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1. Bevezetés
A szén-monoxid oxidációja gyakorlati alkalmazásai mellett1 a heterogén katalizátorok
egyik legrészletesebben vizsgált tesztreakciója. A szén-monoxid több technológiai folyamatban
képzıdik káros melléktermékként, például szénhidrogének részleges és teljes elégetésekor,
alkoholok reformálásakor, kokszgyártásnál, szén-dioxid lézerekben. Környezetszennyezı
forrásként a gépjármővek által kibocsátott CO-ot szükséges megemlíteni2. A melléktermékként
képzıdı CO-ot katalitikus oxidációval lehet eltávolítani. A CO alacsony hımérséklető
oxidációjának másik alkalmazási területe a levegıtisztítás2, ugyanis mind a légkondicionáló
berendezésekben, mind a gázálarcbetétekben katalizátorokat alkalmaznak. Az üzemanyagcellák
fontos szerepet kaphatnak a jövı elektromos meghajtású, környezetbarát gépjármőveiben.
Ezekben a cellákban üzemanyagként fıként hidrogént használnak3, melyet metanol vagy benzin
vízgızös reformálása útján nyernek4. Az így elıállított hidrogén azonban mindig tartalmaz COot, amely az üzemanyagcellák Pt alapú katalizátorait mérgezi. A CO-tartalom a vízgáz reakcióval
csak 0,5-1 %-ra csökkenthetı4. A kívánt 10 ppm értékre való csökkentés a CO hidrogén
jelenlétében történı szelektív katalitikus oxidációjával érhetı el.
A fenti technológiák jelentıs részénél a CO oxidációját alacsony hımérsékleten kell
megvalósítani. Korábban hopkalit (Mn és Cu vegyes oxidja) katalizátort használtak erre a célra,
de ez szobahımérsékleten nem elég aktív, ráadásul víz hatására erıteljesen dezaktiválódik1. A
Pd- és Pt-katalizátorok megfelelı aktivitással rendelkeznek, de csak kis CO-koncentrációnál
(néhány száz ppm) és 150 oC felett mőködnek hatékonyan1. A Wacker katalizátor (PdCl2-CuCl2)
hatékony a CO oxidációjában, azonban csak 60 oC körül, vízgız jelenlétében aktív5. Mochida és
munkatársai TiO2 -hordozós kobalt-tetrafenil-porfirin katalizátorról számoltak be, amely nagy
aktivitást mutatott CO oxidációjában szobahıfok alatti hımérsékleten, viszont gyorsan – 15 perc
alatt – elvesztette az aktivitását 6.
Köztudott, hogy a tömbi arany kémiailag inaktív. Haruta és munkatársai 1982-ben azt
tőzték ki célul, hogy új típusú katalitikus égetıt dolgoznak ki, melyben nyersanyagként hidrogént
használnak1, 7. Katalizátorként arany és átmeneti fémek együttes lecsapással elıállított vegyes
oxidját alkalmazták. Ekkor fedezték fel, hogy a CO oxidációjában az arany és az átmeneti fémek
vegyes

oxidjai

igen

aktív

katalizátorként

viselkednek

még

–70

o

C-on

is.

Az

elektronmikroszkópos vizsgálatok azt mutatták, hogy az arany 2-4 nm átmérıjő nanorészecskék
formájában egyenletesen diszpergálódott a nagyobb Fe2O3, Co3O4 vagy NiO részecskéken. A
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továbbiakban több elıállítási módszert, mint pl. felületre történı lecsapást, gázfázisú leválasztást
ill. folyadékfázisú felvitelt is kipróbáltak különbözı fém-oxid hordozókon.
Ez a felfedezés új fejezetet nyitott mind a CO-oxidáció, mind további katalitikus reakciók
vizsgálatában. A kilencvenes évektıl kezdıdıen jelentısen megnövekedett az érdeklıdés az
aranykatalizátorok iránt, a kutatók többsége tesztreakciónak a CO oxidációját választotta.
Az aranykatalizátorok vizsgálatában a fı kérdés a katalitikusan aktív helyek
természetének, illetve a CO oxidáció mechanizmusának feltárása. Kung és munkatársai olyan
modellt javasoltak, amelyben a hordozó fémoxid és az arany nanorészecskék határvonala mentén
helyezkednek el a katalitikusan aktív centrumok8. Baker ugyanakkor a nagy aktivitást kizárólag
az arany szemcseméretének tulajdonította, elhanyagolva a hordozó hatását9. A szemcsemérethez
hasonlóan fontos az arany nanorészecskék oxidációs állapota is. Guzman és Gates kimutatták,
hogy a hordozós aranykatalizátorok aktivitása a CO oxidációjában izoterm körülmények között
100 oC-on akkor a legnagyobb, ha a kationos és fémes arany aránya 60 illetve 40 % 10.
Az aranykatalizátorok vizsgálatában számos további kutatási lehetıség rejlik. A hordozós
aranykatalizátorok téma területén megjelenı cikkek éves száma 1000 fölött van, és az érdeklıdés
a téma iránt nem csökken. Úgy tőnik, három fı kutatási irány alakult ki 7.
1. Az arany nanorészecskék több reakcióban mutatnak jelentıs aktivitást –70 oC alatt is. Ezáltal
új lehetıségek nyílnak különbözı vegyületek környezetbarát úton történı elıállítására, valamint a
hidrogénalapú energiaforrások hatékonyabb kiaknázására.
2. A hordozós arany nanorészecskék hatékony katalizátornak bizonyulnak különbözı
környezetvédelmi

alkalmazásokban,

mint

például

szennyezett

levegı

tisztítása

szobahımérsékleten nedvesség jelenlétében.
3. Az arany nanorészecskék nagyon stabilak, ezért tárgyát képezhetik a nanorészecskék részletes
tanulmányozásának. A 2 nm átmérı alatti nemesfém részecskék elvesztik saját fémes tömbi
tulajdonságaikat; különbözı háromdimenziós szerkezetek alakulhatnak ki. Landmann felfedezte a
8

atomból

álló

csónakszerkezető

képzıdményeket11,

12

13

Norskov

a

10

atomból

álló
14

nanorészecskéket , Cunningham a 13 atomú ikozaédert , Wang a 20 atomból álló tetraédert .
A Kémiai Kutatóközpont Felületkémiai és Katalízis Intézetének Szerves Katalízis
Osztályán már korábban vizsgálták a MgO-hordozós aranykatalizátorokat és azok módosított
változatait. Ezek jelentıs aktivitást mutattak a CO oxidációjában. Az Al2O3-hordozós
aranykatalizátorok viszonylag kevésbé aktívak, de katalitikus viselkedésük folyamatos
üzemmódban stabilabb. A szakirodalomban viszonylag kevesen vizsgálták az Al2O3 felületi
4

módosításának hatását a hordozós Au-katalizátorok oxidációs aktivitására, ezért vizsgálataimban
MgO-dal és más átmenetifém-oxidokkal (Fe, Co, Mn) módosított Al2O3-ot , illetve ezen fémek
alumíniummal alkotott vegyes oxidjait – a spinelleket – használtam hordozóként az Aukatalizátorok elıállítására. Tesztreakciónak a CO oxidációját választottam hidrogén jelenlétében,
illetve annak jelenléte nélkül. A reakciót hımérséklet-programozott, illetve izoterm körülmények
között tanulmányoztam. Munkám célkitőzéseit az irodalmi összefoglaló után ismertetem.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1. Hordozós aranykatalizátorok osztályozása
Az aranykatalizátorokat a jelenlegi ismeretek szerint két nagy csoportba sorolhatjuk:
a) aktív (redox) hordozós Au-katalizátorok, pl: TiO215, 16, 17 Fe2O318, MnOx19, 20, CoOx21, NiO.
b) inaktív hordozós Au-katalizátorok, pl: Al2O322, SiO217, Mg(OH)213, 23, MgO24 és MgAl2O425.

2.2. Hordozók és hordozós aranykatalizátorok elıállítása
Az elıállított katalizátorok hordozójaként módosítatlan és módosított Al2O3-ot, valamint
spinelleket használtam. Ezek elıállítását az alábbiakban foglalom össze.
2.2.1. Hordozó elıállítása
Az Al2O3 elıállítására több módszer ismert. Legelterjedtebb a lecsapásos módszer,
melynél alumínium-nitrát, -klorid, -bromid, -szulfát valamelyikét használják kiindulóanyagként.
Egy másik eljárás a különbözı alumínium prekurzor vegyületek termikus bontása. Ezen
módszerek eredményeképpen különbözı szerkezető és felülető termék állítható elı26.
Spinellnek nevezzük az MN2O4 általános képlető vegyes oxidokat, melyben M
kétvegyértékő (pl. Mg, Co, Fe, Mn), N pedig háromvegyértékő (pl. Al) fém. A kristályrácsban a
kétvegyértékő kation tetraéderes-, a háromvegyértékő kation pedig oktaéderes helyzetben van.
Ezeknek az anyagoknak nagyon jó a termikus és mechanikai stabilitása, a vegyi ellenállása.
Elıállítható belılük viszonylag nagy fajlagos felülető, porszerő anyagok. Ezen tulajdonságaik
alapján katalizátorhordozóként is felhasználhatók. A kísérleteimben felhasznált spinellek
elıállítására számos módszer ismert az irodalomból.
MgAl2O4 elıállítása27, 28, 29, 30, 31, 32
CoAl2O4 elıállítása33, 34, 35, 36, 37
MnAl2O4 elıállítása32, 36, 37
FeAl2O4 elıállítása37, 38, 39
2.2.2. Hordozós aranykatalizátorok elıállítása
A teljesség igénye nélkül bemutatok, majd összehasonlítok néhány elıállítási módszert.
A hordozót arany sóoldattal (HAuCl4 x 3 H2O, AuCl3) impregnálják. Adott idı után a
hordozót szőréssel elválasztják az impregnáló oldattól, végül szárítják40, 41, 42.
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Együttes lecsapás során a HAuCl4 x 3 H2O és a megfelelı fém-nitrát-oldatot Na2CO3
vizes oldatába öntik, így többfémes hidroxid- vagy karbonát csapadék keletkezik. A csapadékot
mossák, szárítják, majd 250 oC feletti hımérsékleten kalcinálják40, 42, 43.
A felületre történı lecsapás módszere azért elınyösebb az együttes lecsapásnál, mert a
teljes aranymennyiség a hordozó felületére kerül. A HAuCl4 x 3 H2O oldat pH-ját 6 és 10 értékek
közé állítják be, majd a hordozó fémoxidot 1 órán keresztül az oldatban tartják, melynek felületén
Au(OH)3 alakul ki. A hordozót szőrik, mossák, majd kalcinálják. A kapott Au szemcsemérete
függ az Au-oldat pH-jától: a pH emelésével az AuCl4- fokozatosan átalakul Au(OH)nCl4-n (n=1-3)
spécieszekké. Ezzel a módszerrel a kalcinált mintában az Au szemcseméret 4 nm alá csökken22,
40, 42, 43, 44

.

Homogén felületi lecsapás során a hordozó kevert szuszpenziójához hozzáadják az
aranyprekurzort és a karbamidot, majd az elegyet felfőtik 80-90 oC-ra. A hımérséklet emelésével
a karbamid elbomlik, megnövelve ezáltal az elegy pH-ját, aminek következtében az arany
Au(OH)3 formájában egyenletesen leválik a hordozó felületére21, 42, 45.
Összehasonlítva az elıállítási módszereket azt találták, hogy az együttes lecsapás
különösen porszerő katalizátor elıállítására alkalmas, mint pl. Au/α-Fe2O3, Au/Co3O4, Au/ NiO
és Au/Be(OH)2, melyek különösen aktívak a CO alacsony hımérsékleten végbemenı
oxidációjában. Ez a módszer Au/TiO2 elıállítására is alkalmazható, ha az elegyhez Mg-citrátot
adunk46. A felületre történı lecsapás módszerével nagy diszperzitással tudjuk leválasztani az
aranyat MgO, TiO2 és Al2O3-ra, viszont nem alkalmazható alacsony izoelektromos pontú
hordozók esetében, mint pl. SiO2. A módszer alkalmazhatóságának további szükséges feltétele,
hogy a hordozó fajlagos felülete nagyobb legyen, mint 50 m2/g46.
A szerves aranykomplexek (pl. dimetil-arany(III)-β-diketon) gázfázisú leválasztása
szinte minden oxid-hordozó esetében alkalmazható, még a savas felületőek, mint pl. a SiO2,
MnO2, MCM-41 esetében is. Ezen módszernél is kedvezı, ha a hordozó fajlagos felülete nagy46.
A porlasztásos fémfelvitel módszerrel nagy tisztaságú filmbevonatokat lehet elıállítani,
melyeket pl. gázszenzorként is alkalmazhatnak46.
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2.3. Hordozós aranykatalizátorok jellemzésére használt módszerek
Az aranykatalizátorok katalitikus viselkedésének megértéséhez fontos a katalizátorok
jellemzése. A jellemzés történhet a hordozó típusa, fajlagos felülete, az arany szemcsemérete és
oxidációs állapota szerint.
A hordozós katalizátorok fajlagos felületét általában nitrogén-adszorpcióval határozzák
meg, mérve az adszorbeált gáz mennyiségét forráspontjához közeli hımérsékleten47.
A katalizátorok szemcseméretének, valamint szemcseméret-eloszlásának vizsgálatára
legalkalmasabb módszer a transzmissziós elektronmikroszkópia48, 49, valamint a tömeg szerinti
átlagos szemcseméret-meghatározásra a röntgendiffrakció50.
A katalitikus reakciók egyik legfontosabb lépése a reaktánsok kemiszorpciója. A
kemiszorpció vizsgálatára általában az infravörös spektroszkópiás módszert alkalmazzák40, 51, 52,
53

. Ezzel a módszerrel következtetni lehet az aktív centrumok és a reaktáns kölcsönhatására, és a

nanomérető aranyszemcsék felületén kialakuló elektromos töltésre. Dolgozatom témájából
adódóan a szén-monoxid aranykatalizátorokon történı kemiszorpciójának vizsgálatát mutatom
be. A CO-kemiszorpció használatának hátránya, hogy a CO redukálhatja a nanomérető
aranyrészecskéket, ennek következtében megváltozhatnak azok tulajdonságai54. Ezért a
méréseket viszonylag alacsony hımérsékleten célszerő végezni.
Több IR spektroszkópiai módszer ismert55, ezek közül kettıt említek meg:
A transzmissziós mérési mód olyan anyagok esetében alkalmazható, melyek az IR sugárzás
számára átlátszóak.
A diffúz-reflexiós mérési mód diszperz, fıleg porszerő minták felületén adszorbeált spécieszek
vizsgálatára alkalmas.
CO-adszorpció vizsgálatakor infravörös spektroszkópiával a C és O atomok közötti
kötéserısséget lehet mérni: minél nagyobb a hullámszám, annál erısebb a kötés. A gázfázisú CO
rezgési frekvenciája 2142 cm-1 hullámszámnál található. Adszorpciókor az aktív centrum
elektronokat donál a molekula hármas kötés π∗ lazító pályájára56. Ezáltal gyengül a CO
molekulán belüli kötéserısség, ami a CO-adszorpciós sáv alacsonyabb hullámszámok irányába
történı eltolódásában nyilvánul meg. Ha a CO molekula részlegesen negatívan töltött
aranyrészecskéhez kötıdik (Auδ-), erıteljesebb a donálás, így erıteljesebb a kemiszorpció, az
Auo-hoz képest alacsonyabb hullámszámoknál jelentkezik a CO adszorpciós sáv. Az Auδ+ aktív
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centrumhoz való adszorpciójakor magasabb frekvencián jelenik meg az adszorpciós sáv56. Az
adszorpciós sávok eltolódásának mértéke utal az Au nanorészecske töltésállapotára.
Az IR spektrumok alapján különbséget tudunk tenni a hordozón ill. az arany
nanoklaszteren adszorbeált CO molekulák között. A hordozón általában karbonátképzıdéssel jár
a CO adszorpciója, 1200-1800 cm-1 hullámszámok közötti sávok jelennek meg, míg a fémes
aranyon (Auo) adszorbeált CO sávja 2100-2130 cm-1 között található57, 58, 59. Ez a sáv a nagyobb
hullámszám irányába tolódik el, ha növeljük az adszorbeált CO parciális nyomását. COadszorpciókor különbséget lehet tenni a lineárisan ill. híd-formában adszorbeált molekula között
is.
Ha a CO-ot és O2-t együtt adszorbeáltatjuk, az oxigén hatására az arany nanorészecskék
részlegesen oxidálódnak (Auδ+), ezért az elektrondonáló képességük lecsökken. Ennek
következtében az aranyon adszorbeált CO sáv körülbelül 15-30 cm-1-rel tolódik el a nagyobb
hullámszám irányába57. Ez az O2 hatására történı hullámszámbeli növekedés azzal is
magyarázható, hogy az oxigén hatására a fémfelületen CO szigetek alakulnak ki, ezáltal a CO
molekulák közötti kölcsönhatás felerısödik. A CO-adszorpció magasabb hullámszám felé történı
eltolódását az Au-szemcseméret, valamint az Au-tartalom növelése is elıidézi60.

2.4. Hordozós aranykatalizátorok katalitikus viselkedése CO oxidációjában
Mivel a tömbi arany inaktív fém, sokáig azt hitték, hogy nem rendelkezik katalitikus
tulajdonsággal43,

61, 62

. Az arany CO-oxidációban tapasztalható aktivitásáról több összefoglaló

közlemény jelent meg40, 43,

63, 64

. Az elmúlt évtizedekben kiderült, hogy a nagyon kismérető, azaz

a nanométer nagyságú aranyszemcsék igen aktívak65, fémoxid hordozóra diszpergálva aktív
katalizátorként

viselkednek.

CO-oxidációban

katalitikus

aktivitásukat

még

alacsony

hımérsékleten (200 K) is kifejtik63. Ezt a jelenséget többféleképpen próbálták megmagyarázni,
egyesek a redukálható oxidhordozók, mint pl. TiO215, Fe2O318,

46

MnOx19, 20, CoOx21, NiO46, 66

mobilis oxigénatomjaival értelmezték. Más kutatók viszont nemredukálható oxidhordozón, mint
pl. Mg(OH)213, 23, 46, MgO24, MgAl2O425 és Al2O3

67

, valamint Be(OH)2-on46 is nagy aktivitást

értek el. Ezt a nagy aktivitást az Au – hordozó kölcsönhatásával68, valamint az Au nanoklaszterek
környezetében a hordozó negatívan töltött rácshibáival69 és az ionos arany stabilizálódásával
magyarázták8, 70, 71, 72.
Egyes kutatók szerint a hordozó fı szerepe az Au-részecskék stabilizálása67; a reakció a
nanométeres Au-részecskéken játszódik le43, 66, 73. MgO hordozó esetében az Au a hordozó F9

centrumaihoz kötıdik, errıl parciális töltésátvitel történik, ami stabilizálja az Au-részecskét és
megnöveli aktivitását69,

74

. Más kutatók azt feltételezik, hogy a reakció az Au – hordozó

határvonalán játszódik le, a hordozó oxigénforrásként viselkedik23, 75.
Az aktív katalizátorokban lévı arany oxidációs állapota sem tisztázott kellıképpen.
Egyes kutatók fotoelektron-spektroszkópiai (XPS) mérésekbıl arra következtettek, hogy az
oxidált Au-részecskék képezik az aktív spécieszeket76, illetve a Au+-on adszorbeált CO-ra utaló
IR sávokat találtak méréseik során70. Ezzel szemben más kutatók azt állítják, hogy a fémes arany
képezi az aktív spécieszt

43, 77, 78

. Hutchings és munkatársai megállapították, hogy a katalitikus

aktivitáshoz egyaránt szükséges a fémes és az ionos arany79. Guzman és Gates XANES (X-ray
absorption near-edge structure) mérésekbıl azt kapták, hogy a 60 % Au+ és 40 % Auo az
optimális arány a CO-oxidáció maximális konverziójának eléréséhez izoterm körülmények között
100 oC-on10 (E1 ábra). A szerzık kimutatták továbbá, hogy a CO parciális nyomása kihat a
felületi ionos- és fémes arany arányára, míg az O2 parciális nyomásának erre nincs hatása10 (E2
ábra).

E1 ábra. Az Au+ és Auo arányának hatása a CO konverzióra10.
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A.

B.

E2 ábra. A reaktánsok összetételének hatása az arany oxidációs állapotára és a katalizátor
aktivitására. A sebesség az összarany-atomra van megadva10.
A) A CO parciális nyomásának hatása PO2=11 Torr mellett;
B) Az O2 parciális nyomásának hatása PCO= 11 Torr mellett.

E.D. Park és munkatársai XPS mérések alapján azt találták, hogy az Au/ Fe2O3 katalizátor
esetében a kalcinálási hımérséklet befolyásolta az Au oxidációs állapotát. A 100 oC-on végzett
kalcinálás Au2O3-ot, a 300 oC pedig fémes aranyat eredményezett76. Au/Al2O3 katalizátor
esetében 400 oC felett kaptak teljes mértékben fémes aranyat. Weiher és munkatársai az
Au/Al2O3 és Au/TiO2 katalizátorok redukciója esetében azt tapasztalták, hogy az Au3+
közvetlenül Au0-vá redukálódik átmeneti redukciós állapotok nélkül80. Ezzel ellentétben Venkov
és munkatársai azt figyelték meg, hogy a katalizátor elıállításakor az arany Au3+ oxidációs
állapotban van jelen a mintában; 100 oC-on történı hıkezeléskor ez átalakul Au+-vá, 200 oC-on
ez tovább redukálódik Auo-vá81. Továbbá azt találták, hogy az Au3+ nagyon instabil karbonilokat
képez a koordinációs telítettsége és CO általi nagyon könnyő redukálhatósága miatt59. Az Au+CO spécieszek már stabilak, ami a σ-π kötések szinergizmusával magyarázható. Az Auo-CO
spécieszben csak π-kötések vannak, ezek fıleg alacsonyabb hımérsékleten keletkeznek59.
A kísérletek azt bizonyítják, hogy az Au szemcseméretének jelentıs hatása van a
katalizátor aktivitásra; az 5 nm alatti szemcsék bizonyultak optimálisnak43, 82. Kezdetben egyes
kutatók a lehetı legkisebb szemcseméret elérését tőzték ki célul a minél nagyobb CO-konverzió
elérése reményében18, azonban a további kutatások a 2-3 nm-es szemcseméretet találták
optimálisnak83,

84

. Egyes kutatók azt állították, hogy a katalitikus aktivitás kizárólag az Au

szemcseméretétıl függ, nem befolyásolja azt a hordozó anyagi minısége9, 25. Ezt az elméletet
azonban több kutató is megcáfolta45, 85, 86, 87, 88.

11

A katalizátorok szemcseméretét több tényezı is befolyásolja40: az elıállítás módja, az azt
követı termikus elıkezelés, az aranytartalom, az aranyprekurzor típusa. A szemcseméretet
legfıképpen az Au-felvitel módjával befolyásolható61. Haruta és munkatársai rámutattak arra,
hogy pl. száraz impregnálással nem lehet kellıképpen diszperz aranykatalizátort készíteni, ami
pedig az aktív katalizátorok elengedhetetlen követelménye18. A porlasztásos fémfelvitel, kémiai
gızlecsapás, aranykolloid fémoxidra történı adszorpciója, együttes lecsapás, homogén lecsapás,
felületre történı lecsapás bizonyultak megfelelı aranyfelviteli módszereknek. Ez utóbbinál a
szemcseméret befolyásolható az elegy pH-jával és a kiindulási oldat Au-koncentrációjával, mivel
ezek a tényezık befolyásolják a klór-aurát-ion hidrolízisét18. A hordozó típusának nincs jelentıs
hatása az arany szemcseméretére ill. szemcseméret-eloszlására. Az elıállítási módszerek közül
több kutató kiemeli a felületre történı lecsapás jelentıségét46,

89

. Ebben a módszerben fontos

szerepe van az alábbi kísérleti paramétereknek: a pH- és a hımérséklet értéke a lecsapás során, az
„öregítés” idıtartama, a kalcinálási hımérséklet és az elıkezelés körülményei. Az „öregítés”
nélkül preparált katalizátorok gyorsan dezaktiválódnak90,

91

. A friss csapadék amorf, ami

újrakristályosodik az „öregítés” során. Ennek a lépésnek a mellızésével az újrakristályosodás a
használat során mehet végbe, ami az aktivitás elvesztését eredményezi. Sajnos a katalizátorok
elıállítási körülményeirıl igen ellentmondásos megfigyelések találhatóak a szakirodalomban
76, 92, 93

43,

. Mindezek mellett meg kell említeni azt is, hogy az aktív aranykatalizátorok elıállításának

reprodukálhatósága nagyon alacsony89.
A CO oxidációjának tanulmányozása során azt is tapasztalták, hogy a kalcinálási
hımérsékletnek is jelentıs hatása van a katalizátor aktivitására92. Együttes lecsapással elıállított
Au/Fe2O3 katalizátorok esetében például azt találták, hogy aktivitásuk fordítottan arányos a
kalcinálási hımérséklettel

70, 94, 95

, a nem kalcinált minták voltak a legaktívabbak. Ebbıl arra

következtettek, hogy a hidratált aranyrészecskék aktívabbak a kalcinálás során keletkezı fémes
aranynál. Kalcinálás során az aranyrészecskék szinterelıdése is végbemehet, aminek
következtében nı az arany nanorészecskék mérete, ami szintén rontja a katalizátor aktivitását76.
A reakció elıtti elıkezelés atmoszférájának is jelentıs hatása van a katalizátorok
aktivitására75. Az Au/TiO2 katalizátorok oxigénes elıkezelés után96, míg az Au/MgO
katalizátorok redukció után mutatnak jelentıs aktivitást 24. Emellett az elıkezelés hımérsékletét
is fontos paraméterként említik a katalizátor aktivitásának kialakításában75, 92. Elıkezelés során a
részecskeméret növekedésérıl45, a hordozó részleges oxidációjáról vagy redukciójáról, az
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aranyrészecskék ionos formába való átalakulásáról számoltak be. Találunk utalásokat arra
vonatkozóan is, hogy elıkezelés nélkül is sikerült elérni nagy aktivitásokat a CO oxidációjában97.
2.4.1. A CO oxidációja hidrogén jelenléte nélkül

Bond és Thompson egy 2000-ben megjelent összefoglaló cikkükben hordozós
aranykatalizátorokon végbemenı CO-oxidációra aktív centrumként a fémes és kationos
aranyrészecskéket nevezték meg, ez utóbbiak a fém-hordozó határfelületén helyezkednek el64.
Park és munkatársai azt tapasztalták, hogy a hordozó felületére történı lecsapással
elıállított aranykatalizátorok esetében az arany oxidációs állapota legalább olyan fontos, mint
annak szemcsemérete76. Ezt több megfigyelés alapján állapították meg: a magas (300 oC)
hımérsékleten kalcinált minták csak fémes aranyat tartalmaztak elıállítás után, míg az
alacsonyabb (100 oC) hımérsékleten kalcináltak Au2O3-at is76, 79. Az alacsony hımérsékleten
kalcinált minták a reakció során vízgız hiányában elvesztették aktivitásukat, XPS mérésekkel
ezekben is csak fémes aranyat mértek. Tehát a reakció során az aktívabb arany-oxid átalakult
kevésbé aktív fémes arannyá. Másodsorban azt találták, hogy mind a Au/Fe2O3, mind az
Au/Al2O3 katalizátorok esetében a vízgız jelenléte a reakcióelegyben megakadályozta a
katalizátorok dezaktiválódását. A víz abban fejtette ki hatását, hogy megakadályozta az aranyoxid átalakulását kevésbé aktív fémes arannyá. Harmadsorban Haruta és munkatársai azt is
megfigyelték, hogy Au/TiO2 katalizátor esetében a redukáló atmoszférában (H2, CO) való kezelés
kisebb aranyszemcseméretet eredményezett, mint a levegın való kalcinálás98. Ugyanakkor a
levegın kalcinált katalizátor aktívabbnak mutatkozott a hidrogénben kalcináltnál. Utóbbi két
megállapításból az következik, hogy a katalizátorok aktivitását elsısorban az arany oxidációs
állapota, másodsorban az Au szemcsemérete határozza meg.
Costello és munkatársai azt figyelték meg, hogy az Au/Al2O3 katalizátor aktivitása függ
annak nedvességtartalmától99. A száraz O2-ben vagy He-ban 100 oC-on elıkezelt katalizátorok
elvesztették aktivitásukat, amit csak vízgızzel való kezelés után nyertek vissza. Ezért nagyon
fontos az elıkezelés során odafigyelni a gázok víztartalmára is, mert annak változása különbözı
aktivitást eredményezhet, ami összehasonlíthatatlanná teszi a mért eredményeket. Ugyanakkor a
reaktánsok víztartalma is jelentısen befolyásolja a katalizátor aktivitását, ami egyenesen
arányosan nı a gázelegyben levı vízgız parciális nyomásával egy adott értékig. Nagy vízgız
parciális nyomás mellett az aktivitás ismét lecsökken, feltehetıen a póruseltömıdés vagy a
kompetitív adszorpció miatt.
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A katalizátorok regenerálásánál a vízgızre való érzékenységüket is figyelembe kell venni,
ugyanis elıfordul, hogy a száraz gázban való regenerálás nem aktiválja a katalizátort. Ebbıl arra
lehet következtetni, hogy a dezaktiválódás nem az adszorbeált CO-nak tulajdonítható, mert O2-el
nem lehet a katalizátort regenerálni. Hasonlóan a dezaktiválódás az O2-hez sem kötıdik, mert
CO-dal sem lehet regenerálni a katalizátort. Ha a dezaktiválódás oka viszont a szén-lerakódás, a
vízgızzel való regenerálás hatékony módszernek bizonyul99.
Figyelembe véve azt, hogy a 100 oC-on száraz gázban történı elıkezelés dezaktiválja a
katalizátort, Costello és munkatársai a CO-oxidációban szerepet játszó aktív centrumként az
Auo és Au+-OH--t nevezték meg, ahol az Auo az O2 aktiválásáért felelıs99, 100. Másik cikkükben a
szerzık arról számoltak be, hogy a katalizátor 100 oC-on dezaktiválódik. Mint ismeretes, az
Al2O3 hidroxilcsoportjai 100 oC feletti hımérsékleten is stabilak, ezért a termikus dezaktiválódást
az Au+-OH- dehidroxilezıdésének tulajdonítják99:
2 Au-OH → Au-O-Au + H2O
amely reakció vízgız hatására szobahımérsékleten megfordítható. A hımérséklet növelésével az
Au+-OH- mennyisége csökken, ami magyarázatot ad a CO oxidációjában jelentkezı látszólagos
negatív aktiválási energiára kis víztartalom mellett99.
A klorid-ionok az OH-csoportok lecserélésén keresztül mérgezik a katalizátort. Ez a
jelenség bizonyos mértékig visszaszorítható vízgız által, ami hidrolizálja az Au+-Cl- kötést Au+OH- keletkezése közben99.
A CO oxidációjára a Costello által javasolt mechanizmust az E3 ábrán mutatom be99. A
feltételezett mechanizmus szerint az adszorbeált CO beékelıdik az Au+-OH- kötés közé, hidroxikarbonil-csoportot alkotva. Innen két úton játszódhat le a reakció: az egyik szerint a hidroxikarbonil-csoport bikarboniláttá oxidálódik, ami elbomlik CO2-dá és Au+-OH--dá. A másik
reakcióút szerint a hidroxi-karbonil-csoport dekarboxilezıdik CO2-dá és Au+-H-dé, majd ez
utóbbi oxidálódik Au+-OH--dá. Ez a mechanizmus nem számol az OH-gyökökkel, a
szuperoxidokkal, sem a hordozó direkt részvételével a reakcióban.
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E3 ábra. A CO oxidáció feltételezett mechanizmusa hordozós aranykatalizátorokon99

A katalizátor dezaktiválódásának oka a bikarbonát deprotonálódása karbonáttá
dehidroxilezıdésen keresztül99:
Au-CO3H + Au-OH → Au-CO3-Au + H2O
A katalizátor vízgızös regenerációja az elıbbi reakció megfordítása révén valósul meg. A
hidrogénnel történı regeneráció által a karbonát hidrogénezıdik bikarbonáttá vagy hidroxikarbonil- és hidroxilcsoporttá99:
Au-CO3-Au + H2 → Au-(CO)-OH + Au-OH
Zou és munkatársai a dezaktiválódásért felelıs felületi karbonátok elbomlását vizsgálták
Au/Al2O3 katalizátoron Ar-áramban, különbözı hımérsékleten101. Azt figyelték meg, hogy a
karbonátok 125 oC-on már elbomlanak, ezért a dezaktiválódás reverzibilis. Továbbá vizsgálataik
során azt is tapasztalták, hogy az alacsonyabb hımérséklető (100, 150, 200 oC-on történı)
termikus kezelés következtében fellépı dezaktiválódás 3,1 % H2O-et tartalmazó He-os
elıkezeléssel visszaállítható, ugyanis ezen a hımérsékleten a dezaktiválódás a felületi OHcsoportok eltávolítása miatt következik be. Viszont a 250 oC-os He áramban történı kalcinálás
következtében fellépı dezaktiválódás már nem szüntethetı meg vízgızös elıkezeléssel, mert
ezen a hımérsékleten már bekövetkezik az Au-szemcsék irreverzibilis szinterezıdése.
Infravörös spektroszkópiai mérésekkel követni lehet az aktív centrumok töltését. Ahhoz

hogy ezt meg tudjuk határozni, asszignálni kell a különbözı CO-adszorpciós sávokat. Egyes
kutatók a következı asszignációkat adták meg 20, 57, 68:
2100 cm-1

Auo – CO

2110-2116 cm-1

Auo – (O) – CO
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Auδ+ – CO

2125-2135 cm-1

A fémes aranyon történı adszorpcióval kapcsolatban Boccuzzi és munkatársai azt
tapasztalták, hogy csak az Au nanorészecskék élein elhelyezkedı atomok képesek adszorbeálni a
CO-ot68. Ezek alapján Centeno és munkatársai a fémes aranyrészecskéket inert és aktív
részecskékre osztották54. Továbbá azt is megállapították, hogy minél nagyobb az Au-részecskék
diszperzitása, annál magasabb az Auoakt – CO rezgési frekvenciája. Ezen túlmenıen Fierro és
munkatársai azt a következtetést vonták le összefoglaló cikkükben, hogy bár nyilvánvaló
bizonyítékai vannak a fémes és kationos aranyra adszorbeált CO-nak, a fémes aranyon sokkal
gyengébb a CO megkötıdése, mint a kationos aranyon53. Ezért azt feltételezték, hogy a reakció
több mechanizmus szerint játszódik le, alacsony hımérsékleten feltehetıen a fémes arany,
magasabb hımérsékleten a kationos arany játszik fontos szerepet.
Radioaktívan jelzett
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O2 mérésekkel Boccuzzi és munkatársai megállapították,

hogy a karbonátokba beépülı oxigén a hordozó fémoxidjából származik, míg a CO2-ba beépülı
oxigén a gázfázisú oxigénbıl68. Továbbá azt is megállapították, hogy a CO-nak az O2-hez képest
történı preadszorpciójakor az O2 a hordozó közelében levı Au-részecskéken aktiválódik, míg az
O2 preadszorpció esetében a CO-oxidációs reakció csak vízgız jelenlétében megy végbe,
valószínőleg a szuperoxo spécieszek reagálnak a vízzel O2-t eredményezve102.
A szakirodalomban publikált eredményekbıl Haruta és munkatársai az alábbi általános
következtetéseket vonták le43:
a)

a katalitikus aktivitás függ az arany – hordozó határvonal anyagi minıségétıl és nagyságától.

b) a felületi atomra jutó idıegység alatti átalakulások száma nı az aranyrészecskék
szemcseméretének csökkenésével.
c)

a nedvességtartalom egy adott értékig növeli a katalitikus aktivitást.

d) a CO lineárisan adszorbeálódik az Au nanorészecskéken illetve az arany – hordozó
határvonalán68.
e)

a CO oxidációjában mind a fémes, mind az ionos aranynak szerepe van53.

f)

a reakció CO-ra vonatkoztatott rendősége 0-0,05 közötti, O2-re pedig 0,05-0,24 közötti.
A fenti következtetések alapján Haruta és munkatársai a következı reakciólépéseket

javasolták43, 46:
1) a CO reverzibilis adszorpciója az Au-n vagy Au – hordozó határvonalán
Au + CO → Au–C≡O
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2) az O2 irreverzibilis adszorpciója az Au – hordozó határfelületén
Au–MO + O2 + e– → Au–O2––MO
3) felületi reakció az aranyon
Au–C≡O + Au–O2––MO → Au–O– + CO2(g) + Au–MO
Au–C≡O + Au–O– → Au + O––Au–C≡O → 2 Au + CO2(g) + e–
4) felületi reakció a fémoxidon
O
║
C
Au–C≡O + O–

O–

/
→ Au + O

O–M–O–M–O

\
O

→ CO2 (g) + O–

O–M–O–M–O

O–M–O–M*–O

ahol M: Mn+ ; M*: M(n-1)+.
Ugyanakkor Boccuzzi és munkatársai a CO oxidáció mechanizmusát a CO és O2
koadszorpcióján keresztül képzelik el68:
O
||
C
|
Au(s, p) + CO + O2 → [Au-Ox] → CO2(g)
O
O
||
||
C
O Cδ+
O
/ \
\ /
|
O---O
Au(p)-Ox + CO + SO(p) → [Auδ-OSO] → Au(p) + Vo+S(p)Vo+
ahol SO(p) a hordozó fémoxid és aranyrészecskék határvonala,
Au(s) a felületi Au atomok
Csoportunkban az Au/MgO katalizátorok aktivitását vizsgálták CO hımérsékletprogramozott oxidációjában -30 – 270 oC közötti intervallumban24, 57. Azt tapasztalták, hogy az
alacsony hımérsékleten a reakció nagy konverziót mutat, a hımérséklet emelésével csökken a
konverzió, elér egy minimális értéket; a hımérséklet további emelésével ismét megnı az
aktivitás. Ha az Au/MgO katalizátort Mn-al módosították, azt tapasztalták, hogy a módosító
hatására a szobahımérséklet alatti intervallumban csökken, míg magasabb hımérsékleten megnı
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az aktivitás a módosítatlan katalizátorhoz képest. Ha az alapkatalizátort Fe-al módosították, csak
a konverzió minimum értékében tapasztaltak növekedést. Ezen megfigyelésekbıl arra
következtettek, hogy az aktív centrumok jellege változik mind a hımérséklet, mind a módosító
hatására57.

2.4.2. A CO oxidációja hidrogén jelenlétében (PROX)

A gépjármővekben egyre elterjedtebbé válik az üzemanyagcellák alkalmazása nagy
hatékonyságuk, a környezetbarát mőködésük miatt103. Ezen üzemanyagcellák többsége
hidrogénnel mőködik3,

103

. A szükséges üzemanyag elıállítható (i) a gépjármővön kívül, ami

hidrogén-elıállítási és –tárolási infrastruktúra kiépítését teszi szükségessé; valamint elıállítható
(ii) a gépjármőben. Mindkét esetben a hidrogént hozzáférhetı, könnyen szállítható és tárolható
kiindulási anyagból kell elıállítani. Ez a kiindulási anyag lehet szénhidrogén, metanol vagy
etanol. A legfontosabb hidrogén-elıállítási technológiák az alábbiak:
1. földgáz és egyéb szénhidrogének vízgızös reformálása4, 104, 105, 106, 107, 108
2. alkoholok (fıként metanol és etanol) vízgızös reformálása4, 109, 110
3. szénhidrogének parciális oxidációja107, 111, 112, 113
4. alkoholok parciális oxidációja114
5. szénhidrogének autotermikus reformálása115
Az itt felsorolt elıállítási módszerek mindegyikében 5-15 % CO is keletkezik, amely az
üzemanyagcellák Pt-katalizátorait mérgezi azáltal, hogy annak felületére adszorbeálódva
csökkenti a H2-oxidáció sebességét103. A CO-tartalom a vízgázreakcióval csak 0,5-1 %-ra
csökkenthetı4,

104, 106, 115

. Az alkalmazott üzemanyagcella-elektródok típusától függıen a CO

koncentrációnak 1-100 ppm közötti értéknek kell lennie103, 104. Ez a kívánt érték a CO hidrogén
jelenlétében történı szelektív katalitikus oxidációjával (preferenciális oxidáció vagy PROX)
érhetı el116.
A preferenciális oxidáció esetében meg kell említeni két fontos változót117:
a) szelektivitást, melyet az O2-fogyásból a CO oxidálására fordított mennyiség és az
összes O2-fogyás hányadosaként definiálunk. S = ∆O2(CO) / (∆O2(CO) + ∆O2(H2))
b) λ , mely a felesleges / szükséges O2-mennyiség arányát adja meg a CO oxidálására
(λ=2PO2 / PCO). Ha λ = 1, akkor a bevezetett O2-mennyisége elégséges a teljes CO mennyiség
oxidálására, amennyiben más folyamat nem fogyaszt O2-t.
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A szelektivitás és a λ között szoros összefüggés van: ha S = 50 %, λ ≥ 2 -nek kell
teljesülni, ahhoz hogy a CO teljes mennyisége átalakuljon; vagyis minél kisebb a szelektivitás,
annál nagyobb kell, hogy legyen a λ értéke a teljes CO átalakításához.
Az egyik elsı átfogó cikket a CO preferenciális oxidációjának témakörében Oh és
Sinkevitch publikálta118. Több, Al2O3-hordozós nemesfém-katalizátort (Ru, Rh, Pt, Pd), valamint
más oxidációs reakcióban használt katalizátort (Co/Cu, Ni/Co/Fe, Ag, Cr, Fe, Mn szintén Al2O3hordozón) teszteltek. Azt találták, hogy a Pt, Rh, Ru katalizátorok teljes mértékben átalakították a
CO-ot CO2-dá, de emellett hidrogén-fogyásról is beszámoltak. Azt találták, hogy az optimális
reakció-hımérséklet Rh- és Ru-katalizátorok esetében 100 oC 118, míg Pt esetében 170 oC 117, 118.
A Co/Cu/Al2O3 és Ni/Cu/Al2O3 katalizátorok csak 250 oC felett voltak aktívak, és 40-50 %
szelektivitást adtak λ=2 mellett118.
A CO preferenciális oxidációjával kapcsolatos kutatások igen széleskörőek. A legtöbbet
tanulmányozott fém a platina 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 és az arany 20,
127, 128, 133, 134, 135, 136, 137, 138
127, 128

. Egyes cikkekben e két fémet is összehasonlították a PROX reakcióban

. Azt találták, hogy az arany kevésbé aktív, de szelektívebb a platinánál; valamit az arany

gyorsabban dezaktiválódik a folyamatos átáramlásos reaktorban végzett idıtartam kísérletek
során128, 136. Továbbá vizsgálták Pt-Sn ötvözetét132, 139, valamint a ruténiumot118, 140. Azt találták,
hogy a Ru alacsonyabb hımérsékleten aktívabb mint a Pt, valamint a szelektivitása is nagyobb118,
140

. Ugyanakkor 250

o

C feletti hımérsékleten a Ru/Al2O3 katalizátoron már beindul a

metánképzıdés is, ami már hidrogénfogyást eredményez140.
Általában az aktív fémet redukálható hordozóra viszik fel, pl. CeO2-ra, vagy redukálható
promotorokat adnak a katalizátorhoz, mint pl. ruténium-oxidot140, ón-oxidot139, cérium-oxidot132
vagy vas-oxidot124. Az elıállított katalizátorral szemben támasztott követelmény a CO
adszorpciója, illetve a H2-adszorpció visszaszorítása, valamint hogy aktivált oxigént
szolgáltasson a reakcióhoz. A CO valószínőleg az aktív fémen adszorbeálódik, nevezetesen az
Au-on és Pt-án. Az Au-on a CO gyengébben adszorbeálódik, mint a Pt-án, ezért az Au felületén a
CO-borítottság kisebb.127, 133, 134. Az oxigén a redukálható hordozón aktiválódik128, 129, 130, 131, 132
vagy a részlegesen oxidált fémszigeteken, mint például ruténium-oxidon140, ón-oxidon139,
cérium-oxidon132 vagy vas-oxidon124. Ily módon az oxigén átdiffundál az aktív fém – hordozó
határfelületére, ahol reakcióba lép az adszorbeált CO-dal.
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Egyes kutatók azt találták20, hogy alacsony hımérsékleten (25-100 oC között) az
Au/Al2O3,

Au/MnOx/Al2O3,

Au/MgO/Al2O3,

Au/MnOx/MgO/Al2O3

katalizátorokon

a

hidrogénnek nem volt, vagy enyhén pozitív hatása volt a CO oxidáció konverziójára, ugyanakkor
H2-oxidáció nem játszódott le. Más szavakkal, ebben a hımérséklet-tartományban a CO
oxidációja nagy szelektivitással ment végbe. Ezt azzal magyarázták, hogy az adszorbeált CO
molekulák blokkolják a H2 disszociációjához szükséges aktív helyeket20. Magasabb
hımérsékleten (100-300 oC között) a CO-konverzió hordozós aranykatalizátorokon hidrogén
jelenlétében lecsökkent, és beindult a H2-oxidációs reakciója is. Ezt a CO felületi borítottságának
a csökkenésével magyarázták, ugyanis a CO és H2 kompetitíven adszorbeálódik az aktív
centrumokon. 300 oC felett az Au/MnOx/Al2O3 katalizátor kivételével ismét megnıtt a CO-ra
vonatkoztatott szelektivitás. Ennek oka még nem tisztázott megfelelıen, ezt a H2 felületen való
tartózkodási idejének csökkenésével magas hımérsékleten, vagy a gyors H-H rekombinációval
magyarázták20.
A Pt/Al2O3 katalizátorokra leírták117, hogy hımérséklet-programozott CO-oxidációban a
hımérséklet emelésével lassan nı a konverzió, majd 175 oC körül hirtelen megugrik, és 225 oC
körül eléri a 100 %-ot. Az ú.n. gyulladásponton bekövetkezett hirtelen CO-konverzió növekedés
feltehetıen a CO-deszorpcióhoz rendelhetı. A λ növelésével nı a reakció gyulladáspontja is. Ha
a reakcióelegyhez H2-t is adunk, a gyulladáspont 30 oC-al csökken, a konverzió eléri a 80 %
körüli értéket, miközben a szelektivitás folyamatosan nı; majd 250 oC felett a CO konverzió
csökkenni kezd, ami a H2 fogyásának tulajdonítható. A 150-200 oC között mutatott nagy
szelektivitást az adszorbeált CO-nak tulajdonítják, ami blokkolja a H2 adszorpcióját, ezáltal az
oxidációját is117, 122. Ebben a hımérséklet-tartományban aktiválási energiának 74 kJ/mol-t kaptak
λ=2 mellett, ami a hımérséklet emelésével nı (230 oC felett 125 kJ/mol). A 100 kJ/mol aktiválási

energia felett már reakciómechanizmus-változásokat is feltételeznek magas hımérsékleten. A
reakciósebesség hidrogén hatására 150 oC-on megduplázódik, valamit konstans pCO mellett nı a
λ érték növelésével. A szelektivitás függ a hımérséklettıl és a bemenı gázelegy összetételétıl117,
122

. A hidrogén sebességnövelı hatását abban látják, hogy a Pt-án adszorbeált CO és a hidratált

Al2O3-hordozó felületén képzıdı hidroxilcsoportok formátképzıdés mellett elreagálnak
egymással, ami szabad Pt-helyeket eredményez a további CO-adszorpció számára117.
Az aranykatalizátorokon végbemenı CO-oxidáció esetében a hidrogénnek fontos szerepe
van a katalizátor dezaktiválódásának megakadályozásában. Costello és munkatársai rámutattak,
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hogy CO oxidációban az Au/Al2O3 katalizátorok idıben gyorsan elvesztik aktivitásukat, viszont
ha hidrogén is jelen van a reaktánsok között, az megakadályozza a dezaktiválódást

99, 100

. A

nempreferenciális oxidációhoz hasonlóan, a vízgız a PROX reakció esetében is fontos szerepet
játszik a katalizátor aktiválásában, ugyanis Costello és munkatársai azt is észlelték, hogy a COoxidációban dezaktiválódott katalizátorok hidrogén vagy vízgız hatására újra aktiválódnak. Ezen
megfigyelésekbıl arra következtethetünk, hogy az aktív spécieszek valószínőleg hidroxilgyököt
tartalmaznak. Ezek reakcióba lépnek a CO-dal, mellyel aktív köztiterméket alkotnak, amibıl
továbbiakban képzıdik a CO2. A CO oxidáció során tapasztalt dezaktiválódás a felületi
hidroxilcsoport fogyásának tulajdonítható. A hidrogén jelenléte a felületi hidroxilcsoportkoncentráció fenntartásában játszik fontos szerepet.
T.V. Choudhary és munkatársai az Au/TiO2 katalizátorok esetében arról számoltak be,
hogy a gyorsan dezaktiválódott katalizátort a hidrogénes majd oxigénes elıkezelés aktiválja141.
Továbbá J. T. Calla és munkatársai142, valamint M. Daté és munkatársai143 azt is megállapították,
hogy a víz jelenléte gyorsítja a CO oxidációs reakcióját.
B. Schumacher és munkatársai144 az Au/TiO2 katalizátoron azt találták, hogy 80 oC-on
0,03 és 2 kPa CO parciális nyomások között a hidrogénnek a reakcióelegybe történı beadagolása
következtében megnıtt a CO-ra vonatkoztatott rendőség 0,35-rıl 0,9-re, és lecsökkent a COoxidáció mértéke. Ezt annak tulajdonították, hogy a H2 és a CO kompetitíven adszorbeálódik és
reagál az oxigénnel. Ugyanakkor az O2-re vonatkoztatott rendőséget nem befolyásolta a H2
hozzáadása a reaktánsokhoz, annak értéke 0,35 körüli maradt. A CO-ra vonatkoztatott
szelektivitásra azt találták, hogy ez függ a CO parciális nyomásától: 1,5 kPa mellett 57 %-ot, 0,03
kPa mellett pedig 1,5 %-ot kaptak 80 oC-on. Továbbá alacsony hımérsékleten is megnıtt a COszelektivitás: 40 oC-on 64 %, 80 oC-on 40 % 1 kPa CO parciális nyomás mellett. Giesel és
munkatársai azt találták, hogy a H2 parciális nyomásának a növelése csökkenti a szelektivitást a
Pt/Al2O3, Ru/Al2O3 valamint Rh/Al2O3 katalizátorokon20. Ugyanakkor az O2 parciális
nyomásának növelése nem befolyásolta a szelektivitást a Pt/Al2O3 katalizátoron 150 oC-on117 és
az Au/Al2O3 katalizátorokon133. Ez utóbbi arra enged következtetni, hogy a H2- és CO-oxidáció
sebessége azonos mértékben függ az O2 parciális nyomásától 117.
C. Rossignol és munkatársai145 azt találták, hogy hidrogén jelenlétében megnı a COoxidációs reakció sebessége 80 oC-on, és Al2O3, ZrO2 valamint TiO2 hordozós aranykatalizátorok
esetében nem találtak különbséget a hordozók között, miközben hidrogén hiányában végbemenı
CO-oxidációban jelentıs különbség van a három katalizátor között. Ezt annak is tulajdonították,
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hogy az Au mindhárom hordozón a hidrogén oxidációjában CO távollétében hasonló aktivitást
mutatott. Feltehetıen a katalizátor felületi hidroxilcsoportjai játszanak fontos szerepet a COoxidációban, melyek hidrogén vagy víz hatására képzıdnek a katalizátor felületén146. Továbbá
azt is feltételezik, hogy bizonyos körülmények között a molekuláris oxigén reakcióba lép a H2-el,
amely H2O2 és hidroperoxid gyököket (HOO•) eredményez, amely képes a CO oxidálására147, 148.
A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy hidrogén jelenlétében két folyamat megy végbe145:
az egyik a CO és H2 kompetitív adszorpciója, mely negatívan befolyásolja a CO-oxidációt; a
másik a reaktív köztitermékek megjelenése hidrogén hatására, melyek elısegítik a CO
oxidációját. Az, hogy e két jelenség közül melyik kerül elıtérbe, az a CO, O2 és H2 parciális
nyomásoktól függ.
Shaikhutdinov és munkatársai a CO kölcsönhatását vizsgálták Al2O3-, FeO- és Fe3O4-film
hordozós aranykatalizátorokon149, és azt tapasztalták, hogy nem a hordozónak, hanem az
aranyrészecske méretének van hatása a CO adszorpciójára: minél kisebb a szemcseméret, annál
erısebb a kötıdés. Ebbıl a következtetésbıl, és abból, hogy a H2-oxidációban (CO távollétében)
nincs hatása a hordozónak, C. Rossignol és munkatársai arra következtettek, hogy a CO hidrogén
jelenlétében történı oxidációjában az O2 kölcsönhatása a különbözı hordozókkal eltérı 145.
A CO hidrogén jelenlétében történı oxidációjára C. Rossignol és munkatársai a
következı lépéseket javasolták145:
a) A H2 oxidációja Eley-Rideal-típusú mechanizmus szerint történik, azaz a H2 disszociálódik az
aranyrészecskéken, amit a gázfázisú O2-nel való reakció követ. Ennek során reaktív H-O-Oköztitermékek keletkeznek az Au felületén,
b) az aranyrészecskéken adszorbeált CO reagál a keletkezett H-O-O- köztitermékkel, amibıl CO2
keletkezik.
Ezzel a mechanizmussal értelmezik azt a kapott kísérleti eredményt, hogy preferenciális COoxidációs reakcióban különbözı hordozókon hasonló reakciósebességet kaptak.
A következı táblázatokban néhány jellemzı katalizátoron kapott kezdeti sebesség (vo),
aktiválási energia (Ea) valamint szelektivitás (S) értéket mutatok be az irodalom alapján.
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E1 táblázat. Néhány katalizátoron mért kezdeti reakciósebesség és aktiválási energia145
CO oxidáció
H2 oxidáció
PROX

Vo (80 oC-on)

Ea

Vo (80 oC-on)

Ea

Vo (80 oC-on)

(mmol/(gAu*s))

(kJ/mol)

(mmol/(gAu*s))

(kJ/mol)

(mmol/(gAu*s))

0,08 % Au/γ-Al2O3

0,02

22

0,39

31

0,62

0,054 % Au/ZrO2

0,05

34

0,38

27

0,29

0,023 % Au/TiO2

0,42

29

0,36

31

0,32

1,47 %Au/TiO2 (WGC)

2,6

28

3,2

34

3,7

Katalizátor

WGC - World Gold Council

CO-oxidációnál PCO és PO2 = 2,03 kPa; H2-oxidációnál PO2 = 2,03 kPa, PH2 = 48,6 kPa; PROXban PCO és PO2 = 2,03 kPa, PH2 = 48,6 kPa.
E3 táblázat. Néhány katalizátoron 70 oC-on mért CO konverzió- és szelektivitásértékek a
harmadik felfőtési-lehőtési ciklus során135
CO konverzió
Szelektivitás
Katalizátor
λ=4
λ=2
λ=1
λ=4
λ=2
λ=1
Felfőtés

Au/MgO/Al2O3

0,40

0,60

0,32

0,10

0,30

0,32

Au/MnOx/MgO/Al2O3

0,94

0,82

0,61

0,24

0,41

0,61

Au/FeOx/MgO/Al2O3

0,87

0,75

0,54

0,22

0,37

0,54

Au/MgO/Al2O3

0,77

0,81

0,45

0,19

0,40

0,45

Au/MnOx/MgO/Al2O3

0,99

0,95

0,72

0,25

0,47

0,72

Au/FeOx/MgO/Al2O3

0,91

0,74

0,54

0,23

0,37

0,54

Lehőtés

Kísérleti körülmények: áramlási sebesség: 40 ml/min, PH2=70,92 kPa, PO2+CO=1,22 kPa, T=70 oC.
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2.5. Célkitőzés

Munkám során az alábbi célokat tőztem ki:
1. Az Au nanokörnyezet hatásának vizsgálata hordozós aranykatalizátorokban különbözı típusú
módosítók bevitele és a katalitikus aktivitás közötti összefüggés tanulmányozása révén.
2. A nanokörnyezet változtatását egyrészt a γ-Al2O3 hordozónak nagy diszperzitású MgO-,
MnOx-, CoOx- és Fe2O3-dal történı módosítása által, másrészt az elıbbi fémek Al-al alkotott
spinelljeinek, mint hordozóknak az alkalmazásával kívántam elérni. Ennek érdekében
változtattam mind a módosító fém-oxid, mind az arany mennyiségét az oxidokkal módosítottés a spinell hordozókon, valamint az aktivitást befolyásoló egyéb tényezıket, pl. a katalizátor
elıállítási körülményeit.
3. Nanomérető

aranyrészecskék

különbözı

hordozókon

történı

stabilizálása

aktív

aranykatalizátorok elıállítása céljából.
4. Az elıállított hordozós aranykatalizátorok jellemzése CO oxidációjában mutatott viselkedése
alapján mind hımérséklet-programozott, mind izoterm körülmények között; a módosítás
hatásának részletes tanulmányozása; a felületi, illetve a tömbi fázisban lévı módosítók
hatásának összehasonlítása.
5. Az elıállított hordozós aranykatalizátorok katalitikus viselkedésének jellemzése CO
oxidációjában hidrogén jelenlétében (PROX) izoterm körülmények között, valamint a
preferenciális (PROX) és nempreferenciális viselkedés összehasonlítása.
6. A katalizátorok stabilitásának vizsgálata idıtartam mérésekben.
7. A hidrogénben végzett elıkezelést követı hőtési atmoszféra hatásának tanulmányozása a CO
oxidációjában.
8. A katalizátor tömbi és felületi tulajdonságainak vizsgálata BET és XRD módszerekkel. A
katalizátorok CO kemiszorpciójában mutatott viselkedésének tanulmányozása FTIR
módszerrel O2 hiányában, illetve jelenlétében. A kemiszorpciót befolyásoló paraméterek,
mint pl. a hordozó anyagi minısége, a módosító mennyisége, valamint a katalizátor Autartalma hatásának vizsgálata.
9. A hordozós aranykatalizátorok CO oxidációjában mutatott nagy aktivitásának értelmezése.
Kísérletet kívánok tenni a katalitikusan aktív helyek természetének megismerésére
spektroszkópiai mérésekkel.
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3. Kísérleti rész
Munkám során a következı kísérleti módszereket használtam:
•

Röntgendiffrakció az elıállított spinell típusú hordozók valamint egyes aranykatalizátorok
jellemzésére.

•

BET fajlagos felületmérés.

•

ICP mérések az arany és a módosító fémtartalom meghatározására.

•

Hımérséklet-programozott deszorpciós mérések (TPD)

•

Infravörös spektroszkópiai mérések az arany felületén történı CO-kemiszorpció vizsgálatára.

•

Elektronmikroszkópos mérések az arany nanorészecskék méretének és részecskeméreteloszlásának meghatározása érdekében.

•

CO oxidáció egyreaktoros készülékben hımérséklet-programozott módban hidrogén jelenléte
nélkül

•

CO oxidáció 16 csatornás reaktorrendszerben
•

hımérséklet-programozott módban hidrogén jelenléte nélkül;

•

izoterm körülmények között hidrogén hiányában és jelenlétében;

•

idıtartam-kísérletekben hidrogén jelenlétében a katalizátor dezaktiválódásának
vizsgálata érdekében.

3.1. A kísérleti munkában felhasznált vegyszerek
γ-Al2O3 Engelhard, Al-3996

Alumínium-nitrát nonahidrát, Al(NO3)3 x 9 H2O, purest, Veb Berlin Chemie; at. Reanal
Magnézium-nitrát hexahidrát, Mg(NO3)2 x 6 H2O, A.C.S. Reagent, Aldrich
Mangán(II)-nitrát tetrahidrát, Mn(NO3)2 x 4 H2O, pure, Riedel-de Haen
Kobalt(II)-nitrát hexahidrát, Co(NO3)2 x 6 H2O, a.lt. Reanal
Vas(III)-nitrát nonahidrát, Fe(NO3)2 x 9 H2O, puriss. p.a, Fluka; pro analisi, Merck
Hidrogén-tetrakloro-aurát, HAuCl4 x 3 H2O, puriss, Fluka
Ammónia-oldat 25 %-os, NH4OH, a.r. Reanal
Nátrium-karbonát vízmentes, Na2CO3, a.lt. Reanal
Ammónium-hidrogén-karbonát, NH4HCO3, puriss, Reanal
psp Metanol, CH3-OH, pro analisi, Chemolab
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3.2. Hordozó elıállítása

Katalizátorhordozóként a következı anyagokat használtam: Engelhard és általam
preparált Al2O3, az utóbbinak különbözı mennyiségő MgO, MnOx, CoOx, FeOx-al módosított
változatait, illetve az Al-nak különbözı fémekkel (Mg, Mn, Co, Fe) alkotott spinelljeit. Az Al2O3
elıállítására azért volt szükség, mert a kereskedelemben csak kisebb fajlagos felülető, extrudált
típust találtunk.
3.2.1. Al2O3 elıállítása

A 0,4 M-os intenzíven kevert Al(NO3)3-oldatba cseppenként 2 M-os NH4HCO3-oldatot
adagoltam lecsapószerként (1:3 mólarányban). Miután elfogyott a lecsapószer, a pH-t tovább
emeltem 10,5-re 1:3 hígítású ammónia-oldattal, ezt is cseppenként adagolva az oldathoz, majd 1
órán át “öregítettem” a csapadékot. Ezután az oldatot felfőtöttem 50 oC-ra a keletkezett
kristálygócok növekedése érdekében, majd a hımérséklet elérése után szobahımérsékletre
hőtöttem az oldatot. Ezt követıen szőrtem a csapadékot, majd 4x250 ml vízben szuszpendálva
mostam. Ezt még egy mosás követte 250 ml metanolban. A csapadékot 120 oC-on 16 órán
keresztül szárítottam, majd mozsárban porítottam. A kalcinálás során az anyagot 30 perc alatt
felfőtöttem 250 oC-ra, ezen a hımérsékleten tartottam 30 percet, majd tovább főtöttem 1 óra alatt
550 oC-ra, és itt tartottam 5 órát.
3.2.2. Al2O3 módosítása MgO-dal és redox fémoxidokkal

30 %-os impregnálási hatásfokkal számolva, feloldottam a felvinni kívánt fém-nitrát
mennyiséget a hordozót nedvesítı vízmennyiség háromszorosában (1 g Al2O3 esetében ez
3x1,7=5,1 ml). A 450 oC-on 2 órán keresztül hevített hordozót lehőlve beletettem az impregnáló
oldatba, 50 oC-on impregnáltam 1 órát, idınként megkeverve a szuszpenziót. 1 óra után
dekantáltam, a szilárd anyagot szárítottam 50 oC-on 18 órán keresztül, majd kalcináltam: 8
o

C/min sebességgel felfőtöttem 130 oC-ra, 2 órát tartottam ezen a hımérsékleten, majd 3,5

o

C/min sebességgel felfőtöttem 450 oC-ra, és 2 órát tartottam ezen a hıfokon.
3.2.3. Spinell típusú hordozók elıállítása
a) MgAl2O4 elıállítása

Lecsapószernek 1200 ml 1,5 M-os NH4HCO3-oldatot használtam, melynek pH-ját 11,5-re
állítottam be NH4OH-dal. Ezt 50 oC-on termosztáltam, ebbe csepegtettem intenzív keverés
mellett az 1000 ml nitrát-oldatot, ami Al3+-ra 0,15 M-os, Mg2+-ra pedig 0,075 M-os volt. Ha a
nitrát-oldat adagolása után a pH értéke 11 alá süllyedt, NH4OH-dal azt megemeltem. A
szuszpenziót 24 órát öregítettem 50 oC-on, ügyelve arra hogy a pH ne csökkenjen. A keletkezett
26

csapadékot szőrtem, szuszpendálva mostam kétszer pH=11-es NH4OH-oldattal, majd egyszer
metanolban. Szárítottam 50 oC-on 18 órát, porítottam, majd kalcináltam: 7,5 oC/min sebességgel
felfőtöttem 850 oC-ra, ezen a hımérsékleten tartottam 7 órát27.
b) CoAl2O4 elıállítása

Lecsapószernek 1200 ml 0,133 M-os NaCO3-oldatot használtam, melynek pH-ja 11,5
volt. Ennek 100 ml mennyiségő oldatába csepegtettem intenzív keverés mellett a 800 ml nitrátoldatot, mely Al3+-ra 0,1 M-os, Co2+-ra 0,05 M-os volt. Amint a reakcióelegyben a pH 7 körülire
csökkent, rendre 50 ml-es adagokban hozzáadtam a lecsapó oldatot, megemelve ezáltal a pH-t 9re. Ha a lecsapó oldat elfogyott, és a pH 9 alá süllyedt, NaOH-oldattal azt ismét megemeltem. A
nitrát-oldat hozzáadása után a reakcióelegyet felfőtöttem 40 oC-ra, majd hőtöttem. Ezután a
csapadékot szőrtem, mostam szuszpendálva 4x200 ml vízben, míg a pH elérte a 7-es értéket. A
csapadékot 90 oC-on 15 órát szárítottam, porítottam, majd kalcináltam: 10 oC/min sebességgel
felfőtöttem 500 oC-ra, ezen a hımérsékleten tartottam 3 órán keresztül24, 25, 26, 27.
c) MnAl2O4 elıállítása

Ezt a hordozót a J.Shen és munkatársai által leírtak alapján, Mn- és Al-ra alkalmazva
analóg módon állítottam elı150. Lecsapó oldatnak 200 ml 1,66 M-os NH4HCO3- és 4,95 M-os
NH4OH-oldatot használtam. Az Al- és Mn-nitrátokat 350 ml vízben oldottam fel, melynek Al3+koncentrációja 1,94 M és Mn2+-koncentrációja 0,94 M volt. E két oldatot elkezdtem 200 ml
intenzíven kevert vízbe csepegtetni úgy, hogy a pH 8 és 9 között legyen. Ha a lecsapó oldat
elfogyott, a pH-t NH4OH-dal tartottam a megfelelı értékek között. A nitrát-oldat lecsepegése
után további 30 percet „öregítettem” a csapadékot intenzív keverés mellett, majd szőrtem és
mostam 3x200 ml vízben szuszpendálva. A csapadékot 15 órán át szárítottam 94 oC-on, majd
kalcináltam H2 és N2 1:10 arányú keverékében: 16 perc alatt felfőtöttem 150 oC-ra, ezen a
hıfokon tartottam 30 percet; 68 perc alatt felfőtöttem 830 oC-ra, ezen a hıfokon tartottam 10 órát,
majd 2 perc alatt felfőtöttem 850 oC-ra, ezen további 4 órát tartottam.
A kalcinált minta 90-95 %-ban alakult át spinellé. A maradék MnOx-ot oly módon
mostam ki a mintából, hogy azt 20 %-os ecetsavval 175 percig ultrahangos fürdın kevertem. Ezt
követıen pedig az ecetsavat mostam ki a mintából 5x80 ml vízben szuszpendálva majd
centrifugálva azt. A mintát végül 18 órán keresztül szárítottam 70 oC-on.
d) FeAl2O4 elıállítása

Lecsapószerként NH4HCO3-oldatot használtam, 1 mol spinell képzıdésére 3 mol
NH4HCO3-ot számoltam. 1200 ml 0,14 M-os NH4HCO3-oldatot készítettem, melynek pH-ját 1027

re állítottam NH4OH-dal. Ha a lecsapó oldat elfogyott, a pH-t 1:1 hígítású NH4OH-dal tartottam
9-9,5 értékek között.
800 ml nitrát-oldatot készítettem, melynek Fe3+-koncentrációja 0,07 M és Al3+koncentrációja 0,14 M volt.
150 ml lecsapó oldatba egyszerre csepegtettem a nitrát- és lecsapó oldatokat intenzív
keverés mellett, ügyelve, hogy a reakcióelegy pH-ja 9 és 9,5 értékek között legyen. Ha a lecsapó
oldat hamarabb elfogyott, a pH-t 1:1 hígítású NH4OH-dal tartottam a megfelelı értéken. A teljes
nitrát-oldat hozzáadása után 1 órát „öregítettem” a keletkezett csapadékot keverés mellett, majd
szőrtem, utána 4x200 ml vízben szuszpendálva mostam, és 16 órán keresztül szárítottam 150 oCon. A szárított anyagot H2 és N2 1: 5 arányú gázkeverékében kalcináltam: 13 perc alatt
felfőtöttem 150 oC-ra, ezen a hıfokon tartottam 20 percet; 40 perc alatt felfőtöttem 420 oC-ra,
ezen a hıfokon 150 percet tartottam. Ezután megszüntettem a H2-áramlást, N2-nel 10 percet
öblítettem, majd 20 perc alatt felfőtöttem 615 oC-ra, ezen a hıfokon tartottam 3 órát. A mintát N2
áramban hőtöttem le szobahımérsékletre32.
3.3. Az Au felvitele a hordozóra

A katalizátor-elıállítás következı lépése az aranyfelvitel. Itt különbséget tettem a porózus
Al2O3 és ennek impregnálással módosított változata, valamint a kevésbé pórusos spinellhordozók
között.
3.3.1. Au-felvitel Al2O3-ra és módosított Al2O3-ra – módosított impregnálással

A megfelelı mennyiségő hordozót szuszpendáltam 30 percig keverés mellett (1g hordozót
100 ml vízben). A felvinni kívánt Au-mennyiséget vízben feloldottam. A 2 g/l töménységő
oldatot hozzáadtam a szuszpenzióhoz. Ezután a szuszpenziót 30 percig kevertem, majd a pH-t
8,5-re emeltem 1:10 hígítású NH4OH-oldat hozzáadásával. Újabb 1 órán át kevertem, majd
leállítva a keverést további 1 órát öregítettem a katalizátort (mindig ügyelve, hogy a pH ne
csökkenjen). Ezután centrifugáltam, 5x100 ml víz és a megfelelı mennyiségő 1:10 hígítású
NH4OH-ban szuszpendálva mostam úgy, hogy a pH mosás közben is 8,5 legyen. A szilárd
anyagot 64 oC-on szárítottam 18 órán keresztül.
Az elıállított katalizátorokat az alábbi példa szerint jelölöm: pl. a 2,3 t % Au tartalmú,
3,1 t % Mn-nal módosított Al2O3 hordozós katalizátorra a 2,3 Au/ 3,1 Mn - Al2O3 jelöléssel
fogok utalni.
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Továbbá itt jegyzem meg, hogy a Mg-al módosított katalizátorok esetében a módosító
Mg-tartalmát mindig az oxidos formára (MgO) adom meg, ugyanis a magnézium oxid
formájában van jelen a katalizátorban. A Mn-, Co- és Fe-al módosított katalizátorok esetében a
módosító mennyiségét a fémtartalomra adom meg, ugyanis ezekben az esetekben nem tudjuk
pontosan a kialakuló oxidok sztöchiometrikus összetételét.
3.3.2. Au-felvitel spinell típusú hordozókra – felületi lecsapás módszerével

A megfelelı mennyiségő hordozót lúgos oldatban szuszpendáltam 30 percig keverés
mellett (1g hordozót 250 ml vízben és 4 ml 1:10 NH4OH-ban). A felvinni kívánt Au-mennyiséget
feloldottam 0,7 – 1 g/l töménységő oldatban, majd folyadékpumpával 0,4 ml/min sebességgel
hozzácsepegtettem a szuszpenzióhoz. Ha az Au-oldat adagolása után a szuszpenzió pH-ja 8,5 alá
csökkent, 1:10 NH4OH-dal megemeltem az említett értékre. A szuszpenziót tovább kevertem 1
órán keresztül, ezután centrifugáltam, mostam szuszpendálva 5x100 ml víz és a megfelelı
mennyiségő 1:10 hígítású NH4OH-ban úgy, hogy a pH mosás közben is 8,5 legyen. A csapadékot
18 órán keresztül 64 oC-on szárítottam.

3.4. Hordozós aranykatalizátorok jellemzése, mérési módszerek
3.4.1. BET-felület mérése

A BET méréseket, valamint a hımérséklet-programozott deszorpciós méréseket az
Advanced Scientific Designs. Inc. által gyártott RXM-100 típusú többfunkciós egyreaktoros
katalizátorvizsgáló készülékkel végeztem.
A felületet N2-adszorpciós mérésekkel határoztam meg. A mintát inert gázáramban
elıkezeltem, majd a gázteret 10-6 Torr nyomásra leszívattam. A mintát cseppfolyós N2-el
lehőtöttem, és a cseppfolyós nitrogén hımérsékletén 0 – 220 Torr nyomástartományban felvettem
a nitrogén adszorpciós izotermáját. A mérési adatokból a BET egyenlet felhasználásával
határoztam meg a felületet.
3.4.2. Hıméréklet-programozott deszorpciós mérések (TPD)

A katalizátort mérés elıtt 350 oC-on 1 órán keresztül redukáltam, majd hidrogénáramban
hőtöttem le szobahımérsékletre. Ezután Ar-áramban történı öblítéssel eltávolítottam a
gázatmoszférából és a katalizátor felületérıl a fizikailag szorbeált hidrogént. Szobahımérsékleten
a katalizátor felületén csak kemiszorbeált hidrogén maradt. Ar-áramban egyenletes sebességgel
(10 oC/min) felfőtöttem a reaktort 600 oC-ig, és ezen a hımérsékleten tartottam további 20 percet.
A

felületrıl

a

hımérséklet

függvényében
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deszorbeálódótt

hidrogén

mennyiségét

hıvezetıképességi detektorral mértem. A kapott jelet a hımérséklet függvényében ábrázolva
megkaptam a termodeszorpciós görbét. A görbe alatti terület arányos a deszorbeálódott gáz (H2)
mennyiségével.

Megfelelı

kalibrációval

ez

a

deszorbeálódott

mennyiség

pontosan

meghatározható.
3.4.2. Röntgendiffrakciós vizsgálatok

A röntgendiffrakciós vizsgálatokat Philips PW 3710 vezérlıegységő PW 1050
goniométerő röntgendiffraktométer segítségével történtek. A Bragg-Brentano parafókuszáló
goniométer CuKα sugárzást használt (λ=0,15418 nm) sugárforrásként, grafit monokromátort, és
detektorként proporcionális számlálót. A röntgendiffraktogramok 0,04 fok (2θ) lépésközzel
digitálisan kerültek rögzítésre, és a profil-illesztés módszerrel lettek kiértékelve. A
kristályméretek a csúcsok félérték-szélességébıl a Scherrer-egyenlet segítségével lettek
meghatározva.
3.4.3. Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok

Az infravörös spektroszkópos vizsgálatok során kétféle felvételi technikát alkalmaztam:
pelletes technikát transzmittancia üzemmódban, illetve por felvételi technikát diffúz-reflektancia
(DRIFT) üzemmódban. Az elıbbi méréseket Nicolet Impact 400 típusú spektrométerrel, míg az
utóbbiakat egy Collector II típusú diffúz-reflektanciás tükör-rendszerrel és magas hımérséklető
DRIFT spektroszkópiás reaktor cellával (Spectra-Tech, Inc.) felszerelt Nicolet 5PC

típusú

spektrométerrel végeztem.
a) Transzmittanciás felvételi technikával végzett mérések. A mintából porítás után egy

kb. 10 mg/cm2 „vastagságú” pelletet (önhordó lapkát) préseltem. A mintából készült pelletet
behelyeztük a mintatartóba, amely egy elektromosan főthetı kemencével és KBr-ablakokkal
felszerelt, kvarcból készült hagyományos infravörös cellában helyezkedett el. A cella belsejében
a kvarcmintatartó a kemencével ellátott cellarész (elıkezelés) és a KBr-ablakok között (spektrum
felvétele) mozgatható. A minta spektrumát a szobahımérséklető pelletrıl a 400-4000 cm-1
hullámszám tartományban, 256 felvett spektrum számítógépes átlagolásával, 2 cm-1 névleges
felbontás mellett mértük meg. A cellát a minta in situ elıkezeléséhez rendszerint átáramoltatásos
üzemmódban használtam, míg az adszorpciós kísérleteknél vákuum rendszerhez kapcsolva.
Mérés elıtt a pelletet 10 oC/min felfőtési sebességgel, 60 ml/min hidrogénáramban 400
o

C-ra főtöttem, és 1 órán át ezen a hımérsékleten aktiváltam. Az aktiválást követıen a mintát

leszívatás közben, vagy hidrogénáramban szobahımérsékletre hőtöttem. Az utóbbi esetben a
mintát végül szobahımérsékleten evakuáltam (10-6 mbar).
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A mérés során elsıként a pellet nélküli háttérspektrumot vettem fel, majd a pelletet a
mintatartó mozgatásával a fényútba helyeztem, és megmértem a minta spektrumát. Ezt követıen
a mintát statikus körülmények között 5 Torr CO-dal, vagy 5 Torr CO és 5 Torr O2 keverékével
érintkeztettem, majd 10, 30, 60 perc érintkeztetési idı után a fentiekben ismertetett módon ismét
felvettem a minta spektrumát. Az érintkeztetés után felvett minta spektrumából az érintkeztetés
elıtti spektrum kivonásával a minta felületén adszorbeált felületi képzıdményekre jellemzı
különbségspektrumot kaptam meg.
b) DRIFT spektroszkópiás mérések. A méréseket a finomra porított katalizátorral

végeztem, amelyet préselés nélkül helyeztem a speciálisan kialakított DRIFT spektroszkópiás
reaktorcella mintatartó csészéjébe. A cellát átáramoltatásos üzemmódban használtam. Mivel a
CO oxidációja már szobahıfokon is végbemegy, a katalizátort így mőködés közben „operando”
vizsgáltuk. Az in situ aktiváláshoz, adszorpcióhoz, ill. reakcióhoz használt gáz vagy gázelegy a
cellatestben kialakított nyíláson keresztül lép a cellába, majd a mintatartóban ágyat képezı
katalizátorporon áthaladva a mintatartó porózus alján keresztül hagyja el a cellát. A spektrumokat
a 400-4000 cm-1 hullámszám tartományban, 512 felvett spektrum számítógépes átlagolásával, 4
cm-1 névleges felbontás mellett vettem fel. Mivel ennél a felvételi technikánál nincs mód a minta
eltávolítására a fényútból, a minta spektrumához a mintatartóba helyezett tükörrel, He áramban
felvett háttérspektrumot használtam.
A mérés elıtt a mintát 10 oC/min felfőtési sebességgel 30 ml/min H2-áramban 400 oC-ra
főtöttük, és 1 órán át ezen a hımérsékleten aktiváltam. A redukciós aktiválást követıen a mintát
H2- vagy He-áramban szobahımérsékletre hőtöttem. Amennyiben a mintát H2-ben hőtöttem le, a
mérés elıtt a mintát szobahıfokon He-al öblítettem át. Elıször He-áramban vettem fel az aktivált
minta spektrumát, majd a He-áramról átváltva dinamikus körülmények között 20 ml/min áramlási
sebességő 3 % CO-tartalmú He-gázzal érintkeztettem, és 10, 30 és 60 perc érintkeztetési idı után
ismét felvettem a minta spektrumát. Az elsı kísérletet követıen a mintát a fentiekben ismertetett
módon ismételten elıkezeltem, majd a második kísérlet során 20 ml/min 3 % CO/ He és 5
ml/min 10 % O2/ He gázeleggyel érintkeztettem. A minta spektrumát ezúttal is 10, 30 és 60 perc
érintkeztetési idı után vettem fel. A mintán adszorbeált felületi képzıdményekre jellemzı
spektrumot – ami ennél a mérési technikánál a gázfázisú CO spektrumát is tartalmazza – úgy
kaptam meg, hogy az érintkeztetés utáni minta spektrumából kivontam az érintkeztetés elıtt Heban felvett minta spektrumát.
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3.4.4. Elektronmikroszkópos vizsgálatok

A TEM méréseket Philips CM20 típusú elektronmikroszkópon végeztem, mely 200 keV
gyorsítófeszültségen mőködött. A katalizátormintát alkoholos szuszpenzióból cseppentettem a
mintatartó rácsra, majd beszárítottam. A méreteloszlás meghatározásához 300-1000 db részecskét
számoltam meg.
3.4.5. Katalizátorok vizsgálata CO-oxidációs reakciójában

a) Egyreaktoros készülékben a CO oxidációját Advanced Scientific Designs. Inc. által

gyártott RXM-100 típusú többfunkciós katalizátorvizsgáló készülékben, folyamatos átáramlásos
reaktorban végeztem, hımérséklet-programozott (TPO) módban -30 – 270
atmoszférikus nyomáson. A reaktor 8 mm belsı átmérıjő U-alakú kvarccsı,

o

C között,

beforrasztott

szőrıvel. A reaktorból távozó gázelegyet tömegspektrométerrel elemeztem. 100 %-os COkonverzió esetében csak a háttérnek megfelelı jelet mértem. A mérés kimutatási határa 1 % COra nézve.
A teszteléshez bemért katalizátor mennyisége 75 mg volt. A reakció elıtt a katalizátort
H2-ben elıkezeltem 350 oC-on 1 órán át, He-ban –30 oC-ra hőtöttem le, és itt tartottuk további 5
percet. Ezt követıen a gázáramot a reakcióelegyre váltottam: 2,13 kPa CO és 5,87 kPa O2, He
hígítógázban, 70 ml/min áramlási sebességgel, tovább tartottam –30 oC-on 3 percen át a
reaktoron átfolyó gázáram stabilizálódása érdekében, majd 5

C/min főtési sebességgel

o

felfőtöttem a reaktort 270 oC-ra. A gázok tisztasága 99,9995 térf.% volt, a víztartalmuk 1 ppm
alatti.
b) Katalizátortesztelés 16 csatornás reaktorban. A reaktor egy 16 csatornás

folyamatosan átáramlásos, atmoszférikus nyomáson mőködı

reaktor, melyben szilárd

katalizátorokat gázfázisú reakciókban lehet vizsgálni. A felépítésének köszönhetıen a 16
csatornában azonosak mind a hımérséklet ( ± 1 oC) mind a gázáramlási viszonyok (± 5 %). A
reaktorba egy közös bemeneten jutnak be a reaktánsok. A reaktor tetején levı gázelosztó
egyenletesen elosztja azt 16 részre; majd minden reaktorból külön kivezetı csövön távozik a
termékelegy, amely egy szelepváltón keresztül a tömegspektrométerbe kerül. A szelepváltó és
tömegspektrométer közé egy gázáram sebességszabályozó van beiktatva, ami biztosítja, hogy a
mért csatornán az áramlási sebesség (ezáltal a kontaktidı) mindig azonos legyen. A szelepváltó
adott

idıintervallumonként

váltogatja

a

16

reaktorból

kiáramló

gázelegyet

a

tömegspektrométerbe, így periódikusan információt kapunk minden reaktorban képzıdött
termékelegy összetételérıl. A reaktort a Linux alatt futó Xmea nevő program vezérli.
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A mérés hımérséklet-programozott módban (szobahımérséklettıl 300 oC-ig), vagy
izoterm körülmények között is végezhetı.
A vizsgálni kívánt katalizátort mérés elıtt préseltem, aprítottam és adott szemcseméretre
(200-315 µm) szitáltam, majd 100 mg kvarczúzalék betöltése után bemértem a reaktorba, 30 mg
mennyiségben. Mérés során egyszerre 12 katalizátort lehet megfelelıen tesztelni. A négy,
katalizátort nem tartalmazó csatorna fontos szerepet játszik a pontos adatmeghatározásban.
A katalizátorokat tesztelés elıtt elıkezeltem: 1 órát redukáltam 30 ml/min áramlási
sebességő hidrogénben 350 oC-on, majd áramló hidrogénben vagy héliumban hőtöttem le
szobahımérékletre.
Hımérséklet-programozott módban (TPO) 2,5 oC/min sebességgel főtöttem fel a

reaktort 300 oC-ra. A CO oxidációjában a gázáram összetétele 2,03 kPa CO és 2,01 kPa O2 Heban, a mért csatornán az áramlási sebesség 50 ml/min volt. A szelepváltó 40 s-onként váltotta a
csatornákat, a tömegspektrométer 4 másodpercenként 10 mintát vett egy csatornán; a
mérıprogram az utolsó 3 érték átlagából számolta a konverziót az adott hımérsékleten.
A CO-konverziót a reaktor felfőtése után lehőtés közben is megmértem, ekkor a hőtést
manuálisan, szárazjéggel végeztem, ügyelve arra, hogy a sebesség 2,5 oC/min körüli legyen.
Katalizátoraimat izoterm körülmények között is teszteltem a fenti reaktorrendszerben.
Ekkor adott hımérsékleten (30, 40, 50, 60 oC), adott O2 és CO parciális nyomás mellett adott
kontaktidı mellett mértem a konverziót. Preferenciális CO oxidáció esetében (H2 jelenlétében) a
szelektivitást is meghatároztam. A konverziót ábrázolva a kontaktidı függvényében kinetikai
görbét kapunk. Az origóból kiinduló ezen pontokra illesztett másodfokú görbe egyenletének
elsıfokú deriváltja 0 konverziónál megadja a kezdeti meredekséget. Ezt beszorozva a parciális
nyomással, megkapjuk a kezdeti reakciósebességet. Ennek logaritmusát ábrázoljuk a parciális
nyomás logaritmusának függvényében. Erre egyenest illesztünk, melynek a meredeksége
megadja az adott reaktánsra a reakció rendőségét. Az aktiválási energia kiszámolásához
ábrázoljuk a kezdeti reakciósebesség logaritmusát a hımérséklet reciprokának a függvényében;
az ábrázolt pontokra egyenest illesztünk, melynek meredekségébıl az aktiválási energiát
számolhatjuk ki.
A 16-csatornás reaktorrendszerben a katalizátorok dezaktiválódását is vizsgáltam.
Ezeket a méréseket 80 oC-on, hidrogén jelenlétében, 42 ml/min áramlási sebesség mellett 3-5
órán keresztül végeztem. A méréskor a gázok összetétele: 1 % CO, 1 % O2, 58 % H2, 40 % He
volt.
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Az alábbi táblázatban összefoglalom a két reaktor fıbb mérési paramétereit.
E4 táblázat. Az egyreaktoros készülék és 16 csatornás reaktor mérési paraméterei.
Jellemzı tulajdonság
Egyreaktoros készülék
16 csatornás reaktor

Kvarczúzalék a bemért

nincs

100 mg

75 mg

30 mg

PCO

2,13 kPa

2,03 kPa

PO2

5,87 kPa

2,01 kPa

70 ml/min

50 ml/min

5 oC / min

2,5 oC / min

-30 – +270 oC

30 – 300 oC

katalizátorréteg alatt
Katalizátor bemérés

Gázelegy áramlási
sebessége mérés során
Felfőtési sebesség
TPO-ban vizsgált
hımérsékleti tartomány
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4. Eredmények és értelmezésük
Kísérleti munkám során nagyszámú hordozós aranykatalizátort állítottam elı, és
vizsgáltam különbözı mérési módszerekkel. Számszerően összefoglalva: bemutatok 77 elıállított
katalizátort, ezeken 52 TPO mérést végeztünk az egyreaktoros készülékben és 66 mérést a 16
csatornás reaktorrendszerben, ez utóbbiban minden esetben mértem a konverziót mind a felfőtés
mind a lehőtés során. Vizsgáltam továbbá a TPO mérések reprodukcióját mindkét reaktorban
(összesen 10 mérés). Az elıkezelés utáni hőtési atmoszféra hatását 58 mérés által mutatom be
amely méréseket a 16 csatornás reaktorrendszerben végeztem, mérve minden esetben a
konverziót a felfőtési és lehőtési szakaszban egyaránt. 6 kinetikai mérést végeztem 2
katalizátoron, valamint 15 db öregítéses mérést 13 katalizátoron, mindezeket a 16 csatornás
reaktorrendszerben. 15 infravörös spektroszkópiai mérést mutatok be amiket 14 katalizátoron
végeztem. Továbbá bemutatok 6 katalizátoron illetve hordozón felvett XRD spektrumot, 7
katalizátor TEM felvételét és 4 katalizátoron kapott TPD eredményt.
4.1. Hordozó elıállítása

Kísérleti munkámban hordozóként fıleg γ−Al2O3-ot használtam. Ezt a hordozót jó
reprodukálhatósággal állítottam elı. Az elsı lépésben Al(OH)3-ot állítottam elı, amelyet
kalcinálással (levegın való izzítással) alakítottam át γ−Al2O3-dá. Kalcináláskor igyekeztem a
lehetı legalacsonyabb hımérsékletet alkalmazni, amelyen már kialakul a kívánt γ−Al2O3 fázis.
Ezáltal biztosítottam a hordozó nagy fajlagos felületét. A különbözı elıállított γ−Al2O3 minták
fajlagos felülete 360 ± 6 m2/g volt. A függelék F1 ábráján mutatom be egy általam elıállított
γ−Al2O3-minta röntgendiffraktogramját. A diffraktogramból látszik, hogy a kapott anyag csak kis

mértékben kristályos, de csak a kívánt γ−Al2O3 fázist tartalmazza.
Mivel a γ−Al2O3-hordozós Au-katalizátorok szobahımérsékleten nem mutatnak kellı
aktivitást a CO oxidációjában, a hordozót különbözı fémekkel módosítottam. Osztályunkon a
MgO-hordozós aranykatalizátorokkal részletesen foglalkoztak24, 57, ezért kezdetben a MgO-dal,
mint módosítóval, próbálkoztam. Az Al2O3 felületi módosítására az adszorpciót használtam. A
kísérleti munkám elején Engelhard gyártású γ-Al2O3-ot használtam (BET felülete 180 m2/g). Az
elıkísérletekben ezt a hordozót módosítottam MgO-dal, valamint ezen állítottam elı az elsı
módosított Au/Al2O3 katalizátorokat. A késıbbiekben a nagyobb fajlagos felület elérése
reményében magam állítottam elı a γ-Al2O3-hordozót. A kívánt célt sikerült elérnem, ugyanis az
elıállított γ-Al2O3 felülete 360 m2/g körüli lett.
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Az elıkísérletek során az adszorpciós idı hatását vizsgáltam a felvitt MgO mennyiségére.
(K1 ábra). Azt találtam, hogy az adszorpció idıtartama a vizsgált tartományban lényegében nem
befolyásolja a felvitt MgO mennyiségét.
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K1 ábra: Az adszorpciós idı hatása a felvitt MgO mennyiségére
Hordozó: γ-Al2O3 (Engelhard)
Elıkezelés: 600 oC, t = 2 h
Elıállítás: impregnálással 0,0071 mol Mg / g hordozó
Az impregnáló oldat térfogata: 5,1 ml/g hordozó
Az impregnálás hımérséklete: 50 oC
Szárítás: T = 105 oC, t = 15 h; Kalcinálás: T = 450 oC, t = 2 h
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K2 ábra: Az adszorpció hımérsékletének hatása a felvitt MgO mennyiségére
Hordozó: γ-Al2O3 (Engelhard)
Elıkezelés: 600 oC, t = 2 h
Elıállítás: impregnálással 0,0071 mol Mg / g hordozó
Az impregnáló oldat térfogata: 5,1 ml/g hordozó
Az impregnálás idıtartama: 60 perc
Szárítás: T = 100 oC, t = 15 h; Kalcinálás: T = 450 oC, t = 2 h
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Az adszorpció hımérsékletének hatását is vizsgáltam a felvitt MgO mennyiségére. (K2
ábra) Azt találtam, hogy a hımérséklet sem befolyásolja a felvitt MgO-mennyiséget.
Vizsgáltam továbbá az adszorpciós oldat koncentrációjának a hatását is a felvitt MgO
mennyiségére (K3 ábra). Ezekben az elıkísérletekben kiinduló anyagként a γ−Al2O3 mellett
MgO-dal módosított γ−Al2O3-hordozót is használtam (az elsı impregnálást 450 oC-on történı
kalcinálás követett), vagyis kétszeres impregnálást hajtottam végre.
3
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K3 ábra: Az adszorpciós oldat koncentrációjának hatása a MgO adszorpciójára
a – egyszeres adszorpció
b – kétszeres adszorpció

(
(

)
)

1/Mg t % = 0,2037/c + 0,0725
1/Mg t % = 0,1996/c + 0,0719

Hordozó: a) γ-Al2O3 (Engelhard); b) 3.7 % Mg / Al2O3
Elıkezelés: a) 600 oC, t = 2 h, b) 450 oC, t = 2 h
Elıállítás: impregnálással különbözı koncentrációjú Mg(NO)3-oldattal
Az impregnáló oldat térfogata: 5,1 ml/g hordozó
Az impregnálás idıtartama: 60 perc
Az impregnálás hımérséklete: 50 oC
Szárítás: T = 100 oC, t = 15 h; Kalcinálás: T = 450 oC, t = 2 h

Azt figyeltem meg, hogy mind az egyszeres, mind a kétszeres impregnálás esetében a felvitt
MgO mennyisége a Langmuir adszorpciós izoterma szerint változik az impregnáló oldat
koncentrációjának függvényében. Tehát a hordozó MgO-tartalma növelhetı többszörös
adszorpcióval is. 10 m% alatt a felvitt MgO röntgenamorf volt.
Ezen eredmények alapján kiválasztottam az általam megfelelınek tekintett módosítási
körülményeket, melyek a vizsgált tartományok középértékei: impregnálási idı 1 óra,
impregnálási hımérséklet 50 oC.
Az irodalmi adatok azt mutatták, hogy a Mn-, Fe-, Co-oxid-hordozós aranykatalizátorok
is jelentıs aktivitást mutatnak CO-oxidációban18,
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19, 20, 21

. Ezért az általam elıállított γ−Al2O3-

hordozót ezekkel a fémekkel is módosítottam a fent említett standard körülmények között.
Továbbá több irodalmi utalást találtam a vegyes oxidok katalizátorhordozóként való
alkalmazására. Ezért az általam módosítóként használt Mg, Mn, Fe, Co fémeknek az Al-al
alkotott vegyes oxidjait, a spinelleket is elıállítottam. Ezen vegyületek általános képlete
M2+Al23+O4, melyben a fémek oxidációs állapotai a felírtak szerint alakulnak. A választásom
azért esett ezen módosítókra, mert aktivitásnövelı hatásuk mellett elı lehet állítani ezek Al-al
alkotott spinelljeit is, így össze tudom hasonlítani a felületi és tömbi módosítás hatását.
A függelék F2-F5 ábráin az elıállított spinellhordozók röntgendiffraktogramjai
láthatóak, melyek azt mutatják, hogy a kiinduló anyagok teljes mértékben átalakultak spinellé,
csak a kívánt fázis van jelen.
Megmértük az elıállított spinellhordozók fajlagos felületét, a kapott értékeket a K1
táblázat tartalmazza.
K1 táblázat. Az elıállított spinellhordozók fajlagos felülete.
Spinell
BET (m2)/g
MgAl2O4

133

MnAl2O4

75

CoAl2O4

245

FeAl2O4

98

Összefoglalás (4.1. fejezet)
•

Az irodalmi módszerek kismértékő változtatásával sikerült nagy fajlagos felülető γ−Al2O3 -ot
elıállítani.

•

Módszert dolgoztam ki a γ−Al2O3 MgO-dal történı módosítására, vizsgáltam az elıállítási
paraméterek hatását a felvitt MgO mennyiségére.

•

Nagy fajlagos felülető, tiszta, oxidszennyezıdésektıl mentes magnézium-, mangán-, kobaltés vas-alumínium-spinelleket állítottam elı.

4.2. Al2O3-hordozós aranykatalizátorok

Az Au/γ−Al2O3 katalizátorokat a 3.3.1. fejezetben leírtaknak megfelelıen állítottam elı
változtatva a felvitt arany mennyiségét. Az elıállított katalizátorok aktivitását CO hımérsékletprogramozott (TPO) oxidációjában vizsgáltuk egyreaktoros berendezésben -30 – +270 oC közötti
hımérséklet-tartományban, illetve 16 csatornás reaktorrendszerben 25 – 300 oC között. A
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katalizátorokat infravörös spektroszkópiai, elektronmikroszkópos, hımérséklet-programozott
hidrogén-deszorpciós, egyes esetekben röntgendiffrakciós mérésekkel jellemeztük.

4.2.1. TPO eredmények

A K4 ábrán látható, hogy az egyreaktoros készülékben –30 oC-on a reakció kis
konverzióval indul, a hımérséklet emelésével a konverzió jelentısen nı és 190-230 oC között éri
el a 100 %-os értéket. Mind az alacsony hımérsékleten mért kezdeti aktivitás, mind a magasabb
hımérsékleten mért konverzióértékek jelentıs mértékben nıttek az aranytartalommal.
Megfigyelhetı, hogy az alacsony aranytartalmú katalizátorok esetén a kezdeti kis aktivitást
mutató szakasz viszonylag elnyúlt. A TPO görbék maximális meredeksége az aranytartalom
növekedésével csökkent, ami az aktiválási energia csökkenésére utal.
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K4 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra.

A 16 csatornás reaktorrendszerben mért TPO eredményekbıl (K5 ábra) is ugyanez a
tendencia tőnik ki mint az elızı mérésekbıl, magasabb aranytartalomnál a reakció adott
hımérsékleten nagyobb konverzióval játszódik le. Ez a viselkedés feltehetıen azért van, mert
amint az „Irodalmi áttekintés” részben említettem, a CO-oxidáció az Au nanorészecskéken
játszódik le. Ha nagyobb a katalizátor aranytartalma, feltehetıen több az aktív centrum, amelyen
a reakció végbemehet.
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K5 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra.
Hımérséklet-programozott CO-oxidációs méréseim során vizsgáltam a katalizátorok
konverzióját a felfőtést követı lehőtés esetében is (K6 ábra, üres jelek). Alumínium-oxidhordozó esetében azt tapasztaltam, hogy lehőtéskor kisebb konverzióval játszódik le a reakció,
mint felfőtéskor, tehát felfőtés során egy dezaktiválódási folyamat is végbemegy. Amint az a K6
ábrán bemutatott eredményekbıl kitőnik, a dezaktiválódás mértéke az aranytartalom növelésével
szintén nı.
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K6 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
Felfőtés és lehőtés során mért konverziók. Telt jelek – felfőtés; üres jelek – lehőtés.
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A lehőtéskor tapasztalt aktivitáscsökkenésnek több oka lehet: a felfőtés során keletkezett
karbonátok lemérgezik a katalizátort, magas hımérsékleten oxigén jelenlétében megváltozik az
Au nanorészecskék szerkezete, csökken a koordinatívan telítetlen felületi atomok (élek és sarkok)
száma, valamint nem zárható ki a szemcseméret kismértékő növekedése oxidatív atmoszférában.
A katalizátorok összehasonlítására azt a hımérsékletet használom, melyen a CO
konverziója eléri az 50 %-ot (T50). A K2 táblázat tartalmazza a vizsgált Al2O3-hordozós
aranykatalizátorokon kapott eredményeket.
A táblázatokban elıforduló „x” jelölés jelentése: nem megmért; a „-„ jelentése: T50 nem
rendelhetı a méréshez, mert a teljes hımérsékleti tartományban a konverzió 50 % feletti; az (E)
jelentése: a hordozó Engelhard gyártású; ∆T50 pedig a lehőtés és felfőtés során mért konverziók
közötti különbség, ez megadja a TPO reakcióban felfőtés során a katalizátoron végbemenı
aktiválódás vagy dezaktiválódás mértékét. Bizonyos aranytartalmú katalizátorokból (jelen
esetben 1,6 és 2,4 %) több sarzsot is elıállítottam. A megkülönböztetés céljából (I) és (II)-vel
jelölöm ezeket a továbbiakban.
A táblázatból kitőnik, hogy az aranytartalom növelésével csökken az 50 %-os
konverzióhoz tartozó hımérséklet, ami azt mutatja, hogy a katalizátor alacsonyabb
hımérsékleten éri el az 50 %-os konverziót, tehát aktívabb.
K2 táblázat: CO oxidáció Al2O3-hordozós aranykatalizátorokon
Egyreakt. készülék.
16 csatornás reaktor
Katalizátor
o
T50 ( C)
T50 fel (oC) T50 le (oC) ∆T50 (oC)
2,0 Au/ Al2O3 (E)
167
0,8 Au/ Al2O3
x
0,9 Au/ Al2O3
138
1,1 Au/ Al2O3
148
1,6 Au/ Al2O3 (I)
120
1,6 Au/ Al2O3 (II)
x
1,8 Au/ Al2O3
x
2,2 Au/ Al2O3
x
2,4 Au/ Al2O3 (I)
100
2,4 Au/ Al2O3 (I) repr.
103
2,4 Au/ Al2O3 (II)
90
2,5 Au/ Al2O3
x
4,5 Au/ Al2O3
32
(E) – Engelhard gyártású hordozó

x
232
x
210
x
176
172
150
160
x
146
140
121

x – nem megmért adat
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x
251
x
233
x
206
195
184
197
x
175
177
148

x
19
x
23
x
30
23
34
36
x
29
37
27

Kísérleteim során vizsgáltam az aranyfelvitel és a TPO mérések reprodukálhatóságát a
2,4 % aranytartalmú alumínium-oxid-hordozós katalizátor esetében. A három elıállítás során
mért aranytartalom: 2,36; 2,44; 2,54 % volt, ami jó reprodukcióra utal.
A K7 ábrán a TPO mérések reprodukálhatóságát mutatom be. A reprodukálhatóság jobb
szemléltetése érdekében a 2,36 %-os Au-tartalmú mintán a két mérés során mért konverzióbeli
különbséget ábrázolom a hımérséklet függvényében (K8 ábra). Az ábrából látható, hogy a teljes
hımérséklet-tartományban a két mérés közti különbség kisebb 8 %-nál.
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K7 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
A TPO mérések reprodukálhatóságának vizsgálata.
8

Ko n v e rzió (%)

6

4
2

0
2,36 A u / Al2O3 (I)

-2
-50

50

150
o
T ( C)

250

350

K8 ábra: A 2,36 Au/ Al2O3 (I) katalizátoron két TPO mérés során kapott konverziók
közti különbség a hımérséklet függvényében.

42

10 0

Konve rzió (%)

80

60

40
I m érés
II m é ré s

20

III m é ré s
0
0

1 00

2 00

3 00

T ( o C)

K9 ábra: TPO mérés reprodukálhatósági vizsgálata a 16 csatornás reaktorrendszerben
4,5 Au / Al2O3 katalizátoron. Telt jelek – felfőtés; üres jelek – lehőtés.
A TPO mérések reprodukálhatóságát a 16 csatornás reaktorrendszerben is vizsgáltam a
4,5 % aranytartalmú katalizátor esetében (K9 ábra). A felfőtés során adott hımérséklethez
tartozó maximális konverzióbeli különbség 6 oC, a lehőtés során pedig 3 oC volt. Az eredmények
egyértelmően mutatják mind az elıállítás, mind a mérések jó reprodukcióját.
4.2.2. TEM mérések

A függelék F6 ábrája a 2,4 Au/ Al2O3 (I) katalizátor elektronmikroszkópos felvételét mutatja be.
A felvételek alapján meghatározható az aranyrészecskék mérete, melyekbıl különbözı
összefüggésekkel kiszámolható
•

az átlagos szemcseméret : ∑ nidi / ∑ ni

•

átlagos felületi szemcseméret: ∑ nidi3 / ∑ nidi2

•

átlagos térfogati átmérı: ∑ nidi4 / ∑ nidi3 ,

ahol ni a részecskék száma az adott 1 nm-es intervallumban, melynek átlagos átmérıje di. A
katalizátorok aranytartalmának függvényében kapott szemcseméret értékeket a K3 táblázat
mutatja be.
A K10 ábra bemutatja a K3 táblázatban szereplı katalizátorok szemcseméret-eloszlását.
Ezen ábrákból és a felvételbıl látszik, hogy az arany részecskék szemcseméretének több mint
80 %-a 2 nm alatti, eloszlásuk meglehetısen egyenletes.
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K3 táblázat: Au/ Al2O3 katalizátorok aranyszemcsemérete.
Átlagos szemcseméret

Átlagos felületi

Átlagos térfogati

(nm)

szemcseméret (nm)

átmérı (nm)

1,1 Au/ Al2O3

1,6

2,1

2,3

1,6 Au/ Al2O3 (II)

1,9

2,5

2,9

2,4 Au/ Al2O3 (II)

1,7

2,7

3,6

Katalizátor

Szá za lé kos elos zlás (%)

60

1,1 A u / A l2O3

50

1,6 A u / A l2O3 ( II )
40

2,4 A u / A l2O3 ( II )
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Sze m c se m éret (nm )

K10 ábra: Néhány Al2O3-hordozós aranykatalizátor szemcseméret-eloszlása
az elektronmikroszkópos felvételek alapján

4.2.3. TPD eredmények

Az arany rosszul adszorbeálja a hidrogént, gyakorlatilag nincs kemiszorpció. Különbözı
aranytartalmú

katalizátorok

hidrogénszorpciós

készségét

termodeszorpciós

módszerrel

vizsgáltuk. A kapott hidrogén-termodeszorptogramokból (TPD) látható, hogy az arany nélküli
hordozó TPD görbéjének jellege megegyezik az aranytartalmú katalizátorok TPD görbéinek
jellegével (K11 ábra).
Az Al2O3-hordozós aranykatalizátorok TPD görbéi gyakorlatilag egyformák, és amint az
a K4 táblázatból is kitőnik, az általuk szorbeált hidrogén mennyiségében sincs lényeges
különbség. A táblázatból az is megállapítható, hogy a tiszta hordozón több hidrogén
kemiszorbeálódott mint az aranytartalmú katalizátorokon. Ez feltehetıen azért van, mert az
aranyfelvitel során az aranyprekurzor a felülettel való kölcsönhatás révén csökkenti az Al2O3-on
a hidrogénkemiszorpciós helyek mennyiségét. A K11 ábrából még megállapítható, hogy az
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alkalmazott elıkezelés után legalább két különbözı módon kemiszorbeált hidrogén-alakulat van
a hordozó felületén.
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K11 ábra: Al2O3 és Al2O3-hordozós aranykatalizátorok hidrogén-termodszorpciója
K4 táblázat: Au / Al2O3 katalizátorok és a hordozó által kemiszorbeált H2 mennyisége
Katalizátor
Adsz. ml H2 / g kat.
Al2O3

2,52

1,1 Au/ Al2O3

1,09

2,5 Au/ Al2O3

1,04

4,5 Au/ Al2O3

1,24

4.2.4. XRD mérések

Az aranykatalizátorok röntgendiffrakciós vizsgálatai alapján nem lehet pontosan
meghatározni az aranytartalmat illetve az arany szemcseméretét két ok miatt. Az egyik ok az,
hogy az Au és Al2O3-hordozó röntgendiffrakciós vonalai igen közel vannak egymáshoz. Mivel a
hordozó rosszul kristályos, széles vonalakat eredményez, melyek átfednek az Au vonalával. A
másik ok az, hogy a katalizátor aranytartalma 2,4 %, aminek jelentıs része röntgenamorf. A
maradék nagyobb Au nanorészecskék XRD vonalai pedig nem láthatók a rosszul kristályos Al2O3
vonalától, ezért illesztéssel nem lehet pontosan meghatározni a katalizátor aranytartalmát és az
arany szemcseméretét. (lásd Függelék F7 ábráját)
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Összefoglalás (4.2. fejezet)
•

Különbözı aranytartalmú γ-Al2O3-hordozós katalizátorokat állítottam elı és vizsgáltam CO
oxidációjában. Azt találtam, hogy az aranytartalom növelésével nıtt a katalizátor aktivitása
adott hımérsékleten.

•

Felfőtés után, lehőtéskor kisebb konverzióval játszódik le a reakció, tehát felfőtés során
dezaktiválódik a katalizátor.

•

Kimutattam, hogy a TPO mérési módszer mindkét reaktorban alkalmas a katalizátorok
aktivitásának összehasonlítására.

•

Vizsgáltam mind az elıállítás, mind a CO-oxidációban mutatott aktivitás mérésének
reprodukcióját. Jó reprodukciót kaptam az aranyfelvitel során, valamint azt találtam, hogy az
aktivitásmérések során a hiba 6 % alatti mind az egyreaktoros mind a 16 csatornás
reaktorrendszerben, ami jó reprodukciónak mondható.

•

TEM módszerrel meghatároztam néhány Au/ γ-Al2O3

katalizátor Au szemcseméret-

eloszlását. Azt találtam, hogy a részecskék szemcseméretének több mint 80 %-a 2 nm alatti,
méretük enyhén nı az aranytartalom növelésével.
•

Kimutattam, hogy sem a XRD, sem a hidrogén-TPD módszer nem alkalmas az Au/ γ-Al2O3
katalizátorok megfelelı jellemzésére.

4.3. MgO-dal módosított Al2O3-hordozós aranykatalizátorok
4.3.1. TPO eredmények

Elıször az Engelhard γ-Al2O3-hordozós aranykatalizátorok viselkedését mutatom be az
egyreaktoros készülékben. A K12 ábrán a MgO hatása látható a konverzióra 1,6-2,2 %
aranytartalom tartományában. Az ábrából kitőnik, hogy a MgO bevitelével megváltozik a TPO
görbe jellege, megjelenik a MgO-hordozóra jellemzı U alak: alacsony hımérsékleten nagy (100
% közeli) konverzióval játszódik le a reakció, a hımérséklet emelésével a konverzió csökken,
elér egy minimális értéket, majd ismét nı 100 %-ig. A MgO-tartalom növelésével jelentısen nı a
minimális konverzió, valamint a 150 oC alatti hımérséklet-tartományban nagyobb konverzióérték
érhetı el151.
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K12 ábra: CO h ımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.

A MgO-tartalom hatása a konverzióra Engelhard-típusú γ-Al2O3-hordozó esetében.

A MgO-hordozós aranykatalizátorok TPO görbéjének U alakú jellegére vonatkozó
egyértelmő magyarázat további részletes vizsgálatokat igényel. Egy korábbi közleményben
Cunningham és munkatársai az Au/MgO anomális viselkedését tanulmányozva a „negatív
aktiválási energia” kifejezést használták152, de további magyarázatot nem adtak. Más szerzık
továbbá a katalizátor dezaktiválódását a felületi karbonátok által indukált mérgezésnek
tulajdonították24. Az U jelleg azonban a Au/MgO katalizátor visszahőtésekor is megjelenik, ami
arra utal, hogy a karbonátok képzıdésének tulajdonított mérgezıdésnek nincs szerepe153. Az
Au/MgO katalizátorok oxigénben 350 oC hımérsékleten végzett elıkezelése nem eredményezett
U jelleget, a TPO görbe alacsony konverzióértékkel indult. Az oxigénes kezelés után, a 350 oC
hımérsékleten hidrogénben végzett redukciót követıen az U jelleg teljes mértékben
reprodukálható volt. Amennyiben az oxigénben végzett elıkezelés hımérsékletét 500 oC–ra
növelték, az alacsony hımérsékleten mért aktivitás tovább csökkent és ismételt hidrogénben
végzett redukciót követıen sem lehetett az U jelleget visszanyerni153. Mindebbıl arra
következtettek, hogy az Au/MgO katalizátorban legalább három különbözı Au képzıdmény van
jelen, melyeken a CO oxidációja végbemegy, feltételezték továbbá, hogy a CO oxidációja eltérı
mechanizmuson keresztül megy végbe a három különbözı centrumon. TEM eredmények azt
valószínősítik, hogy az igen kis szemcsemérető arany felelıs a 0 oC alatt végbemenı oxidációért,
ugyanis a 2 nm alatti aranyklaszeterek száma jelentısen lecsökkent az oxigénes kezelést
követıen.
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Vizsgáltam továbbá a katalizátor aranytartalmának hatását 11,5 % MgO-tartalom mellett.
(K13 ábra). Ebben az esetben azt észleltük, hogy az aranytartalom növelésével adott
hımérsékleten nagyobb konverzióval játszódik le a reakció, valamint nı a minimális konverzió
értéke is.
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K13 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra Engelhard-típusú γ-Al2O3-hordozó esetében
esetében.

Továbbá vizsgáltam a katalizátor preparálása után alkalmazott szárítási hımérséklet
hatását az aktivitásra. (K14 ábra). Azt találtuk, hogy az alacsony hımérsékleten szárított
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K14 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
A szárítási hımérséklet hatása a konverzióra az 1,6 Au / 6,2 MgO - Al2O3 (E) katalizátor
esetében (a hordozó Engelhard-típusú γ-Al2O3).
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katalizátor esetében adott hımérsékleten nagyobb konverzióval játszódik le a reakció, mint a
magasabb hımérsékleten szárított katalizátor esetében.
A következıkben az általam preparált γ-Al2O3-hordozós aranykatalizátorok TPO
viselkedését tárgyalom MgO-dal történı módosítás után. Az egyreaktoros készülékben a 4,4 %
MgO-dal módosított Al2O3-hordozós aranykatalizátorokon az aranymennyiség növelésével adott
hımérsékleten nagyobb konverzióval játszódik le a reakció (K15 ábra). –30 oC-tól kezdıdıen a
hımérséklet növelésével kissé csökken a konverzió, elér egy minimális értéket, majd ismét
növekszik, míg 175-200 oC között eléri a 100 %-ot. A kis MgO-tartalom miatt azonban még nem
jelenik meg a MgO-hordozóra jellemzı U alak.
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K15 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra 4,4 % MgO-tartalom mellett.

A 8,8 % MgO-tartalmú Al2O3-hordozós magasabb aranytartalmú katalizátor TPO görbéje
viszont teljes mértékben hasonlít a MgO-hordozós aranykatalizátorokéhoz: megjelenik az U alak.
(K16 ábra). Az ábrából az is kitőnik, hogy az aranytartalomnak jelentıs hatása van a
konverzióra. Kis aranytartalom esetében a reakció –30 oC-on sem éri el a 100 %-ot, a
hımérséklet növelésével csökken a konverzió egy adott értékig, majd elkezd nıni, de 270 oC-on
nem éri el a 100 %-ot. Az aranytartalom növelésével már 100 %-os konverzióval indul a reakció
és ezt a felfőtés végén is eléri, az aranytartalom további növelése a minimális konverzióértéket
növeli.
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K16 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra 8,4 % MgO-tartalom mellett.
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K17 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben felfőtés
és lehőtés során. Az aranytartalom hatása a konverzióra 8,4 % MgO-tartalom mellett.
Vastag vonal – felfőtés, vékony vonal – lehőtés.

A K16 ábrán bemutatott katalizátorokon a lehőtés során is megmértük a katalizátor aktivitását,
amit összehasonlítottunk a felfőtési ágon mért aktivitással (K17 ábra). A K16 és K17 ábrák
mérései között másfél év különbség van. Azt találtuk, hogy az állás során a katalizátor aktivitása
kismértékben lecsökkent fıleg az alacsony hımérsékleti tartományban. Továbbá a lehőtési ág
minden esetben a felfőtési ág alatt halad. Lehőtés során az alacsony hımérséklet felé haladva
nem kapjuk vissza a MgO-hordozós aranykatalizátorokra jellemzı U alakot. A lehőtéskor
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tapasztalt aktivitáscsökkenésnek a felfőtés során keletkezett karbonátok által okozott mérgezıdés
is lehet az oka, továbbá a felfőtés hatására oxigén jelenlétében dezaktiválódnak az alacsony
hımérsékleten végbemenı oxidációért felelıs aktív spécieszek. Ismételt 350 oC hımérsékleten
végzett redukciót követıen a katalizátor felfőtés során mért aktivitása teljes mértékben
megegyezett a K17 ábrán bemutatottal. Mindez arra utal, hogy a dezaktiválódás nem
irreverzibilis.
Mi azt feltételezzük, hogy a TPO mérés felfutó ágában 270 oC hımérsékleten oxigén
jelenlétében a MgO szigeteken stabilizálódott arany nanorészecskék szerkezete megváltozik,
csökken a koordinatíve telítetlen felületi atomok, azaz az élek és a sarkok száma. Ugyanakkor az
is feltételezhetı, hogy a fenti hımérsékleten az Au – MgO kölcsönhatás gyengül az arany
migrációjának eredményeképpen (S1 séma). Az ily módon kialakult Au-Al2O3 viszont alacsony
hımérsékleten inaktív CO oxidációjában. Az ismételt hidrogénes elıkezelés feltehetıen
visszaállítja az eredeti Au – MgO kölcsönhatást.
Au
MgO

Au
MgO
Al2O3

Al2O3

S1 séma: Az Au feltételezett migrációja a MgO-Al2O3 hordozón oxidatív közegben a felfőtés hatására.

A K5 táblázatban bemutatom a fentebb tárgyalt három katalizátorhoz tartozó minimális
konverzióértékeket valamint az 50 %-os konverzióhoz rendelhetı hımérsékletértékeket a régi és
új mérések alapján.
K5 táblázat: 8,4 % MgO-dal módosított Al2O3-hordozós aranykatalizátorok. Az öregedés során
bekövetkezett konverzióbeli változás; felfőtés és lehőtés során mért értékek.
Elsı mérés
Második mérés
Katalizátor
o
K min (%) T50 ( C) K min (%) T50 (oC) fel T50 (oC) le
0,8 Au/ 8,4 MgO - Al2O3

24

-29, 172

20

-, 193

-, 216

1,7 Au/ 8,4 MgO - Al2O3

54

-

46

11, 107

-, 145

2,6 Au/ 8,4 MgO - Al2O3

71

-

64

-

-,119

„-„ a legkisebb konverzióérték nagyobb, mint 50 %

A kísérletek során vizsgáltuk a MgO-tartalom hatását is a konverzióra 1,7 és 2,5 %
aranytartalom mellett (K18 és K19 ábrák). A MgO fıleg az alacsony hımérsékleti tartományban
fejti ki pozitív hatását. Az Al2O3-hordozós alapkatalizátorhoz képest a 4,4 % MgO-tartalmú
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katalizátor alacsony hımérsékleten nagyobb konverzióval oxidálja a CO-ot. Ha a katalizátor
MgO-tartalma eléri a 8,4 %-ot, a konverzió jelentısen megnı: -30 oC-on 100 %-ról indul a
reakció, a hımérséklet növelésével a konverzió csökken, eléri az 54 illetve 71 %-ot 1,6 illetve
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K18 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
A MgO-tartalom hatása a konverzióra 1,7 % aranytartalom mellett.
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K19 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
A MgO-tartalom hatása a konverzióra 2,5 % aranytartalom mellett.
2,5 % aranytartalom mellett, majd a hımérséklet emelésével elkezd növekedni, és 205, illetve
180 oC-nál éri el a 100 %-ot. A 10,6 % MgO-tartalmú katalizátorok aktivitása –30 oC
hımérsékleten kisebb, mint a 8,4 % MgO-tartalmú katalizátorok aktivitása, az elért minimális
konverziók is alacsonyabbak: 47 illetve 63 % az 1,6, illetve 2,5 % aranytartalom mellett. Ebbıl
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következik, hogy a MgO módosítónak van egy optimális felületi koncentrációja, ami nem függ az
aranytartalomtól.
A katalizátor MgO-tartalmának hatását összegezve elmondhatjuk, hogy ez fıként
alacsony hımérsékleten (-30 – 70 oC között) fejti ki konverziónövelı hatását; valamint azt, hogy
egy adott MgO-tartalom felett csökken a katalizátor aktivitása.
A következıkben a 16 csatornás reaktorrendszerben mért TPO eredményeket mutatom be.
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K20 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra 8,4 % MgO-tartalom mellett.
Ezen mérésekbıl a MgO aktivitásnövelı hatása nem tőnik ki. Amint elıbb említettem, a MgO
fıleg alacsony hımérsékleten

fejti

ki hatását; ebben

a

reaktorrendszerben

viszont

szobahımérsékletrıl indítottuk a mérést. Viszont az aranytartalom konverziónövelı hatása itt is
megállapítható. A 8,4 % MgO-tartalmú katalizátor esetében (K20 ábra) jól látható, hogy a
reakció teljes hımérséklet-tartományában jelentkezik a különbség, vagyis adott hımérsékleten a
nagyobb aranytartalomhoz magasabb konverzió tartozik.
Ha a reaktorrendszer lehőtésekor mért konverziókat vizsgáljuk (K21 ábra), ugyanazt
tapasztaljuk, mint az Al2O3-hordozós katalizátor esetében: adott hımérsékleten lehőtéskor a
reakció kisebb konverzióval játszódik le, mint felfőtéskor, azaz a felfőtés következtében a
katalizátor dezaktiválódik.
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K21 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
Felfőtés és lehőtés során mért konverziók 8,4 % MgO-tartalom mellett.
Telt jelek – felfőtés; üres jelek – lehőtés.
A K6 táblázat összefoglalja a tárgyalni kívánt katalizátorokat és a hımérsékletprogramozott CO-oxidációban mért 50 %-os konverzióhoz tartozó hımérsékletértékeket. Mivel a
MgO-dal módosított Al2O3-hordozós aranykatalizátorok TPO görbéi hasonlítanak a MgOhordozós aranykatalizátorokéhoz, melyek tipikus U alakúak, az 50 %-os konverzióhoz két
hımérséklet tartozik. Ebben az esetben jellemezhetjük a katalizátort a minimális konverzióval
(Kmin) is, mely értéket a táblázatban összegzek az egyreaktoros készülékben történt mérések
esetében. A táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy egy adott MgO-tartalmú hordozón az
aranymennyiség növelésével nı a minimális konverzió, valamint csökkennek a T50-hez tartozó
hımérsékletek.
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K6 táblázat: CO oxidáció MgO-dal módosított Al2O3-hordozós aranykatalizátorokon
Egyreakt. kat. teszt.
16 csatornás reaktor
Katalizátor
o
K min (%) T50 ( C) T50 fel (oC) T50 le (oC) ∆T50 (oC)
1,6 Au/ Al2O3 (I)
1,6 Au/ Al2O3 (II)
2,4 Au/ Al2O3 (I)
2,5 Au/ Al2O3

26
x
24
x

120
x
100
x

x
176
160
140

x
206
197
177

x
30
36
37

1,6 Au/ 3,5 MgO - Al2O3(E)
1,6 Au/ 6,2 MgO - Al2O3(E)
1,6 Au/ 6,2 MgO - Al2O3(E)*
0,8 Au/ 11,6 MgO - Al2O3(E)
2,5 Au/ 11,5 MgO - Al2O3(E)
3,0 Au/ 11,7 MgO - Al2O3(E)
1,8 Au/ 4,4 MgO - Al2O3
2,0 Au/ 4,4 MgO - Al2O3

49
65
51
35
65
73
x
27

82, 88
32, 150
x
-, 52

194
194
x
x
x
134
173
166

210
224
x
x
x
181
213
207

16
30
x
x
x
47
40
41

2,7 Au/ 4,4 MgO - Al2O3

48

-26, 12

145

179

34

3,2 Au/ 4,4 MgO - Al2O3

60

-

132

155

23

0,8 Au/ 8,4 MgO - Al2O3

24

-29, 172

218

257

39

1,7 Au/ 8,4 MgO - Al2O3

54

-

177

220

43

2,6 Au/ 8,4 MgO - Al2O3

71

-

148

193

45

1,6 Au/ 10,6 MgO - Al2O3

47

59, 112

191

237

46

-

163

212

49

2,3 Au/ 10,6 MgO - Al2O3
63
(E) – Engelhard gyártású hordozó

x – nem megmért adat
„-„ – a legkisebb konverzióérték nagyobb, mint 50 %
* – 110 oC-on szárított katalizátor

4.3.2. TEM mérések

A függelék F8 ábráján a 3,0 Au/ 11,7 MgO-Al2O3 katalizátor egy elektronmikroszkópos
felvételét mutatom be. A készített felvételek alapján kiszámoltam az aranyrészecskék átlagos
szemcseméretét, átlagos felületi szemcseméretét, valamint az átlagos térfogati átmérıt, melyekre
2,8 nm; 4,6 nm illetve 3,3 nm értékeket kaptam. A K22 ábrán látható, hogy a szemcsék 70 %-a 3
nm alatti nagyságú, az átlagos szemcseméret 2,8 nm, kissé nagyobb, mint az Al2O3-hordozós
aranykatalizátorok esetében.
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K22 ábra: A 3,0 Au/ 11,7 MgO-Al2O3 katalizátor szemcseméret-eloszlása az
elektronmikroszkópos felvételek alapján.
Összefoglalás (4.3. fejezet)
•

Különbözı arany- és MgO-tartalmú Al2O3-hordozós katalizátorokat állítottam elı.

•

Kimutattam, hogy a MgO bevitelével a CO-oxidáció jellege a TPO körülmények között
megegyezik az Au/MgO katalizátorokon korábban tapasztaltakkal, azaz az arany új
nanokörnyezete jelentıs mértékben megváltoztatja a katalizátor aktivitását.

•

A TPO-görbe U jellege függ mind a katalizátor aranytartalmától, mind a felvitt MgO
mennyiségétıl, ami igen meghatározó Au – MgO kölcsönhatásra utal.

•

Kimutattam, hogy az U jelleg a TPO mérés hőtési szakaszában eltőnik, azaz az alacsony
hımérsékleten megjelenı aktivitásért felelıs felületi képzıdmények a felfőtési szakaszban
oxigén

jelenlétében

dezaktiválódnak.

Az

alacsony

hımérsékleten

bekövetkezı

aktivitáscsökkenésnek a felfőtés során keletkezı karbonátok által okozott mérgezıdés, a
magas hımérsékleten az Au nanorészecskék szerkezeti változásának (az élek és sarkok
csökkenésének), valamint az Au migrációjának eredményeképpen az Au – MgO
kölcsönhatásának gyengülése is lehet az oka.
•

TPO mérés után, 350 oC-on hidrogénben végzett regenerálást követıen a katalizátor alacsony
hımérsékleten mért eredeti aktivitása visszaállítható, tehát a dezaktiválódás reverzibilis.

•

A TEM mérések igazolják az elıállított katalizátorban az arany nanoméretben történı
stabilizálódását, de az arany átlagos szemcsemérete a módosítatlan katalizátorhoz képest
kismértékben megnı.
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•

Az eredmények egyértelmően bizonyítják, hogy nem csak az arany szemcseméretének,
hanem nanokörnyezetének is jelentıs hatása van a katalitikus aktivitás kialakításában.

4.4. MnOx-dal módosított Al2O3-hordozós aranykatalizátorok
4.4.1. TPO eredmények

Elsıként az egyreaktoros készülékben mért TPO eredményeket mutatom be. A K23
ábrán a mangán-oxid-tartalom hatása látható 1,6 % aranytartalomnál.
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K23 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
A mangán-oxid-tartalom hatása a konverzióra 1,6 % aranytartalom mellett.
Az ábrából láthatjuk, hogy –30 oC-on az alapkatalizátor és a módosítottak konverziója egy
konverziótartományból indul, majd a hımérséklet emelésével válik nyilvánvalóvá a köztük levı
aktivitásbeli különbség. A kis Mn-tartalom (2,9 %) jelentısen megnöveli a konverziót a teljes
hımérséklet-tartományban, ugyanakkor azt láthatjuk, hogy a módosító mennyiségének további
növelése már csökkenti az aktivitást.
Ugyanez a jelenség figyelhetı meg 2,5 % aranytartalomnál is (K24 ábra). A 3,1 % Mntartalmú katalizátor csak kevéssel bizonyult aktívabbnak a 4,2 % Mn-tartalmúnál, de jelentıs
aktivitásbeli csökkenést mértünk 5,2 % Mn-tartalomnál. A katalizátorok közötti eltérés 100 oCnál alacsonyabb hımérsékleten jelentkezik. Az, hogy milyen kezdeti konverzióval indul a reakció
–30 oC hımérsékleten, az a katalizátor mangántartalmától függ. Kisebb mangántartalmak
esetében (3,1-4,2 %) 80 % a kezdeti konverzió, és már 50 oC-nál eléri 100 %-ot, viszont nagy
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(5,2 %) mangántartalmú katalizátor esetében a kezdeti konverzió mindössze 30 %, és csak 115
o

C-nál éri el a 100 %-os konverziót.
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K24 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
A mangán-oxid-tartalom hatása a konverzióra 2,5 % aranytartalom mellett.
A mangán módosító esetében láthatjuk tehát, hogy kis mennyiségő módosító jelentısen
megnöveli az aktivitást, de a nagyobb mangántartalom már aktivitáscsökkenést eredményez.
A 16 csatornás reaktorrendszerben mért TPO eredmények közül bemutatom a mangánoxid hatását a konverzióra 1,6 % és 2,5 % aranytartalom mellett (K25 és K26 ábrák).
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K25 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
A mangán-oxid-tartalom hatása a konverzióra 1,6 % aranytartalom mellett.
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K26 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
A mangán-oxid-tartalom hatása a konverzióra 2,5 % aranytartalom mellett.
Az 1,6 % aranytartalmú katalizátorok közül ebben a reaktorban is a 2,9 % Mn-tartalmú bizonyult
a legaktívabbnak a teljes vizsgált hımérséklet-intervallumban (25-300 oC). 2,5 % aranytartalom
mellett a 4,2 % mangántartalmú katalizátort találtam hatékonyabbnak, amely a teljes vizsgált
hımérséklet-tartományban nagyobb konverziót eredményezett az 5,2 % mangántartalmú
katalizátornál. A legkisebb aktivitást a mangánt nem tartalmazó alapkatalizátor eredményezte. A
katalizátorok aktivitása közötti nagyobb eltérés a 16 csatornás reaktorrendszerben is 50 oC körül
jelentkezik.
A kétféle reaktorban mért eredmények között az aktivitási sorrend ugyanaz, az aktivitások
közötti eltérés egyrészt a bemért különbözı katalizátormennyiséggel, másrészt a reaktorok
geometriai különbségével magyarázható, amely befolyásolja az áramlási és anyagátadási
viszonyokat.
Vizsgáltam továbbá az aranytartalom hatását is a konverzióra 3 % - illetve 4,3 % Mntartalom mellett (K27 ill. K28 ábra). A mérésekbıl kitőnik, hogy mindkét mangántartalmú
katalizátor esetében az aranytartalom növelésével nı az adott hımérséklethez tartozó konverzió.

59

100

Konve rzió (%)

80

60

40
1,2 A u / 2,9 M n - A l2O3
20

1,6 A u / 2,9 M n - A l2O3
2,3 A u / 3,1 M n - A l2O3

0
0

100

200

300

T (o C)

K27 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra 2,9 % mangántartalom mellett.
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K28 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra 4,3 % mangántartalom körül.
A mangánnal módosított katalizátorok esetében is vizsgáltam a reakciót mind a felfőtési,
mind a lehőtési szakaszban egyaránt. (K29 ábra). Azt tapasztaltam, hogy a felfőtés során a
katalizátor kissé dezaktiválódik, adott hımérsékleten lehőtéskor a reakció kisebb konverzióval
megy végbe, mint felfőtéskor.
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K29 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
Felfőtés és lehőtés során mért konverziók 5,2 % mangántartalom mellett.
Telt jelek – felfőtés; üres jelek – lehőtés.
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K30 ábra: TPO mérés reprodukciós vizsgálata a 16 csatornás reaktorrendszerben
két 2,6 % Au / 4,2 % Mn / Al2O3 összetételő katalizátoron.
Telt jelek – felfőtés; üres jelek – lehőtés.
A TPO mérések reprodukálhatóságát is vizsgáltam két 2,6 Au / 4,2 Mn - Al2O3 katalizátor
esetében (K30 ábra). Azt észleltem, hogy az adott hımérséklethez tartozó maximális
konverzióbeli különbség maximum 5 % volt.
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A K7 táblázatban összefoglalom a mangán-oxiddal módosított katalizátorokon kapott
TPO eredményeket. A táblázatból kitőnik, hogy az aranytartalom növelésével csökken az 50 %os konverzió eléréséhez szükséges hımérséklet.
K7 táblázat: CO oxidáció MnOx-dal módosított Al2O3-hordozós aranykatalizátorokon
16 csatornás reaktor
Egyreakt. kat. teszt.
Katalizátor
o
T50 ( C) K –30 (%) T50 fel (oC) T50 le (oC) ∆T50 (oC)
1,6 Au/ Al2O3 (I)
1,6 Au/ Al2O3 (II)
2,4 Au/ Al2O3 (I)
2,5 Au/ Al2O3

120
x
100
x

37
x
38
x

x
176
160
140

x
206
197
177

x
30
36
37

1,2 Au/ 2,9 Mn - Al2O3
1,6 Au/ 2,9 Mn - Al2O3
2,3 Au/ 3,1 Mn - Al2O3
2,6 Au/ 3,1 Mn - Al2O3
1,5 Au/ 4,2 Mn - Al2O3
1,7 Au/ 4,2 Mn - Al2O3
1,8 Au/ 4,5 Mn - Al2O3
2,2 Au/ 4,5 Mn - Al2O3
2,6 Au/ 4,2 Mn - Al2O3 (I)
2,6 Au/ 4,2 Mn - Al2O3 (II)
1,8 Au/ 5,2 Mn - Al2O3
2,4 Au/ 5,2 Mn - Al2O3

x
26
x
x
41
x
x
x
x
16

x
35
x
85
x
34
x
x
x
82
x
36

199
150
61
134
190
168
126
120
95
87
191
131

241
198
136
164
238
214
158
154
146
155
229
168

42
48
75
30
48
46
32
34
51
68
38
37

x – nem megmért adat
„-„ – a legkisebb konverzióérték nagyobb, mint 50 %

4.4.2. TEM mérések

A függelék F9 ábráján a 2,6 Au/ 3,1 MnO-Al2O3 katalizátor elektronmikroszkópos
felvételét mutatom be. A készített felvételek alapján kiszámoltam az aranyrészecskék átlagos
szemcseméretét, átlagos felületi szemcseméretét, valamint az átlagos térfogati átmérıt, melyekre
2,1 nm; 3,5 nm illetve 3,7 nm értékeket kaptam. A K31 ábrán a katalizátor szemcseméreteloszlását mutatom be. Az ábrán láthatjuk, hogy az aranyrészecskék 70 %-a 2 nm alatti nagyságú,
az átlagos szemcseméret és átlagos felületi szemcseméret a módosítatlan Au/Al2O3
katalizátorénál kissé nagyobb (lásd K3 táblázat), de a MgO-al módosítotténál kisebb (lásd 3.3.2
alfejezet).
62

Szá za lé kos elos zlás (%)

40

30

20

10

0
1

2

3

4

5

6

7

Sze m cs e m éret (nm )

K31 ábra: A 2,6 Au/ 3,1 Mn-Al2O3 katalizátor szemcseméret-eloszlása az
elektronmikroszkópos felvételek alapján.

Összefoglalás (4.4. fejezet)
•

Különbözı arany- és MnOx-tartalmú Al2O3-hordozós katalizátorokat állítottam elı.

•

Kimutattam, hogy az MnOx bevitele jelentıs mértékben növeli az Au/Al2O3 katalizátorok
aktivitását154.

•

Az aranytartalomtól függıen változott az optimális MnOx mennyisége, azaz nagyobb MnOx
borítottság esetén aktivitáscsökkenés volt megfigyelhetı. Ez feltehetıen annak tulajdonítható,
hogy a katalitikusan aktív Au-centrumok egy optimális Au/módosító aránynál mutatnak
maximális aktivitást. Túl nagy mennyiségő redox típusú módosító egyrészt már az arany
felületét is beboríthatja, lecsökkentve ezáltal mind az Auδ+ - Auo, mind a Mm+ - Auo „fém-ion
– fém nanoklaszter” aktívhely együttesek számát (S2 séma), másrészt spontán Au redukciót
eredményezve megnöveli a nagyobb mérető Au-részecskék számát.
Mm+Ox
Auδ +-Auo
Mn+Ox

ahol m ≥ n.

Al2O3
S2 séma: Az Au nanorészecskék részleges beborítása redox típusú hordozó által nagy mennyiségő
módosító esetében.
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•

Kimutattam továbbá, hogy a TPO mérés hőtési szakaszában az aktivitás lecsökken, azaz a
nagy aktivitásért felelıs felületi képzıdmények a felfőtési szakaszban dezaktiválódnak.

•

A TEM mérések igazolják az elıállított katalizátorban az arany nanoméretben történı
stabilizálódását, de az arany átlagos szemcsemérete a módosítatlan katalizátorhoz képest
kismértékben megnı.

•

Az eredmények ebben az esetben is egyértelmően bizonyítják, hogy nem csak az arany
szemcseméretének, hanem nanokörnyezetének is jelentıs hatása van a katalitikus aktivitás
kialakításában.

4.5. CoOx-dal módosított Al2O3-hordozós aranykatalizátorok

Az egyreaktoros készülékben mért TPO eredmények közül elıször a kobalt-oxid-tartalom
hatását mutatom be 1,5 és 2,2 % aranytartalmak mellett. (K32 és K33 ábrák). Az eredményekbıl
kitőnik, hogy mindkét aranykoncentrációnál a 4 % Co-tartalmú katalizátor nagyobb konverziót
eredményez adott hımérsékleten, mint a 6,7 % Co-tartalmú katalizátor. Tehát elmondhatjuk,
hogy a Co esetében is a módosító kisebb mennyiségben történı bevitele aktívabbá teszi a
katalizátort, mint annak nagyobb mennyiségben való alkalmazása.
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K32 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
A kobalt-oxid-tartalom hatása a konverzióra 1,5 % aranytartalom körül.
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K33 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
A kobalt-oxid-tartalom hatása a konverzióra 2,2 % aranytartalom körül.
A Mn és Co-ot tartalmazó katalizátorok TPO görbéin 50 oC alatt oszcillációk figyelhetık
meg. Hasonló jelenséggel több kutató is találkozott Pt, Pd, Rh katalizátorokon izoterm
körülmények között a reaktánsok konstans parciális nyomása mellett60, 155, 156, 157, 158. LangmuirHinshelwood mechanizmust feltételeztek, melyben két úton játszódik le az oxidáció a
katalizátorfelület oxidációs állapotának változásától függıen. A reakció során a felület váltakozik
a kis aktivitású fémes- és a nagy aktivitású oxidált felület között. Ennek következtében a COkonverzió is a megfelelı periodicitással váltakozik.
A hımérséklet-programozott mérések során a konverzió oszcillálását több tényezınek
tulajdonítjuk. A CO és O2 adszorpciója, deszorpciója és a felületi reakció a hımérséklet
változásával különbözı sebességgel megy végbe. Másrészt a Mn és Co redoxpotenciálja
alacsony, a felületi CO- vagy O2-felesleg könnyen redukálhatja vagy oxidálhatja a felületi
atomokat, ami által megváltozik az Au részecskék nanokörnyezete. A rendszerünkben tapasztalt
konverzióbeli oszcillációt e két jelenségnek tulajdonítjuk.
A 16 csatornás reaktorrendszerben mért TPO eredményeknél bemutatom a felfőtés és
lehőtés során mért konverzióértékeket egyaránt, ugyanis így jobban kitőnik a módosító hatása.
A Co módosító hatására egyes esetekben a CO oxidációja a lehőtési szakaszban egy adott
hımérsékleten nagyobb konverzióval játszódik le, mint a felfőtési szakaszban. Ha a Co hatását
vizsgáljuk 1,6 % aranytartalomnál (K34 ábra), azt tapasztaljuk, hogy kis kobalttartalomnál (4%)
170 oC-ig felfőtéskor nagyobb a konverzió. 78 %-nál viszont keresztezi egymást a fel- ill. lefutó
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ág, magasabb hımérsékleten már a lehőtési szakasz ad nagyobb konverzióértéket egy adott
hımérsékleten. A lehőtési ág 200, a felfőtési ág 228 oC körüli hımérsékleten éri el a 100 % -os
konverziót.
Ha növeljük a katalizátor Co-tartalmát – pl 6,7 % -ra – a felfőtési illetve lehőtési szakasz
már 120 oC-on, 28 % -os konverziónál keresztezi egymást, ezen hımérsékletérték felett már a
lehőtési szakasz az aktívabb. A lehőtési ág 195, a felfőtési ág 238 oC körüli hımérsékleten éri el a
100 %-os konverziót.
Az Au/Al2O3 katalizátoron a lehőtési szakaszban az aktivitás minden esetben jelentısen
lecsökkent. A felfőtési és lehőtési szakaszok TPO görbéinek keresztezıdése egyértelmően a
módosító redox tulajdonságaival értelmezhetı.
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K34 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
A kobalt-oxid-tartalom hatása a konverzióra 1,5 % aranytartalom körül.
Telt jelek – felfőtés; üres jelek – lehőtés.
Hasonló tendenciát figyelhetünk meg a 2,4 % körüli aranytartalmú katalizátor esetében is
(K35 ábra). Kis kobalttartalom (4 %) esetében azt tapasztaltuk, hogy 180 oC-ig felfőtéskor
nagyobb a konverzió, mint lehőtéskor, ezen a hımérsékleten keresztezi egymást a két
konverziógörbe 94 % körüli értéknél, majd a lehőtési ág lesz aktívabb. Magasabb kobalttartalom
mellett (6,7 %) 110 oC-ig szintén a felfőtési ágon nagyobb a konverzió, ezen a hımérsékleten a
felfőtési és lehőtési ág keresztezik egymást 45 %-os konverzióérték körül; majd magasabb
hımérsékleten, a lehőtési szakaszon kapunk nagyobb konverzióértéket. A lehőtési szakasz 166
o

C-on, a felfőtési szakasz pedig 210 oC-on éri el a 100 %-os konverziót.
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K35 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
A kobalt-oxid-tartalom hatása a konverzióra 2,4 % aranytartalom körül.
Telt jelek – felfőtés; üres jelek – lehőtés.

A kobalt-oxid hatását összegezve elmondhatjuk, hogy a katalizátor lehőtéskor kis
kobalttartalomnál csak magas hımérséklet- és konverzióértékeknél lesz aktívabb a felfőtési ág,
míg magasabb kobalttartalom mellett már kisebb konverziónál, így szélesebb hımérséklettartományban nagyobb az aktivitás a lehőtési szakaszban, mint a felfőtésiben. A felfőtés során
tehát egy aktiválódás jön létre, melynek mértéke elsısorban a kobalttartalomtól függ.
A következıkben bemutatom az aranytartalom hatását a konverzióra adott kobalttartalom
mellett. 4 % módosítótartalomnál (K36 ábra) azt tapasztaltuk, hogy az aranytartalomnak
többnyire az alacsonyabb hımérséklet-tartományban (110 oC alatt) van hatása a konverzióra, a
magasabb aranytartalom nagyobb konverziót eredményez adott hımérsékleten mind a felfőtési,
mind a lehőtési szakaszban.
6,7 % kobalttartalom mellett (K37 ábra) az aranytartalom növelésével nı a felfőtési és a
lehőtési szakasz keresztezıdéséhez rendelhetı konverzióérték, valamint csökken e két szakasz
adott konverzióértékhez tartozó ∆T hımérséklet-különbsége, vagyis csökken a felfőtés során
bekövetkezı aktiválódás mértéke.
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K36 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra 4,0 % kobalttartalom mellett.
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K37 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra 6,7 % kobalttartalom mellett.
Telt jelek – felfőtés; üres jelek – lehőtés.
A K8 táblázatban összegzem a kobalt-oxiddal módosított katalizátorok TPO
eredményeit. A táblázatból kitőnik, hogy az aranytartalom növelésével adott Co-tartalom mellett
csökken az 50 % -os konverzióhoz tartozó hımérséklet. Továbbá 6,7 % Co-tartalom mellett a
felfőtés során, magasabb hımérsékleten éri el az 50 %-os konverziót, mint lehőtésnél, és az ide
tartozó ∆T50 értéke – amit az 50 %-os konverzióhoz tartozó lehőtés és felfőtés közötti
különbségbıl kapunk – csökken az aranytartalom növelésével.
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K8 táblázat: CO oxidációja CoOx-dal módosított Al2O3-hordozós aranykatalizátorokon
Egyreakt. kat. teszt.
16 csatornás reaktor
Katalizátor
o
T50 ( C)
K –30 (%) T50 fel (oC) T50 le (oC) ∆T50 (oC)
1,6 Au/ Al2O3 (I)
120
37
x
x
x
1,6 Au/ Al2O3 (II)
x
x
176
206
30
2,4 Au/ Al2O3 (I)
100
38
160
197
36
2,5 Au/ Al2O3
x
x
140
177
37
1,6 Au/ 4,0 Co - Al2O3
2,0 Au/ 4,0 Co - Al2O3
2,1 Au/ 4,0 Co - Al2O3
2,3 Au/ 4,0 Co - Al2O3
3,1 Au/ 4,6 Co - Al2O3
3,5 Au/ 4,6 Co - Al2O3
1,4 Au/ 6,7 Co - Al2O3
2,0 Au/ 6,7 Co - Al2O3
2,4 Au/ 6,7 Co - Al2O3

-22
x
x
x
x
(-22), -2, (17)
-6
x

61
x
65
x
x
x
50
50
x

112
108
x
97
85
84
170
149
120

140
134
x
129
130
121
141
135
115

28
26
x
32
45
37
-29
-14
-5

x – nem megmért adat
„-„ – a legkisebb konverzióérték nagyobb, mint 50 %

Összefoglalás (4.5. fejezet)
•

Különbözı arany- és CoOx-tartalmú Al2O3-hordozós katalizátorokat állítottam elı.

•

Kimutattam, hogy a CoOx bevitele jelentıs mértékben növeli az Au/Al2O3 katalizátorok
aktivitását154.

•

Az aranytartalomtól függıen változik az optimális CoOx mennyisége, azaz nagyobb CoOx
borítottság esetében kismértékő aktivitáscsökkenés figyelhetı meg.

•

Kimutattam továbbá, hogy a TPO mérés hőtési szakaszában a katalizátorok aktivása az aranyés a CoOx-tartalomtól függıen változik, aktivitáscsökenés és -növekedés egyaránt
megfigyelhetı. Feltehetıen a felfőtési szakaszban a CoOx oxidációs állapotában bekövetkezı
változások eredményezhetnek mind pozitív mind negatív hatásokat.

•

Az eredmények ebben az esetben is egyértelmően bizonyítják, hogy nem csak az arany
szemcseméretének, hanem nanokörnyezetének is jelentıs hatása van a katalitikus aktivitás
kialakításában. Ezen esetben a nanokörnyezet oxidációs állapota is kihat a katalitikus
aktivitásra.
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4.6. FeOx-dal módosított Al2O3-hordozós aranykatalizátorok

Az egyreaktoros készülékben mért TPO eredmények közül elsıként az aranytartalom
hatását mutatom be 2,1 és 6,0 % vastartalomnál (K38 és K39 ábra).
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K38 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra 2,1 % vastartalom mellett.
100

Konve rz ió (%)

80

60

40
1,6 A u / 6,0 Fe - Al2O3
20

2,7 A u / 6,0 Fe - Al2O3
3,9 A u / 6,0 Fe - Al2O3

0
-50

50

150
T (o C)

250

350

K39 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra 6,0 % vastartalom mellett.
A TPO görbe alacsony hımérsékleten egy minimummal indul, majd a hımérséklet
emelésével a konverzió gyorsan eléri a 100 %-ot. Az aranytartalomnak a kiindulási
konverzióértékre van jelentıs hatása. 1,6 % Au-tartalomnál legkisebb a konverzió, a 2,6 %-nál
már jelentısen nagyobb konverzióértékrıl indul a reakció, fıleg az alacsony vastartalmú
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mintáknál. Ha tovább növeljük az aranytartalmat, 6,0 % vastartalomnál már kisebb konverziót
kapunk. Ebbıl arra következtetünk, hogy a konverziónak 2,7 % aranytartalomnál van optimuma.
Amennyiben a vas-oxid-tartalom hatását vizsgáljuk a konverzióra 1,6 % aranytartalomnál
(K40 ábra), azt találjuk, hogy ez csekély mértékben befolyásolja az aktivitást: a vastartalom
növelésével (2,1; 3,5; 6,0 %) kis mértékben csökken a minimális konverzió (32, 28, 21 %)
valamint nı a T50-hez tartozó hımérséklet is (-14, -8, -5 oC). Tehát a CO alacsony hımérséklető
oxidációja szempontjából kedvezıbb a kis vas-oxid-tartalom.
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K40 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
A vas-oxid-tartalom hatása a konverzióra 1,6 % aranytartalom mellett.

A 16 csatornás reaktorrendszerben mért TPO eredmények közül a vas-oxid hatását
mutatom be elsıként 1,6 % aranytartalomnál (K41 ábra). Ebben a reaktorrendszerben folytatott
vizsgálatokból is az derül ki, hogy 2,1 – 6,0 % Fe-tartalom intervallumban a vas-oxidtartalomnak elhanyagolható hatása van a konverzióra a teljes vizsgált hımérséklet-tartományban
(30 – 300 oC között).
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K41 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
A vas-oxid-tartalom hatása a konverzióra 1,6 % aranytartalom mellett.
Ha az aranytartalom hatását vizsgáljuk 3,5 % vastartalom mellett (K42 ábra) azt találjuk,
hogy a 2,6 % aranytartalmú katalizátor a legaktívabb. Az aktivitásbeli különbség
szobahımérsékleten a legnagyobb, majd a hımérséklet emelésével ez a különbség egyre csökken.
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K42 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra 3,5 % vastartalom mellett.

A felfőtés és lehőtés hatását vizsgálva 2,1 % vastartalom mellett (K43 ábra) azt
tapasztaltuk, hogy a felfőtés során dezaktiválódik a katalizátor, ennek következtében lehőtéskor a
reakció kisebb konverzióval játszódik le, mint felfőtéskor.
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K43 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
Felfőtés és lehőtés során mért konverziók 2,1 % vastartalom mellett.
Telt jelek – felfőtés; üres jelek – lehőtés.
A K9 táblázatban összefoglalom a vas-oxiddal módosított katalizátorokon kapott TPO
eredményeket.

K9 táblázat: CO oxidációja FeOx-dal módosított Al2O3-hordozós aranykatalizátorokon
Egyreakt. Kat.
16 csatornás reaktor
teszt.
Katalizátor
T50 (oC) K –30 (%) T50 fel (oC) K40 fel (%) T50 le (oC) ∆T50 (oC)
1,6 Au/ Al2O3 (I)
1,6 Au/ Al2O3 (II)
2,4 Au/ Al2O3 (I)
2,5 Au/ Al2O3

120
x
100
x

37
x
38
x

x
176
160
140

x
7
7
7

x
206
197
177

x
30
36
37

1,7 Au/ 2,1 Fe - Al2O3
2,7 Au/ 2,1 Fe - Al2O3
1,6 Au/ 3,5 Fe - Al2O3
2,6 Au/ 3,5 Fe - Al2O3
3,6 Au/ 3,5 Fe - Al2O3
1,6 Au/ 6,0 Fe - Al2O3
1,9 Au/ 6,1 Fe - Al2O3
2,7 Au/ 6,1 Fe - Al2O3
3,9 Au/ 6,0 Fe - Al2O3

-14
-8
x
-5
x
-16

35
87
36
84
x
26
x
68
47

49
54
10*
62
22*
17*

46
78
44
70
56
37
60
79
63

138
103
132
70
112
133
70
57
111

89
78
102
71
48
94

*

becsült érték
x – nem megmért adat
„-„ – a legkisebb konverzióérték nagyobb, mint 50 %
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A táblázatból láthatjuk, hogy 1,6 % aranytartalom mellett alacsonyabb vas-oxid-tartalomnál
kisebb T50-es értékeket kapunk, vagyis alacsonyabb hımérsékleten éri el a konverzió az 50 %-ot.
A nagy vas-oxid-tartalom enyhén negatív hatással van a katalizátor aktivitására. Továbbá a
magas vastartalom hatására csökken a felfőtési- és lehőtési ág közötti különbség, vagyis a felfőtés
következtében dezaktiválódás történik. A 2,6 % aranytartalomnál a felfőtési szakaszban a
katalizátor aktivitása meghaladja az 50 %-os konverziót, ezért ezen katalizátorokhoz nem
rendelhetünk T50 értékeket. Ezért vezettem be a táblázatba a K-30 illetve K40 értékeket, melyek a 30 illetve 40 oC hımérsékleten mért konverzióértékeket adják meg.
Összefoglalás (4.6 fejezet)
•

Különbözı arany- és FeOx-tartalmú Al2O3-hordozós katalizátorokat állítottam elı.

•

Kimutattam, hogy a FeOx bevitele jelentıs mértékben növeli az Au/Al2O3 katalizátorok
aktivitását154.

•

Az aranytartalomtól függıen változik az optimális FeOx mennyisége, azaz nagyobb FeOx
borítottság esetén kismértékő aktivitáscsökkenés figyelhetı meg, ennek mértéke azonban
kisebb, mint MnOx vagy CoOx esetén.

•

Kimutattam továbbá, hogy a TPO mérés hőtési szakaszában a katalizátorok aktivása
lecsökken, ennek mértéke mind az arany-, mind a FeOx-tartalomtól függ.

•

Az eredmények a FeOx-al történı módosítás esetében is egyértelmően bizonyítják, hogy nem
csak az arany szemcseméretének, hanem nanokörnyezetének is jelentıs hatása van a
katalitikus aktivitás kialakításában.

4.7. Módosítók hatásának összehasonlítása
Összegzésképpen a K44 ábrán bemutatom a különbözı módosítók által eredményezett
konverzióváltozásokat az Al2O3-hordozós aranykatalizátorokon 2,1-2,6 % aranytartalom
tartományban. A K44 ábrából kitőnik, hogy az Au/Al2O3 alapkatalizátorhoz képest minden
módosító jelentıs aktivitásnövelést eredményez, különösen az alacsony hımérsékleti
tartományban154. Az aktivitásnövelés azonban eltérı jellegő a MgO, illetve a redox típusú
módosítók esetében. A redox típusú módosítók aktivitásnövelı hatása az alábbi sorrendben nı:
Co < Mn < Fe. A kapott eredmények arra utalnak, hogy a módosítók jelenlétében megváltozhat
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mind a CO-oxidáció mechanizmusa, mind a CO-oxidációban résztvevı aktív centrumok
tulajdonságai. Eltérı lehet a CO-molekula aktiválódásának a módja is.
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K44 ábra: A módosító fémoxidok hatása a CO-oxidáció konverziójára Al2O3-hordozós
aranykatalizátorok esetében 2,4 % aranytartalom körül, egyreaktoros készülékben.

4.8. Spinell-típusú hordozós aranykatalizátorok
4.8.1. Magnézium-alumínium-spinell-hordozós aranykatalizátorok

Magnézium-alumínium-spinell-hordozós katalizátorok esetében az aranytartalom hatását
vizsgáltam a konverzióra a felfőtés és lehőtés során egyaránt. A K45 ábrán az aranytartalom
hatását mutatom be az egyreaktoros készülékben mért TPO-görbéken keresztül.
A Mg-Al-spinell-hordozós aranykatalizátorok az Au/MgO katalizátorokhoz hasonló TPO
jelleggel rendelkeznek: megjelenik a jellegzetes U alakú TPO görbe. Az U alak jellege azonban
jelentısen változik az aranytartalom függvényében. Kis aranytartalmak esetében alacsony
hımérsékleten a konverzió értéke mindössze 40 ill. 70 %-ot ért el. Az 50-180 oC hımérséklettartományban a 2,5 % aranytartalmú katalizátor bizonyult a legaktívabbnak. Ezt követték a 2,3 és
3,3 % aranytartalmú katalizátorok, melyek közel azonos konverziót eredményeztek a teljes
hımérséklet-tartományban. A 2,0 % aranytartalmú katalizátor 50 oC alatt bizonyult kevésbé
aktívnak, míg az 1,8 % aranytartalmú katalizátor a teljes hımérséklet-tartományban csak
mérsékelt aktivitást mutatott, bár aktivitása meghaladta a hasonló aranytartalmú Au/Al2O3
katalizátor aktivitását. A mérések alapján elmondhatjuk, hogy az optimális aranytartalom
MgAl2O4-hordozó esetében 2,5 %.
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K45 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra MgAl2O4-hordozó esetében.
A K46 ábrán a felfőtés és lehőtés során mért konverziókat szemléltetem különbözı
aranytartalom mellett. Ha a lehőtés során mért konverziókat figyeljük (vékony vonal), azt
tapasztaljuk, hogy itt már eltőnik az Au/ MgO katalizátorra jellemzı U alak. Lehőtéskor az adott
hımérséklettıl kezdve a konverzió 100 %-ról monotonon csökken.
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K46 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
A felfőtés és lehőtés során mért konverziók.
Vastag vonal – felfőtés; vékony vonal – lehőtés.
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A K47 ábrán a 16 csatornás reaktorrendszerben mért TPO eredményeket mutatom be. Az
ábrából látható, hogy az aranytartalom növelésével nı az adott hımérséklethez tartozó konverzió
a vizsgált 1,8 és 2,5 % aranytartalom között. Az 1,8 % aranytartalmú katalizátor lehőtés során
mért konverziógörbéjét is bemutatom (az üres kék kockák). A felfőtés következtében a
magnézium-alumínium-spinell-hordozós aranykatalizátorok dezaktiválódnak, ezért lehőtéskor
kisebb konverzióval megy végbe a reakció, mint felfőtéskor.
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K47 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra MgAl2O4-hordozó esetében.
Telt jelek – felfőtés; üres jelek – lehőtés.

4.8.2. Mangán-alumínium-spinell-hordozós aranykatalizátorok

4.8.2.1. TPO eredmények
Az aranytartalom hatását vizsgálva az egyreaktoros készülékben (K48 ábra) azt találtuk, hogy az
aranytartalom növelésével nı a konverzió adott hımérsékleten. A katalizátorok között csak
alacsony hımérsékleten van különbség: -30 oC-on a reakció kisebb konverzióval indul, majd a
hımérséklet emelésével eléri a 100 %-ot. Itt kiemelem a 4,2 % aranytartalmú katalizátort, amely
98 % feletti konverziót ad a vizsgált hımérséklet-tartományban (-30 – +270 oC).
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K48 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra MnAl2O4-hordozó esetében.
A 16 csatornás reaktorrendszerben mért TPO kísérletekben (K49 ábra) szintén az
aranytalom hatását vizsgáltam. A kapott TPO görbék itt is azt mutatják, hogy az aranytartalom
növelése következtében megnı az adott hımérséklethez tartozó konverzió, mely hatás fıleg
alacsony hımérsékleten mutatkozik. Ha a lehőtés során mért konverziókat nézzük, azt találjuk,
hogy kis aranytartalomnál a felfőtés során enyhe dezaktiválódás történik. Ha az aranytartalmat
2,0 %-ra növeljük, a lehőtés során az 50 %- os konverziót 6 oC-al alacsonyabb hımérsékleten éri
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K49 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra MnAl2O4-hordozó esetében.
Telt jelek – felfőtés; üres jelek – lehőtés.
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el a rendszer, mint felfőtéskor (lásd K10 táblázat). Ha tovább növeljük az aranytartalmat, a
lehőtési szakaszban egyre nagyobb aktiválódást tapasztalunk. A táblázatban azért csökkennek
ezek az értékek, mert a felfőtési és lehőtési ág között a maximális különbség nem az 50 %
konverziónál, hanem nagyobb konverzióértéknél figyelhetı meg; a felfőtési ág ugyanis 60 oC
alatt elhajlik a magasabb konverzióértékek felé.

4.8.2.2. TEM mérések
A MnAl2O4-hordozós aranykatalizátorok közül a 4,2 % aranytartalmú katalizátort vizsgáltuk
transzmissziós elektronmikroszkóppal. Ennek egyik felvételét a függelék F10 ábráján mutatom
be. A készített felvételek alapján az aranyrészecskék átlagos szemcsemérete 2,8 nm, átlagos
felületi szemcsemérete 3,6 nm, valamint az átlagos térfogati átmérıje 3,7 nm. A K50 ábrán
látható, hogy a szemcsék 70 %-a 2-3 nm közötti, többségük 3 nm körüli. A 2-3 nm-t meghaladó
tartományban rohamosan csökken a részecskeszám, ezzel magyarázható az, hogy kisebb átlagos
felületi szemcseméretet kapunk, ellentétben például a 3,0 Au/ 11,7 MgO-Al2O3 katalizátorral
(lásd a 4.3.2 alfejezetet). A 3 nm-es szemcsék nagyobb mennyiségben való elıfordulása – a többi
katalizátorhoz képest – valószínőleg a hordozó különbségével, valamint az aranyfelviteli módszer
eltérıségével (lásd a 3.3.1. és 3.3.2. alfejezetek) magyarázható.

Szá za lé kos elos zlás (%)

40

30

20

10

0
1

2

3

4

5

6

7

Sze m cs em é re t (nm )

K50 ábra: A 4,2 Au/ MnAl2O4 katalizátor szemcseméret-eloszlása az
elektronmikroszkópos felvételek alapján.
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4.8.3. Kobalt-alumínium-spinell-hordozós aranykatalizátorok

Az egyreaktoros készülékben mért eredményekbıl (K51 ábra) azt láthatjuk, hogy ezen
spinellhordozó esetében a 2,7 % alatti aranytartalomnak nincs jelentıs hatása a konverzióra;
ennél magasabb aranytartalom mellett a konverzióban enyhe növekedést tapasztalunk. Hasonló
következtetésre jutottunk a 16 csatornás reaktorban mért eredményekbıl is (K52 ábra). A
lehőtési és felfőtési szakaszban nem találtunk jelentıs aktivitásbeli eltérést. (K10 táblázat).
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K51 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra CoAl2O4-hordozó esetében.
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K52 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra CoAl2O4-hordozó esetében.
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4.8.4. Vas-alumínium-spinell-hordozós aranykatalizátorok

A vas-alumínium-spinell-hordozós aranykatalizátorokon az aranytartalomnak jelentıs hatása van
a konverzióra. Az egyreaktoros készülékben mért eredmények alapján (K53 ábra) látható, hogy
a kis aranytartalmú katalizátorok esetében alacsony hımérsékleten a reakció kis konverzióval
indul, majd a hımérséklet emelésével a konverzió rohamosan nı, míg eléri a 100 %-ot. Az 1,6 %
Au-tartalmú katalizátor 165 oC-on éri el a 100 % konverziót, míg a 2,3 % tartalmú már 110 oCon. A 3,4 % aranytartalmú katalizátoron már alacsony hımérsékleten is 89 %-os konverzióval
megy a reakció, a hımérséklet emelésével ez tovább nı.
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K53 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra FeAl2O4-hordozó esetében.

A 16 csatornás reaktorban mért eredmények is arra a következtetésre vezetnek, hogy
ennél a hordozónál az aranytartalomnak jelentıs hatása van a konverzióra (K54 ábra). Alacsony
aranytartalomnál a konverzió a vizsgált hımérsékleti tartomány felsı határán, 300 oC-on sem éri
el a 100 %-ot. Az aranytartalom növelésével jelentısen nı az adott hımérséklethez tartozó
konverzió. Ha a lehőtéskor mért konverziót vizsgáljuk, azt kapjuk, hogy a vas-alumínium-spinellhordozós aranykatalizátoroknál a felfőtés hatására dezaktiválódik a katalizátor, ezért adott
hımérsékleten lehőtéskor kisebb konverziót kapunk, mint felfőtéskor.
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K54 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
Az aranytartalom hatása a konverzióra FeAl2O4-hordozó esetében.
Telt jelek – felfőtés; üres jelek – lehőtés.

A K55 ábra összegzi a különbözı spinell-típusú, 2,4 % körüli aranytartalmú
katalizátorokon mért TPO-görbéket.
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K55 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja egyreaktoros készülékben
spinellhordozós aranykatalizátorokon. A hordozó hatása a konverzióra.

A K10 táblázat összefoglalja az elıállított és a CO-oxidációban vizsgált spinellhordozós
aranykatalizátorok TPO eredményeit. A táblázatból kitőnik, hogy az aranytartalom növelésével
nı a minimális konverzió, valamint csökken az 50 %-os konverzióhoz tartozó hımérséklet. A
spinellhordozós

aranykatalizátorok

közül

külön
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megemlítem

a

MnAl2O4-hordozós

aranykatalizátorokat, melyek – az alacsony aranytartalmuk ellenére is – már 85 oC alatt elérik az
50 %-os konverziót.
A felfőtésnek a hordozó anyagi minısége függvényében különbözı hatása van a
konverzióra. A MgAl2O4- és FeAl2O4-hordozó esetében dezaktiválódik a katalizátor, míg a
MnAl2O4- és CoAl2O4-hordozó esetében enyhe aktiválódást figyelhetünk meg. A MgAl2O4hordozó esetében fellépı dezaktiválódás mértéke nı az aranytartalommal.
K10 táblázat: CO oxidációja spinellhordozós aranykatalizátorokon
Egyreakt. kat. teszt.
16 csatornás reaktor
Katalizátor
o
K min
T50 ( C) T50 fel (oC) T50 le (oC) ∆T50 (oC)

1,8 Au/ MgAl2O4
2,0 Au/ MgAl2O4
2,3 Au/ MgAl2O4
2,5 Au/ MgAl2O4
3,3 Au/ MgAl2O4

39
70
71
77
69

29, 71, 85
-

142
x
101
95
109

188
x
164
160
165

46
x
63
65
56

1,6 Au/ MnAl2O4
2,0 Au/ MnAl2O4
2,1 Au/ MnAl2O4
2,6 Au/ MnAl2O4
4,2 Au/ MnAl2O4

64
x
x
92
98

x
x
-

74
65
60
46
x

85
59
55
46
x

11
-6
-5
0
x

1,9 Au/ CoAl2O4
2,7 Au/ CoAl2O4
3,1 Au/ CoAl2O4
3,3 Au/ CoAl2O4
3,8 Au/ CoAl2O4

50
52
61
x
x

-23
x
x

116
112
x
103
79

110
110
x
103
77

-6
-2
x
0
-2

1,6 Au/ FeAl2O4
2,3 Au/ FeAl2O4
2,9 Au/ FeAl2O4
3,4 Au/ FeAl2O4

18
16
24
89

38
18
40
-

175
124
110
x

209
151
138
x

34
27
28
x

3,5 Au/ FeAl2O4

x

x

10

66

56

x – nem megmért adat
„-„ – a legkisebb konverzióérték nagyobb, mint 50 %

Összefoglalás (4.8. fejezet)
•

Különbözı spinellhordozós aranykatalizátorokat állítottam elı és vizsgáltam COoxidációjában.

•

Kimutattam, hogy a spinellhordozós aranykatalizátorok igen aktívak CO oxidációjában.
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•

A katalizátorok aktivitása jelentıs mértékben változik az aranytartalommal.

•

Az alumínium-magnézium-spinellre felvitt arany viselkedése hasonló az Au/MgO-Al2O3
katalizátorokéhoz, vagyis megjelenik a jellegzetes U alak.

•

A katalizátorok aktivitása az alábbi sorrendben nı a hordozó redoxfém típusának
függvényében: Fe < Co < Mn.

•

Kimutattam továbbá, hogy a MgAl2O4- és FeAl2O4-hordozós aranykatalizátorok esetében a
TPO mérés hőtési szakaszában a katalizátorok aktivása lecsökken, azaz a reakcióközeg
dezaktiválja a katalitikusan aktív centrumokat, ugyanakkor a MnAl2O4- és CoAl2O4-hordozós
katalizátorok esetében enyhe aktiválódást figyelhetünk meg.

•

A TEM mérések eredményei szerint az Au nanoméretben stabilizálódik a hordozón, azonban
az Au átlagos szemcsemérete kissé nagyobb, mint az Au/Al2O3 katalizátoron. A TEM és TPO
eredményeket

összevetve

egyértelmően

bizonyítható,

hogy

nem

csak

az

arany

szemcseméretének, hanem nanokörnyezetének is jelentıs hatása van a katalitikus aktivitás
kialakításában.

4.9. Az elıkezelés után alkalmazott hőtési atmoszféra hatása a CO oxidációjára

Hımérséklet-programozott CO-oxidációs mérés elıtt a katalizátort minden esetben redukáltuk 1
órát hidrogénáramban 350 oC-on, majd lehőtöttük a reakció kiindulási hımérsékletére, ami az
egyreaktoros készülék esetében –30 oC, a 16 csatornás reaktor esetében 25 oC. Méréseink során
azt tapasztaltuk, hogy a lehőtés során alkalmazott atmoszférának jelentıs hatása van a katalizátor
aktivitására. Az irodalomban erre vonatkozó utalásokat nem találtunk, ezért ezt a hatást is
szisztematikusan

tanulmányoztam

minden

katalizátortípus

esetében

hélium-

illetve

hidrogénatmoszférában történı hőtés alkalmazásával. A hőtési atmoszféra hatását bemutató
eredményeink újdonságnak számítanak az irodalomban159.

4.9.1. Al2O3-hordozós aranykatalizátorok

A K56 ábrán bemutatom a 2,2 Au/ Al2O3 katalizátoron kapott hélium- illetve hidrogénatmoszférás hőtés utáni konverziókat. Alacsony és magas hımérsékleten a kétfajta hőtést
követıen közel azonos konverziót kapunk, a különbség 80-220 oC között jelentkezik.
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K56 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
A hőtési atmoszféra hatása a konverzióra 2,2 Au / Al2O3 katalizátor esetében.
A K11 táblázat összefoglalja a kétféle hőtési atmoszférában az 50 %-os konverzióhoz tartozó
hımérséklet-értékeket (T50) mind a felfőtési, mind a lehőtési szakaszban. Továbbá megadom a
felfőtés és lehőtés közötti különbséget az adott atmoszférában ( (∆T50)He illetve (∆T50)H2 ),
valamint a He- és H2-es felfőtési szakasz közötti különbséget (∆T50*), ami tulajdonképpen a
hőtési atmoszféra hatása.

K11 táblázat: A hőtési atmoszféra hatása a konverzióra Al2O3hordozós aranykatalizátor esetében.
He-H2
H2-ben hőtve (oC)
He-ban hőtve (oC)
Katalizátor
T50 fel T50 le (∆T50)H2 T50 fel T50 le (∆T50)He ∆T50* (oC)
0,8 Au/ Al2O3
226
246
20
232
251
19
6
1,1 Au/ Al2O3
208
226
18
210
233
23
2
1,6 Au/ Al2O3 (II) 144
195
51
176
206
30
32
1,8 Au/ Al2O3
147
184
37
172
195
23
25
2,2 Au/ Al2O3
105
170
65
150
184
34
45
2,4 Au/ Al2O3 (I)
80
201
122
160
197
36
80
2,5 Au/ Al2O3
90
135
45
140
177
37
50
4,5 Au/ Al2O3
88
135
47
121
148
27
33
A táblázatból látható, hogy ha a katalizátorokat az elıkezelés után hidrogénben hőtjük le,
alacsonyabb hımérsékleten érik el az 50 %-os konverziót, azaz aktivitásuk megnı. Mindkét
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típusú hőtés esetében az aranytartalom növelésével csökken a T50 hımérséklet. A TPO mérés
során, azaz oxidatív körülmények között a katalizátorok kis mértékben dezaktiválódnak, ugyanis
a lehőtési szakaszban magasabb hımérséklet szükséges az 50 % -os konverzió eléréséhez. A
felfőtési szakaszhoz tartozó héliumos és hidrogénes hőtésben mért 50 %-os konverziók
hımérsékletbeli különbsége (∆T50*) nı a katalizátor aranytartalmával.

4.9.2. MgO/Al2O3- illetve MgAl2O4-hordozós aranykatalizátorok

A K57 ábra az 1,7 Au/ 8,4 MgO - Al2O3 katalizátor héliumos és hidrogénes hőtésben
kapott TPO görbéit mutatja be. A hőtési atmoszférának az 50 és 250 oC közötti tartományban van
hatása, a vizsgált hımérséklet-tartomány szélsı értékei közelében viszont egyforma konverziót
kapunk.
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K57 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
A hőtési atmoszféra hatása a konverzióra 1,7 Au/ 8,4 MgO - Al2O3 katalizátor esetében.
A K58 ábrán a 3,3 % aranytartalmú MgAl2O4-spinell-hordozós katalizátor TPO görbéit
láthatjuk. Ennél a hordozónál alacsony hımérsékleten jelentkezik a hőtési atmoszférának a
hatása, 175 oC felett már együtt fut a két görbe.
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K58 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
A hőtési atmoszféra hatása a konverzióra 3,3 Au / MgAl2O4 katalizátor esetében.

A K12 táblázatban foglaltam össze a magnéziumot tartalmazó katalizátorok 50 %-os
konverziónak megfelelı hımérsékletértékeit. A táblázatból kitőnik, hogy a MgO-dal módosított
Al2O3-hordozós katalizátorok esetében a hidrogénben lehőtött minták alacsonyabb hımérsékleten

K12 táblázat: A hőtési atmoszféra hatása a konverzióra MgO - Al2O3 – és MgAl2O4-hordozós
aranykatalizátorok esetében.
He-H2
H2-ben hőtve (oC)
He-ban hőtve (oC)
Katalizátor
T50 fel T50 le (∆T50)H2 T50 fel T50 le (∆T50)He ∆T50* (oC)
2,0 Au/ 4,4 MgO - Al2O3
2,7 Au/ 4,4 MgO - Al2O3
3,2 Au/ 4,4 MgO - Al2O3
0,8 Au/ 8,4 MgO - Al2O3
1,7 Au/ 8,4 MgO - Al2O3
2,6 Au/ 8,4 MgO - Al2O3
1,6 Au/ 10,6 MgO - Al2O3
2,3 Au/ 10,6 MgO - Al2O3
1,8 Au/ MgAl2O4
2,3 Au/ MgAl2O4

120
110
110
202
137
114
174
118
137
57

189
170
142
252
206
178
228
197
181
151

69
60
32
50
69
64
54
79
44
94

166
145
132
218
177
148
191
163
142
101

207
179
155
257
220
193
237
212
188
164

41
34
23
39
43
45
46
49
46
63

46
35
22
16
40
34
17
45
5
44

3,3 Au/ MgAl2O4

48

157

109

109

165

56

61
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érik el az 50 %-os konverziót, mint a héliumban hőtöttek. Ez a különbség a felfőtési szakaszon
erıteljes, a lehőtési szakaszon már kisebb mértékő. A felfőtési szakaszban a ∆T50* értékek
aranytartalomtól való függésének trendje eltérı kis és nagy MgO-tartalmak esetében. Az
elıbbinél az aranytartalom növelése a ∆T50* értékeket csökkenti, míg a nagyobb MgOtartalmaknál határozott növekedés figyelhetı meg. Ezzel összhangban van, hogy spinellhordozó
esetében a ∆T50* értékek a katalizátor aranytartalmának növelésével jelentıs mértékben
megnınek.
4.9.3. MnOx/Al2O3- illetve MnAl2O4-hordozós aranykatalizátorok

A K59 ill. K60 ábrák a 2,3 Au/ 3,1 Mn - Al2O3 illetve a 2,6 Au/ MnAl2O4 katalizátorok
viselkedését mutatják be He és H2-es hőtés hatására. Mindkét ábrán látható, hogy a hőtési
atmoszféra az alacsonyabb hımérsékleti tartományban (150 oC alatt) fejti ki hatását, a Mn-t
tartalmazó hordozó esetében a He-ban hőtött katalizátor az aktívabb.
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K59 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
A hőtési atmoszféra hatása a konverzióra 2,3 Au / 3,1 Mn - Al2O3 katalizátor esetében.
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K60 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
A hőtési atmoszféra hatása a konverzióra 2,6 Au / MnAl2O4 katalizátor esetében.

K13 táblázat: A hőtési atmoszféra hatása a konverzióra MnOx - Al2O3 – és MnAl2O4-hordozós
aranykatalizátorok esetében.
He-H2
H2-ben hőtve (oC)
He-ban hőtve (oC)
Katalizátor
T50 fel T50 le (∆T50)H2 T50 fel T50 le (∆T50)He ∆T50* (oC)
1,2 Au/ 2,9 Mn - Al2O3
1,6 Au/ 2,9 Mn - Al2O3
2,3 Au/ 3,1 Mn - Al2O3
2,6 Au/ 3,1 Mn - Al2O3
1,5 Au/ 4,2 Mn - Al2O3
1,7 Au/ 4,2 Mn - Al2O3
1,8 Au/ 4,5 Mn - Al2O3
2,2 Au/ 4,5 Mn - Al2O3
2,6 Au/ 4,2 Mn - Al2O3 (I)
1,8 Au/ 5,2 Mn - Al2O3
2,4 Au/ 5,2 Mn - Al2O3

200
151
113
162
193
169
130
135
123
191
142

237
195
138
170
234
210
167
160
148
221
165

37
44
25
8
41
41
37
25
25
30
23

199
150
61
134
190
168
126
120
95
191
131

241
198
136
164
238
214
158
154
146
229
168

42
48
75
30
48
46
32
34
51
38
37

-1
-1
-52
-28
-3
-1
-4
-15
-28
0
-11

1,6 Au/ MnAl2O4
2,0 Au/ MnAl2O4

77
72

85
72

8
0

74
65

85
59

11
-6

-3
-7

2,1 Au/ MnAl2O4

71

63

-8

60

55

-5

-11

2,6 Au/ MnAl2O4

68

57

-11

46

46

0

-22

4,2 Au/ MnAl2O4

66

71

5

-

90

-

-

„-„ – a legkisebb konverzióérték nagyobb, mint 50 %
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A K13 táblázat összefoglalja a mangántartalmú katalizátorok 50 %-os konverzióinak
megfelelı hımérsékletértékeket. A táblázatból látható, hogy a héliumban hőtött minták
alacsonyabb hımérsékleten érik el az 50 %-os konverziót, tehát aktívabbak a hidrogénben
hőtötteknél. Általában ez az aktivitásbeli különbség nı a katalizátor aranytartalmával. Egy adott
mangán-oxid-tartalom mellett, a hőtés atmoszférájától függetlenül, az 50 %-os konverzióhoz
tartozó hımérséklet (T50) csökken az aranytartalom növelésével a felfőtési- és lehőtési
szakaszban egyaránt.

4.9.4. CoOx/Al2O3- illetve CoAl2O4-hordozós aranykatalizátorok

A K61, K62 és K63 ábrákon mutatom be a 2,0 Au/ 6,7 Co - Al2O3, a 2,2 Au/ 4,6 CoAl2O3, illetve a 2,7 Au/ CoAl2O4 katalizátorok viselkedését He és H2-es hőtés hatására,
feltüntetve a felfőtési- és lehőtési szakaszait egyaránt.
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K61 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
A hőtési atmoszféra hatása a konverzióra 2,0 Au / 6,7 Co - Al2O3 katalizátor esetében.
Telt jelek – felfőtés; üres jelek – lehőtés.
A kobalt-oxiddal módosított katalizátorok hidrogénatmoszférában hőtve alacsony
hımérsékleten nagyobb konverziót eredményeztek, mint a héliumban hőtöttek. Ez a hatás
magasabb kobalt-oxid- illetve aranytartalomnál erıteljesebb.
Alacsonyabb kobalt-oxid-tartalmú minták esetében a hidrogénben hőtött katalizátor
konverzióbeli növekedése már magasabb hımérséklet-tartományban, 90-160

o

C között

jelentkezik. A 2,2 Au/ 4,6 Co - Al2O3 katalizátor TPO görbéin (K62 ábra) erre látunk egy példát.
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K62 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
A hőtési atmoszféra hatása a konverzióra 2,2 Au / 4,6 Co - Al2O3 katalizátor esetében.
Telt jelek – felfőtés; üres jelek – lehőtés.
A spinellhordozós katalizátor esetében a TPO mérés felfőtési ágában a hidrogénben való
hőtés kissé nagyobb konverziót eredményez mint a héliumos hőtés (K63 ábra), de a különbség
igen kis mértékő. Továbbá a lehőtési ágban a hidrogénben való hőtés enyhe dezaktiválódást, a
héliumban való hőtés pedig enyhe aktiválódást eredményez a felfőtési ághoz képest.
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K63 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
A hőtési atmoszféra hatása a konverzióra 2,7 Au / CoAl2O4 katalizátor esetében.
Telt jelek – felfőtés; üres jelek – lehőtés.
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A K14 táblázat összefoglalja a kobaltot tartalmazó katalizátorok TPO eredményeit.
Amint az a TPO görbéken jól látszik, az aranytartalom és mangán-oxid-tartalom függvényében a
felfőtési és lehőtési szakaszok különbözı hımérsékleten keresztezik egymást (eltérı
konverzióértékeknél), ezért az 50 %-os konverzióhoz tartozó hımérsékletértékekbıl nem tudunk
egyértelmően következtetni a hőtési atmoszféra hatására. Ezt a TPO görbék szemléltetik jobban
(K61-63 ábrák). Ami viszont a táblázatból kitőnik, hogy a katalizátorok többségénél a
hidrogénes hőtés alacsonyabb T50 értéket ad a felfőtési szakaszban. Lehőtéskor a nagyobb
kobalttartalmú mintáknál a héliumban hőtött katalizátorok bizonyultak aktívabbnak. A
hidrogénben hőtött katalizátoroknál nagyobb a hımérséklet-különbség a felfőtési és lehőtési
szakasz között 50 %-os konverziónál, mint a héliumban hőtötteknél.

K14 táblázat: A hőtési atmoszféra hatása a konverzióra CoOx - Al2O3 – és CoAl2O4-hordozós
aranykatalizátorok esetében.
He-H2
He-ban hőtve (oC)
H2-ben hőtve (oC)
Katalizátor
T50 fel T50 le (∆T50)H2 T50 fel T50 le (∆T50)He ∆T50* (oC)
1,6 Au/ 4,0 Co - Al2O3
2,0 Au/ 4,0 Co - Al2O3
2,3 Au/ 4,0 Co - Al2O3
2,2 Au/ 4,6 Co - Al2O3
3,1 Au/ 4,6 Co - Al2O3
2,0 Au/ 6,7 Co - Al2O3
2,4 Au/ 6,7 Co - Al2O3

106
95
87
90
76
121
88

140
133
127
127
125
145
120

34
38
40
37
49
24
32

112
108
97
96
85
149
120

140
134
129
128
130
135
115

28
26
32
32
45
-14
-5

6
13
10
6
9
28
32

1,9 Au/ CoAl2O4

106

109

3

116

110

-6

10

2,7 Au/ CoAl2O4

101

108

7

112

110

-2

11

3,3 Au/ CoAl2O4

93

101

8

103

103

0

10

3,8 Au/ CoAl2O4

66

79

13

79

77

-2

13

4.9.5. FeOx/Al2O3- illetve FeAl2O4-hordozós aranykatalizátorok

A K64 és K65 ábrákon a 3,9 Au/ 6,0 Fe - Al2O3 illetve a 2,9 Au/ FeAl2O4 katalizátorok
TPO görbéit láthatjuk. Megfigyelhetı, hogy a vasat tartalmazó hordozós katalizátorok esetében a
He- és H2-atmoszférájú hőtéseknek megfelelı konverziógörbék felfőtési ágai metszik egymást.
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K64 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
A hőtési atmoszféra hatása a konverzióra 3,9 Au / 6,0 Fe - Al2O3 katalizátor esetében.
Amint a K64 ábrán kitőnik, alacsony hımérsékleten a héliumos hőtésnél kapunk nagyobb
konverziót, magasabb hımérséklet-tartományban (110-200 oC körüli intervallumban) pedig a
hidrogénes hőtésben aktívabb a katalizátor. Ez a különbség addig fennmarad, amíg mindkét
hőtésben a konverzió eléri a 100 %-ot. Vagyis a héliumban hőtött katalizátor CO oxidációjában
alacsony hımérsékleten nagyobb konverzióról indul a reakció, de a hımérséklet emelésével a
konverzió lassabban nı. Hidrogénes hőtésben alacsonyabb hımérsékleten a katalizátor kisebb
aktivitású, de rövidebb hımérséklet-intervallumban éri el a 100 %-os konverziót.
100

Konve rz ió (%)

80

60

40
H e -b a n h ő tve
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H 2 -b e n h ő tve

0
0

100

200

300
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K65 ábra: CO hımérséklet-programozott oxidációja 16 csatornás reaktorrendszerben.
A hőtési atmoszféra hatása a konverzióra 2,9 Au / FeAl2O4 katalizátor esetében.
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A K15 táblázat összefoglalja a vastartalmú katalizátorok 50 %-os konverzióinak
megfelelı hımérsékletértékeket. Láthatjuk, hogy a vas-oxiddal módosított alumínium-oxidhordozós katalizátorok esetében az 50 %-os konverziót a héliumban hőtött katalizátorok
alacsonyabb hımérsékleten érik el mind a felfőtés, mind a lehőtés alatt. A felfőtés és lehőtés
közötti különbség adott aranytartalomnál enyhén csökken a vas-oxid-tartalom növelésével. Nagy
vastartalom esetén a ∆T50* értéke az aranytartalom növelése esetén szignifikánsan nı. A
spinellhordozó esetében az 50 %-os konverzióhoz tartozó hımérséklet (T50) az aranytartalom
növelésével jelentısen csökken. Ezeken a katalizátorokon a ∆T50* értéke az aranytartalom
növelésekor szintén jelentısen megnı.

K15 táblázat: A hőtési atmoszféra hatása a konverzióra Fe2O3 - Al2O3 – és FeAl2O4-hordozós
aranykatalizátorok esetében.
H2-ben hőtve (oC)
He-ban hőtve (oC)
He-H2
Katalizátor
T50 fel T50 le (∆T50)H2 T50 fel T50 le (∆T50)He ∆T50* (oC)
1,7 Au/ 2,1 Fe - Al2O3
2,7 Au/ 2,1 Fe - Al2O3
1,6 Au/ 3,5 Fe - Al2O3
2,6 Au/ 3,5 Fe - Al2O3
3,6 Au/ 3,5 Fe - Al2O3
1,6 Au/ 6,0 Fe - Al2O3
1,9 Au/ 6,1 Fe - Al2O3
2,7 Au/ 6,1 Fe - Al2O3
3,9 Au/ 6,0 Fe - Al2O3

68
0*
73
39
56
71
54
26
57

132
95
124
80
105
128
83
66
108

64
95
51
41
49
57
29
40
51

49
54
10*
62
22*
17*

138
103
132
70
112
133
70
57
111

89
78
102
71
48
94

-19
-19
-46
-9
-32
-40

1,6 Au/ FeAl2O4

175

205

30

175

209

34

0

2,3 Au/ FeAl2O4
3,5 Au/ FeAl2O4

129
37

148
59

19
22

124
10*

151
66

27
56

-5
-27

*

becsült értékek
„-„ – a legkisebb konverzióérték nagyobb, mint 50 %

Összefoglalás (4.9. fejezet)
•

Kimutattam, hogy mind a módosítatlan, mind a módosított Au/Al2O3 katalizátorok esetében
az elıkezelés utáni hőtési atmoszférának jelentıs hatása van a katalitikus aktivitására.

•

Au/Al2O3 katalizátorok esetében a hidrogénben való hőtés nagyobb aktivitást eredményezett,
mint az inert gázban történı. Az aktivitásnövekedés jelenıs mértékben függ a katalizátorok
aranytartalmától.
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•

A hidrogénben való hőtés pozitív hatása figyelhetı meg mind az Au/ MgO-Al2O3, mind az
Au/ MgAl2O3 katalizátorokon.

•

A redox típusú módosítók esetében az elıbbiektıl eltérı eredményeket kapunk. Mangán és
vas esetében általában a héliumos hőtés, míg kobalt esetében a hidrogénes hőtés eredményez
aktívabb katalizátort.

•

A redox típusú hordozókon megfigyelhetı, hogy a hidrogénben illetve a héliumban történı
hőtést követıen a TPO görbék metszik egymást.

•

A H2-ben 350 oC-on végzett elıkezelés megváltoztatja az Au nanoklaszterek felületi
struktúráját, azaz az élek és a sarkok arányát. Ezt az arányt a lehőtés során alkalmazott
hidrogénatmoszféra tovább módosítja. Valószínő ezek a jelenségek is közrejátszanak abban,
hogy a hidrogénatmoszférában lehőtött katalizátorok más aktivitást mutatnak, mint az inert
gázban lehőtött minták.

4.10. Infravörös spektroszkópiai mérések

Infravörös spektroszkópiás mérésekkel vizsgáltuk a CO-adszorpciót O2 hiányában illetve
jelenlétében, valamint az elıkezelés utáni hőtés atmoszférájának hatását a lineárisan kötıdött CO
rezgési frekvenciájára. A karbonát sávok azonosítása nagyon bonyolult feladat,

13

C izotópos

mérésekkel lehet ıket pontosan beazonosítani. Az Au-hoz kötıdı OH-csoportoknak szerepe van
a CO oxidációjában99, de a hordozó OH csoportjától ezeket nem tudjuk megkülönböztetni. Ezért
a spektrumok kiértékelése során kizárólag a CO-adszorpciós sávokra koncentráltunk.
A K66A ábra bemutatja a 2,4 Au/ Al2O3 katalizátor CO-adszorpciós spektrumát oxigén
hiányában illetve jelenlétében, amikor a mintát redukciót követıen vákuumban hőtöttük le. Az
oxigén hatásának jobb szemléltetése érdekében a K66B ábrán bemutatom az oxigén jelenlétében
illetve hiányában felvett spektrumok különbségét is. Oxigén jelenlétében jelentıs sáveltolódás
figyelhetı meg a nagyobb hullámszámok irányába. Irodalmi adatok alapján az alábbi asszignáció
tőnik a legvalószínőbbnek20, 57, 68:
2100 cm-1

Auo – CO

2110-2116 cm-1

Auo – (O) – CO

2125-2135 cm-1

Auδ+ – CO
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A.

2134

2120
2105

2134

B.
0,01

Abszorbancia

Abszorbancia

0,01

CO + O2

CO
2200

2100
-1
Hullámszám (cm )

2099
2000

2200

2100
-1
Hullámszám (cm )

2000

K66 ábra: CO-adszorpció a 2,4 Au / Al2O3 (I) katalizátoron vákuumban történı hőtés után.
A. IR spektrum oxigén hiányában illetve -jelenlétében; B. különbség spektrum.

Az ábrából láthatjuk, hogy oxigén hiányában a CO 2105 cm-1 hullámszámnál adszorbeálódik,
oxigén jelenlétében a CO-adszorpció eltolódik 2120 cm-1 hullámszámra és 2134 cm-1-nél
megjelenik egy váll. A különbségspektrum szemléletesen mutatja az oxigén hatását: az Auo – CO
spéciesz átalakul és fıként Auδ+ – CO képzıdik.
A hidrogénben hőtött minta esetében (K67A ábra) oxigén hiányában a CO sáv 2099
cm-1-nél jelenik meg, oxigén jelenlétében a sáv eltolódik 2116 cm-1-re, valamint 2131 cm-1-nél
megjelenik egy váll. A különbségspektrum (K67B ábra) jellege hasonló a vákuumban hőtött
minta spektrumához, csupán a 2129 cm-1-nél levı sávban megjelenı váll szignifikánsabb.
A K66 és K67 ábrákból láthatjuk, hogy a hidrogénben hőtött minta CO adszorpciós
sávja eltolódik a kisebb hullámszám irányába a vákuumban hőtött mintához képest, ami arra utal,
hogy a CO a hidrogénben hőtött mintán erısebben kötıdik. Irodalmi adatok alapján
valószínősíthetı kismértékő negatív töltés megjelenése az arany nanoklaszteren56.
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2116
2131
0,01

2129

B.
0,01

2099

Abszorbancia

Abszorbancia

A.

CO + O2

2092

CO
2200

2100
-1
Hullámszám (cm )

2000

2200

2100
-1
Hullámszám (cm )

2000

K67 ábra: CO-adszorpció a 2,6 Au / Al2O3 katalizátoron hidrogénben történı hőtés után.
A. IR spektrum oxigén hiányában illetve -jelenlétében; B. különbség spektrum.

A K68 ábrán a 2,3 Au/ 10,6 MgO - Al2O3 katalizátoron adszorbeáltatott CO adszorpciós
spektrumát mutatom be, azt követıen, hogy elıkezelés után a katalizátort vákuumban hőtöttem
le. Oxigén hiányában a CO 2091 cm-1 hullámszámnál adszorbeálódott, míg oxigén jelenlétében
2114 cm-1-nél, amely utóbbi sávnak is megjelent egy válla 2131 cm-1-nél.
2114

A.

2131

0,01

2091

Abszorbancia

Abszorbancia

0,01

2131 2118

B.

CO + O2

2087

CO
2200

2100
-1
Hullámszám (cm )

2000

2200

2100
-1
Hullámszám (cm )

2000

K68 ábra: CO-adszorpció a 2,3 Au / 10,6 MgO - Al2O3 katalizátoron vákuumban történı hőtés után.
A. IR spektrum oxigén hiányában illetve jelenlétében; B. különbség spektrum.
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A különbségspektrumot a K68B ábrán mutatom be. Ha az Al2O3-hordozós aranykatalizátort
összehasonlítjuk a MgO-dal módosított katalizátorral, elmondhatjuk, hogy a MgO bevitelével a
νCO értékek jelentısen lecsökkennek (∆νCO = 14 cm-1).

Ha a 2,3 Au/ 10,6 MgO - Al2O3 katalizátort elıkezelés után hidrogénben hőtöttem le
(K69 ábra), akkor azt figyeltük meg, hogy oxigén hiányában a CO 2087 cm-1 hullámszámnál
adszorbeálódik, míg oxigén jelenlétében 2110 cm-1-nél. Az oxigén hatását a CO-adszorpcióra a
különbségspektrum által mutatom be (K69B ábra).
2110

A.

2121

B.
0,01

0,01
Abszorbancia

Abszorbancia

2087

CO + O2

2075

CO
2200

2100
-1
Hullámszám (cm )

2200

2000

2100
-1
Hullámszám (cm )

2000

K69 ábra: CO-adszorpció a 2,3 Au / 10,6 MgO - Al2O3 katalizátoron hidrogénben történı hőtés után.
A. IR spektrum oxigén hiányában illetve jelenlétében; B. különbség spektrum.

A MgO-dal módosított Al2O3-hordozós aranykatalizátorok esetében is azt észleltük, hogy
az elıkezelés után a hidrogénben hőtött mintán a CO-adszorpció sávja eltolódik a kisebb
hullámszám irányába, az oxigén jelenlététıl függetlenül. A hidrogénben lehőtött minta esetében
oxigén jelenlétében történı CO adszorpciókor az Auδ+ – CO spécieszre jellemzı váll nem jelenik
meg szignifikánsan.
A K70 ábrán a 2,6 Au/ 3,1 Mn - Al2O3 és a 4,2 Au/ MnAl2O4 katalizátorokon mért COadszorpciót mutatom be oxigén hiányában és jelenlétében, amikor a katalizátort elıkezelés után
vákuumban hőtöttem le. A MnOx-dal módosított aranykatalizátoron oxigén hiányában a CO 2101
cm-1 hullámszámnál adszorbeálódik, míg oxigén jelenlétében 2134 cm-1-nél. A spinellhordozós
aranykatalizátoron oxigén hiányában a CO 2114 cm-1-nél, míg O2 jelenlétében 2119 cm-1-nél
adszorbeálódik egy 2140 cm-1-nél megjelenı vállal. Mindkét katalizátoron jelentıs mértékő az
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Auδ+ – CO spéciesz képzıdése, ami összhangban van a katalizátorok megnövekedett
aktivitásával.
2119

2134

A.

B.

2114

2140

Abszorbancia

Abszorbancia

0,01
2101

0,01

CO + O2

CO + O 2
CO
CO
2200

2100
-1
Hullámszám (cm )

2000

2200

2100
-1
Hullámszám (cm )

2000

K70 ábra: CO-adszorpció oxigén hiányában illetve -jelenlétében. IR spektrumok vákuumban
történı hőtés után az A. 2,6 Au / 3,1 Mn - Al2O3 és B. 4,2 Au / MnAl2O4 katalizátorokon.
A K71 ábrán az 1,4 Au/ 6,7 Co - Al2O3 katalizátoron adszorbeált CO spektrumát
mutatom be oxigén hiányában és jelenlétében, amikor a katalizátort az elıkezelés után
vákuumban hőtöttem le. Oxigén hiányában a CO 2109 cm-1-nél, O2 jelenlétében pedig 2120 cm-1
2120

Abszorbancia

0,01

2109

CO + O2 2010

CO

2200

2100
-1
Hullámszám (cm )

1996

2000

K71 ábra: CO-adszorpció oxigén hiányában illetve -jelenlétében. IR spektrumok vákuumban
történı hőtés után az 1,4 Au / 6,7 Co - Al2O3 katalizátoron.
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hullámszámnál adszorbeálódik ezen a hordozón. Az 1996 cm-1 hullámszámnál jelentkezı sáv az
ionos kobalton adszorbeált CO-ra utal160. Ez a sáv oxigén hatására eltolódik 2010 cm-1-re és
intenzitása kismértékben csökken, ami az ionos kobalt további oxidációjára utal.
A K72 ábrán a 3,9 Au/ 6,0 Fe - Al2O3 és a 2,3 Au/ FeAl2O4 katalizátoron diffúz-reflektanciás
üzemmódban felvett CO adszorpciós spektrumait láthatjuk oxigén hiányában illetve jelenlétében,
amikor a katalizátort elıkezelés után héliumáramban hőtöttük le. Ez a hőtési atmoszféra megfelel
a vákuumos hőtésnek.
2104

A.

2104

B.
Abszorbancia

0,01

Abszorbancia

0,01
CO

2026

2020

2108
CO

2121

CO + O 2
2200

2100
-1
Hullámszám (cm )

CO + O2

2000

2200

2100
-1
Hullámszám (cm )

2000

K72 ábra: CO-adszorpció oxigén hiányában illetve -jelenlétében. DRIFT spektrumok vákuumban
történı hőtés után az A. 3,9 Au / 6,0 Fe - Al2O3 és B. 2,3 Au / FeAl2O4 katalizátorokon.
A vas-oxiddal módosított katalizátor esetében oxigén hiányában a CO 2104 cm-1-nél, míg
oxigén jelenlétében 2121 cm-1 hullámszámnál adszorbeálódik. Oxigén hiányában 2026 cm-1-nél
is megjelenik egy sáv, ami feltehetıen a FeOx-on adszorbeált CO-ra utal160. Ez a sáv oxigén
jelenlétében eltőnik, ami a felületi spéciesz instabil voltára utal.
A spinellhordozós katalizátor esetében oxigén hiányában a CO sáv szintén 2104 cm-1
hullámszámnál jelenik meg, míg oxigén jelenlétében ez a sáv csak 2108 cm-1-re tolódik el, de
megjelenik egy jól kifejezett váll 2120 cm-1 fölött. Spinellhordozó esetében is 2020 cm-1-nél
megjelenik egy sáv oxigén hiányában, ami feltehetıen a FeOx-on adszorbeált CO-ra utal160. Ez a
sáv O2 jelenlétében – hasonlóan a FeOx-al módosított katalizátorhoz – nem jelenik meg. Mindez
arra utalhat, hogy O2 jelenlétében hasonló felületi reakciók játszódnak le mind a FeOx-al
módosított, mind a FeAl2O4- spinell-hordozós aranykatalizátorokon.
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A K16 táblázatban bemutatom a különbözı katalizátorokon a CO és CO+O2 adszorpciós
sávjainak helyét az infravörös spektrumok alapján.

K16 táblázat: Infravörös spektroszkópiai mérések. CO-adszorpciós sávok oxigén
hiányában és jelenlétében az elıkezelés után He / vákuum illetve H2-ben lehőtött katalizátorokon.
He / vákuumban hőtve
H2-ben hőtve
Felvételi
-1 b
Katalizátor
CO+O2 (cm )
CO+O2 (cm-1) b
CO
technika CO-1
(cm-1)
(cm )
I
II
I
II
1,1 Au/ Al2O3

Transzm.

2090

x

x

2078

x

x

1,6 Au/ Al2O3 (II)

Transzm.

2093

x

x

2082

x

x

1,8 Au/ Al2O3

Transzm.

2099

2127

-

x

x

x

2,4 Au/ Al2O3 (I)

Transzm.

2105

2120

2134

2095

2112

-

2,4 Au/ Al2O3 (I)

DRIFT

-

2108

2129

-

2108

2128

2,6 Au/ Al2O3

Transzm.

x

x

x

2099

2116

2131

1,6 Au/ 3,5 MgO - Al2O3 (E)

Transzm.

2100

2115

2123

x

x

x

3,0 Au/ 11,7 MgO - Al2O3 (E) Transzm.

2089

2112

2130

x

x

x

2,0 Au/ 4,4 MgO - Al2O3

Transzm.

2094

2117

2133

x

x

x

2,3 Au/ 10,6 MgO - Al2O3

Transzm.

2091

2114

2131

2085

2110

-

1,4 Au/ 6,7 Co - Al2O3

Transzm.

2109

2120

-

x

x

x

2,6 Au/ 3,1 Mn - Al2O3

Transzm.

2101

2134

-

x

x

x

4,2 Au/ MnAl2O4

Transzm.

2114

2119

2140

x

x

x

3,9 Au/ 6,0 Fe - Al2O3

DRIFT *

2104

2121

-

x

x

x

2,3 Au/ FeAl2O4

DRIFT *

2104

2108

2125

x

x

x

DRIFT * : CO+O2 adszorpció elıtt a minta nincs redukálva, csak He-al öblítve 15 percet.
I – Auo – (O) – CO
II – Auδ+ – CO
b – iker sáv
x – nem megmért adat
„-„ – a CO+O2 adszorpciós sávnak nincs válla
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Összefoglalás (4.10. fejezet)

•

A FTIR mérések alapján bizonyítani lehet, hogy a CO-molekula erısen kötıdik a hordozós
arany nanorészecskékhez mind az Au/Al2O3, mind a módosított katalizátorokon. A jellegzetes
éles νCO sáv 2100 - 2114 cm-1 között jelenik meg.

•

Az aranytartalom függvényében a νCO frekvencia kismértékben eltolódik a nagyobb
hullámszám irányába, ami feltehetıen a szemcseméret kismértékő növekedésével
értelmezhetı.

•

Oxigén jelenlétében a νCO frekvencia jelentıs mértékő eltolódását figyeltem meg a nagyobb
hullámszám irányába. Az eredményekbıl valószínősíthetı az ionos Auδ+ felületi speciesz in

situ képzıdése.
•

A hidrogénes hőtés eredményeképpen a νCO frekvencia kismértékben eltolódik az
alacsonyabb

hullámszám

irányába,

ami

feltehetıen

kismértékő

negatív

felületi

töltésfelhalmozódás eredménye lehet. Továbbá nem zártható ki a CO és hidrogén együttes
jelenléte az Au nanoklaszteren, ami szintén eredményezhet hasonló mértékő eltolódást.
Ugyanakkor a hidrogén atmoszférában hőtött katalizátorok esetében – hidrogén spillover
hatás eredményeként – megnı a hordozó felületi OH-csoportjainak borítottsága (S3 séma).
Ezt a feltételezést az FTIR felvételek OH-tartományban kapott eredményei egyértelmően
bizonyították.
OH OH

OH

OH

OH OH OH

Au

Au

Al2O3

Al2O3

Vákuumban hőtött katalizátor

Hidrogénatmoszférában hőtött katalizátor

S3 séma: A feltételezett felületi OH-csoportok a katalizátor felületén H2-es elıkezelés után.

•

A redox típusú módosítók bevitele esetén a fenti megfigyelések lényegében véve
változatlanok maradtak.

•

A Mn és Fe módosítók bevitele esetében a CO-adszorpciós sáv helye gyakorlatilag nem
változik. Ebbıl arra következtethetünk, hogy szobahımérsékleten a módosítónak nincs
jelentıs hatása az Au nanoklaszter töltésállapotára.

•

A 2100 cm-1 alatt megjelenı kisebb intenzitású sávok feltehetıen a hordozó – arany
határfelületén kemiszorbeálódott CO-hoz rendelhetıek.
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4.11. Kinetikai mérések
Amint a kísérleti részben már leírtam, az elıállított katalizátorokat izoterm körülmények
között is teszteltem, hidrogén hiányában és jelenlétében (PROX). A konverziót a tartózkodási idı
függvényében ábrázolva megkapjuk a kinetikai görbéket. A K73 és K74 ábrákon bemutatom az
1,6 Au/Al2O3 katalizátor hidrogén hiányában illetve jelenlétében mért konverziókat, a K75 ábrán
pedig az oxigén fogyásának a CO-ra vonatkozó szelektivitását a konverzió függvényében.
Megfigyelhetı, hogy hidrogén jelenlétében jelentısen megnı a reakció sebessége. Hasonló trend
figyelhetı meg a többi katalizátoron is. Mindez összhangban van az irodalmi adatokkal 117, 145.
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K73 ábra: CO-oxidáció hidrogén hiányában a 1,6 Au / Al2O3 (I) katalizátoron izoterm
körülmények között, hidrogénes hőtést követıen. A konverzió változása a kontaktidı függvényében.
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K74 ábra: CO-oxidáció hidrogén jelenlétében a 1,6 Au / Al2O3 (I) katalizátoron izoterm
körülmények között, hidrogénes hőtést követıen. A konverzió változása a kontaktidı függvényében.
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A K75 ábrák alapján elmondhatjuk, hogy a szelektivitás jelentıs mértékben függ a
konverziótól, de nem függ a CO parciális nyomásától. Az oxigén parciális nyomásának növelése
növeli a szelektivitást, míg a hımérséklet növelése csökkenti azt.
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K75 ábra: CO-oxidáció hidrogén jelenlétében a 1,6 Au / Al2O3 (I) katalizátoron izoterm
körülmények között, hidrogénes hőtést követıen. A szelektivitás változása a konverzió függvényében.

A K17 és K18 táblázatokban összefoglalok néhány kinetikai adatot, melyeket az
1,6 Au/Al2O3 (I) és 2,4 Au/Al2O3 (II) katalizátorokon mértem. A K17 táblázatban a hidrogén
jelenlétében végzett oxidáció eredményeit hasonlítom össze a hidrogén hiányában mért
eredményekkel, míg a K18 táblázatban a hidrogénben végzett redukciót követıen a
hidrogénben illetve a héliumban történı hőtésnek a reakciósebességre kifejtett hatását mutatom
be. Ez utóbbi eredmények szorosan kapcsolódnak a 4.9. fejezetben bemutatott vizsgálatokhoz.
Módosított katalizátorokon azért nem végeztünk PROX reakciót, mert az osztályon folyó hasonló
jellegő kutatásokban kimutattuk, hogy a PROX reakcióhoz nem elégséges redox módosítók
alkalmazása, mivel azok nem csökkentik a H2 oxidációjának sebességét. Ehhez Pb szükséges,
ami mérgezi a H2-oxidációt.
A K17 táblázatból kitőnik, hogy a kezdeti reakciósebesség hidrogén jelenlétében
nagyobb,

mint annak hiányában. Hasonló

megfigyelésekrıl más kutatócsoportok is

beszámoltak145. A növekedés mértéke a kis aranytartalmú katalizátoron nagyobb, mint a nagy
aranytartalmún. A CO-ra vonatkozó reakciórend is nagyobb hidrogén jelenlétében, mint annak
hiányában. A számolt aktiválási energiák jó egyezést mutatnak az irodalmi adatokkal145, kivétel a
2,4 Au/Al2O3 katalizátor viselkedése a PROX reakcióban. Mindez arra utalhat, hogy hidrogén
jelenlétében a nagyobb aranytartalmú katalizátorok esetében hidrogén jelenlétében a reakció
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mechanizmusa megváltozik, de nem zárható ki az anyagtranszport esetleges hatása sem a nagy
aranytartalom miatt.
K17 táblázat: CO-oxidáció H2 jelenlétében és hiányában izoterm körülmények között az
1,6 Au/Al2O3 (I) és 2,4 Au/Al2O3 (I) katalizátorokon, hidrogénben hőtve.
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-

61

-
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-
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-

56

-

-
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Reakc. rendőség CO-ra

5

1

0,2
-5

-1 -1

A kezdeti reakciósebesség [10 mol gAu s ] CO-oxidációban PO2 = 1,65 kPa és PCO = 1,98
kPa, PROX-ban PO2=1,74 kPa, PCO=2,08 kPa és PH2=97,3 kPa parciális nyomások mellett
2
Az oxigén fogyásának a CO-ra vonatkoztatott szelektivitása 50 %-os konverziónál
preferenciális CO-oxidációban PO2=1,74 kPa, PCO=2,08 kPa, PH2=97,3 kPa, t=40 oC
3
Az aktiválási energiák [kJ/mol] CO-oxidációban PO2 = 1,65 kPa és PCO = 1,98 kPa; PROX-ban
PO2 = 1,74 kPa, PCO = 2,08 kPa és PH2=97,3 kPa parciális nyomások mellett.
4
Reakciórendőség CO-oxidációban PCO = 1,98 kPa; PROX-ban PCO = 2,08 kPa és PH2=97,3 kPa
mellett, 40 oC-on
5
Reakciórendőség CO oxidációban PO2 = 1,65 kPa; PROX-ban PO2 = 1,74 kPa és PH2=97,3 kPa
mellett, 40 oC-on.
Több szerzı felvetette a felületi hidroxilcsoportok szerepét a CO oxidációjában99, 100, 146.
Hidrogén jelenlétében a vízképzıdés eredményeképpen megnı a felületi hidroxilok száma,
következésképp ezzel is értelmezhetı a megnövekedett reakciósebesség a PROX reakcióban.
Ugyanakkor a felületi hidroxilok hatása függhet az Au szemcseméretétıl és a szemcsék
morfológiájától.
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K18 táblázat: CO-oxidáció H2 hiányában izoterm körülmények között az 1,6 Au/Al2O3 (I) és
2,4 Au/Al2O3 (I) katalizátorokon. A hőtési atmoszféra hatásának vizsgálata.
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A kezdeti reakciósebesség [10 mol gAu s ] PO2 = 1,65 kPa és PCO = 1,98 kPa parciális
nyomások mellett
2
Az aktiválási energiák [kJ/mol] PO2 = 1,65 kPa és PCO = 1,98 kPa parciális nyomások mellett.
3
Reakciórendőség CO oxidációban PCO = 1,98 kPa, mellett, 40 oC-on
4
Reakciórendőség CO oxidációban PO2 = 1,65 kPa mellett, 40 oC-on.
A K18 táblázatból látható, hogy a kezdeti reakciósebesség a hidrogénben hőtött mindkét
katalizátoron jelentısen megnıtt a héliumban hőtött mintához viszonyítva. Ugyanakkor mind a
CO-ra, mind az oxigénre vonatkozó reakciórend a kísérleti hiba határán belül nem változott.
Hasonlóan megegyeztek a mért aktiválási energiaértékek is. Mindez arra utal, hogy a reakció
mechanizmusában nem következett be szignifikáns változás. Feltételezhetı, hogy a két hőtési
atmoszféra az arany nanorészecskék felületének morfológiáját változtatja meg,

Összefoglalás (4.11. fejezet)

•

PROX reakció esetében kimutattam, hogy a szelektivitás nem függ a CO parciális
nyomásától, de egyenes arányban változik az O2 parciális nyomásával; továbbá fordítottan
arányos a konverzióval és a hımérséklettel.

•

Kinetikai mérésekkel kimutattam, hogy H2 jelenlétében a CO oxidációja nagyobb kezdeti

reakciósebességgel megy végbe, mint H2 hiányában. Továbbá H2 jelenlétében a CO-ra
vonatkozó reakciórend nagyobb. Mindezek az eredmények arra utalnak, hogy H2 jelenlétében
a reakció mechanizmusa megváltozhat.
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4.12. Dezaktiválódási vizsgálatok
Néhány kiválasztott katalizátort izoterm körülmények között (80 oC) is teszteltünk a 16
csatornás reaktorrendszerben. A tesztreakció a CO oxidációja volt H2 jelenlétében. Vizsgáltuk a
katalizátorok aktivitásváltozását és a CO-ra vonatkozó szelektivitását az idı függvényében (K76
ábra). A K19 táblázatban bemutatom a katalizátorok 4 órás fárasztás után eredményezett
konverzió- és szelektivitásértékeit, valamint kiszámoltam a fárasztás során bekövetkezett relatív
konverzió- illetve szelektivitásváltozást (∆K, ∆S; ∆K=(K0-K4)/K0, ∆S=(S0-S4)/S0, ahol K0, S0 a
kezdeti konverzió ill. szelektivitás, K4, S4 a konverzió- ill. szelektivitásértékek 4 óra fárasztás
után). Azt találtuk, hogy a vizsgált katalizátorok az adott periódusban igen stabil aktivitást és
szelektivitást mutattak (K76 ábra, K19 táblázat).
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K76 ábra: Fárasztásos mérések során kapott konverzió- (telt jelek) és
szelektivitásértékek (üres jelek) az idı függvényében.

A táblázatban egyes katalizátorok kis aktivitása azt jelenti, hogy a CO oxidációja nem
tudott lejátszódni, mert az oxigén a hidrogénnel végbemenı reakcióban elfogyott (ugyanis a
reakcióelegyben a CO:O2 arány 1:1 volt). Az eredmények egyértelmően mutatják, hogy izoterm
körülmények között a módosított katalizátorok aktivitása és szelektivitása jelentısen meghaladja
az alapkatalizátorokét. Ezeken a katalizátorokon nagyobb konverzió- és szelektivitásértékeket
mértünk, mint az alapkatalizátoron. A módosított katalizátorok viselkedése jelenıs mértékben
függött a redukciót követı hőtés atmoszférájától is (lásd a 1,7 Au/ 8,4 MgO - Al2O3 és 1,6 Au/
6,0 Fe - Al2O3 mintákat). A legaktívabb és legszelektívebb hordozós katalizátornak a
spinnellhordozós katalizátorok bizonyultak, amelyeken a konverzió közel 80 % -os, a
szelektivitásértékek pedig közelítenek vagy meghaladják a 40 %-ot.
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K19 táblázat: Idıtartam kísérletek. Konverzió- és szelektivitásértékek négy órás PROX után, a
relatív konverzió- és szelektivitásváltozás 4 órás mérés során.
Katalizátor

Hőtés atm.
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∆K

∆S
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24,1
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2,4 Au/ MgAl2O4
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He
He

73,4
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57,3
70,4

36,0
37,7
28,5
34,9

-0,170
-0,051
0,007
-0,014

-0,097
-0,032
-0,004
-0,021

1,4 Au/ 3,1 Mn - Al2O3
1,6 Au/ MnAl2O4

He
He

78,4
79,9

42,1
39,7

-0,033
0,017

0,015
0,013

2,0 Au/ MnAl2O4

He

78,7

39,4

0,016

0,021

2,2 Au/ 4,6 Co -Al2O3
3,6 Au/ CoAl2O4

He
He

67,1
80,9

33,5
39,5

-0,009
-0,114

0,004
-0,048

2,7 Au/ 6,1 Fe - Al2O3

H2
He
He

56,5
43,1
57,1

28,5
21,4
28,3

-0,003
0,051
0,051

0,027
0,044
0,093

2,9 Au/ FeAl2O4

He

63,8

34,1

0,020

-0,010

1,7 Au/ 8,4 MgO - Al2O3

1,6 Au/ 6,0 Fe - Al2O3

Összefoglalás (4.12. fejezet)

• Azt elıállított katalizátorok az idıtartam kísérletekben stabil aktivitást mutattak.
• A módosított katalizátorok aktivitása nagyobb az Au/Al2O3 alapkatalizátorénál. Különösen
nagy aktivitást és szelektivitást eredményeztek a spinellhordozós aranykatalizátorok.
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5. Összefoglalás
1. Különbözı módosítók alkalmazásával nagyszámú módosított Al2O3- és spinellhordozós
aranykatalizátort állítottam elı és vizsgáltam CO oxidációjában.
2. A katalizátorok elıállítása során változtattam az aranyrészecskék nanokörnyezetét a hordozó
impregnálással történı módosítása révén a MgO, illetve a Mn-, Co- és Fe átmeneti fémek
oxidjainak felvitelével.
3. Elıállítottam a fenti fémek Al-al alkotott spinelljeit nagy fajlagos felülető, tiszta,
oxidszennyezıdésektıl mentes formában, amelyeket katalizátorhordozóként alkalmaztam.
Spinellek esetében a módosító elem a hordozó tömbi fázisában jelenik meg.
Összehasonlítottam a felületen és a tömbi fázisban kialakított módosítók hatását.
4. Kimutattam, hogy a módosított hordozós aranykatalizátorokon a CO oxidációja nagyobb
sebességgel játszódik le, mint az Al2O3-hordozós aranykatalizátorokon, azaz az arany
nanokörnyezetének megváltoztatása jelentıs mértékben kihat a hordozón stabilizált arany
katalitikus sajátosságaira.
5. Az impregnálással módosított hordozós aranykatalizátorok esetében azt tapasztaltam, hogy
nagyobb mennyiségő módosító már csökkenti a katalizátor aktivitását. Ez feltehetıen annak
tulajdonítható, hogy a katalitikusan aktív Au-centrumok egy optimális Au/módosító aránynál
mutatnak maximális aktivitást. Túl nagy mennyiségő redox típusú módosító egyrészt már az
arany felületét is beboríthatja, lecsökkentve ezáltal mind a Auδ+ - Auo , mind a Mm+ - Auo
„fém-ion – fém nanoklaszter” aktívhely együttesek számát (amint azt az S2 sémán
szemléltetem), másrészt spontán Au-redukciót eredményezhet, megnövelve a nagyobb mérető
Au-részecskék számát.
6. A vassal módosított hordozós aranykatalizátor kivételével a spinellhordozós katalizátorokon
adott aranytartalom mellett, egy adott hımérséklethez tartozó CO konverzióértékek általában
meghaladták az adott fémmel módosított impregnált katalizátorokon mért konverzióértékeket.
Ez arra utal, hogy a tömbi fázisban levı módosítónak nagyobb aktivitásnövelı szerepe van,
mint a felületi módosítónak. A tömbi módosító feltehetıen azért eredményez aktívabb
katalizátort, mert ebben az esetben a módosító fém folytonos felületi réteget képez a
hordozón, stabilan kötött állapotban van a hordozó rácsában, és nem képes beborítani az Au
nanorészecskék felületét. Másrészt a spinell és az arany nanoklaszter közötti kölcsönhatás
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feltehetıen erısebb, mint a hordozón nanoméretben stabilizálódott redox fémoxid és arany
közötti kölcsönhatás.
7. Hımérséklet-programozott CO-oxidációban a 300 oC hımérsékletig történı felfőtést követı
lehőtéskor – a Co-oxiddal módosított hordozós aranykatalizátor kivételével – mind az alap,
mind a módosított katalizátorok többsége kismértékben dezaktiválódik. Ez feltehetıen annak
is tulajdonítható, hogy oxidatív közegben való felfőtés során az arany nanorészecskék
szerkezete megváltozik, csökken a koordinatívan telítetlen felületi atomok, azaz az élek és a
sarkok száma. Továbbá a lehőtéskor tapasztalt aktivitáscsökkenést a felfőtés során keletkezett
felületi karbonátok által okozott mérgezıdés is okozhatja. A MgO-al módosított katalizátorok
esetében a felfőtés hatására az Au nanorészecskék a MgO szigetekrıl elvándorolhatnak
(amint azt az S1 séma bemutatja), az így keletkezett új típusú aktív centrumok aktivitása
alacsony hımérsékleten lecsökken, ezért lehőtéskor nem kapjuk vissza a jellegzetes U alakot.
Ugyanakkor ez a dezaktiválódás ismételt 350 oC-on hidrogénben végzett redukciót követıen
megszőnik, ami a dezaktiválódás reverzibilis voltára utal.
8. Kimutattam, hogy a hidrogénben végzett elıkezelés utáni lehőtés atmoszférája jelentısen
befolyásolja az adott katalizátor aktivitását. Az Al2O3-, valamint a magnéziummal módosított
hordozós aranykatalizátorok esetében a hidrogénes hőtést követı konverzióérték a nagyobb, a
mangánnal módosított hordozó esetében a héliumos hőtés eredményez aktívabb katalizátort.
A vassal módosított hordozós katalizátorok esetében alacsony hımérsékleten a He-os hőtés,
magas hımérsékleten a H2-es hőtés ad nagyobb konverziót. A kobalt esetében felfőtéskor a
H2-ben hőtött, a lehőtés során pedig a He-ban hőtött katalizátoron kaptam nagyobb
konverziót.
A H2-ben 350 oC-on végzett elıkezelés megváltoztatja az Au nanoklaszterek felületi
struktúráját, azaz az élek és a sarkok arányát. Ezt az arányt a lehőtés során alkalmazott
hidrogénatmoszféra tovább módosítja. Valószínő ezek a jelenségek játszanak közre abban,
hogy a hidrogénatmoszférában lehőtött katalizátorok más aktivitást mutatnak, mint az inert
gázban lehőtött minták.
9. A

transzmisszós

elektronmikroszkópos

felvételek

alapján

végzett

részecskeméret-

eloszlásokkal kimutattam, hogy a különbözı típusú hordozókra felvitt aranyrészecskék
nanoméretben stabilizálódtak a hordozón, ugyanis 80 % -ának a mérete 2 nm alatti.
Az Au/MgO-Al2O3, Au/MnOx-Al2O3 és Au/MnAl2O4 katalizátorok esetében nagyobb
átlagos szemcseméretet kaptunk, mint az Au/Al2O3 katalizátor esetében (4.3.2., 4.4.2.,
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4.7.2.2. illetve 4.2.2. alfejezetek). Ugyanakkor a módosított katalizátorok aktivitása egy adott
aranytartalom mellett nagyobb, mint az Al2O3 katalizátoroké (K18, K19, K23, K24 ábrák).
Ebbıl arra következtethetünk, hogy bizonyos módosítók jelenléte esetében a katalitikus
aktivitás szempontjából az Au nanokörnyezetének az aktivitásra kifejtett hatása
meghatározóbb, mint az Au nanorészecskék szemcsemérete.
10. Az IR mérésekben a CO-adszorpciós sáv frekvenciája kismértékben, de határozottan függ a
katalizátorok aranytartalmától. Oxigén jelenlétében a CO-adszorpció frekvenciája eltolódik a
magasabb hullámszámok irányába, megjelenik egy összetett sáv. Ennek a sávnak a nagyobb
frekvenciájú tagja a pozitív parciális töltéssel rendelkezı Au-spéciesz in situ kialakulására
utal. Ez a jelenség minden katalizátoron egyértelmően jelentkezett.
11. A hidrogénben hőtött mintákon a CO-adszorpciós sávok a kis hullámszám irányába történı
eltolódását tapasztaltam a vákuumban hőtött minták spektrumaihoz képest. Ez egyrészt a COadszorpció erısebb voltára, másrészt az arany nanoklaszteren történı kismértékő negatív
töltés megjelenésére utal. Továbbá nem zártható ki a CO és hidrogén együttes jelenléte az Au
nanoklaszteren, ami szintén eredményezhet hasonló mértékő eltolódást. Ugyanakkor a
hidrogénatmoszférában hőtött katalizátorok esetében – feltehetıen a hidrogén spillover hatás
eredményeként – megnı a hordozó felületi OH-csoportjainak borítottsága. Ezt a feltételezést
az FTIR felvételek OH-tartományban kapott eredményei egyértelmően bizonyították.
12. Feltételezéseink szerint a CO aktiválásában két különbözı típusú aktívhely együttes vesz
részt:
a) Auδ+ - Auo; b) Mn+ - Auo. A CO-aktiválódásért alacsony hımérsékleten, fıként MgO
nanokörnyezetében és az Al2O3 hordozón az „a” típusú, míg magasabb hımérsékleten redox
típusú módosítók esetében a „b” típusú aktívhely együttes a felelıs (amint az S4 sematikus
ábra mutatja). Mindkét aktívhely együttesnek szerepe van a CO molekula aktiválásában161,
162

.
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Redukció után

Reakció alatt
t < 200 oC

Au
MgO

Auδ +-Auo
MgO

Al2O3

Al2O3
t > 200 oC

Auδ +-Auo
MgO
Al2O3
Mm+Ox

Au
n+
M Ox

δ+

ahol m ≥ n.

o

Au -Au
Mn+Ox

Al2O3

Al2O3

S4 séma: A CO-aktiválásban feltehetıen résztvevı aktívhely együttesek kialakulása

13. Kinetikai méréseket végeztem Au/Al2O3 katalizátorokon, melyben vizsgáltam a hidrogén
jelenlétének hatását. Kimutattam, hogy a hidrogén jelentısen megnöveli a CO-oxidáció
sebességét, kismértékben megnöveli a reakció CO-ra vonatkoztatott rendőségét.
14. Néhány kiválasztott katalizátoron idıtartam méréseket végeztem CO oxidációjában hidrogén
jelenlétében. Méréseim egyértelmően mutatják, hogy ezen katalizátorok mind a konverzió,
mind a szelektivitás esetében kiváló stabilitással rendelkeznek.
15. Eredményeim arra utalnak, hogy a hordozós aranykatalizátorok CO oxidációjában kifejtett
nagy aktivitást a hordozón nanoméretben stabilizálódó Au-klaszterek, valamint ezek
megfelelı nanokörnyezete biztosítja.
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8. Függelék

118

2θ [Degree]

F1 ábra: Egy elıállított γ−Al2O3-minta röntgendiffraktogramja.
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F2 ábra: Az elıállított MgAl2O4-spinell röntgendiffraktogramja.
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F3 ábra: Az elıállított MnAl2O4-spinell röntgendiffraktogramja.
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F4 ábra: Az elıállított CoAl2O4-spinell röntgendiffraktogramja.
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F5 ábra: Az elıállított FeAl2O4-spinell röntgendiffraktogramja.
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F6 ábra: A 2,4 Au/ Al2O3 ( I ) katalizátor elektronmikroszkópos felvétele.
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F7 ábra: A 2,4 Au/ Al2O3 ( I ) katalizátor röntgendiffrakciós felvétele.
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F8 ábra: A 3,0 Au/ 11,7 MgO-Al2O3 katalizátor elektronmikroszkópos felvétele.
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F9 ábra: A 2,6 Au/ 3,1 Mn-Al2O3 katalizátor elektronmikroszkópos felvétele.
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F10A ábra: A 4,2 Au/ MnAl2O4 katalizátor elektronmikroszkópos felvétele.
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F10B ábra: Nagyítás a 4,2 Au/ MnAl2O4 katalizátor elektronmikroszkópos felvételébıl.
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