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1. BEVEZETÉS

Az utóbbi húsz évben jelentős mértékben megnőtt azoknak az 

irodalmaknak a száma, melyek olyan új típusú anyagok kifejlesztésével 

foglalkoznak, amelyeket eredeményesen használhatnak fel a heterogén 

katalízisben katalizátorként és adszorpciós folyamatokban adszorbensként. 

Ezeknek két típusát alkalmazzák széles körben: a mikropórusos (pórusátmérő < 2 

nm) és mezopórusos (pórusátmérő ~ 2-50 nm) szervetlen vegyületeket. Ezek 

közül a molekulaszűrő tulajdonságú anyagok közül néhányat bemutatunk az 1. 
ábrán.
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A mikropórosos mérettartományba tartoznak például a kristályos 

alumínium-szilikátok, a zeolitok, melyek szabályos csatorna- és/vagy 

üregrendszerrel rendelkeznek. Elmondhatjuk, hogy a molekulaszűrő tulajdonságú 

anyagok közül az iparban a zeolitokat alkalmazzák a legnagyobb mennyiségben. 

A zeolitok és zeolitszerü anyagok három alapvető tulajdonsággal rendelkeznek. 

Kristályosak, szerkezetükben molekuláris méretű pórusok találhatók és
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kationcserélő tulajdonságúak. Ezen sajátságaik következtében pórusaikban 

katalitikus és/vagy adszorpciós aktív centrumok alakíthatók ki. A centrumok 

jelenléte és az anyagok felülete kiváló adszorpciós tulajdonságokat biztosít. A 

kristályvázat felépítő Si és AI központú tetraéderek arányának, az úgynevezett 

Si/AI aránynak a változtatásával sok esetben lehetőség van hidrofób és hidrofil 

tulajdonságaik széles tartományban való változtatására. Zeolitok esetén a 

legnagyobb pórus, amely 12 tetraéderes atom (Si, AI) gyűrűjével van 

körülhatárolva 0,74 nm átmérőjű. Ez a méret lehetővé teszi viszonylag nagy 

molekulák, mint a bifenil, a diizopropil-naftalin vagy tri-izopropil-benzol 

adszorpcióját a zeolit pórusaiban. Azonban igény mutatkozott egy olyan új 

katalizátorcsalád kifejlesztésére, amely nagyobb pórusmérettel rendelkezik, 

ugyanakkor hordozza a zeolitok előnyös tulajdonságait, az ioncserélő képességet 

és a pórusos szerkezetet. 1992-ig a legígéretesebbnek az alumínium-foszfátok 

mutatkoztak. Ezek közül az AIP04-ot, a VPI-5-öt és kloveritet tanulmányozták 

legbehatóbban. Egy másik megközelítés szerint izomorf szubsztitúcióval, azaz a 

zeolitváz alumíniumionjai helyett más elemeknek a beépítésével, látszott esély a 

pórusméret finom befolyásolására. 1986-ra már 13 elemet sikerült izomorf 

szubsztitúcióval bevinni a vázba. Ez az új molekulaszűrő-generáció több, mint két 

tucat szerkezetfajtából és mintegy 200 különböző összetételű anyagból áll. A 

pórusok mérete 0,3 nm-től egészen 2 nm-ig változhat.

Rendkívül nagy figyelem irányult a 90-es évek elején a Mobil R&D Corp. 

kutatói által kifejlesztett új típusú, mezopórusos szilikátok családjára (M41S), 

melynek tagjai 1,5-10 nm méretű pórusokat tartalmaznak. Ezek az anyagok szűk 

pórusméret-eloszlással rendelkeznek, hasonlóan a zeolitokhoz. Számos, egyedi 

felépítésű szilikát/aluminoszilikát tartozik ebbe a családba. Ezek között található 

az MCM-41 hexagonális pórusfelépítéssel, az MCM-48 hexaéderes szerkezeti 

egységekkel, és az MCM-50 réteges struktúrával. A mezopórusos felépítés szinte 

tetszés szerint variálható a szintézis paraméterei, azaz a templátok, szerves 

segédanyagok, a reakcóhőmérséklet és a reakcióelegy pH-jának célszerű 

megválasztásával. A későbbiekben mi az MCM-41-el foglalkozunk 

részletesebben.

Az anyagok egy másik csoportját, a kitámasztott réteges szerkezeteket is 

ide, a mikro- és mezopórusos rendszerek közé sorolhatjuk. Többnyire ezek
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réteges szerkezetű anyagoknak (szmektitek, fémfoszfátok, kettős hidroxidok, 
szilikátok és fémoxidok) pillérezett változatai. Gyakorlati alkalmazásuk feltétele az, 

hogy szerkezetük hasonlítson a zeolitokéihoz, azaz rendelkezzenek molekuláris 

méretű csatornákkal a pillérek között (ez a megfelelő rétegtávolság meglétét is 

feltételezi), és az alkalmazásuk körülményei között szerkezetük stabilis legyen. 
Általában igaz, hogy a kitámasztott agyagásványok savassága és pórusmérete 

átmenetet képez a mezopórusos amorf alumínium-szilikátok és a zeolitok között. 
Termikusán kielégítő stabilitással rendelkező kitámasztott rétegszilikátokat Al3+, 
Ti4+, Zr4+, Cr3+, Si4+, Fe3+ ionok vegyületeiből vagy ezek keverékeiből kiindulva 

sikerült előállítani. Az anyagok stabilitásának növeléséhez nemcsak különböző 

pillérek alkalmazásával, hanem a réteges szerkezetű anyag kiindulási 

természetének változtatásával is mód van.

A pillérezett anyagok közül talán legismertebbek a szmektitek szerves 

kationokkal interkalált származékai. Barrer és McCleod voltak az első kutatók, akik 

kitámasztott montmorillonitot állítottak elő úgy, hogy az alkáli és alkáliföldfém 

kationokat kvaterner alkil-ammóniumionokkal cserélték ki [1]. A terméket azonban 

nem tudták katalitikus célokra felhasználni, mivel termikus stabilitása kicsi volt. A 

kitámasztott agyagásványok előállítására végzett kísérletek következő lépéseként 

a polioxo-alumíniumionnal (az úgynevezett Keggin-ionnal) való pillérezést 

említhetjük meg. Ekkor többszörösen pozitív töltésű ionok ioncsere 

eredményeként kerülnek be a negatív töltésű szilikátrétegek közé. Később más 

fémionok többmagvú pozitív töltésű komplexeit is beépítették a rétegek közé. így 

került sor Al3+, Zr4+, Ga3+, Cr3+, Si4+, Ti4+, Fe3+ ionok , ill. ezek keverékének 

hidrolízisével létrehozott komplex ionok interkalálására. A pillérezés menetét a 

következőképpen lehet összefoglalni. Hidrolízisre hajlamos fémsó oldatát 

részlegesen hidrolizáljuk lúggal úgy, hogy az OH/fémion arány 2 körül legyen. Ezt 

az oldatot öregítjük, amikor is kialakulnak a polimer ionok. Az oldatot hozzáadjuk a 

már kellően megduzzasztott agyagásvány szuszpenzióhoz, és állandó keverés 

mellett hagyjuk az ioncserét lejátszódni. A leszűrt interkalált anyagot megszárítjuk. 

Ezután óvatos melegítés hatására dehidratáció és dehidroxileződés játszódik le, 

amely eredményeként stabilis fémoxid pillérek alakulnak ki a rétegek között. A 

pillérek sűrűségének jó megválasztása mellett a pórusok mérete elérheti akár az 1 

nm-t is.
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Réteges szerkezetű kettőshidroxidokból kiindulva semleges vagy negatív 

töltésű részecskék interkalálásával pórusos anyagok hozhatók létre. Az interkalált 

reagens méretének változtatásával befolyásolható a bázislaptávolság, és ezáltal 

lehetőség van különböző, molekulaszűrő tulajdonságú anyagok előállítására. 

Mivel ezek az anyagok molekuláris méretű pórusokat tartalmaznak, 
felhasználhatók adszorbensként, katalizátor hordozóként, vagy katalizátorként is. 

Ha ezek az anyagok bázikus sajátságúak, akkor a megfelelő termikus stabilitás 

biztosítása problémát okozhat.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy megfelelő anyagokból kiindulva, 

megfelelő pillérek kialakításával előállíthatok olyan szabályos pórusméretű 

anyagok, melyek alkalmazhatók katalizátorként a petrolkémiában és a 

finomvegyszer szintézisekben egyaránt.
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2. IRODALMI ELŐZMÉNYEK

2.1. AzMCM-41

Mint azt már a bevezető részben is említettük, a szilikát és/vagy alumínium- 

szilikát mezopórusos molekulaszürők 1992-ben történt felfedezése fellendülést 

hozott az új szerkezetű és összetételű pórusos anyagok előállításának területén. 

Ezeknek a mezopórusos szerkezetű anyagoknak mint katalizátoroknak az 

előállítása lehetőséget biztosít olyan nagyméretű molekulák átalakítására, 

amelyek jelen vannak a nyersolaj feldolgozás nehéz párlataiban vagy például a 

finomkémiai szintézisek reaktánsai és termékei között. A legbehatóbban az MCM- 

41 névvel jelölt anyagot tanulmányozták, mert az MCM anyagcsaládban a többi 

tag vagy termikusán instabilis, vagy körülményes előállítani.

Az MCM-41 szintézishez templátként hosszú szénláncú alkil- 

ammóniumionokat használnak. Ezeket a következőkben az egyszerűség kedvéért 

templátként említjük. Ahol szerepüket elemezzük, ott részletesen kitérünk az 

alkalmazott vegyület mibenlétére.

2.1.1. Az MCM-41 szintézise

Ahhoz, hogy áttekintsük a szintézisgélben lejátszódó folyamatokat, és a 

szintézis mechanizmusára vonatkozó elképzeléseket, először a kétkomponensű 

templát-víz, szilikát-víz, és a háromkomponensü víz-templát-szilikát elegyek 

kémiáját tárgyaljuk röviden.

Rúd alakú Hexagonális Kocka Réteges
г» • • • • 

• • • f

шШУ Gömb
alakú

Templát
molekulák

Izotróp micella 
fázisok

Folyadékkristály fázisok

2. ábra A fázisok sorrendje a templát-víz rendszerben
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Az egyszerű kétkomponensű templát-víz rendszerekben a koncentráció 

növekedésével különféle rendezettségű szerkezetek mutathatók ki (2. ábra) [2]. 

Alacsony koncentrációknál a felületaktív anyag molekulái egyedi molekulákként 

vannak jelen. A kritikus micella koncentráció elérésével (eme) a molekulák 

rendeződnek, és micellákat képeznek. A koncentráció növekedésével először a 

hexagonális elrendeződést tartalmazó fázis, majd a szomszédos és párhuzamos 

hengerek aggregációja révén a réteges elrendeződés jön létre. Egyes esetekben 

a hexaéderes alakú szerkezet is kialakul, a réteges fázistól függően. Myers és 

munkatársai szerint e fázisok jelenléte nemcsak a koncentrációtól, hanem a 

templát- molekula szénláncának hosszától, a funkciós csoporttól, az elleniontól 

és a környezeti paraméterektől (pH, hőmérséklet, ionerősség, stb.) is függ. 
Általánosan a eme csökken a szénatomok számának, az ellenion vegyértékének 

és az oldat ionerősségének növekedésével. Ugyanakkor növekszik az ellenion 

ionsugarának, a pH-пак és a hőmérsékletnek a növekedésével. A 

legáltalánosabban alkalmazott templát, a hexadecil-trimetil-ammónium-klorid 

esetén a fázisok a következő sorrenben váltják egymást: izotróp micellák -> 

hexagonális fázis -» hexagonális + hexaéderes fázis -» hexaéderes + átmeneti 

fázis réteges fázis.

Szilikátok lúgos kémhatású vizes oldataiban ezideig 25 különböző 

szilikátszerkezetet sikerült kimutatni, olyanokat, amelyek szerepet játszhatnak 

zeolit típusú anyagok szintézisében. Az, hogy milyen forma van jelen az oldatban, 

függ az oldat pH-jától, hőmérsékletétől, a kationok és szilícium koncentrációjától. 

Bizonyították, hogy a hőmérséklet vagy a pH növelése, és a szilíciumkoncentráció 

csökkentése kedvez a monomer és kicsi oligomerek létrejöttének [3]. Például, ha 

a SiCVNaaO arány nagyobb mint egy, akkor a szilícium leginkább Q3 

[Si(0Si)30H] és Q2 [Si(OSi)2(OH)2] egységek formájában van jelen. Nagy Si 

koncentrációnál ciklikus trimereket is kimutattak [4]. Más szerkezeteket 

(hexagonális prizma (Q3i2) vagy a Q4 [Si(OSi)4] típusú egységek) amelyek sok 

zeolitra jellemzőek, általában nem észlelték lúgos oldatokban.

A szilikátoldatokban a jelenlévő di-, oligo- és polimer egységek nagyon 

reaktívak és ezért könnyedén reagálhatnak monomer AI(OH)4‘ részecskékkel
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(olyan oldatban vannak jelen, ahol pH = 7-13), és eredményül alumínium-szilikát 

köztitermékek jönnek létre. Ezek szerkezetét, összetételét és az egyes formák 

oldhatóságát befolyásolni lehet különféle templátmolekulákat adagolva az 

oldatokhoz. így MCM-41-et szintetizálhatunk igen eltérő körülmények között pl. 

kevéssé lúgos közegben, szobahőmérséklethez közeli szintézishőmérséklet, rövid 

szintézisidő alatt, vagy különböző kiindulási anyagok mellett.

Ryoo és munkatársai azt találták, hogy a szintéziselegyhez savat adva a 

hidroxidionok részleges semlegesítésével elősegíthető a mezopórusos fázis 

kialakulása [5]. Elder egy úgynevezett alacsony hőmérsékletű szintézismódszert 

dolgozott ki [6]. Chen és munkatársai különböző sziliíciumtartalmú forrásokból 

kiindulva szintetizált MCM-41-et [7].

Alumíniumot tartalmazó anyagok szintézisénél még változatosabb képet 
kapunk, ha a szakirodalomban megtalálható különféle szintézisleírásokat 

elemezzük. Schmidt és munkatársai Si/AI = 8,5-ös aránnyal MCM-41-et 
szintetizáltak úgy, hogy 27AI MAS NMR technikával nem találtak szerkezeten kívüli 

alumíniumot sem a szintézis utáni, sem a hőkezeléssel templátmentesített, az 

úgynevezett kiégetett mintákban [8]. Borade és munkatársai Si/AI = 2-es aránnyal 

olyan anyagot állítottak elő nátrium-aluminát felhasználásával, amelyben csak 

tetraéderesen koordinált alumínium volt [9]. Luan és munkatársai az alumínium

forrás hatásának tanulmányozása során azt találták, hogy Catapal alumínium- 

oxid, vagy nátrium-aluminát alkalmazása esetén szinte minden alumínium 

oktaéderes koordinációt foglal el. Azonban alumínium-szulfátot, vagy alumínium- 

izopropoxidot használva még Si/AI = 10-es aránynál is csak tetraéderes 

koordinációjú alumínium volt kimutatható a mintákban [10]. Ugyanakkor Corma 

szerint a leghatékonyabb forrás a nátrium-aluminát [11]. Azt is bebizonyították, 

hogy ha a nátriumionok koncentrációja túl magas a szintéziselegyben, akkor az 

alumínium izomorf szubsztitúciója gátolt, függetlenül az alumíniumforrás 

minőségétől. Például alumínium-izopropoxid alkalmazásakor, megfelelő 0H'/Si02 

arányt beállítva, nátrium nélkül az összes alumínium tetraéderes koordinációjú, 

míg Na/AI = 2,4 esetén csak 75%-os siker érhető el.

Izomorf szubsztitúcióval más ionokat is be lehet építeni az MCM-41 

szerkezetébe. Nagy figyelmet kapott például a Ti-MCM-41 szintézise, amelyet 

kétféle templát (cetil-trimetil-ammóniumion és dodecil-amin) alkalmazásával is
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megvalósítottak. így szerkezetében és adszorpciós tulajdonságaiban eltérő 

mezopórusos anyagokhoz jutottak, melyek katalitikus viselkedése szintén 

különböző volt [12]. V-MCM-41-et szelektív oxidációs katalizátorkénti 

alkalmazásra állítottak elő [13]. Amikor krómot kívántak beépíteni MCM-41 

szerkezetbe, az izomorf szubsztitúció kisebb mértékű volt, s azt tapasztalták, hogy 

híg ecetsavas mosással a Cr3+ ionoknak majdnem fele eltávolítható volt a szilárd 

anyagból [14]. Az irodalomban találhatunk további példákat izomorf módon 

szubsztituált MCM-41-ek előállítására, ilyenek: Mn-MCM-41 [15], Fe-MCM-41 [16], 
B-MCM-41 [17], Co-MCM-41 és Cu-MCM-41 [18].

2.1.2. A szintézis mechanizmusára vonatkozó javaslatok

Beck és munkatársai, hogy megmagyarázhassák az MCM-41 esetén 

kapott röntgendiffrakciós és mikroszkópos eredmények hasonlóságát 

templát/víz folyadékkristály vagy micella fázisok esetén kapottakkal, felállították a 

"Liquid Crystal Templating (LCT)" nevű mechanizmus-elképzelést [19]. A 

kulcslépés ebben a folyamatban az, hogy templátként a folyadékkristály 

mezofázisok, vagy micellák szerepelnek az egyedülálló molekulák vagy ionok 

helyett. Ennek megfelelően termékként olyan szilikátvázat kapunk, amely magán 

hordozza a mezofázis jellemzőit. Ezen mechanizmus szerint a szilikát 

kondenzációja nem játszik jelentős szerepet a mezopórusos szerkezet 

kialakításában. A teljes folyamat két lehetséges mechanizmus szerint mehet

a

hexagonális
elrendezés

templát
micella

micella
szilikát

MCM-41

Szilikát
<D

3. ábra Az MCM-41 szintézisének lehetséges mechanizmusai

végbe (3. ábra):
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- a rúd alakú micellák hexagonális szerkezetbe rendeződnek, és ezt követi a 

szervetlen összetevő ráépülése

- a szilikát hozzáadása indukálja az izotróp rúdszerű micellák hexagonális 

összerendeződését, ezzel egyidejűleg megtörténik a szilikát beépülése is.

Ezt a képződéselméletet különböző hosszúságú szénláncot tartalmazó 

templátok (C6-Ci6), és különböző reakcióhőmérsékletek alkalmazása esetén 

végzett kísérletekkel támasztották alá. Bebizonyították, hogy a C6-os és C8-as 

templátokkal nem állítható elő MCM-41, mert ezeknek az anyagoknak az 

oldhatósága nagy, és ezért nem képződnek megfelelően stabilis micellák [20]. A 

szerzők véleményét összefoglalva elmondható, hogy az M41S típusú anyagok 

olyan mechanizmus szerint képződnek, amely alapján a kationos templátok 

aggregátumai az anionos szilikátrészekkel szupramolekuláris szerkezetet 

képeznek.

További 
kondenzáció

Szilikát Kondenzáció

i I i
o-o-o-

НО—Л -о—Х—о—i-o« но-i -о—Г-о-Х-он 
о-t-о—w—<о—4i-OH О-í-О—X—О-Х-О

Ьн __
ж он он

Hö-i-o—о-|;-он (4) л.

f tt TT
4. ábra Az MCM-41 képződésének mechanizmusa

Davis és munkatársainak in situ 14N NMR spektroszkópiás méréseken 

alapuló mechanizmus-elképzelése szerint nincs jelen az MCM-41 szintézis során 

folyadékkristály fázis. Szerintük a rendszertelen "elrendeződésben" levő rúdszerű 

szerves micellák kölcsönhatásba kerülnek a szilikátrészekkel, aminek 

következtében a micellák külső felületén 2 vagy 3 szilikátréteg alakul ki [21]. 

Ahogy azt a 4. ábrán is bemutatjuk, ezek a kompozit részek állnak össze utólag,
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és képezik az MCM-41 struktúrát. Ezt a mechanizmus-elképzelést támasztja alá 

az a kísérleti tapasztalatuk is, hogy amikor rövid szintézis idő elteltével (amikor a 

rúdszerű micellák már bevonódtak szilikáttal, és kondenzációjuk az MCM-41 

szerkezetté kialakulóban van) kiégetjük az anyagot, az még nem eléggé stabilis a 

sok jelenlevő nem kondenzált szilikátrész miatt. Amikor hosszabb kristályosítási 

időt, és/vagy magasabb hőmérsékletet alkalmaztak (azaz a kristályosodás teljes 

vagy csaknem teljes volt) stabilis MCM-41-et képződött. Ezen a ponton kell 
megemlítenünk, hogy későbbi munkánk szempontjából nagyon fontos az a 

tény, hogy e mechanizmus szerint a szintézis egy szakaszában 

szilikátréteggel bevont rúdszerű templát micellák vannak jelen a 

szintézisgélben.

Egy másik képződési mechanizmust állítottak fel Stucky és munkatársai. 

Ennek lényege, hogy réteges szerkezet alakul ki a templátmolekulák orientált 

elrendeződése révén. Ez a réteges fázis hexagonálissá alakul át. A kialakult 

mezofázis a töltéssűrűség, koordinációs állapot és a szerves és szervetlen részek 

csatlakozási felületén fenálló sztérikus követelmények függvénye. A szervetlen 

összetevő hozzáadásakor a templátmolekulák micellái felbomlanak, és réteges 

morfológiát kialakítva újrarendeződnek [22]. A szintézis idejének első 20 perce 

alatt 75 °C-on izolálták a réteges fázist, majd 20 perc után már csak a 

hexagonális szerkezetet detektálták. A szerzők szerint a templát/szilikát 

elegyekben viszonylag alacsony pH értéknél, a szilikátrészek kismértékű 

polimerizációjánál, és nem túl magas hőmérsékleten kis oligomerek (3-tól 8 

szilícium atom) játszanak fontos szerepet a mezofázis kialakulásában. Ennek oka 

az lehet, hogy a szilikát anionok a templát kationokkal elektrosztatikus 

kölcsönhatást alakítanak ki a csatlakozási felületen, amely erős kötéshez vezet. 

További polimerizációs lépéseken keresztül már nagyobb méretű aggregátumok 

képződnek és végül a réteges szerkezet is kialakul, majd ennek átstrukturálódása 

révén a hexagonális mezofázis jön létre.

összefoglalva elmondhatjuk, hogy az MCM-41 képződési mechanizmusát 

számos különböző reakciókörülmény mellett tanulmányozták. Annak ellenére, 

hogy a mechanizmus nem teljesen ismert, a kutatók véleménye egyezett abban, 

hogy a legfontosabb kísérleti körülmények a következők: magas templát- 

koncentráció, magas pH, és alacsony fokú szilikátpolimerizáció.
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2.1.3. Az MCM-41 jellemzése

Megfelelő szintézismódszerek alkalmazásával elérhető, hogy az előállított 
templátmentes MCM-41 minta nagy fajlagos felületű (-1000 m2/g), nagy benzol 

adszorpciós kapacitású (-60 tömeg%), szűk pórusméret-eloszlással rendelkező 

anyag lesz, amelynek röntgendiffraktogramja csak nénány reflexiót tartalmaz a kis 

szögtartományban.

A templátmentes, kiégetett MCM-41 falszerkezetére kétféle szerkezeti 

modell létezik. Mindkettő amorf falstruktúrát tételez fel (5. ábra). Feuston és 

Higgins számításaik alapján hengeres felépítést (A) javasolnak 4,46 nm-es

rácsállandóval, és 0,84 nm-es 

falvastagsággal.

modellben a szilanol csoportok 

százalékos jelenléte 17- 28 %, 

ami jó egyezést mutat a kísérleti 

eredményekkel. Azt találták, hogy 

templát

csökkentésével a falvastagság nő 

[23]. Ezzel szemben Behrens hexagonális modellt javasolt (B), melyben a belső 

átmérő -3,5 nm [24]. Mindkét szerkezeti modell szerint a pórusátmérő jelentősen 

nagyobb a “szokásos” zeolitoknál ismerteknél.

Az MCM-41 típusú anyagok pórusméret-eloszlását adszorpciós módszerrel 

tanulmányozták. Általában N2, 02 és argon ad- és deszorpciós izotermákból 

számítják a pórusméret-eloszlást. Ezeknek az adszorbeátumoknak az izotermája 

IV-es típusú, és általában jelentkezik hiszterézis, ami a kapilláris kondenzáció 

jelenségéből adódik a csőszerű pórusokban [25]. Megállapították, hogy a 

hiszterézis jelenléte és mértéke a következő tényezőktől függ: adszorbátum, 

pórusméret és hőmérséklet [26]. A szerkezeti sajátságok megismerése mellett az 

adszorpciós kísérletek hasznosak lehetnek a molekulák és a pórus fala vagy a 

töltéskompenzáló kation közötti kölcsönhatás tanulmányozására. Ezek az 

ismeretek fontosak a molekuláknak a pórusokban történő diffúziója és az anyag 

katalitikus aktivitásának jellemzésére is.

Ebben a

méreténekg
5. ábra Az MCM-41 hengeres (A) és hexagonális 

(B) szerkezeti modellé
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A víz tiszta szilíciumtartalmú MCM-41 anyagon való adszorpciójakor 124 

°C-on az izoterma V-ös típusú, ami azt bizonyítja, hogy gyenge az adszorbens- 

adszorbeátum kölcsönhatás. Ebből arra következtethetnénk, hogy az MCM-41 

hidrofób tulajdonságú, ami meglepő eredmény, figyelembe véve a szilanol 

csoportok nagy koncentrációját a pórusokban [27]. Az azonban kísérleti tény, 

hogy az MCM-41 sokkal több benzolt köt meg, mint általában a hidrofil zeolitok

[28].

Az MCM-41 mezopórusos anyag savasságának meghatározására bázisok 

(piridin és ammónia) adszorpcióját és deszorpcióját mérték. Az alumíniumtartalmú 

minták Brönsted- és Lewis-típusú savcentrumokat tartalmaznak. A Brönsted 

savcentrumok száma az alumíniumtartalom növelésével nő. A savasságot a 

zeolitokéval és az amorf aluminoszilikátokéval összehasonlítva megállapították, 

hogy az MCM-41 savassága a zeolitokénál sokkal kisebb és inkább az amorf 

alumínium-szilikátokéhoz hasonlít [29].

Az MCM-41 termikus és hidrotermális stabilitását vizsgálva megállapították, 
hogy az anyag termikusán viszonylag stabilisnak tekinthető, de hidrotermális 

stabilitása kicsi. Két órán keresztül 450 °C-on hidrotermális kezelésnek alávetve a 

BET-felület és benzol adszorpciós kapacitás jelentős mértékben lecsökkent. 

Száraz levegőben történő hevítéskor csupán kis felületcsökkenés volt 

tapasztalható.

Az MCM-41 ellenállóképessége savakkal szemben nagyobb, mint 

bázisokkal szemben. Ezt bizonyítja az a kísérlet, amelyben MCM-41-et 20 %-os 

salétromsavval impregnálva egy éjszakán keresztül állni hagytak, amelynek 

következményeként kismértékű növekedést tapasztaltak a BET-felület és a benzol 

adszorpciós kapacitás értékében egyaránt. Akkor azonban, amikor az MCM-41 

mintát 5 %-os kálium-hidroxid oldattal impregnálták, egy éjszaka után csaknem 

teljes mértékű szerkezetösszeomlást figyeltek meg.

A gyakorlati felhasználás szempontjából nagyon fontos tulajdonság a 

mechanikai stabilitás. Ebből a szempontból Gusev és munkatársai hasonlították 

össze az MCM-41-et más, széles körben alkalmazott anyagokkal (zeolitok, illit, 

kaolinit). Vizsgálataikat úgy végezték, hogy növekvő nyomással pasztillázták az 

anyagot és vizsgálták a BET-felületükben és röntgendiffraktogrammukban történő 

változásokat. Megállapították, hogy a vizsgált anyagok között az MCM-41
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rendelkezik a legkisebb mechanikai stabilitással. Ennek oka egyrészt nagyobb 

porozitása, másrészt a stabil kristályszerkezet hiánya [30]. Ishikawa és 

munkatársai infravörös spektroszkópiás vizsgálatokkal kimutatták, hogy nyomás 

hatására az Si-O-Si és Si-O-AI kötések hidrolizálnak. A hidrolízist a csőben 

jelenlévő víz és a szililát szerkezet közötti reakció eredményezi [31].

Az utóbbi időben számos olyan publikáció jelent meg, amely az MCM-41 

mechanikai stabilitásának növelésével foglalkozik. Coustel és munkatársai a 

szintézis paramétereinek módosításával befolyásolták az MCM-41 szerkezetét. 
Nem megfelelő paraméterek esetén az anyag fala akár 0,5 nm vékony is lehet. 

Ez két szilikát monoréteget jelent, melyek hidrolízise és/vagy a kiégetés során 

dealuminálódása könnyen lejátszódik. A kutatók szerint a szintézisgél lúgossága 

az a tényező, amely leginkább befolyásolja a falvastagságot. Az 0H~7Si02 arány 

csökkentésekor a pórusméret megnő, mert a templát micellái köré vastagabb 

szilikátréteg rakódik le [32].

Egy másik lehetőség a mechanikai stabilitás növelésére a szintézis utáni 

módosítás. A Mobil kutatói alumínium- vagy szilíciumtartalmú vegyülettekel (pl. 

tetraetil-ortoszilikáttal) kezelték az MCM-41 -et és olyan anyaghoz jutottak, amely 

stabilisabb és ellenállóbb a termikus és hidrotermikus kezeléssel szemben [33].

Koyano és munkatársai az SiOH csoportokat trimetil-szilícium-kloriddal 

reagáltatták. Ezzel az MCM-41 hidrofób jellege jelentős mértékben megnőtt, 

ésmechanikai nyomás hatására nem jöhetett létre a hidrolízis a csőben jelenlévő 

vízzel [34].

Egy további lehetőség a mezopórusos szerkezetek stabilizálására a 

pillérezett réteges szerkezetek előállítása. Mi ezt a megoldást választottuk.

2.1.4. Felhasználási lehetőségek

Savas katalízis

Az MCM-41 legfontosabb jellemzője a nagy fajlagos felület és az egységes 

pórusméret. Már e két tulajdonság (katalitikus centrumok jelenléte nélkül) 

széleskörű alkalmazhatóságot biztosít. Az anyag szerepelhet hordozóként 

heteropolisavak, aminok átmenetifémek komplexei, és oxidok számára.
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Az alumíniumtartalmú és a háromértékű fémionokkal izomorf módon 

szubsztituált MCM-41 anyagok savas tulajdonságúak. E jellemzőjüknek 

köszönhetően alkalmazhatók savkatalizált reakciókban katalizátorokként. Az egyik 

iparilag legfontosabb savkatalizált reakció a katalitikus krakkolás. Az MCM-41 

nagy pórusméretéből adódóan elsősorban a nagy molekulák krakkolásában lenne 

felhasználható. Ha összehasonlítjuk az MCM-41 katalitikus aktivitását egy amorf 

aluminoszilikátéval és az USY zeolitéval (ez egy úgynevezett ultrastabilizált zeolit, 

amelynek nagy a hidrotermális stabilitása), a kisebb molekulák krakkolásában 

(amelyek könnyen diffundálnak a kisebb pórusokban is) egyértelműen a zeolit a 

leghatékonyabb. Ez a tény nemcsak annak tulajdonítható, hogy az MCM-41-ben 

kevesebb a savas centrum, hanem annak is, hogy ezeknek a savcentrumoknak a 

saverőssége kisebb. A nagyobb molekulák krakkolásában az MCM-41 és az USY 

aktivitása hasonló volt, de nagyobb, mint az amorf aluminoszilikáté [35].

Az MCM-41 -et alkalmazni lehet hordozóként kéntelenítő (HDS) 

eljárásokban, hiszen nagy felülete lehetővé teszi az átmenetifém-oxidok számára 

a megfelelő diszperzitást és az enyhe savasság ebben az esetben előnyt jelent

[36].

Nikkelt és wolframot hordozva az AI-MCM-41, amely savas tulajdonságú, 

alkalmazható a nehézviaszok hidrokrakkolására, sőt nagyobb kenőolaj 

szelektivitás érhető el vele, mint a NiW/AbOß-dal, különösen 50%-os konverzió 

felett [37].

A normál paraffinok izomerizációjában is vizsgálták a bifunkciós MCM-41 

katalizátort. Ebben az esetben a savas centrumok mellett a katalizátor platinát is 

tartalmazott. A reakciómechanizmus szerint a paraffin dehidrogéneződik a 

fémplatinán és a képződött olefin a savas centrumon izomerizálódik, majd a 

fémkomponensre vándorolva ott hidrogéneződik. A végső lépésben a molekula 

izoparaffinként deszorbeálódik. A Pt/aluminoszilikáthoz képest a Pt/MCM-41 

katalizátoron kevesebb krakktermék keletkezett, ami a nagyobb 

platinadiszperzitás mellett valószínűleg főként a közepes erősségű savasságnak 

tulajdonítható [38].

Az olefinek oligomerizációjában is aktívnak találták a H-MCM-41-et. Сз, C4 

és C5 olefineket alakítottak át Св-Cie szénhidrogénekké [39].
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Az MCM-41 anyag igen kiterjedt vizsgálat tárgya, mint szerves szintézisek 

potenciális katalizátora. Bár a kutatások még kezdeti szakaszban vannak, mégis 

sok közlemény látott már napvilágot ezen a területen. A legtöbb publikációban 

Friedel-Crafts-alkilezéssel és -acilezéssel foglalkoznak. Ezekben a reakciókban 

nagyszerűen kihasználható az MCM-41 alakszelektív tulajdonsága [40]. Az 

acilezési reakciókban leggyakrabban alkalmazott és környezetvédelmi 

szempontból nem kívánatos AICI3 katalizátor kiváltására zeolitkatalizátorokat 

javasolnak. A kutatók szerint a zeolitok alkalmas katalizátorok az aromás 

vegyületek acilezésében [41]. Spagnol és munkatársai azt bizonyították, hogy az 

MCM-41 ugyanígy felhasználható nagyobb méretű reaktánsok reakciói esetén. 

Ilyen az aromás ketonok szintézise, amiben az egyik lépés aromás acilezés. 

Például a 2-metoxi-naftalin reakciója ecetsav-anhidriddel, melynek célja olyan 

termék előállítása, mely fontos a gyulladásgátló hatású Naproxen gyógyszer 

szintéziséhez [42].

További acilezési reakciókban is előnyösnek bizonyult az MCM-41 

alakszelektív tulajdonsága. Kisebb reaktánsok esetén a zeolitok minden esetben 

aktívabbnak mutatkoztak, de pl. difenil-acetaldehid esetén (a reaktáns trimetil- 

ortoformiát) a mezopórusos anyag az alkalmasabb katalizátor [43].

A ciklohexanon-oxim Beckmann átrendeződésénél bebizonyosodott, hogy 

a reakció lejátszódásához gyengén savas centrumokra van szükség (szilanol 

csoportok). Az MCM-41 szintén aktívnak mutatkozott ebben a reakcióban, 

azonban kisebb konverzióval és szelektivitással dolgozott, mint a 

zeolitkatalizátorok [44].

Bázikus katalízis

Ismert tény, hogy a zeolitok esetében bázikus centrumokat alakíthatunk ki, 

ha az alumíniumközpontú tetraéderek negatív töltését alkálifém ionokkal 

kompenzáljuk. Minél nagyobb a kation ionrádiusza, annál nagyobb a szerkezeti 

összekötő oxigének bázicitása [45]. Hasonló módon lehet előállítani bázikus 

tulajdonságú MCM-41-et is. A Na+-, és Cs+-ionokat tartalmazó minták aktívnak és 

szelektívnek bizonyultak a benzaldehid etil-ciano-acetáttal végrehajtott 

Knoevenagel-kondenzációjában. A savas H-MCM-41 nem mutatott aktivitást. 

Leghatékonyabb katalizátornak a Cs-MCM-41 bizonyult [46].
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Nagyobb bázicitást igénylő reakciókhoz előállíthatok olyan minták, ahol az 

ioncsere során az ioncsere-kapacitáshoz képest feleslegben adagoljuk az 

alkálifém- ionokat. Ekkor Na2Ü és CS2O részecskék alakulhatnak ki, amelyek 

létrejötte megnövekedett bázicitást eredményez. A megfelelő só oldatából történő 

impregnálás után inert atmoszférában kiégetve az MCM-41-et, nagy mennyiségű 

kis CS2O részecskét tartalmazó katalizátorhoz juthatunk [47].

Redox katalízis

Számos publikáció született a paraffinok, olefinek és alkoholok szelektív 

oxidációjával kapcsolatosan, amely reakciókat titán-szilikalit és a nagyobb pórusú 

Ti-ß-BEA zeolitkatalizátor jelenlétében hajtottak végre. Ugyanezekben a 

reakciókban alkalmazható a Ti-MCM-41 katalizátor. Nagyobb molekulák (pl. a- 

terpinol) diffúziója gátolt a mikropórusos anyagokban, azonban a mezopórusos Ti- 

MCM-41 jelenlétében az oxidációs reakció végbemegy [48].

Aminokat szintén oxidáltak (a reakciók gyógyszeripari szempontból nagy 

jelentőségűek) Ti-HMS (ennek az anyagnak a szintézisénél a templát amin) és Ti- 

MCM-41 katalizátorok jelenlétében. A Ti-MCM-41 csak kis aktivitást mutatott a 

primer aminok hidroxil-aminná történő átalakításában. A Ti-HMS azonban aktív és 

szelektív katalizátornak bizonyult az arilaminok folyadékfázisú oxidációjában. 

Ugyanerre a következtetésre vezettek a szulfidok oxidációjára vonatkozó 

kísérletek is [49].

A fenol hidroxilezését megvizsgálták titánt, vanádiumot, mangánt és 

krómot tartalmazó MCM-41 és HMS katalizátorokkal. Az előbbi minden esetben 

aktívabbnak mutatkozott, kivéve a krómot, ahol az állítás fordítottja igaz [47].

Hordozóként történő felhasználás

Mint azt már említettük, az MCM-41 nagy fajlagos felülete miatt előnyösen 

alkalmazható katalizátorhordozóként különféle katalitikus reakciókban. Az MCM- 

41 enyhe savassága növelhető például úgy, hogy heteropolisavat viszünk fel a 

felületére impregnálással. A paraffinok izomerizációs reakciójához és az 

izobután/butén alkiláláshoz erősen savas katalizátor kell. Következésképpen az 

MCM-41 -en hordozott heteropolisav katalizátor alkalmazható a reakcióban [50].
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A zeolitokhoz hasonlóan az MCM-41-et is kipróbálták a nitrogén-oxidok 

ammóniával történő szelektív katalitikus redukciójában. Az MCM-41 hordozóra 

felvitt Fe203-Ti02 katalizátor aktív volt [51].

Két további módszert írtak le redox funkciók kialakítására szilanol- 

csoportokat tartalmazó mezopórusos anyagokhoz. Az egyik szerint a pórusok 

belső falához szerves fémkomplexeket rögzítenek. A másik megoldás szerint a

átalakítják

aminocsoportokká, amelyek már képesek átmeneti fémeket komplexálni a 

felülethez [52].

Karbonilek is adszorbeáltathatók az MCM-41 pórusaiba [53]. Elbontásuk 

után finom eloszlású átmenetifém-oxid centrumok alakulnak ki. Pl. gáz 

halmazállapotú Mn2(CO)i0-et reagáltatva az MCM-41 pórusaiban lévő szilanol 

csoportokkal, majd az anyagot hőkezelve mangán-oxid részecskék alakíthatók ki 

a pórusokban. Ez az anyag a katalitikus oxidációs reakciókban sokkal 

hatékonyabb volt, mint a mangán-dioxid.

A 6. ábrán bemutatunk egy lehetséges módosítási eljárást, amelynek 

eredményeképpen olyan heterogén savas katalizátorhoz jutunk, amelyben az 

aktív centrumok (szulfonilsav csoportok) környezete hidrofób karakterű (MPTS - 3- 

merkapto-propil-trimetoxi-szilán, TEOS - tetraetil-ortoszilikát). Az ábrán az is 

látszik, hogy ezt az anyagot két módszerrel, (1) szintézist követő kémiai 

módosítással, és (2) magának az MCM-41-nek a szintézis során az említett 

szerves prekurzornak a szintéziselegyhez való hozzákeverése révén is 

előállíthatjuk [54].

szilanol-csoportokat szilánokkal halogénen keresztül

ЖMPTS + TEOS + C^Me^r ül

*»■

■*/»X(2)MCM + MPTS

У ? Y^\\

OH
1. sémi. Hj02
2. ü.2MHjS04
3. átmosás

0=S=0
(CH2)3
Si

4\o4 o.

6. ábra Módosított MCM-41 szintézise
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Adszorbens

Az MCM-41-et adszorbensként is lehet hasznosítani. Összetételének, 

elsősorban a szerkezet Si/AI arányának a változtatásával vagy szintézist követő 

módosítással az anyag hid rofób/h id rofi I karaktere széles tartományban 

változtatható. Ennek következtében felhasználható pl. szénhidrogének vízből való 

eltávolítására, gázok (H2, 02, CH4) tárolására, a xilolizomerek adszorpciós 

elválasztására stb. [55].

összefoglalva elmondhatjuk, hogy az MCM-41 típusú anyagoknak 

jónéhány alkalmazási lehetősége létezik, amelyek közül az előbbi felsorolás csak 

egy kis szeletet mutatott be. Az elkövetkező években sok olyan közlemény 

várható, amelyek ennek az anyagtípusnak az előnyös tulajdonságait kihasználva 

új alkalmazási területeket mutatnak be. Ugyanakkor nem szabad elfelejtkeznünk 

az MCM-41 hiányosságairól sem. Ezek kiküszöbölése további feladat.

2.2. A magadiit

A kristályos szilikátok csoportja számos különböző összetétellel és 

szerkezettel rendelkező anyagot foglal magába. Ezek közül jól ismerjük és 

korunkban széles körben alkalmazzuk a zeolitokat. Eddig azonban kevesebb 

figyelmet fordítottak a kristályos rétegszilikátokra.

A szilikátásványok nagy számával szemben csak kevés réteges 

szerkezetű alkáli-szilikátot ismerünk. Azokat az anyagokat soroljuk ebbe a 

családba, melyek kétdimenziós Si02-rétegeket tartalmaznak. Ezekben 

hexagonális elrendeződésű tetraéderek találhatók. Ide tartozik pl. a magadiit, 

kenyait, makatit, kanemit, de a szintetikus a- és ß-Na2Si205, ü2Si205 és KHSi205

is.

A vízmentes nátrium-diszilikátot (Na2Si2Ö6) Timoshenkov írta le először 

[56]. A legtöbb kristályvizet tartalmazó ásvány a magadiit Na2Sii4029 x 11H2Ö, 

amelyet H.P. Eugster talált meg először Kenyában (Lake Magadi), később pedig 

Oregonban és Kaliforniában [57]. A természetben is előforduló kristályos alkáli- 

szilikátok közé tartozik még az Na2Si22045 * 10H2O összetételű kenyait, melyet 

szintén Eugster fedezett fel 1967-ben [58]; az Na2Si40g * 5H20 összetételű
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makatit, amelynek felfedezése Sheppard nevéhez fűződik (1970). Az NaHSi05 *

kanemit Johan és Maglione munkája nyomán vált ismertté3H20 összetételű 

(1972) [59].

K. Beneke és G. Lagaly dolgozatából kiderül, hogy az oktoszilikát, a 

magadiit, a makatit stb. könnyen átalakul kanemitté, és ugyanakkor egymássá is 

hidrotermális körülmények között. Például magadiitot szintetizálhatunk vizes 

Soxhlet-extrakcióval nátrium-oktoszilikátból. Bebizonyosodott, hogy ezeknek az 

anyagoknak a szerkezete rokon vonásokat mutat [60].

A kanemit egyrétegű szerkezetében a Si-atomot körülvevő négy 

oxigénatom közül három másik Si-atomhoz kapcsolódik (hídkötésű oxigén). A 

negyedik oxigén negatív töltését vagy egy proton kompenzálja és ekkor =SiOH 

csoport alakul ki, vagy egy cserélhető Na+-ion. Egy jól kristályosodott és kimosott 

anyagban a Na+/OH arány megközelíti az egységnyit.

A kanemit is átalakítható Si02 polimorffá, ami érdekes lehet bizonyos 

zeolitféleségek szintézisében. A szilikátlapok közötti térben a legváltozatosabb 

szerves vegyületek (alkoholok, diaikoholok, nitrilek, karbamidszármazékok, 

szulfidok, aminok, heterociklusos vegyületek stb.) képesek megkötődni, ami 

fontos lehet a gyógyszeriparban a gyógyszerfelszívódás késleltetésére (ilyen 

vizsgálatokról pillanatnyilag nincs tudomásunk).

L. McCulloh már 1952-ben előállított egy magadiithoz hasonló szerkezetű 

anyagot mikroamorf Si02-ból (HiSil, ultrasil) úgy, hogy Si02/Na20 = 4-5 arányban 

tömény NaOH-dal keverte össze és 3-4 héten át 100 °C-on öregítette [61]. Ezt az 

anyagot és számos származékát később Mer is előállította, sőt azt is megmutatta, 
hogy vízben nem oldódó szilárd savval (pl. H+- formájú ioncserélő gyantával) 

közös szuszpenzióban a magadiit Na+-ionjai H+-ionra cserélődnek és kristályos 

kovasav (Si02 polimorf) keletkezik. A kapott anyag hálózati síkjainak d értéke 

azonos a Gude és Sheppard által leírt "silhydrit"-ével, amely a természetben 

található Si02 polimorf [58].

Magadiitot könnyen szintetizálhatunk hidrotermális körülmények között az 

alábbi módon: 9 mól lecsapott mikroamorf Si02, 2 mól NaOH és 75 mól desztillált 

víz keverékét 4 hétig 100 °C-on tartjuk. A terméket pH = 9-ig szabad mosni és 

szobahőmérsékleten kell szárítani.

19



1. táblázat Rétegszilikátok jellemzése

bázislap-
távolság rétegszerkezet csere-kapacitás

[mekv/g]

maximális ion
képletNév

[nmj
kanemit Na2H2Si40-m

makatit Na2H2SÍ40io

oktoszilikát Na2H2Si80i8

magadiit Na2H2Sii403o

kenyait Na2H2Si2i044

1,03 6,25egszeres
0,903 6,25egyszeres

kétszeres1,10 4,95

háromszoros1,56 2,17
2,00 1,54ötszörös

Csak a makatit szerkezete ismert pontosan. A rétegszilikátok 

bázislaptávolságát vizsgálva (feltételezve, hogy a rétegközi tér azonos) 

megállapították, hogy a rétegek vastagsága a következőképpen változik: makatit 
< kanemit < oktoszilikát < magadiit < kenyait (1. táblázat). Ezt 29Si NMR adatok is 

alátámasztják. Ugyanebben a sorrendben nő ugyanis az olyan szerkezeti 

szilíciumok száma, melyekhez oxigénhídon keresztül másik négy szilícium 

kapcsolódik. Meg kell említenünk, hogy a táblázatban szereplő adatok 

idealizáltak. A tényleges összetételben kisebb-nagyobb eltérések tapasztalhatók. 
Különösen igaz ez a magadiitra és a kenyaitra.

Az első próbálkozásokban a makatit rétegszerkezetét felhasználva 

építettek modelleket, de bebizonyosodott, hogy rétegközi tere különbözik a többi 

szilikátétól, ezért nem alkalmazható általános építőelemként.

Pinnavaia NMR mérései alapján felállított egy lehetséges magadiit 

szerkezetet. A modellnek megfelelő volt a rétegtávolsága, azonban nem egyezett 
az összetétele az ismert adatokkal [62].

Eugester szerint a magadiit szerkezete Si04 tetraéderekből álló rétegekből 

épül fel [57]. Erre a következtetésre jutott McAtee [63] és Brindley is [64]. 

Röntgendiffrakciós méréseik alapján ők azt is kimutatták, hogy a bázislaptávolság 

reverzibilisen variálható a hidratáció-dehidratáció mértékének változtatásával,

Garces modellje szerint a rétegeket hattagú, tetraéderekből álló gyűrűk 

alkotják, amelyekhez a réteg mindkét oldalán öttagú gyűrűkből álló tömbök 

kapcsolódnak [65]. A gyűrűkben elhelyezkedő szilíciumatomok oxigénhidakon 

keresztül kötődnek egymáshoz. A nátrium-magadiit tényleges szerkezete azonban 

továbbra is ismeretlen.
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A nátrium-magadiit rétegei olyan terminális oxigéneket tartalmaznak, 

melyek negatív töltését nátriumionok kompenzálják. Ezek az ionok lecserélhetők 

protonokra [57,64] és Ca2+-ionokra [64] is. A száraz minta ioncsere-kapacitása 60 

mekv /1 OOg [63].

Mind a természetes, és mind a szintetikus magadiit alkalmazható 

ioncserélőként. Katalitikus célokra azonban az eddig ismert irodalom szerint csak 

módosított változata válhat alkalmassá.

A módosítás történhet úgy, hogy még a szintézis során alumíniumot 

juttatunk be a szerkezetbe. Az így kialakuló savas helyek termikus stabilitása elég 

nagy lehet ahhoz, hogy potenciális katalizátorként alkalmazzák savkatalizált 

reakciókban.

A kristályos, réteges nátrium-szilikátok nem alkalmasak detergens 

adaléknak vízlágyítás céljára, hiszen ioncsere-kapacitásuk viszonylag kicsi (1. 
táblázat), és szelektivitásuk Ca2+-ra és Mg2+-ra nem elég nagy ahhoz, hogy ezek 

a rétegszilikátok (elsősorban a kanemitről és makatitról van szó) tekintetbe 

vehetőek legyenek Ca2+-ot és Mg2+-ot eltávolító mosószer adalékként.

Ezeket az anyagokat felhasználják katalizátorok és adszorbensek 

kötőanyagaként, ihletve bizonyos zeolitszintézisek kiindulási anyagaként. Önálló 

katalitikus alkalmazásról nincs adatunk.

2.3. Kompozit anyagok

Ebben a fejezetben kizárólag a szintetikus réteges anyagok 

kitámasztásával foglalkozunk, és eltekintünk a hatalmas irodalommal rendelkező 

PILC-ek, azaz a kitámasztott rétegszilikátok előállításának és tulajdonságainak 

taglalásától.

Egyre nagyobb figyelem irányul a pillérezett anyagok előállítására, hiszen a 

rétegek közötti térbe különböző molekulákat bejuttatva sokféle, előre tervezhető 

tulajdonságokkal rendelkező anyagot állíthatunk elő.

A pillérezett anyagokat legtöbbbször ioncserével állítjuk elő, amely során a 

rétegek között levő kationokat alkil-ammónium-ionok, polihidroxi-kationok, vagy 

kolloid részecskék váltják fel.
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Az első publikált kísérletek közül a magadiit kitámasztását említhetjük meg 

a Keggin-szerkezetű Al1304o7+ ([AI-i3(0H)24(H20)i2]7+) kationnal. Ekkor savas, 

mikropórusos katalizátorként alkalmazható anyagot kapunk. A módszer szerint 

először a rétegszilikát H-formáját kell előállítani, amelyet n-hexilaminnal 

interkaláltak azért, hogy a rétegek közti teret megnöveljék. Ezután hajtották végre 

a tényleges ioncserét a Keggin ionnal, amely során a magadiit bázislap-távolsága 

1,5 nm-ről 3,03 nm-re változott. A kapott mikropórusos anyag BET-felülete 260 

m2/g volt, 800 °C-ig nagyfokú termikus stabilitást mutatott [66].

Egy másik módszer szerint a rétegtávolságot 2,94 nm-re sikerült növelni. 

Ekkor difenil-metil-klór-szilán volt a pillér prekurzora, és H-magadiit a kiindulási 

szilikát. A kitámasztott anyag az előző bekezdésben említettnél azonban sokkal 

kisebb termikus stabilitást mutatott, csupán 300 °C-ig tartotta meg szerkezetét
[67].

Sprung csoportjában fenil-triklór-szilán hidrolízisével állítottak elő pilléreket 

a H-magadiit rétegei között. A kapott anyag 350 °C-os hevítése után 0,44 nm-es 

nagyságú rétegtávolság-növekedést tapasztaltak az eredeti állapothoz képest, és 

a BET-felület 100-200 m2/g-ra növekedett [68].

Landis és munkatársai már nagyobb fajlagos felületű anyagot állítottak elő 

úgy, hogy a magadiit alkil-ammónium-ionnal kitámasztott formáját tetraetil- 

ortoszilikáttal reagáltatták, és ezáltal olyan kristályos anyaghoz jutottak, amely a 

rétegközi térben polimer sziloxán pilléreket tartalmazott. Kiégetés után (a szerves 

csoportokat eltávolítva), a kapott anyag 530 m2/g fajlagos felülettel rendelkezett

[69].
Dailey és Pinnavaia kísérleteikben szintén tetraetil-ortoszilikátot használtak. 

A H-magadiitot oktil-ammónium ionnal támasztották ki, majd feleslegben adagolt 

oktil-aminnal szuszpenziót készítettek. Ezután következett a reakció a tetraetil- 

ortoszilikáttal, majd az anyagot 360 °C-on hőkezelték. így 680 m2/g-os fajlagos 

felületű, és 2,29 nm-es rétegtávolságú anyagot állítottak elő [70].

Jeong és munkatársai az előző módszerhez hasonlóan magadiitot és 

kenyaitot támasztottak ki. A szintézis során azonban a tetraetil-ortoszilikát 

adagolás után az anyaghoz 40 °C-on etanolt és ammónium-hidroxidot, vagy 

sósavat adtak. Azt tapasztalták, hogy az interkalált anyagok fizikai tulajdonságai 

különböznek attól függően, hogy savval vagy bázissal katalizálták a TEOS
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hidrolízisét és polimerizációját. A termékek BET-felülete 533-845 m2/g közé esett, 

és kis pórusméret-eloszlással rendelkezett [71].

Hasonló módszert alkalmaztak montmorillonit pillérezéséhez Yang Su Han 

és munkatársai, ők azonban a szilika-szol oldathoz vas(lll)-nitrátot adagoltak, 

majd NaOH-dal beállították az elegy pH-ját 2,7-re. Az ioncserét 60 °C-on hajtották 

végre. A kiégetett anyag bázislaptávolsága elérte a 6,3 nm-t, fajlagos felülete a 

720 m2/g-ot. A N2 adszorpciós mérések szerint a pórusok mérete kisebb a 

rétegtávolságnál. A termék Si02-Fe203 kitámasztott montmorillonit 800 °C-ig 

megtartotta szerkezetét. Ennek az anyagnak pillérként Si02 részecskéket 

tartalmazó változata szintén előállítható [72]. Hasonló szintézismódszer 

alkalmazható Si02-Ti02 pillért tartalmazó agyagásvány szintéziséhez, ekkor titán- 

tetraizopropoxidot használnak prekurzorként. Későbbiekben Domen és 

munkatársai sikerrel alkalmazták ezt a módszert réteges szerkezetű niobium- 

oxidok pillérezéséhez [73].

McCullen és munkatársai kísérleteikben egy réteges szerkezetű 

zeolitprekurzor, az MCM-22 pillérezésével foglalkoztak. A kitámasztás folyamán a 

nátriumionokat cetil-trimetil-ammónium ionokra cserélték ki. Ezután az anyagot 

tetraetil-ortoszilikáttal reagáltatták, majd a hidrolízis lejátszódása után a mintákat 

540 °C-on kiégették. Az így kapott anyag, amelyet MCM-36-nak neveztek el, 
fajlagos felülete igen nagy (680-880 m2/g), pórusrendszere mikro- és 

mezopórusokat egyaránt tartalmaz [74]. Ez a módszer más réteges szerkezetek 

esetén is alkalmazható. Landis és munkatársai alkáli-titanátokat és alkáli-(fém- 
szubsztituált)-titanátokat pilléreztek így, s eredményül 300 m2/g-os fajlagos 

felületű anyagot kaptak [75].

Inagaki és munkatársai kanemitből állítottak elő egy mezopórusos anyagot 

[76]. A rétegszilikátot 2 órán keresztül 70 °C-on kevertették alkil-trimetil- 

ammónium-klorid oldatban. A kapott alkil-ammónium ionokkal interkalált anyagból 

550 °C-on égették ki a szerves komponenst. Eredményül olyan mezopórusos 

anyagot kaptak (FSM-16), amelynek tulajdonságai az MCM-41-ével nagy 

hasonlóságot mutatnak. A szintézis során lejátszódó folyamatokat mutatjuk be a 

7. ábrán. Az FSM-16 képződésének mechanizmusáról még mindig viták folynak. 

Az mindenesetre egyértelműnek látszik, hogy a szintézis során lejátszódó 

folyamatok az MCM-41 szintézisénél feltételezettektől különböznek. Egyes
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7. ábra Az FSM-16 létrejöttének mechanizmusa

kutatók szerint a kanemit vékony, rugalmas falai összehajolnak, és térhálót 

létesítenek [77]. Ezt az elméletet igazolni látszik az a tény, hogy a templát 

szénláncának hosszával befolyásolható a pórusméret. Az FSM-16 szintézisének 

során röntgendiffrakciós módszerrel kimutatták a kanemit templáttal pillérezett 

változatát, mint köztiterméket [78]. Összehasonlítva a két anyagot, az MCM-41 

nagyobb szénhidrogén-szorpciós kapacitással, és szűkebb pórusméret- 

eloszlással rendelkezik, mint az FSM-16. Az FSM-16 termikus és hidrotermikus 

stabilitása viszont nagyobb [79]. Inagaki és munkatársai előállították az FSM-16 

alumíniumtartalmú változatát is [80].

Pinnavaia és munkatársai szilikát alapú csövekkel támasztották ki a 

réteges szerkezetű lítium-fluorhektoritot. A szintézis során először cetil-trimetil- 

ammónium- ionokkal pillérezték az anyagot. A templát feleslegét etanolos 

mosással távolították el. Ezután szuszpenziót készítettek decil-aminnal, majd 

tetraetil-ortoszilikátot adagoltak hozzá szobahőmérsékleten. A kapott szilárd 

anyagot 300-550 °C-on kiégették. A termikus vizsgálatok azt mutatták, hogy az 

anyag 700 °C-ig megtartotta szerkezetét, és BET-felülete meghaladta a 700 m2/g 

értéket [81].
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3. CÉLKITŰZÉS

A mezopórusos kristályos anyagok irodalmát áttanulmányozva láttuk, hogy 

lehetőség lenne összekapcsolni a réteges szerkezetű anyagok kitámasztási, 

pillérezési módszerét és az MCM-41 típusú anyag szintézisét úgy, hogy 

eredményűi egy olyan mezopórusos anyagot kaphassunk, amelynek termikus és 

mechanikus tulajdonságai jobbak, mint a kiindulási anyagé (8. ábra).

MCM-41 prekurzor
hőkezelés

CT XX
réteges szerkezet mezopórusos szilikát

8. ábra Új típusú, pillérezett anyag szintézise 

A feladat megoldása érdekében a következő célokat tűztük ki.

- Kísérletileg ellenőrizve a csak szilíciumot és az azt izomorf módon helyettesítő 

alumíniumot is tartalmazó magadiit és MCM-41 szintézismódszereit, a 

számunkra legalkalmasabb eljárások kiválasztása.

- Az alapanyagul szogáló, különböző összetételű magadiitok jellemzése fizikai
kémiai módszerekkel.

- Az összehasonlító anyagként alkalmazandó alumíniummentes és alumínium

tartalmú MCM-41 minták jellemzése fizikai-kémiai módszerekkel, különös 

tekintettel termikus és mechanikus tulajdonságaikra.

- A különböző összetételű (Si-magadiit, Al-magadiit) magadiitok 

felhasználásával, különböző összetételű MCM-41 prekurzorok (Si-MCM-41, Al- 

MCM-41) segítségével az új típusú mezopórusos anyagok szintézisének 

optimalizálása.

- A mezopórusos kompozitok fizikai tulajdonságainak meghatározása, az 

anyagok jellemzése műszeres analitikai módszerekkel.

- Az új anyagok adszorbensként, katalizátorként való alkalmazhatóságának 

vizsgálata.
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4. KÍSÉRLETI RÉSZ

4.1. Felhasznált anyagok

- HiSil (Si02) (Aldrich), 99,8 %,

- nátrium-szilikát oldat (Aldrich), ~14 % NaOH, ~27 % Si02,

- Ludox HS-40 (Aldrich), 40 tömeg% Si02, pH = 9,7,

- Al203
- AICI3 (Aldrich),

- AI(0H)3xXH20 (Aldrich),

- AI(OC3H7)3 (Aldrich), 98 %,

- AI2(S04)3 *18H20 (Aldrich)

- tetrepropil-ammónium-bromid (Aldrich)

- hexadecil-trimetil-ammónium-klorid oldat (Aldrich), 25 tömeg%,

- hexadecil-trimetil-ammónium-bromid (Aldrich)

- dodecil-trimetil-ammónium-bromid (Aldrich) 99 %,

- tetradecil-trimetil-ammónium-bromid (Aldrich) 99 %,

- cc.H2S04, cc.CH3COOH, NaOH, 28 tömeg%-os NH3, benzil-klorid, toluol
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4.2. Szintézismódszerek

4.2.1. Magadiit szintézis

Na-(Si)-maqadiit

A szilíciumtartalmú magadiit hidrotermális szintézise az irodalomban [82] 

megadott módon történt. A gél moláris összetétele a következő volt: 9 Si02/ 1 Na20/ 

75 H20. A megfelelően homogenizált anyagot autoklávba helyezve 5 napon 

keresztül 130°C-on tartottuk. Ezután szűrés, desztillált vizes átmosás következett, 

amely során a mosófolyadék pH-ja nem csökkenhetett 9 alá. A kapott anyagot 

szárítószekrényben 130°C-on szárítottuk, majd a további felhasználásig telített 

NH4CI oldat felett exikátorban tároltuk.

Na-(Si, Al)-magadiit

Szintén irodalomban [83] leírt módszert használtuk fel alumíniumtartalmú 

magadiit előállításához. A gél összetétele megegyezett a csak szilíciumot tartalmazó 

rétegszilikátéval, de különböző alumíniumtartalmú vegyületeket (Al203, frissen 

elkészített AI(OH)3, AI(OH)3 * X H20) adagoltunk a Si / AI = 40 érték eléréséig. Az 

így kapott összetétel: 1 Na20/ 8,572 Si02/ 0,214 А12Оэ/ 75 H20. Az elkészített 

anyagot az előbbiekben leírt kezelésnek vetettük alá.

4.2.2. MCM-41 szintézis

Si-MCM-41 (1. módszer)

Az irodalomban [84] megadott leírás a következő lépésekből áll:
- Nátrium-szilikát (Na / Si = 0,5) oldatot készítünk Ludox HS-40 és 1 mol/dm3-es 

NaOH-oldat keverékéből, majd 2 órán keresztül 80°C-on kezeljük.

- Az oldatot cseppenként kell szobahőmérsékleten adagolni 

keverékhez, amely 24,9 tömeg% hexadecil-trimetil-ammónium-kloridot (a 

továbbiakban a HTA rövidítést használjuk), 0,4 tömeg% ammónium-hidroxidot és 

74,7 tömeg% desztillált vizet tartalmaz. Mindezt a Si02 / HTA = 6 eléréséig 

folytatjuk.

egy olyan
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- A kapott szintéziselegyet további egy órán keresztül kevertetjük, majd 1 napig 

autoklávban 100 °C-on kezeljük.

- Hűtés után 30 tömeg%-os ecetsav cseppenkénti adagolásával 10,2-re állítjuk be 

a szuszpenzió pH-ját.

- A hidrotermális kezelést és a pH beállítását még további két alkalommal 
megismételjük.

- A kapott szilárd anyagot leszűrjük, majd desztillált vízzel többször átmossuk, 100 

°C-on szárítjuk.

- Végül az anyagot 10 óra alatt N2 áramban 500 °C-ra hevítjük, és ezen a 

hőmérsékleten tartjuk levegő áramoltatás mellett 4 órán át.

Si-MCM-41 (2. módszer)

A szintézis [85] leginkább abban tér el az előzőekben leírtakról, hogy a 

templát anionja bromid klorid helyett. Ugyanakkor variálva a kation szénláncának 

hosszát 3 különböző Si-MCM-41-et állítottunk elő. A szintézist a következőképpen 

hajtottuk végre:

- A templátot a 16 szénatomos lánc esetén 35-40 °C-ra melegítve feloldjuk 

desztillált vízben. 12 és 14 szénatom esetén nincs szükség melegítésre.

- Ezután 37,4 g nátrium-szilikát oldatot adagolunk csepegtetve, 

szobahőmérsékleten.

- A követekező összetevő minden esetben 11,2 g 10 tömeg%-os kénsav.

2. táblázat Szintéziselegyek összetétele

СпН(2п+1)(СНз)3Ы+ deszt. víz templát 50 tömeg%-os
H2S04

[g]
[9][g]n

_
2,123,018312
3,029,919014
1,933,519916
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- Körülbelül 30 perces keverés után 50 tömeg%-os kénsavval 10-re állítjuk be az 

elegyek pH-ját. A különböző szénláncú rendszerek esetén a felhasznált anyagok 

mennyiségét az 2. táblázatban tüntettük fel.

- Az elegyeket autoklávban 6 napon keresztül 100 °C-on kezeljük.

- Szobahőmérsékletre hülés után az anyagokat leszűrjük, majd desztillált vízzel 
többször átmossuk.

- A templát kiégetése az 1. módszerrel megegyező módon történik.

AI-MCM-41 (1. módszer)

Az előállításnak (amelyhez alumínium-szulfátot használtunk fel) az

irodalomban [8] leírt lépései a következőek:

- Tetrametil-ammónium-szilikát oldat készítése (TMA : Si = 1 : 1, 10 tömeg% Si), 
és 2 napig történő kevertetése. Az összetevők:

tetrametil-ammóniumhidroxid: 44,47 g 

Ludox HS-40: 21,51 g 

desztillált víz: 14,82 g

- A hőmérsékletet 35-40 °C-ra emelve keverés közben 50 g desztillált vízben 

feloldunk 8 g cetil-trimetil-ammónium-bromidot.

- Az előbbi oldathoz lassan adagolva hozzáadunk 6,94 g A^SO^ * 18 НгО-ot, és 

10 percen keresztül folytatjuk a keverést (Si / AI = 40).

- Az előzőleg elkészített tetrametil-ammónium-szilikát oldatból lassan csepegtetve 

hozzáadunk 50 g-ot.

- 12,5 g HiSil-t adagolunk, majd 10 percen keresztül folytatjuk a keverést.

- Az elegyhez hozzáadunk 10 g tetrametil-ammónium-hidroxid oldatot, majd újabb 

10 perces keverés következik.

- Az így elkészített szintéziselegyet 1 napra teflonbélésű autoklávban, 100 °C-os 

hőmérsékletű szárítószekrénybe tesszük.

- A továbbiakban a Si-MCM-41 szintéziséhez hasonló módon folytatjuk a kezelést.

AI-MCM-41 (2. módszer)

Az MCM-41 előállítás során alumínium-izopropoxidot használtunk fel 

alumínium forrásként (Si / AI = 40) [86]. Az egymás után következő lépések a 

következőek:
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- 1,2 g dodecil-trimetil-ammónium-bromidot és 1,04 g tetrapropil-ammónium- 

bromidot feloldunk 20 g cetil-trimetil-ammónium-klorid oldat, 0,29 g 28 tömeg%-os 

NH3 és 10 g desztillált víz keverékében.

- Elkészítjük a Si-MCM-41 szintézisének 1. módszerében leírtak szerint a nátrium- 

szilikát oldatot, ebből 61,2 g-ot használunk fel a szintézishez.

- Az előbbi oldatot cseppenként adagoljuk a templátok keverékéhez 

szobahőmérsékleten, majd egy órán keresztül kevertetjük.

- Következő összetevőként az alumínium-izopropoxid (2,097 g) desztillált vizes (5 

g) oldatát adjuk hozzá és 30 pecig kevertetjük az oldatot.

- A hidrotermális kezelés és a pH beállítás szintén megegyezik a Si-MCM-41-nél 
leírtakkal.

- A desztillált vizes átmosás és a 100°C-os szárítás után azonban más kezelést 

alkalmaztunk. A terméket egy órán keresztül kevertettük sósav-etanol (0,1 mól 
HCI/dm3 etanol) elegyben, majd etanollal mostuk szűrés után, és 100 °C-on 

szárítottuk.

- A kapott anyagot a szokásos módon égettük ki.

4.2.3. Kompozit anyagok szintézise

Első lépésként elkészítettük a rétegszilikát templátokkal (tetradecil-trimetil- 

dodecil-trimetil-ammónium-bromid, 

ammónium-klorid, hexadecil-trimetil-ammónium-bromid) kitámasztott formáját. 

Ehhez a híg desztillált vizes oldatukat használtuk fel, és 40 °C-on kevertettük 

magadiittal 1 napon keresztül. A kapott anyagot leszűrtük, majd desztillált vízzel 

alaposan átmostuk. (Az elkészített mintákat a dolgozat további részében a növekvő 

szénlácok szerint következőképpen jelöljük: TTA-magadiit, DTA-magadiit, HTA- 

magadiit.)

hexadecil-trimetil-ammónium-bromid

Si-maaadiit-Si-MCM-41 (1.)
A magadiitban és a Si-MCM-41-ben levő szilíciumok mólarányát változtatva 

összesen 5 különböző kompozit anyagot állítottunk elő. Ehhez Na-[Si]-magadiitot
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használtunk fel, és a továbbiakban a Si-MCM-41 szintézisének 1. módszerét 

alkalmaztuk.

3. táblázat Szintéziselegyek összetétele

a [mól Si02/ g magadiit] HTACI [g] NaOH oldat [g] Ludox HS [g]

0,052 

0,026 

0,013 

6,5*10"3 

3,25x10'3

40,0 93,8 28,6
20,0 46,9 14,3
10,0 23,45

11,725

5,863

7,15
5,0 3,575

1,7882,5

Az előállítás során először 3,695 g magadiitot 1 napon keresztül kevertettünk a 3. 

táblázatban megadott mennyiségű hexadecil-trimetil-ammónium-klorid desztillált 
vizes oldatával (össztérfogat 40 cm3) 50 °C-on. Ezután az oldatot 

szobahőmérsékletre hűtöttük le, majd a megfelelő mennyiségű alapanyagokat 

felhasználva folytattuk az előállítást az előzőekben leírt módon.

Si-magadiit-Si-MCM-41 (2.)

A továbbiakban a = 0,013 típusú kompozitokat állítottunk elő. A 2. módszert 

alkalmazva elkészítettük a különböző hosszúságú szénláncot tartalmazó templátok 

desztillált vizes oldatát, majd lassan csepegtetve hozzáadtuk 12,946 g Na-[Si]- 

magadiithoz, és 1 napon keresztül 50 °C-on kevertettük. A továbbiakban az 

előzőekben már leírt módon folytattuk a szintézist, természetesen azzal a 

különbséggel, hogy a 10-es pH eléréséhez minden esetben más mennyiségű 50 

tömeg %-os kénsavra volt szükség.

Si-maqadiit-AI-MCM-41

5,561 g magadiithoz hozzáadtuk az AI-MCM-41 (2. módszer) szintézisében 

megadott mennyiségű templát desztillált vizes oldatát és a már leírt módon 

kezeltük. A továbbiakban is az adott mennyiségű anyagokat felhasználva állítottuk 

elő a kompozit anyagot.
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AI-maqadiit-Si-MCM-41

Az А1(ОН)з felhasználásával előállított Na-[Si,AI]-magadiitot és a Si-MCM-41 

szintézisének 2. módszerét alkalmaztuk a kompozit létrehozásához.

AI-maqadiit-AI-MCM-41

Az előállításhoz Na-[Si,AI]-magadiitot és az AI-MCM-41 (2. módszer) 

szintézisét használtuk fel. Az így kapott anyagban a Si / AI arány szintén 40.

4.3. Vizsgálati módszerek

A szintetizált anyagainkat különböző fizikai és kémiai módszerekkel

jellemeztük.

4.3.1. Röntgendiffraktometria

Szerkezetanalízisünket röntgendiffrakciós vizsgálatok elvégzésével nyitottuk 

meg. A diffraktogrammokat egy DRON 2 típusú orosz gyártmányú készülékkel 

vettük fel. Tekintettel arra, hogy az előállított anyagok várhatóan mezopórusos 

jellegűek (a magadiit kivételével), a méréseket a 20= 1-40° tartományban végeztük 

el. A diffraktogrammokat a Bragg-egyenlet alapján értékeltük (A, = 0,15418 nm).

4.3.2. Fajlagos felület és pórusméret-eloszlás meghatározása

A minták fajlagos felületét egy volumetrikus adszorpciós berendezésben 

határoztuk meg. A méréseket a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletén (77 K) végeztük 

el. A holttér kalibrálásához héliumot használtunk. A minták előkezelése 450 °C-on 2 

órán keresztül tartott. A számolás az adszorpciós izoterma alapján a BET-módszer 

szerint történt.

A pórusméret-eloszlás meghatározását az adszorpciós és deszorpciós ág 

alapján a Kelvin-egyenlet és Barett-Joyner-Halenda összefüggés alapján végeztük.
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4.3.3. Termikus analízis

A minták termogravimetriás analíziséhez magyar gyártmányú, MOM 

Derivatograph Q típusú műszert használtunk. A mintákat elporítva, platinából készült 

tányérsorozaton helyeztük el a derivatográf mérlegének egyik karján. A szokásos 

felfűtési sebesség 10 fok/perc volt, a derivatogrammokat a 25-1000 °C hőmérséklet- 

tartományban vettük fel. A szintézis és a kiégetés után kapott mintákat egyaránt 
analizáltuk ezzel a módszerrel.

4.3.4. NMR spektroszkópia

A spektrumok egy részét Jr. W. O. Parker csoporjában (Eniricerche SpA, 

Department Physical Chemistry, San Donato, (Ml), Olaszország) vették fel. A szilárd 

fázisú 29Si MAS NMR spektrumok felvételéhez a mintákat egy 7 mm-es cirkónium- 

oxid mintatartóban helyezték el. Az alkalmazott műszer egy Bruker CXP-300 típusú 

spektrométer volt. A 29Si spektrumok felvételénél 3 /js-os (0 = nl2) impulzust és 90 

s-os ismétlési időt alkalmaztak, a Na-magadiit kivételével, ahol 180 s-ra volt 

szükség. A jó jel/zaj viszony elérése érdekében általában 1000 volt az akkumulált 

spektrumok száma.
Az 27AI MAS NMR spektrumok felvétele egy Bruker MSL-400 típusú 

spektrométerrel 104,2 MHz-en, 3,8 kHz fordulatszámú pörgetés mellett 1 jus-os 

impulzusokkal történt B. Nagy János csoportjában (Laboratoire de RMN, Facultes 

Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgium).

4.3.5. Infravörös spektroszkópia

A spektrumokat egy Mattson Genesis 1 típusú készüléken a 4000 - 400 cm'1 

tartományban vettük fel. A mérésekhez 0,5 mg mintát homogenizáltunk 200 mg KBr 

mátrixban és ebből a keverékből készítettük kis mechanikai nyomás alkalmazásával 

a pasztillákat.

Az in situ méréseket egy speciális, fűthető, evakuálható cellában végeztük el. 

Ezekhez kb. 10 mg anyagból önhordó pasztillákat készítettünk. A minták

<4
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előkezelése 450 °C-on 2 órán keresztül történt. A különböző mérések során benzolt, 

metanolt és piridint adszorbeáltattunk a pasztillákra. A spektrumok felvétele után a 

deszorpciót szobahőmérsékleten, 100 és 200 °C-on történő evakuálással végeztük
el.

4.3.6. Pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópia

Az elektronmikroszkópos felvételek Dr. Mizukami Csoportjával (NIMC, 

Surface Chemistry Department, Molecular Recognition Laboratory, Tsukuba, Japán) 

együtműködve készültek. Egy Hitachi S-800 elektronmikroszkópot használtak, a 

mintákat Pt borítással tették vezetővé, a gyorsítófeszültség 15 kV volt.

4.3.7. Termikus és mechanikai stabilitás

A termikus stabilitás vizsgálatához a mintákat kemencében 400-700 °C-ig 50 

°C-onként majd 100 °C-onként 1000 °C-ig hevítettük. Minden hőmérsékleten egy 

órán keresztül tartottuk az anyagokat, majd mintát vettünk, és szobahőmérsékletre 

hűtve röntgendiffrakciós vizsgálatokat végeztünk.

A mechanikai stabilitás ellenőrzéséhez a poralakú mintákból 63,9 és 159 

MPa mechanikai nyomás 5 percig történő alkalmazásával pasztillákat készítettünk. 

Ezeket porítva megmértük az anyagok BET felületét, röntgendiffrakciós és a KBr-os 

technikával infravörös spektroszkópiás méréseket végeztünk el. A pasztillákról 

elektronmikroszkópos felvételek is készültek.

4.3.8. Klór-benzol adszorpciója vizes közegből

A méréseket Perkin-Elmer gyártmányú Lambda 15 típusú UV-VIS 

spektrofotométer segítségével végeztük el. Kiindulási oldatnak 2,882 mmol/dm3 

koncentrációjú vizes klór-benzol oldatot készítettünk el. A maximális elnyelési 

hullámhossz (210 nm) megállapítása után felvettük a Si-MCM-41 minta adszorpciós 

görbéjét. Minden esetben a 4 órán keresztül 450 °C-on tartott, majd 

szobahőmérsékletre hűtött anyagokat használtuk fel a kísérletekhez. A kapott görbe
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alapján az adszorpciós időt 5 órának választottuk. Ez idő alatt mágneses keverővei 
kevertettük a kb. 1 g adszorbenst tartalmazó 50 cm3 térfogatú klór-benzol oldatokat. 

Ezután a mintákat lecentrifugálva meghatároztuk meg az oldatban maradt klór

benzol mennyiségét, és kiszámítottuk az adszorbeált anyagmennyiségeket.

4.3.9.1 -butén kettős-kötés-izomerizációja

A reakciót sztatikus recirkulációs reaktorban gázkromatográfiás 

termékanalízis mellett vizsgáltuk. A reaktorba 50 mg katalizátort helyeztünk, és 450 

°C-on 2 órán keresztül vákuumban aktiváltuk. Ezután lehűtöttük 150 °C-ra a reakció 

hőmérsékletére. A reaktoron kívüli térbe, amelyet csapokkal zártunk le, 66,6 kPa 1- 

butént mértünk be, amelyből egy mintavevő hurok segítségével mintát vettünk. 

Ezután a reaktorcsapok nyitásával indítottuk el a reakciót. Az analízist egy Hewlett 

Packard 5710 típusú gázkromatográfia! végeztük. Az izomerek elválasztását 4,5 m 

hosszú, 30 % dimetil-szulfolán/Chromosorb W töltetű oszlopon 30 °C-on, 

lángionizációs detektálás mellett valósítottuk meg.

4.3.9. Katalitikus tesztreakció

A benzil-klorid és a toluol reakcióját egy jól kevert lombikban 76 °C-on 

hajtottuk végre. 100 mmol toluol és 10 mmol benzil-klorid elegyét felmelegítettük a 

reakcióhőmérsékletre, és mintát vettünk belőle. Ezután hozzátettünk 500 mg, 

előzőleg 4 órán keresztül 450 °C-on tartott, majd szobahőmérsékletre hűtött 

katalizátort, és 1 óra múlva mintát vettünk a lombikból. Az összehasonlító mérést a 

tanszékünkön preparált HY zeolittal végeztük el.

A reakció során vett minta analízisét Shimadzu GC 16 gázkromatográfon 

SPB-1 (SUPELCO) kapillár-oszlopon (32 m, 0,32 mm belső átmérő) lángionizációs 

detektálás mellett valósítottuk meg.
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

5.1. Röntgendiffraktometria

Mint azt már az irodalmi részben említettük, a magadiit pontos 

kristályszerkezete még nem ismert.

9. ábra A magadiit röntgendiffraktogramja

Röntgendiffraktogramja kevés nagy intenzitású és éles reflexiót tartalmaz 

(9. ábra). Ez is mutatja, hogy a rétegek síkjára merőleges irányban igen kicsi a 

rendezettség mértéke. A magadiit monoklin rendszerbeli állandói: a=b= 7,25 Á, c= 

15,69 Á, és ß= 96,8°. A rétegek az a-b síkkal párhuzamosak. Az elemi cella 

bázislapjainak eltolódása megfelel az a rácsállandó egynegyedének. Bár a 

magadiit esetén átfogóan monoklin szimmetriáról beszélhetünk, a különálló 

kristályrétegekben az elrendeződés a rombos rendszeréhez hasonló [87].

A 10. ábrán mutatjuk be az 1. módszerrel előállított 

röntgendiffraktogramját. A szintézis után kapott mintánál négy, egymástól 

megkülönböztethető jelet figyelhetünk meg: a legnagyobbat 39,4 A-nél (di00), és 

három sokkal kisebbet 25,5 (d110), 22,0 (d2oo)és 16,7 Л-nél (d2io)- Az anyagnak 

hexagonális elrendeződésű elemi cellái vannak, ahol a= 2d10o/ V3= 45,54. A 

kiégetés után kapott, templátmentesített mintáról felvett röntgendiffraktogram 

szintén négy reflexiót mutat. A szintézis módszerétől függetlenül a két Si-MCM-41 

minta esetén azonos eredményt kaptunk.

Si-MCM-41
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10. ábra A szintézis (a) és a kiégetés utáni (b) 

Si-MCM-41 röntgendiffraktogramja.

Hasonlítsuk össze a magadiit és a HTA-magadiit röntgendiffraktogramját 

(11. ábra). A templáttal kitámasztott magadiit bázislap-távolsága jelentős 

mértékben megnőtt. A kompozit mintában egyaránt megtalálhatók az MCM-41-re 

és a magadiitra jellemző reflexiók is. A 17 Á-nél levő reflexió a kompozit minta 

diffraktogramjában kiszélesedett, valószínűleg a két reflexió szuperponálósása 

miatt. A 4. táblázatban foglaljuk össze a röntgendiffrakciós vizsgálat során kapott 

eredményeket. Az utolsó két oszlop közvetlenül a szintézis és a kiégetés után 

kapott anyagok jellemzőit mutatja. Az eredményekből a következőket állapíthatjuk 

meg:

- A HTA-magadiit minta esetén a rétegtávolság megnőtt a magadiitéhoz képest, 

de a kapott érték kisebb mindegyik kompozit anyagénál és az MCM-41-énél is.

- A kiégetés előtti és utáni kompozitok esetében a di0o értékének növekedését 

tapasztaltuk a növekedésével.

- Az a=3,25x10'3 értéknél a kapott rétegtávolság már nagyobb, mint a HTA- 

magadiit mintáé, ez mutatja, hogy a templátnál nagyobb pilléreknek kell jelen 

lenniük. Ezek valószínűleg az MCM-41 csöveinek prekurzorai.

- Az a=6,5x1CT3 értéket elérve a dioo érték már nagyobb, mint az MCM-41 

esetén. Ennek oka valószínűleg az MCM-41 csövek beékelődése a magadiit 

rétegek közé.
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11. ábra A szintézis utáni minták 

röntgendiffraktogramjai
Az a értékének további növekedésével a d-юо érték már csak kis mértékben 

változik.

4. táblázat A röntgendiffrakciós méréssel kapott eredmények

Kiégetés előtt Kiégetés után

d«o [nm]
Minta ШШ'

dioo [nm]
1 Na-Si-magadiit

2 HTA-magadiit
3 Si-MCM-41/Si-magadiit a=3,25><10'3

4 Si-MCM-41/Si-magadiit a=6,5x10"3

5 Si-MCM-41/Si-magadiit a=0,013

6 Si-MCM-41/Si-magadiit a=0,026

7 Si-MCM-41/Si-magadiit a=0,052

8 Si-MCM-41 (1. módszer)

1,551
2,945

3,224

4,016

4,016

4,016

4,209

3,944

1.551

3,110
3,841

3,841

3,841

3,841

3,944

- A kiégetés előtti és a kiégetés utáni értékeket összehasonlítva, a kompozit 

mintáknál csökkenést tapasztalhatunk a d-mo értékében. Ezt eredményezheti új
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Si-O-Si kötések létrejötte, amikor is a csövek 

és a rétegek falának összekötődése, “össze

olvadása” játszódik le.

A rétegtávolság-csökkenést szemlélteti 

12. ábra, ahol a 6. minta (a=0,026) 

röntgendiffraktogramjait mutatjuk be. A ki

égetés során az első reflexió jól láthatóan a 

nagyobb 0 irányába, tehát a kisebb d-юо érték 

felé tolódik el.

a

Eddigi megállapításaink érvényesek 12. ábra Az a=0,026 kompozit minta
röntgendiffraktogramja kiégetés 

előtt (a) és után (b)
akkor is, amikor különböző hosszúságú 

szénláncot tartalmazó templátot használtunk 

fel a szintézishez. Az adatokat az 5. táblázatban foglaltuk össze.

5. táblázat A röntgendiffrakciós mérés eredményei

Kiégetés előtt Kiégetés után 

d«o [nm] dioo [nm]
Minta ll;

;:":f

2,622
3,713
3,412

2,742

3,844

3,821
4,016

9 DTA-magadiit

10 Ci2-es Si-MCM-41/Si-magadiit 3,524

3,16311 C12-es Si-MCM-41

12 TTA-magadiit

13 Ci4-es Si-MCM-41 /Si-magadiit

14 Cu-es Si-MCM-41

15 C-i6-es Si-MCM-41/Si-magadiit 

(2. módszer)

16 Ci6-es Si-MCM-41 (2. módszer)

3,521
3,607
3,841

3,9443,944

Az irodalmi adatokkal összhangban azt találtuk, hogy a szénlánc 

hosszának növekedésével d-юо értéke nő [88]. Ezt az eredményt kaptuk a 

kompozit mintáknál is. A röntgendiffrakciós mérés eredményeiben nem okozott 

jelentős változást, amikor a Ci6-os templát esetén az anyagok szintéziséhez a 2. 

módszert alkalmaztuk az 1. helyett (lásd Kísérleti rész 4.2.2. fejezet).
Ъ6У eíe
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Az alumínium-tartalmú magadiitnál nem tapasztaltunk számottevő változást 

a röntgendiffrakciós felvételeken. Az alumíniumforrástól függetlenül mindhárom 

anyagra ugyanazokat a diffrakciós adatokat kaptuk. Ezzel szemben az AI-MCM- 

41 preparátumok esetén már jellemző eltéréseket figyeltünk meg a diffrakciós 

paraméterekben a szintézishez alkalmazott alumíniumforrástól függően.

Amikor alumínium-izopropoxidot használtunk fel a szintézishez, a 

röntgendiffraktogram megegyezett az alumíniumot nem tartalmazó Si-MCM-41 

mintáéval. Akkor azonban, ha alumínium-szulfátot alkalmaztunk, a d-юо reflexió 

jelentősen kiszélesedett és intenzitása lecsökkent. A d110 és a d2oo reflexiók pedig 

átfedik egymást, és ennnek eredményeként egy széles csúcs jelenik meg. Ennek 

oka K. Reddy és C. Song [89] szerint az, hogy mivel a szintézisgél alumíniumot 

tartalmaz, a kristályosodás nehezebben megy végbe stabilitásbeli okok miatt. Ez 

azt eredményezi, hogy az AI-MCM-41 szerkezete kevésbé szabályos, mint a Si- 

MCM-41-é [90]. Egy másik elmélet szerint a vonalkiszélesedés részecskeméret

csökkenés eredménye, azaz azt jelzi, hogy alumíniumnak a szerkezetbe való 

beépítésekor a kristályméret csökken [91]. A kétfajta alumíniumforrás alkalmazása 

esetén tapasztalt különbség adódhat 

egyrészt abból, hogy különböző vegyie

teket használtunk [89], másrészt, hogy az 

alumínium-izopropoxid esetén valószínűleg 

kevesebb alumínium épült be a szerke

zetbe.

A 13. ábrán mutatjuk be az AI-MCM- 

41 (1. módszer) és az AI-MCM-41/Si- 

magadiit minta szintézis után kapott 

röntgendiffraktogramját. Jól látható mindkét 

esetben a reflexiók kiszélesedése.

Ugyanakkor a kompozit minta esetén a 13. ábra A Si-magadiit/AI-MCM-41 (a) és
az AI-MCM-41 (b) minták röntgen- 

diffraktogramja kiégetés előtt.
magadiit dooi reflexiója is megjelenik.

Tehát a csak szilíciumot tartalmazó 

anyagok esetén tett észrevételeink az alumíniumot tartalmazó minták esetén is 

igazak. Ezt támasztják alá a 6. táblázatban bemutatott eredmények is.
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6. táblázat Az alumínium-tartalmú minták röntgendiffrakciós eredményei

Minta Kiégetés előtt 
dioo [nm]

Kiégetés után 

dioo [nm]

1,551
2,945

4,016

4,177

4,237

4,059

4,016

1,55117 Na-AI-magadiit

18 HTA-(AI-magadiit)

19 Si-MCM-41/AI-magadiit

20 AI-MCM-41/Si-magadiit

21 AI-MCM-41/AI-magadiit

22 AI-MCM-41 (1. módszer)

23 AI-MCM-41 (2. módszer)

3,841

4,067

4,021

4,032

3,841

Függetlenül attól, hogy a magadiit tartalmaz-e alumíniumot, a rétegek 

eltávolodása azonos mértékű a templáttal történő kitámasztás során. A kompozit 

mintáknál minden esetben nagyobb d-ioo értéket kaptunk, mint a megfelelő MCM- 

41-nél.
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5.3. Fajlagos felület és pórusméret-eloszlás

A 14. ábrán mutatjuk be a magadiit, egy alumíniumot nem tartalmazó 

kompozit (a=0,026) és a Si-MCM-41 nitrogén adszorpciós izotermáját.

300 T

250

a5 200 

I 150
?o

c magadiit
kompozit
Si-MCM-41

co
> 100

50 "

- ♦ f-т0
0 0.1 0.2 0.3

Pr

14. ábra Az anyagok N2 adszorpciós izotermája 

A magadiit esetén a réteges szerkezetnek megfelelelően lineárisan változik 

az adszorbeált anyag mennyisége a relatív nyomás növekedésével. Az MCM-41 

és a kompozit minta izotermája IV-es típusú. A pillérezett anyag esetén 

adszorbeált anyag mennyisége azonban kisebb.

15. ábra A kompozit minta (cc=0,026) adszorpciós izotermája 

Az MCM-41 adszorpciós-deszorpciós izotermáján a relatív nyomás 

növekedésével először a N2 monoréteg kialakulása figyelhető meg a 

mezopórusok falán —0,1 relatív nyomás (pr) értékig. Ezután a mezopórusokban 

kialakuló kapilláris kondenzációra jellemző inflexiós pont jelenik meg. Az inflexiós
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pont helye függ a pórus méretétől. A kompozit mintánál (15. ábra) szintén látható 

ez a jelenség. Az izoterma alakja nagyon hasonlít más, mezopórusos 

rendszereknél tapasztaltakhoz, ami alátámasztja a pillérezés sikerességét [92].

7. táblázat A minták fajlagos felület értékei

Szén- Minta Fajlagos felület 
[m2/g]atomszám

161 Na-Si-magadiit

Si-MCM-41/Si-magadiit a=3,25x10'3 

Si-MCM-41/Si-magadiit ct=6,5x10'3 

Si-MCM-41/Si-magadiit a=0,013 

Si-MCM-41/Si-magadiit a=0,026 

Si-MCM-41/Si-magadiit a=0,052 

Si-MCM-41 (1. módszer) 

Si-MCM-41/Si-magadiit a=0,026 

Si-MCM-41

Si-MCM-41 /Si-magadiit a=0,026 

Si-MCM-41

Si-MCM-41/Si-magadiit a=0,026 

Si-MCM-41 

Na-AI-magadiit

Si-MCM-41/Al-magadiit a=0,026 

AI-MCM-41/Si-magadiit a=0,026 

AI-magadiit/AI-MCM-41 

AI-MCM-41 (1. módszer)

AI-MCM-41 (2. módszer)

38,7
3 113.1

204.4

408.2 

730,0 

592,1 

773,0

693.5 

1100,8
769.5 

845,7 

644,0

1169.2

4

5

6

8

10 12

11
13 14

14

15 16

16
17 42,3
19 856,3

753,1

782,0
931.5
1013.5

20

21
22

23

A 7. táblázat adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Na-Si-magadiit 

felülete kis mértékben nagyobb a Dailey-csoport által mértnél [93]. A pillérezés 

minden esetben jelentős mértékű fajlagos felületnövekedést okozott. A szilícium- 

tartalmú kompozit mintáknál a értékének növekedésével a BET-felület is nő, а 

legnagyobb az a=0,026 anyagnál. Függetlenül attól, hogy a pillérezett rétegszilikát

43



tartalmaz-e alumíniumot a kapott felület mindig megközelíti az MCM-41 fajlagos 

felületét. Az utóbbiak esetében kapott értékek megfelelnek az irodalomban 

közöltekkel [85]. A templát szénláncának hossza lényegesen nem befolyásolja a 

fajlagos felületet.

250 T

♦-C12 
H-C14 

—A-C16i200

5 150
CD

OD
E 100 г
i—

5> 50~o

14»0 • А *
10 15 20 25 30 350 5

-50 1 г [А]

16. ábra A különböző hosszúságú szénlánccal rendelkező templátokkal 

szintetizált kompozit anyagok pórusméret-eloszlása 

A kompozitok pórusméret-eloszlását vizsgálva (16. ábra) megállapíthatjuk, 

hogy a templát szénláncának növeke

désével a vártnak megfelelően a pórus

méret is nő. A Ci2-es pillérezett anyag 

eloszlásgörbéje kevésbé keskeny, mint a 

másik kettőé.

□ kompozit 
■ Si-MCM-41

20 T

15

^ 10
5-

i5 I

Az MCM-41 minták pórusmérete 

megegyezik az irodalomban közöltekkel 

[94], és ugyanúgy, mint a kompozitoknál, 

a szénlánc hosszának megfelelően 

változik (17. ábra).

о +
12 14 16

Szénatomszám

17. ábra A minták pórusméretének 
összehasonlítása
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5.3. Termikus analízis

A vizsgálat során először a szintézis után kapott, még kiégetés előtt álló 

minták derivatogramjait készítettük el. A hőmérséklet emelésével a magadiit 

esetén két lépcsőt észleltünk 200 °C alatt, mindkettő az adszorbeált víz 

eltávozásához köthető. A rétegszilikát tömege 8,5 tömeg%-kal csökkent a 400 °C 

felett bekövetkező dehidroxileződés következtében.

A templátot tartalmazó MCM-41 tömegének mintegy fele eltávozik 1000 °C- 

ra való hevítésekor. Az első lépcső 160 °C-ig tart, a víz deszorpciója ekkor 

játszódik le. A szerves komponens égése és bomlása adja a második 

tömegvesztést, ami 400 °C-ig lejátszódik. 400 °C felett a -SiOH csoportok 

kondenzációja során -Si-O-Si (Si-O-AI) csoportok alakulnak ki.

18. ábra A magadiit (a), a kompozitok a=3,25*10'3 (b), a=6,5*10'3 (c), 

a=0,013 (d), a=0,026 (e), o=0,052 (f) és a Si-MCM-41 (g) DTG görbéje 

A 18. ábrán mutatjuk be a vizsgált anyagok DTG felvételeit. Látható, hogy 

a értékének növekedésével a magadiit tömegvesztéseire “ráépülnek” az MCM-41 

lépcsői. Ez a jelenség a legkisebb a érték esetén is egyértelmű, és legjobban az
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a=0,026 összetételű kompozitnál látszik. A 400°C-tól 600°C-ig terjedő

intervallumban megjelenő tömegvesztés, amely jelentkezik az MCM-41 mintánál 

is, de az a=0,052 és a=0,026 kompozit mintánál nagyobb mértékű, adódhat az új 

Si-O-Si kötések létrejöttéből, amikor is a csövek és a rétegek falának 

összekötődése, “összeolvadása” játszódik le.

8. táblázat A minták tömegvesztése tömegszázalékban

20 °C- 160 °C- 260 °C- 400 °C- teljes

160 °C 260 °C 400 °C 1000 °C tömegvesztésMinta

7,9 10,8 24,1Si-MCM-41- 8,7 51,5

6,6 10,6 19,2 9,0kompozit a=0,052 45,4

7,1 12,1 18,5 9,6kompozit a=0,026 

kompozit a=0,013 

kompozit a=6,5 * 10'3 

kompozit a=3,25*10'3 

Si-magadiit

46,3

7,2 11,0 13,6 7,9 39,7

28,36,9 8,9 9,4 3,1

5,9 10,9 7,5 5,8 30,1

10,1 5,0 1,2 2,0 18,3

A számszerű adatokat mutatjuk be a 8. táblázatban. A teljes tömegvesztés 

az MCM-41-nél a legnagyobb, a magadiitnál a legkisebb. A kompozit minták a két 

érték közötti tömegvesztést mutattak.

19. ábra Az AI-MCM-41/AI-magadiit minta derivatogramja
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Az alumíniumot tartalmazó minták esetén az előzőekben bemutatottakhoz 

nagyon hasonló eredményeket kaptunk (19. ábra). Ezeknél az anyagoknál 
azonban az erőteljesebb hidrofil tulajdonság miatt az adszorbeált víz mennyisége 

nagyobb.

A kapott eredményeket hasznosítottuk a kiégetés során is. Annak 

érdekében, hogy a templát eltávozásakor lejátszódó exoterm folyamat minél 

enyhébb legyen, a 200 °C-tól 350 °C-ig terjedő tartományban csökkentettük a 

felfűtési sebességet.

A kiégetett minták derivatogramjain két lépcső észlelhető. Az első, 100 °C 

körüli, az adszorbeált víz eltávozásához köthető, míg a magasabb hőmérsékletű 

lassú tömegvesztés a dehidroxileződés, a szerkezet-összeomlás eredménye. Ezt 

mutatjuk be az alumíniumot nem tartalmazó kompozit minta (a=0,026) 

derivatogramján.

T[°C]

-t

9 \ 200 400 600 800 1000
\
\
\
4
\ TG\

DTG

20. ábra A Si-MCM-41/Si-magadiit (a=0,026) minta TG és DTG görbéje 

A 9. táblázatban mutatjuk be azokat a tömegvesztés értékeket, amelyeket 

a kiégetett minták 450 °C-ra történő hevítésekor kaptunk. A minták előkezelése a 

különböző mérések során ezen a hőmérsékleten történt. Az alábbi 

következtetéseket vonhattuk le ezekből az értékekből:

- A magadiit minták hidrofil sajátságúak, s ez a tulajdonság az alumíniumot 

tartalmazó minta esetén kifejezettebb.

- A Si-MCM-41 hidrofób karakterű, a legkevesebb vizet veszi fel.

- A Si-MCM-41 /Si-magadiit minta inkább a Si-MCM-41 vízadszorpciós 

sajátságára hasonlít.
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Minden, alumíniumot tartalmazó anyag hidrofil tulajdonsága kifejezettebb, 
azaz az NH4CI telített oldata feletti vízgőzből több vizet adszorbeálnak az 

alumíniumot nem tartalmazó mintáknál.

9. táblázat A minták százalékos tömegvesztése 450 °C-ig

tömegvesztés..

Si-magadiit

Al-magadiit
Si-MCM-41/Si-magadiit

Si-MCM-41/AI-magadiit

AI-MCM-41/Si-magadiit

AI-MCM-41/AI-magadiit

Si-MCM-41

9,4

11,0
3,3

8,5

9,3

9,7

3,2

AI-MCM-41 11,9
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5.4. NMR spektroszkópiás mérések

Első lépésként a magadiit és a Si-MCM-41 NMR spektrumait hasonlítottuk 

össze. A 21. ábrán látható Si-magadiit NMR spektrumán egyértelműen 

felismerhető két különböző típusú szilícium: Q3 [Si(OSi)3OH] és Q4 [Si(OSi)4], A - 

110 ppm környezetében található három sáv a Q4 szilíciumhoz tartozik Qelenlétük 

3, - az irodalmi részben már tárgyalt - kristálytanilag különböző elhelyezkedésű 

nátriumra utal), ennek megfelelően a -99,1-nél levő a Q3 típusúé.

21. ábra A Si-magadiit (A) és a Si-MCM-41 (B) 29Si NMR spektruma 

Az irodalmi adatokkal összehasonlítva kis eltéréseket találtunk a két 

különböző típusú szilícium relatív mennyiségében. Ahogy azt a 10. táblázatban 

bemutatjuk, Vartuli és az általunk meghatározott érték (Q3/Q4=0,51) megegyezik, 

míg Dailey és Chen csoportjában más adatot kaptak. Ugyanakkor a 

laboratóriumunkban szintetizált magadiit több Q3 szilíciumot tartalmaz, és 

nagyobb a fajlagos felületete is.
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10. táblázat A magadiit irodalomban található 29Si NMR adatok összehasonlítása

Q3/Q4 Hivatkozás NMR körülmények
0,36 Dailey et al. [93]

0,51 Vartuli et al. [95]

0,4 Chen et al. [96]

0,51 Parker et al.

Varian 400 (90°, 5T-,) 

JEOL200 (90°, 1200s) 

Bruker 300 (4|js=?, 8s) 

Bruker 300 (30°, 180s)

A szintézis után kapott Si-MCM-41 mintáról felvett NMR spektrumon 3 

széles sávot figyelhetünk meg, amelyeket a Q2 (-99 ppm), Q3 (-100 ppm) és Q4 

(-110 ppm) típusú szilíciumoknak tulajdonítunk. Ez az erdmény azt mutatja, hogy 

a pórusok falában az Si-O-Si és -SiOH kötések elrendezése szabálytalan, és a 

kötésszögek széles tartományban változhatnak. A spektrum szinte teljes 

mértékben megegyezik az irodalomban [97] közölttel.

11. táblázat Az anyagok NMR spektroszkópiás eredményeinek összehasonlítása

Q3 Q4a [mol/g] Q2

szintézis után Si-MCM-41 3,6 42,0 54,4

7.5 44,2 48,3

3.5 40,4 56,1

0 29,4 70,6

0 32,8 67,2

0 33,9 66,1

0,8 35,6 63,6

0 27,5 72,5

0,6 24,9 74,5

0 32,0 68,0

0 31,0 69,0

0 33,9 66,1

szintézis után a=0,052 

szintézis után a=0,026 

szintézis után a=0,013 

szintézis után a=6,5x10'3 

szintézis után oc=3,25x10‘3 

kiégetett Si-MCM-41 

kiégetett a=0,052 

kiégetett a=0,026 

kiégetett a=0,013 

HTA-magadiit 

magadiit

Négy különböző kiindulási összetétellel (a) szintetizált kompozit anyagot 

tanulmányoztunk a továbbiakban. Az egymástól eltérő típusú szilíciumok relatív 

mennyiségét a 11. táblázatban foglaltuk össze.
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Ugyanakkor bemutatjuk a szintézis után kapott kompozitok spektrumait is a 

22. ábrán. Jól látszik, hogy a magadiit keskeny sávjainak helyét a növeledésével

22. ábraA szintézis után kapott minták 
29Si NMR spektumai

fokozatosan átveszik a Si-MCM-41 szélesebb sávjai. Az MCM-41 prekurzor 

mennyiségének növekedésével a Q3 típusú szilícium mennyisége nő 

magadiitnál mért értékig. Ugyanakkor jelentős mennyiségű Q2 típusú szilíciumot 

találunk.

kb. a

A kiégetés eredményeként a Q2 és Q3 típusú szilíciumok egy része Q4 

típusúvá alakul át. Ez a folyamat a SiOH-csoportok dehidroxileződésének az 

eredménye. Az is látszik, hogy a Q4 típusú szilíciumokká való átalakulás a 

kompozitok esetén nagyobb mértékű, és a növekedésével általában nő. Meg kell 

említenünk azonban, hogy a Si-MCM-41 mintánál ez a konverzió kisebb, így 

feltételezhetjük, hogy a kiégetés során a pillérezett anyagoknál más folyamatok is 

lejátszódnak. Ezeket nem tulajdoníthatjuk a rétegszilikát összetevő 

dehidroxileződésének, hiszen a növekedésével a magadiit mennyisége csökken a
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kompozitban. így ezeket a folyamatokat a két összetevő -SiOH csoportjainak 

kötődéséhez rendeljük.

Az alumíniumot tartalmazó minták vizsgálatánál az egyik legfontosabb 

információt az anyagok 27AI MAS NMR spektrumából nyertük. A különbözőképpen 

szintetizált magadiitok közül egyértelműen ki tudtuk választani azt, amelyet a 

további kísérleteinkben felhasználtunk. A 23. ábra szerint, a frissen elkészített

23. ábra Az Al-magadiitok27AI NMR spektruma. Az 

alumíniumforrás Al203 (A), AI(OH)3 (B), 

alumínium-hidrát (C)

alumínium-hidroxid felhasználásával előállított anyag az egyetlen, mely 

kimutathatóan csak tetraéderes (-54 ppm) koordinációjú alumíniumot tartalmaz. A 

0 ppm környezetében megjelenő oktaéderes koordinációjú alumínium jele a 

rétegszilikát rétegein kívüli alumíniumra utal. Ezeket a mintákat nem használtuk 

fel további kísérleteinkben. Az alumíniumot tartalmazó magadiit 29Si MAS NMR 

spektrumok hasonlítanak a csak szilíciumot tartalmazó magadiitéra.

52



Az alumíniumot tartalmazó MCM-41 

minták szintézis után felvett 27AI MAS NMR 

spektrumán az előállítás módjától függet

lenül csak a tetraéderes koordinációjú AI 

jelét észleltük. Bebizonyosodott az is, hogy 

ha forrásként alumínium-szulfátot haszná

lunk (alumínium-izopropoxid helyett), akkor 

kisebb Si/AI arányt érünk el. Ezért a 

kompozit anyagok szintéziséhez a 2. 

módszert használtuk fel.

Kezdetben a templát kiégetése 

során azt tapasztaltuk, hogy a tetraéderes koordinációjú alumínium jelentős része 

oktaéderes koordinációjúvá alakul át (24. ábra). Ezért a továbbiakban a kiégetés 

során azt a kíméletesebb módszert alkalmaztuk, amely szerint először 

nitrogénáramban fütöttük fel a mintánkat 540 °C-ra majd ahelyett, hogy rögtön 

oxigénáramra váltottunk volna át (az irodalomban [8] leírtakat követve), 

szobahőmérsékletre hütöttük az anyagokat. Ezután újabb lassú felfűtést 

végeztünk oxigénáramban, majd 8 órán keresztül 540 °C-on tartottuk a mintákat, 

így értük el azt, hogy a kiégetett MCM-41-ben és kompozit anyagokban az 

alumínium döntő mértékben tetraéderes koordinációjú maradt. (Megemlítjük, hogy 

az alumínium jele még ebben az esetben is kiszélesedett, ami a tetraéderes és 

oktaéderes koordináció közötti átmeneti állapotban levő 

jelenlétére utal [98], de ezek mennyisége az új kiégetési módszer esetén sokkal 
kisebb.) Az alumíniumot tartalmazó mezopórusos minták 29Si MAS NMR felvételei 

a csak szilíciumot tartalmazókéihoz hasonlóak.

24. ábra Az AI-MCM-41 27AI NMR spektruma 

kiégetés előtt (a) és kiégetés után (b)

alumíniumatomok
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5.5. Infravörös spektroszkópiás mérések eredményei

A magadiit KBr-os mátrixban felvett infravörös spektrumán (25. ábra (a) 
spektrum) 1225 cm'1-nél jelenik meg egy sáv, mely az olyan zeolitokra is jellemző, 

amelyek 5-tagú gyűrűt tartalmaznak. Jansen és munkatársai szerint ez a T-O 

aszimmetrikus rezgésnek tulajdonítható [99]. A kanemit spektrumában nem 

jelentkezik ez a csúcs, hiszen rétegei hattagú gyűrűkből épülnek fel. Valószínűnek 

látszik tehát, hogy a magadiit szerkezetében megtalálhatóak az öttagú egységek. 
További sávot figyelhetünk meg 1237 cm'1-nél, és két vállat 1210 és 1175 cink

nél, amelyek a réteges nátrium-szilikátokra jellemzőek. A kisebb hullámszám
tartományban még 3 csúcs jelenik meg 620, 576 és 546 cm'1-nél, melyek a kettős 

öttagú gyűrűket tartalmazó szilikátok esetén karakterisztikusak. A 3500-4000 cm'1- 
ig terjedő tartományban két sávot figyelhetünk meg 3658 és 3440 cm'1-nél. Ezek 

hasonlóak a Rojo és munkatársai által közöltekhez. Ők a H-magadiitnál két 

különböző típusú О-H csoportot mutattak ki IR és NMR módszerrel [100].

25. ábra A magadiit (a), a kompozit (b) és a Si-MCM-41 (c) infravörös spektruma
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Tsuchida szerint a 3660 cm'1-es sáv azoknak az izolált Si-OH csoportoknak 

tulajdonítható, melyek a kristályok külső felületén helyezkednek el. A másik sáv 

valószínűleg a rétegek közötti Si-OH részek jelenlétére utal [101].

Az Si-MCM-41 spektruma nagyon hasonlít az amorf szilícium-dioxidéhoz. 
Az 1000-1300 cm'1 tartományban jelenlevő sávok a “belső” és “külső” Q3 és Q4 

típusú szilíciumokkal kapcsolatban levő Si-0 rezgésektől erednek [102]. A Si- 

MCM-41 /Si-magadiit (a=0,026) spektruma inkább a Si-MCM-41-ére hasonlít, 

azonban fellelhetőek a spektrumban a kettős öttagú gyűrűk rezgései (25. ábra (b) 
spektrum).

26. ábra A szilíciumtartalmú minták spektruma az OH-vegyérték- 
rezgések tartományában aktiválás után (450 °C, 2 h)

Az alumíniumot nem tartalmazó minták aktivált önhordó pasztillájának 

spektrumát mutatjuk be az OH-vegyértékrezgések tartományában a 26. ábrán. A 

Si-magadiit esetén egy széles sávot észleltünk 3660 cm'1-nél, amely a 

rétegszilikát kristályainak külső felületén jelenlevő SiOH-csoportoknak felel meg 

[83]. A Si-MCM-41 spektrumában egy széles sávot találtunk 3740 cm'1-nél, 

melynek aszimmetrikus jellege különböző mikrokörnyezetü hidroxilcsoportok 

jelenlétére utal. A kompozitok spektrumán a Si-MCM41-éhez hasonlóan 3740 emu

nál jelentkezik az OH-vegyértékrezgések sávja.
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A benzol adszorpcióját Si-magadiiton, egy kompoziton (a=0,026) és a Si- 

MCM-41-en vizsgáltuk (27. ábra). A rétegszilikát esetén a benzol infracellába 

adagolt mennyiségét növelve sem tapasztaltuk az OH-vegyértékrezgés sávjának 

eltolódását, azaz nem jött létre számottevő kölcsönhatás az OH-csoportok és a 

benzol között. Az infracella evakuálása után a 3000-3200 cm'1 tartományban 

jelentkező CH-vegyértékrezgések eltűntek.

A kompozit mintánál a benzol adszorbciója után már tapasztaltunk 

eltolódást az OH-vegyértékrezgések sávjában. A 3740 cm'1-es OH-sáv 3620 cm'1- 

ig tolódik el, ami az OH-csoportoknak a benzolmolekulákkal fellépő erős 

kölcsönhatására utal. A benzol nyomásának növelésével jelentkeznek a benzol 
karakterisztikus sávjai a 3000-3200 cm'1 és az 1470-1480 cm"1 tartományban. A 

szobahőmérsékleten történő evakuáláskor a sávok eltűntek, az adszorpció előtti 

állapot állt vissza.

A Si-MCM-41 esetén a kompozithoz hasonló változásokat tapasztaltunk, itt 

azonban csak a 100 °C-os evakuálás után állt vissza a spektrum eredeti állapota. 

Szobahőmérsékleten még az OH-vegyértékrezgés sávján egy vállat észleltünk 

3620 cm'1-nél. Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy a benzolmolekulák 

könnyen kölcsönhatásba kerülnek a kompozit pórusaiban elhelyezkedő OH- 

csoportokkal. Ez a kölcsönhatás fiziszorpciós jellegű.

A metanol adszorpciójának vizsgálatakor a Si-magadiiton nem tapasztaltuk 

az OH-sávok eltolódását, tehát még gyenge kölcsönhatás sem alakult ki (28. 

ábra). Az infracella evakuálása után visszakaptuk az adszorpció előtti spektrumot.
Az MCM-41-en törénő adszorpciókor 3650 cm'1-nél egy széles váll jelenik 

meg a metanol és az OH-csoportok kölcsönhatásának eredményeként. Növelve a 

metanol nyomását a 3740 cm'1-es sáv el is tűnik és az alacsonyabb frekvenciájú 

sáv intanzitása megnő. Még 100 °C-on történő evakuáláskor sem lehetett 

visszaállítani a spektrum eredeti formáját.

Ugyanezeket a jelenségeket tapasztaltuk a kompozit mintánál is. 

Eredményeinkből arra következtethetünk, hogy az adszorpció során erős 

kölcsönhatás alakul ki a nemsavas SiOH csoportok és a metanol között.
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27. ábra A benzol adszorpciója Si-magadiiton (A), Si-MCM-41/Si-magadiit (a=0,026) kompoziton (B) és Si-MCM-41-en (C). 

A spektrumok sorrendje: aktivált minta (a), 0,8 torr (b), 4,8 torr (c) és 10 torr benzol adszorpciója után (d),
szobahőmérsékleten (e), majd 100 °C-on evakuálva
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28. ábra A metanol adszorpciója Si-magadiiton (A), Si-MCM-41/Si-magadiit (a=0,052) kompoziton (B) és Si-MCM-41-en (C). 

A spektrumok sorrendje: aktivált minta (a), 0,5 torr (b), 5 torr (c) és 10 torr metanol adszorpciója után (d),
szobahőmérsékleten (e), majd 100 °C-on evakuálva
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Az aktivált, alumíniumot 

tartalmazó minták spektrumát 

vizsgálva az OH-vegyértékrezgések 

tartományában a csak szilíciumot 

tartalmazó anyagoknál tapasztaltak

hoz hasonló eredményeket kaptunk 

(29. ábra). Az Al-magadiitnál itt is 

3660 cm'1-nél jelentkezik egy széles 

sáv. A kompozit minták spektruma 

az MCM-41-ekéhez hasonlít. Az Al- 

MCM-41-nél is 3740 cm'1-nél mutat

kozik az OH-vegyértékrezgés sávja, 29. ábra Az Al-magadiit (a), a Si-MCM/AI-magadiit 

amely a Si-MCM-41-éhez hason

lóan aszimmetrikus jellegű.

(b), az AI-MCM/Si-magadiit (c), az AI-MCM/AI- 
magadiit (d) és az AI-MCM-41 (e) infravörös 
spektruma az OH-vegyértékrezgések tartományában

30. ábra Piridin adszorpciója Si-magadiiton (a), Al-magadiiton (b), 
Si-MCM/Si-magadiiton (c), Si-MCM-41-en (d), Si-MCM/AI-magadiiton (e), 

AI-MCM/Si-magadiiton (f), AI-MCM/AI-magadiiton (g), és AI-MCM-41-en (h)
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A 30. ábrán mutatjuk be a piridin adszorpciója után szobahőmérsékletű 

evakuáláskor kapott spektrumokat. Brönsted-típusú savcentrumokat csak az Al- 

MCM-41 prekurzort tartalmazó kompozitoknál és az AI-MCM-41-nél mutattunk ki 
(1540 cm'1-nél). Ennek a sávnak az intenzitása azonban a mezopórusos 

anyagokra jellemzően elég kicsi. Az alumíniumot nem tartalmazó mintáknál csak a 

Lewis-savasságra jellemző sáv jelenik meg (1450 cm'1-nél). Az AI-MCM-41-nél ez 

az elnyelés 1455 cm‘1-nél jelentkezik, amely tulajdonképpen az igazi Lewis 

savcentrumokhoz kötődött piridinnek tulajdonítható. Az AI-MCM-41 prekurzort 

tartalmazó kompozit anyagok spektrumában mindkét típusú Lewis centrumra 

jellemző sáv megjelenését tapasztaltuk. Ezeknek a mintáknak a Brönsted- 

savassága azonban kisebb az AI-MCM-41-énél.
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5.7. Pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópia

A pásztázó elektronmikroszkóppal magadiitról készített felvételen jól látszik 

az anyag réteges szerkezete (31. ábra). A lemezek mérete elérheti a 2pm-t is, 

míg a vastagsága 100 nm körüli. Az interkalált réteges anyag (HTA-magadiit) a 

magadiitnál finomabb, porózusabb szemcseszerkezetű. A rétegszilikátnál látott 

lapkák kisebbek, töredezettek, de a szerves pilléreknek köszönhetően rende

zettebbek. A szintézis utáni kompozit mintáról készített képen nehezen észlelhető 

a réteges szerkezet, de kiégetés után már újra felismerhető. Ez arra enged 

következtetni, hogy a kompozit minta valóban réteges szerkezet kitámasztott 

származéka.

magadat

I • >

kiégetett kompozit (a=0,026)kompozit (a=0,026)

31. ábra A minták pásztázó elektronmikroszkópos felvételei
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magadat

a=0,013 a=0,026

Si-MCM-410=0,052

32. ábra A szintézis után kapott minták pásztázó elektronmikroszkópos felvételei

62



A 32. ábrán bemutatott felvételeken a szintézis után kapott minták láthatók. 

Fokozatos átmenetet figyelhetünk meg a növekedésével a magadiit réteges 

felépítésétől az MCM-41 porózus szerkezetéig. Az a=0,052 összetételű kompozit 

minta felvételén már nem észlelhető a lemezes struktúra. Ez azt mutatja, hogy e 

felett az a érték felett már keverékanyag is létrejöhet.

33/a ábra A szintézis után kapott kompozit (а=0,026) ТЕМ felvétele

A kiégetés nélküli kompozit minták felvételein kétféle típusú szerkezetet 

figyelhetünk meg. Az első a 33/a ábrán látható: az MCM-41 csövei a magadiit 

rétegein fekszenek. Egy másik, a számunkra kedvezőtlen (a pillérezés 

szempontjából előnytelen) lehetőség, amikor a csövek a lapokból “nőnek” ki,
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merőlegesen a lemezre. Ezt mutatjuk be a 33/b ábrán. Ez utóbbi típus azonban 

igen ritkán fedezhető fel a felvételeken.

33/b ábra A szintézis után kapott kompozit (ce=0,026) ТЕМ felvétele

A 34. ábrán mutatjuk be a magadiit és az MCM-41 ТЕМ felvételét. 

Egyértelműen felismerhető a rétegszilikát lemezes szerkezete és a mezopórusos 

anyag csöves felépítése. Ezeket a csöveket ismerhetjük fel a kompozit minták 

transzmissziós elektronmikroszkóppal készített felvételein is.
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34. ábra A magadiit (felső kép) és az MCM-41 (alsó kép) ТЕМ felvétele
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5.8. Klór-benzol adszorpciója vizes közegből

A feladat elvégzéséhez hidrofób tulajdonságú adszorbensre van 

szükség, ezért az alumíniumot nem tartalmazó mintákkal végeztük a 

kísérleteket.
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40. ábra A klór-benzol adszorpciója Si-MCM-41-en az idő függvényében 

A 40. ábra a C-i6-os templáttal előállított Si-MCM-41 mintán mutatja a klór

benzol adszorpcióját az idő függvényében. A továbbiakban mindegyik 

kísérletünknél az adszorpciós maximumot elérő 5 órás időtartamot tartottuk 

be. A 13. táblázatban a minták adszorpciós kapacitását tartalmazza. A 

magadiit bizonyult a legkevésbé hatékonynak a klór-benzol megkötésében. A 

kompozit minták adszorpciós kapacitása a kísérleteinkben alkalmazott 
körülmények között (c=2,882 mmol/dm3 , V= 50 cm3, T= 25 °C), közel azonos 

az MCM-41 mintákéval. Azt tapasztaltuk, hogy a pórusméret nem befolyásolja 

jelentősen a klór-benzol megkötésének mértékét.

13. táblázat A minták adszorpciós kapacitása

Adszorpciós kapacitás 

[mg/g]
■рее“
IT ' ' - tiII Ili

14.94 

21,63 

22,26 

22,04

21.95 

22,53 

22,26

I Na-Si-magadiit 

C12-es Si-MCM-41 /Si-magadiit

II Ci2-es Si-MCM-41

13 Ci4-es Si-MCM-41/Si-magadiit

14 C-i4-es Si-MCM-41

15 C-i6-es Si-MCM-41/Si-magadiit

16 Ci6-es Si-MCM-41 (2. módszer)
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5.9. Az 1-bután átalakulása

Az 1-bután izomerizciója kinetikusán elsőrendű, reverzibilis reakciók 

háromszög-sémájával írható le [103]. Gyakran alkalmazzák savas katalizátorok 

aktivitásának jellemzésére. Az aktivitások összehasonlítához az 1-bután 

átalakulásának a sebességét szokták használni.

41. ábra Az 1-butén átalakulása Si-MCM-41-en (T=150 °C)

loo a 1-butén
cisz-2-butén
transz-2-butén80 -

5 60
g %  ̂ * * *
c 40 ---- *—*—* *—A

’■FZZ
0 á + í 1 1+

20 40 Idöffriinl 80 100 1200

42. ábra Az 1-butén átalakulás az AI-MCM-41/AI-magadiit kompoziton (T=150 °C)

A tanszékünkön kialakított kísérleti berendezésben (sztatikus recirkulációs 

reaktor gázkromatográfiás termékanalízissel) a savas anyagok esetén a cisz-2- 

butén és a transz-2-butén képződésének kezdeti aránya 2 alatti volt, míg bázikus 

anyagoknál akár a 3-as értéket is meghaladhatta. A 41. ábrán mutatjuk be a Si-
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MCM-41 esetén mért kinetikai görbéket. A reakció lassú, változások 120 perc 

után is észlelhetők voltak.

Ezzel szemben az AI-MCM-41/AI-magadiit kompozit mintán az átalakulás 

gyorsabb, már 30 perc után sem változik a termékösszetétel (42. ábra). (A cisz- 

transz arány is nagyobb, mutatva a minta erőteljesebben savas tulajdonságát.)

43. ábra A különböző katalizátorok esetén mért kinetikai görbék (T=150 °C)

A 43. ábrán a különböző minták esetén mért 1-butén átalakulási görbék 

láthatók. Az 1-butén izomerizációjában a Si-magadiithoz hasonlóan az Al-magadiit 

sem mutatott aktivitást 150 °C-on. A Si-MCM-41/Si-magadiit (Si-kompozit, 

a=0,026) anyag kevésbé aktív a Si-MCM-41-hez képest. Az alumíniumot 

tartalmazó kompozitok savassága (Al-kompozit) csak kis mértékben tér el az Al- 

MCM-41-étől. Méréseink alapján a következő savassági sorrendet lehet megadni: 

Si-MCM-41/Si-magadiit < Si-MCM-41 < AI-MCM-41/Si-magadiit (AI-MCM-41/AI- 

magadiit, Si-MCM-41 /Al-magadiit) < AI-MCM-41.
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9.10. Friedel-Crafts acilezés

toluol benzil-klorid 1-(o-tolil)-toluol

1-(p-tolil)-toluol

44. ábra Toluol alkilálása benzil-kloriddal

Az egyre szaporodó környezetvédelmi elvárások miatt a vegyipari 

innováció és a kémiai kutatás paradigmaváltáson ment át a 90-es években. 

Előtérbe került a környezetbarát technológiák kidolgozása, az úgynevezett tiszta 

kémiai folyamatok kutatása. Ennek egyik ága a katalitikus eljárások átformálására 

irányul. Egyik széles körben kutatott terület a Friedel-Crafts reakcióké. Ezekben a 

reakciókban homogén folyadékfázisban használják a katalizátort (AICI3, 

HCIAICI3...). A katalitikus kutatások egy része a homogén katalizátorok 

heterogénre való cseréjének lehetőségeire irányul.

Fesz. toluol[mV]
500

400

300

200

Hp-tolil)-
toluol100 benzil-

klorid Ji0
30 rr i-dő

[mm]2520151050

45. ábra A toluol benzil-kloriddal történő alkilálásakor felvett kromatogram 
(76 °C, 1b, 500 mg HY katalizátor)
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Mi a toluol benzil-kloriddal való alkilezését választottuk tesztreakciónak a 

katalizátoraink katalitikus aktivitásának összehasonlításához. A reakcióséma a 44. 
ábrán látható.

Ha toluolt alkilezünk benzil-kloriddal, kétféle reakciótermékhez juthatunk, 1- 

(o-tolil)-toluolt és 1-(p-tolil)-toluolt kapunk. Egy tipikus kromatogrammot mutatunk 

be a 45. ábrán.

A reakcióban a leghatékonyabbnak, azaz a legnagyobb konverziót, az 

összehasonlítóként használt, erősen savas HY adta. A legkisebb konverziókat a 

kétféle magadiiton mértük. A kompozitok aktivitása nem különbözött lényegesen a 

megfelelő MCM-41-étől. Az alumíniumot tartalmazó minták minden esetben 

aktívabbnak bizonyultak.

14. táblázat Toluol benzil-kloriddal történő alkilezésekor 
mért konverziók (76 °C, 1h, 500 mg katalizátor)

konverzió [%]Minta
Si-magadiit

Al-magadiit

Si-MCM-41/Si-magadiit

Si-MCM-41/Al-magadiit

AI-MCM-41/Si-magadiit

AI-MCM-41/AI-magadiit
Si-MCM-41

AI-MCM-41

4,2

6,3

17,5
21,4
23,2

25,9
17,3
35,4

HY 72,7

Összefoglalva, az eredmények azt mutatták, hogy a kompozit minták savas 

tulajdonságaiknak megfelelő (v. ö. az 1-butén izomerizációs reakcióban tapasztalt 

sorrenddel) aktivitást mutattak az alkilezési reakcióban.
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5.12. A templát eltávolítása ózonnal

A templát eltávolításának folyamata befolyásolja a kapott anyag 

tulajdonságait, ezért egyre több próbálkozás születik, hogy minél enyhébb 

körülmények között játszódjon le. A legelterjedtebb megoldás a magas 

hőmérsékleten való kiégetés, melyet mi is tökéletesítettünk, amikor először oxigén 

távollétében, majd annak jelenlétében kezeltük az anyagot. Kevésbé stabil 

mezopórusos anyagok esetén is alkalmazták a templát eltávolítására az 

extrakciót. Ezzel a módszerrel azonban eddig egyetlen esetben sem sikerült 100 

%-ot megközelítő templáteltávolítást elérni [104].

Keene és munkatársai UV lámpával előállított ózont alkalmaztak a templát 

kiégetéséhez. Bár ezzel a módszerrel sikerült a templátot teljes mértékben 

eltávolítani, a folyamat elég sokáig (24 h) tartott, és csak kis mennyiségű minta 

esetén volt hatékonyan alkalmazható [105].

46. ábra A Si-MCM-41 spektruma 
kiégetés előtt (a) és után (b)

Kísérleteink során oxigénből 

ózongenerátorral előállított ózonáramot 

használtunk. Ebben 2 órán keresztül 150 

°C-on kezeltük mintáinkat, elsősorban Si- és AI-MCM-41-et.

A szintézis utáni és a kiégetett Si-MCM-4-ről felvett infravörös 

spektrumokat mutatjuk be a 46. ábrán. A C-H vegyértékrezgésekre jellemző 

sávok (2924 cm'1 és 2854 cm'1-nél) már 2 órás kiégetés után eltűntek. Ez azt 

jelenti, hogy a templátot teljes mértékben sikerült eltávolítani.

47. ábra Az AI-MCM-41 röntgen- 
diffraktogramja kiégetés előtt (a) 
kiégetve 02-nei (b), ózonnal (c)
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A minta röntgendiffraktogramját összehasonlítva az oxigénnel kiégetett 

mintáéval, nem tapasztaltunk számottevő különbséget. A jellemző reflexiók 

intenzitása közel megegyezett.

Az alumínium-tartalmú MCM-41 minták stabilitása a templát kiégetéssel 

szemben sokkal kisebb, mint az alumíniumot nem tartalmazóké. Az ilyen 

anyagoknál sokkal fontosabb lehet a templát eltávolításának módosítása.

A két különböző módon kiégetett AI-MCM-41 röntgendiffraktogramját 

mutatjuk be a 47. ábrán. A templát eltávolításakor mindkét esetben megnőt a d-юо

reflexiók intenzitása. Ózon alkalmazá

sakor ez a növekedés sokkal nagyobb 

mértékű, azaz a kiégetés kevesebb 

sérülést okozott a szerkezetben.

A különböző módszerrel kiégetett 
AI-MCM-41 minták 27AI NMR spektrumai 

láthatók a 48. ábrán. Az ózonnal kezelt 

anyag esetén csak tetraéderes koordi- 

nációjú alumínium jelenlétét észleltük, 

míg oxigénes kiégetéskor nagy mennyi

ségű oktaéderes koordinációjú alumíni

um jelenik meg. Egyértelműen bebizo

nyosodott, hogy ózonos kezeléskor az 

MCM-41 szerkezete kevésbé sérül.

48. ábra A kiégetés előtti (a), az ózonnal (b) 
és az oxigénnel kiégetett (c) AI-MCM-41 гУА1 

NMR spektruma
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5.13. Szilikátnanocsövek

A 80-as évek közepén fedezték fel a szénnanocsöveket, melyek alakilag a 

szénszálakkal, szerkezetileg a fullerénekkel mutatnak rokonságot.

A szénnanocső egy, vagy több hengeres héjból épülhet fel, melyben 

minden egyes szénatom 3 másikkal kapcsolódik sp2 hibridkötésen keresztül. A 

külső átmérő tipikusan 2 és 20 nm közötti érték, a belső átmérő 1- 3 nm, a csövek 

hossza eléri az 1 pm-t is, de bizonyos esetekben meg is haladhatja [106].

A szénnanocsövek katalitikus szintézist egy kvarccsőbe helyezett 

kvarccsónakban levő katalizátorral 700-750 °C hőmérsékleten, acetilén 

szenesedésével atmoszférikus nyomáson valósítják meg. Az általunk használt 

szénnanocsövet is ilyen katalitikus módszerrel állították elő [107].

1997-ben jelent meg egy olyan közlemény, melyben ezeket a szén

nanocsöveket használják fel templátként szilikátnanocsövek előállításához [108].

Mi is egy ilyen új típusú nanopórusos anyag előállítását tüztük ki célul. A 

kapott szilikátnanocsöveket transzmissziós elekronmikroszkóppal tanulmányoz

tuk, és megmértük a minták fajlagos felületét.

A szintézis során 50 mg szén-nanocsövet 12 órán keresztül kevertettünk 3 

ml tetraetil-ortoszilikáttal. Ezután a TEOS feleslegét dekantáltuk, és a kapott 

anyagot vákumban kezeltük 100 °C-on, majd 12 órán keresztül 500 °C-on. A 

templátként használt szén-nanocsövet kétféle módszerrel távolítottuk el. Egyrészt 

oxigénáramban kezeltük a mintát 750 °C-on 12 órán keresztül, másrészt ózont 

áramoltatva 200 °C-on 6 órán át.

49. ábra A templátot tartalmazó szilikátnanocső felvétele
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A 49. ábrán mutatjuk be a szénnanocső köré szintetizált szilikátnanocső 

transzmissziós elektronmikroszkóppal készített felvételét. Jól látható a két típusú 

nanocső jelenléte.

A templát kiégetése (akár oxigénnel vagy ózonnal) megmarad a csöves 

felépítés, és az alábbi 50. ábrán látható szilikát-nanocsövekhez jutunk.
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50. ábra Kiégetett szilikátnanocső
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m

A minták BET fajlagos felületét a 15. táblázaban foglaljuk össze.

15. táblázat A minták fajlagos felületei

BET fajlagos felület 

[m2/g]I

SiC>2-szénnanocső 

szilikátnanocső (Ог-nel kiégetve) 

szilikátnanocső (Оз-nal kiégetve)

182,8
536.3
611.4

Kiégetés után jelentős mértékben megnőtt a minták fajlagos felülete, amit a 

szénnanocső több héjból felépülő szerkezetével magyarázhatunk. A templátot 

ózonnal eltávolítva hatékonyabb a kiégetés.
A szervetlen nanocsövek tanulmányozását a disszertáció beadása után is 

folytatjuk a tanszéken. Az általunk végzett ide vonatkozó vizsgálatok ehhez 

kiindulópontot jelentettek.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

Amint azt a célkitűzésben leírtuk, kísérleteket végeztünk új típusú, 

termikusán és mechanikusan megfelelő stabilitással rendelkező, savas 

tulajdonságú mezopórusos szerkezetű anyag előállítására. Ezt az anyagot 

adszorbensként, katalizátor hordozóként és savas katalizátorként kívántuk 

alkalmazni.

Az anyag előállításánál abból indultunk ki, hogy az MCM-41 szintézisének 

mechanizmus javaslataiban olyan hosszú láncú alkil-ammónium ionokból álló 

micellákat tételeznek fel, amelyek rúd alakúak és szilikát bevonatúak. Akkor, 

amikor ezek az elemek vannak döntően a szintéziselegyben (az MCM-41 

szintézis kezdeti szakasza) rétegszilikát hozzáadásával próbáltuk meg a csöveket 

a rétegek közé bezárni. Az előállítás további lépései gyakorlatilag követték az 

MCM-41 anyagénál szokásosakat.
A kísérleti munka során kipróbáltunk több szintézismódszert az MCM-41 és 

a magadiit előállítására. Ezen irodalmi leírások közül kiválasztottuk a 

kísérleteinkben általánosan alkalmazhatóakat az alumíniummentes, 

szerkezetalkotónként csak szilíciumot tartalmazó MCM-41 és magadiit, valamint 

ezek alumíniumot is tartalmazó változataikra. Ezekkel a módszerekkel szintetizált 

magadiit felhasználásával végeztük el kompzit anyagaink előállítását.

Sikeresen szintetizáltunk mezopórusos kompozitokat kölönböző 

szilíciumforrás (nátrium-szilikát, Ludox HS-40) alkalmazásával.
Az alumíniumforrásként alkalmazandó anyagok (alumínium-oxid, 

alumínium-hidrát, alumínium-hidroxid) közül a magadiit és a kompozit 

szintéziséhez az alumínium-hidroxid bizonyult a legalkalmasabbnak.

Az MCM-41 szilikátot és a mezopórusos kompozitot egyaránt szintetizáltuk 

különböző hosszúságú szénláncot (Ci2, Cu, C16) tartalmazó trimetil-ammónium- 

bromid templát felhasználásával. Ezáltal különböző pórusméretű kompozitokhoz 

jutottunk, ami mutatta annak lehetőségét, hogy a kompozitok esetén is 

befolyásolható a pórusméret ezen az úton.
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A szintézistermékeket különböző fizikai módszerekkel jellemeztük.

Röntgendiffrakciós vizsgálataink azt mutatták, hogy a kompozit minta 

felvételén láthatóak a magadiitra és az MCM-41-re jellemző reflexiók. Ebből arra 

következtettünk, hogy a magadiit nem szolgál másodlagos szilíciumforrásul, 

hanem valószínűleg a tervezett módon zárja lapjai közé az MCM-41 elemi 

csöveket.

A templáttal kitámasztott magadiit, az ugyanazzal a templáttal szintetizált 

MCM-41 és kompozit minták diffraktogramjainak összehasonlítása arra engedett 

következtetni, hogy az elemi szilikátcsövek valóban a rétegek között lehetnek, 

hiszen a HTA-magadiit 2,945 nm-nél megjelenő első reflexiója az MCM-41-nél 

3,944 nm-nél, míg a kompozitnál 4,016 nm-nél jelentkezett.

Kompozit mintáinknál, csakúgy, mint az összehasonlító anyagként 

szintetizált MCM-41 anyagnál azt tapasztaltuk, hogy a templát kiégetéssel történő 

eltávolítása a röntgendiffraktogramban a reflexiók intenzitásának növekedéséhez 

és a nagyobb szögek irányába való eltolódásához vezet.

A kompozit anyagok 77 K-en meghatározott nitrogén adszorpciós izotermái 

a mezopórusos anyagokra jellemző lefutást és hiszterézishurkot mutattak. A BET- 

felület értékek a magadiitnál mértek sokszorosával voltak egyenlőek a kompozit 

mintáknál. Ezek az értékek azonban rendre elmaradtak az MCM-41-nél 
meghatározottaktól.

A nitrogén adszorpciós izotermák lehetőséget biztosítottak anyagaink 

pórusméret-eloszlásának meghatározására. Azt tapasztaltuk, hogy a pórusméret- 

eloszlás görbék maximumai a templátmolekula szénláncának növekedésével 

arányosan a nagyobb értékek felé tolódtak el.

Megfelelően nagy fajalgos felületértékeket csak a templátot nem 

tartalmazó (kiégetett) kompozitoknál mértünk. Ez azt bizonyítja, hogy kiégetés 

előtt még a templát foglalja el a pórusokat.

A mezopórusos kompozit anyagok termikus viselkedését tanulmányozva 

megállapítottuk, hogy termikus stabilitásuk meghaladja a megfelelő MCM-41-ét. 

Ez az eredmény a termikus stabilitás növelésére vonatkozó célkitűzésűnk 

teljesülését jelenti.
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A 29Si MAS NMR vizsgálataink szerint a kompozit szintézisénél felhasznált 

MCM-41 prekurzor mennyiségének, azaz a értékének növekedésével a spektrum 

a magadiitra jellemzőtől az MCM-41-re jellemzőre változott.

Keresztpolarizációs (a protonátmenet kikapcsolásával végzett) eredmények 

alapján megállapítottuk, hogy kondenzáció játszódik le a különböző környezetű - 

SiOH csoportok között a templát eltávolítása során. Erre a megállapításra a Q2, 

Q3 és Q4 típusú szilíciumok koncentrációjának változásából következtettünk.

A Q4 típusú szilíciumok koncentrációjának növekedése arra is utalhat, 

hogy a magadiit és a lemezei között lévő szilikátcsövek között is új Si-O-Si 

kötések képződnek, amiáltal ezek egyszerű módszerekkel nem távolíthatók el a 

rétegek közül.
Több következtetést vontunk le a 27AI MAS NMR spektrumokból is, 

amelyek szerint az alumíniumtartalmú magadiitban csak tetraéderesen koordinált 
alumínium van akkor, ha alumínium-hidroxidot használtunk készítéséhez.

A kompozit mintákban az alumínium tetraéderes koordinációban 

helyezkedik el. Hőkezelés hatására, azaz a templát ilyen módon való 

eltávolításakor az alumínium egy része oktaéderes koordinációba kerül. Ez 

felhívja a figyelmet arra, hogy ezt a műveletet nagyon gondosan kell végezni a 

szintézis során. Mi először úgy változtattunk a templát eltávolításának módján, 

hogy nitrogénáramban fűtöttük fel, majd hűtöttük le és egy ezt követő felfűtéskor, 

amelyet oxigénben hajtottunk végre oxidáltuk el a krakkolódott templát maradékát.

Továbbfejlesztve a templáteltávolítás módszerét kiderült, hogy nem 

levegőben magas hőmérsékleten, hanem ózon jelenlétében alacsony hőfokon 

lehet eltávolítani a szerves anyagot a kompozitból úgy, hogy a szerkezet nem 

sérül, amelyet a röntgendiffrakciós és infravörös spektroszkópiás mérések 

egyaránt megerősítettek. Az ózon alkalmazásának az általunk használt módja új 

eljárásnak tekinthető a zeolitszintézisben.

Elektronmikroszkópos felvételeket készítettünk különböző szintéziselegy 

összetételnél készített anyagainkról és megállapítottuk, hogy a=0,052 értéknél a 

kompozit réteges szerkezete nehezen felismerhető, ez alatt egyértelműen látható
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А ТЕМ felvételek alapján a kompozitrészecskék döntő többsége réteges 

szerkezetű, de előfordul olyan eset is, amikor a magadiit lezárja a csöveket.

Az elektronmikroszkópiás felvételek mutatták az MCM-41 szilikát 

szerkezetének megváltozását pasztillázás hatására. Ez a felvétel igazolja, hogy 

az MCM-41 mechanikus stabilitása nem kielégítő.

Az össznyomás hatását az MCM-41 és a kompozitminták esetén vizsgáltuk 

részletesen. Infravörös spektroszkópiás és BET méréseinkkel igazoltuk, hogy a 

kompozit anyag mechanikai ellenállása az összenyomással szemben nagyobb, 

mint a megfelelő MCM-41-é. Ez az eredmény mutatja, hogy sikerült elérnünk azt a 

célkitűzésként megfogalmazott követelményt, amely szerint a kompozit anyag 

mechanikai stabilitásának meg kell haladnia az MCM-41-ét.

Az alumíniummentes és alumínium-tartalmú kompozit mintákat fizikai

kémiai módszerekkel is jellemeztük azzal a céllal, hogy meghatározzuk azokat a 

tulajdonságaikat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy adszorbensként, illetve 

katalizátorként alkalmazhassuk őket. Kimutattuk, hogy számottevő savassággal 

csak az alumínium-tartalmú anyagok rendelkeznek

Az infravörös spektroszkópiásan követett piridin adszorpciós vizsgálataink 

szerint AI-MCM-41/AI-magadiit > AI-MCM-41/Si-magadiit > Si-MCM-41/AI-magadiit 

> Si-MCM-41/Si-magadiit sorrendben lehet rendezni az anyagokat savasságuk 

szerint. Ezzel megegyező sorrendet mutattak az 1-butén izomerizációjával, mint 

tesztreakcióval meghatározott aktivitási értékek is.

A mezopórusos kompozitokban lévő OH-csoportok reaktivitását IR 

spektroszkópiásan vizsgáltuk. Kimutattuk, hogy a benzol reverzibilisen 

adszorbeálódott mintáinkon. A metanol adszorpciója esetén azonban ez nem volt 

igaz. Itt csak a magadiiton volt reverzibilis az adszorpció, amire abból a 

megfigyelésből következtettünk, hogy nem kaptuk vissza a vákuumban, 723 K-en 

hőkezelt szilárd anyag spektrumát akkor, ha az adszorpciót követően az anyagot 

473 K-en vákuumban kezeltük.
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Az alumíniumot nem tartalmazó minták kevésbé voltak hidrofilek az 

alumínium-tartalmú társaikhoz képest. Erre kisebb vízadszorpciós kapacitásukból 

következtettünk. Kimutattuk, hogy ezek az anyagok alkalmasak vizes közegből 

szerves vegyületek megkötésére. Konkrétan a klór-benzol adszorpcióját 

vizsgáltuk vízből. Ez az eredményünk egy példa az új típusú kompozit 
környezetvédelmi alkalmazására.

Savas tulajdonságú anyagot állítottunk elő és vizsgáltuk fizikai és fizikai

kémiai módszerekkel. Tanulmányoztuk a különböző összetételű anyagok 

katalitikus aktivitását egy tipikus Friedel-Crafts reakcióban, a toluol benzil-kloriddal 

történő alkilezésében. Az alumínium-tartalmú anyagoknál jelentős, a csak 

szilíciumot tartalmazóknál nem jelentős katalitikus aktivitást találtunk. Ebből 

következik, hogy azt a kitűzésünket is elértük, hogy savas katalizátort állítsunk

elő.

Kísérleteink alapján a továbblépésnek több iránya tűnik kutatásra 

érdemesnek. Az egyik, amit ki is próbáltunk, a mezopórusos anyagoktól a 

nanopórusosak felé való elindulás. Erre mutattuk be a dolgozatban az első 

eredményeinket, amikor szénnanocsöveket használtunk templátként 

szilikátnanocsövek szintéziséhez. Ez az út elvezethet más, szervetlen alapú 

nanocsövek szintézismódszerének kidolgozásához.
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Summary

As it was indicated in the aims of the work, experiments were performed to 

produce novel mesoporous material exhibiting the following important 

characteristics: good thermal and mechanical stabilities and suitable acidity. The 

novel mesoporous material intended to be used as adsorbent, catalyst support or 

acidic catalyst.

In studying the preparation procedure we accepted the mechanistic 

suggestion, which states that there is a stage in the MCM-41 formation where 

micelles of road shape covered with silica are mainly present. When these units 

are dominating in the synthesis mixture (generally at the initial period of the 

synthesis) intercalation of these tubuli in-between the silicate layers of magadiite 

was attempted.
In the course of the experiments we tried several synthesis methods 

described for MCM-41 and magadiite. From these recipes the most appropriate 

methods were selected for preparation of aluminium free and aluminium- 

containing MCM-41 and magadiite. The selected procedures were used in most 

part of the synthesis work.

We have successfully synthesized composite mesoporous materials using 

different silica sources such as sodium silicate and Ludox HS-40 (which is a 

colloidal silica solution).

From the various alumina sources, such as alumina, hydrated alumina and 

aluminium hydroxide, used for the synthesis of magadiite and the composite 

structure, aluminium hydroxide showed the best result.

MCM-41 and mesoporous composite were prepared with templates of 

increasing carbon chain lengths (C12-, C14- and Ci6-trimethylammonium bromide). 

The synthesis products had different pore diameters showing that the pore 

openings of composite material can be regulated by changing the carbon chain 

length of the template.
The mesoporous materials were characterized by various physical methods. 

X-ray diffraction patterns of composite samples showed the reflections 

characteristic for magadiite. It may be concluded that magadiite does not serve as 

secondary silica source, rather it gives room for the elementary tubular micelles

I



in-between the layers. This way it acts as was assumed.

The comparison of the X-ray diffraction patterns of magadiite, MCM-41 and 

the composite material revealed that the tubular units may be between the 

magadiite layers, since the first reflections appeared at 2.945, 3.944 and 4.016 

nm for HTA-magadiite, MCM-41 and the mesoporous composite, respectively.

The shapes of the nitrogen adsorption isotherms determined at 77 К for the 

composite samples were similar to that of mesoporous materials and showed 

histeresis loop. The BET specific surface areas were much bigger for the 

composite materials than for magadiite. However, these values were somewhat 

smaller than those determined for the MCM-41 samples.

From the measured nitrogen adsorption isotherms the pore size distribution 

of the composites were determined. These figures ran parallel with the chain 

length of template allowing the synthesis of composite material with 

predetermined pore size.

The thermal stabilities of composite samples proved to be higher than those 

of the respective MCM-41 samples.
NMR spectroscopic measurements besides rendering the selection of the 

starting materials for the composite preparation among the available sources, 

gave valuable information on the reactions taking place during the synthesis. It 

was found that dehydroxylation reaction occurred between the Si-OH groups in 

various molecular environments. The increase in the concentration of Q4 Si-0

units may indicate that tubes are closed in-between the magadiite layers.
The 27AI NMR spectra gave data even for the thermal stability of MCM-41 

and the composite materials. For the as synthesized samples only tetrahedrally 

coordinated aluminium was present. However, in the template free samples, 

where the organic components were removed by heat treatment in air, part of the
left the framework. After thisaluminium moved to octahedral position, i.e. 

observation, we modified the template removal procedure. The ozone treatment at

200 °C proved to be an applicable solution.

Further experimental evidences concerning the designed structure of the 

composite material were obtained from the transmission and scanning electron 

microscopic measurements. Images taken by these techniques clearly showed 

the layer structure of composites.

II



On the basis of the acidity tests performed by adsorption of pyridine and by 

determining the rate of double bond isomerization of 1-butene, samples are listed 

in the following decreasing acidity order: AIMCM-41/AI-magadiite>AI-MCM-41/Si- 

magadiite>SiMCM-41/AI-magadiite>Si-MCM-41/Si-magadiite.

The reactivity of OH groups was tested by the adsorption of benzene and 

methanol. Adsorption of benzene was found to be reversible, while chemisorption 

of methanol was concluded from the desorption experiments.

We have shown that the aluminium free composites may be used for water 

cleaning, since they adsorb organic substances from water.

The catalytic activity of the acidic composites were tested in acylation of 

toluene with benzyl chloride. Significant catalytic activity was observed for the 

aluminium-containing composites.

The last paragraph of the Result and discussion section of the dissertation 

describes one possible direction of further research. We report the very recent 

results obtained for the synthesis of inorganic nanotubes.

Ill
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