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1. BEVEZETÉS

Napjainkban a modern anyagtudomány felgyorsult fejlődésének köszönhetően a 

nanoméretű  anyagok  vizsgálata  egyre  nagyobb  szerepet  kap.  A  nanotechnológia 

eredményeit  több  tudományterület  felhasználja.  A  kémia  különböző  ágaiban  való 

megjelenés mellett a fizika és a biológia területét is érinti. A mesterséges sejtek, DNS 

chipek  előállítása,  a  különböző  önrendeződő  szervezetek,  öntisztuló  felületek 

létrehozása,  új  típusú  szenzorokkal  működő  méréstechnikák  megjelenése  a 

gyógyszerészetben,  orvostudományban,  információs  technikában,  heterogén 

katalízisben, környezetbarát technológiákban mind ezt a fejlődést igazolja. 

A nanorendszerek  vizsgálata  méltán  tarthat  nagy érdeklődésre  számot,  hiszen 

ezek a néhány száz-néhány ezer atomból álló részecskék az atomi, vagy molekuláris és a 

tömbfázisbeli állapottól is eltérő tulajdonságokkal bírnak. A felületi fématomokon lévő 

koordinálatlanság  speciális  fizikai  és  kémiai  sajátságok  megjelenéséhez  vezetnek, 

melyek  általában  a  fémes  jelleg  megszűnésének határán  az  1-2 nm-es  tartományban 

fokozottabban észlelhetők1.

A különböző fémek nanorészecskéi hatékonyan katalizálnak sok kémiai reakciót. 

A 20. század első felében a katalizátorok kutatása, fejlesztése terén a minél nagyobb 

aktivitás elérése volt a cél, vagyis, hogy időegység alatt minél több molekula alakuljon 

át a katalizátor  felületén.  Ma azonban a nem kívánt melléktermékek megjelenésének 

kiküszöbölésére,  vagyis  a  100  %-os  szelektivitás  elérésére  törekednek  a  kutatók.  A 

katalizátorkészítés módja nagymértékben befolyásolhatja az aktivitást és a szelektivitást. 

Hat olyan paraméter írható le, amely mindkét tényezőre hatással van. Ezek pedig: (1), a 

katalizátor fém felületi struktúrája, (2), a kötődést befolyásoló adalékanyagok jelenléte, 

(3), a fémklaszterek átrendeződési hajlama, (4), az adszorbeált anyagok mozgékonysága 

a felületen, (5), szelektív kötési centrumok jelenléte, (6), bifunkciós tulajdonság megléte 

és az oxid-fém határfelület jellegzetességei2. A készítési mód hatása tehát érvényesülhet 

a  kialakult  felület  szerkezetében  is.  Langmuir  elmélete  értelmében  a  felületi  helyek 

energiaállapota  és  éppen  ezért  a  hozzájuk  kötődő  vegyületek  és  a  felület  közötti 

kölcsönhatás erőssége is különböző. Jó példa erre a felület síkjában, az éleken, illetve 

sarkokon elhelyezkedő atomok energiaállapota közötti különbség.

A 100 %-os  szelektivitás  eléréséhez  és  a  fém nanorészecskék  katalizátorként 

való  alkalmazásának  optimalizálásához  olyan  katalizátorkészítő  módszerekre  van 
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szükség,  amelyek  lehetőséget  adnak  egy  kívánt  morfológia  és  szerkezet 

megvalósítására,  ahol  a  részecskék  mérete,  alakja  és  elhelyezkedése  tervezhető.  A 

kontrollált  szintézismódszerek  kifejlesztésének  köszönhetően  ma  már  közel 

monodiszperz eloszlású,  kívánt méretű és morfológiájú nanorészecskék állíthatók elő 

(catalyst  engineering/tailoring)  a  szintézis  paraméterek  (a  prekurzor  fémsó  és  a 

stabilizálószerek anyagi minősége, relatív koncentrációja, az előállítás hőmérséklete, a 

redukálószer erőssége, egyéb környezeti paraméterek) változtatásával. A kristálygócok 

növekedését  megfelelően  megválasztott  stabilizálószerrel  térben  irányíthatjuk,  ily 

módon meghatározva a képződő részecske morfológiáját. A korszerű fizikai vizsgálati 

módszerek,  mint  pl.  az  elektronmikroszkópia  és  egyéb  ultranagy  vákuum technikák 

megjelenése és elterjedése lehetővé teszi ezen részecskék atomi szintű vizsgálatát,  és 

segítségükkel meghatározható a háromdimenziós geometria. 

A  nagy  felület/térfogat  arányból  következően  a  részecskék  nagy  felületi 

szabadenergiával  rendelkeznek,  ami  különösen  kolloid  oldataikban  aggregációhoz 

vezethet.  A  nanoméretű  egységek  kapcsolódását  korlátozhatjuk,  ha  egymástól 

viszonylag távol szilárd hordozóhoz rögzítjük őket. A hordozó felületén diszpergált fém 

kis  méretének  köszönhetően  nagy  felületet  biztosít  a  katalitikus  reakciók  számára. 

Természetesen  az  aggregálódást  ebben  az  esetben  sem  lehet  kizárni  teljesen.  A 

nanorészecskék  mozgékonysága  függ a  felület  érdességétől  és  a  felülethez  kapcsoló 

kötés erősségétől. 

A készítendő katalizátor  aktivitása  szempontjából  fontos  befolyásoló  tényező, 

hogy a fémrészecskék csak a hordozó külső felületén helyezkednek el, vagy bejutnak 

annak  pórusaiba  is  (alak-  és/vagy  méretszelektivitás).  Nagy  fajlagos  felülettel 

rendelkező  anyagot  választva  hordozónak (pl.  Al2O3,  szilikagél,  zeolit,  mezopórusos 

anyagok, pl. SBA-15, stb.) nagy diszperzitás és homogén eloszlás érhető el.

A  heterogén  katalízisben  gyakran  használják  átmeneti  fémek  egykristályait 

modellrendszerként,  mivel  a  felületi  struktúrájuk  jól  definiált,  így  jól  használhatók 

annak  tanulmányozására,  hogy  milyen  hatással  van  a  fémrészecske  felületének 

szerkezete  a  reaktánsok  adszorpciójára,  a  termékek  deszorpciójára  és  magára  a 

katalitikus  reakcióra.  Lehetőségünk  nyílik  adott  katalitikus  reakciók  különféle 

kristályfelületeken történő lejátszódásának tanulmányozására  és összehasonlítására  is. 

Ilyen  például  a  ciklohexén  hidrogénezése-dehidrogénezése,  melyet  McCrea  és 

munkatársai végeztek el platina egykristály felületeken3. Azt figyelembe véve, hogy egy 

egykristály  felületen  végbemenő  katalitikus  folyamatok a  felület  atomi  struktúrájától 
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függenek, kutatások indultak olyan hordozott fém katalizátorok kifejlesztésére, melyek 

bírnak  az  egykristály  jellemző  tulajdonságaival,  katalitikus  centrumaik  nanométeres 

méretűek4, ugyanakkor felületük jóval nagyobb, mint az egykristályoké.  A hordozóra 

felvitt részecskék további különleges tulajdonsága, hogy nagy oxid-fém határfelülettel 

rendelkezhetnek.  Ennek hatása egykristályokon nem tanulmányozható.  Mivel maga a 

hordozó  is  részt  vehet  a  katalitikus  folyamatban  (mint  pl.  a  reformálás  Pt/Al2O3 

katalizátora esetében), hordozott fém katalizátorok esetén ennek a hatása is vizsgálható. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. Modell katalizátor rendszerek és in situ jellemzési technikák

A  20.  században  a  heterogén  katalízis  alapkutatásait  az  ultranagy  vákuum 

technika  megjelenése  és  elterjedése,  valamint  a  modellrendszerek,  mint  pl.  az 

egykristályok alkalmazása tette lehetővé. 

Az  első  modellrendszerek,  melyekkel  kutatásokat  végeztek,  a  katalitikus 

fémrétegek voltak. Ezeket a fém filmeket úgy készítették, hogy fémet párologtattak a 

hordozó  felületére,  oxidálták,  és  hőkezelték,  hogy  a  részecskék  egyenletesen 

rendeződjenek el  a  felületen,  majd  ezt  a  folyamatot  addig  ismételték,  ameddig  elég 

vastag filmet nem kaptak ahhoz, hogy el lehessen tekinteni a hordozó befolyásától5. A 

módszert több fémmel kipróbálták6,7. Ezek a rendszerek bőven szolgáltattak információt 

a hidrogénezés/dehidrogénezés, és a H/D cserereakció során a katalitikus aktivitásról8. 

Az  így  előállított  fémfelületek  gyakran  irreverzíbilisen  jöttek  létre,  és  igen  eltérő 

koncentrációkban tartalmaztak hibahelyeket.

A  reaktánsok  és  reakciótermékek  adszorpcióját  gyakran  fém egykristályokon 

vizsgálták,  mert  ezeken  a  különböző  kristálylapok  jól  definiáltak9.  Az  egykristály 

felületek néhány lehetséges atomi elrendeződését mutatja az 1. ábra. 

1. ábra Adszorpció, deszorpció és katalitikus reakció tanulmányozására gyakran használt  

egykristály felületek2

8



Az ultranagy vákuum technika lehetővé tette a felszín tisztítását és jellemzését, 

így  széleskörű  információ  nyerhető  arról,  hogyan  befolyásolja  a  felület  tisztasága, 

morfológiája  és  összetétele  az  adott  reakció  mechanizmusát,  kinetikáját.  Általános 

tapasztalat volt, hogy lépcsős és teraszos felületek (mint például a (7 5 5) és a (10 8 7) 

Miller  indexűek)  sokkal  aktívabbnak  bizonyultak,  mint  a  zárt  (1  1  1)  és  (1  0  0) 

szerkezetek10. 

Jól megfigyelhető jelenség azonban, hogy a felület szerkezete igen eltérő lehet 

az adott reakció körülmények között, mint vákuumban11. Nagy előrelépést jelentett az 

olyan  technikák  kifejlesztése,  illetve  a  meglévők  adaptálása,  melyek  segítségével  az 

egykristályokat „in situ”, azaz reakció közben is lehet vizsgálni, így nyomon követhető 

a különböző átmeneti  termékek kialakulása,  a szerkezeti  változások,  stb. Ezek közül 

több nemcsak egykristályok tanulmányozására alkalmas, hanem lehetőséget nyújt ipari 

hordozós katalizátorok vizsgálatára is (pl. Raman spektroszkópia, FTIR, EXAFS, SFG, 

STM). 

Az  egykristályok  nagyon  hatékony  modellrendszerek  voltak,  amelyek  nagy 

mennyiségű információt szolgáltattak arról, hogyan befolyásolja a felület szerkezete a 

katalizátor aktivitását, azonban a szelektivitásról igen kevés adat áll még rendelkezésre. 

Az  iparban  alkalmazott  heterogén  katalizátorok  sokkal  komplexebbek,  mint  az 

egykristályok. A valódi katalizátorokat kis fém krisztallitok (1-20 nm) alkotják, amelyek 

valamilyen nagy felületű fém-oxid, felületén vannak szétoszlatva. Ezek a fémrészecskék 

állhatnak  csupán  néhány  atomból  (klaszterek),  de  a  nagyobbak  atomok  ezreit  is 

tartalmazhatják. A 2. ábra bemutatja, hogy az egyszerű köbös atomi elrendeződésben a 

diszperzitás (a felületi atomok aránya az összes atomhoz képest) drámaian csökken a 

klasztert alkotó atomok számának növekedésével12.

A hordozó-fém kölcsönhatás  miatt  a klasztereket  felépítő  atomok reaktivitása 

nagymértékben  különbözik  azon  atomokétól,  amelyek  kiterjedt,  kompakt  szerkezetű 

felületeket alkotnak. A hordozó nem csak stabilizálja a fémrészecskét, hanem a kémiát 

is befolyásolhatja,  mivel a hordozó felületén is lehetnek aktív centrumok, amelyek a 

fémrészecskétől eltérő folyamatokat katalizálhatnak. A bifunkciós mechanizmus egyik 

legismertebb példája az n-hexán átalakítása magas oktánszámú benzinné Pt/halogénezett 

Al2O3 katalizátor segítségével. A hidrogénezés/dehidrogénezés és a dehidrociklizáció a 

fém felületén játszódik le, míg az izomerizáció az Al2O3 hordozó savas centrumaihoz 

köthető13.
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2. ábra A diszperzitás változása az atomok számának növelésével2

Ma a katalizátorgyártás egyik fő célja, hogy molekuláris szinten legyen képes 

szabályozni a részecskék tulajdonságait. Litográfiai technológiával a felületen szabályos 

rendben elhelyezkedő nanorészecske mintázatok állíthatók elő, ily módon kétdimenziós 

modellkatalizátorként is szolgáló anyagot nyerhetünk14.

Jacobs  és  munkatársai  elektronnyaláb  litográfiát  alkalmazva  állítottak  elő 

rendezetten  elhelyezkedő  platina  nanorészecske  halmazt  SiO2 és  Al2O3 felületeken15. 

Tesztreakcióként  az  etilén  hidrogénezést,  mint  nem  szerkezetérzékeny  reakciót 

választották,  melynek  eredménye  megegyezett  a  Pt(111)  egykristály  felületen 

tapasztaltakkal.  Szénmonoxiddal  mérgezve  a  katalizátort  azonban  eltérő  eredményre 

jutottak,  míg  a  mérgezés  egykristály  katalizátoroknál  megduplázta  a  látszólagos 

aktiválási energiát, addig a nanorészecskéket tartalmazóknál csak kis mértékben növelte 

azt.

Choi és munkatársai méret-redukciós litográfiával szilícium lapon hoztak létre 

több lépcsőben egyenletes mintázatot,  melyre platinát vittek fel rápárologtatással.  Az 

eljárással 22 nm széles platina nanoszálakat tudtak előállítani, melyek felülete azonban 

nem volt tökéletesen tisztítható16.

Szintén új módszer a szabályosan elhelyezkedő nanorészecskék előállítására a 

„nanosablon”  felhasználása.  Ennek  segítségével  közvetlenül  állítható  elő 

nanopöttyökből  álló nagy sűrűségű részecskemintázat17,18.  A nanosablonnal  előállított 
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modellkatalizátorok nagy segítséget nyújthatnak felületek jellemzésében és katalitikus 

reakciók tanulmányozásában.

A hordozós  fém katalizátorokon  a  fém felülete  általában 1 m2/g,  vagy ennél 

nagyobb. A fent leírt módszerek nem alkalmasak ekkora részecskesűrűség előállítására. 

Szükségessé  vált  egy  olyan  módszer  kifejlesztése,  mellyel  háromdimenziós  modell 

katalizátor  állítható  elő  de  ugyanakkor  megtartja  a  litográfiás  eljárások  előnyeit:  a 

szisztematikusan kontrollálható részecske méretet és eloszlást. 

Két  újfajta  katalizátor  gyártási  technika  lehetséges.  Mindkét  esetben  első 

lépésként  közel  monodiszperz  méreteloszlású  nanorészecske  szolt  állítanak  elő 

stabilizáló  polimerek  segítségével  az  adott  fém  sójából  alkoholos,  vagy  hidrogén 

jelenlétében  történő  redukció  soránHiba:  A hivatkozás  forrása  nem található,19,20.  (A 

későbbiekben  ezen  módszerek  részletesebb  tárgyalásra  kerülnek.)  Az  első  esetben  a 

polimer stabilizált  nanorészecskéket  tartalmazó oldatban,  a polimert  szerkezetirányító 

ágensként használva mezopórusos szilikát hordozót szintetizálnak, mely ily módon már 

tartalmazza  a  nanorészecskéket21,22.  A  második  lehetőség,  hogy  külön  állítják  elő  a 

nanorészecskéket  és  a  hordozót,  majd  a  két  anyagot  vizes,  vagy etanolos  közegben 

összekeverik,  ultrahangozzák.  A kapilláris  szívóerő és a mechanikai kezelés együttes 

eredményeként a nanorészecskék viszonylag egyenletesen oszlanak el a mezopórusos 

hordozó  felületén  és  a  pórusrendszerben23.  Mindkét  esetben  szükség  van  a  polimer 

eltávolítására a csatornákból, ami kiégetéssel valósítható meg, illetve ezt követően a fém 

nanorészecskék redukciójára, hogy katalitikus aktivitásukat kifejthessék. A két módszert 

mutatja be sematikusan a 3. ábra2. 
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3. ábra Háromdimenziós katalizátor előállításának lehetséges módszerei2

2.2. Nanorészecskék előállítása és stabilizálása

Nanorészecskék  előállítására  többféle  fizikai  és  kémiai  módszer  is  a 

rendelkezésünkre áll.  Fizikai módszerek közé sorolhatjuk a lézeres elpárologtatást,  az 

ionsugár  bombázást,  vagy  az  ívkisüléses  technikát.  Kémiai  módszerek  közül  a 

mikroemulzióban  kontrollált  szintézis  és  a  CVD  eljárás  mellett  az  egyik 

legkiterjedtebben  tanulmányozott  módszer  a  felületaktív/védő/módosítószerek 

jelenlétében történő szintézis,  melyet  Rampino és Nord alkalmazott  először Pd és Pt 

nanorészecskék szintézisére 1941-ben24. 

2.2.1. Stabilizálás polimerekkel
A  polimerekkel  történő  részecskestabilizálás  mechanizmusa  lényegében 

megegyezik vizes és szerves közegben. A részecskék köré épülő polimer adszorpciós 

réteg  sztérikus  stabilizálást  biztosít,  gátolva  a  részecskék  aggregációját  (4.  ábra). 

Polielektrolitok esetében ehhez járulhat még az elektromos kettősréteg hatása is.

4. ábra A polimerrel történő stabilizálás vázlatos rajza42
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A nanorészecskék méretének és alakjának kontrollálhatóságát több kutatócsoport 

is vizsgálta. El Sayed és munkatársai több szempontból is körüljárták a problémátHiba:

A hivatkozás forrása nem található,25. Nátrium-poliakrilát (SPA) jelenlétében, dikálium-

(tetrakloro-platinát)-ból  kiindulva,  azonos  hőmérsékleten  és  oldószerben,  csak  a 

védőmolekula  arányának  változtatásával  különböző  alakú  nanorészecskéket  állítottak 

elő  hidrogénes  redukcióval.  1:1  arányt  választva  döntően  kocka  alakú  részecskéket 

kaptak d=11,0±0,5 nm átlagmérettel.  5:1 arány esetén a részecskék zöme tetraéderes 

morfológiával rendelkezett és d=7,0±0,5 nm méretűek voltakHiba: A hivatkozás forrása

nem található.

           Egy másik  tanulmányban  változtatták  az alkalmazott  védőmolekulát,  a 

redukálószert  és a közeg pH-ját26  24.  Jellemzően (76 %) tetraéderes formát kaptak,  ha 

poli(vinil-pirrolidon) (PVP) volt a stabilizáló molekula és hidrogén buborékoltatásával 

érték el a redukciót. Hasonló körülmények között, de poliakrilát-iont alkalmazva enyhén 

lúgos közegben (pH=9), a részecskék alakja 61 %-ban hexaéder volt. Közel gömb alakú 

nanorészecskéket (85 %) sikerült előállítani alkoholos redukcióval, PVP jelenlétében. A 

részecskék mérete poliakrilát alkalmazásakor ~7 nm, PVP esetén ~5 nm volt. 45 oC-on 

40 percig tartó elektrontranszfer kísérlet után is stabilnak bizonyultak a részecskék, sem 

az alak-, sem a méreteloszlás nem változott.

           Miyazaki  és  csoportja  szintén  a  védő polimer  minőségének 

változtatásával  ért  el  alakszelektív  szintézist27.  K2PtCl4 prekurzorból  kiindulva, 

hidrogénes redukcióval SPA, PVP, és NIPA (poli(N-izopropil-akrilamid)) jelenlétében 

készítettek jól definiált Pt nanorészecskéket. Tapasztalataik szerint NIPA jelenlétében a 

részecskék  vetületi  képe  zömében  négyzet  (azaz  a  részecske  nagy  valószínűséggel 

köbös),  a  PVP  jelenléte  a  háromszögek  (azaz  a  részecskék  döntően  tetraéderes 

szimmetriájúak)  kialakulásának kedvez,  míg  SPA-ot  alkalmazva  hexagonális  (azaz  a 

részecske poliéder) kép a jellemző. Tanulmányozták a hőmérséklet, és a NIPA/Pt arány 

szintézisre  gyakorolt  hatását  is28.  A  NIPA  oldhatósága  hőmérsékletfüggő,  36  oC  a 

kritikus  oldódási  hőmérséklete.  Ha  a  részecskéket  10,  vagy  25  oC-on  állították  elő 

nagyon  változó,  elmosódó  kontúrú  alakot  kaptak.  40  és  60  oC-on a  nanorészecskék 

többsége éles  körvonalú hexaéder  volt.  A NIPA koncentráció  változtatásának  hatása 

jóval kevésbé befolyásolta az alakot. 1:1, 1:10, 1:100 arányt választva minden esetben 

hexaédereket kaptak többtöbb, mint 50 %-ban. A fém nanorészecskék alakkontrolljának 

mechanizmusa még mindig vita tárgya.  A fent említett  két csoport az (100) és (111) 

kristálylapok  eltérő  relatív  növekedési  arányának  tulajdonítja  az  effektust.  Bradeley 
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szerint  a  fém  nanorészecske  felülete  és  a  polimer  közötti  kölcsönhatás  lehet  az 

alakkontrolláló tényező29.

A Pt és a polimer moláris arány változtatásának hatását vizsgálták Shiraishi és 

munkatársai30. 1:1 víz-etanol elegyben PVP/Pt= 1; 2; 5; 10; és 40 aránynál vizsgálták a 

kialakuló  részecskék  méretét.  A  polimer  arányának  növelésével  a  részecskeméret 

csökkenését  és  egyre  szűkebb  méreteloszlást  tapasztaltak.  A  nanorészecskék 

aggregációja nagyobb klaszterekké csökkent az arány növelésével. Inaba és csoportja31 

nátrium-poliakrilát  jelenlétében  végzett  hasonló  kísérleteket.  Vizsgálták  a  polimer 

moláris  tömegének  és  a  szintézis  hőmérsékletének  hatását  a  részecskék  méretére  és 

alakjára.  Zömében  10  nm nagyságú,  szűk  méreteloszlású,  kocka  alakú  részecskéket 

kaptak, ha Mw=5100 molekulatömegű SPA-ot alkalmaztak 1/12 Pt/polimer arányban 25  
oC-on.

A nanorészecskék  aggregációját  tanulmányozták  Tang  és  munkatársai32.  PVP 

jelenlétében 1 órás hidrogénes redukcióval „hópehely” morfológiájú 5-10 nm nagyságú 

aggregátumokat kaptak, melyek 4-8 db 2 nm nagyságú nanorészecskéből épültek fel. Ha 

a  polimer/Pt  arányt  növelték, jól  diszpergált  nanorészecskéket  kaptak,  melyek 

morfológiájára  egyre  inkább  a  tetraéderes  struktúra  lett  jellemző.  Az  aggregátumok 

képződését  a  diffúzió  korlátolt  aggregációs  modellel  értelmezték.  A  részecskék  az 

oldatban  különböző  morfológiával  képződnek,  diffundálnak,  és  aggregálódnak. 

Feltételezhető,  hogy  a  PVP  jobban  adszorbeálódik  az  (111)  kristálylapokon,  mint 

máshol, lassítva annak növekedését, így jön létre a tetraéderes forma. Ezen részecskék 

adhéziója hozza aztán létre a hópehely struktúrát.

Triblokk kopolimert  használtak  Pt  nanorészecskék stabilizálására  Somorjai  és 

munkatársai21. A poli(etilén oxid)-poli(propilén oxid)-poli(etilén oxid) (EO20PO70EO20) 

kopolimer alkalmazásával 3-20 nm közötti részecskéket kaptak, ahol az 5-6 nm feletti 

részecskék 90 %-a jellemzően kocka alakú volt.

Kimura  és  munkatársai  szuperkritikus  körülmények  között  állítottak  elő  Pt 

nanorészecskéket  PVP  jelenlétében33.  H2PtCl6-ból  kiindulva  vizsgálták  az  oldószer 

összetétel, a nyomás és a hőmérséklet hatását a kialakuló részecskék alakjára, méretére 

és méreteloszlására. Oldószerként vizet, etanolt és 1:1 víz-etanol elegyet használtak, a 

hőmérsékletet  100-300  oC között,  míg  a  nyomás  4-19*x104 Torr  között  változtatták. 

Tapasztalataik szerint az 1:1 víz-etanol elegyben 200 oC-on és 19*x104 Torr nyomáson 

néhány  másodperc  alatt  2-3  nm  nagyságú  részecskék  állíthatók  elő  szűk 

méreteloszlással.  Vizes  közegben  mind  a  méret,  mind  a  méreteloszlás  valamivel 
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nagyobb  volt,  mint  az  elegyben  kapott.  Tiszta  etanolban  a  szintézis  sikertelennek 

bizonyult, feltehetően a prekurzor instabilitása miatt.

Zhou  és  munkatársai  elektrokémiai  redukcióval  állítottak  elő  Pt 

nanorészecskéket  vizes  oldatban34.  Forgó  katód  alkalmazásával  érték  el,  hogy  a 

nanorészecskék  mielőbb  az  oldatba  jussanak  elkerülve  a  flokkulálódást  a  katód 

közelében és biztosítva a részecskék monodiszperzitását. A katódon két folyamat van 

egymással  kompetícióban:  Pt  nanorészecskék  kialakulása  és  és  Pt  film  képződése, 

melyet vissza kell szorítani. Tanulmányukban rámutatnak, hogy az e célból alkalmazott 

PVP  nemcsak  megvéd  az  aggregációtól,  de  elősegíti  a  nukleációt  is,  ami  kisebb 

részecskék kialakulásának kedvez. 

2.2.2. Micelláris rendszerek
A  felületaktív  anyagok  alkalmazása  szintén  igen  elterjedt  módszer 

nanorészecskék stabilizálására. A részecskeszintézis történhet olaj-a-vízben (o/v) és víz-

az-olajban  (v/o)  típusú  mikroemulziókban,  valamint  normál  és  inverz  micelláris 

rendszerekben. A közeg polaritása meghatározza az adszorbeált tenzid orientációját és 

ezáltal a stabilizáció módját (5. ábra). 

5. ábra A normál és a fordított micella keresztmetszete

Normál micelláris rendszerben tanulmányozták a kialakuló Pd nanorészecskék 

méretét, és alakját Veisz és munkatársai35. [PdCl4]2- prekurzorból kiindulva állítottak elő 

monodiszperz  Pd  nanorészecskéket,  különböző  lánchosszúságú  alkil-trimetil-

ammónium-bromidot  (CnTABr,  n=8-16)  használva  stabilizátorként.  A  részecskék 

mérete 1,6-6,8 között változott,  és  jellemzően kubooktaéderes formával rendelkeztek. 

Megfigyelték,  hogy  a  részecskeméret  csökkent  az  alkillánc  hosszának  növelésével, 

illetve a felületaktív anyag és a prekurzor koncentrációjának csökkenésével. 
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Szintén különböző szénlánchosszúságú (CnTABr, n=10-16) kationos tenzidekkel 

stabilizált  Pt  szolokat  állítottak  elő  Yonezawa  és  munkatársai  fotoredukcióval36.  A 

lánchossz növekedésével a részecskeméret csökkenését tapasztalták.

Inverz micelláris rendszerek esetén a szerves közegbe juttatott felületaktív anyag 

szerepe nem mindig korlátozódik a stabilizálásra, betölthetik a redukálószer feladatát is. 

Bönnemann és munkatársai Pd sót redukáltak tetraalkil-ammónium-hidroboráttal, ahol a 

redukálószer  szerepét  a  borátból  felszabaduló  H2 töltötte  be37.  Ezzel  egyidejűleg  a 

kialakuló  C6-20 hosszúságú  alkilláncokat  tartalmazó  tetraalkil-ammónium  ionok 

stabilizálták a fémklasztereket a felületen kiépülő adszorpciós réteggel. 

           Chen  és  munkatársai  Pt38,  Pd39 és  Pd/Pt40 ötvözet  nanorészecskéket 

állítottak  elő hidrazinos  redukcióval,  AOT/izooktán  reverz micelláris  rendszerben.  A 

részecskeméretet  a  mikroemulzióban  diszpergált  cseppek  méretének  szisztematikus 

változtatásával szabályozták. Ha növelték a prekurzor mennyiségét, vagy a [víz]/[AOT] 

arányt,  a  kialakuló  részecskék  mérete  is  növekedett.  A  nukleáció  Pt  és  Pd 

nanorészecskék  esetén  is  csak  néhány  percet  vett  igénybe,  de  a  végső  méret 

kialakulásához Pd esetén 10-20 perc Pt esetében 1-2 óra szükséges. Megfigyelték, hogy 

a részecskék végső mérete nem függ a micellák kiindulási méretétől. Ezt a jelenséget a 

micelláris rendszer dinamikus struktúrájával magyarázták, mely szerint a micella mérete 

növekedhet  a  a nanorészecskék képződése közben. A [redukálószer]/[prekurzor] arány 

növelésével a részecskeméret csökkenését érték el. Ennek oka, hogy a redukciós arány 

növelésével több kristálygóc képződik, így kisebb részecskék alakulnak ki.

Viszonylag kevés példa található az irodalomban o/w mikroemulzióban történő 

részecskeszintézisről.  Deshpande  és  munkatársai  hexadecil-trimetil-ammónium-

bromiddal (C16TABr) stabilizált  Pt hidroszolt  állítottak elő vízben,  majd azt toluollal 

extrahálva  stabil  szol  keletkezett  az  organikus  közegben41.  A  részecskék  felületén 

adszorbeált tenzidréteg orientációja az extrakció során megváltozott.

2.2.3. Stabilizálás elektrolitokkal
Elektrosztatikus stabilizáláshoz gyakran használnak klorid-, citrát-, vagy oxalát 

anionokat. A stabilizálás ebben az esetben az oldatban található anionok fém részecskén 

történő adszorpciójával valósul meg. Az így kialakult elektromos kettős réteg (6. ábra) 

lassítja a részecskék aggregációját és egyben redukálja is a fémet42. 

16



6. ábra Az elektrolittal történő stabilizálás vázlatos rajza42
Turkevich és munkatársai vizes közegben nátrium citráttal történő redukcióval 

állítottak  elő Pt  és  Pd szolokat43,44.  A részecskék méretét  0,55-4,5 nm között  tudták 

változtatni  a  redukálószer  koncentrációjával,  a  közeg  pH-jával  és  a  hőmérséklet 

változtatásával. 

Fu  és  csoportja  a  prekurzor  alakra  és  részecskeméretre  gyakorolt  hatását 

tanulmányozta45.  Hidrogénes redukcióval  oxalát  stabilizátor  jelenlétében K2Pt(C2O4)2-

ból kiindulva átlagban 6,5 nm nagyságú 90 %-ban kocka alakú részecskéket kaptak. 

K2PtCl6 esetén átlagosan 3,5 nm-es kockákat és tetraédereket, K2PtCl4 esetén átlagosan 

7,9  nm-es  hexagonális  és  kocka  alakú  részecskéket  nyertek.  A  megfigyelt 

alakszelektivitást  a prekurzorok redukciójának sebességkülönbségével és a Pt(111) és 

Pt(100)  felületeken  eltérően  érvényesülő  prekurzor  és  oxalát  adszorpcióval 

magyarázták.  A  nanokristályok  méret-  és  alakeloszlását  végigkövették  a  növekedés 

teljes  ideje  alatt.  Tapasztalataik  szerint  az  idő  előrehaladtával  a  méreteloszlás  egyre 

homogénebb lett, miközben a részecskék végig dominánsan kocka alakúak voltak. Ez a 

megfigyelés  eltér  Petroski  eredményétől,  ahol  alacsony  polimer/Pt  arány  esetén 

tetraéderes  részecskék kialakulását  észlelték  a  növekedés  korai  szakaszában,  melyek 

aztán csonka oktaéderré, vagy kockává alakultak46. 

2.2.4. Szintézis dendrimer jelenlétében
           A  dendrimerek  tökéletes  monodiszperz  makromolekulák,  szabályos, 

sűrűn elágazó háromdimenziós szerkezettel. Monomeregységekből épülnek fel, melyek 

sugárirányban elágazva lépcsőzetesen kapcsolódnak egymáshoz47. Jól használhatóak a 

részecskeméret, stabilitás és oldhatóság szabályozására, valamint lehetőséget nyújtanak 

méret-szelektív  katalitikus  reakciók  megvalósítására48 (7.  ábra).  A  dendrimer  sűrű 

elágazásai csak a megfelelően kis méretű reaktánsok és reakciótermékek be- és kilépését 
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teszik lehetővé. A dendrimer előállítás ismétlődő lépéseinek számával befolyásolható az 

adott  katalitikus  reakció  sebessége.  Újabb  polimergenerációk  hozzáadásával  a 

zsúfoltság egyre nagyobb lesz a dendrimer külső felületén, a porozitása kifelé haladva 

egyre csökken49.

7. ábra Dendrimerbe zárt fém nanorészecske

Yang  és  munkatársai  Pt-poliakril-éter-triecetsav-ammónium-bromid  (Pt@Gn-

NACls) nanokompozitot állítottak elő alkoholos redukcióval. A Pt/dendron arányt 1-60 

között  változtatták.  Az  arány  növelésével  a  kialakuló  Pt  nanorészecskék  mérete  is 

növekedett (2-11 nm között), méreteloszlásuk egyre szélesebb lett.
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2.3. SBA-15 mezopórusos szilikát szintézise, szerkezete és tulajdonságai

A  szupramolekuláris  templát  segítségével  létrehozott  mezopórusos  anyagok 

kutatása a 90-es években kezdődött az MCM-41 és az M41S család felfedezésével. Ezek 

az  anyagok  meglehetősen  szokatlan  tulajdonságokkal  rendelkeznek:  egységes 

pórusméretük nagyobb 2 nm-nél, fajlagos felületük eléri az 1000 m2/g-ot, és hosszú távú 

rendezettséggel bírnak. A család első tagja a Mobil Oil által előállított MCM-41 volt50. 

A rendezett hexagonális pórusszerkezet, a jól szabályozható pórusméret, a nagy fajlagos 

felület  széles  alkalmazási  területet  tesz  lehetővé  (katalízis,  adszorpció,  katalizátor 

hordozó,  stb.),  nem  véletlen,  hogy  azonnal  az  érdeklődés  középpontjába  került.  A 

mezopórusos  molekulasziták  létrehozásának és tanulmányozásának igénye  az ipar  és 

alapkutatás területein (pl. kátrányfeldolgozás, nagymolekulák szintézise és elválasztása, 

„ship-in-a-bottle”-típusú szintézisek,  nanorészecskék rögzítése,  elektromos  és  optikai 

alkalmazások, biotechnológiai lehetőségek) napjainkban is jelentős. 

2.3.1. A rendezett szerkezet kialakulásának elméletei
A  rendezett  szerkezet  kialakulására  több  elméletet  dolgoztak  ki.  Az  eredeti 

szintézis  során általában  valamilyen  szilíciumforrást  (TEOS,  fúvatott  szilika,  Ludox, 

nátrium-szilikát),  felületaktív  anyagot  (pl.  CTABr),  bázikus  anyagot  (NaOH, 

tetrametilammónium-hidroxid  (TMAOH)),  és  vizet  elegyítettek.  A  hexagonális 

szerkezet  kialakulására  a  folyadékkristályon  alapuló  mechanizmust (LCT  -  Liquid 

Crystal  Templating)  (8.  ábra)  a  Mobil  kutatói  javasolták51.  A  kulcslépés  a 

folyamatban,  hogy  templátként  folyadékkristály-mezofázisok,  vagy  micellák 

szerepelnek  egyedülálló  molekulák,  vagy  ionok  helyett.  Így  termékként  olyan 

szilikátváz  alakul  ki,  mely  magán  hordozza  a  mezofázis  jellemzőit.  Maga a  szilikát 

kondenzációja  nem  játszik  jelentős  szerepet  a  szerkezet  kialakításában.  Az 

önrendeződés folyamán vagy a rúd alakú micellák rendeződnek hexagonális szerkezetbe 

és ezt követi a szervetlen összetevő ráépülése, vagy a szilikát hozzáadása indukálja az 

izotróp, rúdszerű micellák hexagonális rendeződését és ezzel egyidejűleg történik meg a 

szilikát beépülése.
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8. ábra Folyadékkristályos templát (LCT) mechanizmus52

Davis és munkatársai szerint a szintézis során nincs jelen folyadékkristály fázis. 

Szerintük  a  rendszertelenül  elhelyezkedő  rúdszerű  szerves  micellák  kölcsönhatásba 

lépnek a szilikát prekurzorral,  és ennek következtében a micellák külső felületén 2-3 

szilikátréteg alakul ki (9. ábra). Ezek a kompozitrészek rendeződnek utólag hexagonális 

struktúrává53. 

9. ábra Szilikát rudak önrendeződése52

Szilikáttal  borított  rúdmicellák  kialakulása  helyett  Steel  és  munkatársai  azt 

feltételezik,  hogy  a  felületaktív  molekulák  szilikát  hozzáadására  közvetlenül 

hexagonális szerkezetté rendeződnek. A szilikát rétegeket képez közrefogva a sorokba 

rendeződött rúd micellákat (10. ábra). A keverék öregítése a rétegek összetorlódását és 

a rudak körüli összeolvadását okozza, így alakul ki a hexagonáis mezostruktúra54.

20



10. ábra Szilikát rétegek összetorlódása52

A „töltéssűrűség kiegyenlítés” modellt  Monnier55 és  Stucky56 javasolják (11. 

 ábra).  E  szerint  a  szerkezet  kialakulása  lamelláris  fázisra  vezethető  vissza,  ami  a 

negatív töltésű szilikát  és a felületaktív  anyag fejcsoportjainak pozitív  töltései  között 

kialakuló elektrosztatikus kölcsönhatás miatt jön létre. Amikor a szilikát kondenzálódni 

kezd a negatív töltéssűrűség csökken. Ennek velejárója, hogy a szilikát réteg meggörbül, 

hogy a  pozitív  és  negatív  töltések  egyensúlya  fennmaradjon.  Ez a  folyamat  vezet  a 

lamelláris szerkezet hexagonális mezostruktúrává való átalakulásához. 

11. ábra Töltéssűrűség kiegyenlítés modell52

Napjainkban  a  sokféle  teória  közül  a  folyadékkristályos  templát  (LCT) 

mechanizmus a legelfogadottabb.

2.3.2. Az SBA-15 szerkezete és tulajdonságai
1998-ban Zhao és  munkatársai  az  MCM-41-hez  nagyon  hasonló  anyagot,  az 

SBA-15-öt  (Santa-Barbara)  állítottak  elő  semleges  triblokk  kopolimert  (Pluronic, 
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poli(etilén-oxid)-poli(propilén-oxid)-poli(etilén-oxid))  használva  szerkezet  kialakító 

templátként57,58.  A  Pluronic  megfelelő  alapanyagnak  bizonyult,  mivel  jó 

szerkezetrendező hatású, amfifil tulajdonságú, az ára alacsony, könnyen beszerezhető és 

biodegradábilis. 

A kapott  anyag pórusmérete  egységes,  megfelelő szintézisparaméterek mellett 

akár  30 nm is  lehet.  Erősen  savas  körülmények  között  (pH≈1) végezve  a  szintézist 

nagyfokú rendezettség (4-7 csúcs a röntgendiffraktogramon), kétdimenziós hexagonális 

mezostruktúra és széles, egységes falvastagság (3,1-6,4 nm) kialakulása jellemző. Az 

anyag fajlagos felülete 630-1040 m2/g között változott. A vastagabb falak és nagyobb 

pórusok  létrejötte  a  fő  eltérések  a  konvencionálisan  kationos  felületaktív  anyag 

jelenlétében előállított MCM-41-től. 

A pórusméretet és a falvastagságot a szintézis hőmérsékletének (35-140  oC) és 

hosszának  (11-72  óra)  változtatásával  szabályozták.  A  magasabb  hőmérséklet  és  a 

hosszabb szintézisidő a nagyobb pórusok, és vékonyabb falak kialakulásának kedvez, 

mely  a  kopolimer  EO  blokkjainak  hőmérsékletfüggő  hidrofilitásával,  vagy  a 

protonáltsággal,  esetleg  ezek  kombinációjával  magyarázható.  Az  EO  egységek  erős 

kölcsönhatásban  vannak  a  szilikát  fallal,  szemben  a  hidrofób  PO  egységekkel. 

Magasabb  hőmérsékleten  az  EO  rész  hidrofóbabbá  válik,  így  a  hidrofób  térfogat  a 

molekulán belül megnő, kisebb EO egység asszociálódik a szilikát fallal, így csökken a 

pórusméret. 

A kopolimer koncentrációja is fontos tényező, mivel 6 t% felett szilikagélt, 0,5  t

% alatt  pedig  amorf  szilikátot  kaptak  eredményül.  Hasonló  a  helyzet  a  hőmérséklet 

megválasztásával:  35  oC  alatt  amorf  anyag,  80  oC  felett  szilikagél  lett  a  szintézis 

eredménye.

A  tetraetil-ortoszilikát  (TEOS),  a  tetrametil-ortoszilikát  (TMOS),  és  a 

tetrapropil-ortoszilikát (TPOS) is megfelelő szilícium forrás az SBA-15 létrehozásához. 

A közeg savanyítására HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, és H3PO4 is alkalmas, lényeg, hogy 

a pH a szilika izoelektromos pontja alatt (pH=2) legyen. 

Tanulmányozták  a  triblokk  kopolimer  szerkezetének  a  struktúrára  gyakorolt 

hatását  is.  Tapasztalataik  szerint  az  alacsony  EO:PO  arány  kedvező  a  hexagonális 

szerkezet  kialakulása  szempontjából.  Pl.  Pluronic  L121  (EO5PO70EO5)  használatával 

már nagyon alacsony koncentrációban is kialakult  a hexagonális struktúra,  magasabb 

arányoknál viszont (pl. EO106PO70EO106, EO100PO39EO100, EO80PO30EO80) inkább köbös 

szerkezetű mezopórusos szilikátot kaptak. Hexagonális szerkezet reverz Pluronic-kal is 
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elérhető  (pl  PO19EO33PO19).  A pórusméret  akár  30 nm fölé  is  emelhető  a  kopolimer 

összetételének  megfelelő  változtatásával,  vagy  koszolvens  szerves  molekulák  (pl. 

trimetilbenzol, TMB) adagolásával. A falvastagság ilyenkor változatlan marad, az anyag 

megőrzi hidrotermális stabilitását. A 12. ábrán a Katiyar és munkatársai által javasolt 

szintézis mechanizmus látható59.

12. ábra Az SBA-15 szintézisének mechanizmusa59

A felületaktív templát vizes közegben micellákat, megfelelő koncentráció felett 

rúd micellákat alkot. Szilíciumforrást (TEOS) adva a rendszerhez a hidrolizált szilikát 

részecskék  bevonják  a  rúdmicellákat  és  a  rendszer  kikristályosítható.  A  képződött 

szilárd anyagban egységes, a rúdmicellák mérete által meghatározott átmérőjű csatornák 

hexagonálisan  rendezettek.  Ezekből  a  templátot  két  alapvető  módszerrel  lehet 

eltávolítani.  Az  oldószeres  kioldás  hőmérséklete  sokkal  alacsonyabb,  általában  az 

oldószer  forráspontja.  A  kiégetést  500-600  °C-on  végzik  levegő  vagy  oxigén 

atmoszférában.

A kiégetett  SBA-15 röntgendiffraktogramján általában 5 csúcs  látható  ((100), 

(200), (110), (210), (300)), jellemezve a rendezett hexagonális struktúrát. A szerkezet 

850 oC-on végzett kalcinálás után is stabil57.

Bennadja  és  munkatársai  különböző  Pluronic-típusú  anyagok  szintézisre 

gyakorolt  hatását  vizsgálták60.  Különböző  EO/PO  arányú  Pluronic-ok  jelenléte  a 

cellaparaméter  és  a  falvastagság  változását  okozta.  Megfigyelték,  hogy  a  Pluronic 

arányának  csökkentése  a  szintézis  elegyben  az  alak  megváltozását  idézi  elő.  A 

jellemzően  enyhén  görbült  henger  alakú  SBA-15  pórusos  gömbbé  alakult.  A 

hidrotermális kezelés a pórusméret növekedését és a falvastagság csökkenését okozta. 
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Hartmann és munkatársai az SBA-15 mechanikai tulajdonságait vizsgálták61. Az 

anyagot  különböző  erőhatásnak  kitéve  pasztillázták  és  vizsgálták 

röntgendiffraktometriával,  N2-,  benzol-,  és  n-heptán  adszorpcióval,  valamint  higany 

porozimetriával.  A  mechanikai  stabilitás  kisebbnek  bizonyult,  mint  MCM-41,  és 

MCM-48 esetén, aminek okát a kedvezőtlen pórusátmérő/falvastagság arányra vezetik 

vissza.  Kimutatták,  hogy  az  SBA-15  mikropórusokkal  is  rendelkezik,  melyek 

mennyisége a szintézis hőmérsékletének megválasztásával szabályozható. 120 oC fölött 

végezve a kristályosítást  már nem tudtak kimutatni mikropórusokat.  A mikropórusok 

kialakulásának oka a PEO láncok részleges behatolása a szilikát falba a szintézis során.

Az utóbbi évtizedben a család újabb tagokkal bővült (SBA-162,63,64, SBA-265 (13. 

 ábra), SBA-362,66, SBA-663, SBA-767, SBA-11, SBA-1668 (14. ábra)). 

13. ábra a: SBA-1 SEM képe69, b: Al-tartalmú SBA-265 

14. ábra Kiégetett SBA-16 TEM felvételei: a: [100], b: [110], c: [111] irányból68
Az  SBA-1,  SBA-6,  és  SBA-16  már  karakterisztikusan  bimodális 

pórusméreteloszlással  rendelkezik.  Szintézisükhöz  alacsonyabb  molekulatömegű 

kvaterner  alkilammmónium  templátot  használnak  a  kopolimer  mellett.  Bár 

mikroporozitásuk magasabb, ugyanolyan hidrotermális stabilitással rendelkeznek, mint 

az  SBA-15.  Az  SBA-1  köbös,  a  többi  tag  hexagonális  struktúrával  rendelkezik. 
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Pórusméretük kisebb (>2 nm), fajlagos felületük viszont nagyobb (~1500 m2/g), mint az 

SBA-15-é.  Az  SBA-2  szintézise  a  többiektől  eltérően  lúgos  körülmények  között 

(pH=10-12) történik.
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2.4. Heteroatomok, nanorészecskék SBA-15 szerkezetben

Bár néhány cikk beszámol Al62,70,71, Ti72,73 Ga74 és Fe75 aktív centrumok SBA-15 

szerkezetbe való beépítéséről, korlátozott információ áll rendelkezésünkre az SBA-15, 

mint  katalizátor  hordozó  alkalmazásáról.  Bár  az  erősen  savas  szintéziskörülmények 

miatt meglehetősen nehéz heteroatomot juttatni az SBA-15 szerkezetbe, szenzorként és 

nanoreaktorként  napjainkban  egyre  gyakrabban  alkalmazzák  az  ilyen  anyagokat76,77. 

Sikeresen használták alkilezési reakcióban74, izopropanol dehidrogénezésben62, fenol 

bontásában78, N2O átalakításkor79. Felületén enzimek immobilizálhatók80 biotechnológiai 

felhasználásra  teremtve  módot.  Nem ritka  azonban,  hogy  a  heteroatom  beépítése  a 

mechanikai stabilitás csökkenéséhez vezet81.

Újabb  lehetőséget  jelent  katalitikus  reakciók  megvalósítására  nanorészecskék 

szintézise a pórusokban, vagy utólagos bejuttatásuk az SBA-15 csatornáiba. Ily módon 

nagy  fajlagos  felületű  rendszerhez  jutunk,  ahol  a)  az  egységes  pórusméretű  anyag 

méretszelektív  tulajdonsága  kombinálható  a  fémrészecske  katalitikus  tulajdonságával 

(ez nem tehető meg amorf  oxid-hordozós katalizátoroknál),  b)  a szelektivitás  tovább 

növelhető,  ha  egységes  alakú  és  méretű  nanorészecskéket  tudunk  előállítani,  c)  a 

nanométeres nagyságrendű fém részecskék aktivitása és szelektivitása jelentősen eltér a 

nagyobb fém szigetekétől82. A fémrészecskék pórusokba juttatásának két fő módja az 

impregnálás és az ioncsere. 

Új  módszerrel  két  lépésben állítottak  elő  Pt  tartalmú  SBA-15-öt  Somorjai  és 

munkatársai22.  Az SBA-15 szerkezetirányító  triblokk kopolimerét  használták  a  szűk 

méreteloszlású  Pt  nanorészecskéket  szintéziséhez.  A  nanorészecskéket  tartalmazó 

szolhoz adták az SBA-15 előállításához szükséges többi komponenst, a részecskék köré 

építve a  szilikát  vázat.  A TEM felvételek  alapján a  nanorészecskék az eljárás során 

megőrizték  méretüket  és  alakjukat.  Hasonló  módszerrel  állítottak  elő  Pt/SBA-15-öt 

Chytil  és  munkatársai83.  A katalizátort  a hagyományos  úton,  impregnálással  készített 

változatával hasonlították össze toluol hidrogénezésében. Az impregnálással előállított 

katalizátor aktivitása a Pt nagyobb diszperzitásának köszönhetően jóval nagyobb volt az 

adott tesztreakcióban, de a TOF (TOF – turnover frequencies) értékek összevethetők. 

Mindkét esetben metil-ciklohexán volt a termék. 

Yuranov és  munkatársai  kontrollált  méretű  Pd nanorészecskéket  állítottak  elő 

HMS és SBA-15 pórusaiban84.  A Pd-ot ioncserével juttatták a pórusokba, ahonnan a 
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templátot  oldószeres  extrakcióval  távolították  el.  Az  SBA-15  rendezett  hexagonális 

struktúrája  nem  változott  a  nanorészecskék  szintézise  során.  A  Pd  részecskék  nem 

aggregálódtak a csatornákban az 550 oC-on végzett kiégetés során. A katalizátort CH4 

oxidációjában tesztelték 520 oC-on.

Kétatomos  vegyületek  kristályainak  kialakítása  a  mezopórusokban  még 

nehezebb feladat,  mivel két különböző szervetlen iont kell  bejuttatni  és egyenletesen 

eloszlatni a csatornákban. Gao és munkatársai egységes méretű CdS nanokristályokat 

állítottak elő SBA-15 szilikátban a hagyományos adszorpciót, vagy impregnálást követő 

szulfurálás helyett  felületmódosítást  követő adszorpcióval85. A csatornák felületét  tiol 

csoportokkal funkcionalizálták,  majd Cd2+ vizes oldatával  kevertették.  Az adszorpció 

után 300 oC-on N2 atmoszférában kalcinálták, melynek eredményeként ~6 nm átmérőjű, 

6-20 nm hosszú  CdS rudakat  kaptak a  csatornák belsejében.  A módszer  nemcsak a 

gyakran  fellépő  „dugulás”  problémáját  oldja  meg,  de  a  bejuttatott  tiol  csoportok 

potenciális  kén-forrást  jelenthetnek  egyéb  félvezető  szulfidok  nanokristályainak 

kialakításához is.

Co3O4 kristályokat és Co nanorészecskéket hoztak létre impregnálással SBA-15 

csatornáiban Wang és munkatársai86. Bár a hexagonális struktúra megőrződött akár 20 t

% Co bejuttatásakor is, a pórustérfogat és a pórusméret erősen csökkent. A katalizátort 

Fischer-Tropsch  szintézisben  tesztelték.  A  katalitikus  aktivitás  kisebb  volt,  mint 

szokványos  hordozók  (SiO2,  Al2O3,  TiO2)  esetén,  ami  a  vázzal  kialakított  erősebb 

kölcsönhatás és az alacsonyabb redukálhatóság eredménye.  Az egységes pórusméretű 

SBA-15  hordozó  azonban  lehetőséget  nyújt  szűk  molekulatömeg-eloszlású  termék 

elérésére a reakcióban.

Pt/TiO2(ZrO2)/SBA-15 kompozit  katalizátort  hozott  létre  és  tesztelt  etil-acetát 

átalakításában Wang és csoportja87. A TiO2 (40-64 t%) és ZrO2 kristályokat (48-62 t%) 

oldatfázisú  degradációval,  vagy  a  megfelelő  alkoxid  hidrolízisével  állították  elő  a 

pórusok  belsejében.  A  nanokristályok  (4,5-8,5  nm)  nem  blokkolták  a  pórusokat, 

felületük hozzáférhető volt az etil-acetát molekulák számára. Ezt követően Pt-t juttattak 

a  fémoxid  felületre  impregnálással.  A  kompozit  aktivitása  1,7-3-szorosa  volt  a 

Pt/Ti(Zr)O2 rendszerének és két nagyságrenddel nagyobb volt,  mint Pt/SBA-15, vagy 

Pt/γ-Al2O3 esetén.
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2.5. Katalitikus tesztreakció: ciklohexén hidrogénezés/dehidrogénezés

A ciklohexén  átalakulásait  gyakran  választják  próbamolekulának  különböző 

katalizátorok fejlesztése során. A paraffinok, cikloalkánok és -alkének ciklizációja és 

dehidrogénezése Pt/Al2O3 katalizátoron aromás vegyületekké a reformálás kulcslépései. 

Az  olefinek  hidrogénezése  a  kémiai  technológia  egyik  szintén  fontos  reakciója.  A 

ciklohexén  hidrogénezés/dehidrogénezés  tanulmányozásakor  mindkét  reakcióról 

információt nyerhetünk.

Az olefinek,  így a ciklohexén is savas katalizátorokon átalakul.  Az átalakulás 

komplex reakciósorában karbéniumionok és telítetlen karbokationok, un. alkenil típusú 

ionok is szerepet játszanak88,89 

A katalitikus  reakciókat  Boudart  felosztása  szerint  szerkezetérzékeny és  nem 

szerkezetérzékeny típusokba sorolhatjuk90. Az osztályozás alapját a reakció sebesség és 

a katalizátor részecskemérete közötti összefüggés képezi. Ha a reakciósebesség konstans 

marad a részecskeméret változása mellett, a reakció nem érzékeny a szerkezetre. Erre 

példa az etilén hidrogénezése91. Ha a reakció sebessége változik a méret változásakor, a 

katalitikus reakció struktúra szelektív. Példaként az ammónia szintézist, a ciklohexán és 

ciklohexén  dehidrogénezését,  vagy az  alkánok  hidrogenolízisét92,93 lehet  itt  említeni. 

Modern felületvizsgálati módszerek segítségével a hipotézis megerősítést nyert. 

Korábbi  vizsgálatok megállapították,  hogy a ciklohexén ultranagy vákuumban 

előkezelt Pt(100) felületen 30 oC felett azonnal benzollá alakul. Köztitermékként c-C6H9 

mutatható ki ugyanúgy, mint ciklohexán dehidrogénezésénél 50 oC-on94,95. 1,3-, és 1,4-

ciklohexadién  (CHD)  hidrogénezését  és  dehidrogénezését  már  szintén  vizsgálták,  a 

tapasztalat szerint mindkettő könnyen alakul benzollá már szobahőmérsékleten96. 

SFG (Sum Frequency Generation) vibrációs spektroszkópiával jól vizsgálhatók a 

felületen kialakuló köztitermékek, a hőmérséklet és a borítottság szerepe is. A módszer 

segítségével  Somorjai  és  munkatársai  részletesen  tanulmányozták  a  ciklohexén 

hidrogénezés/dehidrogénezés  mechanizmusát  különböző  Pt  egykristály 

felületeken3,97,98,99,100,101. 

Ultranagy  vákuumban  előkezelt  Pt(111)  felületen  a  ciklohexén 

dehidrogéneződése benzollá π/σ, di-σ és c-C6H9 felületi köztitermékek megjelenésével 

ment végbe a felület felfűtése során (15. ábra). 
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15. ábra A ciklohexén dehidrogénezés javasolt mechanizmusa ultranagy vákuumban előkezelt  

Pt(111) felületen97.

Nagy nyomáson, 10 Torr ciklohexén és 30-590 Torr H2 jelenlétében az 1,4-CHD 

és  az  1,3-CHD  voltak  a  fő  felületi  specieszek  a  reakciókörülmények  bármely 

változtatása mellett is. 20 oC-on 600 Torr H2 mellett főként 1,4-CHD-t tudtak kimutatni. 

30-130  oC-on csak  hidrogénezés  megy  végbe.  Ekkor  az  1,3-CHD volt  a  reakció  fő 

köztiterméke. 130 oC felett a felületen hidrogénezés és dehidrogénezés is lejátszódott, s 

az  1,3-CHD,  és  1,4-CHD  együtt  volt  kimutatható  a  felületen.  Következésképpen 

mindkettő  prekurzora  lehet  a  benzol  kialakulásának97.  A  ciklohexén 

hidrogénezés/dehidrogénezésre javasolt reakció mechanizmust a 16. ábra mutatja be.

16. ábra A ciklohexén hidrogénezés/dehidrogénezés javasolt mechanizmusa magas 

nyomáson97.

A  reakció  szerkezetérzékenységének  vizsgálatához  a  kísérleteket  Pt(100) 

egykristály  felületen  is  elvégezték3.  A felület  nagyvákuumban  történt  tisztítása  után 

10 Torr  ciklohexént,  100  Torr  hidrogént  és  650  Torr  héliumot  vezettek  a  felületre. 

30 oC-on a hidrogénezés és a dehidrogénezés mértéke is elhanyagolható volt. Ahogy a 

felület hőmérsékletét növelték a hidrogénezés aránya nőtt és Pt(111) esetén 130 oC-on, 

Pt(100) esetén 150 oC-on érte el a maximumát (17. ábra). 
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17. ábra A ciklohexén hidrogénezés/dehidrogénezés hőmérsékletfüggése különböző Pt felületeken.  

(a) Pt(111), (b) Pt(100)3.

Mindkét felületen a dehidrogénezés  csak a hidrogénezés  maximális  sebessége 

környékén kezdett jelentősen emelkedni. Ahogy növekszik a dehidrogénezés sebessége, 

úgy csökken a hidrogénezésé. A dehidrogénezés sebessége Pt(111) felületen 200 oC-on, 

míg Pt(100) felületen 230 oC-on érte el a maximumát. Az időegység alatti átalakulások 

száma ez esetben az (100) felületen volt magasabb. Ezekből a megfigyelésekből arra 

következtettek, hogy a két folyamatban az aktív centrumok változása játszhat szerepet.

Az  SFG  spektrumok  alapján  130/150  oC-on  mindkét  felületen  1,3-CHD 

mutatható ki, jelezve, hogy a ciklohexén átalakulása ezen a köztiterméken át történik. A 

hőmérséklet növelésekor már különbség mutatkozott a két spektrum között. 200 oC-on 

Pt(111) felületen 1,3-CHD, és 1,4-CHD is megfigyelhető, míg Pt(100) esetében 230 oC-

on  csak  1,3-CHD  volt  detektálható.  Tekintettel  a  reakciósebességek  és  a  kialakult 

köztitermékek  különbségére  a  két  felületen,  a  szerzők  a  18.  ábrán bemutatott 

reakcióutakat javasolják. Mivel a ciklohexén dehidrogénezése gyorsabban megy végbe 

Pt(100)  felületen  és  az  1,4-CHD nem kimutatható,  feltételezhető,  hogy az  1,4-CHD 

kialakulása gátolja a dehidrogénezés folyamatát. Ahhoz, hogy a reakció végigmehessen, 

és  benzol  alakuljon  ki,  az  1,4-CHD-nek előbb  izomerizálódnia  kell  1,3-CHD-né.  A 

szerkezetérzékenység tehát az 1,4-CHD köztitermék túlsúlyával magyarázható, ami egy 

gyorsabb reakcióút megvalósulását teszi lehetővé.
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18. ábra Javasolt reakcióutak ciklohexén hidrogénezés/dehidrogénezésre Pt (100) és Pt(111)  

felületeken3

A Pt(111)  felület  mérgezését  CO-dal  STM (Scanning Tunneling  Microscopy) 

segítségével vizsgálták101. Szobahőmérsékleten 200 mTorr H2 és 20 mTorr ciklohexén 

jelenlétében  az  adszorbeált  specieszek  gyorsan  mozognak  a  felületen.  A  felület 

katalitikusan  aktív,  amire  a  ciklohexán  és  kis  mértékű  benzol  képződése  volt  a 

bizonyíték. 5 mTorr CO adása után a katalitikus aktivitás megszűnt és ezzel egy időben 

felületi átrendeződés látszott az STM felvételen. Megállapították, hogy a CO leszorítja a 

felületről  az  adszorbeált  reaktánsokat.  A  kísérletet  elvégezték  hasonló  paraméterek 

mellett,  80  oC-on  is,  mely  hőmérséklet  a  dehidrogénezésnek  kedvez.  Az  eredmény 

hasonló volt, leszámítva, hogy a CO magasabb hőmérsékleten gyorsabban diffundál és 

már nem alakul ki a rendezett felületi borítottság. A katalitikus aktivitás ez esetben is 

teljesen megszűnt. 

Összefoglalásul elmondható, hogy a ciklohexén különböző átalakulásokon mehet 

keresztül katalizátor morfológiájának, és a reakciókörülmények (mint pl. hőmérséklet, a 

hidrogén  jelenléte,  vagy  hiánya,  a  hidrogén  nyomása)  függvényében.  A  ciklohexén 

hidrogénezése/dehidrogénezése  szerkezetérzékeny  reakció,  ezért  jól  alkalmazható 

katalizátor fejlesztés során tesztreakcióként.
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3. CÉLKITŰZÉSEK

Napjainkba a katalizátorgyártás egyik fő célja, hogy molekuláris szinten legyen 

képes szabályozni a részecskék tulajdonságait. Ha ez megvalósítható, lehetőség nyílik 

olyan katalizátor előállítására, melynek tulajdonságai szisztematikusan változtathatók és 

rendelkezik az ipari katalizátorok tulajdonságaival. Ha egy bizonyos reakcióban nagy 

aktivitású és szelektivitású hordozós katalizátort kívánunk előállítani, akkor vizsgálnunk 

kell a nanorészecskék szintézismódszereit, hogy kézben tarthassuk a részecskék felületi 

szerkezetét és méretét. Tanulmányoznunk kell továbbá a hordozó tulajdonságait is, hogy 

biztosítani lehessen a katalitikusan aktív részecskék lehető leghomogénebb eloszlását és 

rögzítését  a  felületen.  A  nanorészecskék  hordozóra  juttatásának  is  több  módja 

lehetséges.  A  különböző  preparálási  módok  kihatással  lehetnek  a  katalizátor 

aktivitására.

Mindezen megfontolások alapján munkánk során célul tűztük ki,  hogy (a) jól 

definiált  mérettel  és alakkal,  valamint  egyenletes  méreteloszlással  rendelkező platina 

nanorészecskéket  állítsunk  elő, (b)  a  részecskéket  rendezett  szerkezettel,  viszonylag 

nagy termikus stabilitással és fajlagos felülettel rendelkező hordozó felületére vigyük fel 

és  (c) az így kapott háromdimenziós modellkatalizátor segítségével tanulmányozzuk a 

platina  részecskék  alakjának,  méretének,  a  katalizátor  előállítás  módjának  hatását  a 

ciklohexén hidrogénezés/ dehidrogénezés modellreakcióban. A katalizátor aktivitásának 

alakulását infravörös spektroszkópiával követtük.

Választ kerestünk arra, hogy milyen módszerrel lehet a részecskéket lehetőleg 

egyenletesen a mezopórusos anyag csatornáiba bejuttatni, nem roncsolja-e a részecskék 

felvitele  a  hordozó  szerkezetét.  Vizsgáltuk,  hogy  milyen  módon  távolítható  el  a 

nanorészecskék  aggregációját  gátló  védőmolekula,  illetve  a  hordozó  szerkezetének 

kialakításában  résztvevő  polimer  anélkül,  hogy  a  részecskék  mérete,  alakja 

megváltozna, vagy a hordozó szerkezete sérülne. Optimalizálni kívántuk a ciklohexén 

hidrogénezés/dehidrogénezés IR spektroszkópiás követéséhez szükséges paramétereket. 

Tanulmányoztuk,  hogy  mennyire  ellenálló  a  katalizátor  a  pasztillanyomáskor  ráható 

erőhatással szemben, milyen előkezelés szükséges a katalizátor aktiválásához, hogyan 

azonosíthatjuk a reakciótermékeket. Vizsgáltuk hogy hogyan alakul a reakció lefutása 

különböző alakú és méretű nanorészecskék jelenlétében. Végül információt kívántunk 

nyerni a katalizátor élettartamának alakulásáról, regenerálhatóságáról. 
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4. KÍSÉRLETI RÉSZ

4.1.Felhasznált anyagok

A Pt-nanorészecskék szintéziséhez használt anyagok:

• Kálium-(tetrakloro-platinát(II)), 98 % (Aldrich)

• Poli(N-izopropil-akrilamid) (NIPA) (Aldrich)

• Poli(vinil-pirrolidon) (PVP) K 30, átlagos molekula tömeg 40000 (Fluka)

• Nátrium-poliakrilát (SPA) átlagos molekula tömeg 2100 (Aldrich)

• Nátrium-dioktil-szulfoszukcinát (AOT) >96 % (Fluka)

• Didecildimetilammónium-bromid (DDAB) 98 % (Aldrich)

• Mirisztiltrimetilammónium-bromid (MTABr) 99 % (Aldrich)

• Cetiltrimetilammónium-bromid (CTABr) (Aldrich)

• Hidrazin monohidrát, 98 % (Aldrich)

• Ciklohexán 99+ % (Aldrich)

• Etanol absz. 99,99 % (Molar)

• Ezüst-nitrát 98+ % (Aldrich) 

• Réz(II)-nitrát 98 % (Aldrich)

• Vas(III)-nitrát 98+ % (Aldrich) 

• Hidrogén 99,5 % (Messer)

• Nitrogén 99,995 % (Messer)

• Oxigén 99,5 % (Messer)

SBA-15 szintéziséhez használt anyagok:

• Pluronic P123 (BASF)

• Tetraetil-ortoszilikát 98 % (Aldrich)

• Sósav 37 % (Molar)

• Titán-butoxid 99 % (Aldrich)

• Cirkónium(IV)-klorid ≥99,5 % (Aldrich)

• Alumínium-klorid 98 % (Aldrich)

• Tetrahidrofurán 99,9 % (Reanal)
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Katalitikus reakciók során használt anyagok:

• Kálium-bromid (Fluka)

• Hexán ≥95 % (Aldrich)

• Ciklohexán 99+ % (Aldrich)

• Ciklohexén 99 % (Aldrich)

• 1,3-ciklohexadién >97 % (Fluka)

• 1,4-ciklohexadién >98 % (Fluka)

• Benzol 99,8 % (Aldrich)

• Hidrogénperoxid 30 % 
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4.2. Szintézismódszerek

4.2.1. Pt-nanorészecskék előállítása
A  platina  nanorészecskék  méret-  és  alakeloszlásának  kontrolálását  a 

védőmolekula, a szintézis hőmérséklet és a redukáló ágens változtatásával valósítottuk 

meg. Az alapeljárás során K2PtCl4 prekurzort redukáltunk H2 gáz átbuborékoltatásával a 

védőmolekula jelenlétében. 

4.2.1.1.  Poli(N-izopropil-akrilamid)  (NIPA),  Poli(vinil-pirrolidon)  (PVP),  Nátrium-

poliakrilát (SPA) 

Első  lépésként  400  cm3 kétszer  desztillált  vízben  10-4-10-3 M-os  (PVP102  ,   

SPAHiba:  A  hivatkozás  forrása  nem  található,NIPA103)  védőmolekula  oldatot 

készítettünk.  Ebben  oldottuk  fel  a  K2PtCl4 prekurzort  (10-4 M).  Az  oldatot 

termosztálható buborékoltató tartályba tettük, ezután 20  percen keresztül N2 gázt, majd 

10 percen át H2 gázt buborékoltattunk át rajta. Ezt követően a rendszert lezártuk, majd 

egy éjszakától három napig terjedő időtartamban fénytől elzárva, adott hőmérsékleten 

(25 °C, 50 °C) H2 atmoszféra  alatt  tartottuk.  A szintézis  végére a platina-szol  színe 

színtelenről  aranyszínűre  változott.  A  redukálószer  alakra  gyakorolt  hatásának 

vizsgálatához a hidrogént hidrazinra cseréltük moláris mennyiségét a platina mennyiség 

száz-, húsz-, illetve kétszeresének választva.

4.2.1.2. Mirisztiltrimetilammónium-bromid (MTABr)

A szintézis  során  kétféle  arányban  elegyítettük  a  mirisztiltrimetilammónium-

bromidot  a  platina  sóval104.  Az  első  esetben  4x10-4 M  K2PtCl4-hoz  3,9x10-2 M 

védőágenst adtunk, a második esetben 2,8x10-4 M K2PtCl4-hoz 1,95x10-2 M mennyiséget 

alkalmaztunk.  A platina redukcióját  H2 gáz átbuborékoltatásával,  illetve  a platinához 

képest százszoros mólnyi mennyiségű hidrazin adásával oldottuk meg. A szintézis végig 

fénytől elzárva történt.

4.2.1.3. Nátrium-dioktil-szulfoszukcinát (AOT) 

AOT  jelenlétében  reverz  micellák  segítségével  stabilizálhatjuk  a 

nanorészecskéket105. Ebben az esetben 200 cm3 kétszer desztillált vízben 8,3 mg K2PtCl4 

(10-4 M)  oldottunk  fel  szobahőmérsékleten.  Ehhez  adtuk  az  AOT  200  cm3 
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ciklohexánban feloldott 88,9 mg-ját (10-3 M). A két oldatot elegyítettük és egy éjszakán 

át erősen keverve, fénytől  elzárva tartottuk.  A platina redukcióját  2,5 platina mólnyi 

mennyiségű hidrazin adagolásával értük el.

4.2.1.4. Didecildimetilammónium-bromid (DDAB)

Ebben  az  esetben  is  reverz  micellák  jelenlétében  állítjuk  elő  a  platina 

nanorészecskéket. A szintézishez Martino és munkatársai cikkét vettük alapul106. Első 

lépésként elkészítettük a DDAB 10 t%-os vizes oldatát. Ebben az oldatban oldottuk fel a 

platina  sót  úgy,  hogy  platinára  nézve  10-4 M  koncentrációjú  legyen.  A  redukciót 

szobahőmérsékleten, fénytől elzárva, hidrazin adagolásával végeztük.

4.2.1.5. Cetiltrimetilammónium-bromid (CTABr) 

Kétféle arányban elegyítettük a reverz micellákat a platina sóval. 

Az első esetben 10-5 M platina szuszpenzióhoz 10-4 M cetiltrimetilammónium 

bromidot  adtunk.  A  platinát  százszoros  moláris  mennyiségű  hidrazin  hozzáadásával 

redukáltuk. Az elegyet szobahőmérsékleten fél órán át kevertettük, majd egy éjszakán át 

fénytől elzárva tartottuk.

A második esetben 2,8x10-4 M K2PtCl4-hoz 1,95x10-2 M CTABr oldatot adtunk. 

Szobahőmérsékleten 30 percig nitrogént, majd 10 percig hidrogént buborékoltattunk át 

az elegyen majd egy éjszakán át fénytől elzárva H2 atmoszféra alatt tartottuk. 

Ugyanilyen  keverékaránnyal  megismételtük  a  szintézist,  csak  a  redukciót 

százszoros  platina  mólnyi  mennyiségű  hidrazinnal  végeztük  az  oldatot  fél  órán  át 

szobahőmérsékleten kevertetve. 

Az előállított platina szolokat a 1. táblázat foglalja össze.
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1. táblázat Előállított Pt szolok

Jelölés
Koncentráció Redukáló

ágens
A szintézis

ideje
A szintézis

hőmérséklete

Pt tartalom 
a hordozón 

(t%)Pt „sapka 
molekula”

K2PtCl4 10-4 M - H2 1 éjszaka RT 0,2
SPA 10-4 M 10-4 M H2 1 éjszaka RT 0,1
SPA 10-4 M 10-4 M H2 1 éjszaka RT 0,1

SPA 10-4 M 10-4 M H2
3 nap,

keverve RT 0,1

SPA 10-4 M 10-4 M H2
3 nap,

keverve RT 0,2

SPA 10-4 M 10-4 M H2
2 nap,

keverve RT -

SPA 10-4 M 10-4 M H2
2 nap,

keverve RT -

SPA 10-4 M 10-4 M H2
1 nap,

keverve RT -

SPA 10-4 M 10-4 M H2 1 éjszaka RT 0,1

SPA 10-4 M 10-4 M H2
1 éjszaka,
keverve RT 0,1

NIPA 10-4 M 10-3 M H2 1 éjszaka RT 0,01, 0,05, 
0,1, 0,5, 1

NIPA 10-4 M 10-3 M H2
1 éjszaka,
keverve RT 0,1

NIPA 10-4 M 10-3 M H2 1 éjszaka 50 oC 0,1

NIPA 10-4 M 10-3 M H2
1 éjszaka,
keverve 50 oC -

NIPA 10-4 M 10-3 M 100x 
N2H4

1 éjszaka RT -

NIPA 10-4 M 10-3 M 20x N2H4 1 éjszaka RT 0,1
NIPA 10-4 M 10-3 M 2x N2H4 1 éjszaka RT
PVP 10-4 M 10-4 M H2 1 éjszaka RT 0,1

PVP 10-4 M 10-4 M H2
1 éjszaka,
keverve RT 0,1

PVP 10-4 M 10-4 M H2 1 éjszaka 50 oC 0,1

PVP 10-4 M 10-4 M H2
1 éjszaka,
keverve 50 oC -

PVP 10-4 M 10-4 M in situ 
EtOH 1 éjszaka RT 0.1

MTABr I 10-4 M 10-2 M H2 1 éjszaka RT 0,1
MTABr II 10-4 M 10-2 M H2 1 éjszaka RT 0,1

MTABr I 10-4 M 10-2 M 100x 
N2H4

1 éjszaka RT -

MTABr II 10-4 M 10-2 M N2H4 1 éjszaka RT 0,1
AOT 10-4 M 10-3 M N2H4 1 éjszaka RT 0,1
DDAB 10-4 M 10-3 M N2H4 1 éjszaka RT 0,1

CTABr 10-5 M 10-4 M 100x 
N2H4

1 éjszaka RT -

CTABr II 10-4 M 10-4 M 100x 
N2H4

1 éjszaka RT -

CTABr II 10-4 M 10-4 M H2 1 éjszaka RT 0,1
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4.2.2. SBA-15 szintézis
Az  SBA-15  szintézisénél  Stucky  és  munkatársai  módszerét  alkalmaztuk107. 

Szerkezetkialakító ágensünk a Pluronic P-123 volt. Ennek 16 g-ját 600 g 1,6 M-os HCl 

oldatban  40  °C-on  feloldottuk,  majd  állandó  keverés  közben  24,8  g  tetraetil-

ortoszilikátot adtunk hozzá. Az oldatot 20 órán át 40 oC-on kevertettük, majd a kapott 

gélt autoklávba tettük és 100 oC-on 24 órán át kristályosítottuk. Ezt követően az anyagot 

szűrtük, mostuk, szárítottuk. 

A  templát  eltávolítása  a  csatornákból  égetéssel  történt.  Az  SBA-15-öt 

hevítőtégelyekbe tettük majd N2 atmoszférában 2 °C/perc felfűtési sebességgel 50 °C-

ról  450  oC-ra  fűtöttük,  ahol  a  N2 atmoszférát  O2 atmoszférára  cserélve  5  órán  át 

kalcináltuk.

4.2.3. Nanorészecskék pórusokba juttatása
4.2.3.1. Impregnálás

A platina nanorészecskéket 0,1-0,2 t%-ban vittük fel az SBA-15 hordozóra. A 

szuszpenziót  2  órán  át  szobahőmérsékleten  kevertettük,  majd  vákuumbepárlóval 

bepároltuk. A kapott anyag szerkezetét, fajlagos felületét és pórusméret-eloszlását TEM, 

XRD és BET módszerekkel vizsgáltuk.

4.2.3.2. Ultrahangos kezelés

A NIPA védőágens jelenlétében készült platina szolból platinára nézve 0,05; 0,1; 

0,5;  1,0 t%-os  szuszpenziókat  készítettünk.  A  szuszpenziókat  5-10-15  órás 

időtartamokig ultrahangos kezelésnek vetettük alá vizsgálva a platina mennyiségének és 

a szonikálás időtartamának hatását a hordozó szerkezetére és a csatornák belsejébe jutott 

platina  nanorészecskék  mennyiségére.  A  szuszpenziókból  mintát  vettünk  a 

mikroszkópos vizsgálat elvégzéséhet, a maradékot vákuumbepárlóval bepároltuk.
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4.3. Vizsgálati módszerek

4.3.1. Transzmissziós elektron mikroszkópia (TEM)
A  Pt-nanorészecskék  alakját,  méretét,  méreteloszlását,  valamint  az  SBA-15 

szilikát  morfológiáját  transzmissziós  elektronmikroszkópiás  felvételek  alapján 

határoztuk meg. Az SBA-15-öt ultrahangos kád segítségével etanolban szuszpendáltuk, 

a Pt-szolt pedig közvetlenül cseppentéses módszerrel vittük fel szénmembránnal fedett 

rézrostélyra  (Electron  Microscopy  Sciences,  200 mesh).  A mintákról  Phillips  CM10 

típusú mikroszkóppal felvételeket készítettünk, melyeket AnalySIS program segítségével 

értékeltünk ki. 

4.3.2. Röntgendiffraktometria (XRD)
A  hordozó  kristályszerkezetét,  illetve  a  Pt  részecskék  méretét  röntgen-

diffraktometriás  eljárással  (porfelvétel)  jellemeztük.  A  diffraktogramokat  orosz 

gyártmányú  DRON3 típusú  berendezéssel  vettük  fel  2  Θ=0,5-6  o,  illetve  3-60  o 

tartományban.  Az alkalmazott  hullámhossz  λ=0,15418 nm (Cu Kα)  volt.  A hordozó 

szerkezetére  és  a  fémklaszterek  méretére  a  jellemző  reflexiók  intenzitása  alapján 

következtettünk  a  standard  mintákra  rendelkezésre  álló  adatok  felhasználásával.  A 

bázislap távolságot a Bragg-egyenlet108 segítségével határoztuk meg, a részecskeméret- 

meghatározásnál a Scherrer-egyenletet109 vettük alapul.

4.3.3. Nitrogén adszorpciós vizsgálatok
A  nitrogén  adszorpciós  vizsgálatokat  Quantachrome  Nova  2000 típusú 

adszorpciós  készülékkel  végeztük.  Első  lépésként  a  mintákat  423  K-en  1  órán  át 

vákuumban  előkezeltük,  majd  a  méréseket  a  cseppfolyós  nitrogén  hőmérsékletén 

(-196 oC)  hajtottuk  végre.  A  kapott  izotermák  kiértékelését  NovaWin program 

segítségével végeztük. A fajlagos felület meghatározása (az adszorpciós izoterma 0,1-

0,3 relatív nyomás tartományát figyelembe véve) a BET-módszer110 szerint történt. A 

pórusméreteloszlást  a  mezopórusos  rendszerek  jellemzésére  alkalmas  Barett-Joyner-

Halenda összefüggés segítségével határoztuk meg az izotermák deszorpciós ágát véve 

alapul111.
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4.3.4. Infravörös (IR) spektroszkópia
A minták templát- és felületvédő molekula mentességét, valamint a katalitikus 

aktivitást infravörös spektroszkópiával ellenőriztük. Az ellenőrző mérésekhez 200 mg 

vízmentes KBr mátrixban 0,1 mg mintát homogenizáltunk, majd pasztillát készítettünk. 

Háttérként 200 mg tiszta KBr-ból készített pasztillát használtunk. A katalitikus aktivitás 

tanulmányozásához  10  mg mintából  önhordó pasztillát  nyomtunk,  melyet  infravörös 

cellában  helyeztünk  el.  A  hátteret  ez  esetben  a  cella  KBr  ablaka  szolgáltatta.  A 

spektrumokat 400-4000 cm  -1  hullámszám tartományban vettük fel  Mattson Genesis 1 

típusú Fourier-transzformációs IR készülékkel. Kiértékelésük a WinFirst nevű program 

segítségével történt.

4.3.5. Termikus analízis
A szintetizált minták termikus tulajdonságainak vizsgálatát magyar gyártmányú 

MOM  Derivatograph  Q készülékkel  végeztük.  A  kapott  adatokat  A/D  átalakítóval 

digitalizáltuk, a feldolgozás számítógéppel történt. A derivatogramokat levegő, illetve 

oxigén  atmoszférában,  25-1000  °C  hőmérséklettartományban,  10  °C/perc  fűtési 

sebesség mellett vettük fel esetenként 100 mg mintát vizsgálva.

4.3.6. Mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR)
A  13C- és  29Si  MAS (Magic  Angle  Spinning)  NMR spektroszkópiás  mérések 

információt  szolgáltatnak  arról,  hogy történt-e  változás  a  mechanikai  hatásnak kitett 

hordozó  szerkezetében  a  minták  preparálása  során,  illetve,  hogy  sikerült-e 

maradéktalanul eltávolítani a szerves anyagot a minták felületéről a katalítikus reakciót 

megelőzően.  A  29Si  MAS NMR spektrumok  99,36  MHz-en,  míg  a  13C MAS NMR 

spektrumok  125,77  MHz-en,  11,7  T  mágneses  erőtérben,  5  kHz-es  forgatási 

frekvenciával, Bruker Avance DRX-500 típusú készüléken készültek.

4.3.7. Röntgen fluoreszcencia (XRF)
A röntgenfluoreszcens analízis lehetővé teszi a minták gyors és roncsolásmentes, 

jól  reprodukálható  mennyiségi  és  minőségi  elemanalízisét.  Segítségével  anyagaink 

platina  tartalmát  ellenőriztük.  A  mérést  a  Szegedi  Tudományegyetem  Ásványtani, 

Geokémiai és Kőzettani Tanszékén végezték el egy NZA-8500 X-Ray analyser készülék 

segítségével.  A  sugárforrás  Mo/Li,  a  detektor  Si/Li  volt.  A  gerjesztés  42  kV 
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feszültségen,  4  mA  áramerősség  mellett  történt.  A  mérési  sáv  8-16  keV,  az 

ablakszélesség 360 keV volt.  A mérés atmoszférikus nyomáson, levegőben történt, a 

mérési idő 40 s volt. A blende szélessége 0,25 mm.

4.3.8. Mechanikai stabilitás vizsgálatok
Hogy a hordozó mechanikai stabilitásáról információt nyerjünk 5, 10, és 100 bar 

erőhatásnak tettük ki 1 percen át.  Ezután dörzsmozsárban összetörtük,  majd a minta 

szerkezetében  bekövetkező  változásokat  transzmissziós  elektronmikroszkóppal, 

röntgendiffraktometriával és nitrogén adszorpciós vizsgálatokkal ellenőriztük.

4.3.9. Katalitikus reakciók
4.3.9.1. A minták előkészítése

A különböző alakú, méretű és mennyiségű platina nanorészecskéket tartalmazó 

mintáink aktivitását ciklohexén hidrogénezése-dehidrogénezése során teszteltük. 

A  katalitikus  tesztreakció  kivitelezéséhez  10  mg  mintából  önhordó  pasztillát 

készítettünk, melyet az IR-cella mintatartójában helyeztünk el. A platina részecskéket 

körülvevő védőmolekula eltávolításának érdekében a mintát 500 °C-on 2 órán át oxigén 

atmoszférában égettük, majd a cellát az adott hőmérsékleten, fél órán át evakuáltuk. A 

platina redukálásához 1 órán át 300 °C-on hidrogén atmoszférában tartottuk a rendszert, 

majd  evakuálás  közben  szobahőmérsékletre  hűtöttük  és  felvettük  a  háttér,  majd  az 

aktivált pasztilla spektrumát. A berendezés sematikus rajza a 19. ábrán látható.

19. ábra A katalitikus vizsgálatokhoz használt vákuumrendszer sematikus rajza
1. rotációs szivattyú, 2. olajdiffúziós szivattyú, 3. teflon csap, 4. C6H10, 5. H2, 6. vákuum mérő, 7. IR-cella, 8. KBr ablak, 

9. pasztilla, 10. kályha, 11. hőfokszabályozó, 12. spektrofotométer, 13. PC
4.3.9.2. Ciklohexén hidrogénezés
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Az alapspektrum felvétele után az IR-cellába különböző arányban (1:1, 1:2, 1:3, 

1:4, 1:5, 1:10) ciklohexént és hidrogént mértünk be (összesen 100 Torr elegy),  majd 

felvettük  a  gáz,  illetve  a  pasztilla+gáz  spektrumokat.  Ezt  követően  a  cellát  az  adott 

reakció hőmérsékletre fűtöttük (25 °C, 50 °C, 80 °C, 100 °C) és 30 percig ott tartottuk, 

majd  visszahűtöttük  szobahőmérsékletre  és  felvettük  a  spektrumokat.  Ezt  négyszer 

ismételtük  ily  módon  2  órának  választva  a  reakcióidőt.  A  kísérlet  végén  a  cellát 

szobahőmérsékleten  fél  órán  át  evakuáltuk  majd  ismét  felvettük  a  pasztilla  IR-

spektrumát. A kapott gázspektrumok alapján meghatároztuk a ciklohexén fogyását az 

idő függvényében.

4.3.9.3. Ciklohexén dehidrogénezés

Dehidrogénezés  esetén  hasonlóan  jártunk  el,  mint  az  előzőekben,  de  csak 

10 Torr ciklohexént mértünk a cellába. A dehidrogénezés hőmérséklete 200 °C volt, a 

reakcióidő ez esetben is két óra. 
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5. EREDMÉNYEK, ÉRTÉKELÉS

Az eredmények bemutatása során először ismertetjük a platina nanorészecskék 

szintézise tárgykörben kapott ismereteinket, melyek a köbös és tetraéderes szimmetriájú 

részecskék  jó  méreteloszlású  szintézisét  lehetővé  tették.  A  következő  fejezet  a 

hordozónak  választott  SBA-15  mezopórusos  szilikáttal  szerzett  tapasztalatainkat 

tartalmazza.  Ezt  követően  a  modellkatalizátor  készítés  és  jellemzés  során  kapott 

eredmények  következnek.  A következő  paragrafusban a  katalizátor  előkezelésének  a 

módszerét  ismertetjük,  majd  a  katalitikus  –  spektroszkópiás  kísérletek  eredményei 

következnek. 

5.1. A Pt nanorészecskék szintézisének tapasztalatai

A  heterogén  katalízisben  –  ahogy  azt  az  irodalmi  áttekintésben  részletesen 

tárgyaltuk  –  nagy szerepe  van  a  katalizátor  fém komponensének  felületén  jelenlévő 

éleknek,  sarkoknak,  teraszoknak.  Ezek  arányának  változása/változtatása  befolyással 

lehet  a  reakció  lefutására,  megváltoztathatja  az  aktivitást,  szelektivitást.  A 

részecskeméret  és  –méreteloszlás  legalább  ilyen  fontos  tényező.  A  részecskeméret 

növekedésével arányosan csökken a felület aránya a tömbfázishoz képest. Napjainkban 

már több szintézismódszer áll rendelkezésünkre ezen tulajdonságok befolyásolására. 

A  platina  nanorészecskék  előállítását  több  felületvédő  anyag  jelenlétében 

végeztük el. A legjobb eredményeket méreteloszlás és alakszelektivitás terén NIPA-val, 

valamint  a  PVP jelenlétében  értük  el,  szobahőmérsékleten  végezve  a  szintézist.  Az 

előbbi  esetben köbös,  az  utóbbiban tetragonális  szimmetriájú  platina  nanorészecskék 

kialakulását figyeltük meg. A köbös részecskék átlagos részecskemérete 3,6 nm, míg a 

tetraédereseké  3,2  nm volt.  Mindkét  esetben  homodiszperz  rendszert  kaptunk,  szűk 

méreteloszlással.  A  2.  táblázat mutatja  be az előállított  Pt  nanorészecskék jellemző 

adatait. 
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2. táblázat A szintetizált Pt nanorészecskék jellemző alakja, mérete és méreteloszlása

Jelölés átmérő (nm) szórás alak

SPA (RT) 5,45 nm ±2,05
SPA (RT, 2xH2O) 6,06 nm ٱ ±1,42

   

SPA (RT, 2xH2O, 3 
nap keverés) 7,35 nm ±1,46

   

SPA (RT, 3 nap gy. 
kev) 16,24 nm ±5,02

   

SPA (RT, 2 nap kev.) 2,77 nm ±1,92
   

SPA (RT, 1 nap 
kev.,2xH2O) 9,18 nm ±2,86

   

SPA (50oC, 2xH2O) 7,43 nm ±1,59
   

SPA (50oC, l. kev., 
2xH2O) 5,56 nm ±1,05

   

NIPA (RT, 2xH2O) 3,57 nm ±0,67
   

NIPA(RT, l. kev., 
2xH2O) 2,81 nm ±0,67

   

NIPA (50oC, 2xH2O) 3,79 nm ±1,3
   

NIPA(50oC, l. kev. 
2xH2O) 4,59 nm ±0,98

NIPA (RT, 2xH2O, 
red. N2H4 (100x)) 294,11 nm ±79,85 korall-forma 

aggregátumok
NIPA (RT, 2xH2O, 
red. N2H4 (20x))) 361,54 nm ±71,48 korall-forma 

aggregátumok
PVP (RT, 2xH2O) 3,29 nm ±0,64
PVP (RT, l. kev., 

2xH2O) 3,74 nm ±0,78
    

PVP (50oC, 2xH2O) 3,96 nm ±0,75
   

PVP (50oC, l. kev. 
2xH2O) 4,59 nm ±0,98

    

PVP (in situ, red. 
EtOH) 3,14 nm ? ±0,6 nem meghat.

MTABr I (RT, 
2xH2O) 4,06 nm ±1,35

   

MTABr II (RT, 
2xH2O) 3,46 nm ±1,45

   

MTABr I (RT, 
2xH2O, red. 

100xN2H4, sötét)
1,04 nm ±0,15 nem meghat..

MTABr II (RT, 
2xH2O, red. 

100xN2H4, végig sötét)
0,94 nm ±0,3 nem meghat.

AOT (RT, 1:1 
2xH2O:ciklohexán, 

redukció hidrazinnal)
1,45 nm ±0,63 reverz micella

DDAB (RT, 2xH2O, 
végig sötét, red. N2H4)

1,26 nm ±0,51 rev. micella

CTABr (RT, 2xH2O, 
red. 100xN2H4)

2,66 nm ±0,66 nem meghat.

CTABr II (RT, 
2xH2O, red. 
100xN2H4)

1,84 nm ±0,79 nem meghat,

CTABr II (RT, 
2xH2O, red. H2)

1,82 nm ±0,45 nem meghat.

A PVP és  NIPA jelenlétében  előállított  részecskehalmazok  TEM képeit  és  a 

méreteloszlási diagramokat a 20-21. ábrán láthatjuk.
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20. ábra NIPA jelenlétében előállított Pt nanorészecskék TEM képe és méreteloszlása

21. ábra PVP jelenlétében előállított Pt nanorészecskék TEM képe és méreteloszlása

Az alakkontroll mechanizmusa a mai napig vita tárgyát képezi. Az egyik elmélet 

szerint az (100) és (111) kristálylapok eltérő relatív növekedési arányának köszönhető 

az  alakszelektivitás27,28.  Bradeley  szerint  viszont  a  fém nanorészecske  felülete  és  a 

polimer közötti kölcsönhatás lehet az alakkontrolláló tényező29. A kristály növekedése 

közben bizonyos  éleken,  lapokon preferáltan  adszorbeálódik  az  adott  típusú polimer 

molekula, gátolva annak további növekedését. 

Amikor  a  K2PtCl4 só  vizes  oldatát  redukáljuk  az  általunk  a  meghatározott 

morfológiájú  platina  nanorészecskék  szintézisével  megegyező  kísérleti  körülmények 

között,  akkor  nagyon  széles  méreteloszlású  platina  nanorészecske  halmazt  kapunk, 

amint  az  a  22.  ábrán látható.  A méreteloszlás  nem jellemezhető  haranggörbével,  a 

részecskék alakja is nagyon változó. 
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22. ábra Védőmolekula nélkül előállított Pt nanorészecskék TEM képe és méreteloszlása

Legtöbb  kísérletünkben  a  2.  táblázatban felsoroltak  közül  a  részecskeméret 

vonatkozásában az előzőekben diszkutált  mintákat használtuk. Néhány összehasonlító 

kísérletben alkalmaztuk a 22. ábrán látható mintát is.

A hőmérséklet  emelése,  vagy a  keverés  a  szintézis  alatt  csak  kis  mértékben 

befolyásolta  a  részecskeméretet,  inkább  az  alakeloszlásra  volt  hatással.  50  oC-nál 

nagyobb hőmérsékleten a NIPA már nem oldódik vízben. Irodalmi adatok alapján 30 oC 

körül érhető el a legjobb alakszelektivitás az alkalmazásakor28. 
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5.2. Az SBA-15 szintézis eredménye

A  mezopórusos  szilikátot  szintézisét  követően  szerkezetvizsgálatnak  vetettük 

alá. A szintéziselegyből kivett terméket levegőn megszárítottuk. Ezt a mintát nevezi az 

angolszász  irodalom  „as  synthesized”,  vagy  „as  produced”  mintának.  Ennek  az 

anyagnak a jellemzője, hogy pórusaiban a szintéziséhez használt templát és maradék, 

adszorbeált víz van. Ennek következtében a mintáról csak Rröntgendiffraktogramot és 

infravörös spektrumot, valamint ha lehetőség van rá elektronmikroszkópiás felvételeket 

szokás  készíteni.  Ezekből  információt  kapunk  az  anyag  csatornáinak  rendezett 

elhelyezkedésére  és  a  szerves  templát  molekulák  jelenlétére.  Az  adszorpciós 

tulajdonságok ebben a fázisban rejtve maradnak. Ezek tanulmányozásához a templátot 

el kell távolítani a csatornarendszerből. Az erre vonatkozó lehetőségeket a bevezetésben 

és az irodalmi összefoglalásban ismertettük (21. oldal, 2.3.2. fejezet). Az adszorpciós 

tulajdonságok  mérőszáma  a  fajlagos  felület  értéke,  amelyet  a  cseppfolyós  nitrogén 

hőmérsékletén  felvett  nitrogén  adszorpciós  izotermából  számítunk  ki.  Az  általunk 

szintetizált anyagokat is ezekkel a módszerekkel jellemezzük.

5.2.1. Transzmissziós elektronmikroszkópia
A  nanoszerkezetű  anyagok  jellemzéséhez  napjainkban  már  rutinszerűen 

használják  az  elektronmikroszkópiát.  A transzmissziós  elektronmikroszkóp  láthatóvá 

teszi a minta finomszerkezetét. Az általunk szintetizált SBA-15 néhány TEM felvételét 

a 23. ábra mutatja. Az ábrán jól látszik, hogy a szerkezetet hosszú csatornák jellemzik 

viszonylag vastag falakkal, amelyek hexagonálisan kapcsolódnak egymáshoz. A felső 

sorban lévő két felvételen ez, az alsó sorban pedig a hosszú pórusok látszanak.

A csatornák vége nem minden esetben nyitott. Ritkán előfordulnak U és S alakú 

csövek is a szerkezetben112. A csatornák hossza változó, általában 600-800 nm.
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23. ábra TEM felvételek a kiégetett SBA-15-ről, U alakú csatorna

5.2.2. Röntgendiffrakciós mérések
A mezopórusos szilikátok  Rröntgendiffraktogramjainak felvételéhez speciálisan 

beállított  vagy  kisszögű  röntgendiffraktométer,  illetve  röntgenszórás  mérő  készülék 

szükséges. Erre azért van szükség, mert az anyag pórusainak átmérője a nm tartományba 

esik, azaz a szokásos CuKα röntgensugár felhasználásával 2 fok alatt kapunk jelet. A 24. 

 ábra mutatja a kiégetett, azaz templát mentes minta Rröntgendiffraktogramját, mely az 

irodalmi adatoknak megfelelő57,58,113.
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24. ábra A kiégetett SBA-15 röntgendiffraktogrammja

A 25. ábrán a diffraktogram értelmezéséhez szükséges szerkezeti séma látható. 

A diffraktogramokon a h és a k irányban elhelyezkedő rácssíkokról visszavert  sugár 

intenzitása látszik. 

25. ábra RTG értelmezés

Az  l  irány  a  pórusok  iránya,  ahol  nincs  reflektálás.  Azt  tekintjük  jó 

röntgendiffraktogramnak, amelyen az 100, 110 és a 200 reflexiók egyaránt látszanak. A 

reflexiók  intenzitása  a  rendezett  fázis  mennyiségével,  míg  félértékszélessége  a 

pórusrendszer  egységességével  van  kapcsolatba.  A  Bragg-egyenlet108 (Λ=2dsinΘ) 

alapján számolt bázislaptávolság 10 nm.

5.2.3. Nitrogén adszorpciós izotermák
Amikor a szerves templátmolekulákat már eltávolítottuk a mintából (például a 

kísérleti  részben  leírt  módon)  felvehetjük  a  nitrogén  adszorpciós  izotermákat.  Az 
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általunk  szintetizált  anyag  nitrogén  adszorpciós  izotermája  és  pórusméret  eloszlása 

látható a 26. ábrán. Az izoterma két jellegzetességgel rendelkezik. 

Az  egyik,  a  kezdeti  emelkedő,  majd  közel  vízszintesbe  futó  szakaszban  a 

nitrogén  közelítőleg  monomolekulásan  adszorbeálódik.  Ebből  a  szakaszrészből 

meghatározható a fajlagos felület (esetünkben 700-900 m2/g). A platót követő szakasz 

egy meredeken emelkedő, majd ellaposodó részből áll. Ebben a szakaszban feltöltődnek 

a pórusok nitrogénnel, tehát a relatív nyomás=1 értéknél a minta minden pórusa tele van 

nitrogénmolekulákkal.  Az  eddig  a  pontig  felvett  nitrogénből  ki  lehet  számítani  a 

pórustérfogatot.
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26. ábra A kiégetett SBA-15 N2 adszorpciós izotermája és pórusméret eloszlása

Amikor  deszorpciót  végzünk,  tehát  lépésenként  csökkentjük  a  nyomást,  azt 

tapasztaljuk, hogy a deszorpciós görbe nem az adszorpciós mentén megy, hanem eltér 

attól. Úgynevezett hiszterézis hurok alakul ki, ami a kapilláris kondenzáció eredménye. 

Alakja  az  irodalom  alapján  a  nyitott  végű,  hengeres  pórusokra  jellemző114.  Ez  az 

izotermatípus  a  mezopórusos  anyagok  jellegzetessége.  A  deszorpciós  izotermaág 

felhasználható a pórusméret eloszlási görbe meghatározására. Az általunk szintetizált és 

használt SBA-15 mintánál a pórusméret eloszlás maximuma 5,6 nm-nél van.

5.2.4. IR spektroszkópia
A 27. ábra mutatja az 500  oC-on oxigénben előkezelt minta IR spektrumát. A 

számunkra fontos spektrumrészlet az OH tartomány, amely 3000-3800 cm-1 hullámszám 

között helyezkedik el, és a CH tartomány, amely a 2500-3000 cm-1 sávban van. 

50



27. ábra Az 500 oC-on aktivált SBA-15 IR spektruma

Az ábrán látható felvételen egy kiégetett minta spektruma látszik. Amennyiben a 

mintában nincs elnyelés a CH tartományban és szép tiszta az OH tartományú spektrum, 

akkor  nincs  benne  szerves  anyag,  azaz  a  templát  teljesen  eltávozott  az  alkalmazott 

kezelés következtében.
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5.3. Pt/SBA-15 katalizátor előállítása és jellemzése

5.3.1. Katalizátor szintézis módszerek
A  Pt/SBA-15  3D  modell  katalizátor  előállítására  három  alapvető  módszer 

mutatkozott. Az első módszer szerint az előre szintetizált vizes platina nanorészecskéket 

tartalmazó  szuszpenziót  hozzákeverték  az  SBA-15 szilikát  szintéziselegyéhez  és  így 

készítettek  egy a szilikátok  csatornáiban benne született  nanorészecskéket  tartalmazó 

anyagot.  Ezt  a  technológiát  Somorjai  és  munkatársai  arany  nanorészecskékre 

fejlesztették ki, de sikeresen alkalmazták platina esetén is2,21,  22. Ezt az segítette, hogy 

sikerült  olyan  szintézis  körülményeket  teremteni  a  Pt  nanorészecskék  előállításához, 

amelyekben  az  SBA-15-höz  használt  Pluronic  123  triblokk  kopolimert  tudták 

alkalmazni felületvédő vegyületként a nanorészecske szintéziséhez. 

A másik módszer az impregnálás. Ezt alkalmaztuk a kísérletek egy részében. Az 

impregnálás  során  az  előre  gyártott  nanorészecskék  a  csatornákba  is  bemennek,  de 

döntő részük a szilikát  felületén helyezkedik el.  Ez a megoldás nem az optimális  az 

általunk  kitűzött  célok  elérésére.  Arra  gondoltunk,  hogy  az  ultrahangos  besugárzást 

kombinálva az impregnálással  jobb eredmények lesznek elérhetők.  A két módszerrel 

nyerhető termékek sematikus összehasonlítása látható a 28. ábrán. 

28. ábra Az impregnálás és az ultrahangos kezelés módszerét összehasonlító sematikus ábra

A két módszerrel nyert katalizátorokat TEM felvételekkel jellemezhetjük. A 29. 

 ábrán látszik, hogy az impregnálással készített mintánál a részecskék a pórusos anyag 

külső felületén találhatók. Az ultrahangos kezeléssel készített SBA-15 származéknál a 

részecskék a pórusokban vannak. 
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29. ábra Impregnálással és szonikálással előállított Pt/SBA-15 katalizátorok TEM felvételei (a: 0,1 t% Pt/SBA-

15, SPA, 2 h impr., b: 0,1 t% Pt/SBA-15, NIPA, 10 h szonik.), c, d, e: különböző ideig szonikált 5 t% Pt 

(NIPA)/SBA-15 (c: 5 h, d: 10 h, e: 15 h)

A  TEM  kép  montázs  alsó  sorában  látható  képek  mutatják  azoknak  a 

kísérleteinknek  az  eredményét,  amelyben  meghatároztuk  a  platina  ultrahangos 

bevitelének optimális idejét. Ez 5 órának adódott.

Vizsgálatainkban az utóbbi két módszerrel készített katalizátorokat használtunk.

Öt különböző platina koncentrációjú katalizátor mintát készítettünk 0,01 és 1,0  t

% platina koncentráció között. (Megjegyezzük, hogy 5 t% platinát tartalmazó mintát is 

készítettünk,  de  annak  nagyon  kicsi  áteresztése  miatt  nem  használtuk  katalitikus 

vizsgálatokhoz.) A platinatartalmat  Rröntgen fluoreszcencia analízissel Bertalan Ákos 

az  Ásványtani,  Geokémiai  és  Kőzettani  Tanszék  munkatársa  határozta  meg.  Az 

eredmények a 30. ábrán és a hozzátartozó táblázatban vannak összefoglalva.
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30. ábra A Pt tartalom meghatározása röntgenfluoreszcencia analízissel

Ezekről  a  modell  katalizátorokról  készült  TEM  felvételeket  az  31.  ábrán 

mutatjuk be. A felvételeken szemünkkel a kicsi koncentrációtól (bal felső sarok a-val 

jelzett felvétel) a nagyok felé (jobb alsó sarok) haladva észlelhetjük, hogyan növekszik 

az  apró  fekete  pontok  száma  a  sorban  egymás  után  következő  felvételeken.  Ebből 

látszik, hogy növekszik a platina nanorészecskék száma a megadott sorrendben. 
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31. ábra Különböző Pt tartalmú Pt(NIPA)/SBA-15 minták TEM felvételei (a: 0,01 t%, b: 0,05 t%, c: 0,1 t%, d: 0,5 t%,  

e: 1 t%, f: 5 t%)

5.3.2. A szerves anyag eltávolítása a katalizátor kandidátusokból
A  mezopórusos  szilikátokból  a  szerves  templátot  általában  600  oC  körüli 

hőmérsékleten  kiégetik.  Ha  jó  minőségű,  azaz  kevés  hibahelyet  tartalmaz  a 

mezopórusos  anyag  pórusrendszere,  akkor  ez  a  hőmérséklet  nem  roncsolja  még  a 

struktúrát.  Esetünkben  azonban  nem csak  a  szilikát  szintézishez  használt  templátot, 
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hanem a platina nanorészecskék felületén lévő védőanyagot (ez valamilyen polimer) is 

el  kell  távolítani,  hogy  katalízishez  tiszta  felületet  kapjunk.  Mindeközben  arra  is 

ügyelnünk  kell,  hogy  lehetőség  szerint  a  platina  nanorészecske  nagysága  és 

morfológiája ne változzon meg. Irodalmi adatok alapján a Pt nanorészecskék 600 oC-ig 

megőrzik az alakjukat, e fölött kezdenek el „olvadni”115. 

Az 32/a ábrán a nitrogén adszorpciós izotermák, a  32/b-n pedig a pórusméret 

eloszlási görbék láthatók a növekvő hőmérsékleten levegőben kezelt anyagok esetén. 
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32. ábra A hőmérséklet hatása az SBA-15 szerkezetre (a:nitrogén adszorpciós izotermák, b: pórusméret eloszlás)

Az izotermákból látszik, hogy jelentős fajlagos felület csökkenés csak 800  oC 

fölött  volt  tapasztalható.  A  fajlagos  felület  értékek  a  3.  táblázatban vannak 

összefoglalva. Ebből a méréssorozatból az a következtetés adódik, hogy levegőben való 

500 oC-on végzett kezeléssel a katalizátorokból a szerves anyag eltávolítható.

3. táblázat A fajlagos felület változása a hőmérséklet emelésével

A kezelés 

hőmérséklete 
Fajlagos felület (m2/g)

SBA-15 860
600 oC 824
700 oC 826
800 oC 775
900 oC 455

A hőmérséklet növelésével azonban a részecskék egyre könnyebben vándorolnak 

a felületen, ezért kísérleteket végeztünk további, a mezopórusos szilikátoknál javaslatba 

hozott  templát  eltávolítási  módszerekkel.  A  33.  ábra három  infravörös  spektrumot 

mutat. 
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33. ábra Különböző templát eltávolítási módszerek után nyert IR spektrumok (0,1 t% Pt/SBA-15, PVP,  

impr.)

Az egyiket olyan mintáról készítettük, amelyet 450 oC-on vákuumban kezeltünk 

3  órán  át.  Látszik,  hogy  a  szerves  anyag  eltávolítása  nem teljes,  hiszen  struktúrált 

sávrendszer jelent meg 3000 cm-1 tájékán, amely jellemző szénhidrogén maradékokra. A 

középső  spektrumot  adta  az  a  katalizátor  kandidátus,  amelyből  a  szerves  anyagot 

etanolos  extrakcióval  távolítottuk  el.  Itt  is  az  a  tapasztalat,  hogy  a  minta  maradék 

szénhidrogént  tartalmaz.  A  harmadik,  alsó  spektrum  olyan  katalizátor  prekurzorról 

készült,  amelyből  a  szerves  anyagot  hidrogén-peroxidos  oxidációval  kíséreltük  meg 

eltávolítani. A 3000 cm-1 tartományban a minta szinte elfogadható minőségű, de az OH 

tartományban (3300-3800 cm-1) nagyon összetetté vált a spektrum.

Az MCM-41 szilikátnál bevált ózonos oxidációt ezeknél a katalizátor mintáknál 

is kipróbáltuk. Az ózonos oxidációt 150-200 oC-al alacsonyabb hőmérsékleten lehetett 

végrehajtani, ezzel óvni az MCM-41 szerkezetet, amely sokkal sérülékenyebb, mint az 

SBA-15-é. Az  34. ábra mutatja a 300  oC-on különböző ideig ózonban kezelt minták 

spektrumait. 
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34. ábra Ózonos templát eltávolításra tett kísérletek eredményei (0,1 t% Pt/SBA-15, NIPA, 15 h szonik.)

Az ábrából kitűnik, hogy már 1 órás kezelés után sincs észlelhető rezgés a CH 

tartományban, viszont az OH tartományban összetettebbé vált a spektrum. A katalitikus 

reakció  során  a  katalizátor  inaktivitását  tapasztaltuk,  ezért  ezt  az  előkezelési  módot 

elvetettük.

A  templát  eltávolításra  vonatkozó  kísérleteink  azt  sugallták,  hogy  a  legjobb 

előkezelés az 500 oC-on 2 órán át oxigén atmoszférában végzett oxidáció, melyet 1 óra 

300 oC-on történő hidrogénes redukció követ.

5.3.3. Különböző koncentrációban platinát tartalmazó preparátumok 
jellemzése
Nitrogén adszorpciós izotermákat mértünk annak tisztázására, hogy a kiindulási 

SBA-15 felületéhez képest hogyan változik a platinatartalmú minták fajlagos felülete és 

pórusméret eloszlása. Az  35. ábrán  és 4. táblázatban láthatók az adatok. A fajlagos 

felület folyamatos csökkenést mutat a platinatartalom növekedtével. 
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35. ábra A Pt tartalom növelésének hatása a N2 adszorpciós izotermákra és a pórusméreteloszlásra

4. táblázat A Pt tartalom növelésének hatása a fajlagos felületre

Pt tartalom (t%) Fajlagos felület (m2/g)
Szintézis után 2 h 500 oC O2

0 738 730
0,01 675 656
0,05 647 644
0,1 532 553
0,5 548 565
1,0 361 291

Az izotermák  végpontjai  (az  1  relatív  nyomáshoz  tartozó  pontok)  fokozatos 

csökkenése  azt  jelzi,  hogy  a  pórusok  feltöltéséhez  szükséges  nitrogén  mennyisége 

csökkent. Ennek két oka lehet. Az egyik a pórusokban elhelyezkedő Pt nanorészecskék, 

amelyek valamekkora térfogatot elfoglalnak az eredeti SBA-15 pórusok térfogatából és 

ráadásul ezek a részecskék térrészeket, pórus szakaszokat zárnak el. A védőmolekula 

jelenléte nem járul hozzá jelentősen a felület csökkentéséhez, legalábbis ezt mutatják a 

minták 500  oC-on történő kiégetése után készített BET mérések eredményei. A másik 

lehetséges magyarázat a katalízis szempontjából szomorúbb, hiszen azt tételezi fel, hogy 

a szilikát rendezett szerkezetében negatív változás, amorfizálódás következett be a Pt 

nanorészecskék bevitele következtében (Ezt támasztják alá a röntgen mérések is). Arra a 

kérdésre,  hogy a  két  effektus  közül  melyik  a  domináns  vagy mindketten  együttesen 

hatnak jelenlegi ismereteink szerint nem tudunk válaszolni. Ehhez további vizsgálatokra 

van szükség, amelyek folyamatban vannak.
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5.4. A katalizátor előkezelése, a pasztillanyomás hatása

Ezeket  a vizsgálatainkat  abból  a korábbi tapasztalatunkból  kiindulva kezdtük, 

amely szerint az MCM-41 szilikát szerkezete nagyon érzékeny volt a nyomásra116. Az 

SBA-15  falvastagsága  ugyan  valamivel  nagyobb,  de  ha  önhordó  pasztillát  akarunk 

készíteni az  in situ infravörös vizsgálatokhoz, akkor mindenképpen meg kell vizsgálni 

az SBA-15 szilikát mechanikai stabilitását is.

A  36.  ábrán láthatók  a  Rröntgendiffraktogramok,  amelyeket  különböző 

nyomással  készített  pasztillákról  vettünk fel.  Jól  követhető a  szerkezet  roncsolódása, 

fokozatosan  csökkennek  a  rendezett  szerkezetre  utaló  reflexiók,  végül  eltűnik  a 

hexagonális  elrendeződésre  utaló  struktúra.  Az  (100)  reflexió  csökkenése  és  a 

félértékszélesség növekedése is mutatja, hogy anyagunkat csak kicsi nyomással szabad 

formába préselni. 

36. ábra Az SBA-15 kristályszerkezetében mechanikai hatásra bekövetkező változások

A 37. ábrán vizuálisan is megfigyelhetjük, hogy az egyre nagyobb nyomással 

préselt lemezkék elporítása után készített preparátumok képein egyre több a rendezetlen 

terület.  Már 5 bar nyomóerőt alkalmazva is látható,  hogy a csatornák törnek, 50 bar 

nyomásnál az amorf rész mennyisége egyre nő, 100 bar erőhatásnak kitéve az anyagot a 

szerkezet nagyfokú összeomlása figyelhető meg. 
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37. ábra TEM felvételek az SBA-15 szerkezetében mechanikai hatásra bekövetkező változásokról. (a: 0 bar,  

b: 5 bar, c: 50 bar, d: 100 bar)

A  változás  szépen  követhető  BET  mérés  segítségével  is.  Az  izoterma 

fokozatosan  ellaposodik,  a  pórusméreteloszlás  5  bar  nyomásnál  bimodálissá  válik, 

nagyobb  erőhatásoknál  a  méreteloszlás  beszűkül  és  a  kezdeti  6  nm-es  átlagos 

pórusméret 3 nm-re csökken. Ezt mutatja a  38. ábrán látható adszorpciós-deszorpciós 

görbesereg és az 5. táblázat adatai.
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38. ábra A fajlagos felület és a pórusméret változása mechanikai hatás következtében

5. táblázat A fajlagos felület mechanikai hatásra bekövetkező változása
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Fajlagos felület (m2/g)
SBA-15 738

5 bar 656
50 bar 636
100 bar 605

A  29Si  MAS  NMR  technika  információt  nyújt  akkor,  ha  egy  szilikát 

szerkezetében olyan változás játszódik le, amely eredményeként különböző OH tartalmú 

szilikát  specieszek  képződnek.  Ilyen  méréssel  megkülönböztethetők  ugyanis  az 

-Si(OH)3, =Si(OH)2, ≡Si(OH) és az Si(O)4 csoportok, azaz azok a szilícium központú 

alakulatok, amelyek három, kettő, illetve egy OH-csoporthoz kapcsolódnak, továbbá a 

tetraéderes  koordinációban négy oxigénionon keresztül  további négy szilíciumionhoz 

kapcsolódó egységek. Ha egy mezopórusos szilikát struktúrájában negatív változás, pl. 

nyomás  hatására  az  Si-O-Si  kötések  felszakadása,  vagy  hidrolízis  következtében  az 

≡Si(OH) egységekből  a szilícium további hidroxil  csoportot  vesz fel  és =Si(OH)2-vé 

alakul az egyes szilícium tartalmú szpecieszekhez tartozó rezonancia jelek intenzitása 

megváltozik. A különböző nyomással összepréselt SBA-15 porok NMR spektrumai a 

39. ábrán láthatók.

39. ábra A különböző nyomással összepréselt SBA-15 porok NMR spektrumai

           A  spektrumok  összehasonlításából  kitűnik,  hogy  a  kisebb  negatív  kémiai 

eltolódású jel intenzitása növekszik, a nagyobbé csökken. 
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5.5. A reakciótermékek azonosítása

A reakciótermékeket (irodalmi adatokat is figyelembe véve117,118,119,120,121) kétféle 

kísérleti  módszerrel  azonosítottuk,  amelyet  később  elméleti  kémiai  módszerekkel 

igazoltak a tanszék munkatársai.  A kétféle  kísérleti  módszer  azon a kísérlettechnikai 

megoldáson alapult, hogy az infravörös cella alkalmas volt arra, hogy a minták körüli 

gáz  spektrumát  elkülönítve  tudtuk  felvenni  az  adszorbens  spektrumától.  Ezzel  a 

módszerrel időben egymástól függetlenül tudtuk követni egy reakció gázfázisában és az 

adszorbeált  fázisban  lejátszódó  változásokat.  A  nyert  adatokból  megszerkesztett 

kinetikai görbék alapján jellemeztük a reakciókat.

40. ábra A reaktánsok gáz fázisú IR spektrumai

A  40.  ábrán mutatjuk  be  a  kiindulási  anyag  (ciklohexén),  és  a  lehetséges 

termékek: ciklohexán, 1,3- és 1,4-ciklohexadién valamint a benzol spektrumát bejelölve 

azokat  a  spektrumtartományokat,  amelyekben  nem  találhatók  átlapolások  az  egyes 

komponensek spektrumaiban, és ezáltal alkalmasak voltak analízisre.

Ezeket a frekvencia tartományokat az alábbi 6. táblázatban is összefoglaltuk.
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6. táblázat A reaktánsok azonosításra kijelölt frekvencia tartományok

Vegyület A gázfázisra jellemző sáv (cm-1)

Ciklohexán

2932 (νCH,aszim)

2862 (νCH,szim)

1456 (δCH2)

Ciklohexén
3035 (νCH)

1665 (νC=C)
1,3-ciklohexadién 3056 (νCH,aszim)
1,4-ciklohexadién 3037 (νCH)

Benzol
680 (νCH)

1482 (δCH és νC-C)

Amikor  a  katalizátorból  készített  önhordó  pasztilla  spektrumát  vizsgáljuk, 

meggyőzően  látszik,  hogy  az  bizonyos  jellegzetességeket  mutat.  Ha  a  nagyobb 

hullámszámok felől a kisebbek felé haladunk, akkor 3700 cm-1-nél egy keskeny, éles 

sávot látunk. Ez a hordozón lévő SiOH kötésektől ered. Azaz, ezt a sávot előidéző SiOH 

csoportok valószínűleg semleges kémhatásúak. Kisebb hullámszámok felé haladva két 

széles  sávot  látunk  és  elérjük  a  szilikátokra  jellemző  intenzív  rezgések  tartományát 

1200 cm-1 körül. Ez az érték egy olyan határértéket jelent, amelyet nem tudunk átlépni a 

kisebb hullámszámok felé, amikor adszorbátumok vizsgálatát tűzzük ki célul. A szilikát 

rezgése ugyanis eltakarja előlünk az adszorbátumra jellemző rezgéseket. 

Ha  egy  gondolatkísérletben  valamilyen  szénhidrogént,  mondjuk  éppen 

ciklohexént  adagolunk  az  IR  cellába,  akkor  a  spektrum  jelentős  megváltozásával 

számolunk.  Ha a  ciklohexén  kölcsönhat  az  OH csoportokkal,  akkor  módosítja  azok 

rezgési  jellemzőit.  Ha  azok  csupán  fizikai  kölcsönhatások  következtében  változnak 

meg,  akkor a sávok helyzete  eltolódik.  Ha kémiai  kölcsönhatások is lejátszódnak az 

adszorpció  során,  akkor  új  sávok  megjelenésére  is  számítanunk  kell.  Arra,  hogy  a 

kölcsönhatások csak fizikaiak-e, vagy kémiaiak is szerepelnek közöttük, akkor tudunk 

válaszolni, ha megkíséreljük eltávolítani az adszorbátumot a katalizátor felületéről. Erre 

alkalmas  lehet  az  evakuálás,  melyet  alacsony  (szobahőmérsékleten)  kezdünk  el  és 

spektroszkópiai vizsgálatok mellett emeljük a pasztilla hőmérsékletét. Ha visszakapjuk 

az eredeti katalizátor spektrumát, akkor fiziszorpció játszódott csupán le. Ha nem, akkor 

kemiszorpció és ekkor nem állíthatjuk biztosan, hogy a katalizátoron lévő OH csoportok 

inaktívak az adszorpcióban, illetve a katalitikus folyamatban.

64



Elvégezve  ezt  a  kísérletet  a  gyakorlatban,  a  kapott  spektrumok  a  41.  ábrán 

láthatók.

41. ábra Az OH sávok eltolódása a különböző gázok adszorpciója során

A ciklohexén adagolás hatására az OH sávok eltolódtak a kisebb hullámszámok 

felé, megjelentek a ciklohexénre jellemző sávok a gázfázisban észlelt frekvenciájuktól 

eltérő helyeken, új IR sáv viszont nem észlelhető.  Már szobahőmérsékletű evakuálás 

hatására visszakaptuk a katalizátor eredeti spektrumát, tehát reakció nem játszódott le, a 

felületi OH csoportok inaktívak voltak.

Minden  várható  reakció  komponensre  elvégeztük  ezt  a  kísérletet  és  azt 

tapasztaltuk,  hogy  minden  vizsgált  anyagnál  az  adszorpció  reverzibilis  volt,  azaz 

szobahőmérsékletű  evakuálás  hatására  az  adszobátumok  spektroszkópiailag  tiszta 

felületet hagytak hátra. Ebből arra következtetünk, hogy a szubsztrátumok és a hordozó 

OH-csoportjai között csak fizikai adszorpció játszódik le.

Az  7.  táblázatban összefoglaltuk  az  analízisre  alkalmas  IR  sávok 

hullámszámait, illetve az adszorpció eredményeként jelentkező sáveltolódásokat.
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7. táblázat Az analízisre kiválasztott IR sávok és eltolódásuk különböző adszorbátumok jelenlétében

Vegyület

A gázfázisra 

jellemző sáv 

(cm-1)

Az adszorbeált 

fázisra jellemző 

sáv 

(cm-1)

Az adszorpció 

eredményeként 

jelentkező 

sáveltolódás 

(cm-1)

OH sáv helyzete 

a hordozón 

(cm-1)

OH sáv helyzete 

adszorpció után

(cm-1)

Az adszorpció 

eredményeként 

jelentkező 

sáveltolódás 

(cm-1)

Ciklohexán

2932 (νCH,aszim)

2862 (νCH,szim)

1456 (δCH2)

2924

2854

1452

8

8

4

3745 3707 32

Ciklohexén
3035 (νCH)

1665 (νC=C)

3021

1653

14

12
3745 3538 207

1,3-ciklohexadién 3056 (νCH,aszim) 3042 14 3745 3581 164
1,4-ciklohexadién 3037 (νCH) 3031 6 3745 3559 186

Benzol
680 (νCH)

1482 (δCH és νC-C) 1479
3 3745 3619 126
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5.6. Katalitikus vizsgálatok

Katalitikus  vizsgálataink  során  tanulmányoztuk  platina  nanorészecskék 

méretének, a katalizátor platinatartalmának, a reakció hőmérsékletnek, illetve a platina 

nanorészecske  morfológiájának  a  hatását.  Vizsgáltuk  a  ciklohexén 

hidrogénezés/dehidrogénezés  folyamat  mechanizmusának  alakulását  a  különböző 

katalizátorok  jelenlétében.  Mivel  ez  egy szerkezetérzékeny reakció,  jól  alkalmazható 

katalizátor fejlesztés során tesztelésre. A ciklohexén különböző átalakulásokon mehet 

keresztül katalizátor  morfológiájának,  és a reakciókörülmények változtatásának (mint 

pl. hőmérséklet, a hidrogén jelenléte, vagy hiánya, a hidrogén nyomása) függvényében. 

Mint  ahogy azt  a  2.5.  fejezetben  részletesen  kifejtettük  Somorjai  és  munkatársai  Pt 

egykristály  felületen  ultranagy  vákuumban  már  kiterjedten  tanulmányozták  ezt  az 

átalakulást3,97-  .  Eredményeiket  figyelembe véve  arra  kerestük  a  választ,  hogy 

nanométeres felületen hasonló módon játszódik-e le a reakció.

Mielőtt a fent említett összefüggések részleteire rátérünk két mérést mutatunk be 

annak illusztrálására, hogy milyen spektroszkópiai változásokat észleltünk a reakcióidő 

előrehaladtával a ciklohexén hidrogénezés és dehidrogénezés során.

A  42.  ábrán egy  olyan  spektrumsorozat  látható,  amelyet  egy 

szobahőmérsékleten  végzett  hidrogénezési  reakció  során  vettünk  fel  0,1  t%  Pt 

(NIPA)/SBA-15 katalizátor jelenlétében.

42. ábra Spektrális változások a ciklohexén szobahőmérsékéleten végzett hidrogénezése során 
(0,1 t% Pt (NIPA)/SBA-15)

67



Az ábrán két spektrumrészlet látszik. A bal oldali a gázfázisú spektrumokat, a 

jobb  oldali  pedig  az  adszorbátum  spektrumait  mutatja.  A  baloldali  ábrarészen  a 

ciklohexén kettőskötésre jellemző sáv (νCH 3035 cm-1) eltűnése követhető nyomon. A 

jobboldalin,  az  adszorbátum  spektrumainál,  amelyeket  párhuzamosan  vettünk  fel 

ugyanez a sáv (3021 cm-1) csökkent folyamatosan. Az OH csoport (3533 cm-1), amely 

eltolódását az adszorbeált ciklohexén okozta, intenzitása csökken és eközben egy új sáv 

jelenik  meg  3705  cm-1-nél,  amelynek  intenzitása  növekszik.  Ez  a  sáv  a  termék 

ciklohexán  megjelenésére  utal  a  adszorbeált  fázisban.  1  órás  evakuálás  után 

visszanyertük a kiindulási spektrumot.

200  oC-on végzett  dehidrogénezési  reakciónál  hasonló  spektrális  változásokat 

észleltünk, amint az a 43. ábrán látható.

43. ábra A ciklohexén dehidrogénezése 200 oC-on 0,1 t% Pt (NIPA)/SBA-15 jelenlétében 

Ezeken  a  spektrumokon  szintén  a  ciklohexén  kettőskötésének  sávja  eltűnése 

látszik  a  gázfázisú  spektrumokon.  A  ciklohexán  helyett  azonban  a  benzol  sávjai 

jelennek meg (lásd a nyilakkal megjelölt sávokat). A jobboldalon lévő, az adszorbeált 

fázishoz tartozó spektrumokon ugyanez látható. Megfigyelhető továbbá az OH csoport 

rezgésének  adszorpció  következtében  bekövetkező  eltolódása  és  az  eltolódott  sáv 

intenzitásának csökkenése, amit egy új, az adszorbeált benzolra jellemző sáv kialakulása 

és intenzitásának növekedése kísér.

Az összes katalitikus vizsgálatunkban ilyen spektrumsorozatokat használtunk fel 

a katalitikus reakció követésére, azaz a gázfázisú és az adszorbeált fázisú spektrumok 
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párhuzamos követésével tudtuk jellemezni a reakció lefolyását.  Az adott sávok görbe 

alatti területeinek változását figyelve számítottuk ki a kinetikai paramétereket.

A kísérleteket elvégeztük Pt-mentes hordozó jelenlétében, a ciklohexén, illetve 

valamennyi lehetséges termék jelenlétében, mellyel bizonyítottuk, hogy önmagában az 

SBA-15 inaktív a folyamatban. 

5.6.1. A nanorészecskék méretének hatása
A méret  hatásának tanulmányozására  három különböző nagyságú,  de hasonló 

alakú  platina  részecskéket  tartalmazó  kolloid  oldattal  impregnáltunk  SBA-15 

mezopórusos szilikátot, amelyből az impregnálás előtt a 4.2.2. alfejezetben ismertetett 

módon  kiégettük  a  templátot.  A  NIPA  jelenlétében  előállított  részecskék  3,57  nm 

átlagos méretűek voltak, zömében köbös morfológiával. A 44. ábrán SPA1-gyel jelölt 

részecskék 50  oC-on SPA jelenlétében készültek.  A nanorészecskék átlagos nagysága 

7,43  nm,  jellemzően  poliéderekkel  és  köbös  részecskékkel.  Az  SPA2  jelű  minta 

keveréssel készült, SPA jelenlétében. A részecskék mérete 16,24 nm szintén poliéderek 

és kockák jelenlétével. Az  44. ábrán látható kinetikai görbéket szerkesztettük meg a 

reakció gázfázisának infravörös spektrumai alapján.

44. ábra A részecskék méretének hatása a ciklohexén hidrogénezésére 20 oC-on (NIPA=3,57 nm,  

SPA1=7,43 nm, SPA2=16,24 nm)

Látszik, hogy a 16,24 nm átlagos részecskeméretű katalizátoron nagyon lassú a 

ciklohexén hidrogénezési reakció. A ciklohexén integrált abszorbancia értékei gyorsabb 

csökkenést mutatnak a 7,3 nm átlagos szemcseméretű katalizátoron egyébként azonos 

kísérleti körülmények között. A leggyorsabb csökkenés a legkisebb részecskeméretnél 
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adódott.  A  3,6  nm-es  platinarészecskéken  már  30  perc  alatt  teljes  átalakulás  volt 

megfigyelhető. 

5.6.2. A ciklohexén hidrogénezési reakció hőmérsékletfüggése
A 45. ábra mutatja azokat a méréseinket, amelyeket ugyanazon katalizátoron de 

különböző  reakcióhőmérsékleteken  hajtottunk  végre (0,1  t% Pt  (NIPA)/SBA-15).  A 

görbék  alapján  megállapíthatjuk,  hogy  a  reakció  nagyon  érzékeny  a  hőmérséklet 

változtatására. 30 és 50  oC-on még jól mérhető az adott kísérleti körülmények között. 

Magasabb  hőmérsékleteken  azonban  túl  gyors  ciklohexén  fogyás,  emiatt  a  mérés 

pontatlansága megnőhet. 

45. ábra A hőmérséklet hatása a ciklohexén hidrogénezésre (0,1 t% Pt(NIPA/SBA-15)

5.6.3. A platina koncentráció hatása
A  46. ábra mutatja, hogyan változik a ciklohexén hidrogénezési reakcióban a 

reaktáns  fogyásának  sebessége  a  katalizátor  platina  tartalmának  növekedésével.  A 

felrajzolt  kinetikai  görbék  szerint  a  0,01  t%  platinatartalmú  katalizátoron  a  reakció 

hamar megáll, anélkül, hogy jelentős konverziót érne el. Ez a viselkedés a platina gyors 

mérgeződésével lehet kapcsolatos. Nagyobb platinakoncentrációk esetén ez e jelenség 

nem volt észlelhető. A kinetikai görbék mindegyike elérte a teljes konverziót.
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46. ábra A Pt koncentráció hatása a ciklohexén átalakulásra (20 oC, 0,1 t% Pt(NIPA)/SBA-15)

5.6.4. A nanorészecskék morfológiájának hatása
Tanulmányoztuk  a  ciklohexén  hidrogénezési-dehidrogénezési  reakcióját  két 

hasonló méretű (Pt(100) 3,57±0,67 nm és Pt(111) 3,29±0,64 nm) köbös és tetraéderes 

morfológiájú  nanorészecskéket  tartalmazó  katalizátoron.  Somorjai  és  csoportja 

kutatásaik  során  azt  tapasztalta,  hogy egykristályokon  mind  a  hidrogénezés,  mind  a 

dehidrogénezés  alacsonyabb  hőmérsékleten  érte  el  a  maximális  sebességet  Pt(111) 

felület  esetén,  mint  Pt(100)  felületen3.  Hidrogénezéskor  mindkét  esetben  1,3-

ciklohexadién  köztitermék  jelenlétét  tudták  kimutatni.  Dehidrogénezéskor  a  Pt(111) 

felületen 1,4-ciklohexadién is keletkezett, mely lassabban alakult át benzollá, míg az 1,3 

ciklohexadién átalakulása gyors volt. Mint már említettük, méréseinknek az volt a célja, 

hogy megtudjuk, össze lehet-e hasonlítani az egykristályokon mért eredményeket a 3D 

modellkatalizátorunkon megfigyeltekkel. 

A  47.  ábrán mutatjuk  be  a  ciklohexén  szobahőmérsékleten  végrehajtott 

hidrogénezéskor  nyert  kinetikai  görbéket  köbös  és  tetraéderes  morfológiájú  platina 

nanokristályokon. Az látszik, hogy a köbös kristályokon gyorsabban hidrogéneződik a 

szubsztrátum.
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47. ábra Ciklohexén hidrogénezés különböző morfológiájú nanorészecskéken 25 oC-on

Ha megemeltük a hidrogénezés hőmérsékletét  a különbség csökkent a kétféle 

platinarészecskén. Ezt mutatja a következő 48. ábra.

48. ábra Ciklohexén hidrogénezés különböző morfológiájú nanorészecskéken 50 oC-on

A  49.  ábrán látszik,  hogy  nanokristályos  katalizátoron  a  dehidrogénezési 

reakcióban  a  köbös  morfológiájún  játszódik  le  a  reakció  gyorsabban.  Meg  kell 

jegyeznünk  azonban,  hogy  az  összehasonlítást  szonikálással  előállított  mintákkal  is 

elvégeztük,  és ahogy arra majd az 5.6.6.  alfejezetben részletesebben kitérünk, ennek 

ellentmondó eredményeket kaptuk.
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49. ábra Ciklohexén dehidrogénezés különböző morfológiájú nanorészecskéken 200 oC-on

Ezekből  a  méréseinkből  az  a  következtetés  adódik,  hogy  valóban  van 

sebességbeli  különbség  a  két  különböző  morfológiájú  részecskén.  Ez  a  különbség 

azonban nagyon változik a hőmérséklettel. Szobahőmérséklet feletti hőmérsékleten már 

elmosódik,  sőt  megfordul  a  ciklohexén  hidrogénezési  reakcióban.  Ennek  az  oka  a 

nanorészecske  nagy  felületi  energiája  lehet.  Valószínű,  hogy  a  reakcióhőmérséklet 

csökkentésével  jobban  mérhető  tartományba  kerülhetünk.  Ehhez  az  alacsony 

hőmérsékletű  infravörös  cella  építése  folyamatban  van,  megépülése  után  pedig  a 

méréseket folytatni fogjuk.

5.6.5. A katalizátor preparálás módjának hatása
Az  impregnálás  általánosan  használt  módszer  a  hordozós  fém  katalizátorok 

előállítására. Az eljárás kíméletes, nem roncsolja a hordozó szerkezetét. Ha ultrahangos 

kezelést alkalmazunk a fém részecskék hatékonyabb eloszlatása érdekében, vagy, hogy 

azok  a  pórusokba  is  bejussanak,  a  hordozó  némi  károsodására  számíthatunk.  A 

szonikálás teljesítményétől függően a destrukció drasztikus is lehet. Az eljárás során kis 

energiájú  ultrahangos  fürdőt  használtunk  a  fém részecskék  hordozóra  juttatására.  A 

részecskék eloszlása  valóban  egyenletesebb  lett  a  felszínen  és  a  hordozó belsejében 

egyaránt, ahogy azt az 5.3.1. alfejezetben bemutattuk. Kíváncsiak voltunk, hogy ez az 

eloszlásbeli  különbség valamint  a szerkezet  lehetséges  károsodása kihatással  van-e a 

katalitikus tulajdonságokra.
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A hidrogénezést  a  szokott  módon  10  Torr  ciklohexén  és  100  Torr  hidrogén 

jelenlétében hajtottuk végre szoba hőmérsékleten.  A hatás tanulmányozására a kocka 

alakú  részecskéket  tartalmazó  0,1  t%  Pt  tartalmú  katalizátorokat  választottuk.  A 

dehidrogénezés hőmérséklete 200 oC volt. 

Ahogy az az 50. ábrán látszik, az ultrahangos kezeléssel előállított minta jóval 

hatékonyabb  volt  a  hidrogénezésben,  mint  a  hagyományos,  2  órás  impregnálással 

készült. A konverziós görbe már fél órás reakcióidő után telítést mutat, vagyis az összes 

ciklohexén  átalakult.  Az  impregnálással  készített  mintánál  ugyanez  90  perc  után 

következik be, a kezdeti reakciósebesség jóval kisebb. 

50. ábra A preparálás módjának hatása a ciklohexén átalakulására 0,1 t% Pt(NIPA)/SBA-15-ön 

(a:hidrogénezés, 25 oC, b: dehidrogénezés 200 oC)

A  dehidrogénezés  alakulásának  szemléltetésére  a  3035  cm-1 hullámszámnál 

megjelenő, benzolra jellemző sáv görbe alatti területének változását mutatjuk be a b jelű 

ábrarészleten. Megállapítható, hogy a benzol keletkezés sebessége itt is a szonikálással 

előállított minta esetén a nagyobb. A teljes átalakulás az impregnált mintánál csak a 2 

órás reakcióidő végére következett be. 

5.6.6. A ciklohexén/hidrogén arány hatása
A hidrogén nyomásának változása erősen befolyásolta a hidrogénezés sebességét 

mind  köbös  (51/A  ábra),  mind  tetraéderes  (51/B  ábra) részecskék  jelenlétében.  A 

ciklohexén/hidrogén = 1 moláris arány kinetikai görbéi nagyon hamar telítésbe futnak 

mindössze 10 % körüli konverziót érve el. Mindez a katalizátor gyors deaktiválódását 

jelzi ezen körülmények között. A hidrogén arányát növelve az átalakulás sebessége nő. 

1:10 aránynál a görbék alakjának különbségéből arra következtethetünk, hogy a reakció 

a b
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gyorsabb a tetraéderes morfológiájú részecskéken. Ez a megfigyelés jó összhangban áll 

a Somorjai és McCrea által egykristályokon megfigyeltekkel3.

51. ábra A C6H10/H2 arány változásának hatása a konverzióra 25 oC-on ultrahangos kezeléssel előállított mintákon 

(a: 0,1 t% Pt(NIPA)/SBA-15, b: )

5.6.5. A nanokristályok méretstabilitása
Tanulmányoztuk,  hogy  a  részecskék  mérete  hogyan  változik  a  reakciók 

következtében. Az eredményeket a 8. táblázatban gyűjtöttük össze.

8. táblázat A részecskék méretének változása a reakció alatt

Védő molekula
A szintézis 

módja

Részecskeméret (nm)

Szintéziskor Reakció után

- impregnálás 5,5 ± 2,79 4,6 ± 2,03

NIPA impregnálás 3,5 ± 0,67 3,1 ± 0,99

NIPA szonikálás 3,2 ± 0,74 3,1 ± 1,44

PVP impregnálás 3,3 ± 0,64 3,2 ± 0,75

SPA impregnálás 7,4 ± 1,59 7,4 ± 2,9

SPA impregnálás 16,2 ± 5,02 16,8 ± 4,03
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Az  eredmények  azt  mutatják,  hogy  nincs  nagy  változás  a  platinarészecskék 

méreteloszlásában  a  kiindulási  katalizátorokon  és  azok  reakcióban  használt 

származékain. 

5.6.8. A katalizátor élettartama
A  katalizátor  élettartamának  vizsgálatára  reprodukálhatósági  kísérletet 

terveztünk melyhez 0,1 t% Pt (NIPA)/SBA-15 impregnált  mintát  használtunk. Ennek 

során az előkezelés után 10 Torr ciklohexént és 100 Torr hidrogént mértünk a cellába, 

majd szobahőmérsékleten monitoroztuk a hidrogénezést. 2 óra eltelte után a reakcióteret 

1  órán  át  szobahőmérsékleten  evakuáltuk.  Újabb 10  Torr  ciklohexént  eresztettünk  a 

cellába,  200  oC-ra  felmelegítettük  és  félóránként  spektrumot  felvéve  2  órás 

dehidrogénezést  végeztünk.  A  cellát  újra  evakuáltuk,  majd  megismételtük  a 

hidrogénezést szobahőn. Eredményeinket az 51. ábra foglalja össze, melyen a gáztérből 

felvett spektrumok változása, valamint a konverzió alakulása látható. 

Az első hidrogénezés után a megszokott  eredményt  kaptuk, 90 perc elteltével 

már csak ciklohexánt tudtunk kimutatni a reakciótérben. A dehidrogénezésnél már jóval 

kisebb aktivitást tapasztaltunk, mintha friss katalizátorral dolgoztunk volna. A benzolra 

jellemző sáv 680 és 3036 cm-1-nél éppen csak megjelent a spektrumban. (Az integrált 

abszorbanciát  bemutató  ábrán  a  kék  görbe  egy  friss  katalizátoron  végzett 

dehidrogénezést  szemléltet,  a  piros  görbe  a  jelen  kísérletben  kapott  eredményt 

ábrázolja.) Az újabb hidrogénezésnél a ciklohexén kevesebb mint 50%-a alakult át, a 

kinetikai görbe alakja teljesen eltér a korábban tapasztalttól.  Míg az első esetben egy 

meredeken induló telítési  görbét kaptunk, addig másodjára egy nagyon lassan induló 

lankásan  felívelő  görbe  lett  az  eredmény.  A  katalizátor  tehát  folyamatosan  veszít 

aktivitásából, fárad. Az inaktiválódás oka valószínűleg a szerves anyag krakkolódása a 

Pt részecskék felületén. 
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ÖSSZEFOGLALÁS

PhD  munkám  megtervezésekor  (amit  egy  amerikai-magyar  közös  projekt 

iniciált,  azaz  az  abban  a  keretben  végzett  kutatás  továbbvitelének  tekinthető)  célul 

tűztük ki, hogy megvizsgáljuk egy olyan modell katalizátor előállítását, amely alkalmas 

lehet  arra,  hogy  összehasonlítást  tegyünk  a  nanométer  nagyságrendbe  eső  platina 

részecskék és az ettől jóval nagyobb platina egykristály katalitikus tulajdonságai között. 

A cél eléréséhez megterveztünk és kikísérleteztünk egy SBA-15 mezopórusos szilikáton 

hordozott  platina  katalizátort,  amelyet  a  rendelkezésre  álló  analitikai  módszerekkel 

jellemeztünk és teszteltünk a ciklohexén hidrogénezési/dehidrogénezési reakcióban. 

Az  irodalomban  található  és  a  tanszéki  munkatársak  tapasztalatai  alapján 

megvizsgáltuk  a  lehetőségét  köbös  és  tetraéderes  szimmetriájú  Pt  nanorészecskék 

előállításának. Olyan nagyságú nanorészecskékre volt szükségünk, melyek méretei nem 

gátolják  meg  bejutásukat  a  mezopórusos  szilikát  pórusaiba.  Sikeresen  teljesítettük  a 

kitűzött célt, amely szerint meg kellett határozni főként 3 és 4 nm közötti nagyságú, éles 

méreteloszlású,  mind  köbös,  mind  tetraéderes  szimmetriájú  platina  nanorészecskék 

szintézisének kísérleti körülményeit. 

A  részecskék  átlagos  méretének  meghatározásához  TEM  felvételeket 

használtunk. A legjobb eredményeket NIPA (poli(N-izopropil-akrilamid)) valamint PVP 

(poli(vinil-pirrolidon))  jelenlétében értük el  szobahőmérsékleten végezve a szintézist. 

Az előbbi  esetben köbös,  az  utóbbiban tetragonális  szimmetriájú  platinerészecskéket 

kaptunk. A köbös részecskék átlagos részecskemérete 3,6 nm, míg a tetraédereseké 3,2 

nm volt. Mindkét esetben homodiszperz rendszert kaptunk, szűk méreteloszlással.

A tervezett  modell  katalizátor  hordozójául a mezopórusos  szilikátok közül  az 

SBA-15 típust választottuk, mert rendezett pórusszerkezetében a pórusok átmérője 5 és 

10 nm között van, s ezáltal lehetőségük van a platinarészecskéknek a kolloid oldatból a 

pórusokba jutni. 

TEM  felvételeink  azt  bizonyították,  hogy  a  pórusok  átmérője  az  általunk 

szintetizált mintában 6 nm. A pórusok hexagonálisan rendezettek és hosszúságuk 600-

800 nm. 
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A szintetizált minta röntgenfelvételén mind a három reflexió (az (100), (110) és 

a  (200))  jól  látható  volt,  ami  arra  utalt,  hogy  a  szilikátunk  hosszú  távon  rendezett 

pórusrendszerrel rendelkezik. 

A nitrogén  adszorpciós-deszorpciós  izotermák  alakja  a  Brunnauer  szerinti  IV 

típusú.  Hiszterézis  hurkának alakja  a  mezopórusos  szerkezetű  anyagoknál  mértekkel 

egyezik meg. A deszorpciós ágból meghatározott pórusátmérő 5,2 nm-nek adódott.

A  templátmentesített  SBA-15  infravörös  spektrumában  a  szilikátra  jellemző 

sávok mellett 3750 cm-1-nél jelentkezik egy nagy intenzitású sáv, amely a szilikátban 

lévő SiOH csoportokhoz rendelhető. 

A modell katalizátor készítéséhez az ismert módszerek közül az elvárásainkhoz 

legmegfelelőbbnek az egyszerű impregnálás ultrahangos kezeléssel módosított változata 

tűnt. Az ultrahangos kezelés optimális idejéül 5 óra adódott. Ez az idő elegendő volt 

arra, hogy az SBA-15-nek a templát eltávolítása után szabaddá váló pórusaiba a platina 

nanorészecskék döntő többsége bejusson. 

Tanulmányoztuk a templát és a platinarészecskék felületét védő szerves anyag 

eltávolításának a  lehetőségét.  A szintézisből  kikerült  SBA-15-ből  a  templátot  el  kell 

távolítani, hogy az üres pórusokba a platina nanorészecskéket be lehessen juttatni. Több 

templáteltávolítási módszert, köztük a hidrogén-peroxiddal és az ózonnal való oxidációt, 

az  oldószeres  extrakciót  és  a  levegővel,  illetve  oxigénnel  történő  kiégetést  is 

kipróbáltunk.  Ez  utóbbit  találtuk  legalkalmasabbnak.  Alkalmazási  körülményeinek 

felderítéséhez megvizsgáltuk az SBA-15 termikus stabilitását és azt tapasztaltuk, hogy a 

szignifikáns  rendezettségcsökkenés  csak  800  oC-on  végzett  hőkezelés  után  lép  fel. 

500 oC-on végrehajtott oxigénes reakcióval a templát maradéktalanul eltávolítható volt.

A platinatartalmú mintákból a platinán lévő felületvédő polimer eltávolításához 

az  500  oC-on  végzett  oxigénes  kezelés  szintén  megfelelőnek  bizonyult.  Az 

eredményeinkből  arra  következtettünk,  hogy  a  katalizátor  előkezelést  legcélszerűbb 

500 oC-on 2 óráig oxigénben, majd 300 oC-on hidrogénben végezni.

A  0,01  és  1,0  t%  platinatartalom  között  5  különböző  Pt  koncentrációjú 

katalizátormintát  készítettünk,  amelyek  platina  tartalmát  rRöntgenfluoreszcencia 

analízissel határoztuk meg.

Növekvő platinatartalom esetén  a  katalizátor  fajlagos  felületének  csökkenését 

figyeltük meg. A csökkenés egyenletesnek látszott 0,5 t% platinatartalomig, azonban az 

1,0 t% platinatartalmú mintának a fajlagos felülete az eredeti felére csökkent.
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A katalizátorokat a tervek szerint infravörös cellareaktorban kívántuk tesztelni. 

Ezt a rendszert úgy építettük meg, hogy az önhordó lemezkén adszorpciós fázisban lévő 

anyagok  spektruma  mellett  a  vele  érintkező  reaktánsok  és  termékek  gázfázisú 

spektrumát  is  regisztrálni  tudtuk.  Az  önhordó  pasztilla  készítésekor  a  por  alakú 

katalizátort  alkalmas  nyomással  olyan  szilárd,  diszk  alakú  lemezkévé  préseltük, 

amelynek mechanikai szilárdsága megengedte a vele való manipulációt anélkül, hogy 

elrepedne vagy esetleg összetörne.  Ehhez viszont  tanulmányozni  kellett  a katalizátor 

összenyomással szemben mutatott stabilitását. Növekvő nyomással készítve az önhordó 

lemezkéket, majd összetörve őket vizsgáltuk, hogy milyen szerkezeti változásokat okoz 

a  nyomás  növelése.  Kimutattuk,  hogy csak  kicsi  5  bar  alatti  nyomások  esetén  nem 

tapasztalható az (100) reflexiók intenzitásának és a fajlagos felület értékének jelentős 

csökkenése, valamint a pórusméret eloszlási görbe alakjának, maximum helyének, és a 

TEM felvételeken a szerkezet rendezettségének megváltozása.

A reaktánsok  és  a  reakció  termékek  gazfázisú  spektrumaiban  kiválasztottunk 

olyan sávokat, amelyek nem fednek át egymással és alkalmasak a gázfázis kvalitatív és 

kvantitatív  analízisére.  A  mérések  során  úgy  jártunk  el,  hogy  a  különböző 

reakcióidőknél  felvett  spektrumokban  az  adott  reakciókomponensre  jellemző  sáv 

intenzitása  alatti  területet  integráltuk  és  ezt  az  értéket  tekintettük  a  mennyiséggel 

arányos  mérőszámnak.  Ezeket  az  integrált  terület  értékeket  ábrázoltuk  a  reakcióidő 

függvényében. A kapott fogyás-, illetve képződés görbéket hasonlítottuk össze.

Azt  tapasztaltuk,  hogy az  SBA-15 hordozó spektrumában  lévő OH sávok az 

adszorbátum minőségétől függően tolódnak el.  Az eltolódás mértéke a ciklohexénnél 

volt  a  legnagyobb  és  a  ciklohexánnál  a  legkisebb.  Ezek  az  eltolódások  kiegészítő 

információt  adtak  a  reagáló  rendszerről.  Az  SBA-15  szilikát  OH  csoportjairól  az 

adszorbátumok leszívathatók voltak jelezvén, hogy csak fizikai adszorpcióról van szó és 

nem  kell  a  fémkomponens  mellett  az  OH-csoportokon  lejátszódó  másodlagos 

reakciókkal számolnunk.

A  katalitikus  reakciók  tanulmányozása  során  vizsgáltuk  a  részecskeméret,  a 

reakcióhőmérséklet,  a  platina  koncentráció  és  a  platinarészecskék  morfológiájának 

hatását.  A részecskeméret reakciót befolyásoló hatásáról azt állapítottuk meg, hogy a 

kisebb méretű részecskéken nagyobb átalakulási sebesség észlelhető.
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A ciklohexén  hidrogénezése  már  szobahőmérsékleten  gyorsan  játszódik  le.  A 

hőmérsékletfüggés  tanulmányozásához  az  alacsonyabb  hőmérsékletek  felé  kell 

vizsgálódni, amire megtettük a szükséges lépéseket.

Nagyon kis platinakoncentrációnál nagyon hamar leállt a hidrogénezési reakció. 

Valószínű, hogy ebben az esetben (0,01 t%) platia konvcentráció esetén nagyon kevés 

platina részecske van a katalizátorban,  amelyek nagyon hamar lemérgeződnek.  0,05-

1,0 t% Pt tartalom mellett a reakció kényelmesen mérhető volt. Igazoltuk azt az ismert 

jelleget,  hogy  a  platinatartalom  növekedésével  a  hidrogénezési  reakció  sebessége 

növekszik.

Különbséget  találtunk  a  köbös  és  a  tetraéderes  morfológiájú  részecskék 

katalitikus hatásában mind a hidrogénezés, mind a dehidrogénezés esetén. Azt találtuk, 

hogy mindkét reakcióban a köbös platinarészecskéken ment a reakció gyorsabban. A 

reakcióhőmérsékletnek nagyon jelentős hatását tapasztaltuk. 20 oC-ról 50 oC-ra emelve a 

reakcióhőmérsékletet  a hidrogénezésben közel azonos reakció lefutást  találtunk a két 

különböző alakú platina nanorészecskén. Ezek a kísérletek ismét aláhúzták az alacsony 

hőmérsékleteken való mérések szükségességét. Mindenesetre az egykristály felületeken 

tapasztalt  reakciósebességbeli  különbségek  esetünkben  is  kimutathatók  voltak. 

Pontosabb  összehasonlításhoz  azonban  további  kísérletek  szükségesek,  melyek 

folyamatban vannak a tanszéken.

Érdekes kérdés a heterogén katalízisben, hogy mi a sorsa a katalitikusan aktív 

fémrészecskéknek.  Megmaradnak-e  az  eredeti  formájukban,  vagy  aggregálódnak, 

esetleg kivándorolnak a felületre a hordozó pórusaiból. Méréseink szerint az SBA-15 

hordozóra felvitt  platina  részecskék mérete  nem változott  jelentősen  a  reakció  előtti 

állapothoz képest  a reakciók után.  Ebből arra következtethetünk, hogy a hordozónak 

stabilizáló hatása lehet, különösen az ultrahangos kezeléssel készített mintáknál, amikor 

a részecskék döntő része a pórusokban foglal helyet.
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SUMMARY

           Planning  my  doctoral  work  (which  has  been  initialized  by  an  American-

Hungarian  cooperation,  it  has  been  the  continuation  of  that  project)  we  have  set 

ourselves the aim to investigate the preparation of a model catalyst which should bee 

appropriate  to  take  a  compare  in  catalytic  behavior  between  the  platinum  sized  in 

nanometer scale and the much bigger sized platinum single crystal. To reach our aim a 

platinum catalyst  supported  on  a  SBA-15 mesoporous  silicate  has  been  planed  and 

experimented. It has been characterized and tested with available analytical methods in 

cyclohexene hydrogenation/dehydrogenation reactions.

           By the observations has been based on my colleges and founded in the literature, 

the possibility of the preparation of tetrahedral and cubic platinum nanoclusters has been 

investigated. We needed such sized nanoparticles that can be able to get into the pores 

of the mesoporous silicate. The aim has been successfully perform which was to define 

the preparation conditions of 3-4 nm sized cubic and tetrahedral particles with narrow 

particle size distribution. 

TEM images have been used to determine the average particle size. The best 

results  have  been  obtained  in  the  presence  of  poly(N-isopropylacrylamide)  and 

poly(vinylpyrollidone) at room temperature. In the first case cubic, in the second case 

tetrahedral  platinum particles have been obtained.  The average particle size of cubic 

clusters were 3,6 nm, while of tetrahedral were 3,2 nm. Both case homodisperse system 

and narrow particle size distribution has been reached. 

           

           SBA-15 have been chosen in mesoporous silicates to support the planed model 

catalyst because its average pore diameter is 5-10 nm in the well ordered structure and 

the platinum particles are able to get into the pore system from the colloidal suspension. 

Our  TEM  images  have  demonstrated  that  the  pore  diameter  of  sample 

synthesized  by us is  around 6 nm.  The pores are hexagonal  ordered,  their  length is 

around 600-800 nm. 

All  the  three  reflections  (belong to  (100),  (110),  and (200)  faces)  have been 

clearly seen on the diffractogram of the “as synthesized” sample indicating the long 

time well ordered pore system of the silicate. 
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The  shape  of  the  nitrogen  adsorption-desorption  isotherms  is  the  IV.  type 

according  to  Brunnauer.  The  shape of  the  hysteresis  agrees  with those measured  at 

materials  with mesoporous  structure.  The pore diameter  determined from desorption 

part of the isotherm was 5,2 nm.

On the IR spectra of the burned SBA-15 beside the bands characteristic to the 

silicates is presented a high intensity band at 3750 cm-1   due to the SiOH groups of the   

silicate. 

To  prepare  the  model  catalyst,  the  ultrasonic  treatment  modified  simple 

impregnation seemed the most suitable to our expectations with an optimal duration of 5 

hours. It was enough time for crucial part of Pt nanoparticles to pass into the opened 

pores of SBA 15 after the removal of the template.

The removing options of template and organic matter covering and protecting 

the surfaces of and Pt particles have been investigated as well. From SBA-15 after the 

synthesis, the template most be eliminated hereby to pass the Pt nanoparticles into the 

empty pores. For this elimination, several methods have been practiced like oxidation 

with hydrogen peroxide and ozone, extraction with solvent and the burning in air or 

oxygen. Burning in oxygen has been fount the most suitable method. To explore the 

application  conditions,  the  thermal  stability  of  SBA-15 has  been  examined  and our 

observation was that significant decreasing of structure ordering has been occurred just 

after  heat  treatment  at  800  o  C.  The  template  has  been  eliminable  completely  with   

reaction in oxygen at 500 o  C.  

Treatment  with  oxygen  at  500  o  C  has  been  suitable  to  eliminate  the  surface   

protecting agent from samples containing platinum particles too. We have concluded 

from this  results,  that  optimal  catalyst  pretreatment  parameters  are  the 500  o  C for 2   

hours in oxygen and after it 300 o  C in hydrogen.  

Five catalyst samples have been prepared with different Pt content between 0,01 

and 1 wt%; the Pt content has been determined by applying X-ray fluorescent analysis. 

In case of increasing Pt content, the specific surface area of the catalyst could 

has been observed that has seemed steady to 0,5 wt%, however the specific surface area 

of sample with 1 wt% has decreased to its half.

The catalysts have been tested in IR cell reactor that has been built to register the 

spectra of the matters in adsorption phase on the self-supported wafer, the contacted 

reactants and the gas phase spectra of the products. Preparing the self-supported wafer, 
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the  dust  catalyst  have  been  pressed  to  disc  form that  its  mechanical  steadiness  has 

allowed any manipulations  without  cracks  or  fractures.  To carry  it  out,  the  catalyst 

stability against compression has to be explored and breaking the wafers after preparing 

with increased pressure has helped us to track the structural changes and led. As a result, 

it has been assessed that decrease in the (100) intensity of reflections, specific surface 

area and changes in the pore size distribution curve shape and the maximum location 

could not have been observed below 5 bar pressure;  the status of NMR spectra and 

ordered structure in the TEM pictures are similar.

From the reactants and the reaction products gas phase spectra, bands without 

overlay have been selected to analyze quantitatively and qualitatively the gas phase. The 

area under the curve of characteristic band of given reactants by different reaction time 

has  been  integrated  and  it  has  been  considered  proportional  to  the  quantity  of  the 

product.  The  integrated  absorbance  has  been  plotted  against  reaction  time.  This 

shrinkage and formation curves has been compared. 

It  has been observed that the OH bands shifting on the spectrum of SBA-15 

support has been dependent on the type of the reactants. The degree of shifting to lower 

wavenumbers  has  been  the  highest  at  cyclohexene  and  the  lowest  in  the  case  of 

cyclohexane. This shifting has provided complementary information about the system. 

Indicating that it is only physical adsorption and the secondary reactions on OH groups 

are not  serious,  the adsorbates  have been removable  applying  vacuum from the OH 

groups of SBA-15. 

Effect of the size- and shape of the nanoparticles, the reaction temperature and 

the  platinum content  has  been  investigated  studying  the  catalytic  reaction.  The  size 

effect has pointed that the smaller the particle size, the higher the transition rate.

The hydrogenation of cyclohexane takes place at around room temperature, to 

investigate the temperature dependence it should be shifted to lower ranges. 

At very small Pt content, the hydrogenation has stopped quickly so it is supposed 

that the case of 0,01 wt% Pt content means too little particles in the catalyst and they 

even swiftly become inactive. Between 0,05 and 1 wt% of Pt content, the reactions has 

been simply observable, sot it has been proven that the rise of content is parallel to the 

increase of hydrogenation reaction rate. 

Differences have been found in the catalytic  activity of cubic and tetrahedral 

particles  regarding  hydrogenation  as  well  as  dehydrogenation.  Both of  the reactions 
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have occurred faster on cubic particles and the effect of reaction temperature has been 

found important.  Rising it  from 20  o  C to 50    o  C,  almost  the same reaction has been   

perceived on the two different Pt particle shapes, which experiments have highlighted 

the importance of measurements in lower temperature ranges. Nevertheless, differences 

of reaction rate on single crystal surfaces have been indicated, but further experiments 

are far needed for more accurate comparisons, that are proceeded in our department.

It  is  remarkably  exciting  to  ascertain  what  happens  with  catalytically  active  metal 

particles. Diverse scenarios can be drawn of aggregation, of remaining in original shape 

and size or of the migration from the pores of the support to the surface. Regarding our 

measurements and experiments, the size of Pt particles supported onto SBA-15 has not 

changed significantly comparing the status before and after the reactions. It points to the 

fact that supports might have stabilizing effect, particularly when the decisive part of the 

particles is in the pores, in case of ultrasonically treated samples. When planning my 

doctoral  work  (initialized  by  a  USA-Hungarian  cooperation  in  the  MTA-NSF 

framework), we have set ourselves the aim to investigate the preparation of a model 

catalyst on which the catalytic behavior of nanometer sized platinum could be compared 

with that of a significantly larger  platinum single crystal.  Therefore,  we prepared a 

platinum  catalyst  supported  on  a  mesoporous  silicate  (SBA-15).  The  system  was 

characterized and tested with the available analytical methods and in the cyclohexene 

hydrogenation/dehydrogenation model reactions.

Based on the previous results of our group as well as on literature data we investigated 

the  preparation  of  tetrahedral  and  cubic  platinum  nanoclusters  since  these  were 

anticipated to fit into the pores of the mesoporous silicate. We have suceeded in finding 

the  right  preparation  conditions  for  preparing  3-4  nm  sized  cubic  and  tetrahedral 

particles with narrow particle size distribution.

TEM images were used to determine the average particle size. The best results 

were  obtained  in  the  presence  of  poly(N-isopropylacrylamide)  and 

poly(vinylpyrollidone) at room temperature. In the first case cubic, in the second case 

tetrahedral  platinum particles  were obtained.  The average  particle  size  of  cubic  and 

tetrahedral clusters was 3,6 nm and 3,2 nm, respectively. The product was homodisperse 

and featured a narrow particle size distribution in both cases.
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The SBA-15 mesoporous silicate  was chosen as a model  catalyst  support  because it 

features an average pore diameter of 5-10 nm in a well ordered pore structure, allowing 

platinum particles to get into the pores from the colloidal suspension.

TEM images evidenced that the pore diameter of the SBA-15 synthesized by us 

is around 6 nm. The channels are hexagonal ordered and their length is around 600-800  

nm.

All three characteristic  SBA-15 reflections  (assigned to  the (100),  (110),  and 

(200) faces)  could be identified  clearly  in  the diffractogram of the “as synthesized” 

sample indicating the long range well ordered pore system of the silicate.

The nitrogen adsorption-desorption isotherms of our SBA-15 material classified 

as type IV according to Brunnauer. The shape of the hysteresis loop agreed with those 

measured on other materials with a mesoporous structure. The pore diameter determined 

from desorption branch of the isotherm was 5,2 nm.

Besides  the  bands  characteristic  to  silicates  in  general,  the  IR  spectrum  of 

template free SBA-15 also features a high intensity band at 3750 cm-1   which can be   

assigned to SiOH groups.

The most suitable experimental method to prepare the model catalyst was a 5  

hour long ultrasound assisted impregnation treatment. This duration was found be long 

enough to allow the majority of the Pt nanoparticles to enter the open channels of SBA-

15 after template removal.

Options for removing the template molecules and the organic matter covering 

and protecting the surfaces of Pt particles were investigated as well. The template must 

be eliminated from the as-synthesized SBA-15 so that the Pt nanoparticles can enter the 

empty pores. This can be accomplished by several methods including oxidation with 

hydrogen peroxide and ozone, solvent extraction and heat treatment in air or oxygen. 

The  latter  was  found  to  be  the  most  suitable  one  for  SBA-15.  Thermal  stability 

investigations of SBA-15 revealed that structural damage does not occur until 800 o  C,   

whereas the template can be eliminated completely by a reaction with oxygen at 500 o  C.   

This treatment is also suitable for eliminating the surface protecting agent from samples 

containing platinum particles. We have concluded from these results that the optimal 

catalyst pretreatment parameters are: 500  o  C for 2 hours in oxygen flow followed by   

300  o  C in hydrogen flow.  
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Five catalyst  samples  with different  Pt  content  between 0,01 and 1 wt% (as 

determined by X-ray fluorescent analysis) were prepared. The specific surface area of 

the Pt loaded samples was unchanged until reaching 0.5 wt% loading, but decreased by 

50 % when increasing the Pt content to 1 wt%.

The  catalysts  were  tested  in  an  IR  cell  reactor  purpose-built  to  register  the 

spectrum of the catalyst surface (adsorbed species) as well as gas phase spectra of the 

reactants  and  products.  The  pulverized  catalyst  was  put  into  the  reactor  in  self-

supporting wafer form.

When making the self-supported wafer, the pulverized catalyst was pressed into 

a  disc  which  allowed  its  manipulation  without  cracking  or  fracture.  Therefore,  the 

compression  stability  of  the  catalyst  had  to  be  studied  by subjecting  the  powder  to 

increased pressures and monitoring the structural  changes. The intensity of the (100) 

reflection, the specific surface area, the shape and maximum of the pore size distribution 

curve were unchanged below 5 bar pressure, wheras the NMR spectra and the TEM 

pictures showed only minor changes at this pressure.

The non-overlapping IR bands of the reactants and products were selected for the 

quantitative and qualitative analysis of the gas phase. The integrated peak areas were 

plotted  as  a  function  of  time  for  selected  reaction  partners  and  the  increasing  or 

decreasing character of the curves was assessed.

The O-H bands of the SBA-15 spectrum experienced different red shifts when 

subjected to different reactants. The largest and the smallest shifts were observed in the 

case  of  cyclohexene  and  cyclohexane,  respectively.  However,  the  fact  that  the 

adsorbates could be removed from the SBA-15 surface by vacuum treatment indicated 

that  the  species  were  bound by  physisorption  only  and that  no  secondary  reactions 

between the OH groups and the adsorbates took place.

The effects of the size- and shape of the nanoparticles, the reaction temperature 

and  the  platinum  content  on  the  catalytic  reaction  were  studied  and  the  following 

conclusions were drawn:

The smaller the particle size, the higher the transition rate.

Since the hydrogenation of cyclohexene over the studied catalysts runs with 100  

%  conversion  at  room  temperature,  it  would  have  been  necessary  to  run  the  test 
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reactions at lower temepratures in order to study the temperature effect. Unfortunately, 

this could not be accomplished because of instrumental limitations.

The  hydrogenation  reaction  stopped  quickly  over  the  0.01  wt%  Pt  catalyst, 

indicating that at this low loading the catalyst contains too few nanoparticles which are 

swiftly inactivated in the reaction. On the other hand, the reaction was easily observed 

over the 0.05 – 1 wt% Pt containing samples and the rate of the hydrogenation increased 

with the Pt content.

Differences  between  the  catalytic  activity  of  cubic  and  tetrahedral  Pt 

nanoparticles  were found in both hydrogenation  and dehydrogenation  reactions.  The 

reactions were faster on cubic particles at room temperature, but the difference between 

the two particle shapes levelled off when the temperature was increased from 20 o  C to   

50 o  C. This observation highlighted the importance of future measurements in the lower   

temperature  ranges.  Hydrogenation  rate  differences  similar  to  the  ones  observed 

previously  on  single  crystal  surfaces  were  also  observable  between  our  catalysts 

containing cubic and tetrahedral  nanoparticles,  but more research effort is needed to 

investigate this effect in detail.

The  changes  experienced  by  the  catalytically  active  metal  nanoparticles 

themselves could also prove to be interesting to study. At least three different scenarios 

(aggegation, migration to the surface, preservation of size and/or shape) are possible. 

Our own experiments indicated that the size of the Pt nanoparticles supported on SBA-

15 did not change during the reaction. A possible interpretation of this finding is that the 

support has a stabilizing effect on the nanoparticles, especially if the majority of the 

particles are in the pores.

 

SUMMARY
           At  planning  my  Ph.  D.  work  (wich  has  been  initialized  by  an  American-

Hungarian  corporation,  it  has  been  the  continuation  of  that  project)  we  have  set 

ourselves the aim to investigate the preparation of a model catalyst which should bee 

appropriate  to  take  a  compare  in  catalytic  behavior  between  the  platinum  sized  in 

nanometer scale and the much bigger sized platinum single crystal. To reach our aim a 

platinum catalyst  supported  on  a  SBA-15 mesoporous  silicate  has  been  planed  and 

experimented and it has been characterized and tested with available analytical methods 

in cyclohexene hydrogenation/dehydrogenation reactions.
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           By the observations has been based on my colleges and founded in the literature, 

the possibility of the preparation of tetrahedral and cubic platinum nanoclusters has been 

investigated. We needed such sized nanoparticles that can be able to get into the pores 

of the mesoporous silicate. The aim has been successfully perform which was to define 

the preparation conditions of 3-4 nm sized cubic and tetrahedral particles with narrow 

particle size distribution. 

TEM images have been used to determine the average particle size. The best 

results  have  been  obtained  in  the  presence  of  poly(N-isopropylacrylamide)  and 

poly(vinylpyrollidone) at room temperature. In the first case cubuc, in the second case 

tetrahedral  platinum particles have been obtained.  The average particle size of cubic 

clusters were 3,6 nm, while of tetrahedral were 3,2 nm. Both case homodisperse system 

and narrow particle size distribution has been reached. 

           

           SBA-15 have been chosen in mesoporous silicates to support the planed model 

catalyst because its average pore diameter is 5-10 nm in the well ordered structure and 

the platinum particles are able to get into the pore system from the colloidal suspension 

Our  TEM  images  have  demonstrated  that  the  pore  diameter  of  sample 

synthesized  by us is  around 6 nm.  The pores are hexagonal  ordered,  their  length is 

around 600-800 nm. 

All  the  three  reflections  (belong to  (100),  (110),  and (200)  faces)  have been 

clearly seen in the diffractogram of the “as synthesized” sample indicating the long time 

well ordered pore system of the silicate. 

The  shape  of  the  nitrogen  adsorption-desorption  isotherms  is  the  IV.  type 

according  to  Brunnauer.  The  shape of  the  hysteresis  agrees  with those measured  at 

materials  with mesoporous  structure.  The pore diameter  determined from desorption 

part of the isotherm was 5,2 nm.

On the IR spectra of the burned SBA-15 beside the bands characteristic to the 

silicates is presented a high intensity band at 3750 cm-1 due to the SiOH groups of the 

silicate. 

To  prepare  the  model  catalyst,  the  ultrasonic  treatment  modified  simple 

impregnation seemed the most suitable to our expectations with an optimal duration of 5 

hours. It was enough time for crucial part of Pt nanoparticles to pass into the opened 

pores of SBA 15 after the removal of the template.
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The removing options of template and organic matter covering and protecting 

the surfaces of and Pt particles have been investigated as well. From SBA-15 after the 

synthesis, the template most be eliminated hereby to pass the Pt nanoparticles into the 

empty pores. For this elimination, several methods have been practiced like oxidation 

with hydrogen peroxide and ozone, extraction with solvent and the burning in air or 

oxygen. Burning in oxygen has been fount the most suitable method. To explore the 

application  conditions,  the  thermal  stability  of  SBA-15 has  been  examined  and our 

observation was that significant decreasing of structure ordering has been occurred just 

after  heat  treatment  at  800  oC.  The  template  has  been  eliminable  completely  with 

reaction in oxygen at 500 oC.

Treatment  with  oxygen  at  500  oC has  been  suitable  to  eliminate  the  surface 

protecting agent from samples containing platinum particles too. We have concluded 

from this  results,  that  optimal  catalyst  pretreatment  parameters  are  the 500  oC for 2 

hours in oxygen and after it 300 oC in hydrogen.

Five catalyst samples have been prepared with different Pt content between 0,01 

and 1 wt%; the Pt content has been determined by applying X-ray fluorescent analysis. 

In case of increasing Pt content, the specific surface area of the catalyst could 

has been observed that has seemed steady to 0,5 wt%, however the specific surface area 

of sample with 1 wt% has decreased to its half.

The catalysts have been tested in IR cell reactors that has been built to register 

the spectra of the matters in adsorption phase on the self-supported wafer, the contacted 

reactants and the gas phase spectra of the products. Preparing the self-supported wafer, 

the  dust  catalyst  have  been  pressed  to  disc  form that  its  mechanical  steadiness  has 

allowed any manipulations  without  cracks  or  fractures.  To carry  it  out,  the  catalyst 

stability against compression has to be explored and breaking the wafers after preparing 

with increased pressure has helped us to track the structural changes and led. As a result, 

it has been assessed that decrease in the (100) intensity of reflections, specific surface 

area and changes in the pore size distribution curve shape and the maximum location 

could not have been observed below 5 bar pressure;  the status of NMR spectra and 

ordered structure in the TEM pictures are similar.

From the reactants and the reaction products gas phase spectra, bands without 

overlay have been selected to analyze quantitatively and qualitatively the gas phase. A 

mérések során úgy jártunk el, hogy a külónbóző reakcióidőknél felvett spektrumokban 
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az adott reakciókomponensre jellemző sáv intenzitása alatti területet integráltuk és ezt 

az értéket tekintettük a mennyiséggel arányos mérőszámnak. Ezeket az integrált terület 

értékeket  ábrázoltuk  a  reakcióidő  függvényében.  Ezeket  a  fogyás-,  illetve 

képződésgörbéket hasonlítottuk össze.

Azt  tapasztaltuk,  hogy az  SBA-15 hordozó spektrumában  lévő OH sávok az 

adszorbátum minőségétől függően tolódnak el.  Az eltolódás mértéke a ciklohexénnél 

volt  a  legnagyobb  és  a  ciklohexánnál  a  legkisebb.  Ezek  az  eltolódások  kiegészítő 

információt  adtak  a  reagáló  rendszerről.  Az  SBA-15  szilikát  OH  csoportjairól  az 

adszorbátumok leszívathatók voltak jelezvén, hogy csak fizikai adszorpcióról van szó és 

nem  kell  a  fémkomponens  mellett  az  OH-csoportokon  lejátszódó  másodlagos 

reakciókkal számolnunk.

A  katalitikus  reakciók  tanulmányozása  során  vizsgáltuk  a  részecskeméret,  a 

reakcióhőmérséklet,  a  platina  koncentráció  és  a  platinarészecskék  morfológiájának 

hatását.  A részecskeméret reakciót befolyásoló hatásáról azt állapítottuk meg, hogy a 

kisebb méretű részecskéken nagyobb átalakulási sebesség észlelhető.

A  ciklohexén  hidrogénezése  már  szobahőmérséklet  körüli  hőmérsékleteken 

gyorsan  játszódik  le.  A  hőmérsékletfüggés  tanulmányozásához  az  alacsonyabb 

hőmérsékletek felé kell vizsgálódni, amire megtettük a szükséges lépéseket.

Nagyon kis platinakoncentrációnál nagyon hamar leállt a hidrogénezési reakció. 

Valószínű, hogy ebben az esetben (0,01 %) platia konvcentráció esetén nagyon kevés 

platina részecske van a katalizátorban, amelyek nagyon hamar lemérgeződnek. 0,05 1 % 

Pt tartalom mellett a reakció kényelmesen mérhető volt. Igazoltuk azt az ismert jelleget, 

hogy a platinatartalom növekedésével a hidrogénezési reakció sebessége növekszik.

Különbséget  találtunk  a  köbös  és  a  tetraéderes  morfológiájú  részecskék 

katalitikus hatásában mind a hidrogénezés, mind a dehidrogénezés esetén. Azt találtuk, 

hogy mindkét reakcióban a köbös platinarészecskéken ment a reakció gyorsabban. A 

reakcióhőmérsékletnek nagyon jelentős hatását tapasztaltuk. 20 oC-ról 50 oC-ra emelve 

a reakcióhőmérsékletet a hidrogénezésben közel azonos reakció lefutást találtunk a két 

különböző alakú platina nanorészecskén. Ezek a kísérletek ismét aláhúzták az alacsony 

hőmérsékleteken való mérések szükségességét. Mindenesetre az egykristály felületeken 

tapasztalt  reakciósebességbeli  különbségek  esetünkben  is  kimutathatók  voltak. 

Pontosabb  összehasonlításhoz  azonban  további  kísérletek  szükségesek,  melye 

folyamatban vannak a tanszéken.
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Érdekes kérdés a heterogén katalízisben, hogy mi a sorsa a katalitikusan aktív 

fémrészecskéknek.  Megmaradnak-e  az  eredeti  formájukban,  vagy  aggregálódnak, 

esetleg kivándorolnak a felületre a hordozó pórusaiból. Méréseink szerint az SBA-15 

hordozóra felvitt  platina  részecskék mérete  nem változott  jelentősen  a  reakció  előtti 

állapothoz képest  a reakciók után.  Ebből arra következtethetünk, hogy a hordozónak 

stabilizáló hatása lehet, különösen az ultrahangos kezeléssel készített mintáknál, amikor 

a részecskék döntő része a pórusokban foglal helyet.
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