előállított katalizátorokat ipari körülmények között vizsgálni.

•

A módosított katalizátoron ne csökkenjen jelentősen reformátum mennyisége.

•

A reformátum oktánszáma ne csökkenjen jelentősen.

•

Többszöri regenerálás se befolyásolja a katalizátor tulajdonságait, a módosított
katalizátor legyen stabil.
Az ipari kétfémes, platina-ón/γ-alumínium-oxid katalizátor módosítására irodalmi

utalások, személyes beszélgetések és a rendelkezésre álló lehetőségek alapján palládiumot,
aranyat, irídiumot, ónt, tellúrt és bizmutot használtam. A módosítás elve az alábbi:
Hidrogénnel telítjük a katalizátort (pontosabban a katalizátoron lévő platinát), majd inert
atmoszférában a módosító fém ionjait tartalmazó oldattal érintkeztetjük a katalizátort. A
platinán adszorbeált hidrogén a kontaktus során fémmé redukálja a módosító fémionokat.
Ilyen módon elvileg az adszorbeált hidrogén mennyiségével ekvivalens mennyiségű
módosító fémet tudunk szelektíven a platina felületére adszorbeáltatni.
A módosítás után, a katalizátorok jellemzése során derült fény arra, hogy az
adszorpciós módszerrel történő módosítás hordozós katalizátor esetén az irodalomban
elsősorban platinázott platinára leírtaktól eltérően játszódik le. A hordozó pórusaiból,
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üregeiből ugyanis nem lehet tökéletesen kimosni a módosító fém ionjait tartalmazó oldatot.
A szárítási lépés során a pórusokban maradt ionok a hordozóra impregnálódnak. A
hidrogén spillover jelensége szintén hozzájárul a „túlmódosítás” jelenségéhez. Az
adszorpció elméleti maximuma felett bevitt módosító fémek is kifejtik hatásukat a
katalitikus reakciók során. E hatástól függetlenül, az adszorpcióval szelektíven a platina
felületére felvitt módosító fém-mennyiség is kifejti speciális (közvetlen kapcsolat van a
platina és a módosító fém között) hatását.
A katalizátorok összetételét atomadszorpciós és röntgenflureszcens spektroszkópiás
módszerrel határoztam meg. Egyéb tulajdonságaik jellemzésére kemiszorpciós és
röntgenfotoelektron spektroszkópiás módszert használtam. A katalizátorokkal, oktán
alapanyaggal 480 és 510 ºC-on reformálási kísérleteket folytattam. A reakciótermékek
összetételét gázkromatográfiás módszerrel határoztam meg. Az összetétel alapján aktivitás
és szelektivitás szempontjából értékeltem az egyes katalizátorokat.
A referenciaként használt és a módosított katalizátorokat először az iparival
megegyező

körülmények

között

vizsgáltam

(térsebesség,

nyomás,

hőmérséklet,

hidrogén/szénhidrogén arány). A tapasztalatok alapján megállapítottam, hogy a
katalizátorok többsége nem hasonlítható össze hitelesen. A referencia, a palládiummal, az
arannyal, az irídiummal és az ónnal módosított katalizátorokon tapasztalt közel 100%-os
konverzió miatt ugyanis a másodlagos reakciók jelentősen befolyásolják a katalizátorok
működését. A termékminták elemzése során nem lehet elkülöníteni az elsődleges és
másodlagos reakciók termékeit.
Az adott mennyiségű bizmuttal és tellúrral módosított katalizátor esetében a konverzió
értéke a vizsgálatok értékelhetősége szempontjából megfelelő volt. A módosítók
legszembetűnőbb hatása a katalizátor aktivitásának jelentős csökkentése volt, ami nem
meglepő, hiszen mindkét fém ismert katalizátorméreg. Mégis, irodalmi utalások szerint
pozitív hatás volt várható. A pozitív hatást a szelektivitások oldaláról kísérleteim is
alátámasztották, hiszen a folyadék termékben jelentősen csökkent az aromás vegyületek
mennyisége, míg az izoparaffinok mennyisége nőtt. Ipari felhasználás szempontjából ezek
a katalizátorok kis aktivitásuk és alacsony folyadékhozamuk miatt mégsem jöhetnek
számításba. Hatásmechanizmusuk szerint a platinán adszorbeálódnak, így a katalizátor
fémes helyeit szelektíven blokkolják. A lehetséges reakcióutak közül ezért a savas
helyeken lejátszódó reakciók válnak dominánssá (hidrokrakkolódás, izomerizáció).
Az ipari körülmények között túlságosan aktív katalizátorokat csökkentett konverzió
mellett kellet vizsgálni, hogy összehasonlíthatóak legyenek. Ennek érdekében a
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térsebesség növelésével kísérletsorozatot végeztem, melynek során megállapítottam, hogy
a rendelkezésre álló reaktorban a maximális térsebesség mellett, azaz 4 h-1 érték mellett a
katalizátorok összevethetők egymással.
Megnövelt térsebesség mellett vizsgáltam a palládium, arany, irídium és ón hatását.
Megállapítottam, hogy az irídium és az arany hatására a reformáló katalizátor aktívabb lett
a referenciánál: magasabb konverzió értékeket kaptam. A különböző hőmérsékleten kapott
folyadékhozamot és a gázmennyisséget összehasonlítva kiderült, hogy a módosított
katalizátorok gáztermelő szelektivitása csak kismértékben függ a hőmérséklettől, szemben
a kiindulási katalizátorral, ahol magasabb hőmérsékleten jelentősen csökkent a folyadék
termék mennyisége. Az inaktív arany a platina felületét kisebb klaszterekre bontja, így a
szelektivitás a nem destruktív reakciók felé tolódik el. Mindkét fém növeli a reformátum
aromás, és csökkenti az izoparaffin tartalmát, mely hatás a kezdeti célkitűzésekkel
ellenkezik, ezért ipari felhasználás egyik fém esetében sem javasolható.
Szemben a fenti két módosítóval az ón és a palládium kedvezően befolyásolta a
katalizátor szelektivitását. Az adszorpcióval felvitt ón hatására magasabb hőmérsékleten
nagyobb folyadékhozamot tapasztaltam, mint a kiindulási katalizátoron. Összetétel
szempontjából

pedig

alacsonyabb

hőmérsékleten

mérhető

javulás

(magasabb

hőmérsékleten viszont kismértékű romlás) volt tapasztalható, amennyiben a reformátum
aromás tartalma csökkent, izoparaffin tartalma pedig nőtt. Magyarázata a gátolt
fémfunkció, amit a naftén típusú vegyületek közel megkétszereződött mennyisége is
alátámaszt. A palládium szintén hasonló mennyiségű folyadék terméket eredményezett,
mint az alapul vett katalizátor. Ugyanakkor az ónnal ellentétben palládiumot alkalmazva a
módosítás

során,

magasabb

hőmérsékleten

nő

meg

a

módosított

katalizátor

izoparaffin/aromás aránya, kisebb hőmérsékleten pedig gyakorlatilag változatlan maradt. A
magasabb hőmérsékleten tapasztalt kedvező szelektivitás-befolyásoló hatás ipari
szempontból nagyobb jelentőségű.
Összességében tehát a palládiumot találtam a leghatékonyabb módosító fémnek, mert
folyadékhozama csak kismértékben csökkent, szelektivitása 480 ºC-on hasonló volt,
510 ºC-on az izoparaffin/aromás aránya pedig nőtt. Tulajdonságai alapján potenciálisan
ipari felhasználásra is alkalmas lehetett volna a katalizátor, ezért részletesebb vizsgálatokat
végeztem vele.
A részletesebb vizsgálatok során az oktán teszt alapanyagot ipari alapbenzinnel
váltottam fel, s vizsgáltam, hogy a produkált pozitív tulajdonságokat ipari körülmények
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között, ipari alapanyaggal is hozza-e a palládiummal módosított katalizátor. Az
eredmények szerint kisebb mértékben, de hozza a korábban tapasztalt kedvező hatását.
Végül a hatodik kiindulási feltétel teljesülésére készítettem kísérletsorozatot. Kíváncsi
voltam, a módosított katalizátorok hogyan viselkednek többszöri regenerálás (oxidációredukció) után. A tapasztalat szerint az ónnal ill. irídiummal módosított katalizátorok
észlelhető aktivitás vagy szelektivitás-változás nélkül viselik a háromszori regenerálást is.
Az említett két módosított katalizátor esetében nem változtak meg a vizsgált paraméterek.
A másik két fém, az arany és a palládium esetében sajnos nem beszélhetünk stabil
regenerálás tűrő képességről. Az első ciklus még minimális hatással volt a katalizátorokra,
de a további oxidációs-redukciós ciklusok – különösen a palládiummal módosított
katalizátor esetében – jelentős felületi platina-palládium (-arany) átrendeződéssel jártak.
Az átrendeződés hatására jelentősen csökkent a katalizátorok aktivitása, ami az ipari
használhatóságot végül a palládium esetében is kizárja.
Röviden összegezve kutatásaim eredményét meg kell állapítani, hogy bár ipari
alkalmazás szempontjából is hasznos katalizátort nem sikerült előállítani az alkalmazott
fémadszorpciós módszerrel, a doktori kutatások nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a
módszer megkötésekkel, de alkalmazható hordozós katalizátorok előállítás során.
Korlátozó tényező, hogy a hordozó pórusos jellege miatt az adszorpcióval párhuzamosan a
legtöbb esetben impregnálási mechanizmussal is került módosító fém a katalizátorra.
Ugyanakkor az impregnálással felvitt módosító fém mellett észrevehetően megnyilvánul a
szelektíven a platina felületére adszorpcióval felvitt fém hatása. A katalizátor részben
gátolt, dezaktivált fémfunkciója elsősorban az adszorbeált fémnek köszönhető.
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5. Tézisek

Ipari reformáló Pt-Sn/Al2O3 katalizátor különböző fémekkel végzett adszorpciós
módosítása, fiziko-kémiai vizsgálata és katalitikus jellemzése nyomán a következő új
tudományos eredmények születtek:

1. Alumínium-oxid hordozós platina(-ón) katalizátoron a fémadszorpció nem önmagában
játszódik le, mert a hidrogén spillover és a hordozó pórusos szerkezete miatt az
alumínium-oxid is adszorbeál bizonyos mennyiségű módosító iont (impregnálás).

2. Ipari katalizátor adszorpcióval megvalósított módosítása során az adszorbeált hidrogén
többszörösének megfelelő mennyiségű tellúr, bizmut, irídium, arany ill. palládium
válik le.

3. A platinán adszorbeálódott tellúr és bizmut a katalizátor fémes helyeit szelektíven
blokkolja, így a lehetséges reakcióutak közül a savas helyeken lejátszódó reakciók
dominálnak (hidrokrakkolódás, izomerizáció).

4. Az irídiummal és arannyal módosított katalizátorok hidrokrakkoló aktivitásának
hőmérséklet-függősége csökkent a kiindulási katalizátorhoz képest, s ezzel együtt a
folyadékhozam értékek csak kis mértékben változnak a reakcióhőmérséklettel.

5. Az adszorpcióval felvitt ón a fémes funkció szelektív gátlása miatt – a platinával való
kölcsönhatása révén – az aktivitás minimális csökkenése mellett az izoparaffin/aromás
arány növekedését idézi elő.

6. Az arany és főleg a palládium esetében az ismétlődő oxidáció-redukció hatására a
módosító fémek és a platina kölcsönhatása olyan módon változik (ötvöződés, felületi
átrendeződés), hogy a katalizátor fokozatosan veszt aktivitásából, a destruktív reakciók
szelektivitása pedig nő (csökken a folyadékhozam).
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