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1. Bevezetés
Hutchings1 és Haruta2,3 úttörı munkásságát követıen az arany katalizátorokkal
foglalkozó tanulmányok száma ugrásszerően megemelkedett. A kiterjedt kutatások
megmutatták, hogy a megfelelı módon elıállított arany katalizátorok számos reakcióban
aktívabbak és szelektívebbek, még alacsonyabb hımérsékleten is, mint az eddig alkalmazott
ipari katalizátorok. Az arany katalizátorok további elınye a platina-csoport katalizátoraival
szemben az alacsony ár, az árstabilitás és nem utolsó sorban az, hogy aranyból nagyobb
készletek állnak rendelkezésre, mint például platinából. Mindezen elınyök ellenére az arany
katalizátorok ipari felhasználása még nem terjedt el széles körben, holott szabadalmak szép
számmal állnak rendelkezésre. Ennek fı oka az lehet, hogy az arany katalizátorok katalitikus
tulajdonságai (aktivitás, stabilitás) nagymértékben függnek a katalizátor-elıállítási folyamat
jellegétıl, melyek üzemi méretben történı alkalmazása sokszor technológiai és gazdasági
nehézségekbe ütközik.
Az elsı ismert ipari technológia, melyben az aranyat, mint katalizátorkomponenst
használták, és ma is használják, a vinil-acetát monomer gyártása, melynek során az etilén, az
ecetsav és az oxigén reakciója hordozós Pd-Au katalizátorokon játszódik le4. A hordozós
arany katalizátorok alkalmazásának másik példája, az Au/Fe2O3-zeolit katalizátorok
használata levegıszőrésre, a kellemetlen szagok eltávolítására. Ilyen katalizátorokat 1992 óta
építenek be japán toalett-rendszerekbe5.
Figyelembe véve az eddigi kutatási eredményeket, és a technológiai fejlıdést, az arany
katalizátorok jövıbeni lehetséges alkalmazási területei a következık lehetnek6:
1. Káros anyag kibocsátást szabályozó technológiák;
2. Finomkémiai ipar;
3. Hidrogén elıállítás és tüzelıanyag cellák;
4. Szenzortechnika, mérgezı vagy tőzveszélyes gázok kimutatása.
A felhasználási területeket jobban megvizsgálva kitőnik, hogy a szén-monoxid
különbözı reakciói minden területen megtalálhatóak: a CO oxidáció környezetvédelmi és
egészségvédelmi szempontból játszik fontos szerepet, kibocsátását meg kell gátolni. A CO
eltávolításának a tüzelıanyag cellák esetében is kulcs szerepe van, ugyanis a reformerbıl
érkezı gázelegyben lévı CO mérgezi a cellában alkalmazott Pt katalizátort. Mindennek
köszönhetıen a szén-monoxid oxidáció az aranykatalizátorok vizsgálatának egyik alapvetı
modell reakciójává vált.
Az intenzív kutatási eredmények arra utalnak, hogy az arany katalizátorok CO
oxidációban mutatott aktivitását egyrészt az arany nanorészecskék mérete, másrészt a hordozó
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jellege határozza meg. A hordozó típusa szerint megkülönböztethetünk aktív és inaktív
hordozókat. Az aktív hordozóknak (Fe2O3, TiO2, MnO2, SnO2, stb.) valószínőleg az oxigén
aktiválásában is szerepük van, míg az arany részecskéken a CO kemiszorpciója, illetve
aktiválása játszódik le. Az inaktív hordozók (Al2O3, SiO2, MgO) szerepe a CO oxidációban
nem tisztázott. A legújabb eredmények szerint az arany klaszterek és a hordozó határfelületén
elhelyezkedı arany kationok és OH-csoportok játszanak fontos szerepet az alacsony
hımérséklető CO oxidációban7. Kutatócsoportunk eddigi eredményei szerint, az alacsony
hımérséklető CO oxidációs reakcióban alkalmazott katalizátorok aktivitását az ún. "fémionfém nanoklaszterek" kialakulása és jelenléte határozza meg8. Hordozós Pt katalizátorok ónnal
történı módosítása a katalizátor aktivitásának jelentıs növekedéséhez vezetett, az „Snn+ - Pt”
aktív helyek kialakulását in situ Mössbauer és FTIR spektroszkópiai vizsgálatokkal
igazolták9.
Munkám során inaktív hordozók felületén alakítottam ki SnOx nanoklasztereket. A
nagy diszperzitású SnOx fázis kialakításának elsı lépése a hordozó felületi hidroxil-csoportjai,
és a tetraetilón között lejátszódó irányított reakció volt, ezt követte a kialakult felületi
komplex bontása oxigén vagy hidrogén atmoszférában. Az így kapott hordozókra aranyat
vittem fel, különbözı módszerekkel. Célom az arany nanorészecskék méret-stabilitásának a
növelése volt, valamint annak vizsgálata, hogy a felületi SnOx fázisok hogyan befolyásolják
az arany nanorészecskék aktivitását, kimutathatók-e „Snn+ - Au” kölcsönhatások?

2. Irodalmi áttekintés
2.1. Hordozós arany katalizátorok elıállítása
A folyadékfázisú katalizátor-elıállítási módszerek két nagy csoportra oszthatók10: (i) a
hordozó és a fém prekurzor vegyületek közös oldatából választják le a szilárd anyagot, a
katalizátort, (együttes lecsapás); (ii) az elızetesen elıállított szilárd hordozó és a
folyadékfázisú fémprekurzor kölcsönhatása valamilyen felületi reakció, például fizikai
adszorpció, kemiszorpció vagy ioncsere révén alakul ki. Ennek a módszernek több változata
ismeretes: impregnálás, anionos adszorpció, valamint a leválasztás-lecsapás. A módszerek
közös jellemzıje, hogy az aktív fém fázis valamilyen további redukció, vagy kalcinálás után
alakul ki. Ismertek olyan technikák, melyek során redukált arany részecskéket (kolloid arany)
visznek fel a szilárd hordozóra. Ezen módszerek hátránya, hogy valamilyen kolloid
stabilizátort alkalmaznak, melyek eltávolítása során (általában hıkezelés) az arany
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nanorészecskék aggregálódnak, mivel nem alakul ki megfelelıen erıs hordozó-fém
kölcsönhatás.
A módszerek közötti választást nagymértékben meghatározza a hordozó anyagi
tulajdonsága, például az oxid hordozó izoelektromos pontja (IEP). A gyakorlatban leginkább
használt arany vegyület a hidrogén-tetrakloroaurát (HAuCl4) és az arany-klorid (AuCl3).
2.1.1. Együttes lecsapás
Ezzel a módszerrel elıször α-Fe2O3, NiO és Co2O3 hordozós arany katalizátorokat
állítottak elı3,11. A módszer során a hordozó fém nitrátját és az HAuCl4-et tartalmazó vizes
oldathoz nátrium-karbonát oldatot adnak, ami lúgos tartományba tolja el az oldat pH-ját,
minek következtében a fémhidroxidok leválnak az oldatból. A kicsapódott szilárd anyagot
ezután mossák, szárítják, és kalcinálják. A módszer lehetıvé teszi 10 nm alatti arany
nanorészecskék elıállítását különbözı fém oxidon. A módszer alkalmazhatósága behatárolt:
csak azok a fém oxidok alkalmazhatók, melyek hidroxidjainak leválása azonos sebességő az
arany-hidroxidok leválásával, ugyanis ez a folyamat, valamint a két fémhidroxid egymáshoz
való affinitása nagymértékben befolyásolja az arany részecskék méretét12.

2.1.2. Impregnálás
Az impregnálás során a hordozó érintkezik a fémprekurzort tartalmazó oldat
meghatározott mennyiségével. Ez rendszerint sóoldat, melyet a hordozóval való érintkezés
után rövid ideig „öregítenek” (vagyis a szuszpenziót állni hagyják), amit szárítás és kalcinálás
követ. A katalizátor végsı formáját a redukció után veszi fel. Az impregnáló oldat
mennyiségétıl függıen kétfajta impregnálási módszerrıl beszélhetünk: az egyik az ún.
„száraz” (dry) impregnálás. Ennek során az aktív fázis kialakítására fémsók, komplex ionok,
fémorganikus vegyületek vizes oldatát használják. Mivel a hordozó pórustérfogata általában 1
cm3/g körül van, a kívánt fémtartalomnak megfelelı oldatot adják a hordozóhoz anélkül, hogy
az oldat térfogata meghaladná a pórustérfogatot, és így a szilárd anyag még pasztaszerő
marad. Ekkor kezdıdı nedvességig (incipient wetness) tartó impregnálásról beszélhetünk. Ez
a módszer általában egyszerő, gazdaságos (különösen, ha az oldat drága aktív komponenst
tartalmaz), a módszerrel elıállított katalizátorok fémtartalma reprodukálható, ugyanis az
impregnáló oldat fémtartalmát a fémprekurzor oldhatósága határozza meg. Magas
fémtartalmú katalizátorok elıállításának a fémprekurzor vegyület oldhatósága gátat szabhat,
ekkor egymást követı (konszekutív) impregnálást alkalmaznak.
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A másik impregnálási módszer a „nedves” (wet) impregnálás, amely során az
impregnáló oldatot a hordozó pórustérfogatát meghaladó mennyiségben alkalmazzák. A
hordozót és az oldatot tartalmazó rendszert bizonyos ideig - kevertetés mellett - öregedni
hagyják, majd szárítás és kalcinálás következik. Ez a módszer akkor használatos, ha a
hordozó-prekurzor kölcsönhatás kialakítása a cél. Ekkor a fémprekurzor koncentrációja a
hordozón nemcsak az impregnálóoldat koncentrációjától és a hordozó pórustérfogatától függ,
hanem a hordozó felületén lévı adszorpcióra alkalmas helyek típusától és/vagy
koncentrációjától is13.
Az elsı hordozós arany katalizátorokat kezdıdı nedvességig tartó impregnálással
állították elı14,15. A módszer elınye, hogy szinte minden hordozóra alkalmazható. Hátránya
az, hogy hıkezelés után nagymérető arany szemcsék (10-35 nm) képzıdnek a hordozó
felületén, még kis aranytartalom esetén is (1-2 tömeg %)15. Az arany szemcsék nagy mérete a
klorid ionok jelenlétével magyarázható16, ugyanis az impregnálás során alkalmazott arany
prekurzor vegyület rendszerint HAuCl4 14,17,18 vagy AuCl3 19.
A szakirodalom szerint a klorid ionok eltávolítására több módszert dolgoztak ki. Az
ún. „kettıs impregnálás” során a hordozóhoz adott arany prekurzor oldat nem elegendı a
pórusok megtöltéséhez, a pasztaszerő állapot Na2CO3 oldat hozzáadásával érhetı el18. Fontos
kiemelni, hogy a katalizátor Na2CO3 oldattal, majd ioncserélt vízzel történı mosása tovább
csökkenti a klór mennyiségét a minta felületén. A módszerrel elıállított Au/TiO2
katalizátorok aktivitása azonos volt a leválasztás-lecsapással (lásd késıbb) készített
katalizátorokéval, melyek klorid tartalma nem volt kimutatható18.
A „módosított kezdıdı nedvességig történı impregnálás” esetében a minta mosása
ammónia oldattal történik. A módszer alkalmazásával különbözı hordozókon (Al2O3, TiO2,
SiO2) 3-4 nm-es arany nanorészecskéket sikerült elıállítani20.
A klorid ionok eltávolításának másik módja lehet a hordozóhoz kötött arany komplex
redukciója, kalcinálás helyett. Kimutatták, hogy 250 °C-on végzett hidrogénes redukció
alkalmazásával a klorid ionok hidrogén-klorid formájában távoznak, és az így elıállított
Au/Al2O3 katalizátorok glükóz oxidációjában mutatott aktivitása és arany szemcsemérete
azonos volt a leválasztás-lecsapással elıállított katalizátorokon mért értékekkel17.
Elmondható tehát, hogy a kísérleti paraméterek helyes megválasztásával az
impregnálás is alkalmazható kis szemcsemérető hordozós arany katalizátorok elıállítására.

8

2.1.3. Közvetlen anioncsere (Direct Anionic Exchange, DAE)
A módszer alapja az arany komplex és a felületi hidroxil-csoportok között lejátszódó
ioncsere. Ennek során az arany-hidroxo-kloro komplex hidroxil-csoportjai vízkilépés mellett
reagálnak a felületi OH2+ csoportokkal, aminek következtében a komplex a felülethez
kötıdik21. Az ioncsere feltétele az, hogy az arany oldat pH-ja alacsonyabb legyen a hordozó
fém-oxid izoelektromos pontjánál22. Ez két szempontból fontos: egyrészt ekkor a felületi
OH2+ csoportok koncentrációja megnı, másrészt arany-hidroxo-kloro komplex ionok
képzıdnek az AuCl4- komplex ion hidrolízise révén. A hidrolízis során képzıdött komplex
ionok relatív koncentrációját az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra. Az arany komplexek relatív egyensúlyi koncentrációja 2,55 x 10-3 M HAuCl4
oldatban23.
A módszer hatékonyságát a pH megfelelı beállításán túl, az arany oldat
koncentrációja, a hımérséklet, valamint a mosó folyadék típusa határozza meg24. Ammónia
oldat alkalmazása a mosásra víz helyett sokkal kisebb arany nanorészecskék kialakulásához
vezet a kalcinálás után, de meg kell említeni, hogy az ammónia oldattal végzett mosás kb.
30% arany tartalom csökkenést eredményez a vizes mosáshoz képest25.

2.1.4. Leválasztás-lecsapás (Deposition-precipitation)
A leválasztás-lecsapás során, az elmélet szerint, a fémprekurzor hidroxidja válik le a
folyadékban szuszpendált szilárd hordozóra26,27. A módszert széles körben alkalmazzák kis
szemcsemérető hordozós arany katalizátorok elıállítására. A legalkalmasabb hordozó
anyagok azok a fém oxidok, melyek izoelektromos pontja 5-nél nagyobb, úgymint a
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magnézium-oxid, a titán-dioxid, az alumínium-oxid, a cirkónium-oxid és cérium-oxid. Az
alacsony

izoelektromos

ponttal

rendelkezı

oxidok

esetén

(szilícium-dioxid,

aluminoszilikátok, volfrám oxid, aktív szén) a módszer nem vezet jó eredményre5.
A leválasztás-lecsapás rendszerint a következı lépésekbıl áll: a hordozót a HAuCl4
vizes oldatához adják, majd a pH emelése következik, általában 7-8 körüli értékre, NaOH
vagy Na2CO3 oldat hozzáadásával. A megfelelı pH beállítása után 1 óra keverés következik
70-80 °C-on, majd mosás 50 °C-os vízzel - a nátrium és a klorid ionok eltávolítása érdekében
-, szárítás 100 °C-on és kalcinálás magasabb hımérsékleten, levegıben10.
Az

alap

módszernek

számos

változata

28

ismert.

A

katalizátor

29

elıállítás

30

szobahımérsékleten is végezhetı , a lecsapószer lehet karbamid és ammónia is .
Annak ellenére, hogy ez a legszélesebb körben alkalmazott katalizátor-elıállítási módszer, az
arany leválás mechanizmusa még nem teljesen ismert. Az elmélet szerint arany hidroxid válik
le a hordozóra, ami azért kétséges, mert nem képzıdik Au(OH)3 a 3-tól 10-ig terjedı pH
tartományban (lásd.: 1. ábra)23,10.

Azt találták, hogy Au/TiO227,31,32 és Au/Al2O333

katalizátorok elıállítása során az arany leválasztás maximális hatásfoka 60-70% körül
ingadozott. Az arany leválás mértéke mindkét hordozó esetében az IEP környékén illetve
alatta volt maximális, míg magasabb pH tartományban a felülethez kötött arany mennyisége
nagymértékben csökkent, ami a felületi hidroxil-csoportok számának csökkenésével
magyarázható, hiszen az IEP fölött a felületen a negatív töltéső felületi helyek száma
növekszik meg. Az arany szemcsemérete a pH növelésével csökkent27.
A kísérleti tapasztalatok alapján, a következı felületi reakció (1) játszódhat le a
leválasztás-lecsapás során TiO2 hordozón, az izoelektromos pont környékén34,32:
TiOH + [AuCl(OH)3]- → Ti-O-[Au(OH)3]- + H+ + Cl-

(1)

Röntgenabszorpciós spektroszkópiai mérések alátámasztották a komplex jelenlétét a felületen:
az Au3+ ion koordinációs száma 4 volt, és az elsı koordinációs szférában klór nem volt
kimutatható, csak oxigén34. A komplex szerkezetének teljes felderítése nem egyszerő, hiszen
a felületi arany fázis nem kristályos, és az olyan hatékony felületanalitikai módszer, mint a
röntgenabszorpciós spektroszkópia sem szolgáltat információt az arany ionok második
koordinációs szférájában elhelyezkedı atomokról.
Karbamid lecsapószer alkalmazása során az arany leválása a fentiektıl eltérı módon
játszódik le. Az arany komplex lecsapása mindig magasabb hımérsékleten (70-80 °C)
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történik, ugyanis a pH emelése a karbamid hidrolízise révén következik be, melyet a
következı egyenlet (2) szemléltet:
CO(NH2)2 + 3 H2O → CO2 + 2 NH4+ + 2 OH-

(2)

Karbamid alkalmazása során minden esetben narancssárga komplex lecsapását figyelték meg,
melynek kémiai összetételét az AuN2,2O1,2C0,9H4,2Cl0,1 szerkezeti képlettel írták le34. A
karbamid narancssárga színő komplexet alkot az arany-tetratraklorid ionnal, ami magasabb
hımérsékleten a következı egyenlet (3) szerint bomlik35:
90 °C
2[Au(karbamid)4]Cl3 x 2 H2O + 7 H2O →

[Au2(NH2)2Cl2(NCO)(OH)] x H2O + 4 HCl +

7 CO2 + 13 NH3

(3)

A karbamidos leválasztás-lecsapás mechanizmusára a következı javaslatot találhatjuk az
irodalomban34: (i) elsı lépésben (alacsony pH-n) az arany-klorid-hidroxid lép kölcsönhatásba
a felületi hidroxil-csoportokkal, (ii) majd ezek a komplexek nukleációs helyként szolgálnak az
arany-karbamid komplex felületi adszorpciója során. A hımérséklet emelésével a felületre
levált komplex hidrolízise következik be.
A módszer alkalmazásával nagyon kis szemcseméret érhetı el. Az arany közel 100%os leválasztása azonban csak meghosszabbított reakcióidı alkalmazásával biztosítható.
2.2. Arany fulminátok
Az arany fulminátok családjába tartoznak azok a vegyületek, melyek aranyat és
nitrogént tartalmaznak. Az elıbbiekben láthattuk, hogy a katalizátor-elıállítás során a klorid
ionok eltávolításának kulcs szerepe van. Arany fulminátok tehát akkor képzıdhetnek, ha a
mosási lépés során ammónia oldat a mosófolyadék, valamint ha a lecsapószer karbamid.
A fulminátok képzıdésérıl szóló tanulmányok meglehetısen szőkszavúak és
következtetéseikben ellentmondásosak. Egy esetben olvashatunk kisebb laborbalesetrıl is36,
de a baleset körülményei nem ismertek. A szerzık hivatkoznak egy, a Nature folyóiratban
megjelent cikkre, ami kimondja, hogy hordozós arany katalizátorok elıállítására nem
alkalmazhatók azok a módszerek, melyek során arany sók és NH4OH egy oldatban vannak
jelen. Ennek oka az, hogy szárítás után a katalizátor robbanásveszélyes arany-nitrogén
vegyületeket tartalmaz, melyek rendkívül érzékenyek, a legkisebb érintésre is37. Mindezek

11

ellenére számos cikkben olvashatunk arany sók és ammónia oldat érintkeztetésérıl, de
robbanást egyik esetben sem tapasztaltak20-22,34.
2.3. Katalizátor elıállítás alacsony IEP hordozókon
Ismert, hogy alacsony izoelektromos pontú (IEP) hordozókon, az általánosan használt
katalizátor-elıállításai módszerek alkalmazásával, úgymint impregnálás38, leválasztáslecsapás Na2CO3-tal31, nem lehet kis szemcsemérető arany katalizátorokat elıállítani.
A probléma megoldására azonban számos módszert javasoltak az irodalomban. Aranyacetilacetonát komplex gázfázisú leválasztásával sikerült nagy diszperzitású Au/SiO2,
Au/MCM-41, Au/SiO2-Al2O3 és Au/C katalizátorokat elıállítani39. A szerzık szerint a
módszer alkalmazásával erıs fém-hordozó kölcsönhatás érhetı el, ami nagymértékben
meghatározza a katalizátorok CO oxidációban mutatott aktivitását. A szolvatált fématomdiszperziós módszert szintén sikeresen alkalmazták Au/SiO2 katalizátorok elıállítására40. Az
így elıállított katalizátorok aktivitása azonos volt a leválasztás-lecsapás alkalmazásával
elıállított katalizátorok aktivitásával, annak ellenére, hogy röntgendiffrakciós vizsgálatok
szerint az arany szemcsemérete 2 nm-nél kisebbnek adódott, míg az utóbbi módszerrel
elıállított katalizátorok átlagos szemcsemérete 15 nm volt. A gázfázisú leválasztás, valamint a
szolvatált fématom-diszperziós technikák nagy hátránya, hogy speciális eszközöket
igényelnek, és az alkalmazott arany prekurzor vegyületek drágák.
A fémredukción alapuló szol-gél módszer a szilícium-dioxid hordozós arany
katalizátorok elıállításának egyik lehetséges módja41. A módszer lényege az arany redukciója,
amely 3-glicidoxipropil csoporttal funkcionalizált szilika gél felületén játszódik le. Más
szerzık arról számoltak be, hogy a Stöber-módszerrel42 elıállított, nem kalcinált szilkagél
felületén adszorbeált ammónium ionok cseréje arany-klorid-hidroxid komplexekkel 96 °C-on
6-8 nm nagyságú arany nanorészecskék kialakulásához vezet43.
A mezopórusos szilika hordozós arany katalizátorok elıállítása kétféle módon
lehetséges: (i) az arany redukciója a funkcionalizált hordozó szuszpenziójában történik,
valamilyen redukálószer segítségével. A kialakuló arany nanorészecskék hordozóhoz való
kötıdését a felületi funkciós csoportok biztosítják44; (ii) a másik esetben a mezopórusos
hordozó szintézise elıre elkészített, nagy diszperzitású arany kolloid oldat jelenlétében
történik45. A szol-gél módszerek hátránya, hogy az arany leválasztása a hordozó anyag
szintézise során történik, így ezek a módszerek nem alkalmazhatók kereskedelmi forgalomban
kapható hordozók esetén.
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A kationos adszorpció hatékony módszer arany nanorészecskék kialakítására alacsony
izoelektromos ponttal rendelkezı oxidok felületén. A pozitív töltéső arany-etándiamin
komplex alkalmazásával lehetséges mind szilícium-dioxid46, mind mezopórusos szilíciumdioxid47 hordozós katalizátorok elıállítása. A folyamat során a pozitív töltéső arany komplex
adszorbeálódik a negatív töltéső szilícium-dioxid felületén. Azt találták, hogy a leválasztott
arany mennyisége nıtt a pH növelésével, és az arany szemcsék mérete azonos volt az
alacsonyabb pH-tartományban elıállított katalizátorok szemcseméretével47.
2.4. Kevert oxid hordozók, kétfémes katalizátorok
A különbözı típusú oxidok keverésének célja a hordozós arany katalizátorok
katalitikus tulajdonságainak javítása. Általában egy inert hordozóra (Al2O3, SiO2) visznek fel
átmeneti fém, vagy alkáli(föld)fém oxidokat. A második oxid koncentrációjától függıen
kialakulhatnak keverék oxidok, ebben az esetben a promotor oxid koncentrációja alacsony,
illetve kettıs oxidok jönnek létre, ha a második fém oxid beépül az eredeti hordozó
kristályrácsába, spinellek vagy perovszkitok alakulnak ki.
A fémoxidok lehetnek szerkezeti promotorok, azaz meggátolják az arany szemcsék
aggregációját, valamit kémiai promotroként is viselkedhetnek, a katalizátor aktivitását
növelhetik az arany részecskék nanokörnyezetének megváltoztatása révén. Kimutatták, hogy
Al2O3 hordozón diszpergált alkáli földfém oxidok, (legnagyobb mértékben a BaO)
stabilizálják az arany nanorészecskéket48,49, míg a CeOx, MnOx, FeOx jelenléte a felületen
valószínőleg az oxigén aktiválásában játszik szerepet50.
Au/SiO2 katalizátorok aktivitása jelentısen megnıtt 6 t% Co hozzáadása után51. A
szerzık azt találták, hogy a kobalt oxidot tartalmazó katalizátoron az arany átlagos
szemcsemérete nagyobb volt, mint az Au/SiO2 katalizátoron, mindezek ellenére az
Au/CoOx/SiO2 katalizátorok esetében a CO teljes átalakulása 77 °C-on bekövetkezett, míg az
Au/SiO2 katalizátoron a 100% konverzióhoz tartozó hımérséklet 527 °C volt. A jelenségre
pontos magyarázatot nem adtak, de az eredményekbıl arra lehet következtetni, hogy nemcsak
az arany szemcsemérete, hanem annak környezete, a hordozó is szerepet játszik az oxidációs
reakcióban.
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2.5. SnO2-tartalmú hordozók elıállítása
2.5.1. Fémorganikus vegyületek reakciója a felületi hidroxil-csoportokkal
A felületi hidroxil-csoportok reakcióképességén alapuló felületi reakciókat széles
körben alkalmazták szilikagél vagy alumínium-oxid módosítására. Például mordenit külsı
felületére trialkil-ón csoportot építettek be, és azt találták, hogy jelentısen módosította annak
lineáris és elágazó láncú paraffinokra vonatkozó adszorpciós kapacitását52.
Ebben a témakörben közölt kezdeti munkák fıképpen a felületi OH-csoportok (vagy a
felületi "aktív" hidrogén) koncentrációjának meghatározására irányultak, azonban keveset
mondtak a létrehozott fémorganikus helyek számáról, természetérıl és szerkezetérıl. Az egy
vagy két felületi oxigénen keresztül rögzített fémorganikus képzıdmény létrejöttéhez vezetı
reakció sebessége jelentıs mértékben függ a felület dehidroxilezettségének mértékétıl is.
A tetraetilónnal lejátszatott irányított felületi reakció felhasználható arra, hogy ónorganikus helyeket építsünk a hordozó felületére. Mint ahogyan már korábban említettem,
ebben a reakcióban a felületi OH-csoportok vesznek részt53-55. A reakcióegyenlet a következı
(4):
x -OH + Sn(C2H5)4 →-Ox-{Sn(C2H5)(4-x)} + x C2H6

(4)

Ezt a reakciót gyakran "ón-kötı" lépésnek nevezik. A képzıdı felületi komplex neve:
elsıdleges felületi komplex (PCS: primary surface complex). Ebben az esetben képzıdı
elsıdleges felületi komplex O-Sn kötést tartalmaz. A felületi reakció követhetıségét a fejlıdı
szénhidrogén detektálhatósága biztosítja. Zeolitok esetén, azok erıs savas jellegének
megfelelıen, a fenti felületi reakció erısen kedvezményezett lehet55.
A maximális ón-hordozó kölcsönhatás érdekében, az ónkötı lépés során a következı
körülményeket kell biztosítani:
1. a tetraalkil-ón vegyületet nagy koncentrációban kell alkalmazni;
2. magas reakcióhımérsékletet kell biztosítani;
3. hosszú reakcióidıre kell törekedni.
Annak érdekében, hogy megkapjuk az SnOx-Al2O3 hordozót, az elsıdleges felületi komplexet
el kell bontani. Ennek bomlása hordozón stabilizált ionos ón kialakulásához vezet. A felületi
reakció ebben az esetben a következı (5):
-Ox- Sn(C2H5)(4-x) + (4-x)/2 H2 → -Ox-Sn + (4-x) C2H6

(5)
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A fejlıdı szénhidrogén mérése itt is lehetıséget ad a felületi reakció követésére.
Az ónkötı lépés és a hidrogénben történı bontás során képzıdött szénhidrogén
mennyiségébıl számított "bevitt" ón mennyisége és az SnOx-Al2O3 katalizátor feltárása után
atomabszorpcióval vagy ICP-OES módszerrel meghatározott ón mennyisége jó egyezést
mutat.
A Szerves Katalízis Osztály korábbi eredményei szerint a 300 °C hımérsékleten,
hidrogén atmoszférában elıkezelt szilikagél szinte inertnek mutatkozott az SnR4-nal
reagáltatva 50 °C-on54. Mások azt találták, hogy a SiO2 felületén a (≡SiO)-(SnR3) kovalens
kötéssel beépülı R3Sn helyek csak 100 °C fölött alakulnak ki56. Az alkil-ligandum hidrogénje
és a felületi O atom között hidrogén híd típusú kötések létrejöttét feltételezték. Ez a fajta
kölcsönhatás megszőnik, amikor az ón-komplex felületi koncentrációját, vagy a hımérsékletet
(>80°C) növeljük. Ezeknek a "hidrogén híd"-típusú kötéseknek a természete még nem
+

-

tisztázott pontosan. Mivel az alkánok C-H kötései általában gyengén polarizáltak (C -H )
elképzelhetı, hogy az erısebben polarizált felületi szilanol csoportok fordított polarizációt
-

+

hoznak létre rajta (C -H ) ami magyarázatul szolgálhat a hidrogén hidak kialakítására56.
A szilikagél felületére kötött ≡Si-O-Sn(n-C4H9)3 felületi fémorganikus képzıdmény
reakcióképességét növekvı hımérsékleteken végzett hıbontás során vizsgálták (6)-(8)56:
150-275 °C

≡Si-O-SnBu3 + ≡Si-OH → (≡Si-O)2-SnBu2 + n-C4H10

(6)

150-350 °C

(≡Si-O)2-SnBu2 + ≡Si-OH → (≡Si-O)3-SnBu + n-C4H10

(7)

>250 °C

(≡Si-O)3-SnBu + ≡Si-OH → (≡Si-O)4-Sn + n-C4H10

(8)

Érdemes megjegyezni, hogy a szilikagél hordozóval ellentétben az alumíniumoxidhordozó jóval nagyobb aktivitást mutatott a tetraetilónnal végbemenı reakcióban. A
Szerves Katalízis Osztály eredményei szerint53 az ónmegkötési reakció lejátszódása erısen
függött a hordozó termikus elıkezelésének hımérsékletétıl.
2.6. CO oxidáció
A kiterjedt kutatások ellenére a hordozós arany katalizátorok CO oxidációban mutatott
katalitikus aktivitásának természete nem ismert pontosan. Az irodalomban számos egymásnak
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ellentmondó tanulmány található, ezért a közölt eredmények értelmezése és értékelése nagy
körültekintést igényel.
A témával foglalkozó közlemények a következı kérdések köré csoportosíthatók:
•

Hogyan befolyásolja a hordozó fémoxid típusa az arany részecskék aktivitását?

•

Hogyan befolyásolja az arany részecskék szerkezete és mérete a katalitikus aktivitást?

•

Milyen az arany nanorészecskék aktív helyeinek töltésállapota?

•

A minek köszönhetı a reaktáns elegyben levı vízgız promotor hatása?

Fontos hangsúlyozni, hogy ezeket a kérdéseket nem lehet élesen elkülöníteni egymástól. A
hordozó típusa az alkalmazható elıállítási módszert és az Au-prekurzor típusát is
meghatározza, melyek közvetett módon befolyásolják az arany nanorészecskék méretét,
alakját és töltését.
Az arany katalizátorok viselkedésének megértését tovább nehezíti, hogy az aktív
helyek reakció közben is változhatnak, átalakulhatnak.

2.6.1. A hordozó típusának hatása
Az arany nanorészecskék CO oxidációjában mutatott aktivitására vonatkozóan a
hordozó hatásának megítélése az irodalomban nem egységes. A hordozóként alkalmazott fém
oxidok legfontosabb jellemzıje a fajlagos felület, és a hordozó redukálhatósága. A nagy
felülető hordozókon a kis arany részecskék távolabb helyezkedhetnek el egymástól, ennek
következtében termikus stabilitásuk nı, a részecskék kisebb valószínőséggel aggregálódnak.
Ha jól meggondoljuk, a hordozó nagy fajlagos felülete csak nagy arany tartalom esetén játszik
szerepet. Kis arany tartalom esetén (1 t%) ha a részecskék mérete 2 nm és FCC rácsot
tételezünk fel, a nanorészecskék által elfoglalt terület kb. 0,01 m2, ami egy 50 m2/g felülető
hordozó esetén kisebb, mint 0,02 %-os felületi hányadot jelent57.
A redukálhatóság szempontjából megkülönböztethetünk aktív és inaktív hordozókat.
Az aktív hordozók (redukálható fémoxidok, pl.: Fe2O3, CeO2, TiO2) részt vehetnek az oxigén
aktiválásában, illetve rácsoxigénjük kilépésével növelhetik a katalizátorok aktivitását. Az
inaktív hordozók (nem redukálható fémoxidok, pl.: Al2O3, SiO2, MgO) ilyen jellegő
aktiválásra nem képesek, mindezek ellenére nagy aktivitású Au/Al2O3 katalizátorok
elıállítása is lehetséges58,7, de ennek ellenkezıje is igaz48. Az eltérı és ellentmondó
eredmények valószínőleg a katalizátor mérgezıdésébıl is adódhatnak, amit feltehetıen az
elıállítási lépés

után a

felületen maradt klorid ionok okoznak. A fémoxidok

redukálhatóságának hatása azonban nem teljesen egyértelmő, hiszen a fémoxidok redukciója
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általában magas hımérsékleten játszódik le. A könnyen redukálható CeO2 esetén is kétséges,
hogy szobahımérsékleten a hordozó oxigénjének mobilitása elegendı-e ahhoz, hogy
jelentısen befolyásolja az oxidációs folyamatot.
A hordozó szerepe valószínőleg abban áll, hogy szerkezete, felületi tulajdonságai
révén (rácsszerkezet, hibahelyek, OH-csoportok koncentrációja) és az ennek következtében
fellépı elektromos kölcsönhatás útján befolyásolja az arany nanorészecskék töltésállapotát,
illetve szerkezetét. Tökéletes MgO (001) felületre leválasztott Au8 nanoklaszterek inaktívnak
bizonyultak CO oxidációban, míg hibahelyeket tartalmazó hordozóra felvitt klaszterek
esetében nagy aktivitást figyeltek meg59. Kvantumkémiai számítások igazolták, hogy a
hordozó hibahelyei (F-centrumok) révén elektron többlettel rendelkezı klasztereken az oxigén
aktiválása könnyebben megy végbe59.
A hordozó az arany nanorészecskék termikus stabilitását is befolyásolhatja.
Kimutatták, hogy szilikán kialakított TiO2 vagy Al2O3 monorétegeire, kettıs rétegeire és
vegyes kettısrétegeire felvitt arany nanorészecskék katalitikus tulajdonságai, szemcsemérete,
morfológiája és termikus stabilitása nagymértékben függött a hordozó felületi összetételétıl60.
Mások azt találták, hogy a CO oxidáció, éleken elhelyezkedı Au atomokra vonatkoztatott
sebessége azonosnak adódott Au/TiO2 és Au/MgAl2O4 katalizátorokon, míg ez az érték
sokkal kisebb volt Au/Al2O3 katalizátoron. A hordozó módosíthatja a nanorészecskék alakját,
így az aktív helyek eloszlását, reaktivitását61.
A hordozó más módon is befolyásolhatja a katalizátor aktivitását. A hordozó felületi
OH-csoportjainak illetve víztartalmának és vízhez való affinitásának is jelentıs szerepe lehet
a katalizátor stabilitásában és aktivitásában.

2.6.2. Az aktív helyek oxidációs állapota
Az aktív arany helyek oxidációs állapotára vonatkozó eltérések az irodalomban
valószínőleg a termikus aktiválás során bekövetkezı töltésváltozás és a részecskeméret
megváltozásának köszönhetık.
A hordozó felületére az elıállítás során leválasztott arany komplexek nem mutatnak
katalitikus aktivitást CO oxidációban. A reakció lejátszódásához fémes arany jelenléte
szükséges62. A szerzık arról számoltak be, hogy a CO konverzió TiO2 felületre leválasztott
kiindulási arany komplex (AuOx(OH)(4-2x)(-)) 70%-os redukciója esetén volt a legnagyobb,
80%-os redukció fölött a konverzió kissé csökkent62
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Mások azt találták, hogy a legnagyobb aktivitáshoz az Au(I)-Au(0) állapotok optimális
keveréke szükséges63, de olyan eredmények is találhatók az irodalomban, melyek esetén
fémes arany jelenlétét nem sikerült kimutatni. Ebben az esetben a katalizátor nagy aktivitását
az Au(III) ionok jelenlétének tulajdonították64. Ezekkel az eredményekkel ellentétben
XANES spektroszkópiai vizsgálatok arra vezettek, hogy az arany kis része fémesnél
alacsonyabb oxidációs állapotban van, vagyis negatív töltéssel rendelkeznek65.
Cérium-oxid hordozón az arany mindhárom töltésállapotát (Au(III), Au(I), Au(0))
detektálták, a fémes arany részarányának növekedésével csökkent a CO konverzió66. Fe2O3
hordozó alapos vizsgálata során kiderült, hogy az Au(I) ionoknak kitüntetett szerepe van,
nemcsak

a

CO

alacsony

hımérséklető

oxidációjában,

hanem

a

krotonaldehid

hidrogénezésében is67.
Au7 klaszterekkel végzett DFT számítások azt mutatták, hogy oxidált TiO2 (110)
felületre leválasztott klaszterek pozitív töltéssel rendelkeznek, ami Au-O és Au-OH adhéziós
kötések kialakulásának köszönhetı, továbbá a CO oxidáció aktiválási energiája kicsinek
adódott az ilyen klasztereken, ami azt sugallja, hogy az Au(I) jelenléte fontos az oxidáció
szempontjából68.

2.6.3. A víz jelenlétének hatása
A reakcióelegyben levı vízgız növeli a hordozós arany katalizátorok CO oxidációban
mutatott aktivitását. A víztartalomtól függıen a katalizátorok aktivitása akár 4 nagyságrenddel
is nıhet, függetlenül a hordozó jellegétıl69,70. A víz valószínőleg kettıs szerepet játszik a CO
oxidációs reakcióban: (i) növeli az aktív helyek számát illetve (ii) regenerálja azokat.
Au/Al2O3 katalizátoron végzett termikus kezelések hatását vizsgálva kimutatták, hogy száraz
O2 vagy He már 100 °C-on dezaktiválja a katalizátort, mely aktivitása visszaállítható
szobahımérsékleten, vízgızzel telített gázban történı 10 perces kezeléssel. A katalizátorok
alapos vizsgálata (TPR, EXAFS, XANES) reakció elıtt és után, nem vezetett eltérı
eredményekhez, azaz az Au nanorészecskék oxidációs állapota és szemcsemérete nem
változott meg71. A szerzık az alacsony hımérséklet miatt kizárták a hordozó
dehidroxilezıdésének lehetıségét és a 2. ábrán bemutatott modellt javasolták57:
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2. ábra Az aktív helyek modellje57
A modell szerint az aktív helyek arany atomok és arany(I) ionok OH-csoportokkal alkotott
együttesébıl épül fel. A termikus dezaktiválódás ezeknek a felületi hidroxil-csoportoknak az
átalakulásával magyarázható, mely átalakulás kétféleképpen történhet:
•

Dehidroxilezıdés két Au-OH csoport között:
2 Au-OH ↔ Au-O-Au + H2O

•

(9)

Au-OH csoportok reakciója a hordozó hidroxil-csoportjaival:
Au-OH + S-OH ↔ Au-O-S + H2O

A

vízkilépéssel

kialakuló

határfelületi

képzıdmények

(10)
azonban

víz

hatására

visszaalakulhatnak.
Bár ez az aktív hely modell egyezik a kísérleti megfigyelésekkel és hasonló a mások által az
irodalom áttekintése alapján javasolt modellhez, az Au(I) helyeket a szerzıknek eddig még
nem sikerült kísérletileg kimutatni, koncentrációjuk valószínőleg a detektálási határ alatt van.
Ez alapján az is lehetséges, hogy az OH-csoportok nem kationos arany részecskékhez
kötıdnek, hanem koordinatíve telítetlen Au atomokhoz.
Haruta és munkatársai szerint a reakcióelegyben levı víz az oxigén aktiválásában
játszik fontos szerepet, amit a következı reakciósémával szemléltettek (11)-(12) (p:
perimeter-részecske határfelület; s: support-horodzó)70:
O2(p) + H2O(s) → O*(p) + 2 OH(p)
2 OH(p) → O* (p) + H2O(s)

(11)
(12)

2.6.4. A CO oxidáció kinetikája és a javasolt mechanizmusok
Az irodalomban sajnos csak néhány olyan tanulmány található, mely a CO oxidáció
kinetikájával foglalkozik, ráadásul az eredmények meglehetısen eltérıek. A reaktánsok
rendősége 0,05-0,46 értékek között mozog, ami közepes és erıs adszorpcióra utal. Negatív
rendőséget eddig nem tapasztaltak, tehát egyik reaktáns sem adszorbeál olyan erısen, hogy

19

gátolja a reakciót. A részletes munkák hiányának egyik oka a kísérleti megvalósítás nehézsége
(200 K környékén a hımérséklet nehezen szabályozható, a katalizátorok nagy aktivitása miatt
nehéz a kinetikai tartományban maradni). Az eredmények eltérése származhat az elıállítási
módszerek és a vizsgált katalizátorok különbözıségébıl, a fentebb említett tényezık
(hordozó, elıállítási módszer, stb.) nagymértékben befolyásolják a katalizátorok aktivitását.
Kimutatták továbbá, hogy Au/TiO2 katalizátorokon a reakció valószínőleg különbözı
mechanizmussal játszódik le alacsony és magas hımérsékleteken72. 273 K felett, kinetikai
tartományban mért aktiválási energia 30 kJ/mol körüli értéket vesz fel, habár alacsonyabb
értékek is találhatók az irodalomban73. Szélesebb hımérséklet intervallumban (90-400 K)
Au/TiO2 katalizátorokon végzett mérések 3 kinetikai tartomány létezésére utalnak5,72:
•

300 K fölött a reakciósebességet a diffúzió sebessége határozza meg, ezért az
aktiválási energia értéke alacsony (2 kJ/mol).

•

200-300 K között 30 kJ/mol körül van az aktiválási energia értéke.

•

200 K hımérséklet alatt az Eakt értéke nagyon alacsony (~0 kJ/mol), ami kétféleképpen
magyarázható: a reakcióban keletkezı karbonátok74,75 adszorpciója mérgezi a hordozó
aktív helyeit, a reakció kizárólag az arany nanorészecskék felületén játszódik le, a
nagy aktivitás pedig olyan aktiválódott oxigén molekuláknak köszönhetı, melyek csak
ilyen alacsony hımérsékleten stabilisak.

Az irodalomban fellelhetı egyetlen mélyreható tanulmányban impregnálással elıállított
Au/TiO2 katalizátorokon végzett kinetikai és FTIR mérések eredményeit vetették össze négy
különbözı lehetséges Langmuir-Hinschelwood mechanizmussal76. Ezek a következık voltak:
a) Az O2 disszociatív adszorpciója, a CO és O2 kompetitív adszorpciója, a sebességmeghatározó lépés a CO és O reakciója. A mechanizmus egyféle aktív helyet
feltételez.
b) Az O2 disszociatív adszorpciója, a CO és O2 nem kompetitív adszorpciója, a
sebesség-meghatározó lépés a CO és O reakciója. A mechanizmus kétféle aktív
helyet feltételez.
c) Az O2 nem disszociatív adszorpciója, a CO és O2 kompetitív adszorpciója történik
meg, a sebesség-meghatározó lépés a CO és O2 reakciója (egyféle aktív hely).
d) Az O2 nem disszociatív adszorpciója, a CO és O2 adszorpciója nem kompetitív, a
sebesség-meghatározó lépés a CO és O2 reakciója (kétféle aktív hely).
Az Eley-Rideal mechanizmust, és azt, hogy az egyik reaktáns adszorpciója a
sebességmeghatározó lépés, a szerzık kizárták, ugyanis ennek az a feltétele, hogy a reakció az
egyik reaktánsra nézve elsırendő legyen. Az eredmények a reaktánsok nem kompetitív
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adszorpciójára és az oxigén nem disszociatív adszorpciójára utaltak. Ez egyezett az elméleti
számításokkal, azzal a ténnyel, hogy az O2 parciális nyomása nem gyakorolt hatást a CO
borítottságra, valamint ESR spektroszkópiai eredmények sem támasztották alá az oxigén
disszociatív adszorpcióját77. A javasolt mechanizmus szerint a szén-monoxid az arany
nanorészecskén, az oxigén a fém-hordozó határfelületen adszorbeálódik és aktiválódik.
Az irodalomban eddig javasolt mechanizmusok két nagy csoportra oszthatók:
(i)

a reakció kizárólag az arany nanorészecskén játszódik le;

(ii)

a reakcióban a hordozó is részt vesz. Ez megvalósulhat közvetlen módon: a
hordozó oxigénje részt vesz a reakcióban (Mars-van Krevelen mechanizmus),
illetve közvetett módon: a hordozó megváltoztatja az arany nanorészecskék
szerkezetét, töltését, hibahelyein az oxigén aktiválódik.

Az elıbbi mechanizmus azokat az eseteket foglalja magában, melyeknél a kis
koordinációs számmal rendelkezı Au atomok az aktív helyek, ami az Au részecskék
méretébıl és szerkezetébıl adódik78. Pásztázó alagút mikroszkópiás és spektroszkópiás
mérések szerint, titán-dioxidon létrehozott arany nanorészecskék közül a két atomi rétegbıl
álló részecskék mutatták a legnagyobb aktivitást CO oxidációban78. Gázfázisú arany
klasztereken (Au2- - Au20-) végzett CO oxidációs kísérletek során az összes klaszter aktívnak
bizonyult79,80. A reakció nem kompetitív, hanem kooperatív adszorpció útján játszódik le. A
kooperatív adszorpció során elıször a CO adszorbeál, ami σ-elektronátmenet révén elektron
többletet indukál egy szomszédos Au atomon, amelyen az oxigén O2- formájában
adszorbeál81,82. Elméleti számítások szerint, MgO-on diszpergált Au12 és Au34 nanorészecskék
lépcsıs Au(211) és Au(221) felületén a CO oxidáció Eley-Rideal mechanizmus szerint
játszódik le83. Eszerint, az elsı lépésben a gázfázisú oxigén reagál az adszorbeált és aktivált
szén-monoxiddal, egy metastabil O-O-CO átmeneti komplex képzıdésén keresztül. A
felületen maradó aktivált oxigén pedig gyorsan reagál egy gáz fázisból érkezı CO
molekulával.
Azok a reakciómechanizmusok, melyekben a hordozó is részt vehet, sokkal
bonyolultabbak, ugyanis a hordozó többféle szerepet is játszhat (lásd.: korábban). Az AuAu(I)-OH (2.ábra) aktív hely-együttest feltételezı mechanizmus57 során az elsı lépés az O2
disszociációja, ami rendkívül ellentmondásos84. A CO reakciója hidroxikarbonil komplex
képzıdésén keresztül játszódik le. Egy másik, irodalmi megfigyelések összegzése után
javasolt mechanizmus szerint az aktív arany nanorészecskék Au(0) és Au(III) ionokból
épülnek fel85. Az arany ionok „kémiai ragasztó”-ként hatnak a részecske-hordozó
határfelületen. A katalizátor aktivitása nagymértékben függ a fémes és ionos arany
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egymáshoz viszonyított arányától. A reakció elsı lépésében az aranyon adszorbeált CO
komplexet képez a nanorészecske határfelületén elhelyezkedı OH-csoporttal (ami vagy a
hordozóhoz, vagy a határfelületi Au(III) ionhoz kapcsolódik). Kialakul egy karboxilát
komplex, amely ezt követıen egy szuperoxid ionnal reagál, és szén-dioxid keletkezik, és a
kezdeti felületi hidroxil-csoport regenerálódik. A szuperoxid ion a hordozó hibahelyein (Fcentromokon) adszorbeált oxigén molekulákból alakul ki.
Mások által kidolgozott elmélet szerint az oxigén a fémen és fém-hordozó
határfelületén is képes adszorbeálódni. A CO oxidációja a határfelületen következik be, ami a
sebességmeghatározó lépés. A disszociált oxigén molekula megmaradó atomja gyors reakció
révén reagál egy másik szén-dioxid molekulával86.

A CO heterogén katalitikus oxidációja lényegében az oxigén disszociációja révén játszódik le,
és hogy ez hol, és hogyan történik, nincs pontos és egységes kép az irodalomban. Általánosan
elfogadott tény, hogy a redukálható oxidok a legjobb katalizátorhordozók, valamint az, hogy
az 5 nm-nél kisebb arany nanorészecskék a legaktívabbak a CO oxidációjában.

3. Célkitőzések
Munkám célja arany katalizátorok elıállítása és tanulmányozása volt CO oxidációs
reakcióban. Célom volt továbbá olyan katalizátor-elıállítási módszer, vagy módmódszerek
kidolgozása, melyek alkalmazásával a katalizátorok arany tartalma reprodukálható.

Célul tőztem ki annak felderítését, hogy egy könnyen redukálható fém-oxid nagy felülető nem
redukálható oxidokon diszpergálva milyen hatást fejt ki az arany katalitikus tulajdonságaira.
Könnyen redukálható fém oxidnak az ón-oxidot választottam, mert könnyebben redukálódik,
mint a titán-dioxid, és fémorganikus ón vegyületek felhasználásával valamint a felületi
fémorganikus kémia alkalmazásával nagy diszperzitású ón-oxid fázis alakítható ki a felületen,
klorid ionok bevitele nélkül. Nagy felülető, nem redukálható hordozónak alumínium-oxidot és
szilícium-dioxidot választottam.

A katalizátorokon vizsgálni kívántuk a reduktív és az oxidatív elıkezelés hatását. Arra
kerestük a választ, hogy a különbözı elıkezelések hogyan befolyásolják az arany
nanorészecskék szerkezetét és töltésállapotát, és ezen keresztül a katalitikus aktivitást. Ennek
érdekében CO oxidációs méréseket, valamint in situ Mössbauer spektroszkópiai, in situ FTIR
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spektroszkópiai és XPS vizsgálatokat végeztünk. A részecskék méretét és szerkezetét
röntgendiffrakció és transzmissziós elektronmikroszkópia segítségével tanulmányoztuk.

Az ón-oxid katalitikus hatásának elıfeltétele a fém-fémoxid, nevezetesen az arany-ón-oxid
kölcsönhatás létrejötte, melynek kialakítása alapvetı célom volt.

4. Kísérleti rész
4.1. Katalizátorok elıállítása
4.1.1. Ón-oxid réteg kialakítása alumínium-oxidon és szilícium-dioxidon felületi
fémorganikus reakciók alkalmazásával
Az általam alkalmazott, irányított felületi reakcióval történı ónfelvitel lépései a
következık voltak:
1. a hordozó termikus elıkezelése,
2. a fémprekurzor (SnEt4) felvitele a felületre, felületi komplex kialakítása adszorpcióval
illetve felületi reakcióval,
3. a fiziszorbeált ónvegyület eltávolítása többszöri, tiszta oldószeres mosással, majd a minta
szárítása dinamikus vákuumban,
4. a felületi komplex bontása.
A katalizátor ténylegesen ható, aktív formája a katalitikus reakciót közvetlenül megelızı
termikus (oxigénes vagy hidrogénes aktiválás) során alakul ki, de ismeretes, hogy a mőködı
katalizátor felületét maga a katalizált reakció is befolyásolja.
Az elıállított katalizátorok óntartalmának meghatározása az ónkötı lépés és az elsıdleges
felületi komplex bontása során fejlıdött két szénatomos szénhidrogének mennyiségének
mérése alapján történt. (A számítások során figyelembe vettük a képzıdı szénhidrogének
(etán, etilén) oldódását az alkalmazott oldószerben.)
A katalizátor-elıállítás részletes leírása:

1. A hordozó termikus elıkezelése
1 g hordozót nitrogén atmoszférában, 30 ml/min áramlási sebesség mellett, 10 °C/min
főtési sebességgel 20 °C- ról 150 °C-ra melegítettem, egy órán keresztül 150 °C-on
tartottam, majd vákumoztam a reaktort. Így a fizikailag kötött vizet eltávolítottam.
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Ezután a hordozót hidrogén atmoszférában, 30 ml/min áramlási sebesség mellett 350
°C-ra főtöttem, és ezen a hımérsékleten tartottam 2 órán keresztül.

2. A fémprekurzor felvitele a felületre, a felületi komplex kialakítása
Az 1. pont szerint elıkezelt hordozót argon atmoszféra alatt az üvegreaktorba
töltöttem. A felületi reakció folyadékfázisban játszódott le. Felhasználás elıtt az
alkalmazott

oldószert

(dekán)

oxigénmentesítettem:

cseppfolyós

nitrogénben

fagyasztottam, majd vákuumos szívatás alatt lassan felmelegítettem. A folyadékot
rátöltöttem a hordozóra, majd beállítottam a minden esetben alkalmazott 150 °C
reakcióhımérsékletet. Ezután a gáztérbe kis parciális nyomású hidrogént juttattam. A
felületi reakció az ónvegyület (tetraetilón) injektálásával és a keverés egyidejő
bekapcsolásával indult. A felületi reakciót a reaktortérbıl gáztömör fecskendıvel vett
25 és 50 µl-es gázminta gázkromatográfiás elemzésével követtem. A reakciót és a
mintavételt két óra elteltével leállítottam.
3. A minta mosása
A felület reakció után a katalizátort 4x10 ml tiszta oldószerrel 10-10 percig mostam az
ónkötı lépés hımérsékletén, majd 3x5 ml hexánnal 5-5 percig 50 °C-on. Ezután a
mintát 50 °C-on 1 órán keresztül vákuumban (5 torr) szárítottam.
4. A felületi komplex bontása
A felületi komplex bontása hımérséklet-programozott reakcióban (TPR) hidrogén
atmoszférában történt. A hidrogén áramlási sebessége 30 ml/min volt. A módosított
hordozót 5 °C/min főtési sebességgel melegítettem 20 °C-ról 400 °C-ra. A
reaktortérbıl kétpercenként mintát vettem, a mintaadagolást a gázkromatográfhoz
csatlakozó speciális hatágú mintavevı csap biztosította.
A hordozók ónnal történı módosítása után a felületen levı fémorganikus komplexek
bontására oxigén atmoszférában történı felfőtést alkalmaztam. Az oxigénben történı
bontás fıként CO2-t eredményez, de nyomnyi CO, etán és etilén is megjelenhet. A
felületi komplex oxigén atmoszférában történı termikus bontásának módszerét a
Szerves Katalízis Osztályon dolgozták ki53,87. A módszer lényege, hogy a
reakciókörülményeket (gázáramlás, bemért anyagmennyiség, főtési sebesség) úgy kell
beállítani, hogy a bontás során minimalizáljuk a képzıdı szénhidrogének
mennyiségét,

mert

az

utóbbiak

readszorpciója

a

katalizátor

felületének

dezaktiválódásához vezethet. Jelen munkában a módosított hordozókat levegıáramban
30 ml/min áramlási sebesség mellett, 5 °C/min főtési sebességgel 150 °C-ra főtöttem,
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1 órán keresztül 150 °C-on tartottam, majd a következı lépcsıben 250 °C-ra főtöttem,
1 órán keresztül 250 °C-on tartottam, végül 350 °C-ra főtöttem és 2 órán keresztül 350
°C-on tartottam. Az így kapott, ón-oxidot tartalmazó mintákra vittem fel az aranyat, a
késıbbiekben leírtak szerint.

4.1.1.1. Az Sn-tartalom meghatározása
Az ónfelviteli lépés és az ennek során kialakult elsıdleges felületi komplex bontásakor
fejlıdött szénhidrogének mennyiségébıl számított óntartalom mellett a minták óntartalmát
ICP-OES technikával is meghatároztuk. A méréshez a következı feltárási módot
alkalmaztam: 0,05 g hordozót 300 °C hımérsékleten 2 órán át kalcináltam, majd a minta
exszikátorban hőlt szobahómérsékletre. Ezek után a mintát 3 cm3 cc. HF-ban oldottam, majd
feloldottam 1g bórsavat, és az így keletkezett oldattal (~50 cm3) a minta hidrogén-fluoridos
oldatát mérılombikba mostam.

4.1.1.2. Ónfelvitel Büchi Syncore reaktorrendszerben
A Büchi Syncore reaktorrendszer egy olyan készülék, amely 24 különbözı reakció
egyidejő kivitelezését teszi lehetıvé. A rendszer egy 24, egyenként 30 cm3-es kémcsövet
tartalmazó alapból és különbözı feltétekbıl épül fel. A kémcsöveket tartó alaplemez főthetı,
maximális hımérséklete 150 °C, a reakcióelegyek egyidejő keverése az alap excentrikus
mozgása révén valósul meg. A készülékhez szerelhetı reflux-feltét, valamint egy záró fedél,
amely inert gázok bevezetését teszi lehetıvé .
Az ónfelvitel ebben az esetben a fentiektıl eltérı volt, abban a tekintetben, hogy a
szilícium-dioxidot nem kezeltem elı, és az tetraetilón felületi reakciója során képzıdı
szénhidrogének mennyiségének meghatározására nem volt lehetıség.
A felületi reakció során oldószerként dodekánt alkalmaztam, minden kémcsıbe 10 mlt töltöttem. Ezután következett a 0,5 g szilícium-dioxid bemérése, minden egyes reaktorba. A
megfelelı mennyiségő tetraetilón beadagolását követıen a reaktort lezártam, és a gázteret
nitrogénnel öblítettem, majd folyamatos keverés mellett felfőtöttem a rendszert 140 °C-ra, és
ezen a hımérsékleten tartottam 20 órán keresztül. Miután a reaktorok lehőltek
szobahımérsékletre, az anyagokat 3x10 ml hexánnal 50 °C-on mostam, majd a reaktorban 60
°C-on 20 órán keresztül szárítottam.
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4.1.4. Alumínium-oxid hordozós arany katalizátorok elıállítása
4.1.4.1. Közvetlen anioncsere (Direct Anionic Exchange, dae)
A célom 3 tömegszázalék aranytartalmú katalizátorok készítése volt. Az elıállítási
mővelet során 0,5 g alumínium-oxidot (CK-300, fajlagos felület: 200 m2/g) vagy óntartalmú
alumínium-oxidot 5x10-4 M-os hidrogén-tetrakloro-aurát oldatban szuszpendáltam, mely pHját 4 és 5 közötti értékre állítottam be (0,1 M) Na2CO3 oldat hozzáadásával. Ezek után a
szuszpenzió feletti gázteret vízsugárszivattyúval leszívattam, annak érdekében, hogy az
oldatból az arany vegyület diffúzióval bejusson a hordozó pórusaiba. Ezek után a
szuszpenziót tartalmazó lombikot 80 °C-os vízfürdıbe helyeztem, majd kevertettem 1 órán
keresztül. Ezek után 15 percen át tartó ülepítés, majd dekantálás következett, majd a
visszamaradó szilárd anyagot 20 cm3 4M-os ammónium-hidroxid oldattal, és ezt követıen
3x20 cm3 deionizált vízzel mostam. A mosás után a szilárd anyagot leszőrtem, és 60 °C-on
szárítottam 12 órán át. A katalizátorok aktiválása minden esetben a CO oxidációs reakciók
elıtt történt.

4.1.4.2. Leválasztás-lecsapás karbamiddal (Deposition-precipitation with urea, dpu)
A folyamat során 0,5 g hordozót 5x10-4 M HAuCl4 oldatban szuszpendáltam, majd
százszoros feleslegben (0,45 g) karbamidot adtam az oldathoz, ezzel egy idıben a lombikot
tartalmazó vízfürdı főtését elindítottam és miután a hımérséklet elérte a 80 °C-ot, az oldatot a
karbamid teljes bomlása érdekében 3 órán keresztül kevertettem. A felfőtés során a hordozó
oxid színe narancssárgára, majd fokozatosan, a keverés végére sárgára változott. Ezek után az
oldatot centrifugáltam, és a szilárd anyagot háromszor mostam deionizált vízzel. A mosás
után a katalizátor 60 °C-on száradt 12 órán át.
4.1.5. Szilícium-dioxid hordozós arany katalizátorok elıállítása
4.1.5.1. Leválasztás-lecsapás ammónium-hidroxiddal
0,5 g szilícium-dioxidot vagy az ón-oxidot tartalmazó szilícium-dioxidot (Aldrich,
grade 645, fajlagos felület: 300 m2/g) keverés mellett 5x10-4 M-os hidrogén-tetrakloro-aurát
oldathoz adtam, és a szuszpenziót 70 °C-on kevertettem 1 órán át annak érdekében, hogy az
arany oldat a szilícium-dioxid pórusaiba diffundáljon. Ezután az oldatot szobahımérsékletre
hőtöttem, majd intenzív keverés mellett hozzáadtam a megfelelı mennyiségő 4M-os
ammónium-hidroxid oldatot, aminek hatására a sárga színő arany oldat minden esetben
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azonnal elszíntelenedett. Ezután 1 órán át tartó kevertetés következett, majd a szilárd anyagot
centrifugáltam, és háromszor mostam deionizált vízzel. Az katalizátorokat szárítószekrényben
szárítottam 60 °C-on egy 12 órán át át.
A szilícium-dioxid hordozós arany katalizátort karbamidos lecsapás útján is
elıállítottam, a folyamat teljesen azonos volt az alumínium-oxid esetében alkalmazott
módszerrel.

4.1.5.2. Katalizátorok elıállítása felületi redukció alkalmazásával
A módszer lényege az, hogy a szilícium-dioxid felületén diszpergált alacsony
vegyértékő ón ionok vagy atomok képesek az oldatban levı arany-komplex ionok
redukciójára. A megfelelı részfolyamatokhoz tartozó standard elektródpotenciálok88:
AuCl4- + 3e- ↔ Au + 4 Cl-

E0= 1.002 V

(13)

Sn ↔ Sn2+ + 2e-

E0= -0.135 V

(14)

Sn2+ ↔ Sn4+ + 2e-

E0= 0.151 V

(15)

2 AuCl4- +3 Sn ↔ 2 Au + 8 Cl- + 3 Sn2+

(16)

2 AuCl4- +3 Sn2+ ↔ 2 Au + 8 Cl- + 3 Sn4+

(17)

Az alacsony vegyértékő ón ionok a felületi komplex hidrogénben történı bontása során
alakulnak ki. A felületi redukciós módszer elsı lépése során 0,5 g SnEt4/SiO2 hordozó
hımérséklet-programozott bontását végeztem el hidrogénben. A hımérsékletet 20 °C-ról 350
°C-ra emeltem 5 °C/min főtési sebességgel, a hidrogén gáz áramlási sebessége 30 ml/min
volt. A mintát hidrogénáramban hőtöttem szobahımérsékletre. Ezután az anyagot argon
atmoszféra alatt, keverés mellett az elıre elkészített 5x10-4 M-os savas (pH=3) vagy
ammónium-hidroxiddal lúgosított (pH=8) HAuCl4 oldatba adagoltam. Az arany redukciója
mindkét esetben pillanatszerően játszódott le, savas oldat esetén az anyag sötét bíbor színő
lett, míg lúgos arany oldat esetén világosbarna színő anyagot kaptam. Egy óra keverés után a
szilárd anyagot centrifugáltam, háromszor mostam deionizált vízzel, majd 60 °C-on
szárítottam 12 órán keresztül.
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4.2. Vizsgálati módszerek
4.2.1. Hımérséklet-programozott CO oxidáció és katalizátor stabilitási vizsgálatok
A

CO hımérséklet

programozott oxidációját ASDI-RXM-100 többfunkciós

katalizátorvizsgáló készülékben hajtottuk végre. A mérés során a CO átalakulását követtük a
hımérséklet függvényében –30 °C-tól 270 °C-ig, a főtési sebesség 5 °C/min volt. A
vizsgálatok során a bemért katalizátor tömege minden esetben 75 mg, a gázelegyben a
reaktánsok parciális nyomása 16 torr CO és 44 torr O2 volt. Vivıgázként héliumot
alkalmaztunk, 70 ml/min áramlási sebességgel. A mérések elıtt a katalizátorokat áramló
hidrogén vagy oxigén atmoszférában kezeltük 350 °C-on, egy órán keresztül. Az elıkezelés
során a gáz áramlási sebessége 50 ml/min, a főtési sebesség 10 °C/min volt.
A katalizátor stabilitási vizsgálatok izoterm körülmények között történtek, a fentebb
említett kísérleti paraméterek alkalmazásával.
A víz hatásának vizsgálata során a gázvezetékbe injektort építettünk be, majd a
gázáramba meghatározott idıközönként 5 µl deionizált vizet injektáltunk.
A mérések során a reaktorból kilépı gázelegyet tömegspektrométerrel elemeztük.
4.2.2. Hımérsékelt-programozott redukció (TPR)
A katalizátorok és a hordozó anyagok hımérséklet-programozott redukcióját a fent
említett ASDI-RXM-100 készülékben végeztük. A mérés során 100 mg anyagot helyeztünk a
berendezéshez csatlakoztatott csıreaktorba. Ezután a mintát 1 órán át 80 °C-on Ar áramban
tartottuk, majd szobahımérsékletre hőtve a rendszert, az átáramló gázt 5,2 % H2/Ar elegyre
cseréltük, melynek áramlási sebességét 50 ml/min értékre állítottuk be. Ezt követıen a reaktor
hımérsékletét 600 °C-ra emeltük, 10 °C/min főtési sebességgel. A TPR során fogyott
hidrogén mennyiségét tömegspektrométerrel detektáltuk.
4.2.3. Kinetikai vizsgálatok
A reakciókinetikai vizsgálatokat 16-csatornás reaktorban89 végeztük, légköri
nyomáson. A reaktor minden csatornájába 30mg katalizátort mértem be. A kinetikai adatok
reprodukálhatóságának érdekében a mérések elıtt a katalizátorokon a reakcióelegyet
(pCO=pO2=2 kPa, T=90 °C) áramoltattuk át 6 órán keresztül. A kezdeti reakciósebességek
meghatározása a CO2 képzıdés – kontakt-idı összefüggés mérési pontjaira illesztett
másodfokú függvény nulla tartózkodási idıre való extrapolálása útján történt. A látszólagos
aktiválási energia meghatározása során a kezdeti reakciósebességet meghatároztuk 45, 50, 75,
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90 °C-on, míg a reakcióelegy áramlási sebességét változtattuk (50, 60, 75, 100 ml/min)
minden egyes hımérsékleten.
A reaktánsok rendőségének meghatározása során az egyik gáz parciális nyomását
változatlanul hagytuk (2 kPa He vivıgázban), a másik gáz parciális nyomását pedig 1, 1,5, 2,
2,5 kPa értékekre állítottuk be. A gáz áramlási sebessége a fent megadott értékek szerint
változott minden egyes parciális nyomás értéken. A mérések 90 °C-on történtek. A reaktánsok
rendjét a kapott ln(kezdeti sebesség) és ln (parciális nyomás) pontokra illesztett egyenesek
meredeksége adta.
4.2.4. Transzmissziós elektronmikroszkópiás vizsgálatok
A transzmissziós elektronmikroszkópiás felvételek MORGAGNI 268D TEM (100 kV;
W katód) típusú készülékkel készültek. A mintaelıkészítés során a katalizátorokat
megporítottuk, majd 1 ml abszolút etanolban szuszpendáltuk. A szuszpenziót szénborítású,
réz mintatartó rácsra cseppentettük, majd szárítottuk. A katalizátorokra jellemzı átlagos
szemcseméretet és méreteloszlást 300-500 részecske megszámlálásával határoztam meg.
4.2.5. Röntgendiffrakciós vizsgálatok
A röntgendiffraktogramokat Philips PW 3710 vezérlıegységő PW 1050 BraggBrentano

parafókuszáló

goniométerő

röntgendiffrakciós készülékkel rögzítettük. A

berendezés réz sugárforrással (CuKα, λ=0,15418 nm) mőködött, grafit monokromátorral és
proporcionális számlálóval volt felszerelve. A diffraktogramokat 0,04° lépésközzel
rögzítettük, értékelésük megfelelı profilillesztéssel történt. Az arany nanorészecskék méretét
az Au(111) reflexióhoz (38° 2Θ) tartozó csúcs félértékszélességének változásából határoztuk
meg, a Scherrer-egyenlet alkalmazásával.
4.2.6. Mössbauer spektroszkópiai vizsgálatok
119

Sn Mössbauer spektrumokat egy „állandó gyorsító” spektrométerrel vettük fel, a

használt forrás Ba119SnO3 volt. A por alakú katalizátorból (1g) préseléssel pasztillát
készítettünk, amit aztán az in situ cellába helyeztünk, amely lehetıséget biztosít a minta
különbözı gázatmoszférában történı kezelésére. A csúcsok értékelése Lorentz modellel
történt, egymást követı iterációk alkalmazásával.
Az elıkezelések hatásának vizsgálata során a spektrumok felvétele 77K-en történt, és a
következı mérési sorozatot hajtottuk végre az óntartalmú hordozón és az óntartalmú hordozós
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arany katalizátoron is: Elıször a friss (elıállítás utáni) minták spektrumait vettük föl, ezt
követte a 1,5 órán át tartó hidrogénes kezelés, 350 °C-on, majd a spektrumok felvétele
következett. Ezek után a mintát levegıben kezeltük 350 °C-on, 1,5 órán át, majd felvettük a
spektrumokat.
Az in situ CO oxidáció során módosított kísérleti sort hajtottunk végre: Elıször
felvettük a friss minták spektrumait, majd a fentiekben leírt módon, hidrogénben kezeltük a
mintát. Ezek után következett az in situ CO oxidáció szobahımérsékleten, melynek során 1:1
arányú CO:O2 elegyet áramoltattunk keresztül a mintán 1,5 órán át, majd felvettük a
spektrumokat 77 K és 300 K-en. A következıkben a mintát szobahımérsékleten redukáltuk
hidrogén áramban 1,5 órán keresztül, majd újabb mérés következett.
4.2.7. Röntgen-fotoelektron spektroszkópiai vizsgálatok
A méréseket egy VG Escalab 200 R spektrométerrel végeztük, amely félgömb
electron-analizátorral

és

Mg-Ka

(1253.6

eV)

sugárforrással

volt

felszerelve.

A

spektrométerhez egy in situ cella is tartozott, ami lehetıséget adott a minták különbözı
gázokban történı elıkezelésére. A spektrumokban az arany és az ón kötési energia értékeit a
szilícium-dioxid hordozó esetén a Si 2p elektronok (103,4 eV), alumínium-oxid esetén az Al
2p elektronok (74,6 eV) kötési energia értékeihez viszonyítottuk. A spektrumokat az
XPSPEAK szoftver segítségével értékeltük, a csúcsok területét a háttér levonása után
illesztéssel számítottuk ki.
A különbözı elıkezeléseknek a katalizátorok aktív fázisainak töltésállapotára
gyakorolt hatását vizsgáltuk. A kísérleti program a következı volt: Elıször a friss minták
spektrumait vettük fel, majd a mintákat 350 °C-on hidrogénben kezeltük 1 órán át és ismét
felvettük a spektrumokat. Ezek után az oxigénes kezelés következett 350 °C-on, majd újra
felvettük a spektrumokat.
4.2.8. Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok
4.2.8.1. CO adszorpció, in situ CO oxidáció
A méréseket Nicolet Impact 400 FTIR spektrométerrel végeztem. A spektrumokat
szobahımérsékleten vettem fel, 200 felvétel átlagolásával, a felbontás 2 cm-1 volt. A megırölt
katalizátormintából ~10 mg/cm2 „sőrőségő” önhordó diszket készítettem, majd a mintát a
cellában áramló hidrogénben, vagy oxigénben kezeltem 350 °C-on, 1 órán keresztül. Az
elıkezelés során az alkalmazott gáz áramlási sebessége 50 ml/min, a felfőtési sebesség 10
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°C/min volt. Az elıkezelés után a cellateret 350 °C-on 30 percig vákumoztam, a főtés
kikapcsolása után a minta vákuumban (~10-6 mbar) hőlt le szobahımérsékletre. A CO
adszorpció vizsgálata során 5 Torr szén-monoxidot engedtem a cellába, és felvettem a
spektrumot 10, 30, 60 perc eltelte után. Ezt követıen a mintát újra elıkezeltem az elıbb leírt
módon, és a CO + O2 elegy (pCO: 4,9 Torr; pO2: 2,7 Torr) adszorpciós spektrumát vettem fel
10, 30, 60, esetenként 120, 180 és 240 perc eltelte után. A spektrumokat az
összehasonlíthatóság érdekében azonos súlyra normáltuk.

5. Eredmények és értékelésük
5.1. Hordozók ónnal történı módosítása
5.1.1. Alumínium-oxid módosítása ónnal
Munkám során kétféle nagy fajlagos felülető inert fémoxiddal, alumínium-oxiddal és
szilícium-dioxiddal, dolgoztam. Az Al2O3 hordozó és az tetraetilón között lejátszódó felületi
reakció paramétereit és eredményeit az 1. táblázatban foglaltam össze. Az ónkötı lépést
minden esetben 150 °C-on végeztem dekán oldószerben.
1. táblázat. Az SnOx-Al2O3 hordozók elıállítása.
Minta
SnEt4
W0
nI
nII
száma
µl
µmol/gcats µmol/gcat µmol/gcat
549
15
2,3
144,5
116,1
548
75
11,8
236,5
329,6
547
150
19,7
534,1
608,3
546
350
74
787,27
708,9
545
700
74,1
866,3
595,2
542
2000
65,0
763,0
593,0
565
6x100
6,1#
917,1
572,4
W0: a felületi reakció kezdeti sebessége;
nI: az ónkötı lépés során keletkezett etán mennyisége;
nII: a hidrogénes bontás során keletkezett etán mennyisége;
X: az ónkötı lépés sztöchiometriája. Számítása: 4*nI/(nI+nII).
tetraetilón molekula mennyi felületi OH csoporttal reagál;
1: óntartalom az ónkötı lépés anyagmérlegébıl;
#
: az elsı felületi reakció kezdeti sebessége

X
2,22
1,67
1,87
2,12
2,37
2,25
2,46

1

Sn
t%
0,77
1,68
3,39
4,44
4,28
4,02
4,42

Megmutatja, hogy egy
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3. ábra. Az egymást követı ónfelvitel során (565 minta) felvett kinetikai görbék (A); A
felületi ónorganikus komplex hımérséklet-programozott redukciója során felvett bontási
görbe (B).
A minták elıállítása során a kiindulási óntartalom növelésével a felületi reakció
sebessége (1. táblázat, W0) is növekedett, nagyobb ónkoncentráció esetén a reakciók közel
azonos sebességgel mentek végbe (542, 545, 546 minták). Ezzel párhuzamosan, a végsı
óntartalom sem nıtt tovább. Kisebb kiindulási ónkoncentrációk esetén az ónvegyület
felülethez történı diffúziója a sebességmeghatározó lépés. Ha az ónkoncentráció magas,
akkor a felületi OH-csoportok száma határozza meg a felületi reakció sebességét. A 3.A ábra
az egymást követı ónfelvitel során kapott kinetikai görbéket mutatja. Az elıállítási folyamat
során mindig azonos mennyiségő ónvegyületet adtam a reaktorba, hat egymást követı lépés
során. Az egyes lépéseket követıen a reakcióelegyet tiszta oldószerre cseréltem, és a gázteret
öblítettem. Az ábrán látható, hogy az elsı felületi reakció sebessége a legnagyobb, ebben az
esetben a legnagyobb a felületi hidroxil-csoportok száma. A reakció az ónvegyület fogyása
miatt kb. 20 perc után lelassul, a gázfejlıdés mértéke csökken, a diffúzió a
sebességmeghatározó lépés. A következı lépések során a felületi reakció sebessége csökken,
egyre kevesebb ónvegyület reagál, a felületi OH-csoportok koncentrációja egyre csökken. Az
ónfelvitel során etilén is keletkezett, elhanyagolható mennyiségben. Az etilén képzıdés
egyrészt

a hordozó

hibahelyein

lejátszódó reakcióval,

másrészt az etil csoport

diszproporcionálódásával értelmezhetı.
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A felületi reakció sztöchiometriája (X) kiszámítható a fejlıdı gázok mennyiségébıl.
Az értékek 2 körül ingadoznak, ami azt jelenti, hogy az tetraetilón a felületi reakció során 2
hidroxil-csoporttal reagál. A reakció során kialakuló felületi képzıdményeket a 4. ábra
szemlélteti.

Sn

Sn

Sn

Sn

Sn

X=1,5

Sn

Sn

Sn

X=2,5

4. ábra. Az ónkötı lépés során kialakult felületi komplexek lehetséges szerkezete.

A 3.B ábrán az 565-ös minta elıállítása során kapott bontási görbék láthatók. Az
etánképzıdés maximuma 250 °C-nál, az etilénképzıdés 350 °C-nál jelentkezett. A hidrogénes
bontás

során

keletkezı

etilén

az

ónorganikus

komplexek

termikus

bomlásának

következménye. A tiszta tetraetilón már 300 °C-on teljesen elbomlik90, az általunk tapasztalt
magasabb bomlási hımérséklet valószínőleg a felületi komplexek nagy diszprezitásával, és
emiatt erıs felületi kötıdésével magyarázható.
Az ónfelvitel anyagmérlegét az ónkötı lépés során fejlıdı, valamint a minta egy
részének hidrogénes bontása során keletkezı szénhidrogének mennyiségébıl határoztuk meg.
A módszer alkalmazásával a maximálisan elérhetı óntartalom 4 tömeg% körül
ingadozott.
A röntgendiffrakciós eredmények azt mutatták, hogy a felületi ónorganikus komplex
oxigénben történı bontása után a felületen kialakult SnO2-nak nincs kimutatható kristályos
szerkezete. Hasonló megállapításokat találhatunk az irodalomban is. SnO2-V2O5/Al2O3
katalizátoron kristályos ón-oxid csak 15 tömeg% felett volt detektálható91. A mi esetünkben a
legmagasabb ón-oxid tartalom 5,37 tömeg% volt (565-ös minta). Az ón-oxidhoz tartozó
reflexiók 600 °C-os kalcinálás után sem voltak kimutathatók.
5.1.2. Szilícium-dioxid módosítása ónnal
A szilícium-dioxid ónnal való módosítását kétféleképpen végeztük. A 2. táblázat a
konvencionális módszerrel elıállított mintákat tartalmazza, míg a 3. táblázatban találhatók a
Büchi-reaktorrendszer alkalmazásával készített minták.
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2. táblázat. Ónnal módosított SiO2 hordozók.
1
SnEt4
W0
nI
nII
X
Sn
t%
µl
µmol/gcats µmol/gcat µmol/gcat
SnOx-SiO2-1 150
0,3
42,2
121,2
1,03
0,5
SnOx-SiO2-2 250
0,5
54,5
193,7
0,87
0,74
SnOx-SiO2-3 500
1,2
98,7
324,7
0,93
1,25
SnOx-SiO2-4 750
1,5
121,8
370,5
0,98
1,46
hordozó mennyisége: 1g; reakcióhımérséklet 150 °C; oldószer: dekán: 10 ml, reakcióidı: 2h.
A hordozót a reakció elıtt nitrogénben 200 °C-on kezeltem 2 órán át.
nI: az ónkötı lépés során keletkezett etán mennyisége;
nII: a hidrogénes bontás során keletkezett etán mennyisége;
X: az ónkötı lépés sztöchiometriája. Számítása: 4*nI/(nI+nII). Megmutatja, hogy egy
tetraetilón molekula mennyi felületi OH-csoporttal reagál;
1: óntartalom az ónkötı lépés anyagmérlegébıl számítva.
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5. ábra. Az ónfelvitel kinetikai görbéi (A); A felületi komplexek bontása során keletkezett
etán (B) és etilén (C) mennyisége.
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A SiO2 módosítása során kapott eredményeket a 2. táblázat foglalja össze. A
szilícium-dioxid kevésbé volt aktív a felületi reakcióban, mint az alumínium-oxid. 1,5 t%
óntartalomnál nagyobb óntartalmat nem sikerült elérni, ami azt mutatja, hogy az általunk
alkalmazott SiO2 hordozó felületén lévı OH-csoportok koncentrációja kisebb, mint az Al2O3
felületén, ami összhangban van az irodalmi adatokkal. Erre utal az is, hogy a felületi reakció
sztöchiometriája 1-hez közeli értéknek adódott, ami azt jelenti, hogy az tetraetilón csak egy
OH-csoporttal reagál.
A különbözı felületi komplexek jelenlétére utal a TPR görbék jellege, melyek az 5.
ábrán láthatók. Szilícium-dioxid esetén az etilénképzıdés maximuma is magasabb
hımérsékleten jelentkezik, mint az alumínium-oxid esetében.
5.1.3. Büchi reaktorrendszer alkalmazása
A Büchi reaktorrendszer alkalmazásával elıállított hordozók adatait a 3. táblázat
foglalja össze. Ebben az esetben a felületi reakció gázkromatográfiával történı követésére
nem volt lehetıség, a levegı kizárását sem tudtuk megoldani a SiO2 reaktorokba történı
betöltése során, ennek következtében a hordozó felületén adszorbeált víz maradt. Ezzel
magyarázható a hosszú reakcióidı (20h) ellenére elért alacsony óntartalom.
3. táblázat. A Büchi reaktorrendszer alkalmazásával elıállított SnOx-SiO2 hordozók.
SnEt4
Snmax
Sna (ICP)
t%
t%
µl
1
Sn25
25
3
0,18
2
Sn50
50
6
0,33
3
Sn75
75
9
0,44
4
Sn100
100
12
0,57
5
Sn125
125
15
0,67
6
Sn150
150
18
0,84
Snmax: az adott mennyiségő ónvegyület hozzáadásával elérhetı maximális óntartalom
a: ICP-OES módszerrel meghatározott óntartalom.
A SiO2 tömege minden esetben 0,5 g volt.
No.

minta

Az elıállított minták esetében vizsgáltuk a felületi komplex hidrogénben illetve
oxigénben történı bontásának az óntartalomra gyakorolt hatását energiadiszperzív röntgen
analízis alkalmazásával. Felmerült ugyanis, hogy a felületi komplex hidrogénben történı
bontása során az ón hidrid formájában szublimál. A mérések azonban azt igazolták, hogy a
felületi komplex hidrogénben történı bontása során az óntartalom nem változik.
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5.2. Al2O3 és SnOx-Al2O3 hordozós arany katalizátorok vizsgálata
5.2.1. Arany felvitele alumínium-oxidra és ónnal módosított alumínium-oxidra
A katalizátorok elıállítására két különbözı módszert alkalmaztam: a közvetlen anioncserét, és
a leválasztás-lecsapást karbamiddal. Az eredményeket a 4. és 5. táblázat foglalja össze.
4. táblázat Katalizátorok elıállítása közvetlen anioncsere alkalmazásával
katalizátor
hordozó
Sna t%
Snb t%
Au/Al2O3 dae1
CK-300
Au/Al2O3 dae2
CK-300
.
Au/SnOx-Al2O3 dae1
549
0,77
0,60
Au/SnOx-Al2O3 dae2
548
1,68
1,53
Au/SnOx-Al2O3 dae3
547
3,39
2,75
Au/SnOx-Al2O3 dae4
542
4,02
3,86
a: Elméleti óntartalom, az ónkötı lépés anyagmérlegébıl számítva.
b: Eredmények ICP-OES analízisbıl, az arany felvitele után.

Aub t%
1,68
1,61
1,55
1,73
1,79
1,71

Az eredményekbıl látható, hogy az arany felvitele után a katalizátorok óntartalma nem
változott jelentısen. A kismértékő csökkenés valószínőleg az ammóniás mosásnak
tulajdonítható.
Az irodalomban található néhány utalás arra, hogy ammónia oldat és arany-klorid oldatok
elegyedése során arany fulminátok képzıdhetnek, melyek instabil vegyületek, érintés vagy
melegítés hatására robbanással bomlanak. Az elıállítás során ilyen anyagok képzıdését nem
tapasztaltam.
5. táblázat. Katalizátorok elıállítása karbamidos lecsapással.
hordozó
Sna t%
Au/Al2O3 dpu1
CK-300
Au/SnOx-Al2O3 dpu1
548
1,68
Au/SnOx-Al2O3 dpu2
547
3,39
Au/SnOx-Al2O3 dpu3
565
4,23
a: Elméleti óntartalom, az ónkötı lépés anyagmérlegébıl számítva.
b: Eredmények ICP-OES analízisbıl.

Aub t%
3,0
2,74
2,46
3,0

A 4. és 5. táblázatokból látható, hogy mindkét módszer jól reprodukálható. Mindkét esetben 3
tömegszázalék arany tartalomú katalizátorok elıállítása volt a cél, a direkt anionos csere
alkalmazásával azonban ennek csak 50-60 %-át sikerült elérni, míg a karbamidos lecsapás
esetén az arany 80-100 %-a levált a hordozóra. A módszer alkalmazása során a legmagasabb
pH érték 8 körül volt, ilyen körülmények között az ón-oxid oldódását nem figyeltem meg.
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5.2.2. XRD és TEM vizsgálatok
Az arany szemcseméretének meghatározására röntgendiffrakciós és transzmissziós
elektronmikroszkópiás vizsgálatokat alkalmaztunk. A két különbözı módszerrel elıállított
katalizátorokhoz tartozó diffraktogramok a 6. ábrán láthatók.

Au/SnOx-Al2O3 dae2
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6. ábra. Az Al2O3 hordozó és az arany katalizátorok XRD spektruma 350 °C-os redukció után.
A szaggatott vonalak az arany reflexiókat jelölik. (Au/Al2O3 dae1 Au: 1,68 t%;
Au/SnOx-Al2O3 dae2 Au: 1,73 t%, Sn: 1,53 t%; Au/Al2O3 dpu1 Au: 3 t%)
Az ábrán jól látszik, hogy a hıkezelés hatására nem növekedtek meg a részecskék, a
különbözı rácssíkokhoz tartozó reflexiók hiánya a nanomérető szemcsék jelenlétére utal.
Szemcseméretnövekedést oxigénes kezelés után sem tapasztaltunk.
A transzmissziós elektronmikroszkópiás vizsgálatok az átlagos szemcseméret kis
mértékő növekedését mutatták oxigénben kezelt katalizátorokon. Au/Al2O3 esetében az
átlagos szemcseméret hidrogénes kezelés után 3,9 nm-nek, míg az azt követı oxigénes
kezelés után 5,3 nm-nek adódott. Az óntartalmú katalizátorok esetében ugyanezek az értékek
3,8 és 6,7 nm voltak. A szemcseméret-eloszlásokat a 7. ábra szemlélteti.
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7. ábra. Au/Al2O3 dpu1(Au: 3 t%) és Au/SnOx-Al2O3 dpu2 (Au: 2,46 t%, Sn: 3,39 t%)
katalizátor különbözı elıkezelések után mért részecskeméret-eloszlása.
Az eredmények szerint az alumínium-oxid hordozón jelen levı nagy diszperzitású ónoxid fázis nem stabilizálja az arany nanorészecskéket. Meg kell jegyezni azonban azt is, hogy
a részecskék növekedése nem nagy mértékő, a növekedést röntgendiffrakciós vizsgálatokkal
nem sikerült kimutatni.
5.2.3. Hımérséklet-programozott redukció (TPR)
Annak érdekében, hogy megtudjuk, milyen hımérsékleten redukálódik a hordozóra
leválasztott arany prekurzor komplex, hımérséklet-programozott redukciós vizsgálatokat
végeztünk. A két különbözı arany tartalmú katalizátor TPR görbéit mutatja a 8. ábra. A
csúcsterületek aránya megfelel az arany tartalmak arányának. A katalizátorokon mérhetı
hidrogénfogyás alapján Au3+ → Au0 redukció játszódik le, ami az irodalomban leírtakkal jó
egyezést mutat92. A hidrogénfogyás maximuma 160 °C körül mérhetı, ami kisebb a
karbamidos lecsapással elıállított Au/Al2O3 katalizátorok esetében az irodalomban megadott
értéknél92. A két katalizátor TPR görbéje közötti jelentıs eltérés a magasabb
hımérséklettartományban található negatív csúcsnak tulajdonítható, amelyet az Au/Al2O3
dpu1 mintán tapasztaltunk. A magasabb hımérséklető negatív csúcsot mások is detektálták,
de képzıdésére nem adtak magyarázatot92. A csúcs valószínőleg az arany prekurzor komplex
bomlása során keletkezı valamilyen melléktermék bomlásához rendelhetı.
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intenzitás
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8. ábra. A közvetlen anioncsere (dae) és a karbamidos leválasztás-lecsapás (dpu)
alkalmazásával elıállított Au/Al2O3 katalizátorok TPR görbéi. (Au/Al2O3 dae1 Au: 1,68 t%;
Au/Al2O3 dpu1 Au: 3 t%)
Az ón tartalmú minta esetén (9.ábra) az arany redukciójára jellemzı csúcs helyzete
nem változik meg, azaz az ón redukciója nincs hatással az arany redukciójára, és ez fordítva is
igaz. Ezzel szemben titán-dioxid hordozóra azonos módszerrel leválasztott arany komplexek
bomlása alacsonyabb hımérsékleten játszódott le93. A 350 °C-os redukció után az ón kevert
oxidációs állapotban van jelen a felületen, azaz SnO és SnO2 formájában.

intenzitás
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9. ábra. Karbamidos lecsapással elıállított óntartalmú és ónt nem tartalmazó katalizátorok,
valamint az óntartalmú hordozó TPR görbéi. (Au/Al2O3 dpu1 Au: 3 t%, Au/SnOx-Al2O3 dpu3
Au: 3 t%, Sn: 4,23 t%, SnOx-Al2O3 Sn: 4,23 t%)
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5.2.4. Mössbauer spektroszkópiai vizsgálatok
A Mössbauer spektroszkópiai vizsgálatok célja az ón oxidációs állapotának különbözı
jellegő elıkezelések hatására bekövetkezı változásának megállapítása volt. Két mintát
vizsgáltunk, az egyik nem tartalmazott dúsított ónt (Au/SnOx-Al2O3 dpu3 katalizátor), a másik
minta

119

SnMe4 felhasználásával készült, óntartalma 1,1 tömegszázalék volt, minkét

katalizátor 3 t% aranyat tartalmazott. Az utóbbi minta esetében az elıkezelés hatásán kívül a
reakcióelegy hatását is tanulmányoztuk.
Az Au/SnOx-Al2O3 dpu3 katalizátoron, valamint a hordozón (565) mért Mössbauer
paramétereket a 6. táblázat foglalja össze, a spektrumokat a 10. ábra mutatja.
A ’friss’ minta a hordozó esetében a 350 °C-os lépcsıs oxigénes bontás után kapott
mintát jelenti. A Mössbauer spektroszkópiai mérések a várakozásoknak megfelelı eredményt
adtak, ezen a mintán az ón +4-es oxidációs állapotban van. A legjobb egyezést két csúcs
illesztésével értük el, ami arra utal, hogy az ón ionok kémiai környezete eltér egymástól. Ez
az eltérés az ón-oxid részecskék nagy diszperzitásával magyarázható. Ismert, hogy a nagy
diszperzitású részecskék nagy fajlagos felülettel rendelkeznek, ezzel együtt pedig a részecskehordozó határfelület is nagy, ezért detektálható a két különbözı felületi helyen (a részecskehordozó határfelületen és a részecske felületén) elhelyezkedı ón ionok magjának Mössbauer
effektusa. Az Sn4+(1) ionokat ’tömbi’ ionokként azonosítottuk, melyek környezetében ón és
oxigén ionok találhatók, az Sn4+(2) ionok pedig az ón-oxid részecskék felületén ill.
határfelületén helyezkednek el. Ezen ionok nagyobb mértékő izomer eltolódása nagyobb
elektronsőrőségre utal, valószínőleg nagyobb az oxigén ionok száma az ionok környezetében.
A nagy mértékő kvadrupol felhasadás szintén az elektromos mezı aszimmetriájára utal, ami
jó egyezést mutat a röntgendiffrakciós vizsgálatok eredményeivel, miszerint nincs kristályos
ón-oxid a felületen.
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6. táblázat. A minták Mössbauer spektroszkópiai vizsgálatának eredményei. A mérési
hımérséklet: 77 K.
minta
SnOx-Al2O3
Friss*
350 °C / H2

350 °C /levegı

komponens

IS

QS

FWHM

RI

Sn4+ (1)
Sn4+ (2)
Sn4+
Sn2+ (1)
Sn2+(2)
Sn4+ (1)
Sn4+ (2)
Sn2+

- 0.08
0.24
0.05
2.77
3.19
- 0.07
0.27
2.92

0.74
0.81
0.69
2.56
2.05
0.78
0.84
2.26

0.96
1.00
0.91
0.98
0.90
0.97
0.94
1.33

54
46
21
58
21
55
41
4

Au/SnOx-Al2O3
Szárítás 60 °C

Sn4+ (1)
0.02
0.47
1.05
81
4+
Sn (2)
0.06
1.07
0.77
18
350 °C / H2
Sn4+
0.12
0.67
0.95
28
2+
Sn (1)
2.75
2.26
0.97
44
2+
Sn (2)
3.12
2.18
0.86
19
metallic Sn0
2.56
1.09
8
4+
350 °C / levegı
Sn (1)
- 0.07
0.75
0.90
40
4+
Sn (2)
0.25
0.84
1.05
59
*: Minta az ónorganikus felületi komplex oxigénes bontása után. IS: izomer eltolódás, mm/s.
QS: kvadrupol felhasadás, mm/s.FWHM: félrétékszélesség, mm/s RI: relatív intenzitás %.
SnOx-Al2O3

Au/SnOx-Al2O3

friss/szárítás 60 °C

350 °C / H 2

350 °C / levegõ

-6

-4

-2

0

2

4

6 -6

-4

-2

0

2

4

6

10. ábra. Az ónnal módosított hordozó és a katalizátor Mössbauer spektrumai (77 K).
Hordozó: 565, katalizátor: Au/SnOx-Al2O3 dpu3 (Au: 3 t%, Sn: 4,23 t%)
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A hidrogénes kezelés után az összes Sn4+(2) és az Sn4+(1) ionok fele redukálódott, és
ismét kétféle Sn2+ ion jelent meg: az Sn2+(1) iont ’tömbi’ ón(II)-oxidban elhelyezkedı ionként
azonosítottuk, az Sn2+(2) ionok Sn-O-Al jellegő kötésben vesznek részt94. A redukciót követı
oxidáció után a ’friss’ mintára jellemzı értékeket kaptuk vissza, azaz a kétféle ón ion aránya
nem változott meg jelentısen a red-ox ciklus után.
A mérések szerint az ón(IV) 80 %-a ón(II)-vé redukálható 350 °C-os hidrogénes
kezeléssel. Hasonló eredményt alumínium-oxidra felvitt ón-oxid esetében csak magasabb
hımérsékleten, 700 K-en végzett redukcióval értek el95.
A hordozóra felvitt arany jelenléte megváltoztatta az Sn4+ ionok izomer eltolódását és
kvadrupol felhasadását, ami arra utal, hogy az arany komplexek az ón-oxid atomi
környezetében helyezkednek el.
A katalizátor redukciója után kis mennyiségő fémes ón jelent meg a spektrumban, ami
arra utal, hogy a redukció során kialakult arany nanorészecskék elısegítik az ón redukcióját.
Az irodalom szerint, a nanomérető részecskék ötvözıdése a fémek olvadáspontjának
csökkenése miatt könnyedén lejátszódhat96, azonban Au-Sn ötvözet megjelenését nem
tapasztaltuk.
Az oxidáció után az ón ionok Mössbauer paramétereinek értékei nem utaltak az arany
jelenlétére.
5.2.5. Mössbauer spektroszkópiai vizsgálatok 119Sn dúsított mintákon
Annak érdekében, hogy az aktív helyek szerkezetérıl több információt nyerjünk, a
méréseket dúsított óntartalmú mintákon is elvégeztük két hımérsékleten, 77 és 300 K-en,
vizsgálni kívántuk továbbá a reakcióelegy hatását az aktív helyek szerkezetére.
A két hımérsékleten végzett mérések alapján nemcsak a konvencionális adatok
(izomer

eltolódás,

kvadrupol

felhasadás)

határozhatók

meg,

hanem

az

egyes

spektrumkomponensek különbözı hımérsékleten felvett arányából a felületi specieszek
kötéserıssége is pontosan megadható (vagyis a Mössbauer-effektus valószínősége, a
Mössbauer-Lamb faktor)97. Az elsı lépés a dln(A300/A77)/dT értékek meghatározása, ahol az A
érték az adott komponens csúcsterülete a spektrumban. Ezután a megfelelı egyenlet
alkalmazásával az adott komponens Debye-hımérséklete (ΘD) határozható meg, majd ennek
felhasználásával a Mössbauer-Lamb faktor számítható ki különbözı hımérsékleteken, így 0
K-en is (f0). Végül az f0 értékek felhasználásával meg tudjuk becsülni a különbözı
komponensek relatív mennyiségét (RA). A hordozó és a katalizátor spektrumai a 11. és 12.
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ábrán láthatók, a komponensekre jellemzı mért és számított értékeket a 7. táblázat foglalja
össze.
77 K

N568 B (119Sn(Me) decomp in O )
4

2

300 K

as rec

350 oC/ H

2

350 oC/ O

-6

2

-4

-2

0

2

4

6

-6

-4

-2

0

2

4

6

11. ábra. A hordozó (SnOx-Al2O3, 119Sn: 1,1 t%) 77 és 300 K-en felvett Mössbauer
spektrumai. Fentrıl lefelé: friss minta, hidrogénes kezelés után, oxigénes kezelés után.
77 K

N568C Au1.3Sn/Al O
2

300 K

3

as rec

620 K / H

2

300 K / CO + O

2

300 K / H

2

-6

-4

-2

0

2

4

6-6

-4

-2

0

2

4

6

12. ábra. A katalizátor (Au/SnOx-Al2O3, Au: 3 t%, 119Sn: 1,1 t%) 77 és 300 K-en felvett
Mössbauer spektrumai. Fentrıl lefelé: friss minta, hidrogénes elıkezelés után, 2h CO
oxidáció után, szobahımérséklető hidrogénezés után.
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7. táblázat. Az SnOx-Al2O3, (119Sn: 1,1 t%) hordozó és az Au/SnOx-Al2O3 katalizátor (Au: 3 t%,

119

Sn: 1,1 t%, Au:Sn = 3:2 atomarány) mért és

számított Mössbauer paraméterei. (IS: az SnO2-hoz viszonyított isomer eltolódás mm/s, QS: kvadrupol felhasadás, mm/s, FWHM:
félértékszélesség, mm/s, RI: relatív intenzitás %, ΘD : Debye-hımérséklet, f0: Mössbauer-Lamb faktor T= 0 K hımérsékleten, RA: a különbözı
komponensek relatív mennyisége, %)
A mérés hımérséklete
minta
Elıkez.
SnOx-Al2O3 Friss*
350 °C
/ H2
350 °C
/ air
Au/SnOx-Al2O3

Friss**
350 °C
/ H2
25 °C
CO+ O2
25 °C
/ H2

Komp.
Sn(IV) 1
Sn(IV) 2
Sn (IV)
Sn (II) a
Sn (II) b
Sn(IV)
Sn(IV)

IS
- 0.01
0.55
- 0.01
2.90
2.97
- 0.07
0.26

77 K
QS
0.64
1.30
0.64
2.39
1.61
0.80
0.91

FWHM
1.03
1.11
1.01
0.98
0.87
0.83
1.10

RI
80
20
21
59
20
34
66

IS
- 0.04
0.47
- 0.03
2.79
3.11
- 0.10
0.10

QS
0.58
1.42
0.63
2.25
1.94
0.62
0.75

Sn(IV)
Sn(IV)
Sn(IV)
Sn(II)
AuSn(a)
Sn(IV)
Sn(II)
AuSn
Sn(IV)
Sn(II)
AuSn(b)

0.00
0.56
0.11
2.82
2.39
0.09
2.89
2.30
0.05
2.51
2.11

0.60
1.36
0.73
2.32
0.79
2.42
0.72
3.16
-

0.98
1.04
0.94
1.06
1.38
1.06
1.02
1.06
1.00
0.70
2.18

89
11
27
56
17
83
14
3
74
4
22

-0.03
0.53
0.14
2.83
2.41
0.02
2.77
2.03
0.01
2.47
2.14

0.54
1.31
0.72
2.23
0.71
2.45
0.70
3.11
-

*: Minta az ónorganikus felületi komplex oxigénes bontása után.
**: minta 60 °C-os szárítás után.

300 K
FWHM
0.92
1.04
0.88
0.92
0.87
0.84
1.01
0.93
1.02
0.98
1.00
1.38
0.99
1.08
1.45
0.96
0.60
2.09

RI
86
14
31
50
19
43
57

Számított adatok
f0
RA
ΘD
280
0.85
78
208
0.81
22
260
0.84
18
186
0.79
62
195
0.79
20
385
0.89
32
247
0.83
68

91
9
46
34
20
91
6
3
84
2
14

261
230
307
166
226
310
171
219
282
195
194

0.84
0.82
0.86
0.76
0.82
0.86
0.77
0.81
0.85
0.79
0.79

89
11
22
63
15
79
18
3
71
4
25

5.2.5.1. A hordozó vizsgálata
A dúsított ónt tartalmazó hordozó vizsgálata hasonló eredményre vezetett, mint a nem
dúsított minta esetében. A fémorganikus komplexek oxigénben történı bontása után (friss
minta) kétféle Sn4+ ion jelenlétét detektáltuk. A két komponens Debye-hımérséklete kisebb,
mint a kristályos SnO2 esetén mért Debye hımérséklet (313 K)98, ami amorf SnO2 jelenlétére
utal. A két komponens ΘD-je jelentısen eltér egymástól, a kisebb érték a felületi atomokhoz
rendelhetı, melyeket nagyobb izomer eltolódás és nagyobb kvadrupol felhasadás jellemez
mindkét spektrumban.
Hidrogénes kezelés után az ón ionok 80%-a redukálódik, a keletkezı SnO fázis
Mössbauer paraméterei szintén a kristályos szerkezet hiányára és az ón ionok kémiai
környezetének nagyfokú aszimmetriájára utalnak.
Az oxigénes kezelés után az Sn2+ ionok teljes mennyisége oxidálódik, az így keletkezı
Sn4+ ionok megoszlása eltér a kiindulásnál tapasztalt értékektıl. A komponensek Debyehımérséklete magasabb, mint a friss minta esetén, ami a rács rendezettségének növekedésére
utal.

5.2.5.2.

Au/SnOx-Al2O3

katalizátor

vizsgálata

in

situ

Mössbauer

spektroszkópia

alkalmazásával
Az aranyfelvitelt követı 60 °C-os szárítás után vizsgált minta Mössbauer paraméterei
nem térnek el jelentısen a hordozó esetében mért értékektıl. Az arany és az ón kölcsönhatás
nem mutatható ki, hasonlóképpen a nem dúsított ónt tartalmazó katalizátorhoz (6. táblázat). A
350 °C-os redukciót követıen a katalizátoron AuSn ötvözet alakul ki, amit nagyobb
óntartalmú (nem dúsított ónt tartalmazó) minta esetében nem tapasztaltunk. A katalizátort a
hordozóval összehasonlítva az látszik, hogy az Sn(II)b fázis eltőnik, valószínőleg ez a fázis
kerül

kölcsönhatásba

a

felületen

a

reduktív

kezelés

hatására

kialakuló

arany

nanorészecskékkel, minek során ötvözet képzıdik.
A CO oxidáció során az AuSn ötvözet és az Sn(II) mennyisége jelentısen csökken. A
reakciót követı szobahımérsékleten végzett redukció után az ötvözetfázis újraképzıdik az
Sn(II) → AuSn(b) átalakulás révén, azonban az így kialakuló ötvözet összetétele nem egyezik
meg a magas hımérséklető redukció után kapott ötvözet összetételével. Erre a két fázis
izomer eltolódásának különbsége utal. A kétfémes AuSn ötvözet izomer eltolódása egyenesen
arányos az Au/Sn aránnyal, az óntartalom növekedtével az izomer eltolódás értéke közelít a
2,52 mm/s értékhez, ami a β-ónra jellemzı. Ez alapján az AuSn(a) ötvözet óntartalma kb. 70
atom% körül van, míg az AuSn(b) ötvözet csak 15-20 atom% ónt tartalmaz99. Az óntartalom
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növekedtével (87-99 atom% ón) az ötvözet szegregálódik100, az ón a nanorészecskék felületén
dúsul fel. Ez lehet a magyarázat arra is, hogy a nagyobb óntartalmú mintánál az ötvözet
jelenléte nem volt kimutatható.
Az eredmények szerint a reakció során az ón három különbözı oxidációs állapotban van jelen
(Sn(II), Sn(IV) és AuSn), aminek nagy szerepe lehet a CO kemiszorpciójában az arany
nanorészecskék felületén, valamint a Sn(II) → Sn(IV) átalakulás révén az oxigén
aktiválásában a fém-hordozó határfelületen. Az ón különbözı töltésállapotainak egymáshoz
viszonyított arányának változása a reakcióban való részvétel mértékére utal.

5.2.6. Röntgen-fotoelektron spektroszkópiai vizsgálatok
A Mössbauer spektroszkópiai vizsgálatok közvetett eredményeket adtak az arany
nanorészecskék töltésállapotáról. Ennek megállapítására XPS méréseket végeztünk Au/Al2O3
dpu1 és Au/SnOx-Al2O3 dpu2 katalizátorokon. Az eredményeket a 8. és 9. táblázat foglalja
össze.
8. táblázat. Au/Al2O3 dpu1 (Au: 3 t%) katalizátoron végzett XPS vizsgálatok eredménye
Au/Al2O3 dpu1
Szárítás, 60 °C
H2, 350 °C
O2, 350 °C

Kötési
energia (eV)
85,0
84,0
84,0

Au/Al (at:at)
arány
0,010
0,005
0,006

A szárítás utáni mintában az arany feltehetıleg kevert oxidációs állapotban van jelen, ugyanis
a mért kötési energia nagyobb volt, mint a fémes aranyra jellemzı érték (84 eV)101, de kisebb
az arany(III)-oxid (86,3 eV) és az arany-hidroxid (87,7 eV) esetén mért értékeknél102. Ennek
magyarázata a röntgensugárzás hatására bekövetkezı redukció103, vagy az arany komplexek
bomlása lehet. A különbözı oxidációs állapotok részarányának megállapítása a szárítás utáni
mintában nem volt célunk, mert ezek a katalizátorok nem bizonyultak aktívnak a
tesztreakcióban, aktív katalizátorokat csak magas hımérséklető redukciós vagy oxigénes
kezelés után kaptunk (lsd. késıbb).
A 350 °C-os redukció után az arany kötési energiája 84 eV-ra csökkent, ezzel
párhuzamosan az Au/Al arány is csökkent, ami az arany prekurzor bomlásával bekövetkezı
nanorészecskék kialakulására utal. A redukciót követı oxidáció után sem az arany kötési
energiája, sem az Au/Al arány nem változott, az arany nanorészecskék nem növekedtek
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jelentıs mértékben az oxigénes kezelés hatására, ami jó egyezést mutat a röntgendiffrakciós
vizsgálatok és a TEM mérések eredményével.
9. táblázat. Au/SnOx-Al2O3 dpu2 (Au: 2,46 t%; Sn: 3,39 t%) katalizátorokon végzett XPS
vizsgálatok eredménye: kötési energia értékek valamint a csúcsterületek aránya

Szárítás, 60 °C
H2, 350 °C

Au 4f7/2
eV
84,8
83,8

O2, 350 °C

84,4

Au/SnOx-Al2O3 dpu2

Sn 3d5/2
eV
487,1
486,6 (59%) Sn2+
487,3 (41%) Sn4+
487,3

Au/Al
(at:at)
0,010
0,006

Au/Sn
(at:at)
0,276
0,188

Sn/Al
(at:at)
0,037
0,033

0,007

0,218

0,034

Az óntartalmú minták esetében az arany töltésállapotának változása nagyobb mértékő
volt. A hidrogénes kezelés hatására az arany 4f7/2 kötési energiája kisebbnek adódott, mint a
fémes aranyra jellemzı érték.
Az ón a redukció után kevert oxidációs állapotban van, ahogy azt a hımérsékletprogramozott redukció és a Mössbauer spektroszkópiai vizsgálatok is mutatták. Az XPS
mérések azonban a Mössbauer spektroszkópiai eredményekkel szemben nem utaltak fémes ón
megjelenésére a redukció után. A reduktív kezelés hatása mellett a hordozó redukciójának is
lehet szerepe az arany kötési energiájának csökkenésében. Ismert, hogy a hordozó redukciója
során oxigén vakanciák keletkeznek, melyek elektronban gazadag hibahelyek (F-centrumok)
révén, elektronokat adhatnak át a közelükben elhelyezkedı arany nanorészecskéknek104. Az
Au/Al2O3 katalizátorokhoz viszonyított alacsonyabb kötési energia érték valószínőleg ennek a
jelenségnek is köszönhetı. Ezt igazolni látszik az a tény, hogy az oxigénes kezelés hatására az
arany kötési energiája 84,4 eV-ra növekszik, ami azzal magyarázható, hogy az arany
nanorészecskék környezetében elhelyezkedı oxigén vakanciák feltöltıdnek, és egy ellentétes,
elektronszívó hatás érvényesül, melynek következtében az arany kötési energiája növekszik.
Az Au/Al arány különbözı kezelések hatására bekövetkezı változása azonos az
Au/Al2O3 katalizátor esetén mért értékekkel. Az arany nanorészecskék a hidrogénes kezelés
során alakulnak ki, az oxigénes kezelés hatására a részecskék mérete nem változik meg
jelentısen, ami arra utal, hogy az arany kötési energiájának növekedése a nanorészecskék
kémiai környezetének változásához köthetı. Az Au/Sn arány hidrogénes kezelés hatására
bekövetkezı csökkenése szintén az arany részecskék kialakulásához rendelhetı.
Az Sn/Al arány a kezelések során gyakorlatilag állandó marad, ami a felületi ón-oxid
fázisok termikus stabilitására utal, összhangban a röntgendiffrakciós mérések eredményével.
Az XPS spektrumok a 13. és 14. ábrán láthatók.
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13. ábra. Az arany Au 4f7/2 kötési energiájának változása a különbözı elıkezelések hatására.
Spektrumok lentrıl felfelé: Szárítás levegın, 60 °C-on; redukció, 350 °C; oxigénes kezelés
350 °C-on. Bal oldali oszlop: Au/Al2O3 dpu1 (Au: 3 t%) katalizátor; jobb oldali oszlop:
Au/SnOx-Al2O3 dpu2 (Au: 2,46 t%, Sn: 3,39 t%) katalizátor.
○: mért spektrum; ▬: illesztett spektrum.
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14. ábra. Az ón 3d5/2 kötési energiájának változása a különbözı elıkezelések hatására.
Katalizátor: Au/SnOx-Al2O3 dpu2 (Au: 2,46 t%, Sn: 3,39 t%) Spektrumok lentrıl felfelé:
Szárítás 60 °C-on; redukció, 350 °C; oxigénes kezelés 350 °C-on.
○: mért spektrum; ▬: illesztett spektrum.
5.2.7. FT-IR spektroszkópiai vizsgálatok
5.2.7.1. CO adszorpció hidrogénben kezelt katalizátorokon
Az Au/Al2O3 dpu1 és Au/SnOx-Al2O3 dpu2 katalizátorokon mért CO adszorpciós
spektrumokat a 15. ábra alsó sora foglalja össze, (A, C, spektrumok).
A legszembetőnıbb különbség az óntartalmú és ónt nem tartalmazó katalizátorok
között a karbonil sávok intenzitásában mutatkozott. Az Au/SnOx-Al2O3 katalizátoron
adszorbeált CO intenzitása sokkal alacsonyabb volt, mint Az Au/Al2O3 katalizátoron mért
karbonil sávok intenzitása (A és C spektrumok). Az XPS eredmények azt mutatták, hogy
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elektronban gazdag arany részecskék alakulnak ki a 350 °C-os hidrogénes kezelés után, a
Mössbauer spektroszkópiai eredmények AuSn ötvözet kialakulását mutatták.
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15. ábra. A katalizátorok CO adszorpciós FTIR spektrumai. A spektrumok felvétele
szobahımérsékleten történt, 60 perc adszorpció után. A, B, E, F: Au/Al2O3 dpu1 (Au: 3 t%);
C, D, G, H: Au/SnOx-Al2O3 dpu2 (Au: 2,46 t%, Sn: 3,39 t%)
A karbonil sávok intenzitásának csökkenése, vagyis az adszorbeált CO mennyiségének
csökkenése a felületi adszorpciós helyek számának csökkenésével magyarázható. A magas
hımérséklető redukció során az arany nanorészecskék felületén AuSn ötvözet, vagy ón(II)oxid szigetek alakulnak ki, melyek oxigénes kezelés hatására eltőnnek a felületrıl, és az
adszorbeált CO mennyisége nı (G spektrum). Az XPS eredmények is utaltak a jelenségre (9.
táblázat), oxigénes kezelés után az Au/Sn arány kis mértékben növekedett, ami a felületi
arany atomok számának növekedésére utal, a felületi ón atomok számához viszonyítva.
Az arany felületén kialakult felületi képzıdmények enyhébb körülmények között is
oxidálódnak, a CO + O2 elegy hatására is növekedett a karbonil sávok intenzitása (D
spektrum). Ez jó egyezést mutat az in situ Mössbauer eredményekkel, ahol hasonló jelenséget
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figyeltünk meg a reakcióelegy hozzáadása után: az ötvözet és az ón(II)-oxid mennyisége is
csökkent, oxidálódtak a reakcióelegyben.
Az XPS eredmények szerint az óntartalmú katalizátoron hidrogénes kezelés hatására
parciálisan negativ töltéső arany nanorészecskék képzıdnek. Ennek értelmében az Au/SnOxAl2O3 katalizátoron adszorbeált CO abszorpciós sávjának alacsonyabb hullámszámon kell
megjelennie a spektrumban, mint az Au/Al2O3 katalizátoron adszorbeált CO sávjának. A
mérési eredmények ennek ellenkezıjét mutatták. A CO sáv az Au/Al2O3 katalizátoron
2095 cm-1 hullámszámnál jelentkezett, míg az Au/SnOx-Al2O3 katalizátoron adszorbeált CO
sávja 2100 cm-1-nél jelent meg (A és C spektrum). Ez feltehetıen azzal magyarázható, hogy
az ón jelenlétének köszönhetıen az arany felületén, az adszorpciós helyek száma csökkent,
ami a CO sáv hullámszámának növekedését eredményezte. Hordozós arany katalizátorok
esetében - ellentétben a Pt-csoport féméivel – a CO borítottság csökkenésével a hullámszám
nı75.

5.2.7.2. CO adszorpció oxigénben kezelt katalizátorokon
Az oxigénes elıkezelés után felvett spektrumokat a 15. ábra felsı sora mutatja (E és G
spektrum). A CO adszorpciós vizsgálatok az oxigénben kezelt minták esetén nem mutatták azt
a különbséget, melyekre az XPS mérések utaltak, azaz hogy az óntartalmú katalizátoron levı
arany nanorészecskék parciális töltése az elıkezelés jellegétıl függ. Az oxidatív elıkezelés
után mindkét katalizátoron ugyanazok az abszorpciós sávok jelennek meg ~2105, ~2170 cm-1
és 2200 cm-1 hullámszámnál. Az elıbbi sáv az arany nanorészecskéken lineárisan adszorbeált
CO-hoz rendelhetı105-108, a magasabb frekvenciájú sáv pedig a hordozón elhelyezkedı nagy
diszperzitású Au+ ionokon adszorbeált CO–ra jellemzı109, a 2200 cm-1 körül megjelenı sáv
pedig a hordozón adszorbeálódott CO jelenlétére utal110. Az ionos arany nanorészecskéken a
CO nagyon erısen adszorbeálódott. A 2173 cm-1-nél levı CO sáv intenzitása 30 perc, 10-6
mbar vákuumban történı szívatás után csak kis mértékben csökkent, míg a többi abszorpciós
sáv már 10 perc után eltőnt. Ugyanezt tapasztaltuk CO + O2 adszorpciója után is. Mindez arra
utal, hogy az Au+ ionokon adszorbeálódott CO nem vesz részt az oxidációban az erıs
adszorpciós kölcsönhatás miatt. Az ionos arany részaránya kis mértékő, az Au/Al2O3
katalizátorok esetében, az XPS mérések nem utaltak ionos arany jelenlétére (az arany kötési
energiája nem nıtt a hidrogénes kezelés után kapott értékhez képest).
Meg kell említeni, hogy az ionos aranyon adszorbeált szén-monoxidhoz tartozó
adszorpciós sávokat nem figyeltünk meg hidrogénben elıkezelt mintákon. Tehát elmondható,
hogy az oxigénes kezelés hatására mindkét katalizátor felületén a finoman diszpergált,
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kismérető arany nanorészecskék oxidálódnak, tehát nemcsak az arany nanokörnyezetének van
hatása a részecskék töltésállapotára, hanem az elıkezelés jellege is meghatározó.
A két katalizátoron mért CO adszorpciós spektrum azonban csak látszólag azonos (E
és G spektrum). A TEM mérések mindkét típusú katalizátoron az oxigénes kezelés hatására
bekövetkezı,

kis
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szemcseméret-növekedést
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A
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után,

a

CO
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intenzitáscsökkenése a részecskeméret növekedésével magyarázható. A hidrogénes kezelés
után felvett CO adszorpcióhoz képest magasabb hullámszámon jelentkezı CO abszorpciós
sáv szintén a részecskeméret növekedésének a következménye (A és E spektrumok
összehasonlítása). Az óntartalmú katalizátor esetében, az oxigénes elıkezelés után, a CO
abszorpciós sávjának intenzitása nıtt a hidrogénes elıkezelés után mért intenzitáshoz képest.
Az intenzitásnövekedéssel párhuzamosan a hullámszám csökkenését várnánk, azonban a
karbonil sáv hullámszáma kis mértékben növekedett (C és G spektrum). Ez azt jelenti, hogy a
tapasztalt kék eltolódás az elektronhiányos arany nanorészecskék kialakulásának köszönhetı,
ahogy azt az XPS eredmények is mutatták. A részecskeméret növekedés hatása ebben az
esetben abban nyilvánul meg, hogy a két katalizátoron mért CO sáv intenzitása nagyon
hasonló, a részecskeméretükben nincs nagy eltérés.

5.2.7.3. CO+O2 adszorpció hidrogénben elıkezelt katalizátorokon
A hidrogénben történt elıkezelés után a reakcióelegy hatására a karbonil sávok a
magasabb hullámszámú tartományok felé tolódtak el, Au/Al2O3 katalizátor esetében
2095 cm-1-rıl 2107 cm-1-re, Au/SnOx-Al2O3 katalizátoron 2100 cm-1-rıl 2110 cm-1-re. A
sávok alakja is megváltozott: a CO adszorpció esetén Au/Al2O3 katalizátoron az abszorpciós
sáv az alacsonyabb hullámszámok felé aszimmetrikus, míg a CO + O2 elegy hozzáadása után
a csúcs a magasabb hullámszámok felé nyúlik el, egy váll jelenik meg 2130 cm-1
hullámszámnál, melynek helyzetét piros szaggatott vonal jelzi a 15. ábrán. A megjelenı váll a
parciális pozitív töltéső arany atomokon (Auδ+) adszorbeált CO-nak tulajdonítható111-114.

5.2.7.4. CO+O2 adszorpció oxigénben elıkezelt katalizátorokon
Az oxigénben elıkezelt katalizátorok a CO + O2 adszorpció során a hidrogénben
elıkezelt katalizátorokhoz hasonló viselkedést mutattak, a CO abszorpciós sávjai magasabb
hullámszámok felé tolódtak, és a spektrumokban megjelenik a 2130 cm-1-nél a Auδ+-CO
adszorpcióra jellemzı abszorpciós sáv.
52

A CO + O2 adszrorpció során karbonát sávok jelentek meg a katalizátorokon,
hidrogénes kezelés után nagyobb, oxigénes kezelés után kisebb intenzitással. Az oxigénes
elıkezelés után, CO adszorpció során megjelenı karbonát sávok valószínőleg az elıkezelés
után az arany felületén maradó aktív oxigén és az adszorbeált CO között lejátszódó
reakcióban keletkezett CO2 adszorpciójához rendelhetık115. A spektrumokat a 16. ábra
szemlélteti.
A spektrumokban 1650 és 1440 cm-1 körül megjelenı νCO sávok, valamint a δOH sáv
1230 cm-1 körül, B1 bikarbonátokhoz rendelhetık, melyek a CO2 adszorpciójának
következtében jönnek létre. Az oxidatív elıkezelés után a reakcióelegy adszorpciója során
egy újabb karbonát sáv (νOCO) jelenik meg 1480 cm-1 környékén, amely a B2 típusú
bikarbonátokhoz rendelhetı. Kétféle bikarbonát kialakulása az oxidok közül csak az átmeneti
alumínium-oxidokra jellemzı110.
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16. ábra. Karbonát sávok keletkezése CO+O2 adszorpció során. Alsó sor: hidrogénben kezelt
katalizátorok; felsı sor: oxigénben kezelt katalizátorok. Au/Al2O3 dpu1 (Au: 3 t%);
Au/SnOx-Al2O3 dpu2 (Au: 2,46 t%, Sn: 3,39 t%)
A reakcióelegy adszorpciója során a karbonil sávok mindkét katalizátoron a magasabb
hullámszámú tartomány felé tolódtak el, függetlenül az elıkezelés típusától. Az eltolódás az
oxigén és a szén-dioxid együttes adszorpciójának következménye. Nagyon fontos kiemelni,
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hogy az abszorpciós sáv 2130 cm-1 hullámszámnál CO+O2 adszorpció során minden esetben
megjelent: a CO és O2 együttes adszorpciója az összes katalizátoron megfigyelhetı volt,
függetlenül az elıkezelés jellegétıl (B, D, F, H spektrumok), vagyis az FTIR eredmények arra
utalnak, hogy a CO oxidáció lejátszódik mind semleges töltéső, elektronban gazdag, és
elektronszegény arany nanorészecskén is.
5.2.8. CO hımérséklet-programozott oxidációja (TPO)
A közvetlen anioncsere alkalmazásával elıállított katalizátorokon végzett CO oxidáció
eredményét a 17. ábra mutatja. A különbözı elıkezelések hatását a katalitikus aktivitásra az
ábra jól szemlélteti. Az oxigénes elıkezelést követıen mindkét katalizátor aktivitása csökkent
(2. TPO). A mérést követıen a katalizátorokat ismét hidrogénben kezeltük, aminek hatására
az óntartalmú katalizátorok aktivitása növekedett a magasabb hımérséklet-tartományban az
elsı reakcióhoz viszonyítva, míg az Au/Al2O3 katalizátor esetén aktivitáscsökkenést
tapasztaltunk az alacsony hımérséklet-tartományban (3. TPO).
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17. ábra. CO oxidáció különbözı katalizátorokon. A: Au/Al2O3 dae2 (Au: 1,61 t%)
katalizátor; B: Au/SnOx-Al2O3 dae3 (Au: 1,79 t%, Sn: 2,75 t%) katalizátor. 1. TPO:
elıkezelés H2-ben 350 °C-on; 2. TPO: elıkezelés O2-ben 350 °C-on, 1. TPO után;
3. TPO: elıkezelés H2-ben 350 °C-on, 2. TPO után
Az óntartalom hatását a katalitikus aktivitásra a 18. ábra szemlélteti. Az óntartalom
növekedésével a konverzió magas hımérsékleten növekedett, alacsony hımérsékleten
csökkent.
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18. ábra. CO oxidáció különbözı óntartalmú katalizátorokon.
Au/Al2O3 dae1 (Au: 1,68 t%);
Au/SnOx-Al2O3 dae1 (Au: 1,55 t%, Sn: 0,60 t%);
Au/SnOx-Al2O3 dae2 (Au: 1,73 t%, Sn: 1,53 t%);
Au/SnOx-Al2O3 dae3 (Au: 1,79 t%, Sn: 2,75 t%);
Au/SnOx-Al2O3 dae4 (Au: 1,71 t%, Sn: 3,86 t%)
A karbamidos lecsapással elıállított katalizátorok TPO görbéit a 19. ábra szemlélteti.
A katalizátorok esetében vizsgáltuk, hogy az elıállítás után a felületen levı arany komplex
rendelkezik-e katalitikus aktivitással. A katalizátorokon mért T50 hımérséklet értékeket a 10.
táblázat foglalja össze. A katalizátorokat a szárítás után 80 °C-on Ar-ban kezeltük, majd
vizsgáltuk a CO oxidációját. Ezeken a katalizátorokon nem tapasztaltunk CO konverziót kb.
75 °C-ig. Valószínőleg ezen a hımérsékleten kezdıdik meg a felületen levı arany komplexek
bomlása, az arany redukálódik, és a kialakuló nanorészecskéken lejátszódik az oxidáció. A
katalizátorok konverziós görbéjének eltérése a hordozó különbségébıl adódik, ugyanis a két
katalizátort azonos módszerrel állítottam elı, a felületen levı arany komplexek azonosak
voltak. A hidrogénben végrehajtott elıkezelés után a katalizátorok aktivitása jelentısen
megnıtt, míg a hidrogénes kezelés után végzett oxigénes elıkezelés csökkentette a katalizátor
aktivitását, hasonlóan a közvetlen anoincserével elıállított katalizátorokhoz (17. ábra). Az
aktivitások különbsége az elıkezelések hatására bekövetkezett töltésállapot-részecskeméret
változással magyarázhatók.
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19. ábra. Különbözı katalizátorok TPO görbéi. CO oxidáció különbözı katalizátorokon.
(A): Au/Al2O3 dpu1 katalizátor (Au: 3 t%);
(B): Au/SnOx-Al2O3 dpu3 katalizátor (Au: 3 t%, Sn: 4,23 t%).
10. táblázat. A karbamidos lecsapással elıállított katalizátorok T50* hımérsékletei.
Elıkezelés
Au/Al2O3 dpu1
1. TPO: Ar 80 °C, 1h
175
2. TPO (1. TPO után):H2 350 °C, 1h
98
3. TPO (2. TPO után): O2 350 °C, 1h
69
*: az 50 %-os CO konverzióhoz tartozó hımérséklet.

T50, °C
Au/SnO2-Al2O3 dpu3
88
5
24

5.2.9. Reakciókinetikai vizsgálatok
A katalizátorokon végzett kinetikai mérések eredményét a 11. táblázat foglalja össze.
Az óntartalmú katalizátorokon, valamint az alapkatalizátoron mért látszólagos
aktiválási energiák kisebbnek adódtak, mint az ipari katalizátoron mérhetı értékek. Az eltérı
óntartalom nem befolyásolta az aktiválási energia érétkeket.
Az irodalomban közölt adatok szerint a CO oxidáció látszólagos aktiválási energiája
10-35 kJ/mol érték között mozog10,116,73,76,117, meg kell jegyezni azonban azt, hogy ezek az
adatok alacsony hımérsékleten végzett reakciókra vonatkoznak (0-40 °C). Ha a méréseket
magasabb hımérséklettartományban végezték (40-60 °C) a látszólagos aktiválási energia
értéke 9,6 kJ/mol-nak adódott19, ami jó egyezést mutat eredményeinkkel.
A méréseket 45 °C-tól 90 °C-ig terjedı tartományban végeztük, a méréseket megelızı 6 órás,
90 °C-on vezetett oxidációnak köszönhetıen a kinetikai vizsgálatok során, a katalizátorokon
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mért CO konverzió kisebb volt mint 10 %. A katalizátorok óntartalmának különbsége nem
tükrözıdik a meghatározott kinetikai paraméterekben, ami valószínőleg azzal magyarázható,
hogy a stabilizálás során (CO oxidáció 6 órán keresztül 90 °C-on), a katalizátorokon levı
ón(II)-oxid teljes mértékben SnO2-vé oxidálódott.
Irodalmi adatok szerint a CO oxidációban a CO és az O2 rendje 0,05-0,45 értékek
között van. Kimutatták, hogy a reaktánsok rendje nı a hımérséklettel, 1 t% Au/TiO2 esetében
a CO reakciórendje 0,41 volt 0 °C-on, 0,56 40 °C-on76, míg 80 °C-on az érték 0.6-nak
adódott19.

11. táblázat. A kinetikai méréseket összefoglaló táblázat.
Catalyst

Au
t%

Sn
t%

Ea 1
kJ/mol

vini2
vini3
µmol/(gcat x s)

vini4
vini5
µmol/(gAu x s)

nCO6

Au/Al2O3
3
0
7,8
11,6
260
387
8,95±0,55
0,60±0,04
dpu1
Au/SnOxAl2O3
2,7 1,68
7,0
11,7
259
433
9,90±0,92
0,62±0,05
dpu1
Au/SnOxAl2O3
3
4,23
8,4
12,3
280
410
9,01±0,57
0,63±0,04
dpu3
Au/Al2O3* 0,84
0
3,8
5,9
452
702
12,42±1,31
0,63±0,04
1: látszólagos aktiválási energia;
2,3: a 45 és 90 °-on meghatározott kezdeti reakciósebesség;
4,5: a 45 és 90 °-on meghatározott kezdeti reakciósebesség a katalizátor aranytartalmára
vonatkoztatva;
6,7: a CO és O2 reakciórendje
* referencia katalizátor: AUROlite, MINTEK

nO27
0,21±0,04
0,22±0,03

0,25±0,01
0,33±0,03

5.2.10. Következtetések
Az eredményeink jó egyezést mutatnak az irodalomi adatokkal, melyek szerint a
redukálható oxidok jelenléte növeli a hordozós arany katalizátorok CO oxidációban mutatott
aktivitását.
Kimutatták, hogy vas ionok jelenléte különbözı oxid hordozós arany katalizátorokon
növelte a katalizátorok aktivitását118. A katalizátorokon mért aktiválási energia azonosnak
adódott az Au/Fe2O3 mért értékekkel, minek alapján a szerzık azt feltételezték, hogy az aktív
helyek vas-oxid és az arany nanorészecskék együtteseibıl épülnek fel118. Kimutatták továbbá,
hogy a vas kevert oxidációs állapotban volt a hordozón, és a 300 °C-on végzett kalcinálás
növelte a katalizátorok dezaktiválódásának sebességét, amit a Fe2O3 kialakulásával
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magyaráztak. A különbözı hordozók között szerepelt az SnO2 is, de ennek redukálhatóságát
nem vizsgálták, vagyis magas hımérséklető reduktív elıkezelésnek nem vetették alá a
katalizátort. Mások a kalcinálás hımérsékletének Au/SnO2 katalizátorok aktivitására
gyakorolt hatását vizsgálták119, de reduktív elıkezelést itt sem alkalmaztak.
Ismert, hogy MnOx fázisok növelik az Au/Al2O3 katalizátorok CO oxidációban
mutatott aktivitását120. A szerzık feltételezték, hogy az MnOx fázis rács-oxigénje vesz részt a
reakcióban, és a CO oxidációja Mars-van Krevelen mechanizmus szerint játszódik le.
Kimutatták továbbá, hogy a katalizátorok reduktív elıkezelése az oxidáció kezdeti
sebességének növekedését eredményezte, amit az oxigén vakanciák koncentrációjának
növekedésével magyaráztak120.
Mindezekkel összefüggésben, az óntartalmú katalizátorok reduktív elıkezelés után
tapasztalható nagyobb aktivitása az arany nanorészecskék közvetlen közelében kialakuló
oxigén vakanciák megjelenésének tulajdonítható. Ezeken az aktív helyeken az oxigén
molekulák feltételezhetıen O2- formában adszorbeálnak121, és a CO molekulákkal az aranyhordozó határfelületen reagálnak. Az in situ Mössbauer spektroszkópiai méréseink szerint az
Au/SnOx-Al2O3 katalizátorok esetében a Mars-van Krevelen mechanizmus nem valószínő
alacsony hımérsékleten, mert az Sn2+ ionok részaránya csökkent 2 órás szobahımérsékleten
végzett CO oxidáció után. Meg kell említeni azonban azt, hogy a fenti mechanizmus
magasabb hımérsékleten nem zárható ki.
Az oxigénben történt elıkezelés után az ón(IV)-oxid alakul ki a felületen. Ennél fogva
az oxigén vakanciák száma sokkal kisebb a reduktív elıkezeléshez viszonyítva, csökken tehát
az oxigén adszorpciós helyek száma, ezzel együtt a katalizátor aktivitása is. Felmerül a
kérdés, hogy akkor az Au/SnOx-Al2O3 katalizátorok oxigénes elıkezelés után miért
aktívabbak az Au/Al2O3 katalizátoroknál? A nagyobb aktivitás valószínőleg az Au-SnO2
kölcsönhatás kialakulásával magyarázható. Az oxigén SnO2 felületén is képes szuperoxid ion
formájában adszorbeálódni, azonban ennek mértéke reduktív, vagy defektív (oxigén hiányos)
felületen (SnOx) sokkal nagyobb mértékő121. Ki kell emelni, hogy az Au/SnOx-Al2O3
katalitikus viselkedése oxigénes elıkezelés után, hidrogénes elıkezelés alkalmazásával
visszaállítható (17. B ábra), még akkor is, ha az oxigénes kezelés során az arany
szemcsemérete kismértékben növekedett.
A hordozó oxidációs állapota mellett, annak az aktív fém töltésállapotra gyakorolt
hatását is figyelembe kell venni. Az röntgen-fotoelektron spektroszkópiai mérések azt
mutatták, hogy az ón-oxid oxidációs állapotának változása megváltoztatja az arany
nanorészecskék töltésállapotát. Ez az Au-SnOx kölcsönhatás kialakulásának köszönhetı, amit
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Mössbauer spektroszkópiai és FTIR eredményeink is igazoltak. A reduktív elıkezelés az
SnO2 redukciójához vezet, melynek következtében a vele szoros kölcsönhatásban levı arany
nanorészecskék felületén negatív felületi töltéstöbblet jön létre. Ezeken az adszorpciós
helyeken az oxigén valószínőleg O2- formában adszorbeálódik. Ez az adszorpciós forma kulcs
szerepet játszik a CO oxidációban10.
Mindezek alapján elmondható, hogy hidrogénben történt elıkezelés után az oxigén
adszorbeálódik és aktiválódik mind a redukált SnOx felületen, mind pedig a parciálisan
negatív töltéső arany nanorészecskéken. Az irodalomban hasonló mechanizmust javasoltak az
oxigén vízzé történı redukciójára Au/SnOx katalizátoron122,123, valamint arany tartalmú SnO2
szenzorok mőködésének leírására124. Az oxigénben elıkezelt Au/SnOx-Al2O3 katalizátorok
csökkent aktivitása az oxigén hibahelyek csökkenésének valamint az arany részecskéken
kialakuló parciális pozitív töltésnek köszönhetı.
A CO oxidáció mechanizmusa feltételezhetıen teljesen más Au/Al2O3 katalizátorokon.
A reakció valószínőleg a felületi OH-csoportok részvételével történik125,85. Mi feltételeztük,
hogy az alumínium-oxid felületen kialakuló ón-oxid részecskék nem változtatják meg jelentıs
mértékben a felületi hidroxil-csoportok jellegét és koncentrációját. Az általam kapott
eredmények és az irodalmi eredmények alapján a hordozó és az arany részecskék oxidációs
állapota sokkal nagyobb mértékben határozza meg a katalizátor CO oxidációban mutatott
viselkedését, mint a különbözı jellegő felületi OH-csoportok.

5.3. SiO2 hordozós arany katalizátorok elıállítása és vizsgálata
5.3.1. Au/SiO2 katalizátorok elıállítása
A szilícium-dioxid hordozós katalizátorok elıállítása komoly tervezést igényelt. A
célom az volt, hogy arany nanorészecskéket alakítsak ki a felületén, ami ezen a hordozón,
alacsony izoelektromos pontja miatt nem egyszerő feladat, ahogy azt az irodalmi
áttekintésben már bemutattam. A rendelkezésre álló arany prekurzor vegyület (HAuCl4 x
H2O) alkalmazásával több lehetıséget kínálkozott: (i) a kezdıdı nedvességig tartó
impregnálás38, (ii) leválasztás lecsapás natrium-karbonáttal31, de ezek a módszerek az
irodalom szerint nem bizonyultak hatékonynak arany nanorészecskék kialakítására szilíciumdioxid hordozón. Az elsı esetben a nagy mennyiségő klór eltávolítása okoz nehézséget, a
katalizátoron maradó klór az arany részecskék növekedését eredményezi a kalcinálás során. A
második esetben pedig az elıállítás során az oldatban levı arany komplexek és a hordozó
közötti gyenge kölcsönhatás miatt alakulhatnak ki nagy szemcsemérető arany részecskék.
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Két esetben arról számoltak be, hogy Au/TiO2, Au/SiO2126 és Au/TiO2-SiO2
katalizátorok127 elıállítása ammónia oldat alkalmazásával is lehetséges. A szerzık azt
feltételezték, hogy 9-10 pH tartományban Au(OH)3 képzıdik, ami leválik a hordozóra, de az
Au/SiO2 katalizátorok sajnos nem bizonyultak aktívnak az alkalmazott tesztreakcióban
(propilén oxidáció)126. Ezek alapján a leválasztás lecsapás módszerét választottam,
lecsapószerként pedig ammónium-hidroxid oldatot alkalmaztam. Az így elıállított
katalizátorokat és az elıállítás során alkalmazott körülményeket a 12. táblázat foglalja össze.
12. táblázat. Az elıállított Au/SiO2 katalizátorok táblázata
idı hb
oldódás %c
pH
Au t%
katalizátor
VNH4OH µla
3
1
17
10
2.4
20 cm
Au/SiO2-A
76
1
0
5-6
0.3
Au/SiO2-B
150
1
0
8
1.5
Au/SiO2-C
300
1
10
9-10
2.2
Au/SiO2-D
150
3
0
8
1.9
Au/SiO2-E
250
1
n.m.
10
n.m.
Au/SiO2-F d
x
3
0
7-8
2.6
Au/SiO2-DPUe
a: Mikroliter, kivéve az elsı sorban;
b: A lecsapás ideje, a megadott pH-n történı keverés ideje.
c: A szilícium-dioxid oldódása a katalizátor-elıállítási folyamat során. Az oldódás mértékét a
hordozó preparálás során bekövetkezı tömegváltozásából határoztam meg.
d: 4 M NaOH oldatot használtam 4M NH4OH oldat helyett;
n.m.: az adatokat nem határoztam meg.
e: Katalizátor elıállítása karbamidos lecsapás alkalmazásával
Az ammónium-hidroxid oldat nagy feleslegben történı alkalmazása során a szilíciumdioxid oldódását tapasztaltam. A pH csökkentésével azonban az aranytartalom is
nagymértékben csökkent (lsd.: Au/SiO2-B katalizátor), de a hordozó nem oldódott fel. Az
ammónium-hidroxid mennyiségének növelésével párhuzamosan a levált arany mennyisége
nıtt, 9-10-es pH környékén, 300 µl NH4OH oldat alkalmazásakor a hordozó szintén jelentıs
mértékben oldódott. A lecsapás idejének növelésével az aranytartalom kis mértékben
növekedett (vö.: C és E katalizátor).
Az elıállítás során minden esetben a 3 tömegszázalék arany tartalmú katalizátorok
elıállítása volt a cél, a lecsapás hatásfoka nagy ammónium-hidroxid felesleg hozzáadása
során 80 % volt.
Miután jó eredményeket értem el ammónia oldat alkalmazásával, és azt feltételeztük,
hogy Au(OH)3 leválása következik be, felmerült a kérdés, hogy miért nem sikerült eddig
leválasztás lecsapás alkalmazásával arany katalizátorokat elıállítani, hiszen NaOH vagy
Na2CO3 alkalmazása esetén is azonos pH tartományban szintén Au(OH)3-nak kellene
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képzıdnie. Ezért az F-jelő minta elıállítása során nátrium-hidroxidot alkalmaztunk ammónia
oldat helyett, azonos pH-t beállítva. A folyamat végén az arany leválása nem történt meg, a
szilícium-dioxid fehér maradt. Ezek alapján megállapítottam, hogy az arany leválása
ammónium-hidroxid oldat alkalmazása esetén nem Au(OH)3 kialakulásán keresztül játszódik
le. Nagy valószínőséggel pozitív töltéső arany-ammin komplexek képzıdnek, melyek aztán
kölcsönhatásba lépnek a negatív töltéső szilícium-dioxid felülettel.
Ezt a feltételezést több, az irodalomban található megfigyelés is alátámasztja. Azt
találták, hogy kezdıdı nedvességig történı impregnálás után, a minta mosása NaOH-dal, az
arany tartalom nagy mértékő csökkenéséhez vezetett, valószínőleg negatív töltéső arany
komplexek [Au(OH)4]-, [Au(OH)3Cl]- képzıdése és leoldódása miatt20. Ammónium-klorid
alkalmazása során nem mutatkozott változás az aranytartalomban. Ezt a szerzık aranyammino-hidroxo komplex kialakulásával magyarázták, melynek általános képletét a
következıképpen

adták

meg:

[Au(NH3)2(H2O)2-x(OH)x](3-x)+.

Az

általuk

elıállított

katalizátorok azonban nem bizonyultak aktívnak CO oxidációban, habár az arany
nanorészecskék átlagos mérete összehasonlítható volt az aktív Au/TiO2 katalizátorokéval20.
A karbamidos lecsapással is sikerült Au/SiO2 katalizátort elıállítani, az arany 90 %-a
levált a hordozóra, azonban szilícium-dioxid esetén a leválás mechanizmusa más, mint
magasabb izoelektromos pontú hordozók esetén. Magasabb IEP-ú hordozókon elıször a
negatív töltéső arany-kloro-hidroxo komplex adszorbeálódik a hordozó felületén, melyek
aztán adszorpciós helyként szolgálnak a karbamid arannyal alkotott koordinációs
komplexének leválásához. Szilícium-dioxid esetén az elsı lépés nem játszódik le.
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5.3.2. Az arany átlagos részecskeméretének meghatározása
Az ammóniás valamint a karbamidos leválasztás-lecsapással készített katalizátorok

intenzitás

röntgendiffraktogramjai a 20. ábrán láthatók.

A
B
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2Θ

20. ábra. Au/SiO2 katalizátorok röntgendiffraktogramjai. A felvételek 350 °C-os redukció
után készültek.A: Au/SiO2-DPU katalizátor, Au: 2,6 t%B: Au/SiO2-A katalizátor, Au: 2,4 t%
Az ábra jól érzékelteti a két elıállítási módszer közötti különbséget. A karbamidos
leválasztás-lecsapással elıállított katalizátoron az arany átlagos szemcsemérete 55 nm-nek
adódott, míg ammónium-hidroxid alkalmazása lecsapószerként sokkal kisebb arany
nanorészecskék kialakulásához vezetett: az átlagos szemcseméret ezen a katalizátoron 2 nm
körül volt. Az eltérı eredmények a különbözı arany-komplexek és a hordozó közötti
kölcsönhatás eltérı jellegébıl adódhatnak: A karbamidos leválasztás-lecsapás során
feltehetıleg nem alakul ki erıs kölcsönhatás a hordozóval, míg a másik esetben
elektrosztatikus

kölcsönhatás

következtében

a

részecskék

aggregációja

magasabb

hımérsékleten is csak kis mértékő. Ezt az is alátámasztja, hogy a karbamidos lecsapással
elıállított mintán már a 60 °C-os szárítás - szemmel láthatóan - a prekurzor-komplex
inhomogén eloszlását eredményezte a hordozón.
5.3.3. CO adszorpció vizsgálata hidrogénben elıkezelt szilícium-dioxid hordozós arany
katalizátorokon
Az arany katalizátorok jellemzésének egyik fontos eszköze a fém felületeken
adszorbeált molekulák vizsgálata infravörös spektroszkópia segítségével. A mérések alapján
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következtethetünk a fémrészecskék töltésére, méretére, az adszorpciós helyek számára,
jellegére, mint ahogy azt korábban az alumínium-oxid hordozós katalizátorok esetében
bemutattam.
Az ammónium-hidroxidos valamint a karbamidos lecsapással elıállított Au/SiO2
katalizátorok CO adszorpciós spektrumait a 21. ábra szemlélteti.
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21. ábra. A katalizátorokon adszorbeált CO infravörös spektrumai (pCO= 5 Torr). (A):
Au/SiO2-A katalizátor (Au: 2,4 t%); (B): Au/SiO2-DPU katalizátor (Au: 2,6 t%).
A két katalizátor közötti különbség szembetőnı, a karbonil sávok intenzitása
nagymértékben eltér egymástól: az ammóniás lecsapással készített katalizátoron (21.A ábra)
a sáv intenzitása egy nagyságrenddel nagyobb, mint a karbamidos leválasztás-lecsapással
elıállított katalizátoron (21. B. ábra). Ez párhuzamban áll a röntgendiffrakciós vizsgálatok
eredményével, ugyanis a kisebb részecskéken az adszorpciós helyek száma sokkal nagyobb.
A 2106 cm-1 hullámszámnál megjelenı csúcs az arany nanorészecskéken lineárisan
adszorbeált CO-hoz rendelhetı105-108. A 2060 cm-1 hullámszám körül megjelenı sáv
intenzitása mindkét katalizátor esetében növekszik az idıvel, az Au/SiO2-DPU mintán ezzel
párhuzamosan a 2107 cm-1-nél levı sáv intenzitása csökken.

A korábban bemutatott

Au/Al2O3 katalizátor CO adszorpciós spektrumában 2090 cm-1-nél alacsonyabb tartományban
nem jelentkezett karbonil sáv, azt azonban érdemes kiemelni, hogy a sáv aszimmetrikus volt,
az alacsonyabb frekvenciák felé elnyúló véggel (lsd.: 15. A ábra). Az óntartalmú katalizátor
spektrumában megjelent egy kis intenzitású sáv 2060 cm-1 környékén (lsd.: 15. C ábra)
A 2060 cm-1 környékén megjelenı karbonil sáv azonosítása nem egyértelmő az
irodalomban.

Kimutatták, hogy negatív töltéső arany nanoklasztereken adszorbeált CO

karbonil sávja az alacsonyabb frekvenciák felé tolódik el, pozitv töltéső arany nanoklaszterek
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esetén pedig a sáv magasabb hullámszámnál jelenik meg128. Azt is megállapították, hogy a
hordozó redukciója révén kialakuló hibahelyek (oxigén vakanciák) megváltoztatják az arany
nanorészecskék töltésállapotát, és ezeken a negatív töltéső részecskéken karbonil sávok
jelennek meg 1950-2050 cm-1 hullámszám-tartományban107. A karbonil sáv alacsonyabb
frekvenciatartomány felé történı kiszélesedése a hordozó és az arany nanorészecskék
határfelületén adszorbeált szén-monoxidra is utalhat75,129. Nagy arany részecskéket (40 nm)
tartalmazó Au/SiO2 katalizátorokon adszorbeált CO vizsgálata során egyetlen karbonil sáv
jelenlétét tapasztalták 2060 cm-1-nél. A CO nyomása 40 Torr volt. A szerzık a sávot híd
formában adszorbeált szén-monoxidhoz rendelték. Mások viszont arról számoltak be, hogy
szilícium-dioxid hordozós arany katalizátorokon a karbonil sáv 100 Torr CO nyomás fölött
sem tolódik el az alacsonyabb hullámszámok felé, gyakorlatilag állandó, 2100 cm-1 körüli
értéken marad130.
5.3.4. CO + O2 adszorpció vizsgálata hidrogénben elıkezelt katalizátorokon
A katalizátorok CO oxidáció közben felvett spektrumait a 22. ábra szemlélteti.
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22. ábra. A katalizátorokon adszorbeált CO +O2 gázelegy infravörös spektrumai
(pCO= 4,9 Torr, pO2= 2,7 Torr). (A): Au/SiO2-A katalizátor (Au: 2,4 t%); (B): Au/SiO2-DPU
katalizátor (Au: 2,6 t%).
A két katalizátor közti különbség a reakcióelegy adszorpciója során is megfigyelhetı.
A karbonil sávok intenzitása az ammóniás lecsapással elıállított katalizátoron (22.A ábra)
sokkal nagyobb a másik katalizátorhoz viszonyítva. A CO + O2 gázelegy adszorpciója során a
CO lineáris adszorpciójához rendelhetı karbonil sáv 2106 cm-1-rıl 2112 cm-1-re tolódik, és
egy váll jelenik meg 2130 cm-1 hullámszám körül, ami az oxigén jelenlétében kialakuló Auδ+
parciálisan pozitív töltéső atomokon adszorbeált szén-monoxidhoz köthetı120. A 2060 cm-1nél lévı váll intenzitása oxigén hatására nagymértékben csökken, a sáv intenzitása az idı
elteltével rendkívül kis mértékben csökken.
64

A karbamidos leválasztás-lecsapással elıállított katalizátoron megfigyelhetı sávok
intenzitása is csökkent a tiszta CO adszorpcióhoz viszonyítva, továbbá a sávok intenzitása és
helyzete nem változott az idı elteltével (22.B ábra). Meg kell említeni, hogy ezen a
katalizátoron 2130 cm-1 hullámszámnál nem jelent meg karbonil sáv.
A mérések azt mutatják, hogy a 2060 cm-1 hullámszámnál jelentkezı karbonil sáv
intenzitása és helyzete függ az adszorbeált gáz minıségétıl, ugyanis oxigén jelenlétében a sáv
intenzitása nagymértékben csökken mindkét katalizátoron.
Az Au/SiO2-A katalizátoron az in situ CO oxidáció során végbemenı változásokat a 23. ábra
szemlélteti. Az 1623 cm-1 hullámszámnál megjelenı sáv a felületen adszorbeált vízhez
rendelhetı, a sáv intenzitása az idı elırehaladtával növekedett. A mérés során a cella
nyomása folyamatosan csökkent, jelezve, hogy az oxidáció lejátszódik a katalizátoron. Bár
gázszárító berendezésnek a rendszerbe történı beiktatására nem volt lehetıség, a kísérletet
megismételtem aranyat nem tartalmazó szilikagéllel, de víz nem jelent meg a spektrumban.
Az adszorbeált víz képzıdéséhez rendelhetık az OH-tartományban bekövetkezı változások
is: a 3350 cm-1-nél megjelenı széles sáv az OH-csoportok és a vízmolekulák között kialakult
hidrogénkötésre utal, a 3750 cm-1-nél megjelenı negatív sáv pedig az izolált OH-csoportok
számának csökkenését mutatja az adszorpció elıtti állapothoz képest. Érdekes, hogy a 2060
cm-1-nél detektált sáv intenzitása is csökken az idıben.
A víz megjelenése a spektrumban a szilícium-dioxid felületi OH-csoportjainak nagy
szerepére utal az oxidációs reakcióban.
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23. ábra. CO + O2 adszorpciója Au/SiO2-A katalizátoron (Au: 2,4 t%). A katalizátort a mérés
elıtt hidrogénben, 350 °C-on kezeltem.
A reakció során csak egyféleképpen képzıdhet víz: az arany nanorészecskéken
adszorbeált oxigén reagál az arany nanorészecskék körül elhelyezkedı felületi hidroxilcsoportokkal. Ennek igazolására a kísérletet tiszta oxigénnel is elvégeztem a katalizátoron.
(Az oxigén parciális nyomását nem változtattam, azaz azonos volt a reakcióelegyben levı
oxigén parciális nyomásával, a katalizátort a mérés elıtt oxigénben kezeltem, annak
érdekében, hogy az esetleges hidrogén adszorpciót a katalizátoron kiküszöböljem). Az
eredmények a 24. ábrán láthatók.
A katalizátoron tiszta oxigén adszorpciója esetén is képzıdik víz, azonos
mennyiségben, mint a reakcióelegy alkalmazása során. Az eredmények az oxigén arany
nanorészecskéken ill. a fém-hordozó határfelületen bekövetkezı disszociatív adszorpciójára
utalnak. Ebben a folyamatban a fém-hordozó határfelületen elhelyezkedı OH-csoportok is
részt vesznek. Meg kell említeni azonban azt, hogy az oxigén disszociatív adszorpciója lassú
folyamat.
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24. ábra. Oxigén adszorpció során képzıdı víz a spektrumban, Au/SiO2-A katalizátoron
(Au: 2,4 t%) oxigénes elıkezelés után. (pO2=2,7 Torr).

5.3.5. H2O jelenlétének hatása a CO adszorpciójára hidrogénben elıkezelt katalizátoron
Az in situ oxidációs mérések azt mutatták, hogy a 2060 cm-1 hullámszámnál
jelentkezı abszorpciós sáv intenzitása csökkent az oxidáció során, ezzel párhuzamosan a
vízhez rendelhetı adszorpciós sáv növekedett. Ezért a CO adszorpciós vizsgálatokat víz
jelenlétében is elvégeztem. Az irodalom szerint, ahogy azt a bevezetıben említettem, a víz
hozzáadása nagymértékben növeli a katalizátor aktivitását. Vizsgálni kívántam a rendszerben
jelenlevı vízgız milyen hatással van a CO adszorpciós sávjaira. A vizsgálatra ezért a nagy
szemcsemérető arany katalizátort választottam, melyet karbamidos lecsapással állítottam elı.
A víz jelenlétében felvett CO adszorpciós spektrumok a 25. ábrán láthatók. A mérés elıtt a
katalizátort hidrogénben kezeltem 350 °C-on. A mérés során elıször 5 Torr CO
adszorbeáltattam a mintán és a spektrumot 5 perc után vettem fel. Ezután 5 Torr telített
vízgızt engedtem a cellába, és rögzítettem a spektrumokat 5 és 30 perc múlva. Mivel a vízgız
beengedése után a karbonil sávok eltőntek, újabb 5 Torr CO-t engedtem a cellába, majd
felvettem a spektrumokat 5, 30 és 60 perc eltelte után.
A 25. ábrán jól látszik, hogy a víz adszorpciója után a karbonil sáv eltőnt. Ez
valószínőleg azzal magyarázható, hogy a víz leszorítja az arany részecskék felületérıl a szénmonoxidot és valószínőleg disszociál, megnövelve ezzel a fém-hordozó határfelületen levı
hidroxil-csoportok koncentrációját. A második CO adszorpció után a 2060 cm-1 körüli
karbonil sáv jelenik csak meg, melynek intenzitása növekszik az idıvel, hasonló módon, mint
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ahogy azt víz jelenléte nélkül láttuk a 21.B. ábrán. Mindenezek alapján a 2060 cm-1
hullámszámnál levı csúcs tehát a Au-CO-HO-(p) adszorpcióhoz rendelhetı. Az oxidáció
során a sáv intenzitása csökken, ami az OH-csoportok fogyásának a következménye, ami az
oxigén disszociációjával magyarázható.
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25. ábra. CO adszorpció H2O jelenlétében. A CO teljes nyomása 2x5 Torr. A cellába engedett
25 °C –on telített vízgız nyomása 5 Torr volt. Katalizátor: Au/SiO2-DPU (Au: 2,6 t%).

5.3.6. CO oxidáció víz jelenlétében
A víz hatását reakció közben is vizsgáltuk (26. ábra). Látható, hogy a katalizátor
aktivitása gyorsan csökken az idıben, azonban a víz beadagolása jelentısen megnöveli a
konverziót. Meg kell jegyezni, hogy a víz aktivitásnövelı hatását csak a gázfázisban fejti ki,
mert a beinjektálás után a konverzió csökken. A hordozó felületén adszorbeált víz
valószínőleg magasabb hımérsékleten diffundál a fém-hordozó határfelületre és ott disszociál
OH-csoportokat hozva létre, melyek az oxigén disszociatív adszorpcióját segítik.
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26. ábra. CO oxidáció víz jelenlétében, 90 °C-on. Katalizátor: Au/SiO2-A, (Au: 2,4 t%).
A gázvonalba vizet injektáltunk, melynek koncentrációja nem haladta meg a
10 térfogatszázalékot.
5.3.7. Következtetések
Az Au/SiO2 katalizátorok elıállítására alkalmazott módszerek eltérı arany
szemcseméret kialakulásához vezettek. A karbamidos leválasztás lecsapással (DPU,
Deposition-Precipitation

with

Urea)

elıállított

katalizátorokon

az

arany

átlagos

szemcsemérete 50 nm-nek adódott, míg a leválasztás lecsapás ammónia oldattal sokkal
kisebb, átlagosan 5 nm alatti nanorészecskék kialakítását tette lehetıvé. A szemcseméretbeli
eltérések következtében a két különbözı katalizátor CO adszorpciós tulajdonságai is
jelentısen eltértek egymástól: a nagy szemcsemérettel rendelkezı katalizátoron kevesebb CO
adszorbeálódott, mint a kis szemcsemérető katalizátoron (21 és 22 ábra).
A katalizátorokon 2060 cm-1 hullámszámnál megjelenı karbonil sáv valószínőleg az
arany-hordozó határfelületén történı adszorpcióra utal, ugyanis a nagy szemcsemérető
katalizátoron a sáv intenzitása sokkal kisebb, mint a kis arany szemcsemérettel rendelkezı
katalizátoron, (a szemcseméret növekedésével ugyanis a fém-hordozó határfelület csökken).
Az eredmények alapján a szennyezés ténye is kizárható.
Az eredmények arra utalnak, hogy a 2060 cm-1 hullámszámnál megjelenı sáv az
aranyon adszorbeált CO és a fém hordozó határfelületen elhelyezkedı OH-csoport
kölcsönhatásához rendelhetı. A sáv intenzitása ugyanis oxigén jelenlétében csökken vagy
eltőnik, ami az OH-csoportok és az oxigén reakciójára utal. E reakció természete nem
tisztázott, további vizsgálatok szükségesek az oxigén adszorbeált formájának felderítése.
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Eddigi eredményeim és irodalmi adatok alapján az oxigén és a felületi OH-csoportok
reakciója a következıképpen képzelhetı el ((18) egyenlet, p: fém-hordozó határfelület, s:
hordozó felülete):
2 OH-Si + O2-Aup = Si -O-Au-O-Si + H2Os

O*

(18)

A fém-hordozó határfelületén elhelyezkedı OH-csoportok víz képzıdése révén reagálnak az
arany nanorészecskéken adszorbeált oxigén molekulákkal, minek következtében aktív oxigén
jön létre. A katalizátorok dezaktiválódása az OH-csoportok koncentrációjának csökkenésével
magyarázható.
Víz beadagolásával az Au-O-Si határfelületi képzıdmények visszaalakulnak OHcsoportokká. Ezt támasztja alá az a megfigyelés, hogy CO adszorpció után, H2O hozzáadására
a 2060 cm-1 hullámszámnál

levı sáv intenzitása megnıtt (25. ábra), ami a víz

disszociációjával illetve a határfelületi OH-csoportok koncentrációjának növekedésével
magyarázható.
Az eredmények továbbá arra utalnak, hogy a CO oxidáció Au/SiO2 katalizátorokon
nem karbonát vagy karboxilát vagy formát átmeneti komplexek kialakulásán keresztül
játszódik le, ugyanis ilyen jellegő átmeneti komplexeket szilícium-dioxid hordozós arany
katalizátorokon CO adszorpció során nem figyeltem meg. Az irodalom szerint ezek a felületi
komplexek az arany nanorészecskék körül elhelyezkedı felületi OH-csoportok és az aranyon
adszorbeált CO kölcsönhatása révén jönnek létre.

5.4. Au/SnOx-SiO2 katalizátorok elıállítása és vizsgálata
5.4.1. Katalizátorok elıállítása ammónium-hidroxidos lecsapással
Az óntartalmú katalizátorok elıállítására az ammóniás lecsapás módszerét
választottam, az ammónium hidroxid nagy feleslegben történı hozzáadásával. Annak
ellenére, hogy a hordozó nem elhanyagolható mértékben oldódik az elıállítás során, a
leválasztott arany mennyisége ebben az esetben adódott a legnagyobbnak. Az elıállított
katalizátorok listája a 13. és 14. táblázatban található. Célom 3 tömegszázalék aranytartalmú
katalizátorok készítése volt, amit sikerült elérni. Az aranyfelvitel után azonban az óntartalom
minden esetben csökkent, valószínőleg a hordozó és az SnO2 oldódása miatt. Az oldódás
mértékét ezeknél a katalizátoroknál nem vizsgáltam.
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13. táblázat. Az elıállított Au/SnOx-SiO2 katalizátorok táblázata.
katalizátor
hordozó
Sna t%
Snb t%
Au/SnOx-SiO2-1 SnOx-SiO2-1
0,5
0,42
Au/SnOx-SiO2-2 SnOx-SiO2-2
0,74
0,52
Au/SnOx-SiO2-3 SnOx-SiO2-3
1,25
0,87
Au/SnOx-SiO2-4 SnOx-SiO2-4
1,46
1,11
a: Elméleti óntartalom. Az ónkötı lépés anyagmérlegébıl.
b: Eredmények ICP-OES analízisbıl, az arany felvitele után.

Aub t%
2,60
3,00
2,66
2,77

14. táblázat. Büchi reaktorrendszerben elıállított hordozók felhasználásával készített
katalizátorok táblázata.
Snb t%
Aub t%
katalizátor
hordozó Sna t%
Au/SnOx-SiO2-b1
Sn25
0,18
0,14
3,00
Au/SnOx-SiO2-b2
Sn50
0,33
0,22
3,02
Au/SnOx-SiO2-b3
Sn75
0,44
0,36
2,83
Au/SnOx-SiO2-b4
Sn100
0,57
0,47
2,66
Au/SnOx-SiO2-b5
Sn125
0,67
0,54
2,65
Au/SnOx-SiO2-b6
Sn150
0,84
0,66
2,36
a: Ónfelvitel után maghatározott óntartalom ICP-OES alkalmazásával.
b: Aranyfelvitel után meghatározott értékek EDX analízis alkalmazásával.
5.4.1.1. Az arany szemcseméretének meghatározása, XRD és TEM vizsgálatok
A röntgendiffrakciós mérések nem mutattak ki jelentıs különbséget az óntartalmú
(Au/SnOx-SiO2-4)

és

az

ónt

nem

tartalmazó

katalizátorok

(Au/SiO2-A)

arany

szemcseméretében. Mindkét katalizátorra 3,4 nm-es átlagos szemcseméret adódott 350 °C-os
hidrogénes kezelés után.
A katalizátorok átlagos szemcseméretét transzmissziós elektronmikroszkópiás
mérésekkel is meghatároztuk (27. ábra). Az Au/SiO2 katalizátor vizsgálata során érdekes
jelenséget tapasztaltam: a 350 °C-on végzett oxigénes kezelés után az 1 nm-nél kisebb
részecskék részaránya megnıtt, és így az átlagos szemcseméret 2,3 nm értékre csökkent. Az
óntartalmú katalizátor szemcsemérete nıtt az oxigénes kezelés után, hasonlóan az alumíniumoxid hordozós katalizátorokhoz (7. ábra), azonban itt a növekedés mértéke kisebb volt.
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27. ábra. Katalizátorok különbözı elıkezelések után meghatározott részecskeméret eloszlása.
Au/SiO2-A (Au: 2,4 t%); Au/SnOx-SiO2-4 (Au: 2,77 t%, Sn: 1,11 t%).
Az Au/SiO2 katalizátor esetében a kismérető szemcsék kialakulása valószínőleg az oxigén és
a határfelületi OH-csoportok reakciójának tulajdonítható. Mint kimutattam, ekkor víz
keletkezik, ami exoterm folyamat és az arany nanorészecskék határfelületének átalakulásához,
kisebb részecskék kialakulásához vezet. Mások is tapasztaltak hasonló jelenséget: titándioxid hordozós arany és ezüst katalizátorok szemcsemérete bimodális eloszlást mutatott
oxigén vagy CO:O2 elegy érintkeztetése után

131

, amit az Ostwald kiszélesedés jelenségével

magyaráztak, vagyis a szemcsék növekedése a kisebb szemcsék méretének csökkenése útján
következett be. A szerzık szerint a felületi jelenségben a hordozó hibahelyeinek kulcs szerepe
van 131.
Mindkét

katalizátorról

elmondható,

szemben

az

alumínium-oxid

hordozós

katalizátorokkal, hogy az arany átlagos szemcsemérete sokkal kisebbnek adódott, mind
oxigénes, mind hidrogénes kezelés után. Ennek oka lehet egyrészt a hordozó oldódása az
elıállítás során, aminek következtében a felület teljesen megváltozik, másrészt az óntartalmú
katalizátorok esetében az ón stabilizáló hatása.
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5.4.1.2. Röntgen-fotoelektron spektroszkópiai vizsgálatok
Az alumínium-oxid hordozós katalizátoroknál láttuk, hogy az ón jelenléte befolyásolja
az arany nanorészecskék töltésállapotát különbözı elıkezelések után. Célunk annak
vizsgálata volt, hogy szilícium-dioxid hordozó esetén ez az effektus kimutatható-e. A
katalizátorok Au 4f7/2 elektronpályáinak kötési energiáit a 28. ábra szemlélteti. A katalizátorok
adatait a 15. és 16. táblázat foglalja össze.
katalizátor: Au/SnOx-SiO2-4
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28. ábra. SiO2 hordozós katalizátorok Au 4f 7/2 vonalának XP spektrumai. Bal oldali oszlop:
Au/SiO2-A katalizátor (Au: 2,4 t%);
Jobb oldali oszlop Au/SnOx-SiO2-4 katalizátor (Au: 2,77 t%, Sn: 1,11 t%)
Az ábrán pontozott vonallal jelöltem a fémes arany 4f7/2 elektronpályájához tartozó
értéket, ami MgKα röntgensugár forrás esetén 84 eV. A szárítás után mindkét katalizátoron
magas a kötési energia értéke, 85 eV és 85,5 eV az Au/SiO2 és az Au/SnOx-SiO2
katalizátoron. A magas kötési energia értékek itt is az arany kevert oxidációs állapotával
magyarázhatók, hasonlóan az alumínium-oxid hordozós katalizátorokhoz.
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15. táblázat. Au/SiO2-A katalizátoron mért XPS eredmények.
Au/SiO2-A
Szárítás, 60 °C
H2, 350 °C
O2, 350 °C

Kötési
energia (eV)
85,0
83,6
84,0

Au/Si (at:at)
arány
0,10
0,10
0,09

16. táblázat. Au/SnOx-SiO2-4 katalizátoron mért XPS eredmények.

Szárítás 60 °C
H2, 350 °C

Au 4f7/2
eV
85,5
83,9

O2, 350 °C

84,1

Au/SnOx-SiO2-4

Sn 3d5/2
eV
487,1 Sn4+
484,6 (22 %) Sn0
486,6 (35 %) Sn2+
487,3 (43 %) Sn4+
487,3 Sn4+

Au/Si
(at:at)
0,34
0,37

Au/Sn
(at:at)
0,95
1,30

Sn/Si
(at:at)
0,36
0,28

0,34

0,94

0,36

A hidrogénes kezelés után az arany kötési energiája csökkent, Au/SiO2 katalizátoron
83,6 eV értékre, míg az óntartalmú katalizátoron 83,9 eV-ra. Az alumínium-oxid hordozós
katalizátorok esetében fordított tendenciát figyeltünk meg, az óntartalmú katalizátoron volt
kisebb az arany kötési energiája, amit az arany nanokörnyezetében kialakult SnO/SnO2 fázis
hatásának tulajdonítottunk. Az alapvetı különbség az Au/SnOx-Al2O3 és az Au/SnOx-SiO2
katalizátorok között az, hogy az utóbbi esetben az XPS mérések során 20% fémes ón
jelenlétét detektáltuk (lsd.: 16. táblázat, 29. ábra). A fémes ón valószínőleg az arany
részecskék felületén helyezkedik el, vagy AuSn ötvözet formájában van jelen, hasonlóan az
alumínium-oxid hordozós katalizátorokhoz. Ezek alapján a szilícium-dioxid hordozós
katalizátorok arany kötési energiáinak különbsége az Au-Sn kölcsönhatással magyarázható:
az AuSn ötvözetben az arany kötési energiája az ón jelenlétének köszönhetıen nı az ón
nagyobb elektronegativitása miatt. Az ón 3d5/2 elektronvonalának dekonvolúciója során
azonban nem tapasztaltunk az arany-ón ötvözet jelenlétébıl adódó eltéréseket.
Az oxigénes kezelés után az Au/SiO2 katalizátor arany kötési energiája a fémes
aranyra jellemzı értéket vette fel, míg az óntartalmú katalizátoron ennél magasabb értéket
mértünk. Az óntartalmú katalizátorok magasabb kötési energiája feltehetıen az Au-SnO2
kölcsönhatás eredménye, az arany nanorészecskék környezetében az SnOx oxidációja
következtében nı az oxigén ionok koncentrációja, ami pozitív töltéstöbbletet indukál az arany
nanorészecskék felületén.
Az Au/SiO2 katalizátoron a különbözı kezelések hatására az Au/Si arány nem
változott (15. táblázat), ami azt jelenti, hogy a részecskék aggregációja nem következett be.
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Ez jó egyezést mutat a TEM eredményekkel. Au/SnOx-SiO2 katalizátor esetében a
legjelentısebb változás az Au/Sn arányokban jelentkezett. A hidrogénes kezelés után az
Au/Sn arány megnıtt, ezzel együtt az Sn/Si arány csökkent. Ez azt jelenti, hogy az ón felületi
koncentrációja csökkent a hidrogénes kezelés hatására, az arany nanorészecskék körül
elhelyezkedı ón-oxid fémes ónná redukálódik és bediffundál az arany részecskékbe. Az
oxigénes kezelés után az ötvözet oxidálódik, az elemek atomarányai visszaállnak a
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29. ábra. Az Au/SnOx-SiO2-4 katalizátor (Au: 2,77 t%, Sn: 1,11 t%) Sn 3d5/2
elektronpályájának XP spektrumai a különbözı kezelések függvényében.
○: mért spektrum; ▬: illesztett spektrum.

75

5.4.1.3. Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok
A SiO2 hordozós katalizátorokon mért szén-monoxid adszorpciós spektrumokat a 30.
ábra foglalja össze.
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30. ábra. A szilícium-dioxid hordozós arany katalizátorok CO adszorpciós spektrumai. A
spektrumokat 60 min gázadszorpció után vettem fel. A, B, E., F: Au/SiO2-A katalizátor
(Au: 2,4 t%), C, D, G. H: Au/SnOx-SiO2-b5 (Au: 2,65 t%, Sn: 0,54 t%)
5.4.1.3.1. CO adszorpció
Az óntartalmú és ónt nem tartalmazó katalizátorok közötti legjelentısebb különbséget
a hidrogénben történt elıkezelés után felvett adszorpciós spektrumokon tapasztaltam (30 A.
és C. ábra). Mindkét katalizátoron megjelent a 2060 cm-1 körül elıforduló sáv, amelyet
korábban elemeztem Au/SiO2 katalizátor esetében. Az Au/SnOx-SiO2 katalizátoron a CO
lineáris adszorpciójához rendelhetı karbonil sáv az alapkatalizátorhoz viszonyítva 8 cm-1
értékkel magasabb hullámszámnál jelent meg, 2113 cm-1-nél, sokkal kisebb intenzitással.
Alumínium-oxid hordozós katalizátorok esetében is hasonló jelenséget figyeltem meg. A
karbonil sáv intenzitásának csökkenése a csökkent CO adszorpcióval magyarázható, ami az
Au-Sn kölcsönhatás kialakulásának következménye. Érdemes kiemelni, hogy az Au/SnOx-
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SiO2 katalizátoron a 2060 cm-1-nél levı sáv intenzitása nem változott az Au/SiO2
katalizátorhoz képest, ami a határfelület változatlanságára utal, azaz az arany nanorészecskék
körül elhelyezkedı OH-csoportok száma nem változott meg az ón hozzáadásával.
Az oxigénes kezelés után az Au/SiO2 katalizátor CO adszorpciós sávjának intenzitása
jelentısen növekedett, ami összhangban van a TEM eredményekkel, melyek szerint az
oxigénes kezelés után a kismérető (1 nm alatt) részecskék részaránya nıtt ezen a
katalizátoron. Ez az adszorpciós helyek számának növekedésével jár együtt, amit a CO
adszorpciós sáv intenzitásának növekedése jól mutat. Meg kell említeni azonban azt, hogy a
karbonil sáv intenzitásának növekedése, vagyis az adszorbeált CO mennyiségének
növekedése a sáv vörös eltolódásával jár együtt arany katalizátorok esetében. Itt ezzel
ellenkezı jelenséget tapasztaltunk, az intenzitás növekedésével együtt a karbonil sáv
2105 cm-1-rıl 2116 cm-1-re tolódott el, ami valószínőleg az arany nanorészecskéken, az
oxigénes kezelés hatására kialakult pozitív töltéstöbblettel magyarázható. Erre az XPS
mérések nem adtak egyértelmő bizonyítékot, bár az oxigénes kezelés után az arany kötési
energiája nagyobb volt, mint a hidrogénes kezelés után kapott kötési energia érték (15.
táblázat). Ugyanez mondható el az Au/SnOx-SiO2 katalizátorról is, de ebben az esetben a
karbonil sáv intenzitásának növekedése nem a kisebb részecskék megjelenéséhez köthetı,
hanem az ón oxidációjához és az Au-SnO2 kölcsönhatás kialakulásához, ami az aranyon
létrejövı parciális pozitív töltés révén a sáv kék eltolódását okozza, azonos módon, mint
ahogy azt az Au/SnOx-Al2O3 katalizátor esetén tapasztaltam.
A 2060 cm-1 nél elhelyezkedı sáv intenzitása mindkét katalizátoron csökkent az oxigénes
kezelés után (30. A-E és C-G spektrumok).

5.4.1.3.2. CO + O2 adszorpció
A reakcióelegy adszorpciója során az arany nanorészecskéken adszorbeált CO
karbonil sávjai mindkét katalizátoton a magasabb hullámszámok a felé tolódtak, függetlenül
az elıkezelés jellegétıl. 2130 cm-1-nél egy váll jelent meg a spektrumban, ami az aranyon
adszorbeált oxigén hatására kialakult Auδ+ helyeken adszorbeált CO-hoz rendelhetı. Ez a
töltéstöbblet nagyobb, mint az oxigénes kezelés után kialakuló töltéstöbblet, ami a karbonil
sávok kék eltolódását okozza tiszta CO adszorpció esetén (lásd elıbb).
Az Au/SnOx-SiO2 katalizátoron a hidrogénes kezelés után, oxigén jelenlétében a CO
adszorpciós sáv intenzitása nıtt (30. C és D spektrum). Hasonló jelenséget tapasztaltam
Au/SnOx-Al2O3 katalizátoron. Az arany adszorpciókapacitása oxigén jelenlétében már
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szobahımérsékleten növekszik, vagyis az arany nanorészecskék felületén elhelyezkedı SnOx
fázis már szobahımérsékleten oxidálódik és valószínőleg a fém-hordozó határfelületen dúsul
fel. A 2060 cm-1-nél elhelyezkedı sáv intenzitása mindkét katalizátoron csökkent a
reakcióelegy jelenlétében.
A CO + O2 együttes adszorpciója során, az óntartalmú katalizátoron is víz képzıdését
figyeltem meg, mind hidrogénben, mind oxigénben történt elıkezelés után. A vízre jellemzı
1623 cm-1-nél megjelenı sáv intenzitását vizsgálva kitőnik (17. táblázat), hogy az óntartalmú
katalizátoron a vízképzıdés kisebb mértékő. Az is látszik, hogy a különbözı jellegő
elıkezeléseknek nincs hatása a sáv intenzitásának idıbeni alakulására, egyazon katalizátoron.
17. táblázat. A katalizátorokon detektált víz sávjának intenzitásváltozása a CO oxidáció során
az elıkezelés típusának és hımérsékletének függvényében.
Au/SiO2-A
t, min H2, 350 °C O2, 350 °C *O2, 350 °C
10
0,0016
0,0021
0,0027
30
0,0027
0,0031
0,0036
60
0,0040
0,0038
0,0046
120
0,0061
0,0057
0,0062
180
0,0076
0,0070
n.a.
240
0,0087
n.a.
n.a.
*: vízképzıdés tiszta O2 jelenlétében

Au/SnOx-SiO2-b5
H2, 350 °C O2, 350 °C
0
0
0
0,0009
0
0,001
0,0032
0,0032
0,0049
0,0043
0,0064
0,0055

Az, hogy a két katalizátoron eltérı a víz képzıdésének mértéke, a két katalizátor eltérı
mőködésére utal. Ezen felül bizonyítja, hogy a víz sáv nem a cella belevegızése miatt jelenik
meg.
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31. ábra. Reakcióelegy adszorpciója Au/SnOx-SiO2-b5 katalizátoron, oxigénben történt
elıkezelés után. A beillesztett spektrumok a vízre jellemzı sávot mutatják.
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5.4.1.4. A CO hımérséklet programozott oxidációja
A

szén-monoxid

hımérséklet-programozott

oxidációja

során,

az

arany

szemcseméretének hatásán kívül vizsgáltuk az aranytartalom és az óntartalom hatását is a
katalitikus aktivitásra. Au/SiO2 katalizátorok elıállítására két módszert alkalmaztam, az
ammóniás leválasztás-lecsapást, valamint a karbamidos leválasztás lecsapást. Az elıbbi
módszer kísérleti paramétereinek változtatásával több különbözı aranytartalmú katalizátort
készítettem (12. táblázat). A katalizátorokon kapott TPO görbék a 32. ábrán láthatók.
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32. ábra. Szilícium-dioxid hordozós arany katalizátorok TPO görbéi. Elıkezelés áramló
hidrogén atmoszférában, 350 °C-on. ▬: Au/SiO2-DPU, Au: 2,6 t%;
▬: Au/SiO2-C, Au: 1,5 t%; ▬: Au/SiO2-D, Au: 2,2 t%; ▬: Au/SiO2-A, Au: 2,4 t%.
A 32. ábrán látható, hogy az aranytartalom növekedésével nı a katalizátorokon
mérhetı konverzió. Az Au/SiO2-DPU katalizátor kis aktivitása a nagy arany szemcsemérettel
magyarázható, a karbamidos leválasztás-lecsapás alkalmazása nagy szemcsemérető
katalizátorokat eredményez. Ezen a katalizátoron az arany átlagos szemcsemérete 55 nm-nek
adódott (20. ábra).
Az óntartalmú katalizátorokon mért konverzió értékek nagyobbak voltak az
alapkatalizátoron mért értékeknél, ami az ón jelenlétének köszönhetı. A katalizátorokon mért
konverziós görbéket a 33. ábra foglalja össze. Az óntartalom növekedtével az alacsony
hımérsékleten mért konverzió csökkent, míg magasabb hımérsékleten a konverzió maximum
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értéket vett fel 0,87 t% óntartalmú katalizátoron, majd az óntartalom további növekedésével a
konverzió újra csökkent.
A Büchi reaktorrendszerben elıállított hordozókból készített katalizátorokon az
óntartalom hatása az aktivitásra jobban szemléltethetı, azonban ezen katalizátorok óntartalma
nem érte el a 0,87 t%-ot (14. táblázat).
A konverziós görbék alakja nem Arrhenius-jellegő, vagyis a konverzió nem
egyenletesen nı a hımérséklettel. Ezt a jelenséget többen megfigyelték, de pontos magyarázat
eddig még nem született132,70,133. Nagy valószínőséggel a reakció közben a katalizátor
felületén lejátszódó red-ox folyamatok felelısek a konverziós görbék szokatlan alakjáért.
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33. ábra. Az óntartalom hatása a különbözı módon elıállított katalizátorok aktivitására. A
katalizátorokat a mérés elıtt hidrogénben kezeltük 350 °C-on. A: hagyományos módon
elıállított katalizátorok, B: Büchi reaktorrendszerben elıállított katalizátorok.
A különbözı típusú elıkezelések hatásai is nehezen értelmezhetık. Az XPS és CO
adszorpciós vizsgálatok az alumínium-oxid hordozós katalizátorokhoz hasonló eredményre
vezettek, az ón oxidációs állapotának változása befolyásolja az arany töltésállapotát és
adszorpciós tulajdonságait. A hasonlóságok ellenére a szilícium-dioxid hordozós katalizátorok
katalitikus tulajdonságait a különbözı típusú elıkezelések sokkal nagyobb mértékben
befolyásolják, mint az alumínium-oxid hordozós katalizátorokét.
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34. ábra. Az elıkezelés típusának hatása a katalizátorok aktivitására. (A): Au/SiO2-A (2,4
t%); (B): Au/SnOx-SiO2-b5 (Au: 2,65 t%, Sn: 0,54 t%). 1. TPO: elıkezelés Ar-ban 80 °C-on;
2. TPO: elıkezelés H2-ben 350 °C-on, 1. TPO után; 3. TPO: elıkezelés O2-ben 350 °C-on,
2. TPO után.
A különbözı elıkezelések után felvett TPO görbék a 34. ábrán láthatók. Az argonban
történt elıkezelés után a katalizátorok nem voltak aktívak, a CO oxidációja 200 °C-on
kezdıdött, és a mérés végén a konverzió nem érte el a 40 %-ot. Alumínium-oxid hordozós
katalizátorokon a szén-monoxid átalakulása 75 °C környékén kezdıdött, és a mérés végén
mindkét katalizátoron teljes volt a CO átalakulása. A különbség az arany prekurzor
komplexek és a prekurzor-hordozó kölcsönhatás eltérı jellegével magyarázható. Al2O3
esetében a karbamidos leválasztás-lecsapást alkalmaztam, míg a szilícium-dioxid hordozós
katalizátorok elıállítása ammóniás leválasztás-lecsapással történt, arany-ammino-hidroxo
komplexek kialakulásán keresztül. A komplex bomlása a reakcióelegyben feltehetıen
magasabb hımérsékleten következik be, mint a karbamidos komplex bomlása.
Az Au/SiO2 katalizátor 2. TPO görbéje jóval alatta marad a csak hidrogénben történt
elıkezelés után felvett görbének (32. ábra), míg az óntartalmú katalizátoron mért
konverzióértékek hasonlóak a csak hidrogénes elıkezelés után mért értékekhez (33 B. ábra).
Ez valószínőleg azzal magyarázható, hogy az arany prekurzor komplex bomlása a
reakcióelegyben az 1. TPO során, nagy részecskeméret kialakulásához vezetett az Au/SiO2
katalizátoron, aminek következtében a hidrogénes kezelés után csökkent a katalizátoron mért
CO konverzió. A részecskeméret növekedését valószínőleg az ón jelenléte gátolja.
Az oxigénben történı elıkezelés az Au/SiO2 katalizátoron az alacsonyabb
hımérsékleten mért CO konverzió növekedéséhez vezetett, magasabb hımérsékleten azonban
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az átalakulás mértéke csökkent, és a konverzió nem haladta meg a hidrogénben történt
elıkezelés után mért értéket (34.A. ábra). A konverzió növekedése valószínőleg az 1 nm-nél
kisebb arany részecskék megjelenésének köszönhetı. A TEM mérések azt mutatták, hogy az
Au/SiO2 katalizátoron az oxigénes kezelés után nıtt az 1 nm alatti részecskék részaránya,
továbbá az XPS mérések szerint, az oxigénes kezelés hatására növekedett az arany 4f7/2
elektronpályájának kötési energiája, ami elektronhiányos állapot kialakulását jelzi az arany
nanorészecskéken. Ezt a CO adszorpciós FTIR mérések is alátámasztották. Az óntartalmú
katalizátor esetén az oxigénes kezelés a konverzió egyértelmő csökkenését eredményezte,
melynek oka az arany és az ón oxidációs állapotának változása lehet, mivel a TEM mérések
nem utaltak részecskeméret növekedésre az oxigénes kezelés után.
5.4.2. Katalizátorok elıállítása felületi redukcióval
5.4.2.1. A katalizátorok elıállítása
Az elızıleg bemutatott katalizátorokon az arany-ón kölcsönhatás nem szabályozott
módon, az elıkezelés során alakult ki. Meg kell említeni, hogy már a katalizátorok elıállítása
során is kialakulhatott a felületen levı ón-oxid és a negatív töltéső arany prekurzor komplex
kölcsönhatása, ezt azonban szemmel látható színváltozás nem jelezte. (Az elıállítás során a
katalizátorokat alacsony pH-n kevertettem 1 órán át 70 °C-on, ekkor az arany negatív
komplex ionok formájában volt jelen. Az ammónia oldat hozzáadása ezután történt.)
Ezek alapján felmerült, az arany-ón kölcsönhatás irányított kialakításának igénye.
Hordozós platina katalizátorokon erre a platinán preadszorbeált hidrogén és az tetraetilón
közötti lejátszódó irányított felületi reakció ad lehetıséget. Ez a módszer hordozós arany
katalizátorok esetén nem alkalmazható, mert a hidrogén nem adszorbeálódik az aranyon. Az
arany-ón kölcsönhatás a két fém standard elektródpotenciáljainak a különbsége révén
alakítható ki. A hordozó felületén diszpergált alacsony vegyértékő ón ionok az arany oldattal
érintkeztetve oxidálódnak, az arany pedig kiredukálódik a hordozó felületén. A
katalizátorokat savas és lúgos pH-n is elıállítottam, vizsgálva az eltérı arany prekurzor
komplexek hatását az arany szemcseméretére. Az arany oldat pH-jának beállítása során arra
törekedtem, hogy a szilícium-dioxid ne oldódjon a folyamat során, azért 150 µl 4M-os
ammónia oldatot adagoltam az 5x10-4 M arany oldathoz, a 12. táblázatnak megfelelıen. Az
elıállított katalizátorok tulajdonságait a 18. és 19. táblázatban mutatom be.
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18. táblázat. Felületi redukcióval elıállított katalizátorok tulajdonságai. (pH=3)
Aumax
Snb
Aub
Au/Sn
d Aua
t%
t%
t%
at/at
nm
1
AuSn25-SR-1
3
0,18
0.26
0.87
13
2
AuSn50-SR-1
3
0.31
0.61
11
1.11
3
AuSn50-SR-1
6
0.33
0.61
11
4
AuSn100-SR-1
3
0.57
1.02
12
1.08
5
AuSn100-SR-1
6
0.54
1.03
11
6
AuSn150-SR-1
3
0.75
1.37
1.10
15
Aumax: a maximálisan elérhetı aranytartalom. Az arany oldat pH-ja 3 volt.
a: Az arany szemcseméretét röntgendiffrakcióval határoztuk meg.
b: arany és óntartalom meghatározása aranyfelvitel után, ICP-OES alkalmazásával.
No

sample

19. táblázat. Felületi redukcióval elıállított katalizátorok listája. (pH=8)
Aumax
Sn
Au
dAua
dAu b nm
350 °C, H2, 1h
t%
t%
t%
nm
1
AuSn25-SR-2
3
0.17
2.62
<2
n.m.
2
AuSn150-SR-2
3
0.75
2.70
<2, 7.7d
10
c
3
AuSn150-SR-1
3
0.75
1.37
15
15
a: Az arany szemcseméretét röntgendiffrakcióval határoztuk meg. Az arany oldat pH-ja 8 volt
b: Az arany szemcsemérete hidrogénben történt 1 órás elıkezelés után, röntgendiffrakcióval.
c: 3-as pH-n elıállított minta.
d: bimodális szemcseméret eloszlás.
n.m.: nem mértük.
No

sample

A 18. táblázatban bemutatott értékek szerint az óntartalom növekedésével az arany
tartalom is növekszik. A levált aranytartalom csak az óntartalomtól függ, az oldatban levı
arany mennyiségétıl nem, tehát a katalizátorok aranytartalmát az óntartalom határozza meg.
Az Au/Sn arány kiszámításából következtethetünk arra, hogy az ón milyen mértékben
redukálódott a hidrogénes kezelés során. Az arany felületi redukciója a következı egyenletek
szerint játszódik le alacsony pH-n:
2 AuCl4- +3 Sn ↔ 2 Au + 8 Cl- + 3 Sn2+

(16)

2 AuCl4- +3 Sn2+ ↔ 2 Au + 8 Cl- + 3 Sn4+

(17)

Látható, hogy ha a felületen levı összes ón a redukció során fémes állapotig redukálódik,
akkor a reakció során levált arany és a hordozón levı ón aránya 1,33. A katalizátorok
összetételének meghatározása után az Au/Sn érték 1,33-nál kisebb, de 0,67-nél nagyobbnak
adódott. Az utóbbi értéket abban az esetben kapjuk, ha az ón a redukció után kizárólag Sn2+
formában van jelen. Ezek alapján két megállapítást tehetünk: (i): a felülethez kötött
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fémorganikus komplexeknek csak egy része redukálódott fémes ónná, vagyis Sn0 és Sn2+
ionok találhatók a felületen, (ii) és ezek a felületi képzıdmények atomi diszperzitásúak.

5.4.2.2. Az arany szemcseméretének meghatározása
A katalizátorokon az arany átlagos szemcsemérete 11 és 15 nm közötti intervallumban
váltakozott, függetlenül az arany és az óntartalomtól. A nagymérető arany nanorészecskék
megjelenése azzal magyarázható, hogy a felületi redukció során elıször kialakuló részecskék
nukleációs helyként szolgálnak a további redukcióhoz, azaz a részecskenövekedéshez.
Kimutatták, hogy a fémion/fématom és fémion/fémrészecske rendszerek elektródpontenciáljai sokkal
negatívabbak, mint tömbi fázishoz tartozó elektródpotenciál értékek134-136. Az arany esetében
az Au(III)/Aufém(vizes

oldatban)

rendszer normál hidrogén elektródhoz (NHE) viszonyított

elektródpotenciálja +1,5 V, az Au(III)/Auatom(vizes oldatban) rendszer elektródpotenciálja a NHEhoz viszonyítva –1,5 V, míg az Au(III)/Aurészecske rendszer elektródpotenciálja a két érték
között van 137. A hordozó felületén lévı ón és az oldatban levı arany ionok reakciója mellett,
ez a jelenség is meghatározza az Au/Sn arányt, vagyis nemcsak az ón képes redukálni az
aranyat, hanem a felületre már kiredukálódott arany is.
8-as pH-n az arany leválasztás hatásfoka 90 % körül volt (19. táblázat), függetlenül az
óntartalomtól. Az elıállítási folyamat során tapasztalt színváltozás alapján az feltételezhetı,
hogy az aranynak csak kis része redukálódik az ón hatására. Az arany leválása két, egymást
követı folyamat során valósul meg, amire az arany kettıs részecskeméret eloszlás is utal az
AuSn150_SR2 minta esetén. Elıször az arany felületi redukciója játszódik le, aminek
eredményeként a hordozó világosbarna színő lesz. Ezek után az arany-amino-hidroxo
komplex adszorbeálódik a felületen. Az AuSn150_SR-2 minta röntgendiffraktogramjának
részletes analízise azt mutatta, hogy a levált arany kb. 1 tömegszázaléka 7,7 nm átlagos
szemcsemérettel rendelkezik, a többi részecske átlagos mérete 2 nm alatt van, vagy nem
detektálható, mert az arany ionos

komplex formájában van jelen (az XRD vizsgálatok

közvetlenül az elıállítási folyamat után történt). A 7,7 nm átlagos szemcsemérető arany
nanorészecskék nagy valószínőséggel a felületi redukció során alakulnak ki, a pozitív töltéső
arany komplex ezt követıen válik le a hordozóra. Ezt az is alátámasztja, hogy az anyag színe
nem változott az elıállítási folyamat során, végig barna maradt. Azt is meg kell jegyezni,
hogy magasabb pH-n az arany rendszerek elektródpotenciáljainak különbsége eltérhet az
alacsonyabb pH-ra jellemzı értékektıl, ami szintén a redukció mértékének csökkenésével
járhat.
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Vizsgáltam, hogy a különbözı pH-n elıállított katalizátorok szemcsemérete hogyan
változik a hıkezelés hatására. Az eredmények a 19. táblázatban találhatók. A
röntgendiffrakciós vizsgálatok szerint a hidrogénben 350 °C-on történt elıkezelés az
AuSn150_SR-1 minta szemcseméretét nem változtatta meg. Az AuSn150_SR-2 minta átlagos
szemcsemérete kis mértékben nıtt. A részecskeméret elemzését TEM-mel is elvégeztük. A
katalizátorokról készült egy-egy jellemzı felvétel a 35. ábrán látható. A mikroszkópos
elemzés eredménye jó párhuzamot mutat a röntgendiffrakciós eredményekkel, mindkét
esetben azonos tendenciát figyeltem meg. Jelentıs különbség a két katalizátor között az volt,
hogy az AuSn150_SR-1 katalizátoron a nagy részecskék részaránya sokkal nagyobbnak
bizonyult, amit a 35. ábra szemléltet.

35. ábra. TEM felvételek hidrogénben történt 350 °C-os elıkezelés után.
A: AuSn150_SR-1 (Au: 1,37 t%, Sn: 0,75 t%) minta, átlagos szemcseméret: 10 nm;
B: AuSn150_SR-2 (Au: 2,70 t%, Sn: 0,75 t%) minta, átlagos szemcseméret: 6,5 nm.
(A felvételek jobb alsó sarkában látható skála 100 nm-nek felel meg.)
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5.4.2.3. CO oxidáció
Néhány katalizátoron elvégeztük a CO oxidációs méréseket. Az eredményeket a 36.
ábra foglalja össze.
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36. ábra. Hımérséklet programozott CO oxidáció felületi redukcióval elıállított
katalizátorokon.
▬: Au/SiO2-A, (Au: 2,40 t%); ▬: AuSn25 SR-2, (Au: 2,62 t%, Sn: 0,17 t%);
▬: AuSn150 SR-2, (Au: 2,70 t%, Sn: 0,75 t%); ■: AuSn25 SR-1, (Au: 0,26 t%, Sn: 0,18 t%);
■: AuSn150 SR-1, (Au: 1,37 t%, Sn: 0,75 t%).
A felületi redukció alkalmazásával készített katalizátorokon mérhetı konverzió kisebb
volt, mint az alapkatalizátoron mért értékek. A pH=8 aranyoldatból leválasztott katalizátorok
(SR-2) aktivitása nagyobb volt, mint a pH=3 aranyoldatból leválasztott katalizátorok
aktivitása. Ez a nagyobb aranytartalommal és a kisebb szemcsemérettel magyarázható. A
katalizátorokat minden esetben hidrogénben kezeltük elı 350 °C-on. Olyan méréseket is
végeztünk, melyek során nem alkalmaztunk elıkezelést, hiszen ezeken a katalizátorokon az
arany már az elıállítás után redukált formában van jelen. Elıkezelés nélkül azonban a
katalizátorok egyáltalán nem voltak aktívak. Ez valószínőleg azzal magyarázható, hogy a
magasabb pH-n elıállított minták esetén az arany nagyobb része komplex formájában van
jelen. Az alacsonyabb pH-n elıállított minták esetében pedig a kis aktivitás a nagy
szemcseméretnek és/vagy a felületen maradó klorid ionok jelenlétének tulajdonítható.
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5.4.3. Következtetések
Az ón jelenléte a szilícium-dioxid hordozós arany katalizátorokban szintén a CO
konverzió mértékének növekedését eredményezte. A konverziós görbék jellege eltérı az
alumínium-oxid hordozós arany katalizátorok esetén mért görbéktıl, ami a szilícium-dioxid
hordozós katalizátorok eltérı mőködésére utal. Különbség az Au/SiO2 és Au/SnOx-SiO2
katalizátorok között is megfigyelhetı.
Az eredmények arra utalnak, hogy a szilícium-dioxid hordozós katalizátorok eltérı
katalitikus tulajdonságai a felületi hidroxil-csoportok savas jellegének köszönhetı. Az arany
nanorészecskék környezetében levı OH-csoportok részt vesznek az oxigén aktiválásában.
Másik fontos megfigyelés, hogy szilícium-dioxid hordozós katalizátorokon - az alumíniumoxid hordozós katalizátoroktól eltérıen – karbonát sávok nem jelennek meg a reakcióelegy
adszorpciója során az FTIR spektrumban. Az irodalmi adatok szerint a felületi karbonátok a
katalizátor mérgezıdését okozhatják.
Az ón katalitikus aktivitást növelı hatása hasonlóan magyarázható, mint az Au/SnOxAl2O3 katalizátorok esetében: Az ón-oxid jelenléte az arany nanorészecskék környezetében
adszorpciós helyeket szolgáltat az oxigén számára, ahol az aktiválódik, valamint az arany
nanorészecskék parciális töltésének megváltoztatása révén segíti elı az oxigén aktivált
adszorpcióját. A reakció során keletkezı víz az ón-oxid koordinative telítetlen (Lewis-savas)
helyein a (19) egyenlet szerint disszociálhat,138,139 ami az OH-csoportok számának
növekedése révén szintén növelheti az aktivitást.
*Mn+1 O2- + H2O → HO- Mn+ -OH

(19)

6. Összefoglalás

Arany katalizátorok elıállítása különbözı hordozókon:
•

Kimutattam, hogy az alumínium-oxid hordozós katalizátorok elıállítására a
karbamidos leválasztás-lecsapás alkalmazása az arany nagyobb hatásfokú leválását
biztosítja, mint a direkt anioncsere alkalmazása. Bizonyítottam, hogy mindkét
módszer nanomérető arany részecskék kialakítását teszi lehetıvé.

•

Szilícium-dioxid hordozós arany katalizátorok elıállítására új módszert dolgoztam ki,
így lehetıvé vált nanomérető arany részecskék kialakítása SiO2 hordozón, amire eddig
nem volt egyszerően alkalmazható, reprodukálható módszer az irodalomban. A
módszer lényege, hogy arany-klorid oldatban ammónium-hidroxid oldat hozzáadására
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pozitív

töltéső

arany-ammino-hidroxo

komplexek

alakulnak

ki,

melyek

kölcsönhatásba lépnek a negatív töltéső SiO2 felülettel.
•

Megállapítottam, hogy a karbamidos leválasztás-lecsapás eltérı módon játszódik le
szilícium-dioxid hordozón, mint alumínium-oxid hordozón. Az alumínium-oxidon az
oldatban levı arany-hidroxo-kloro komplexek kölcsönhatásba kerülnek a hordozóval,
az így kialakult helyek koordinációs helyként szolgálnak az arany-klorid karbamiddal
alkotott komplexei számára. Szilícium-dioxid esetén az arany-hidroxo-kloro komplex
nem adszorbeálódik a felületen.

Ón-oxid kialakítása különbözı hordozókon:
•

A felületi fémorganikus kémia alkalmazása, vagyis az tetraetilón és a felületi hidroxilcsoportok között lejátszódó reakció, nanomérető ón-oxid részecskék kialakítását teszi
lehetıvé nagy felülető oxid hordozókon. A módszer alkalmazásával alumínium-oxid
és szilícium-dioxid felületét módosítottam. Az alumínium-oxid reaktívabbnak
bizonyult a szilícium-dioxidnál, ami valószínőleg az eltérı jellegő felületi hidroxilcsoportoknak köszönhetı.

•

Kimutattam, hogy a különbözı hordozók felületén kialakított ón(IV)-oxid
nanorészecskék jelentıs hányada hidrogénben 350 °C-on ón(II)-oxidá redukálható.
Arany jelenlétében fémes ón is képzıdött, ami valószínőleg ötvözıdik az arany
nanorészecskékkel.

Arany-ón kölcsönhatás:
•

Az arany-ón kölcsönhatás hidrogénben történı elıkezelés hatására alakul ki a
katalizátorokon. A kölcsönhatás jellege függ az óntartalomtól. Nagyobb óntartalom
esetén az ón valószínőleg az arany nanorészecskék felületén dúsul, míg alacsonyabb
óntartalom esetén az ón intermetallikus vegyületet képez az arannyal.

•

Az ónkötı lépés után, a felületi ónorganikus komplex hidrogénben történı bontásával
alacsony vegyértékő, nagy diszperzitású ón jelenik meg a hordozó felületén. Az
anyagot különbözı pH-jú arany oldattal érintkeztetve a redukálódó arany
szemcsemérete szabályozható.

•

Magas hımérséklető oxigénes kezelés vagy reakcióelegy hatására az arany
nanorészecskék felületén elhelyezkedı ón oxidálódik, és valószínőleg az aranyhordozó határfelületen dúsul fel SnOx formájában.
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•

XPS és FTIR mérések segítségével kimutattam, hogy az ón jelenléte és a különbözı
elıkezelések megváltoztatják az arany töltésállapotát: Hidrogénes elıkezelés hatására
negatív töltéstöbblet, míg oxigénes kezelés hatására pozitív töltéstöbblet alakul ki az
arany nanorészecskéken.

Az arany-ón kölcsönhatás és a kezelések hatása a CO oxidációra:
•

Az ón jelenléte a katalizátoron növeli a katalitikus aktivitást, valószínőleg az oxigén
aktiválása és az arany töltésállapotának megváltoztatása révén. Az óntartalmú
katalizátorokon mért konverzió értékek sokkal magasabbak hidrogénes elıkezelés
után, mint oxigénes kezelés után, amikor az ón teljesen oxidált állapotban van jelen a
felületen.

•

Az ónt nem tartalmazó Au/Al2O3 és Au/SiO2 katalizátorok oxigénes kezelés hatására
bekövetkezı aktivitásváltozása a részecskeméret és/vagy szerkezet változásához
rendelhetı, míg az óntartalmú katalizátorokon az ón jelenléte kompenzálja ezt a
változást. Ennek értelmében az arany nanokörnyezete meghatározó a katalitikus
aktivitás szempontjából.

•

Az „in situ” FTIR mérések szerint a szilícium-dioxid hordozón a felületi OHcsoportoknak jelentıs szerepe van a CO oxidációban. Az oxigén az arany
részecskéken adszorbeálódik és disszociál. SnOx jelenlétében is megtörténik az oxigén
adszorpciója és disszociációja az aranyon, azonban az oxigén adszorpciója az ónoxidon is lejátszódik.

Tézisek
1. Új módszert dolgoztam ki Au/SiO2 katalizátorok elıállítására, melynek alkalmazásával 5
nm alatti arany nanorészecskék állíthatók elı. A módszer lényege, hogy arany-klorid
oldatban ammónium-hidroxid oldat hozzáadására pozitív töltéső arany-ammino-hidroxo
komplexek alakulnak ki, melyek kölcsönhatásba lépnek a negatív töltéső SiO2 felülettel. A
katalizátorok jelentıs aktivitást mutattak a szén-monoxid oxidációjában.
2. Megmutattam, hogy nagy felülető, nem redukálható oxid hordozók tetraetilónnal történı
módosításával nagy diszperzitású ón-oxid fázis alakítható ki a hordozó felületén. Az így
kialakított SnO2 nagy része hidrogénben, magasabb hımérsékleten SnO-vá redukálható,
és kevert SnOx fázis alakul ki. Ezek az ónnal módosított oxidok kiválóan alkalmazhatók
hordozós arany katalizátorok elıállítására.
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3. Azt találtam, hogy az arany jelenléte a felületen elısegíti az ón redukcióját. Kimutattam,
hogy alacsonyabb óntartalom esetén AuSn ötvözet alakul ki, míg magasabb óntartalom
esetén az ón az arany nanorészecskék felületén dúsul fel.
4. Megmutattam, hogy SnOx kevert oxid fázist tartalmazó szilícium-dioxidra arany
nanorészecskék választhatók le felületi redukcióval. Az arany nanorészecskék mérete és
mennyisége a pH és az óntartalom megfelelı beállításával szabályozható.
5. A katalizátorokon Au-SnOx kölcsönhatást alakítottam ki, és bizonyítottam az ón-oxid
jelenlétének Au/Al2O3 és Au/SiO2 katalizátorokra gyakorolt promotor hatását. Ez a
következıképpen foglalható össze: (i) az SnOx megváltoztatja az arany nanorészecskék
töltésállapotát, aminek szerepe lehet az oxigén aktiválásában, (ii) az SnOx részecskék
hibahelyei a fém-hordozó határfelületen oxigén adszorpciós helyként szolgálnak, (iii) a
hordozón diszpergált ón-oxid nanoréteg részlegesen gátolja az arany nanorészecskék
aggregációját.
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