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EL

ZMÉNYEK

A modern vegyipar termelési értékének nagy részét katalitikus folyamatokkal állítják
el . A XXI. században a kihívást olyan homogén és heterogén katalizátorok el állítása jelenti,
amelyek a kémiai folyamatokban magas (akár 100%-os) szelektivitással m!ködnek. Ilyen
módon elkerülhet

a felesleges melléktermékek keletkezése, amely gazdasági és

környezetvédelmi szempontból is ideális. A tudomány jelenlegi állása szerint a
szelektivitásról kevesebbet tudunk, mint arról, hogy mely paraméterek befolyásolják a
katalizátorok aktivitását, vagyis az átalakulási sebességet. Az egyik legfontosabb katalitikus
eljárás a benzin reformálás, amelynek során a természetes benzinfrakcióból nagy oktánszámú
motorhajtó anyagot állítanak el . Ebben az eljárásban is széles körben alkalmaznak kétfémes
(esetleg többfémes) heterogén katalizátorokat. A legfontosabb ötvözet katalizátorok
kétségtelenül a platina alapúak. A második fém hozzáadása lényegesen módosítja az
egyfémes katalizátor aktivitását, stabilitását és szelektivitását. Ugyanakkor a második fém
szerepe és hatása még nem teljesen tisztázott, f leg a fémek közti kölcsönhatásoknak és a
második fém elhelyezkedésének szerepe vitatott (geometriai, illetve elektronhatás).
Munkám során különböz módon készített, tömbi és felületi módszerekkel módosított
Pt alapú kétfémes katalizátorokat vizsgáltam. Célom volt, hogy a második fém platinára
gyakorolt hatását meghatározzam aktív és inaktív fémek esetén. Az aktív fémek közül a
palládiumot és a ródiumot, míg inaktív fémek közül a germániumot és az ónt választottuk.
Célom

volt

a

különböz

összetétel!

katalizátorok

katalitikus

tulajdonságainak

meghatározásához megtalálni a megfelel tesztreakciókat.

KÍSÉRLETI MÓDSZEREK
A

katalizátorokat

cirkulációs

reaktorban

a

célnak

megfelel en

választott

tesztreakciókkal teszteltem. Vizsgáltam az el kezelések, a reakció h mérséklete és a
hidrogénnyomás hatását. A PtPd katalizátorokat impulzus rendszerben is vizsgáltam. A
katalitikus méréseken kívül elvégeztük számos katalizátorminta fizikai és kémiai jellemzését
XPS, TEM és Mössbauer-spektroszkópia alkalmazásával.

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, TÉZISEK
1. Különböz fémekkel módosított Pt katalizátorokon szelektív tesztreakciók alkalmasak a
kétfémes rendszer katalitikus tulajdonságainak jellemzésére.
a) PtPd katalizátorok vizsgálata alacsony h mérsékleten lejátszódó, kis aktiválási
energiájú reakciókkal eredményes. A metil-etil-ciklopropán (MECP) hidrogenatív
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gy!r!felnyílásával és az akrolein hidrogénezésével a Pt és Pd közötti kis különbségek
is kimutathatók.
b) PtRh katalizátorok esetén a két fém C-C kötés hasításában mutatott jelent s különbség
miatt a metilciklopentán (MCP) gy!r!nyitása megfelel tesztreakció.
c) PtGe katalizátorok hat szénatomos szénhidrogének átalakulásával megfelel en
jellemezhet k. A dolgozatban a hexán és metilciklopentán átalakulásait mutattam be.
2. A két aktív fémet tartalmazó rendszerekben (PtPd és PtRh), a katalitikus tulajdonságok
(aktivitás, szelektivitás) nem az egyes fémek „összegeként” adódik ki, hanem speciális
kétfémes jelleg jön létre. A PtPd részecskéken nagyobb a MECP és az akrolein, míg a
PtRh részecskéken kisebb az aktivitás a MCP átalakulásának reakcióiban. Ennek
megfelel en PtRh katalizátorok esetén a reakció szelektivitása eltér képet mutatott: az
össztermék eloszlása Pt jelleg! volt, míg a gy!r!nyitási termékek aránya Rh-os jellegnek
felelt meg. A két aktív fém különböz atomokból álló (Pl.: M-M’) felületi centrumokat
alakít ki, amelyek katalitikus tulajdonsága mind a két fémt l különbözik.
3. A kétfémes Pt katalizátorok felületi összetétele és katalitikus viselkedése jelent sen függ
az alkalmazott el kezelést l. A tesztreakciókban kapott eredmények különböznek a
katalizátor eredeti, kezelés nélküli („as is”) állapotában, oxigénes, illetve ezt követ
hidrogénes kezelések után. Reduktív atmoszférában a Pt, oxidatív atmoszférában pedig a
másik fém (Pd, Rh, Ge, Sn) dúsul fel a felületen.
4. Kis mennyiség! Ge hozzáadása csak a Pt felületét módosítja: nagy Pt részecskéken (kis
diszperzitás) növeli, kis Pt részecskék (nagy diszperzitás) esetén csökkenti a katalitikus
aktivitást, amelyet a szelektivitások változásával értelmezhetünk:
a) hordozós Pt katalizátor (D=53%) esetén a Pt-Ge elektronikus kölcsönhatása miatt
csökken a felületi hidrogén koncentráció, ennek következtében n a dehidrogénezett
felületi spécieszekb l keletkez termékek aránya (töredékek, olefinek, benzol).
b) Hordozómentes Pt (D=1%) katalizátor esetén: a részben oxidált Ge egyrészt
„hordozóként” viselkedik, adlineációs Pt-GeOx helyeket alakít ki, ahol jelent s
mértékben keletkeznek a telített termékek, másrészt a folyamatos Pt felület tördelése
révén csökkenti a telítetlen termékek arányát és a szénképz dést.
5. A platina az ónnal stabilis Pt-Sn ötvözeteket képez, amelyek közül a Pt3Sn fázis a C-C
kötés bontásában inaktív, a C=C kett s kötés hidrogénezésében pedig jelent s, még az
egyfémes Pt-nál is nagyobb aktivitást mutat. Erre a katalizátorra a C-C kötés hasításával
járó reakciók tesztreakciókként nem alkalmazhatók.
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