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A dolgozatban használt rövidítések jegyzéke

A DOLGOZATBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
2P

propán-2-ol

DAA

diaceton-alkohol

DIBK

diizobutil-keton

DSC

differenciális pásztázó kalorimetria (differential scanning calorimetry)

EMPA

elektron mikroszonda analízis (electron microprobe analysis)

IF

izoforon

MA

mechanikai ötvözés (mechanical alloying)

MIBK

4-metüpentán-2-on (az irodalomban általánosan használt név: metil-izobutilketon)

MM

mechanikai őrlés (mechanical milling)

MO

mezitil-oxid

MP

4-metilpentán-2-ol

RM

reaktív őrlés (reactive milling)

SHSM

őrléssel kiváltott magas hőmérsékletű önfenntartó szintézis (selt-propagating
high-temperature synthesis under milling)

TMCOL

3,3,5-trimetilciklohexanol

TMCON

3,3,5 -trimetilciklohexanon

TOF

turnover frequency

TPR

hőmérsékletprogramozott redukció (temperature programmed reduction)

XPS

röntgenfotoelektron spektroszkópia (X-ray photoelectron spectroscopy)

XRD

röntgendiffrakció (X-ray diffraction)
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Bevezetés

1. BEVEZETÉS
A heterogén katalitikus kutatások célja a már bevált, jól működő katalizátorok
aktivitása, szelektivitása és szerkezete közötti összefüggések feltárása mellett új, hatékony
katalizátorok kifejlesztése. Erre lehetőséget ad a technológiai eljárások folyamatos fejlődése,
melynek köszönhetően sok esetben olyan különleges szerkezetű és kémiai tulajdonságú
katalizátorok, vagy katalizátor alapanyagok állíthatók elő, mint pl. az amorf ötvözetek és a
nanokristályos

anyagok.

Ezek

szintézise

a katalizátorok

előállítására

alkalmazott

hagyományos módszerekkel - mint pl. az impregnálás, az együttlecsapás - többnyire
nehezen, vagy egyáltalán nem valósítható meg.
Az ipari gyakorlat egyéb területein sikerrel alkalmazott gyorshűtéssel előállított amorf
ötvözetek katalizátorként történő felhasználásáról az 1980-as években jelentek meg az első
közlemények. Az amorf ötvözetek különleges, általában - a megfelelő összetételű kristályos
ötvözetekkel összehasonlítva - nagy aktivitású és szelektivitású katalizátoroknak bizonyultak.
Mivel a kezdeti vizsgálatok elsősorban az amorf ötvözetek katalitikus viselkedésére
összpontosítottak, az ötvözetek különleges viselkedését a kutatók foként a felület feltételezett - amorf állapotának tulajdonították. Később a felület és a tömbfázis jellemzésére
irányuló vizsgálatok tisztázták, hogy a reakcióban részt vevő ötvözetek nem tekinthetők
amorfnak, különleges szerkezetük a reakciókörülmények hatására átalakul. Ebből az
észrevételből kiindulva, valamint azt figyelembe véve, hogy a legtöbb katalitikus alkalmazás
során az amorf ötvözetek kis fajlagos felületüknek köszönhetően kis aktivitást mutattak,
manapság az amorf ötvözeteket a katalízisben elsősorban mint katalizátor prekurzorokat
vizsgálják és alkalmazzák.
Az anyagtudományok területén egyre nagyobb érdeklődés övezi a mechanikailag aktivált
folyamatokat. Mechanokémiai

aktiválással -

őrléssel - ,

azaz nem

hagyományos

energiaátvitellel nemcsak a szilárd anyagok morfológiája változtatható meg, hanem lehetőség
nyílik arra is, hogy - a gyorshűtéshez hasonlóan - különleges tulajdonságú anyagokat
állítsunk elő. Mivel a nagy energiájú őrlés szilárd fázisú reakciókat indukálhat,
nemegyensúlyi fázisok kialakulását eredményezheti, ezért a módszerrel amorf ötvözetek és
nanokristályos vegyületek nyerhetők. A mechanokémiai aktiválás előnye a gyorshűtéssel
szemben, hogy nagy diszperzitású anyagok készíthetők por formájában.
A Szegedi Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszékén az elmúlt évtizedben jelentős
kutatások folytak az amorf ötvözetek, mint katalizátorok vizsgálatára vonatkozóan. Ezekhez a
kutatásokhoz kapcsolódva, részben ezek eredményeire támaszkodva kezdtük vizsgálni a
gyorshűtéssel és mechanokémiai aktiválással előállított két és három komponensű Pd4
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tartalmú amorf ötvözetek és M-Mg, M/MgO (M = Cu, Pd) minták tulajdonságait. Elsődleges
célunk az volt, hogy megállapítsuk, a gyorshűtés és a mechanokémiai aktiválás révén
nyerhető

különleges

szerkezetű

anyagok

alkalmasak-e

heterogén

fázisú

reakciók

katalizátorának és ha igen, milyen összefüggések fedezhetők fel a katalizátorok szerkezete és
működése között. Továbbá feladatul tűztük ki annak vizsgálatát, hogy a minták összetétele, a
különböző, az irodalom alapján választott előkezelések hogyan befolyásolják a katalizátorok
szerkezetét (tömbfázisát, felületét) és katalitikus tulajdonságait, valamint maguk a reakciók
milyen változásokat indukálnak a vizsgált anyagok szerkezetében.
A különböző módszerekkel készült minták katalitikus viselkedését két eltérő típusú
reakcióban tanulmányoztuk. Mivel közismerten a Pd biztosítja a legnagyobb szelektivitást a
szén-szén többszörös kötések telítésekor, ezért a két és három komponensű Pd-tartalmú
amorf ötvözeteket acetilének (fenilacetilén, pent-l-in, pent-2-in) és egy konjugált dién
(ciklookta-l,3-dién) szelektív hidrogénezése során vizsgáltuk atmoszférikus nyomáson
folyadékfázisban, valamint sztatikus cirkulációs rendszerben gázfázisban. Az M-Mg, M/MgO
(M = Cu, Pd) minták fém- és báziscentrumokat tartalmaznak, ezért katalitikus viselkedésük
tanulmányozásához a 4-metilpentán-2-on (az irodalomban általánosan használt nevén: metilizobutil-keton, M3BK) acetonból kiinduló egylépésű szintézisét választottuk, amely
bifunkciós katalizátort igényel: bázis- vagy savcentrumok szükségesek

az aceton

kondenzációjának előidézéséhez és fém katalizálja a szén-szén kettős kötés hidrogénezését. A
reakciót folyamatos, átáramlásos reaktorban hajtottuk végre.
A katalizátorok jellemzéséhez különböző fizikai és kémiai módszereket vettünk igénybe. A
katalizátorok tömbfázisában bekövetkező változásokat differenciális pásztázó kalorimetriával
(differential scanning calorimetry, DSC) és röntgendiffrakcióval (X-ray diffraction, XRD)
követtük,

a

felületet

röntgenfotoelektron

spektroszkópiával

(X-ray

photoelectron

spectroscopy, XPS), elektron mikroszonda analízissel (electron microprobe analysis, EMPA)
és

optikai

mikroszkóppal

vizsgáltuk.

A Pd-tartalmú

ötvözetek

hidrogénszorpciós •

tulajdonságait mikrokaloriméter segítségével tanulmányoztuk. Az M-Mg, M/MgO (M = Cu,
Pd) minták bázicitására az aceton kondenzációs reakciója és a 2-metil-3-butin-2-ol bomlási
reakciója

révén

következtettünk.

A

Cu-tartalmú

katalizátorok

Cu°-felülefének

meghatározásához a N 2 0 Cu-atomokon bekövetkező bomlási reakcióját használtuk, a minták
redukciós

tulajdonságainak

feltérképezéséhez

hőmérsékletprogramozott

redukciót

(temperature programmed reduction, TPR) alkalmaztunk. Kihasználva azt, hogy a Cu aktív az
alkoholok dehidrogénezésében, a Cu-tartalmú minták hidrogénező/dehidrogénező képességét
a propán-2-ol dehidrogénezési reakcióját felhasználva teszteltük.

,
^

r
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A gyorshütés

2. IRODALMI ELOZMENYEK
2.1. A nem hagyományos katalizátorkészítési módszerek
Az általunk vizsgált két és három komponensü Pd-tartalmú amorf ötvözetek és M Mg, M/MgO (M = Cu, Pd) minták olvadék-gyorshűtéssel, illetve mechanokémiai aktiválással
- őrléssel - készültek.

2.1.1. A gyorshűtés
Az olvadék-gyorshűtés [1] az amorf ötvözetek előállítására legáltalánosabban használt
eljárás. A módszer lényege, hogy az ötvözet komponenseit folyadékfázisból kiindulva olyan
nagy sebességgel szilárdítják meg, hogy nincs lehetőség a kristályszerkezet kialakulására
(innen ered a gyorshűtéssel készült amorf ötvözetek másik ismert elnevezése: fémüvegek). Az
olvadék-gyorshűtés legalább 105—106 K s"1 hűtési sebességet biztosít, ami különböző technikai
megoldások révén érhető el. A széles körben

Ar3

alkalmazott „melt-spinning" technika szerint
az

ötvözetkomponensek

gyorsan

forgó,

olvadékából

hűtött

egy

Cu-hengerrel

érintkezésbe kerülve alakul ki az amorf
ötvözet (2.1. ábra). Ez az ötvözet alakját
tekintve néhány milliméter, esetleg néhány
2.1. ábra
A „melt-spinning" technika
vázlatos rajza. (1) kvarckapilláris, (2)
nagyfrekvenciás tekercs, (3) ötvözetolvadék,
(4) henger, (5) amorf ötvözetszalag.

centiméter szélességű és néhány mikrométer
vastagságú szalag, melynek fajlagos felülete
alig nagyobb, mint a geometriai felülete.

Az olvadék-gyorshűtéssel

változatos összetételű amorf ötvözetek készülhetnek, de a

katalízisben csak az ún. fém-fém, fém-félfém típusú ötvözeteket vizsgálják. Ezek katalitikus
szempontból aktív komponense többnyire Cu, Ni, Fe, Pd, a másik összetevő pedig a fém-fém
ötvözetekben Zr, esetleg Ti, a fém-félfém típusúakban B, Si, Al, P.
A legtöbb katalitikus alkalmazás során a gyorshűtéssel előállított amorf ötvözetek nagyon
kicsi aktivitást mutatnak, vagy inaktívnak bizonyulnak [2, 3]. Az ok abban keresendő, hogy
felületüket inaktív fém-oxidok borítják, valamint fajlagos felületük nagyon kicsi, közelítőleg a
geometriai felülettel egyezik meg. Különböző, néha drasztikus előkezelések segítségével
növelhető a fémüvegek katalitikus szempontból aktív komponensének felülete és ennek
következtében aktivitása. Hidrogénben, esetleg más redukáló gázelegyben (H2/CO, H2/CO2,
H2/N2) történő előkezelés az ötvözet részleges kristályosodásához és a felületi oxidréteg
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összetöredezésén keresztül a fémüveg valamelyik komponensének felületi feldúsulásához
vezet. Nagy diszperzitású, oxidhordozós fémkatalizátorok nyerhetők az amorf ötvözetekből,
ha az ötvözet katalitikus szempontból inaktív komponense könnyen oxidálható. Az oxidáció
szigorúan ellenőrzött körülmények között akár a reakciót megelőzően, akár a reakció közben
végbemehet. A különböző savakkal (HC1,

HNO3,

HF) történő előkezelés, amit esetenként

oxidáció és redukció követ, az aktiválás idejétől függően vagy csak a felületi oxidréteg
eltávolításával, vagy az ötvözet egyik komponensének oldásával járul hozzá az aktivitás
növeléséhez.
Az amorf ötvözetek, mint katalizátorok - az aktív komponenstől függően - különböző típusú
reakciókban vehetnek részt. Ezekről ad áttekintést a 2.1. táblázat.
2.1. táblázat

Az amorf ötvözetek katalitikus felhasználása [2].

Katalitikus folyamat

Amorf ötvözet

Elektrokatalízis
Metanolszintézis
Metán előállítása (CO + H2)
Szerves funkciós csoportok
hidrogénezése
Hidrogenolízis
Ammóniaszintézis
Hangyasav bomlása
Cikloaminálás

NÍ33TÍ67, PcUiIr4oPi9
Cu7oZr3o, Cu^oTi^
NÍ67Zr33, Pd3sZr65, Rh25Zr75
NigiPis, Cu7oZr30, Pdg0Si2o
Ni62B3g
FegiZrg, NigjZrg, Ni«Zr36
FegoB2o
Cu7oZr3o

2.1.1.1. Pd-tartalmú ötvözetek hidrogénezési reakciókban
A Pd-tartalmú amorf ötvözetek katalizátorként történő felhasználásáról az elmúlt
évtizedben több közlemény számolt be. Elsősorban a CO + H2 reakciót [4, 5], illetve szénszén többszörös kötések hidrogénezését tanulmányozták. Az amorf ötvözeteket vagy eredeti
állapotukban alkalmazták, vagy különböző előkezeléseknek vetették alá aktivitásuk növelése
érdekében.
Mahmud és Giessen Pd- és Ni-tartalmú amorf és a komponenseket azonos arányban
tartalmazó kristályos ötvözeteket vizsgálva azt tapasztalták, hogy a hex-l-in és a fenilacetilén
hidrogénezése során az amorf ötvözetek aktívabbak, mint a megfelelő összetételű kristályos
ötvözetek [6, 7], Az olefinszelektivitás minden ötvözet esetén mindkét formában
megegyezett.
Előkezeletlen PdgoSÍ2o és Pd77Ge23 amorf ötvözeteken fenilacetilén, okt-l-in és okt-4-in
szelektív hidrogénezését vizsgálva Molnár és munkatársai [8] azt tapasztalták, hogy a
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fenilacetilén és az okt-l-in (mint terminális acetilének) módosítják az ötvözetek szerkezetét.
Feltételezésük szerint a terminális acetilén komplexet képezve az palládiummal annak egy
részét kioldja. A jelenség követhető a hidrogénezési reakció során, mivel a reakcióelegy
zavaros szürke színe a kiindulási acetilén teljes elfogyása után megszűnik és a reakcióedény
falán fekete lerakódás jelenik meg. Ez a szerkezeti változás ugyan az alkinek hidrogénezését
nem befolyásolja, viszont hatással van az alkének reakcióira. Az olefinek hidrogénezésében
inaktív Pd-Si és Pd-Ge ötvözetek aktiválhatok, ha először terminális acetilének
hidrogénezésében vettek részt, vagyis a terminális acetilénekkel egy újabb aktiválási eljárás
valósítható meg.
Japán kutatók, Takahashi és munkatársai [9] azt vizsgálták, hogyan változik a Pd2sZr7s és a
Pd2oZrgo amorf ötvözetek szerkezete és katalitikus viselkedése előkezelés hatására. Az
előkezelés során a fémüvegeket levegőn hevítették 523 K-en, 15 órán keresztül. Az előkezelés
következtében az amorf ötvözet mindkét összetevője oxidálódott, PdO, illetve ZrC>2
keletkezett, viszont az oxidációt követő redukció alkalmával csak a PdO redukálódott. így az
előkezelési lépések ismétlésével fokozatosan növekvő méretű ZrŰ2 kristályokon hordozott
nagy diszperzitású Pd-katalizátort nyertek. Az oxidáció - redukció - hidrogénezés lépéseket
egymás után többször megismételve azt tapasztalták, hogy mind a két különböző összetételű
Pd-Zr ötvözet fajlagos felülete, valamint a ciklohexén és a benzol hidrogénezése során
mutatott katalitikus aktivitása fokozatosan növekedett.
A fenti előkezeléshez hasonlóan oxidációt és azt követő redukciót alkalmazva Pd33Zr67 amorf
ötvözet esetén Baiker és munkatársai [10] egy érdekes jelenséget figyeltek meg. A
részlegesen oxidált minták termoanalitikai vizsgálata során az ötvözet kristályosodási
hőmérsékleténél alacsonyabb hőmérsékleten egy széles exoterm csúcs jelentkezett. Minél
hosszabb ideig oxidálták a mintát, annál magasabb hőmérsékleten mutatkozott ez a
hőesemény, amit a következő szilárd fázisú redukciónak tulajdonítottak: 2 PdO + Zr

2 Pd

+ Zr0 2 .
Alapos, átfogó vizsgálatsor eredményei

ismertek PdgiSii9 ötvözetek

előkezelésére

vonatkozóan [11]. Az előkezelések egy része oxigénnel történt, különböző hőmérsékleteken
(425 K, 470 K, 730 K). Az így kapott katalizátorok Si02-tartalmát HF-dal, NaOH-dal és 415
K-en EfeO-zel távolították el. A többi előkezelés során az ötvözetet H2-nel, illetve Ar-nal
kezelték 730 K hőmérsékleten, valamint Ar-ionokkal bombázták, illetve az utóbbi kezelés
után 10 percig levegő hatásának tették ki. A szerzők azt tapasztalták, hogy a változatos
előkezelések ellenére az eredeti amorf ötvözet volt a legaktívabb és legszelektívebb a hex-l-in
hidrogénezése során a Pd speciális felületi elhelyezkedésének köszönhetően.
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2.1.2. A mechanokémiai aktiválás (őrlés)
A mechanokémiai reakciók során a szilárd anyagok mechanikai erők hatására
alakulnak át anélkül, hogy előzőleg feloldották, vagy megömlesztették volna őket. Mivel a
mechanokémiai reakciók olyan (alacsony) hőmérsékleten játszódnak le, ahol az ideális
kristályszerkezet kialakulásának valószínűsége kicsi, nanokristályos (általában 100 nm-nél
kisebb részecskeméretű), vagy amorf szerkezetű anyagok állíthatók elő.
A mechanokémiai reakciókat golyósmalomban hajtják végre. Az aktiválás - őrlés - során a
golyókkal/hengerekkel történő ismételt ütközések (mechanikus energia) hatására a szilárd
anyagokban lévő atomok kötési, vagy kristályok

koherens

energiája csökken, a

kristályrendszer felbomlik, a diszperzitás nő, emellett a rendszer szabadenergiája megnő.
Mindezen

változások

újrakristályosodáshoz,

következtében

nő

adszorpciós-deszorpciós

a

szilárd

anyag

folyamatokhoz,

reaktivitása,

valamint

ami

a szomszéd

részecskék, vagy a részecskék és a reakcióközeg közötti kémiai reakció lejátszódásához
vezethet [12].
Az előzőek ismeretében többféle, mechanokémiai aktiválás hatására lejátszódó folyamat
különböztethető meg. Az elemi fémek keverékének mechanikai ötvözése (mechanical
alloying, MA), a kristályos vegyületek mechanikai őrlése (mechanical milling, MM) mellett
az őrlés hatására lejátszódhatnak „égés típusú" reakciók (self-propagating high-temperature
synthesis under milling, SHSM). Ez utóbbi módszer egészen újkeletű, szokatlan technika.
Nagy negatív reakcióentalpiájú fém-fém-oxid rendszerekben az őrlés következtében
oxigénátvitel, ún. önfenntartó reakció játszódik le, ami oxidhordozós fémkatalizátor
kialakulásához vezet. További, mechanikai aktiválás hatására lejátszódó folyamat a reaktív
őrlés (reactive milling, RM), melynek segítségével gyorsítható egy szilárd anyag és
környezete közötti kölcsönhatás (adszorpció, reakció). A módszerrel hidridek, nitridek,
oxidok állíthatók elő, valamint szerves kémiai szintézisek hajthatók végre. Az előzőekben
említett eljárásokkal előállított anyagokat egyre szélesebb körben használják mint speciális
tulajdonságú heterogén katalizátorokat, vagy katalizátor prekurzorokat. A mechanokémiai
aktiválás előnye a katalizátorok előállítására alkalmazott ún. hagyományos módszerekkel
szemben, hogy nanoszerkezetű vagy amorf porokat nyerhetünk oldószerek felhasználása
nélkül, közvetlenül a kiindulási anyagokból szobahőmérsékleten. A 2.2. táblázatban foglaltuk
össze, hogy ezidáig milyen katalitikus reakciókban tesztelték a mechanokémiai aktiválással
készült anyagokat.
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2.2. táblázat A mechanokémiai aktiválással készült minták katalitikus felhasználása.
Katalitikus reakció

Katalizátor

Hivatkozás

o-xilol oxidációja
ammóniaszintézis
metanolszintézis
savkatalizált szénhidrogén-reakciók
NOx redukciója

TÍOz + V2Os
vas-0xid0k+Al203+Ca0+K20+Mg0
Cu + ZnO
ammónium-cirkónium-foszfátok
Ti02/M03 (M = W, Mo)

[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

Az általunk vizsgált M-Mg, M/MgO (M = Cu, Pd) minták katalitikus felhasználására
vonatkozóan nem találtunk adatokat az irodalomban.
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2.2. A vizsgált reakciók
A gyorshűtéssel és mechanokémiai aktiválással előállított két és három komponensű
Pd-tartalmú amorf ötvözetek katalitikus viselkedését acetilének (fenilacetilén, pent-l-in, pent2-in) és egy konjugált dién (ciklookta-l,3-dién) szelektív hidrogénezése során vizsgáltuk. A
különböző mechanokémiai eljárásokkal nyert M-Mg, M/MgO (M = Cu, Pd) porokat pedig a
MIBK egylépésű gázfázisú szintézisében alkalmaztuk katalizátorként.

2.2.1. Az alkinek, diének szelektív hidrogénezése
A többszörösen telítetlen szénhidrogének - alkinek, diének - szelektív hidrogénezése,
azaz a szén-szén többszörös kötések részleges telítése szintetikus és ipari szempontból is az
érdeklődés középpontjában áll. A preparatív szerves kémiában a sztereoszelektív szintézisek
egyik kiemelkedő fontosságú reakciója a szén-szén hármas kötés szelektív telítése, ami a
megfelelő c/sz-alkéneket eredményezi [18, 19]. A vegyiparban a polimergyártás alapanyagául
szolgáló C2, C3 és C4 olefinek alkin és dién szennyeződéseit szelektív hidrogénezéssel
távolítják el azzal a céllal, hogy elkerüljék a katalizátor mérgeződését

(hidrogénező

finomítások) [20],
A többszörösen telítetlen szénhidrogének hidrogénezése a 2.2. ábrán látható általános
mechanizmussal írható le [21-23],
CnH2n-2(g)

CnH2n(g)

ki

k3

H 2 ,k 2
CnH2n-2(a) •

(

k. 3

-nH2n(a)

H 2 ,k 4 r „
>• <~nH2n+2(g)

2.2. ábra Az alkinek és diének telítésének mechanizmusa.

Az alkén szelektív képződése akkor várható, ha k2 »

k4 („mechanistically controlled

selectivity"), vagy ha ki/k_i » k3/k_3 („termodinamically controlled selectivity").
A széleskörű kutatások [24, 25] azt bizonyítják, hogy a VIII. csoport átmenetifémei közül a
Pd a legszelektívebb és ugyanakkor megfelelően aktív a szén-szén többszörös kötések
szelektív hidrogénezése során. Emellett a Pd a láncközti hármas kötést tartalmazó alkineket
nagy szelektivitással a megfelelő c/sz-alkénekké hidrogénezi. A kísérleti eredmények
ismeretében [22, 23, 26, 27] a Pd jelenlétében tapasztalt nagy kémiai szelektivitás arra
vezethető vissza, hogy az alkinek/diének erősebben adszorbeálódnak a fém felületén, mint a
belőlük képződő olefinek, így az alkinek leszorítják az alkéneket a felületről, illetve
megakadályozzák, hogy azok újra adszorbeálódjanak.
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2.2.1.1. Az alkinek hidrogénezése
Az alkinek telítése alkánná nemcsak a 2.2. ábrán bemutatott két egymást követő
lépésben történhet a megfelelő olefm köztiterméken keresztül, hanem az alkinből közvetlenül
is képződhet alkán. Ezen felül a hidrogénezést mindig kísérik mellékreakciók (dimerizáció,
oligomerizáció), és ha a kiindulási molekula szerkezete lehetőséget ad rá, izomerizáció is. Az
oligomerképződés elsősorban az acetilénre jellemző. Minél inkább szubsztituált a szén-szén
hármas kötés, annál kevesebb oligomer jelenik meg a termékek között.
Attól függően, hogy a hármas kötés a szénlánc közepén vagy végén található, különbség
mutatkozik telítésének sebességében. Az irodalmi adatok szerint egy láncvégi hármas kötés
gyorsabban hidrogéneződik, mint egy láncközti, és mindkettő gyorsabban telítődik, mint egy
láncközti vagy láncvégi kettős kötés [19, 28], Ez azonban nem tekinthető általános érvényű
szabálynak, mivel a nyílt láncú Cs alkinek esetén a pent-2-in gyorsabban hidrogéneződik,
mint a pent-l-in [29, 30],
Az alkinek hidrogénezése során a Pd-katalizátorok aktivitását és szelektivitását több tényező
is befolyásolhatja. Ellentmondóak

a vélemények azzal kapcsolatban,

hogy a Pd

részecskemérete hogyan hat az alkinek átalakulására. A vizsgálatok egy része arra utal, hogy
az alkinek telítése nem sorolható a szerkezetérzékeny reakciók közé [31, 32], illetve a
diszperzitás csak kismértékben befolyásolja az aktivitást [33, 34], Más megfigyelések szerint
a növekvő diszperzitással csökken a katalizátorok aktivitása annak köszönhetően, hogy a
telítetlen alkinek erősebben adszorbeálódnak a kis részecskéken [35, 36], A részecskeméret és
a szelektivitás közötti összefüggést tekintve is különböző eredmények láttak napvilágot. Az
1970-es években feltételezték, hogy a katalizátorok nemszelektív működése a Pd-J3hidridfázis kialakulására vezethető vissza [37], Mivel a növekvő diszperzitással csökken a (3hidrid képződésének valószínűsége, nagy fémdiszperzitás és kis hidrogénnyomás esetén
várható, hogy az alkinekből nagy szelektivitással alkének képződjenek [38, 39], Ezzel
ellentétben bizonyos kutatók azt találták, hogy a kis diszperzitású katalizátorok biztosítanak
nagy olefinszelektivitást [33, 40], Ismeretesek azonban olyan eredmények is, melyek szerint a
katalizátor részecskemérete nem befolyásolja a szelektivitást [41, 42].
Különböző fémek, szerves bázisok (kinolin, piperidin, anilin), szulfidok és gázok (NH3, CO),
mint adalékanyagok

segítségével a Pd szelektivitása növelhető. A folyadékfázisú

hidrogénezésekben az eddig ismert legszelektívebb módszer, amellyel alkinekből alkének
nyerhetők, ilyen adalékanyagokkal végzi a hidrogénezést: a Lindlar-katalizátor CaCCh-on
hordozott

Pd-katalizátor,

melyet

ólom-acetáttal

mérgeznek

és kinolin

jelenlétében
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alkalmaznak [43]. A feltételezések szerint a kinolin - ami helyettesíthető más aminokkal - az
alkénnel verseng az aktív helyekért, az ólom-acetátból keletkező ólom pedig a Pd felületét
változtatja meg [44].
A palládiumot egy másik fémmel ötvözve szintén lehetőség nyílik a szelektivitás növelésére.
A másik fém egyrészt megváltoztatva a Pd elektronsűrűségét („electronic" vagy „ligand
effect") befolyásolhatja a kiindulási anyagok, a köztitermékek és a hidrogén adszorpciójának
erősségét, másrészt a felület hozzáférhetőségét korlátozva hatással lehet az aktív helyek
geometriájára („geometric" vagy „ensemle size effect") [45]. A Cu szerepét különböző
módon magyarázzák a kutatók. Guczi és munkatársai horzsakőn hordozott Cu-Pd
katalizátoron fenilacetilén hidrogénezését tanulmányozva megállapították, hogy a Cu az aktív
helyeket „hígítva" az aktívhelyegyüttes méretét („ensemble size") csökkenti [46]. Weiss és
munkatársai szerint a Cu jótékony hatása a szelektivitásra azzal indokolható, hogy csökkenti
az oligomerképződést és elősegíti a hidrogén deszorpcióját [47]. Furlong és munkatársai
hidrogén-szorpciós mérésekkel bizonyították, hogy a Cu-Pd/ALOa-katalizátor esetén
tapasztalt

szelektivitásnövekedés

annak

köszönhető,

hogy

a

Cu

csökkenti

az

adszorbeált/abszorbeált hidrogén mennyiségét [48].
Az acetilének hidrogénezése során alacsony szénhidrogén-hidrogén aránynál elkerülhetetlen
az ún. szénhidrogén-maradványok (CxHy, x/y = 2-0) és oligomerek képződése. Ez a
szénhidrogén-réteg a reakciókörülményektől függő mértékben borítja a katalizátor felületét és
módosítja a hidrogénezést biztosító fémcentrumokat. Legjelentősebb hatása, hogy csökkenti a
katalitikus aktivitást és befolyásolja az alkénképződés szelektivitását. Több feltételezés ismert
az irodalomban azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepet játszanak a szénhidrogénmaradványok a katalitikus reakcióban. Webb elképzelése szerint az acetilén hidrogénezése a
katalizátor felületén irreverzibilisen adszorbeálódott szénben gazdag rétegen játszódik le,
amely hidrogéntranszfer szerepet tölt be a Pd és a második rétegben adszorbeálódott acetilén
között [49, 50]. Ezzel ellentétben Ponec és munkatársai véleménye szerint a szénhidrogénréteg inaktív, amit a hidrogénezés kezdeti szakaszában tapasztalható aktivitáscsökkenés
bizonyít [51, 52]. A szénhidrogén-réteg szelektivitást növelő hatását a kutatók annak
tulajdonítják, hogy a szénhidrogén-lerakódások csökkentik az aktívhelyegyüttes méretét. Más
kutatók szerint a megnövekedett olefinszelektivitás azzal magyarázható, hogy a lerakódások
elektronküldő hatására a telítetlen molekulák kevésbé erősen adszorbeálódnak a fém felületén
[32]. Az alkinek szelektív hidrogénezésével foglalkozó tanulmányok jelentős része az acetilén
hidrogénezésére összpontosít, ami annak köszönhető, hogy a vegyület fontos szerepet tölt be a
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petrolkémiai iparban. Kevesebb információ áll rendelkezésre a nagyobb homológokkal
kapcsolatban, annak ellenére, hogy pl. a propin is az acetilénhez hasonló gyakorlati
jelentőséggel bír. Jackson és munkatársai mutattak rá arra, hogy az acetilén speciális esetnek
tekinthető, nem használható általános modellként a nagyobb szénatomszámú

alkinek

hidrogénezésének értelmezéséhez [29], Ha az alkineket az R'-C=C-R 2 általános képlettel
jelöljük, akkor belátható, hogy a hidrogénnél nagyobb méretű alkil- vagy arilcsoportok (R1 és
R2) csökkentik az alkin és a felület kölcsönhatásának erősségét, és így akadályozzák a hármas
kötés telítését. További különbséget jelent az, hogy az acetilén hidrogénezésekor megjelenő
egyes felületi formák (pl. alkilidin, alkilidén) nem alakulhatnak ki egy olyan alkinből,
melyben a hármas kötés a szénlánc közepén helyezkedik el.

A fenilacetilén

hidrogénezése

A fenilacetilén telítése Pd-katalizátoron az alábbi formában írható le:

2H2

f

2.3. ábra A fenilacetilén hidrogénezése.

Duca és munkatársai a reakció kinetikáját tanulmányozva megállapították, hogy a reakció
mechanizmusa nyolc elemi lépés segítségével adható meg [33, 53], Számításaik szerint a
F*_ + 2H* —• Sz* + 2*
Sz*2 + 2H*

sebességmeghatározó lépések a következők: az F,

E*n + (4-n) *

Sz, E, A, *, X*n fenilacetilént, sztirolt, etilbenzolt,

A*3 + 3H* ~ E*n + (6-n) *

alkilidint,

aktív centrumot

és „n" db

aktív

centrumon adszorbeált reaktánst jelöl.
A fenilacetilén folyadékfázisú hidrogénezése

során

az aktivitás

csökken

a reakció

előrehaladtával, amit a kutatók a reakció kezdeti szakaszában a fenilacetilénből képződő
nehezen

hidrogénezhető

felületi

formák,

illetve

polimer

molekulák

jelenlétének

tulajdonítanak. Ezek az aktív centrumokat beborítva nemcsak az aktivitás csökkenését
okozzák, hanem - mivel gátolják a sztirol adszorpcióját - kedvezően befolyásolják az
olefinszelektivitást is [33, 53], A hidrogénezés folyamán a sztirol képződésének szelektivitása
meghaladja a 90 %-ot kb. 85 - 90 % fenilacetilén konverzióig [33, 53, 54], Bizonyos kis
fajlagos felületű hordozók (horzsakő [33], oligo-p-feniléntereftálamid [54], poliamid [55])
esetén

a

kutatók

a

hagyományos

oxid-hordozókhoz

képest

megnövekedett

és

a
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diszperzitástól

független aktivitást és nagy szelektivitást tapasztaltak. A jelenség a

hordozókban megtalálható, elektronküldésre képes atomok vagy atomcsoportok jelenlétéhez
köthető. Hatásukra nő a Pd elektronsűrűsége, melynek következtében csökken a sztirol
adszorpciójának erőssége és az alkén könnyebben távozik a felületről.
Ahogy általában az alkinek, így a fenilacetilén hidrogénezése során is módosulnak a Pd
katalitikus tulajdonságai, ha egy másik fémmel ötvözik. Cu-Pd/horzsakő katalizátoron a
fenilacetilén kisebb sebességgel telítődik, ugyanakkor a sztirol nagyobb szelektivitással
képződik, mint a Pd/horzsakő katalizátoron [46]. Mivel az XPS-mérések szerint a Cu nem
befolyásolja a Pd elektronsűrűségét, így hatása a kutatók szerint azzal magyarázható, hogy az
aktívhelyegyüttes méretét csökkentve gátolja a többszörösen adszorbeálódó alkilidin felületi
formák képződését [56]. Pd/ALCb katalizátoron vizsgálva a fenilacetilén hidrogénezését
Ostgard és munkatársai azt tapasztalták, hogy a Cu-től eltérően az Ag és az Au nem
befolyásolja a hidrogénezés szelektivitását [57].

A pent-l-in és a nent-2-in

hidrogénezése

A pent-l-in és a pent-2-in szerkezete lehetőséget ad arra, hogy telítésük során a
keletkező alkének izomerizálódjanak (2.4. ábra).

2.4. ábra A pent-2-in és a pent-l-in telítése.

A kísérleti eredmények szerint azonban mindaddig, amíg a hidrogénezés során a katalitikus
rendszerben alkin van jelen, az izomerizáció csak nyomokban jelentkezik. A pent-l-in és a
pent-2-in telítésekor 1 mol hidrogén felvétele után 97 %-ban pent-l-én, illetve c«z-pent-2-én
keletkezik [30]. Ez összhangban van a már korábban említettekkel (11. oldal), miszerint az
alkinek erősebben adszorbeálódnak a Pd felületén, mint az olefinek, ezért gátolják a belőlük
keletkező alkének ismételt adszorpcióját és az azt követő izomerizációt.
Az irodalmi adatok szerint a nyíltláncú C5 alkinek telítésekor a láncközti hármas kötés
gyorsabban hidrogéneződik, mint a láncvégi [29, 30], ellentétben az általában tapasztaltakkal
[19, 28]. Pd-korom-katalizátort alkalmazva Freidlin és munkatársa 2,5-szeres [30], Pd/Ckatalizátor esetén Jackson és munkatársa 4-szeres [29] sebességkülönbséget észlelt. A
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jelenség kísérleti eredményekkel alátámasztott magyarázata még várat magára, mivel kevés
adat áll rendelkezésre az acetilénnél nagyobb molekulatömegű alkinek adszorpciójára
vonatkozóan. A kutatók feltételezése szerint a sebességkülönbség oka a felületen a reakció
számára elérhető hidrogén koncentrációjában és a felületi szénlerakódások természetében lévő
különbségek mellett a pent-l-in és a pent-2-in eltérő adszorpciója. Jackson és munkatársai
szerint ez utóbbi feltételezést az igazolja, hogy a két alkin hidrogénezésének sebességét a Pd
részecskemérete eltérő módon befolyásolja [58], Különböző diszperzitású Pd-katalizátorokon
vizsgálva az izomer nyíltláncú C5 alkinek telítését azt tapasztalták, hogy a láncközti szén-szén
hármas kötést tartalmazó alkin hidrogénezésének a nagy részecskék kedveztek, a terminális
alkin pedig a kisebb részecskeméretű katalizátoron telítődött gyorsabban.
A pent-l-in és a pent-2-in kompetitív hidrogénezését vizsgálva Jackson és munkatársa azt
tapasztalta, hogy a fentiekkel ellentétben láncvégi szén-szén hármas kötést tartalmazó
acetilén volt a reaktívabb, valamint a katalizátor hidrogénező aktivitása megkétszereződött,
összehasonlítva azzal az esettel, amikor csak az egyik alkin hidrogénezését tanulmányozták
[29], A kutatók véleménye szerint ez utóbbi észrevétel azt feltételezi, hogy két különböző
aktív centrum van jelen a katalizátor felületén. Az egyik aktív centrumon hidrogéneződik a
pent-l-in, a másik pedig a pent-2-in telítését biztosítja.
2.2.1.2. A diének hidrogénezése
Amennyiben a diének szelektív hidrogénezése során a két kettős kötés közül az egyik
telítődik anélkül, hogy a másik telítése megkezdődne, a diénből szelektíven monoén nyerhető.
Általában a konjugált diének reaktívabbak, mint a monoének, vagy akár a nemkonjugált
diének. Ez az észrevétel arra vezethető vissza, hogy a diének teljes 71-elektronrendszere részt
vesz az adszorpcióban

di-7T

koordináción keresztül, ami sokkal kedvezőbb, mint egy kettős

kötés di-a adszorpciója [26],
A Pd-katalizátorok diének hidrogénezése során mutatott aktivitását befolyásolja a fém
diszperzitása: a csökkenő részecskemérettel csökken a TOF (turnover ffequency) [59, 60], Ezt
a szerkezetérzékenységet egyes kutatók azzal magyarázzák, hogy az elektronban gazdag dién
olyan erősen adszorbeálódik a kis méretű, sajátos elektronszerkezetű, elektronhiányos Pd
részecskéken, hogy a fém felületét „lemérgezve" az aktivitás csökkenését okozza [60].
Bizonyos esetekben (a hordozótól függően) az aktivitás csak egy adott diszperzitás (20-35 %)
után csökken [61, 62], Horzsakő hordozó esetén például a TOF 35 %-os diszperzitásig
állandó, amit Liotta és munkatársai annak tulajdonítanak, hogy a hordozóban jelenlévő Na+ és
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K+ hatására megnő a Pd elektronsűrűsége, ami csökkenti az elektronban gazdag dién
adszorpciójának erősségét [62],
Hasonlóan az alkinekhez, a diének szelektív hidrogénezése során is némely nemkívánatos
reakció - mint pl. az alkén izomerizációja, továbbhidrogéneződése - háttérbe szorítható, ha a
Pd mellett egy másik fém, pl. Ag [63, 64], Au [65], Cu [48] is jelen van a katalitikus
rendszerben. A másik fém hatására az esetek többségében csökken a Pd katalitikus aktivitása
és nő a hidrogénezés szelektivitása.

A ciklookta-1.3-dién

hidrogénezése

Ipari és elméleti jelentőségének köszönhetően a kutatók elsősorban a buta-1,3-dién
szelektív hidrogénezését tanulmányozták és lényegesen kevesebb közlemény ismert más
konjugált diénekre vonatkozóan. A ciklookta-1,3-dién olyan gyűrűs, nem szubsztituált
konjugált dién, melynek telítése kevésbé bonyolult, mint a buta-l,3-diéné, mivel a
hidrogénezés során csak egyetlen izomer alkén képződhet (2.5. ábra).

2.5. ábra A ciklookta-1,3-dién hidrogénezése.

Deganello és munkatársai részletesen tanulmányozták a ciklookta-1,3-dién ciklookténné
történő

hidrogénezésének

kinetikáját

[61],

Vizsgálataik

szerint

a

reakció

sebességmeghatározó lépése a ciklooktén képződése:
1,3-COD* + 2H* ^ COE* + 2*
ahol 1,3-COD, COE, *, X*, ciklookta-1,3-diént, ciklooktént, aktív centrumot és aktív
centrumon adszorbeált reaktánst jelöl.
A ciklookta-1,3-dién hidrogénezése során egy ekvivalens hidrogén felvétele után jelentősen
csökken a hidrogénfelvétel sebessége. Pd/poli(V-vinil-2-pirrolidon)-katalizátor

esetén a

sebesség 1/570 része a kezdeti sebességnek [66], A ciklookta-1,3-dién és a ciklooktén
hidrogénezésének sebességében észlelhető nagy különbséggel magyarázzák Deganello és
munkatársai azt, hogy 100 %-os ciklookta-1,3-dién konverziónál 100 %-os szelektivitással
nyerték a ciklooktént Pd/horzsakő katalizátor alkalmazásakor [61], Hasonlóan magas
(99,9 %)

olefmszelektivitást

tapasztaltak

Hirai

és

munkatársai

is

Pd/poli(7V-vinil-2-

pirrolidon)-katalizátor esetén [66],
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A Pd-ot másik fémmel ötvözve különböző módon változnak a Pd katalitikus tulajdonságai a
ciklookta-l,3-dién hidrogénezése során. Pt hatására a Pd/horzsakő katalizátor aktivitásának és
olefinszelektivitásának csökkenését észlelték a kutatók [67]. Az aktivitás csökkenését annak
tulajdonították, hogy a Pt-diolefm kötés erősebb, mint a Pd-diolefin kötés, a szelektivitás
csökkenését pedig azzal magyarázták, hogy a Pt kisebb szelektivitást mutat a ciklookta-1,3dién telítésekor. Az előzőekkel ellentétben Toshima és munkatársai azt tapasztalták, hogy a
polimerrel védett Pd-Pt klaszter-katalizátor 4:l=Pd:Pt mólarány esetén aktívabb volt, mint a
kolloid Pd, és a ciklooktén képződésének szelektivitása majdnem elérte a 100 %-ot [68]. A
klaszter-katalizátor szerkezetét megvizsgálva kiderült, hogy ezek a Pd-Pt klaszterek két
részből állnak, egy Pt-atomokból felépülő magot Pd-atomokból álló „héj" borít, ami
megmagyarázza a nagy szelektivitást. Hasonlóan magas szelektivitást és a kolloid Pd-mal
megegyező aktivitást észleltek a kutatók akkor is, amikor polimerrel védett Pd-Cu klaszterkatalizátoron vizsgálták a ciklookta-l,3-dién hidrogénezését [69]. Fragale és munkatársai
ezüsttel ötvözve a palládiumot azt tapasztalták, hogy az Ag nem befolyásolja a Pd/C és a
Pd/y-A^CE katalizátorok szelektivitását, csak az aktivitás csökkenését idézi elő [70].

2.2.2. A MIBK egylépésű szintézise
A MIBK ipari szempontból fontos vegyület, felhasználása sokrétű. Elsősorban
cellulóz- és gyantabázisú bevonószerek oldószereként hasznosítják, ugyanakkor fémsók
hatékony extrahálószere, valamint gumiantioxidánsok és speciális felületaktív anyagok
nyersanyaga. Az iparban különböző eljárásokkal állítanak elő MIBK-t, melyek közül a
legáltalánosabban használt az acetonból és hidrogénből kiinduló ún. háromlépéses

eljárás

[71] (2.6. ábra).
CH3
l

2H3C-C-CH3

3
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2.6. ábra A MIBK előállítása három lépésben.
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Ennek első lépése az aceton báziskatalizált aldoldimerizációja, melynek eredményeként
diaceton-alkohol (DAA) keletkezik. Bázisként fém-oxidokat, fém-hidroxidokat (Na, K, Ba,
Mg) és ioncserélő gyantát használnak. A következő lépésben a DAA mezitil-oxiddá (MO)
dehidratálódik valamilyen savas katalizátoron, ami lehet kénsav vagy foszforsav. A harmadik
lépés a MO szén-szén kettős kötésének szelektív hidrogénezése Cu- vagy Ni-tartalmú
katalizátoron. Az eljárás bonyolult, működési költsége magas, valamint a katalizátorként
használt folyékony savak és bázisok miatt korróziós problémák is jelentkeznek. A módszer
további hátránya, hogy a DAA képződése termodinamikailag korlátozott, mivel az aceton
dimerizációja egyensúlyi folyamat (393 K hőmérsékleten 20 % az aceton konverziója). Ezen
gondok kiküszöbölésére fejlesztették ki az ún. egylépéses eljárást, amely egy bifunkciós
heterogén katalizátor felhasználásával acetonból és hidrogénből kiindulva egy lépésben
valósítja meg a dimerizációt, dehidratálást és hidrogénezést folyadékfázisban [71] (2.7. ábra).

2H3C-C-CH3
J

||
O

á

+H 2

>•

bifunkciós
katalizátor

CH3
I
H3C— CH— CH2— C— CH3 + H , 0
á

2

II
O

2.7. ábra A MIBK előállítása egy lépésben.

A több feladatot ellátó katalizátor sav- vagy báziscentrumokat, úgymint fém-oxidokat [72,
73], cirkónium-foszfátot [74, 75], zeolitokat [76, 77], ioncserélő gyantát [78], hidrotalcitot
[79], valamint fémcentrumokat, elsősorban palládiumot és nikkelt tartalmaz. Ezzel az
eljárással 40 % acetonkonverzió mellett 90 % feletti szelektivitással állítható elő MIBK a
353 - 433 K hőmérséklettartományban 10 - 100 atm nyomás mellett. Az eljárás hátránya,
hogy a légkörinél nagyobb nyomás alkalmazása miatt nyomástartó edények használata
szükséges. Ezért az utóbbi időben nagyarányú kutatások indultak olyan katalizátorok
kifejlesztésére, melyek felhasználásával egy lépésben, atmoszférikus nyomáson, gázfázisban
valósítható meg a MIBK előállítása.
A gázfázisú MIBK-szintézis kiinduló pontja az aceton aldolkondenzációja, amely tipikusan
báziskatalizált folyamat, de lejátszódhat savkatalízissel is. A katalizátor jellege döntően
befolyásolja a termékeloszlást. Bázikus katalizátor jelenlétében a fő reakciótermékek a,Ptelítetlen

oxovegyületek

szénhidrogének

nyerhetők

[80-82],
[83],

savkatalízis
Ennek

esetén

megfelelően

a
a

diaceton-alkohol

gázfázisú

mellett

MIBK-szintézisek

katalizátorai sav- vagy báziscentrumokat tartalmaznak a fémcentrumok mellett. A különböző
centrumok együttes jelenléte miatt az aceton és a hidrogén között atmoszférikus nyomáson és
magas hőmérsékleten - a MIBK képződésével párhuzamosan - több mellékreakció játszódik
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le. A mellékreakciók olyan nagy molekulatömegű vegyületek kialakulásához vezethetnek,
amelyek a katalizátor aktivitásának csökkenését eredményezik. A fém- és báziscentrumokat
tartalmazó katalizátorok jelenlétében bekövetkező folyamatokról [84] ad áttekintést a 2.8. és a
2.9. ábra. Először az aceton a báziscentrumokon dimerizálódik, melynek első lépéseként a
fém-oxid felületén adszorbeálódott acetonból enol képződik. Ez utóbbi létezését Sanz és
munkatársai DRIFT spektroszkópiával igazolták [85],
H3CV ^

CH3

H3CV ^

II
0
1

CH2

I
O—H
i <

—Mg—O—

— Mg—O—

2.8. ábra Az aceton tautomériája MgO-on.

Az enol és egy aceton molekula reakciója DAA kialakulásához vezet, amely a gázfázisú
reakció magas hőmérsékletén bomlik és MO keletkezik. A katalizátor fémcentrumain a MO
O

O

OH

?H
DAA

O

1

„

MO
MP

O

O
MIBK

DIBK

2.9. ábra Az aceton + hidrogén reakció során keletkező vegyületek fém- és
báziscentrumokat tartalmazó katalizátorok felhasználása esetén.

szén-szén kettős kötésének telítésével nyerhető a kívánt termék, a MIBK. Az aceton a
báziscentrumokon bekövetkező aldolkondenzáció mellett részt vehet egy másik reakcióban is:
a katalizátor fémcentrumain karbonilcsoportjának hidrogéneződésével propán-2-ol (2P)
képződhet. Hasonló átalakuláson megy keresztül a MIBK és így 4-metilpentán-2-ol (MP)
alakulhat ki. A katalizátortól és a reakciókörülményektől

függően kondenzációs és

átrendeződéses lépéseken keresztül nemcsak dimer, hanem trimer

karbonilvegyületek
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keletkezése is lehetséges. A MO egy harmadik aceton molekulával további kondenzációs
reakcióban vehet részt, melynek

eredményeként

foron képződhet

[80], A foronból

intramolekuláris Michael-addícióval izoforon (EF) keletkezhet, amely a fémcentrumokon
részlegesen, vagy teljesen hidrogéneződve 3,3,5-trimetilciklohexanonná (TMCON) és 3,3,5trimetilciklohexanollá

(TMCOL)

alakulhat.

A kívánt

termék,

a MIBK

is további

kondenzációs reakcióban vehet részt, ami diizobutil-keton (DIBK) kialakulásához vezet.
Sav- és fémcentrumok együttes jelenléte esetén az aceton és a hidrogén közötti reakció
mechanizmusát Melo és munkatársai vizsgálták részletesen [86], PtHMFI katalizátor
felhasználása esetén főtermékként MIBK-t és propánt azonosítottak, a melléktermékek 2metilpentán és diizobutil-keton (DIBK) voltak. A reakció részletes ismertetésétől eltekintünk,
mivel

munkánk

során

mi

MgO-hordozós,

tehát

bázikus

centrumokat

tartalmazó

katalizátorokon vizsgáltuk az aceton + hidrogén reakciót.
A MIBK egylépésű,

gázfázisú, báziskatalizált

szintézisére irányuló kutatások

során

alkalmazott katalizátorokat és az elért legnagyobb MIBK-szelektivitás és aceton konverzió
értékeket foglalja össze a 2.3. és a 2.4. táblázat.
2.3. táblázat
Különböző hordozott Ni-katalizátorok aktivitása és szeleküvitása a MIBK
atmoszférikus nyomású, gázfázisú szintézise során.

Ni-tartalom
(%)
7,1
10
1
3
a
b

Hordozó

Konverzió
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MgO
A1203
ALPON3
Mg(Al)Ob
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2.4. táblázat
Különböző hordozott Pd-katalizátorok aktivitása és szelektivitása a MIBK
atmoszférikus nyomású, gázfázisú szintézise során.
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0,2
a
b

Hordozó
MgO
AIPO4-II3
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Mg(Al)0
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Hivatkozás
[91]
[92]
[92]
[90]
[84]

alumínium-foszfát molekulaszita
Si-mal cserélt alumínium-foszfát molekulaszita

A vizsgált katalizátorok hidrogénező feladatot ellátó fémkomponense Pd vagy Ni, a
kondenzációért felelős bázikus hordozók oxidok, keverékoxidok, molekulasziták, alumínium-
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foszfátok. A vizsgálatok eredményeit végigtekintve elmondható, hogy az 5 - 36 %-os
hozammal előállított MIBK mellett a 2P, a DIBK és az IF a leggyakrabban megjelenő
melléktermékek. Sajnálatos módon a két fém hatása a konverzióra és a termékszelektivitásra
csak a Mg(Al)0 [90] hordozót tekintve hasonlítható össze, mivel a többi hordozó esetén nem
született összehasonlító tanulmány. A kutatások eredményei egyöntetűen azt igazolják, hogy a
reakciókörülmények alkalmas megválasztása mellett egy optimális fémcentrum-báziscentrum
arány, illetve ezen centrumok megfelelő elhelyezkedése és a Pd esetén a fémcentrumok
meghatározott mérete szükséges ahhoz, hogy nagy hozammal nyerjünk MIBK-t.
A reakciókörülmények módosítása a térsebesség, a reakcióhőmérséklet és a hidrogén-aceton
arány változtatását foglalja magában. Nagyobb konverzió érhető el a térsebesség
csökkentésével, de ez egyben a MIBK szelektivitásának csökkenését vonja maga után [84, 88,
92], Hasonló eredménnyel jár a hőmérséklet növelése [88, 90, 92], ami azzal magyarázható,
hogy bázikus katalizátoron

magasabb

hőmérsékleten

a kondenzációs

reakciók

a

meghatározók, így a hőmérséklet növelésével a MIBK mellett a többszörös kondenzációval
keletkező vegyületek jelennek meg egyre nagyobb mennyiségben. Kalcinált hidrotalcithordozó (Mg(Al)0) esetén 413 - 433 K felett [90], alumínium-foszfát molekulaszita hordozó
esetén 473 K felett [92] már kb. 50 %-os szelektivitással keletkeznek a C9+ termékek. Egyes
kutatók szerint a konverzió csökkenésével, a MIBK szelektivitás növekedésével és a 2P
mennyiségének jelentős csökkenésével jár, ha nő az aceton mennyisége a reakcióelegyben
[84, 92]. Más vélemények szerint az aceton-hidrogén arány növelése elsősorban a reaktivitást
befolyásolja és a termékeloszlást alig érinti [90],
A fémcentrum-báziscentrum arány módosításának egyik lehetősége a katalizátorok
fémtartalmának változtatása. A vizsgálatok szerint a fémtartalom növelésével párhuzamosan
nő a konverzió és a 2P képződésének szelektivitása, viszont csökken a MIBK és a többszörös
kondenzációval keletkező termékek mennyisége [84, 88, 90, 92],

NÍ/AI2O3

katalizátor esetén

Narayanan és munkatársa azt tapasztalta [88], hogy a 10 %-os fémtartalom a MIBK (ld. 2.3.
táblázat), a 20 % feletti Ni-tartalom pedig a 2P (90 %-os konverzió, 100 % szelektivitás)
képződésének kedvez. Chen és munkatársai feltételezése szerint [90] a nagyobb fémtartalom
esetén azért kerül előtérbe a szén-oxigén kötés hidrogénezése és szorul háttérbe a
kondenzáció, mert a fém agregálódik és beborítja a báziscentrumokat.
A fémcentrum-báziscentrum arány változtatható a báziscentrumok számának és a hordozó
báziserősségének növelésével. Erre ad lehetőséget a Na gőzkondenzációja. Lin és munkatársa
azt tapasztalta [91], hogy Na segítségével növelve a Pd/MgO katalizátor bázicitását nő
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aktivitása (konverzió: 28 % —» 56 %) és megváltozik a termékeloszlás: kevesebb 2P
(szelektivitás: 10 % -> 3 %) és több DLBK keletkezik (szelektivitás: 15 % -> 30 %).
Hasonlóan nagyobb aktivitást és több kondenzációs termék megjelenését tapasztalta Yang és
munkatársa [92], amikor K felhasználásával növelték a SAPO-11 hordozó bázicitását.
Das és munkatársai a Pd részecskemérete és a termékeloszlás közötti érdekes összefüggésre
bukkant Mg(Al)0 keverékoxidon hordozott Pd katalizátoron vizsgálva az aceton + hidrogén
reakciót [84], Megállapították, hogy létezik egy optimális ( 3 - 5 nm) Pd-részecskeméret,
amely esetén a MO szén-szén kettős kötésének telítése gyorsabb, mint akár a szén-oxigén
kötés hidrogénezése, akár a MO és az aceton közötti kondenzációs reakció és ekkor érhető el
a legnagyobb MIBK-szelektivitás. Kisebb (1,4 nm) részecskeméret esetén a MO és az aceton
közötti kondenzációs reakció a jellemző a kettős kötések hidrogénezésével szemben, így a
fótermék IF és TMCON.
Munkám közvetlen előzményének a Szegedi Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszékén a
MIBK egylépésű szintézisére vonatkozó kutatások tekinthetők [93], A Tanszéken az előzetes
vizsgálatok során hét különböző oxidhordozós Cu-katalizátor katalitikus tulajdonságait
tesztelték

impulzus

módszerrel

az

aceton

+ hidrogén

reakcióban.

Az

eredmények

összefüggést mutattak a hordozó oxid bázicitása és a megfelelő oxidhordozós Cu-katalizátor
aktivitása között. A legaktívabb katalizátornak a legbázikusabb hordozó felhasználásával
készült Cu/MgO-katalizátor bizonyult (2.10. ábra).
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2.10. ábra A hordozók és az 5 % Cu/oxid-katalizátorok 2-metil-3-butin-2-ol
bomlásával meghatározott bázicitása és az 5 % Cu/oxid-katalizátorok aktivitása. • A
2-metil-3-butin-2-ol bomlástermékeinek hozama, • a MIBK hozama.

A továbbiakban a fenti eredmények alapján a legjobb katalitikus tulajdonságokat mutató
Cu/MgO-katalizátor felhasználásával részletes vizsgálatok kezdődtek. A vizsgálatok alapját
hat különböző Cu-tartalmú, együttlecsapással és impregnálással készült Cu/MgO-katalizátor
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képezte. A megfelelő katalizátor és a legideálisabb reakciókörülmények megállapításához a
katalizátor készítésének, előkezelésének (a katalizátorprekurzor kalcinálási hőmérséklete, a
hidrogénben

történő

aktiválás

hőmérséklete,

ideje)

és

a

reakciókörülmények

(reakcióhőmérséklet, aceton-hidrogén mólarány, térsebesség) hatását tanulmányozták.
Megállapították, hogy az együttlecsapással készült katalizátorok nagyobb aktivitásúak és
stabilitásúak, mint az impregnálással készült katalizátorok. A 3,46 % Cu/MgO-katalizátor
hidrogénben előkezelve (673 K/l h) nagy és stabil aktivitást és szelektivitást mutatott a MIBK
előállítása

során. A legmegfelelőbbnek talált reakciókörülmények

között (553 K

reakcióhőmérséklet, 0,75 aceton-hidrogén mólarány és 1920 cm3 h"1 g'Vat térsebesség) 60 80 %-os konverzió mellett 60 - 75 %-os szelektivitással biztosította a MIBK előállítását (45 48 % hozam). Ezekre az eredményekre támaszkodva kezdtük vizsgálni a MEBK előállítását
kezdetben csak a gyorshűtéssel és mechanikai ötvözéssel előállított Cu-Mg és Cu/MgO
mintákon, majd kiterjesztettük a vizsgálatokat az azonos módon előállított Pd-Mg ötvözetekre
és Pd/MgO mintákra is.
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2.3. A katalizátorok kémiai jellemzése
Az acetonból kiinduló egylépésü MIBK-szintézis során a katalizátornak kettős
feladatot kell ellátnia: báziscentrumainak biztosítania kell az aceton kondenzációját,
fémcentrumainak pedig a MO szén-szén kettős kötésének hidrogénezését. Az általunk
tanulmányozott Cu-Mg és Cu/MgO minták esetén e két feltétel teljesülését két tesztreakció
igénybevételével vizsgáltuk. A porok bázicitására a 2-metil-3-butin-2-ol bomlási reakciója
segítségével, a fémcentrumok jelenlétéhez köthető hidrogénező/dehidrogénező képességére
pedig a propán-2-ol dehidrogénezése révén következtettünk.

2.3.1. A 2-metil-3-butin-2-ol bomlása
A heterogén katalizátorok sav-bázis tulajdonságainak feltérképezésére Lauron-Pernot
és munkatársai [94] alkalmazták először a 2-metil-3-butin-2-ol bomlását, mint tesztreakciót.
Vizsgálataik szerint a próbamolekula a különböző tulajdonságú aktív centrumokon különböző
átalakulásokon megy keresztül (2.11. ábra).
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2.11. ábra A 2-metil-3-butin-2-ol átalakulása savcentrumokon (a), sav-bázis párok
jelenlétében (b) és báziscentrumokon (c).

A savcentrumok a molekula 3-metil-but-3-én-l-inné történő dehidratálódását és 3-metil-but2-énalt eredményező vázizomerizációját katalizálják. 3-Hidroxi-3-metil-bután-2-on és 3metil-but-3-én-2-on képződése észlelhető sav-bázis párok jelenlétében, báziscentrumokon
pedig a próbamolekula acetonná és acetilénné hasad. További kutatások [95] igazolták, hogy
a tesztreakció a báziscentrumok jellegétől független, tehát Brönsted és Lewis centrumok
kimutatására egyaránt alkalmas.

2.3.2. A propán-2-ol dehidrogénezése
A

propán-2-ol

réztartalmú

katalizátorokon

aceton

képződése

mellett

dehidrogéneződik. Mellékreakcióként a keletkezett aceton továbbalakulhat metil-izobutil-
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ketont eredményezve, illetve bizonyos esetekben a propán-2-ol propénné dehidratálódhat [96]
(2.12. ábra).
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A propán-2-ol átalakulása Cu-katalizátoron.

A reakcióban részt vevő Cu oxidációs állapotát tekintve nincs egyetértés az irodalomban.
Pepe és munkatársai Cu/Al 2 03-on [97], valamint CuO/ZnO-katalizátoron és CuO-on [98]
vizsgálva a propán-2-ol dehidrogénezését lineáris összefüggést találtak a reakció sebességi
állandója és a fém Cu felülete között: a dehidrogénezés sebessége a fém Cu-felület
növekedésével nőtt. Cunningham és munkatársai szerint viszont az átalakuláshoz különböző
oxidációs állapotú Cu-formák együttes jelenléte szükséges [99], Az utóbbi megállapítást
támasztják alá Katona és munkatársa vizsgálatai, akik HF-oldattal előkezelt Cu-Zr és Cu-Ti
ötvözeteken vizsgálva a propán-2-ol dehidrogénezését abban az esetben tapasztaltak nagy
dehidrogénező aktivitást, ha a Cu mind oxid, mind pedig fémes állapotban együtt volt jelen a
felületen [100],
A dehidrogénezés mechanizmusának feltérképezésére irányuló vizsgálatok szerint a reagáló
alkohol az oxigén nemkötő elektronpárján keresztül adszorbeálódik egy fémcentrumon [101]
(2.13. ábra).
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2.13. ábra A propán-2-ol dehidrogéneződésének mechanizmusa.

Az adszorpció következtében meggyengült O-H kötés felhasadásával felületi alkoxidcsoport
és hidrogén keletkezik, ami a felületen jelen lévő oxigénen adszorbeálódik. A termék
oxovegyület az alkoxid a-helyzetü hidrogénjének lehasadásával keletkezik, amely egy
további Cu-atom jelenlétét igényli.
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A reakció kinetikáját tanulmányozva Han és munkatársai megállapították, hogy a felületen
legnagyobb mennyiségben jelenlévő átmenetitermék az alkoxid (felületi borítottsága eléri a
0,99 értéket), és a sebességmeghatározó lépés a felületi alkoxid a-helyzetű hidrogénjének
eliminációja, amely szabad Cu-atomok jelenlétét igényli. Kis parciális hidrogénnyomás esetén
a felületi szabad

Cu-atomok

száma növekszik a hidrogén parciális

nyomásának

növekedésével, ami a reakciósebesség növekedéséhez vezet. Tehát, bár termodinamikai
szempontból a reakció számára kedvezőtlen a hidrogén, jelenléte mégis növelheti a
reakciósebességet [102].
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3. KÍSÉRLETI RÉSZ
3.1. Felhasznált anyagok
3.1.1. A katalizátorok előállítása
Az

ötvözetszalagok

olvadék-gyorshűtéssel

készültek

argon

védőatmoszféra

alkalmazásával a KFKI Szilárdtestfizikai Kutatóintézetének Fémkutatási Osztályán. Az
előállítás során a henger kerületi sebessége 30 m s"1 volt.
Az ötvözetek katalitikus tulajdonságainak összehasonlításához használt Pd-fólia az amorf
ötvözetszalagokkal megegyező módon készült.
A porok előállítása mechanokémiai aktiválással történt Spex-Mixer Mill készülék
segítségével (Mod. 8000) rozsdamentes acéledény és acélgolyók felhasználásával, argon
atmoszféra alkalmazásával Olaszországban, a Sassari Egyetemen. Az önfenntartó szintézisek
során a malom hőmérsékletében bekövetkező változások követése a malom külső falára
erősített Pt termométer segítségével történt.

3.1.2. A felhasznált anyagok, gázok származása, tisztasága
Az M-Mg, M/MgO (M = Cu, Pd) minták előállítására szolgáló kiindulási anyagok az
alábbiak voltak: Cu-por (Aldrich, 99,5 % tisztaságú), Cu20-por (Aldrich, 97 % tisztaságú),
CuO-por (Aldrich, 97 % tisztaságú), Pd-por (Alfa, 99,9 % tisztaságú), PdO-por (Aldrich,
99,999 % tisztaságú), Mg-por (Alfa, 99,8 % tisztaságú) és MgO-por (Aldrich, 99 %
tisztaságú).
A Pd-tartalmú ötvözetek legalább 99,9 % tisztaságú Pd, Zr, Si, Cu felhasználásával készültek.
Az ötvözetek katalitikus tulajdonságainak vizsgálatához a következő anyagokat alkalmaztuk:
fenilacetilén (Aldrich), ciklookta-l,3-dién (Aldrich), w-heptán (Reachim, P2Os-on szárított,
frissen desztillált), pent-l-in (Aldrich), pent-2-in (Fluka), propán-2-ol (Reanal), aceton
(Reanal). Tisztaságuk 99 % volt, amit gázkromatográffal ellenőriztünk.
A Cu/MgO minták bázicitásának meghatározása 99 % tisztaságú 2-metil-3-butin-2-ollal
(Fluka) történt.
A HF-os előkezeléshez Carlo Erba HF-ot használtunk.
A gázfázisú és folyadékfázisú mérésekhez elektrolitikus úton előállított, Pd-membrános
tisztítással nyert hidrogént vettünk igénybe. Az átáramlásos mérések nagy tisztaságú
hidrogénben

(Linde,

99,98

%)

és

héliumban

(Linde,

99,99

%)

történtek.

A

hőmérsékletprogramozott redukcióhoz 11 % hidrogént tartalmazó argont alkalmaztunk.
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A Cu°-felület meghatározásához szükséges N 2 0-ot (BVK, 95 % tisztaságú) használat előtt
cseppfolyós N2-nel történő kifagyasztást követő elpárologtatással oxigénmentesítettük.

3.2. Vizsgálati módszerek, készülékek
3.2.1. Az előkezelések
A HF-os aktiváláshoz 0,01 M, illetve 0,035 M HF-oldatot használtunk, a minták
előkezelésének időtartama 15 és 60 perc volt. A HF-os oldás után a mintákat desztillált vízzel
mostuk és infravörös lámpa alatt szárítottuk.
Az amorf ötvözetek oxidációját és hidrogénes aktiválását PED (parciális-integrálisdifferenciális) hőmérsékletszabályozóval ellátott átáramlásos csőreaktorban végeztük. A
gyorshűtéssel és mechanikai ötvözéssel készült két és három komponensű Pd-tartalmú amorf
ötvözetek oxidációja 10 cm3 min"1 sebességgel áramló oxigénben, 573 K-en, 3, 6, 12 és 25
órás időtartamokkal történt. A különböző mechanokémiai eljárásokkal nyert Pd-Mg és
Pd/MgO porokat 673 K hőmérsékleten 10 cm3 min"1 levegőáramban 4 h időtartamig
oxidáltuk. A hidrogénes aktiváláshoz 10 cm3 min*1 sebességgel áramló hidrogént használtunk
573 K-en, 3 órás időtartammal.

3.2.2. A katalizátorok jellemzése
3.2.2.1. Fizikai módszerek
Differenciális pásztázó kalorimetriát használtunk az ötvözetek termoanalitikai
vizsgálatához. A méréseket Perkin-Elmer DSC-2, illetve DSC-7 típusú készülékekkel
hajtottuk végre. A 7 - 8 mg tömegű minták felfűtési sebessége 20 K min"1 volt, a
hőmérsékletprogramot általában a 373 - 900 K hőmérséklettartományban regisztráltuk.
Tekintettel a magas hőmérsékletre, a méréseket grafit mintatartóban végeztük.
A röntgendiffrakciós vizsgálatok Siemens D500 diffraktométer segítségével történtek, CuKa
sugárzás felhasználásával Olaszországban, a Sassari Egyetemen. Az atomegyüttesek
méretének meghatározásához a Rietveld-módszert használták [103, 104].
A röntgenfotoelektron spektroszkópiai vizsgálatok KRATOS XSAM 800 készülékkel
MgKaj:2 (1253,6 eV) gerjesztéssel történtek az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és
Környezetkémiai Kutatólaboratóriumában. A háttérnyomás kevesebb, mint 10"7 Pa volt. A
spektrumokat a szénhidrogén-típusú szén Cls vonalára (284,6 eV) vonatkoztattuk. A
spektrumok kiértékelését a Vision 2000 és XPS MultiQuant programok [105, 106]
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segítségével végezték, felhasználva a kísérletileg meghatározott fotoionizációs keresztmetszet
adatokat [107] és a Reilman szerinti aszimmetria paramétereket [108],
Elektron mikroszonda analízissel történt a Pd-tartalmú minták morfológiájának és a
komponensek eloszlásának vizsgálata, electron microprobe CAMERA SEMPROBE SU30,
WDS/EDS (hullámhossz/energiadiszperziós spektrometria) lehetőséget biztosító készülék
segítségével Lengyelországban.
Optikai

mikroszkóppal

vizsgáltuk

az

előkezelések

hatására

az

ötvözetszalagok

morfológiájában bekövetkező változásokat, 200-szoros nagyítást alkalmazva, az SZTE
Ásványtani Tanszékén.
A

mikro kalorimetriás

vizsgálatokat

298 K

hőmérsékleten

LKB

2107

izoterm

mikrokaloriméter felhasználásával hajtottuk végre az SZTE Kolloidkémiai Tanszékén. A
kaloriméterhez

kapcsolódó

olajdiffuziós

és

rotációs

vákuumpumpákkal

ellátott

vákuumrendszerben a nyomást Penning és Piráni vákuummérővel követtük. A kalorimetriás
méréseket megelőzően a mintákat 353 K hőmérsékleten 80 Torr Eb-ben 20 percen keresztül
kezeltük elő. A mikrokalorimetriás vizsgálatok során a kaloriméter adszorpciós cellájában
elhelyezett mintára lépésről lépésre növekvő mennyiségű hidrogént engedtünk mindaddig,
amíg

a minta

hidrogénnel

telítődött.

A hidrogénadagok

nyomását

1-760 Torr

méréstartományú membrán manométer segítségével állítottuk be. A deszorpciót a nyomás
fokozatos csökkentése révén idéztük elő. A hidrogénszorpciót/deszorpciót kísérő hőeffektusra
vonatkozó adatgyűjtést egy, a kaloriméterhez csatlakoztatott számítógép végezte. A térfogati
munkát Ar segítségével határoztuk meg.
Az eredeti, a HF-oldattal előkezelt, valamint az oxidált Pd2sZr7s minták fajlagos felületének
meghatározása N2-adszorpcióval, Micromeritics Gemini 2375 automata gázadszorpciós
készülék segítségével történt a JATE Kolloidkémiai Tanszékén. A HF-oldattal kezelt Pd2sZr75
minta hidrogénszorpciós izotermáját ugyanezzel a készülékkel határoztuk meg.
3.2.2.2. Kémiai módszerek
Az M-Mg és M/MgO (M = Cu, Pd) katalizátorok bázicitását az aceton
báziscentrumokon bekövetkező kondenzációs reakciójával jellemeztük. A vizsgálatokat a
MIBK szintéziséhez és a propán-2-ol dehidrogénezéséhez használt átáramlásos rendszerben
hajtottuk végre az ott alkalmazott gázkromatográfot és elválasztást igénybe véve. A
vizsgálatok előtt a 100 mg tömegű mintákat 573 K hőmérsékleten 10 cm3 min'1 sebességű
héliumban 60 percen keresztül kezeltük elő. Az előkezelést követően az 573 K-en 10 cm3
min'1 He-áram és 0,02 cm3 h"1 acetonadagolás mellett a kondenzáció eredményeként
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keletkező MO mennyiségét mértük. A minták bázicitását az aceton konverziójával
jellemeztük.
Az Cu/MgO porok bázicitásának jellemzéséhez a 2-metil-3-butin-2-ol bomlási reakcióját is
vizsgáltuk impulzus módszerrel. A bázicitásmérés előtt a 10, illetve 50 mg tömegű mintákat
573 K hőmérsékleten előkezeltük, először 30 cm3 min'1 H2-ben 60 percen keresztül, majd 30
cm3 min"1 sebességgel áramló He-ban 30 percen át. Az így előkezelt katalizátorokra 473 K
hőmérsékleten 20 cm3 min"1 He-áram mellett adagoltuk a 4, illetve 1 pl térfogatú 2-metÜ-3butin-2-ol impulzusokat. A próbamolekula bomlásával keletkező azonos mennyiségű aceton
és acetilén elválasztása 15 % PEG 20M töltetes kolonnán történt. Az 5 impulzus átlagából
számított 2-metü-3-butin-2-ol konverziójával jellemeztük a minták bázicitását.
A katalizátorok Cu°-felületének meghatározásához a N 2 0 Cu-atomokon lejátszódó bomlási
reakcióját alkalmaztuk [109, 110]. A vizsgálatokat minden alkalommal 30 perc időtartamú
redukció előzte meg 563 K hőmérsékleten 20 cm3 min"1 H2-áramban. A bomlási reakciót
impulzus módszerrel, 363 K hőmérsékleten hajtottuk végre és a felszabaduló N2-t
gázkromatográf segítségével CHROMOSORB 101 töltetes kolonnán szobahőmérsékleten
detektáltuk. A rézfelület kiszámításánál 1,46 x 1019 atom m"2 felületi sűrűséget vettünk
figyelembe.
A hőmérséklet programozott redukciót eredeti, illetve előzetesen oxidált (473 K/30 perc/10
cm3 min"1 levegő) Cu-Mg és Cu/MgO mintákon hajtottuk végre. A 20 mg tömegű minták
redukcióját 10 cm3 min"1 sebességgel áramló, 11 % H2-t tartalmazó argonban, a 298 - 843 K
hőmérséklettartományban 10 K min"1 lineáris hőmérsékletprogram mellett vizsgáltuk
hővezetőképességi detektorral felszerelt Carlo Erba FraktovapG gázkromatográf segítségével.
A minták CuO-tartalmára CuO-dal történő kalibráció alapján következtettünk.
A Cu-Mg ötvözetek hőmérséklet programozott redukciója során a minták felületét elhagyó
gázelegy összetételét az SZTE Radiokémiai Tanszékén vizsgálták Balzers QMS200
tömegspektrométerrel.
A propán-2-ol dehidrogénezését folyamatos átáramlásos rendszerben valósítottuk meg. A
reakciót megelőző előkezelés 10 cm3 min"1 áramlási sebességű hidrogénben történt, miközben
a katalizátor hőmérsékletét 573 K-re emeltük. A propán-2-ol dehidrogénezését 150 mg
tömegű katalizátorok felhasználásával 573 K hőmérsékleten, 10 cm3 min"1 H2-áramban,
propán-2-ol-hidrogén = 0,03 arány mellett vizsgáltuk.
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3.2.3. Katalitikus vizsgálatok
3.2.3.1. A folyadékfázisú

hidrogénezd

rendszer

A fenilacetilén és a ciklookta-l,3-dién folyadékfázisú hidrogénezéséhez atmoszférikus
nyomáson működő sztatikus hidrogénező készüléket használtunk. A 3.1. ábrán látható a
berendezés vázlatos rajza. A reakcióelegyet és a 20 mg amorf ötvözet adott körülmények
1

vákuum -

között

H,

történő

előkezelésével

kapott

tömegű katalizátort házi gyártmányú 2800
fordulat min"1 fordulatszámú keverővel
kevertettük

(1).

Az

oldószer

reaktánsok

bemérését,

és

valamint

a
a

mintavételt a reaktor (2) oldalán található,

(4)

szeptummal

zárható

oldalcsonkon

(3)

keresztül valósítottuk meg. Szilikonolajjal
töltött
tartottuk
3.1. ábra
Az atmoszférikus
folyadékfázisú
hidrogénezésekhez
készülék vázlatos rajza.

nyomású,
használt

manométer
állandó

(4)
értéken

segítségével
a

rendszer

nyomását. A katalitikus méréseket minden
alkalommal H 2 -gázban történő redukció
előzte meg. Ennek során a katalizátort 30

percig atmoszférikus nyomású H 2 -ben redukáltuk a reaktorban, majd a keletkező vizet a
rendszerhez csatlakoztatott vákuumpumpa segítségével eltávolítottuk. Az így kapott redukált
katalizátorhoz hozzáadtuk a 900 pl térfogatú oldószert és további 30 percig 1 atmoszféra
nyomású H 2 -ben kevertettük. Az előkezelés után 100 pl kiindulási anyagot juttatunk a
reaktorba és a keverő indításával indítottuk a reakciót. Az oldószert és a kiindulási anyagokat
közvetlenül

a reakció

előtt

bázikus

Al 2 03-ot

tartalmazó

rövid

kolonnán

történő

kromatografálással peroxidmentesítettük.
A folyadékfázisú hidrogénezés során a kromatográfiás analízishez Carlo Erba FractovapG
hővezetőképességi detektorral felszerelt gázkromatográfot használtunk. A fenilacetilén
hidrogénezésekor a reakcióelegy komponenseinek elválasztása 413 K hőmérsékleten, 1,2 m
hosszú CWAX 1000 töltetes kolonnán történt. A ciklookta-l,3-dién hidrogénezésekor a
termékelegy elválasztását 373 K hőmérsékleten, 1,5 m hosszú CWAX 1000 töltetes kolonnán
valósítottuk meg. Mindkét elválasztásnál hidrogén vivőgázt alkalmaztunk.
A kromatográfiás mérések kiértékelése a tiszta anyagokkal végzett kalibráció alapján,
DataApex Chromatography Station for Windows 1.5 számítógépes program segítségével
történt.
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3.2.3.2. A sztatikus cirkulációs

rendszer

A pent-l-in és a pent-2-in gázfázisú hidrogénezését sztatikus cirkulációs rendszerben
hajtottuk végre. A 3.2. ábrán látható a 148,2 cm

térfogatú, olajdiffúziós és rotációs

vákuumpumpákkal felszerelt rendszer vázlatos rajza.

3.2. ábra A sztatikus cirkulációs rendszer vázlatos rajza.

A reaktánsokat a hidrogéntároló gömbökből (1) és a mintatartó edényből (2) mértük be a
felületén szilikonolajat tartalmazó higanymanométer (3) segítségével. Valamennyi kísérlet
során

a

rendszer

nyomását

argonnal

760

Torr-ra

egészítettük

ki.
m

A

gázelegyet
<3

elektromágneses cirkulációs pumpa (4) cirkuláltatta a rendszerben. A mintavételt 3,8 cm
térfogatú mintavevő hurokkal („loop") (5) valósítottuk meg, ami lángionizációs detektorral
felszerelt Carlo Erba Fraktovap 2150 kromatográfhoz csatlakozott. A reakciótermékek
elválasztását 413 K hőmérsékleten 50 m hosszú AI2O3/KCI kapilláris kolonna segítségével
hajtottuk végre. A katalizátor Pyrex üvegből készült reaktorban

(6)

üvegszinteren

helyezkedett el. A reaktor fűtését Thermocont 501 hőmérsékletszabályozóval szabályozott
házi készítésű kályha (7) biztosította.
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Minden katalitikus mérést megelőzően a rendszert vákuum alá helyeztük, majd a katalizátort
150 Torr hidrogénben 423 K hőmérsékleten 30 percen keresztül redukáltuk. A redukció alatt
bemértük a rendszer reaktortól elválasztott részébe a reaktánsokat és 15 percig cirkuláltattuk
az elegyet. A 30 perces redukció után a reaktort a kívánt hőmérsékletre hűtöttük, vákuum alá
helyeztük, majd az Ar-nal 760 Torr nyomásúra kiegészített reakcióelegyet bevezettük a
reaktorba.
A pent-l-in és a pent-2-in gázfázisú hidrogénezésekor a katalizátorok mennyiségét úgy
választottuk meg, hogy Pd-tartalmuk megegyezzen, ami számszerűsítve annyit jelent, hogy
4 mg Pd-Zr és 4,3 mg Pd-Cu-Zr ötvözeteket alkalmaztunk. A katalitikus reakciókat 313 K 373 K hőmérséklettartományban 10-100 Torr pentin parciális nyomás mellett hajtottuk végre.
A kompetitív hidrogénezés során 313 K hőmérsékleten 5 Torr pent-l-in, 5 Torr pent-2-in és
20 Torr hidrogén elegyét vizsgáltuk.
A Pd-Zr katalizátor újraaktiválására irányuló kísérleteket 333 K hőmérsékleten 10 Torr pentl-in és 20 Torr hidrogén felhasználásával valósítottuk meg. Az újraaktiválásra vonatkozó
vizsgálatok során az első reakciót megelőző 423 K/30 min/150 Torr H2 és az általános 333
K/30 min/vákuum előkezelés mellett a következő aktiválási eljárásokat alkalmaztuk: I: 423
K/30 min/vákuum, II: 423 K/30 min/150 Torr H2, III: 423 K/60 min/300 Torr H2, IV: 523
K/30 min/vákuum, V: 613 K/30 min/150 Torr H2.

3.2.3.3. A folyamatos

átáramlásos

rendszer

A propán-2-ol dehidrogénezése és a MIBK egy lépésben történő előállítása
gázfázisban, folyamatos átáramlásos rendszerben történt. A 3.3. ábrán látható a berendezés
vázlatos rajza.
(1)

He —•

1

p i
I

(3)

m

(6)

H,
(4)

r

'

1—igga
n~i,_i

3.3. ábra A folyamatos átáramlásos rendszer vázlatos rajza.
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Az acetont és a propán-2-olt állítható sebességű infúziós pumpa (1) segítségével adagoltuk.
Elpárologtatásuk 353 K hőmérsékleten, rozsdamentes párologtató patron (2) felhasználásával
történt. Az elpárologtatott kiindulási anyagokat Aalborg, CFM17 tömegáramszabályozóval
(3) adott sebességre beállított és összekevert H2-He gázelegy juttatta a reaktorba. A katalizátor
előkezeléséhez szükséges hidrogént egy szelep (4) segítségével vezettük a rendszerbe. A
gázáram irányát fűthető házban elhelyezkedő szelepekkel (Szl, Sz2 és Sz3) szabályoztuk. Az
Szl szeleppel változtattuk, hogy a H2, vagy a reakcióelegy kerüljön a reaktorba, így a levegő
kizárásával tudtuk az előkezelés után a reakciót elindítani. A gázelegyek az Sz2 szelep
segítségével jutottak a számítógéppel vezérelt Sz3 mintavevő szelephez. Az Szl és Sz2
szelepek lehetőséget adtak arra, hogy az előkezelés alatt állíthassuk be a reakcióhoz szükséges
H2 + He gázelegy áramlási sebességét. A reaktoron (5) áthaladó gázelegyből az automatikus
mintavételt pneumatikus mintavevő egység végezte a fűthető házban elhelyezkedő mintavevő
hurok („loop") (6) segítségével. A reaktor egy Pyrex üvegből készített 8 mm átmérőjű
mikroreaktor volt, amelyben a katalizátor üvegszinteren helyezkedett el. A reaktor fűtését házi
készítésű kályha biztosította. Hőmérsékletmérésre egy, a reaktorba nyúló termoelem szolgált,
amely hőmérsékletszabályozóhoz csatlakozott (1600 series, Love Controls Corp.). A
gázkromatográfiás analízishez Shimadzu GC8A hővezetőképességi detektorral ellátott
gázkromatográfot használtunk. Az elválasztás CWAX 20M töltetes kolonnán, 393 K
«j

1

hőmérsékleten, 30 cm min" áramlási sebességű He vivőgázban történt. A mintavétel
szabályozását és a kromatográfiás adatgyűjtést DataApex Chromatography Station for
Windows 1.5 számítógépes program segítségével végeztük.
A katalizátorokat a reakció előtt minden alkalommal előkezeltük. A Cu-tartalmú
katalizátorokat 573 K hőmérsékleten, a Pd-tartalmú porokat 673 K hőmérsékleten 60 percig
30 cm3 min"1 H2-áramban redukáltuk.
A MIBK egylépésű szintézise 150 mg tömegű minták felhasználásával az alább feltüntetett
körülmények között történt.
Cu-tartalmú porok (a Cu3Mgg7. a CuisMggs és a 3 % Cu+MgO kivételével]:
hőmérséklet = 553 K; áramlási sebesség = 8 cm3 min"1; aceton/hidrogén = 0,55;
hélium/hidrogén = 3.
CmMgo?:
hőmérséklet = 573 K; áramlási sebesség = 10 cm3 min"1; aceton/hidrogén = 0,017.
CuisMggs. 3 % Cu+MeO:
hőmérséklet = 573 K; áramlási sebesség = 10 cm3 min"1; aceton/hidrogén = 0,03.
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Oxidált (673 K/4 h/10 cm3 min'1 levegői Pd^Me«». PdisMg^:
hőmérséklet = 473 K; áramlási sebesség = 8 cm3 min'1; aceton/hidrogén = 0,2;
hélium/hidrogén = 1.
Oxidált (673 K/4 h/10 cm3 min'1 levegő] (PdOJnMe«?:
hőmérséklet = 473 K; áramlási sebesség = 8 cm3 min"1; aceton/hidrogén = 0,37;
hélium/hidrogén =1,67.
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4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
4.1. A Pd-tartalmú ötvözetek
Mint ahogy a bevezetőben említettük, az amorf ötvözeteket elsősorban katalizátor
prekurzorként alkalmazzák, mivel az eredeti állapotukban általában kis aktivitású ötvözetek
különböző előkezelések réven aktív és szelektív katalizátorokká alakíthatók. Ennek
ismeretében az általunk vizsgált, gyorshűtéssel és mechanikai ötvözéssel előállított két és
három komponensű Pd-tartalmú amorf ötvözeteket különböző, az irodalom alapján választott
aktiválási eljárásoknak vetettük alá. Az előkezeléseknek az ötvözetek tömbfázisára, felületére
és hidrogénszorpciós tulajdonságaira gyakorolt hatását DSC-, XRD-, XPS, EMPAmódszerrel, optikai mikroszkóppal és mikrokaloriméterrel követtük. Az ötvözetek katalitikus
tulajdonságait fenilacetilén és ciklookta-l,3-dién folyadékfázisú, valamint pent-l-in és pent-2in gázfázisú hidrogénezése során tanulmányoztuk.
A Pd-tartalmú ötvözetek összetételét úgy választottuk, hogy az előkezelések hatásán kívül
lehetőség nyíljon annak vizsgálatára, hogy az előállítás módja, a Pd mellett a Cu jelenléte és a
katalitikus szempontból inaktív komponens anyagi minősége hogyan befolyásolja a
katalitikus tulajdonságokat.

4.1.1. A Pd-tartalmú ötvözetek szerkezete
A két és három komponensű Pd-tartalmú minták gyorshűtéssel és mechanikai
ötvözéssel készültek. Az irodalmi bevezetőben már utaltunk arra, hogy ez az amorf ötvözetek
előállítására is alkalmas két eljárás különböző formájú ötvözeteket eredményez. A Pd2sZr7s,
Pd22Cu,oZr68 és a Pd72CuioSiis képletekkel jelölt, az elemi fémek olvadékának gyors
hűtésével készült fémüvegek 30-50 pm vastagságú és 2 mm szélességű szalagok. Az elemi
fémek keverékének őrlésével (mechanikai ötvözésével) nyert Pd2sZr7s, Pd25CuioZr65, PdgoSi2o
és Pd72CuioSii8 képletekkel jelölt ötvözetek pedig porok.
Az XRD-mérések eredményei alapján valamennyi szalag amorfnak tekinthető eredeti (as
received) állapotában, a Pd2sZr75 szalag kivételével. A 4.1. ábrán látható röntgendiffraktogram
szerint ugyanis ez az ötvözet csak részben amorf szerkezetű, a szalag röntgendiffraktogramján
az amorf ötvözetekre jellemző széles, elnyúló csúcshoz hozzáadódva az intermetallikus PdZr2
éles jelei is azonosíthatók. A 4.2. ábrán az eredeti porok diffraktogramjait tüntettük fel,
melyeken az elnyújtott csúcsok a minták amorf szerkezetét bizonyítják.
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4.1. ábra Az eredeti Pd25Zr75 szalag röntgendiffraktogramja.
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4.2. ábra
Az eredeti porok röntgendiffraktogramjai. a) Pd25Zr75, b) Pd25CuioZr65,
c) Pd80Si20, d) Pd72Cu10Sii8.

Mivel az amorf állapot termodinamikailag instabil, az amorf ötvözetek adott körülmények
között átkristályosodnak. A kristályosodás állandó sebességű, folyamatos hevítés alkalmával
adott hőmérsékleten következik be, ami differenciális pásztázó kalorimetriával követhető. A
4.3. ábrán néhány ötvözet DSC-görbéje látható, melyeken megjelennek az amorf ötvözetekre
jellemző átkristályosodási csúcsok.
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4.3. ábra Néhány eredeti ötvözet DSC-görbéje. a) Pd25Zr75 szalag, b) Pd2sZr75 por,
c) Pd 22 Cui 0 Zr 68 szalag, d) Pd25CuioZr65 por, e) Pd72Cu10Sii8 szalag.

Az irodalom szerint a Pd25Zr75 szalag (4.3.a ábra) kristályosodásának eredményeként két
fázis, PdZr2 és a-Zr (0,1 atom % Pd és Zr szilárd oldata) alakul ki [4], A DSC-vizsgálatok
után készült XRD-mérések szerint a Pd22CuioZr68 szalag DSC-görbéjén (4.3.c ábra)
megjelenő csúcsok PdZr és CuZr2 kristályos fázisok kialakulásának felelnek meg. A
Pd72CuioSii8 szalag DSC-görbéjén látható egyetlen csúcs (4.3.e ábra) polimorf vagy
eutektikus kristályosodásra utal.
Az ex situ végzett XPS-mérések tanúsága szerint a levegőn tárolt és katalizátorként ebben az
állapotában felhasznált ötvözetek felületének összetétele jelentősen eltér a tömbfázis elméleti
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összetételétől.

Az

ok

a

felület

oxigén-

és

szénszennyeződésében,

valamint

az

ötvözetkomponensek felületi szegregációjában keresendő. (Ez utóbbi egyébként általánosan
jellemző az amorf ötvözetekre.) Mint ahogy a 4.1. táblázatban is látható pl. a Pd25Zr75 és a
Pd22CuioZr68 szalag külső oldalán alacsony Pd-koncentráció és Cu-feldúsulás tapasztalható.
4.1. táblázat
A Pd25Zr75 és a Pd22Cui0Zr68 ötvözetszalag XPS segítségével meghatározott felületi
összetétele (atom %).

Pd
elméleti összetétel
eredeti
HF-os kezelés utánb

Pd25Zr75

Cu

25
0,5 (3)a
0,5 (2,9)

0
0
0

Zr

O

C

75
16,1 (97)
16,7 (97,1)

46,6
44,9

36,9
37,8

42,3
35,3

39,7
47,3

22
elméleti összetétel
10
68
eredeti
0,7 (3,9)
3,1 (17,1) 14,3 (79)
1,8(10,3)
HF-os kezelés utánb
4,8 (27,4) 10,9 (62,3)
a
A zárójelben az ötvözetkomponensek relatív mennyisége található.
b
298 YJ10 min/0,01 M HF.
Pd22CuioZr68

Az ötvözetszalagok két oldalának felülete a melt-spinning technikával (6. oldal) előállított
fémüvegekre jellemző, eltérő morfológiai sajátosságokkal bír [111, 112]. A 4.4. ábrákon az
eredeti Pd2sZr75 szalag felületéről optikai mikroszkóp segítségével készült fényképeket
mutatjuk be.
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4.4.a ábra Az eredeti Pd25Zr75 szalag belső
oldaláról optikai mikroszkóp segítségével
készült fénykép.

4.4.b ábra Az eredeti Pd25Zr75 szalag külső
oldaláról optikai mikroszkóp segítségével
készült fénykép.

Az ábrán látható, hogy az ötvözet egyik (belső) oldalát a szalag szélével párhuzamos
kiemelkedések borítják. Ezt a mintázatot az előállítás során a gyorsan forgó henger és a
szilárduló ötvözet közé "beszoruló" inert (Ar) atmoszféra hozza létre. Az ötvözet másik
(külső), a hengerrel nem érintkező oldalán a barázdák nem fedezhetők fel. A belső oldalon
megfigyelhető kiemelkedések-bemélyedések

nem

befolyásolják a fémüvegek fajlagos

felületét, ami közelítőleg a geometriai felülettel egyezik meg, kb. 0,2 m2 g"1.
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A

különleges

barázdált

morfológia

ellenére

a

szalagok

belső

oldalán

is

az

ötvözetkomponensek teljesen homogén eloszlása a jellemző. Ezt illusztrálják a 4.5. ábrán
látható, a Pd22CuioZr68 ötvözet összetevőinek eloszlását érzékeltető elektron mikroszonda
analizátorral készült felvételek. A képek az ötvözet felületén áthaladó irányított elektronáram
által kiváltott, az elemekre (Pd, Cu, Zr) jellemző röntgensugárzás intenzitásának rögzítésével
készültek. A felvételeken a fehér pontok az adott elem jelenlétét jelzik.

4.5. ábra Az eredeti Pd22CuioZr68 szalag belső oldaláról készült szekunderelektron kép.

Az általunk vizsgált ötvözeteket két különböző, az irodalmi előzmények alapján kiválasztott
előkezelésnek vetettük alá, nevezetesen HF-oldattal történő kezelés és oxidáció révén
próbáltuk az ötvözeteket aktív és szelektív katalizátorokká alakítani. Az irodalmi adatok
szerint ugyanis a Zr- és a Si-tartalmú ötvözetek sikerrel aktiválhatok HF-oldat segítségével,
mivel a HF amellett, hogy eltávolítja az ötvözet felületét borító Zr/ZrO x -, illetve SiC^-réteget,
az ötvözet katalitikus szempontból inaktív komponensének oldásával a felületet is növeli [11,
113-115]. Az oxidáció elsősorban a Zr-tartalmú ötvözetek aktiválására alkalmas eljárás,
amelynek hatása a katalitikus aktivitásra a kutatók feltételezése szerint a fém és a fém-oxid
közötti rendkívül nagy érintkezési felület kialakulásával magyarázható [3]. Az eddigi
ismeretek szerint a módszer kevésbé eredményesen alkalmazható a Si-tartalmú ötvözetek
esetén [11].
A HF-os előkezelést 0,01 M és 0,035 M HF-oldattal 5 és 60 perces időtartammal valósítottuk
meg és 2 %-os hibával tudtuk reprodukálni. A kezelt ötvözeteket az aktiválást kísérő
tömegcsökkenéssel jellemeztük. A Zr-tartalmú ötvözetek esetén a Zr/ZrO x -tartalom oldásával
járó tömegcsökkenés mértékét befolyásolta az előkezelés ideje és az ötvözet előállítási módja:
15 perces előkezelés után kb. 15 % tömegváltozást észleltünk a szalagok és 28 %-ot a porok
esetén. Ezzel szemben a Si-tartalmú ötvözeteket tekintve lényegesen kisebb tömegváltozást
tapasztaltunk: 15 perces aktiválás hatására a szalagok 2 %, a porok 4 % tömegcsökkenést
szenvedtek.
Az aktivált ötvözetek szerkezetét vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a HF-os előkezelés eltérő
hatással van a Zr-tartalmú és a Si-tartalmú ötvözetekre. Az XRD-mérések szerint az aktiválás
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következtében a Zr-tartalmú minták tömbfázisában Pd-szegregáció figyelhető meg (4.6.a
ábra). Ezzel ellentétben a Si-tartalmú ötvözetek az előkezelés után is megőrizték amorf
szerkezetüket (4.6.b ábra).
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Szórásszög, 29 (fok)
4.6. ábra Néhány HF-oldattal (298 K/15 min/0,035 M HF) előkezelt por röntgendiffraktogramja. a) Pd-Cu-Zr, b) Pd-Cu-Si.

Az ötvözetek termoanalitikai vizsgálatának eredményei is a Zr-tartalmú minták mélyreható
szerkezeti változásait igazolják (4.7.a és b ábra). A DSC-vizsgálatokat követő XRD-mérések
szerint a HF-dal kezelt Pd-Zr ötvözetek kristályosodása Pd, PdZr2 és ZrH 2 , az aktivált PdCu-Zr ötvözetek kristályosodása PdZr, CuZr2 és ZrH 2 fázisok kialakulásához vezet.
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4.7. ábra Néhány HF-oldattal kezelt (298 K/15 min/0,035 M HF) ötvözet DSCgörbéje. a) Pd-Zr szalag, b) Pd-Cu-Zr szalag, c) Pd-Cu-Si szalag.

A 4.3.e és 4.7.C DSC-görbék hasonlósága megerősíti azt az XRD-mérések alapján levont
következtetést, miszerint a Si-tartalmú ötvözetek esetén az előkezelés nem okoz észrevehető
szerkezeti változást.
A HF-oldat a Zr-tartalmú ötvözetek Zr/ZrO x -tartalmát oldja, következésképp a Pd-tartalom
növekedését eredményezi. Ezt bizonyítja a Pd-Zr minta példáján keresztül a 4.8. ábra.
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Kötési energia (eV)

Kötési energia (eV)

4.8. ábra A Pd25Zr75 szalag felületéről készült XPS-spektrumok Zr3d (A) és Zr3p,
Pd3d (B) tartományai, a) eredeti Pd25Zr75 ötvözet, b) 553 K/3 h/0 2 kezelés után, c)
298 K/15 min/0,035 M HF kezelés után.

Összehasonlítva a 4.8/Aa és 4.8/Ac, valamint a 4.8/Ba és 4.8/Be görbéket látható, hogy a 298
K/15 min/0,035 M HF kezelés hatására jelentősen csökken a Zr3d jel intenzitása és 335,35 eV
kötési energiánál előtűnnek az eredeti ötvözetben a Zr3p csúcsok által takart Pd3d vonalak.
Enyhébb körülmények között lezajló előkezelés (298 K/10 min/0,01 M HF) ugyan a Pd25Zr75
szalag esetén nem okoz ilyen jelentős változást, viszont a Pd22CuioZr68 ötvözet felületi
összetételét befolyásolja, a Pd mellett a Cu-tartalom növekedését is előidézi (4.1. táblázat).
A 4.9.a és b ábrán látható, hogy a Zr/ZrOx-tartalom kioldása döntően befolyásolta a Pd25Zr75
szalag morfológiáját is, egy merőben új, durván barázdált mintázatot hozott létre a szalag
mindkét oldalán.

4.9.a. ábra A HF-oldattal (298 K/10 min/0,01
M HF) kezelt Pd25Zr75 szalag belső oldaláról
optikai mikroszkóp
segítségével
készült
fénykép.

4.9. b. ábra A HF-oldattal (298 K/10 min/0,01
M HF) kezelt Pd25Zr75 szalag külső oldaláról
optikai mikroszkóp segítségével
készült
fénykép.
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Az érdes felület kialakulása a fajlagos felület növekedésével járt együtt, pl. a 0,035 M HFoldattal 60 percig maratott minta BET-módszerrel meghatározott fajlagos felülete 5,5 m2 g"1
és átlagos pórusmérete 3,2 nm.
Az oxidáció hatását az amorf ötvözetek szerkezetére a Pd25Zr75 szalag esetén tanulmányoztuk
részletesen. Az előkezelést az eredeti ötvözet DSC-görbéjét figyelembe véve (4.3. ábra) 553
K hőmérsékleten hajtottuk végre 3, 6, 12
és 25 órás időtartammal.
ötvözet

Az oxidált

DSC-görbéjén

csökkenő

intenzitású

megjelenő

csúcsok

661

és

800 K-nél arra utalnak, hogy a 3 és a 6
órás oxidáció után az ötvözet még részben
amorfnak tekinthető (4.10.a és b ábra). A
12 órás előkezelés hatására azonban már
csak nyomokban

észlelhető az amorf

szerkezet, ami végül teljesen megszűnik a
25 órás kezelés után (4.10.C és d ábra). A
6 óráig oxidált minta DSC-görbéjén 650 4.10. ábra Az 553 K hőmérsékleten különböző
ideig oxidált Pd25Zr75 szalag DSC-görbéi. a) 3 h,
b) 6 h, c) 12 h, d) 25 h.

800

K

megjelenő

hőmérséklettartományban
elnyúló

csúcs

feltehetően

annak a Baiker és munkatársai [10] által leírt szilárd fázisú redukciónak tulajdonítható, ami a
PdO és a Zr között játszódik le a részlegesen oxidált minták tömbfázisában.
A levegőn történő hevítés a Pd2sZr75 szalag mindkét komponensének oxidációjához vezetett,
PdO és Zr0 2 keletkezett. Ezt igazolja a 4.8. ábra, amelyen többek között a 3 órán keresztül
oxidált Pd25Zr75 ötvözetről készült XPS-spektrumokat tüntettük fel. A 4.8/Ab ábrán 182,7 eVnál jelentkező csúcsot az amorf ötvözet oxidációjakor keletkező Zr0 2 -nak tulajdonítottuk, az
oxidáció következtében kialakuló PdO Pd3ds/2 csúcsa pedig kis váll formájában látható a
4.8/Bb ábrán.
Az előkezelés befolyásolta a fémüveg morfológiáját is. Habár a belső oldal az előkezelés után
részben megőrizte eredeti barázdált mintázatát (4.11.a ábra), a nagyobb nagyításnak
köszönhetően érdekes képződmények halvány nyoma fedezhető fel a felületen. A külső
oldalon számtalan kör alakú kiemelkedés jelent meg (4.1 l.b ábra). Ezek a kör alakú
képződmények az EMPA segítségével végzett vizsgálatok szerint PdO-ból és Zr0 2 -ból állnak.
Kialakulásuk nem járt együtt a fajlagos felület növekedésével.
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4.1 La ábra
Az oxidált (553 K/3 h/0 2 )
Pd25Zr75 szalag belső oldaláról optikai
mikroszkóp segítségével készült fénykép.

4.1 l.b ábra Az oxidált (553 K/3 h/0 2 ) Pd25Zr75
szalag külső oldaláról optikai mikroszkóp
segítségével készült fénykép.

Az amorf ötvözetek és a belőlük különböző előkezelések révén nyert minták szerkezetének
vizsgálata alapján a következő megállapításokat tehetjük.
•

A Zr-tartalmú ötvözetek HF-oldattal történő aktiválása az előkezelés időtartamától függő

arányban

tömbfázisában

részben

amorf,

felületén

Raney-típusú

Pd-katalizátorok

kialakulásához vezet.
•

A Zr-tartalmú amorf ötvözetek szerkezetében drámai változást előidéző HF-os előkezelés

hatására a Si-tartalmú minták szerkezete gyakorlatilag nem változik.
•

A Zr-tartalmú ötvözetek oxidációjával olyan Zr02-hordozott Pd-katalizátorokat hoztunk

létre, melyek tömbfázisa amorf szerkezetű.

4.1.2. A Pd-tartalmú ötvözetek hidrogénszorpciós tulajdonságai
Thomas Graham úttörő munkájának köszönhetően már több mint 130 éve ismert, hogy
a Pd nemcsak adszorbeálja, hanem abszorbeálja is a hidrogént [116]. Az abszorpció első
lépéseként

egy szilárd

oldat, a-PdH

keletkezik.

A hidrogén

parciális

nyomásának

növekedésével nő a H/Pd arány az a-fázisban, majd egy bizonyos hidrogéntelítettség elérése
fázisátmenetet indukál és létrejön a [3-PdH [117, 118], A P-fázis kialakulása módosítja a Pd
állapotát és ebből következően egyes kutatók szerint befolyásolja a Pd hidrogénezési
reakciókban mutatott katalitikus tulajdonságait [37]. Az utóbbi években azonban ezzel
ellentmondó eredmények is napvilágot láttak [35, 119],
A különböző módon előállított Pd-tartalmú amorf ötvözetek vizsgálata során felvetődött a
kérdés, vajon milyen kölcsönhatásba kerülnek ezek az ötvözetek a hidrogénnel, illetve a
különböző

előkezelések

módosítják-e, ha igen, hogyan

a minták

hidrogénszorpciós

viselkedését. A hidrogénszorpciós és mikrokalorimetriás vizsgálatok tárgyául a legegyszerűbb
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összetételű fémüveget, a Pd25Zr75 amorf ötvözetet és a szalag Zr-tartalmának részleges
kioldásával, valamint levegőn történő oxidációjával nyert mintákat választottuk.
Az eredeti Pd25Zr75 amorf ötvözet hidrogénnel való kölcsönhatása során sem volumetrikusan
detektálható hidrogénfelvételt, sem kalorimetrikus jelet nem észleltünk 298 K-en a 0-200
Torr nyomástartományban. A HF-oldattal történő előkezelés (298 K/60 min/0,035 M HF)
révén az ötvözet szerkezetében bekövetkező változások (ld. 41. oldal) azonban módosították
az eredeti ötvözet hidrogénszorpciós viselkedését. A HF-dal kezelt ötvözet esetén ugyanis a
hidrogénfelvétel már 0,5 Torr nyomásnál megkezdődött és még 100 Torr hidrogén parciális
nyomásnál sem fejeződött be (4.12. ábra).

40
60
pH2/Torr
4.12. ábra A hidrogén szorpciós izotermái 298 K hőmérsékleten a HF-oldattal
kezelt (298 K/60 min/0,035 M HF) Pd-Zr ötvözeten.

Az adszorpciós, de még inkább a deszorpciós ágon az 5-15 Torr nyomástartományban az
izoterma

alakján

kismértékben

megállapíthatjuk,

hogy

a

nyomon

kísérleti

követhető

az

körülmények

ot->{3

között

fázisátalakulás,

képződött

P-PdH.

tehát
A

mikrokalorimetriás úton a HF-oldattal kezelt mintára meghatározott integrális szorpciós
entalpiaizotermákat ábrázoltuk a 4.13. ábrán adszorpció és deszorpció során.
90
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4.13. ábra A hidrogén integrális szorpciós entalpiaizotermái 298 K hőmérsékleten a
HF-oldattal kezelt Pd-Zr ötvözeten.
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A görbe alakja és a hiszterézis nagysága hasonló az izotermáéhoz. Érdemes megjegyezni,
hogy a vákuum hatására (10"5 Torr) a hidrogén jelentős része nem távozott el. Ezt a
hidrogénmennyiséget kemiszorpciós úton kötött hidrogénnek tekinthetjük. Az integrális
szorpciós entalpia értéke a p-PdH tartományában a HF-dal kezelt mintánál 47,7 kJ mol"1. Az
irodalomban a nem hordozott Pd p-hidrid fázisára közölt érték a hidrogéntartalomtól függően
27,3 - 46,5 kJ mol"1 tartományban mozog [120], A HF-os előkezelés a Zr-tartalom kioldása
révén a Pd25Zr75 ötvözet összetételét módosította. Annak ismeretében, hogy a kezelés során a
tömegveszteség a kiindulási ötvözetre számítva 36 % volt, a kezelt ötvözet összetétele
Pd4oZr6o-nak adódott. A 100 Torr hidrogén parciális nyomásnál adszorbeált hidrogén
mennyiségét figyelembe véve (4.12. ábra) a hidrogénnel telített ötvözet

összetétele

Pd4oZr6oH3g. Ez 0,95 H/Pd aránynak felel meg, ami lényegesen nagyobb, mint az irodalmi
érték (0,6). Mivel mind az integrális szorpciós entalpia, mind a felvett hidrogén mennyisége
meghaladja az irodalomban közölt, Pd-ra vonatkozó értéket megállapíthatjuk, hogy a Pd
mellett feltehetően a Zr is részt vett a hidrogén szorpciójában.
Az oxidált ötvözet hidrogénnel való kölcsönhatásának vizsgálatakor teljesen más viselkedést
tapasztaltunk, mint akár az eredeti, akár a HF-dal kezelt ötvözet esetén. Az oxidált minta 200
Torr hidrogénnyomásig nem vett fel kimutatható mennyiségű hidrogént, mint ahogy ez a
különböző kezdeti hidrogénnyomásoknál detektált kalorimetriás jeleket bemutató 4.14. ábrán
látható.

4.14. ábra A hidrogén izoterm szorpciós mikrokalorimetriás jelei 298 K hőmérsékleten
az oxidált Pd-Zr ötvözeten.

200 Torr hidrogén parciális nyomásnál azonban sajátos kinetika szerinti effektust észleltünk.
Egy

kb. 400

s időtartamú

kezdeti

szakaszon

gyors,

és

látszólag

telítésbe hajló

46

A Pd-tartalmú ötvözetek hidrogénszorpciós tulajdonságai
hidrogénszorpciót detektáltunk, amely azonban csak indukciós periódusa egy második, sokkal
erőteljesebb hidrogénfelvételnek. A folyamat kb. 10 000 s alatt játszódott le teljesen és 6,85
mmol g"1 hidrogén felvételével járt (4.15. ábra).
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4.15. ábra A fajlagos szorbeált hidrogénmennyiség időfüggése 200 Torr kiindulási
liidrogén parciális nyomáson, 298 K hőmérsékleten az oxidált Pd-Zr ötvözeten.

A hidrogén parciális nyomásának további növelésekor, amint az a 4.14. ábra utolsó görbéjén
látható, 300 Torr környékén csak kis kalorimetriás jelet kaptunk, azaz kismértékű
hidrogénszorpció történt, tehát a minta valószínűleg telítődött hidrogénnel.
A 4.16. ábrán a 200 Torr kiindulási hidrogénnyomás esetén a mikrokalorimetriás görbéből és
a nyomásesésből számított integrális szorpciós entalpiát ábrázoltuk.

M

3

Fajlagos szorbeált mennyiség / mmol g
4.16. ábra A hidrogén integrális szorpciós entalpiaizotennája 200 Torr kiindulási
hidrogén parciális nyomáson, 298 K hőmérsékleten az oxidált Pd-Zr ötvözeten.

Az integrális szorpciós entalpia értéke lényegesen nagyobb, mint a HF-oldattal kezelt mintára
kapott érték, ami alapján feltételezhetjük, hogy az oxidált minta esetén is számolnunk kell
azzal, hogy a Pd mellett a Zr is részt vett a hidrogén szorpciójában.
Mivel a levegőn történő hevítés során a minta tömege a kiindulási ötvözetre számítva 6,5 %kai növekedett, az oxidált ötvözet összetétele a Pd25Zr75039 képlettel adható meg. Ahhoz,
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hogy az ötvözet által felvett nagy hidrogénmennyiséget értelmezhessük, tudnunk kellene,
hogy a megkötött oxigénből mennyi van jelen PdO és mennyi Zr0 2 formájában. Baiker és
munkatársa kutatásai alapján [10] tudjuk, hogy a PdZr 2 ötvözet oxidációjakor mindkét
komponens egyidejűleg oxidálódik (ellentétben pl. a NiZr 2 ötvözettel). Feltételezhetjük tehát
azt,

hogy

az

oxidréteg

összetétele

az

eredeti

összetételt

tükrözi,

azaz

a

(Pd0)5,6(Zr02)i6,7Pdi9>4Zr58)3 képlettel jellemezhető. A hidrogénszorpciós vizsgálat előtt egy
rövid előkezelést (393 K/80 Torr H 2 /20 min) alkalmaztunk a PdO redukálása érdekében,
amely előkezelés a minta összetételét Pd25(Zr02)i6,7Zr58,3 összetételre módosította. A 4.15.
ábra szerint 200 Torr környékén a hidrogénfelvétel teljes lejátszódása után az összetétel
Pd25(Zr02)i6,7Zr58,3Hi39. Ha feltételezzük azt, hogy ebből a Pd által megkötött hidrogén
mennyisége a tiszta Pd esetén tapasztalható H/Pd=0,6 értéknek felel meg, a többi pedig a nem
oxidált Zr által megkötött hidrogén, akkor a képletet a következőképpen alakíthatjuk át:
(PdHo,6)25(Zr02)i6,7(ZrH2)i)58,3. Vegyük észre, hogy jó közelítéssel megkaptuk a ZrH2
hidridösszetételt! Tehát, mint ahogy ezt már az integrális szorpciós entalpia értéke is jelezte, a
Zr is reszt vett a szorpcióban.
Megjegyezzük, hogy mértük azt az ellenkező előjelű hőeffektust is, amely a hidrogénnel
telített ötvözet vákuumba helyezésekor a hidrogén deszorpcióját kíséri. A deszorpció
kezdetben gyors, később igen elhúzódó volt, 3600 s elteltéig 276 J g"1 hőt detektáltunk. Ez az
érték a 4.16. ábrán látható telítési értékkel összehasonlítva arra utal, hogy a hidrogén ezen a
hőmérsékleten csak részlegesen deszorbeáltatható, hasonlóan a HF-oldattal kezelt mintánál
tapasztaltakhoz.
Az adszorpciós-deszorpciós ciklus után a szalag felülete szemmel láthatóan jelentősen
megváltozott, összetöredezett (4.17. ábra).

4.17. ábra A hidrogénszorpció után az oxidált Pd-Zr szalag felületéről optikai mikroszkóp
segítségével készült fényképek.
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A felületről optikai mikroszkóp segítségével készült felvételek bizonyítják, hogy a felületi
oxidréteg megrepedezett, sőt egyes helyeken lepattogzott, így láthatóvá vált az eredeti mátrix.
Ez a szerkezeti változás egy lehetséges magyarázatot kínál az oxidált ötvözet szokatlan
viselkedésére. A 4.14. ábrán szereplő, 200 Torr kiindulási hidrogénnyomáshoz tartozó görbe
kinagyított kezdeti szakaszán látható, hogy a minta azonnal kölcsönhatásba lépett egy
bizonyos hidrogénmennyiséggel. Ez arra utal, hogy az inhomogén, oxidált felületen a Pd egy
része könnyen hozzáférhető a hidrogén számára. Mivel alacsonyabb nyomásokon nem
észleltünk hidrogénszorpciót feltételezzük, hogy a hidrogén diffúziója a minta reduktív
előkezelése során kialakuló, Zr02-ba ágyazódott Pd-klaszterekbe lassú folyamat. A
hidrogénszorpció tehát diffüziókontrollált, így meglehetősen magas kezdeti hidrogénnyomást
igényel. 200 Torr parciális nyomásnál egy ideiglenes telítődés figyelhető meg. Figyelembe
véve azt, hogy a P-PdH kialakulása térfogatnövekedéssel jár feltételezhető, hogy ezalatt a 400
s időtartamú indukciós szakasz alatt olyan feszültségek keletkeztek az oxidrétegben, melyek
annak széttöredezéséhez vezettek. Az így megrepedezett, sőt részben lepattogzott oxidréteg
tette lehetővé azt a 10 000 s időtartamú hidrogénszorpciót, amit az amorf tömbfázis és a
hidrogén közötti kölcsönhatásnak tulajdoníthatunk.
Összefoglalva az eredeti,

a HF-dal

kezelt,

valamint

az oxidált Pd-Zr

minták

hidrogénszorpciója során tapasztaltakat, a következőket állapíthatjuk meg.
•

Az eredeti Pd2sZr75 ötvözet 298 K hőmérsékleten nem lépett kölcsönhatásba a

hidrogénnel.
•

A HF-oldattal kezelt ötvözet hidrogénszorpciója már kis nyomáson megindult és még 100

Torr nyomáson sem fejeződött be teljesen. A kristályos Pd-ra jellemző a—>p fázisátalakulás
nehezen észlelhető.
•

Egészen különleges az oxidált minta viselkedése. A minta felületét borító oxidrétegben

lassú, diffüziókontrollált hidrogénszorpció következett be, amely a felületi oxidréteg
összetöredezésén keresztül lehetővé tette az amorf mátrix és a hidrogén közötti további
kölcsönhatást.
•

Mind a HF-oldattal kezelt, mind az oxidált ötvözet által felvett hidrogén mennyisége és az

integrális szorpciós entalpia meghaladta az irodalomban a Pd-ra közölt értéket. Ebből arra
következtettünk, hogy a Pd mellett a Zr is részt vett a szorpcióban.

49

A Pd-tartalmú ötvözetek katalitikus tulajdonságai

4.1.3. A Pd-tartalmú ötvözetek katalitikus tulajdonságai
A Pd-tartalmú ötvözetek katalitikus tulajdonságait fenilacetilén és ciklookta-l,3-dién
folyadékfázisú,

valamint

pent-l-in

és

pent-2-in

gázfázisú

hidrogénezése

során

tanulmányoztuk. A vizsgált reakciók közül a fenilacetilén hidrogénezését, mint tesztreakciót
alkalmaztuk annak érdekében, hogy megállapítsuk, melyik az az előkezelés, amellyel a
legaktívabb és legszelektívebb katalizátor nyerhető. A továbbiakban már csak az így
kiválasztott előkezeléssel aktiváltuk azokat az ötvözeteket, melyeket az izomer nyílt láncú
pentinek és a ciklookta-l,3-dién tanulmányozásakor alkalmaztunk.
Az ötvözetek katalitikus tulajdonságainak jellemzésére alkalmas konverzió (X), kezdeti
szelektivitás (So) és szelektivitás (St) értékeket a következő egyenletek alapján számítottuk,
melyekben nt = adott komponens „t" időpillanatbeli anyagmennyisége, no = adott komponens
kiindulási anyagmennyisége, r = adott komponens képződésének sebessége.
x =

n 0 (alkin)-n, (alkin)

1QQ

n 0 (alkin)
s0=

r(aUcén)

r(alkén)+r(alkán)

St =

n (alkén)

'
100
n 0 (alkin) - n t (alkin)

A katalizátorok aktivitását az ötvözetek Pd-tartalmára vonatkoztattuk. A TOF számítására
nem nyílt lehetőségünk, mivel amellett, hogy kevés ötvözet állt a rendelkezésünkre, a minták
összetétele sem tette lehetővé az általunk ismert módszerek alkalmazását az ötvözetek
„hozzáférhető" Pd-tartalmának meghatározására. A hidrogénezési reakciók részletes leírása a
Kísérleti részben található meg (32. oldal).

4.1.3.1. A fenilacetilén

hidrogénezése

A várakozásnak megfelelően, az eredeti amorf ötvözetek kis aktivitásúnak, vagy
inaktívnak bizonyultak a fenilacetilén folyadékfázisú hidrogénezése során. Aktivitásukat az
összetétel mellett döntően befolyásolta előállításuk módja is. Bár csak egyetlen kiragadott
példán keresztül, de a 4.18. ábra jól illusztrálja egyrészt azt, hogy a Zr-tartalmú ötvözeteken
gyorsabban játszódott le a fenilacetilén telítése, mint a Si-tartalmú mintákon (a legnagyobb
aktivitásúnak a Pd25Zr75 szalag tekinthető, 2 óra alatt a fenilacetilén 90 %-a alakult át),
másrészt azt, hogy a gyorshűtéssel előállított szalagok nagyobb aktivitást mutattak, mint a
hasonló összetételű mechanikai ötvözéssel előállított porok. Valójában a Pd25Zr75 por
kivételével valamennyi mechanikai ötvözéssel előállított minta inaktívnak bizonyult.
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97,2%
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Reakcióidő / min
4.18. ábra Néhány eredeti amorf ötvözet és a gyorshűtéssel előállított Pd-fólia aktivitása.
Reakciókörülmények: hőmérséklet = 298 K; reakcióelegy kiindulási összetétele = 100 pl
fenilacetilén, 900 pl «-heptán.

A 4.18. ábra továbbá azt is érzékelteti, hogy az amorf ötvözetszalagok aktívabbak, mint az
összehasonlítás kedvéért vizsgált gyorshütéssel előállított Pd-fólia.
Az ötvözetek irodalmi előzmények alapján kiválasztott előkezelése - a HF-oldattal történő
oldás és az oxidáció - az előkezelés időtartamától és a minták összetételétől függően az esetek
többségében az amorf ötvözetek aktivitásának növekedését eredményezte (4.19. ábra).
0.18 Szelektivitás

'oí 0.15 o
E

' *o
E

-0—PdZr 3h/02
-o—PdZr25h/02
-B— PdCuZr lOmin/HF
-a— PdCuZr 60min/HF
- m - PdCuZr 3h/02
-A— PdCuSi lOmin/HF
-A— PdCuSi 3h/02

0.12 0.09 -

s
Zu 0.06 =

C 0.03 100

88,5 %
85,4%
95,3 %
96,0%
88,4%
95,0%
84,8%

150

Reakcióidő / min
4.19. ábra A Pd25Zr75, a Pd22CuioZr68 és a Pd72Cui0Si18 szalagok 298 K/0,035 M HF és
553 K/0 2 kezelésével nyert katalizátorok aktivitása. Reakciókörülmények: hőmérséklet
= 298 K; reakcióelegy kiindulási összetétele = 100 pl fenilacetilén, 900 pl «-heptán.

Ez jól magyarázható a HF-oldat és az oxigén hatására az ötvözetek szerkezetében
bekövetkező változásokkal. A HF-oldat azáltal, hogy a Zr-tartalmú ötvözetek Zr/ZrOxtartalmát oldja, olyan Raney-típusú Pd-katalizátor kialakulását segíti elő, amely az eredeti
amorf ötvözethez képest több palládiumot tesz elérhetővé a fenilacetilén számára. Az
előkezelés időtartamának növelésével (15 min —> 60 min) pedig egyre aktívabb katalizátor
nyerhető az egyre több Zr/ZrO x oldásának köszönhetően (4.19. ábra). Itt jegyezzük meg, hogy
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a legaktívabb katalizátorokat a HF-oldattal kezelt Zr-tartalmú ötvözetszalagokból nyertük. Az
előző fejezetben (41. oldal) már utaltunk arra, hogy ez az előkezelés nem okoz lényeges
változásokat a Si-tartalmú ötvözetek szerkezetében. Ezzel összhangban a Si-tartalmú minták
aktivitását csak kismértékben növeli a HF-oldattal történő előkezelés (4.19. ábra). Noack és
munkatársai kutatásai szerint az előkezelés hatása azért nem jelentős, mert bár a HF-os oldás
hozzájárul a Pd felületi koncentrációjának növekedéséhez, azt az oxidréteget távolítja el az
ötvözet felületéről, ami egy aktív Pd-Si kölcsönhatást stabilizál [11]. A másik aktiválási
eljárás, az oxidáció szintén a Pd felületi feldúsulásán keresztül befolyásolja a Zr-tartalmú
ötvözetek aktivitását. Az előkezelés időtartamának növelése (3 h —> 25 h) azonban a Pd
szintereződéséhez vezet, ami az aktivitás csökkenését vonja maga után (4.19. ábra). Az
irodalmi előzményeknek megfelelően a Si-tartalmú ötvözeteket tekintve már a rövid ideig
tartó oxidáció sem tekinthető eredményes aktiválási eljárásnak: pl. Pd72CuioSiig szalagon az
553 K/3 h/02 kezelés után fele akkora sebességgel alakul át a fenilacetilén, mint az eredeti
ötvözeten. Ez nem meglepő, ha figyelembe vesszük azt, hogy az oxigénben történő előkezelés
vastag felületi Si02-réteg kialakulását idézi elő a szilíciumnak a tömbfázisból a felületre
irányuló vándorlásán és egyidejű oxidációján keresztül [11]. Ha az azonos módon előkezelt
ötvözetek aktivitását hasonlítjuk össze, akkor ugyanaz tapasztalható, mint ami az eredeti
ötvözetek esetén: a Pd2jZr75 ötvözet összetételének módosítása a Cu beépítése és a katalitikus
szempontból inaktív komponens, a Zr cseréje révén az aktivitás csökkenéséhez vezet. A Sitartalmú ötvözetek előkezelésével nyertük a legkevésbé aktív katalizátorokat.
A 4.18. és a 4.19. ábrákba ékelt táblázatok adatai arra utalnak, hogy csak a HF-oldattal történő
előkezelés hatására nő az amorf ötvözetek jelenlétében tapasztalható olefinszelektivitás. Az
oxidáció valószínűleg olyan nemszelektív aktív helyek kialakulásához vezet, amelyeken
kedvezményezetté válik a sztirol telítése is.
Felmerül a kérdés, hogy vajon a két előkezelés kombinációja nem eredményez-e aktívabb
katalizátorokat. A 4.20. ábrán a Pd22CuioZr6g szalagra vonatkozó ilyen célú vizsgálatok
eredményeit tüntettük fel. Látható, hogy bármilyen sorrendben is alkalmazzuk az
előkezeléseket, sőt még ha az oxidációt egy magas hőmérsékletű redukcióval egészítjük is ki,
a HF-oldattal történő aktiválás az egyetlen olyan módszer, amely valóban nagy aktivitású
katalizátort eredményez. Mint ahogy azt a 4.20. ábra melletti táblázat adatai érzékeltetik, az
eljárás nemcsak az ötvözetek aktivitására van kedvező hatással. A HF-os oldással kapott
katalizátorok esetén tapasztaltuk ugyanis a legnagyobb olefinszelektivitást.
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Szelektivitás
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Reakcióidő/min
4.20. ábra A konverzió változása a reakcióidő függvényében a Pd22CuI0Zr68 ötvözetszalag
különböző előkezelésével kapott katalizátorokon. Reakciókörülmények: hőmérséklet = 298
K; reakcióelegy kiindulási összetétele = 100 pl fenilacetilén, 900 pl w-heptán.

Összefoglalva a fenilacetilénnel végzett előzetes vizsgálatok eredményeit, a következőket
állapíthatjuk meg.
•

Bármelyik előkezelést is tekintjük, a Zr-tartalmú ötvözetekből aktívabb katalizátorok

nyerhetők, mint a Sí-tartalmú mintákból.
•

A

szén-szén

hármas

kötés

hidrogénezésében

a

legaktívabb

és

legszelektívebb

katalizátorok HF-oldattal történő előkezeléssel nyerhetők.

4.1.3.2. A pent-l-in

és a pent-2-in

hidrogénezése

A pent-l-in és a pent-2-in gázfázisú hidrogénezését a fenilacetilénnel végzett előzetes
vizsgálatok alkalmával a legaktívabbnak bizonyult Pd25Zr75 és Pd22CuioZr68 ötvözetek HF-os
előkezelésével (298 K/10 min/0,01 M HF/) kapott, a továbbiakban Pd-Zr és Pd-Cu-Zr
képletekkel jelölt katalizátorokon valósítottuk meg. Célkitűzésűnk egyrészt az volt, hogy
megvizsgáljuk, hogy a Pd-Zr ötvözet izomer nyílt láncú pentinek hidrogénezése során
mutatott katalitikus viselkedését hogyan befolyásolja a Cu jelenléte. Másrészt a két pentin
hidrogénezése lehetőséget adott annak tanulmányozására, hogy a hármas kötés láncközti,
vagy láncvégi elhelyezkedése milyen hatással van az alkin részleges telítésére.
A 4.21. ábrán a HF-dal kezelt Pd-Zr és Pd-Cu-Zr szalagok pent-l-in és pent-2-in
hidrogénezése során mutatott aktivitását tüntettük fel. Mivel a katalizátorok Pd-tartalma
minden reakcióban megegyezett, az ötvözetek aktivitását

%átaiakuit pentin

min"1 egységben adtuk

meg.
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4.21. ábra A pent-l-in és a pent-2-in konverziójának időbeli változása a Pd-Zr és a
Pd-Cu-Zr ötvözeteken. Reakciókörülmények: hőmérséklet = 313 K; reakcióelegy
kiindulási összetétele = 10 Torr pent-l-in/pent-2-in + 20 Torr hidrogén. A
táblázatban a kezdeti aktivitások láthatók %átaiakuit pentin min"1 egységben kifejezve.

Látható, hogy a Pd-Zr mindkét alkin telítésekor aktívabb, mint a Pd-Cu-Zr. Ez a
többszörösen telítetlen szénhidrogének hidrogénezésekor kétfémes katalizátorok jelenlétében
észlelhető aktivitáscsökkenés nem ismeretlen jelenség az irodalomban [121]. Hasonlót
tapasztaltak

pl.

Guczi

és

munkatársai

is Cu-Pd/horzsakő-katalizátoron

vizsgálva

a

fenilacetilén hidrogénezését [46]. Elméletileg a Pd-atomok Cu hatására bekövetkező
izolációja befolyásolhatná a Pd elektronszerkezetét. Mivel a kutatások szerint [46] a Cu nem
okoz elektronszerkezeti változásokat, hatása a katalitikus aktivitásra és szelektivitásra ezzel
nem magyarázható. A Cu feltehetően a legaktívabbnak tekinthető centrumok működését
gátolja. Az XPS-vizsgálatok szerint a Cu az általunk tanulmányozott Pd-Cu-Zr ötvözet
esetén sem módosítja a Pd elektronszerkezetét. Mintánkban a Pd3d5/2 csúcs 334,5-336,0 eV
tartományban található. Figyelembe véve, hogy egyrészt ennek a csúcsnak viszonylag kicsi az
intenzitása, másrészt helyzetét nehéz pontosan meghatározni, mivel a Zr3d vonalakkal
egybeesik, ez a tartomány jó egyezést mutat az irodalomban a fém Pd-ra közölt értékkel
(335,1-335,5 eV).
A 4.21. ábrába ékelt táblázat adatait végigtekintve érdekes különbség mutatkozik az egyes
pentinek hidrogénezésének kezdeti sebességében a katalizátortól függően. A Pd-Zr szalagon a
pent-2-in megközelítőleg egy nagyságrenddel reaktívabb, mint a pent-l-in. Ettől eltérően csak
kis különbség fedezhető fel a két alkin telítésének sebessége között a Pd-Cu-Zr esetén.
Freidlin és munkatársa [30], valamint Jackson és munkatársa [29] a két pentin folyadékfázisú
hidrogénezését

vizsgálva

a

Pd-Zr

katalizátoron

tapasztaltakhoz

hasonló

reaktivitáskülönbséget észlelt. Ez a reaktivitáskülönbség ellentmond annak az általános
elképzelésnek,

miszerint

a

láncközti

hármas

kötést

tartalmazó

alkinek

szférikusán
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akadályozott adszorpciójuk miatt lassabban telítődnek, mint a terminális alkinek. Hogyan
magyarázható mégis az, hogy a C5 alkinek esetén a pent-2-in gyorsabban hidrogéneződik,
mint a pent-l-in. Jackson és munkatársa úgy vélekedik, hogy több tényező mellett (irodalmi
rész, 59. oldal) azt is figyelembe kell venni, hogy a terminális alkinek a felületre merőlegesen
és vele párhuzamosan, a láncközti hármas kötést tartalmazók csak a felülettel párhuzamosan
adszorbeálódhatnak. Vizsgáljuk meg azonban a két alkin adszorpcióját más szemszögből. A
pent-l-in,

mint

terminális

alkin

adszorpciója

során

többszörösen

kötődő

felületi

képződmények is kialakulhatnak. Ezek a pentilidin és pentilidén formák olyan erősen
adszorbeálódnak a katalizátor felületén, hogy mérgezik az aktív centrumokat. Ezzel
ellentétben a pent-2-in - szerkezetéből következően - nem képes ilyen felületi formák
létrehozására. Feltételezésünk szerint tehát a két pentin reaktivitáskülönbsége a két alkin
eltérő adszorpciójából következően a pent-l-in „önmérgező hatására" vezethető vissza.
A hidrogénezés szelektivitását a hőmérséklet és a hidrogénnyomás függvényében vizsgáltuk.
Mint ahogy a 4.22. és 4.23. ábrán látható, a kezdeti szelektivitás a katalizátortól és a
szubsztráttól függ és valamennyi esetben csökken a hőmérséklet és a hidrogénnyomás
növekedésével.

Az

egyetlen

kivételt

a

pent-2-in

hidrogénezése

jelenti

Pd-Cu-Zr

katalizátoron.

• PdZr/pent-l-in
o PdZr/pent-2-in

A PdCuZr/pent-l-in
A PdCuZr/pent-2-in

0.85 -I
300

1

1

1

320

340

360

380

Hőmérséklet / K
4.22. ábra A kezdeti alkénszelektivitás változása a hőmérséklet függvényében az
izomer pentinek hidrogénezése során a Pd-Zr és a Pd-Cu-Zr ötvözeteken.
Reakciókörülmények: hőmérséklet = 300-380 K; reakcióelegy kiindulási összetétele
= 10 Torr pent-l-in/pent-2-in + 10 Torr hidrogén.

A Pd-Cu-Zr katalizátor jelenlétében a pent-2-in telítésekor a reakció kezdetén csak az izomer
pent-2-ének keletkeznek, és a hőmérséklettől és a pent-2-in-hidrogén aránytól függetlenül
pentán nem azonosítható a reakcióelegyben. Ezzel ellentétben a Pd-Zr katalizátoron a pent-2in kevésbé szelektíven hidrogéneződik: már a reakció elején jelentkezik pentán az izomer
pentének mellett. A pent-l-in hidrogénezése során a hidrogénezés szelektivitása hasonló a két
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katalizátort tekintve: a kezdeti szelektivitásértékek meghaladják a 95 %-ot a vizsgált
hőmérséklet- és hidrogénnyomás-tartományban.

• PdZr/pent-1-in
O PdZr/pent-2-in
CJ

A PdCuZr/pent-1-in

N

A PdCuZr/pent-2-in

tZ5

Hidrogén: Pentin
4.23. ábra A kezdeti alkénszelektivitás változása a hidrogénnyomás függvényében
az izomer pentinek hidrogénezése során a Pd-Zr és a Pd-Cu-Zr ötvözeteken.
Reakciókörülmények: hőmérséklet = 313 K; reakcióelegy kiindulási összetétele = 10
Torr pent-l-in/pent-2-in + 10-80 Torr hidrogén.

A 4.22. és a 4.23. ábra szerint a Pd-Zr katalizátoron a pent-l-in nagyobb szelektivitással
hidrogéneződik az izomer penténekké, mint a pent-2-in. A magyarázat feltehetően a két
pentin - az előzőkben már tárgyalt - eltérő erősségű adszorpciójában keresendő. A pent-l-in
erősebb adszorpciójának köszönhetően ugyanis le tudja szorítani a felületről a pent-l-ént, ami
az alkének szelektív képződéséhez vezet. Ezzel ellentétben a pent-2-in kisebb szelektivitással
hidrogéneződik, mivel gyengébb adszorpciója miatt nem ennyire sikeres a belőle keletkező
alkénekkel az aktív helyekért folytatott versengés során. A Pd-Zr katalizátorral ellentétben a
Pd-Cu-Zr szalagon a két pentin közel hasonló szelektivitással hidrogéneződik. Ha elfogadjuk
azt

a következtetést,

hogy

a szelektivitáskülönbség

a két

pentin

eltérő

erősségű

adszorpciójával indokolható, akkor úgy tűnik, hogy a Pd-Cu-Zr katalizátoron ezek a
különbségek csökkennek. Ezt alátámasztják az ötvözetek aktivitására vonatkozó adatok is
(4.21. ábra).
Itt jegyezzük meg, hogy a Pd-Zr ötvözeten mindkét pentin hidrogénezésekor valamennyi
penténizomer megjelent a reakcióelegyben a reakció kezdeti szakaszában. Ugyanakkor a PdCu-Zr katalizátoron végrehajtott hidrogénezések alkalmával a pent-l-in telítése csak pent-lént eredményezett és csak cwz-pent-2-én keletkezett a pent-2-inből. Tehát a Cu a Pd-Zr
katalizátor izomerizáló képességét is befolyásolta. Sales és munkatársai [122] véleménye
szerint az Ag azért gátolja a Pd izomerizáló képességét, mert felhígítva a Pd-atomokat
megszünteti az izomerizációhoz szükséges többszörös adszorpciós helyeket („multiple site").
Ennek ismeretében, valamint figyelembe véve azt, hogy az XPS-vizsgálatok kizárják annak
lehetőségét, hogy a Pd-Cu-Zr ötvözetben a Cu a Pd elektronszerkezetét befolyásolja, ezek az
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eredmények is megerősítik azt, hogy a Cu jelenléte a Pd-atomok „felhígulását" eredményezve
képes befolyásolni a szelektivitást.
A 4.24. ábrán az olefinszelektivitás változását tüntettük fel a konverzió növekedésével a PdZr ötvözet esetén. Nagy penténszelektivitás figyelhető meg majdnem 100 %-os konverzióig a
pent-l-in hidrogénezése során. A pent-2-in telítése kevésbé szelektív, bár még 90 %-os
konverziónál is magas az olefinszelektivitás.

Konverzió / %
4.24. ábra Az alkénszelektivitás változása a konverzió függvényében az izomer pentinek
hidrogénezése során a Pd-Zr ötvözeten. Reakciókörülmények: hőmérséklet = 313 K;
reakcióelegy kiindulási összetétele = 10 Torr pent-l-in/pent-2-in + 20 Torr hidrogén.

Az irodalmi részben már utaltunk arra, hogy a többszörösen

telítetlen

molekulák

hidrogénezése során szénhidrogén-lerakódások alakulnak ki a katalizátor felületén. A
többszörösen kötött felületi képződmények hatására csökken az aktivitás, akár olyan
mértékben, hogy szükségessé válik a katalizátor regenerálása. A folyamat jól nyomon
követhető, ha megvizsgáljuk ugyanazon katalizátor katalitikus tulajdonságait egymást követő
reakciók során. E célból a Pd-Zr ötvözeten egymás után többször végrehajtottuk a pent-l-in
telítését alacsony pent-1-in-hidrogén arány mellett. Az első reakció előtt a katalizátort 423
K/30 min/150 Torr H2, a 2. és 3. felhasználás előtt pedig 333 K/30 min/vákuum előkezelésnek
vetettük alá. Mint ahogy a 4.25. ábrán is látható, a katalizátor aktivitása jelentősen lecsökkent
az első reakció után, a második reakcióban a „mérgezett" minta kezdeti aktivitása 10 %-a a
„friss" minta kezdeti aktivitásának, és ez még tovább csökken a harmadik reakcióban. Ezzel
összhangban változott a pent-l-in konverziója: a 44 perces reakciók alatt a pent-l-in 100 %-a,
75 %-a és 65 %-a alakult át a három reakció során. A továbbiakban különböző, a buta-1,3dién hidrogénezésével foglalkozó hasonló témájú tanulmányok alapján [123-126] kiválasztott
kezelések segítségével megpróbáltuk az ötvözetet újraaktiválni (4.25. ábra).
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4.25. ábra A pent-l-in hidrogénezésének kezdeti sebessége Pd-Zr-katalizátoron, az
ötvözet ismételt felhasználása során. Az első reakciót megelőző előkezelés: 423
K/30 min/150 Torr H 2 . A szürke színű oszlopok jelölik azon reakciók kezdeti
sebességeit, melyeket a 333 K/30 min/vákuum előkezelés előzött meg. A többi
előkezelés: I: 423 K/30 min/vákuum; II: 423 K/30 min/150 Torr H 2 ; III: 423 K/60
min/300 Torr H 2 ; IV: 523 K/30 min/vákuum; V: 613 K/30 min/150 Torr H 2 .

Az I. előkezelés (423 K/30 min/vákuum) következtében a minta aktivitása kis mértékben
növekedett, de a hatás nem bizonyult tartósnak, mivel a következő reakció után ismét
csökkent az aktivitás. A további aktiválási kísérletek (II: 423 K/30 min/150 Torr H2, III: 423
K/60 min/300 Torr H 2 ) hasonló eredménnyel jártak, vagyis csak kis aktivitásnövekedést
tapasztaltunk. A magas hőmérsékletű evakuálás és hidrogénben történő előkezelés (IV: 523
K/30 min/vákuum és V: 613 K/30 min/150 Torr H 2 ) a katalizátor aktivitásának majdnem
teljes

megszűnéséhez

folyamatosan

növekvő

vezetett.

Feltételezésünk

szénlerakódások

szerint

mellett,

az

különböző

aktív

helyeket

irreverzibilis

mérgező,
szerkezeti

változások hatására vesztette el a Pd-Zr ötvözet katalitikus aktivitását. Egyrészt feltehetően
nőtt a Pd részecskemérete,

különösen a magas hőmérsékletű,

hidrogénben

történő

előkezelések alkalmával. Továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy az előkezelések egy
része az amorf mátrix kristályosodását okozta, ami befolyásolhatta a felületen lévő aktív Pd
stabilitását és következésképp szerkezetét, annak ellenére, hogy elméletileg az amorf
tömb fázis nincs közvetlen

hatással

a katalitikus tulajdonságokra. Végül, ismert az

irodalomban, hogy a terminális alkinek erős adszorpciójuknak köszönhetően képesek a Pd
egy részét korrodeálni [8, 127], Hasonló jelenséget a buta-l,3-dién esetén is észleltek már
[125]. Ez a „kioldás", azon kívül, hogy egy teljesen új felületet hoz létre, tulajdonképpen a
legaktívabb centrumokat távolítja el a felületről.
A többszörösen telítetlen molekulák hidrogénezésekor a katalizátor felületén megjelenő
szénhidrogén-lerakódások az aktivitás mellett az olefinszelektivitást is befolyásolják. Az
eddigi tapasztalatok szerint a katalizátortól (fémtartalom, hordozó tulajdonságai) és a
reakciókörülményektől

(alkin-hidrogén

arány)

függően a hidrogénezés

szelektivitása
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csökkenhet [47, 128], illetve növekedhet [50, 129, 130]. Az acetilén telítésekor például a
kutatók azt tapasztalták, hogy a szénhidrogén-maradványok hatására az olefinszelektivitás a
gázfázisú, í 11. folyadékfázisú hidrogénezés során eltérő módon változott [131], valamint a
hordozott Pd-katalizátorok esetén csökkent, Pd-korom alkalmazása során viszont növekedett
[132], Az általunk vizsgált Pd-Zr ötvözet a Pd-korom katalizátorhoz hasonlóan viselkedett. A
pent-l-in hidrogénezésekor a „friss" katalizátoron a pent-l-én mellett pentán is keletkezett a
reakció kezdetén. Ha a katalizátort másodszor, illetve harmadszor is felhasználtuk, akkor ez a
telített termék csak a 3., illetve 7. perc után jelent meg és csak pent-l-ént azonosítottunk a
reakciótermékek között, tehát izomerizáció sem történt. A Pd-Zr ötvözet Pd-korom
katalizátorhoz hasonló viselkedése nem meglepő, ha figyelembe vesszük azt, hogy a Pd-Zr
minta felületén a HF-os oldás - a Zr/ZrO x -tartalom eltávolítása - következtében porózus,
Raney-típusú, Pd-atomokból álló réteg található.
A szénlerakódások hatására jelentkező szelektivitásnövekedésre vonatkozóan különböző
magyarázatok találhatók az irodalomban. Egyes kutatók szerint a szénhidrogén réteg az
aktívhely együttes

méretét

csökkentve

[133],

más

vélemények

szerint

ligán d-donor

kölcsönhatáson keresztül [32] befolyásolja a szelektivitást.
A pent-l-in és a pent-2-in kompetitív hidrogénezése révén lehetőség nyílik az egyes alkinek
relatív adszorpciós koefficiensének meghatározására. A kompetitív hidrogénezést 313 K
hőmérsékleten, 5 Torr pent-l-in, 5 Torr pent-2-in és 20 Torr hidrogén felhasználásával
hajtottuk végre. A 4.26. és 4.27. ábrán a két pentin konverziójának időbeli változását
ábrázoltuk a kompetitív hidrogénezés során. Az összehasonlítás kedvéért az ábrákon
feltüntettük a pentinek önálló hidrogénezése alkalmával mért ugyanezen paramétert.
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4.26. ábra A pent-l-in és a pent-2-in konverziójának időbeli változása a két pentin
kompetitív (mix) és független hidrogénezése során a Pd-Zr ötvözeten.
Reakciókörülmények: hőmérséklet = 313 K; reakcióelegy kiindulási összetétele = 5
Torr pent-l-in + 5 Torr pent-2-in + 20 Torr hidrogén, illetve az önálló
hidrogénezéskor 5 Torr pent-l-in/pent-2-in + 20 Torr hidrogén.
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4.27. ábra A pent-l-in és a pent-2-in konverziójának időbeli változása a két pentin
kompetitív (mix) és független hidrogénezése során a Pd-Cu-Zr ötvözeten.
Reakciókörülmények: hőmérséklet = 313 K; reakcióelegy kiindulási összetétele = 5
Torr pent-l-in + 5 Torr pent-2-in + 20 Torr hidrogén, illetve az önálló
hidrogénezéskor 5 Torr pent-l-in/pent-2-in + 20 Torr hidrogén.

Látható, hogy a katalizátoroktól függetlenül a pentinek reaktivitása a pent-l-in-pent-2-in
elegyben csökkent az egy komponensű reakciókhoz képest. Az egyetlen kivétel a pent-l-in
hidrogénezése Pd-Cu-Zr katalizátoron. Megállapíthatjuk továbbá azt is, hogy a kompetitív
reakcióban mindkét katalizátoron a pent-l-in alakul át gyorsabban, ami meglepő annak
ismeretében, hogy a független hidrogénezések során a Pd-Zr ötvözeten a pent-2-in a
reaktívabb. (Megjegyezzük, hogy a Pd-Zr katalizátoron tapasztaltak nem tekinthetők
szokatlannak, mivel pl. egy alkin-alkén elegyben is az alkin a reaktívabb, annak ellenére,
hogy az önálló hidrogénezés alkalmával az alkén telítődik gyorsabban [134].) Ezen felül a
katalizátorok teljes hidrogénező aktivitása is csökkent, annak ellenére, hogy a Pd-Cu-Zr
nagyobb aktivitást mutatott a pent-l-in telítésekor.
Jackson és Kelly részletesen tanulmányozta az izomer pentinek kompetitív hidrogénezését 1
% Pd/C-katalizátoron, folyadékfázisban [29], Észrevételük alapján, mely szerint a katalizátor
teljes hidrogénező aktivitása növekedett, valamint nőtt a pent-l-in és csökkent a pent-2-in
reaktivitása feltételezték, hogy az izomer pentinek két különböző aktív centrumon telítődnek.
Tehát véleményük szerint a pent-2-in pent-l-inhez viszonyított nagyobb reaktivitása nem
maga a molekula, hanem a katalizátor függvénye. Ezzel ellentétben a mi kísérleteinkben
mindkét pentin reaktivitása csökkent a Pd-Zr katalizátoron. Ez magyarázható egyrészt azzal,
hogy a pentinek adszorpciója csökkenti a katalizátor felületén a hidrogén koncentrációját,
másrészt a két alkin közötti ugyanazon aktív helyért folyó versengésre is utalhat. A Pd-CuZr-t tekintve kevésbé egyértelmű, de feltételezhető a kompetíció, annak ellenére, hogy a pent1-in-pent-2-in

elegyben

a

pent-l-in

reaktivitása

kismértékben

nőtt.

A

kompetitív

mechanizmus bizonyítható a Rader és Smith által bevezetett, a kompetitív hidrogénezés
60

A Pd-tartalmú ötvözetek katalitikus tulajdonságai
szelektivitásának meghatározására szolgáló alábbi összefüggés segítségével [135], melyben az
r = reakciósebesség, k = sebességi állandó, K = adszorpciós koefficiens, c = adott pillanatbeli
koncentráció, c° = kiindulási koncentráció, és az IP, valamint 2P a pent-l-int és a pent-2-int
jelenti.
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Mindkét katalizátort tekintve a log(cip/cip°) vs. Iog(c2p/c2p0) egyenes (4.28. ábra), ami a két
pentin kompetitív adszorpcióját jelzi.

l0g(C2P/C2P°)

4.28. ábra A pent-l-in és a pent-2-in koncentrációfüggése a két pentin kompetitív
hidrogénezése során a Pd-Zr és a Pd-Cu-Zr ötvözeten. Reakciókörülmények:
hőmérséklet = 313 K; reakcióelegy kiindulási összetétele = 5 Torr pent-l-in + 5 Torr
pent-2-in + 20 Torr hidrogén.

A kompetitív hidrogénezés szelektivitása a Pd-Zr ötvözetre 1,6, a Pd-Cu-Zr mintára 4,1, ami
számszerüsíti a korábbi megállapításainkat. Ezekből a szelektivitás értékekből az önálló
hidrogénezések kezdeti sebességeinek felhasználásával kiszámítható az izomer pentinek
relatív adszorpciós koefficiense ( K I P / K

2

P)

(4.2. táblázat).

4.2. táblázat A kompetitív hidrogénezés szelektivitása (S), az
önálló hidrogénezés sebességi állandója (k) és a relatív adszorpciós
koefficiens (Kip/K2p) a Pd-Zr és a Pd-Cu-Zr ötvözetekre.

Pd-Zr
Pd-Cu-Zr

SlP,2P

kip/k2P

Kip/K2p

1,6
4,1

0,24
0,97

6,6
4,2

A 4.2. táblázatban feltüntetett Kip/K2p értékek alapján megállapíthatjuk, hogy a pent-l-in a
pent-2-inhez képest erősebben adszorbeálódik mindkét katalizátor felületén. Továbbá ezek az
adatok megerősítik azt a korábbi feltételezésünket, miszerint feltehetően azért nincs lényeges
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különbség a két pentin reaktivitásában és hidrogénezésének szelektivitásában a Pd-Cu-Zr
ötvözeten, mert ezen a katalizátoron csökken a két pentin adszorpciós képességében lévő
különbség.
Az izomer nyílt láncú pentinek hidrogénezésekor tapasztaltakat a következőkben foglalhatjuk
össze.
•

A Pd25Zr75 és a Pd22CuioZr68 amorf ötvözetek HF-oldattal történő előkezelésével nyert

Pd-Zr és Pd-Cu-Zr minták aktív katalizátornak bizonyultak a pent-l-in és a pent-2-in
gázfázisú hidrogénezése során.
•

A Pd-Zr ötvözeten a pent-2-in reaktívabb volt és kisebb szelektivitással telítődött az

izomer penténekké, mint a pent-l-in. Ezen észrevételek a pent-l-in erősebb adszorpciójából
következő önmérgező hatására vezethetők vissza.
•

A Pd-Cu-Zr katalizátoron a két pentin hasonló sebességgel és hasonló szelektivitással

alakult át, ami arra utal, hogy ezen a katalizátoron csökken a két pentin adszorpciós
képességében lévő különbség.
•

A kompetitív hidrogénezés során a két pentin reaktivitása megváltozott, az alkinek

lassabban telítődtek és a pent-l-in bizonyult reaktívabbnak mindkét szalagon. Ezek a
megfigyelések a pentinek kompetitív adszorpciójával magyarázhatók.
•

Az ismételt reakciókkal szándékosan mérgezett Pd-Zr szalag újraaktiválására irányuló

kísérleteink sikertelennek bizonyultak.
4.1.3.3. A ciklookta-l,3-dién hidrogénezése
A ciklookta-l,3-dién folyadékfázisú hidrogénezését valamennyi rendelkezésünkre álló
ötvözetszalag és por 298 K/15 min/0,035 M HF előkezelésével kapott katalizátoron
tanulmányoztuk. Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy az előzetes kísérletek szerint az
amorf ötvözetek HF-oldattal történő aktiválásával szén-szén hármas kötés hidrogénezésében
nagy aktivitású és szelektivitású katalizátorok milyen katalitikus viselkedést mutatnak diének
telítése során.
A 4.29. ábrán a Zr-tartalmú ötvözetek és - az összehasonlítás kedvéért - a gyorshűtéssel
előállított

Pd-fólia hidrogénfelvételének

sebességét

ábrázoltuk

a

ciklookta-l,3-dién

hidrogénezése során. Az irodalmi bevezetőben említetteknek megfelelően valamennyi ötvözet
esetén szembetűnő változás észlelhető a hidrogénezés sebességében a ciklookta-l,3-dién
egyik szén-szén kettős kötésének telítése után, vagyis 50 %-os hidrogénfelvételnél.
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• PdZr szalag

"3

•a

© PdZrpor

c

A PdCuZr szalag

Sí

A PdCuZrpor

-a

x Pd-fólia

X

100
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200

Reakcióidő / min
4.29. ábra A hidrogénfelvétel változása a reakcióidő függvényében a HF-oldattal
előkezelt Zr-tartalmú ötvözeteken és a Pd-fólián. Reakciókörülmények: hőmérséklet =
298 K; reakcióelegy kiindulási összetétele = 100 pl ciklookta-l,3-dién, 900 pl n-heptán.

A 4.3. táblázat adatai szerint szinte valamennyi ötvözetünk esetén 100 %-os szelektivitással
nyerhető a diénből a monoén. Deganello és munkatársai [61] kutatásai szerint a dién és a
monoén telítésének sebességében észlelhető nagy különbséggel magyarázható a 100 %-os
olefinszelektivitás. Látható, hogy a mechanikai ötvözéssel előállított porok mind a dién, mind
a monoén hidrogénezésekor aktívabbak, mint akár a Pd-fólia, akár a megfelelő összetételű
gyorshűtéssel készített szalagok. Az azonos módon előállított ötvözeteket összehasonlítva a
Pd-Zr ötvözetek azok, amelyek kimagasló aktivitásúak és 100 %-os szelektivitásúak (4.3.
táblázat). (A szelektivitást a ciklookta-l,3-dién 100 %-os konverziójánál számítottuk.)
4.3. táblázat A reakciósebesség és a ciklookta-1,3-dién ciklookténné történő hidrogénezése
során 100 %-os konverziónál tapasztalt szelektivitás az összes HF-oldattal előkezelt ötvözeten és
a Pd-fólián. Reakciókörülmények: 100 pl ciklookta-1,3-dién, 900 pl n-heptán.

Ötvözet

Pd-fólia
Pd-Zr szalag
Pd-Cu-Zr szalag
Pd-Zr por
Pd-Cu-Zr por
Pd-Cu-Si szalag
Pd-Si por
Pd-Cu-Si por
a

Reakciósebesség
(10"4 mol min"1 gkataiizáto/1)
dién
monoén
hidrogénezése
2,0
n.m.a
31,5
1,5
16,7
0,3
59,2
2,5
40,4
2,2
n.m.
23,1
13,3

n.m.
1,0
1,0

Relatív sebesség
(dién/monoén)

Szelektivitás
(%)

22
62
24
18

n.m.
100
98
100
100

23
13

98
100
100

Nincs meghatározva.

A Cu jelenléte tehát - különösen a szalagok esetén - az aktivitás csökkenését idézte elő.
Ennek lehetséges okát a előzőkben részletesen tárgyaltuk. Abban az esetben, ha a mechanikai
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ötvözéssel előállított porokat hasonlítjuk össze (4.3. táblázat) látható, hogy a Cu beépítése a
Pd-Zr

ötvözetbe

nem

befolyásolja

a

katalizátorok

szelektivitását:

az

50

%-os

hidrogénfelvételnél a reakcióelegyben nem észlelhető a ciklooktán jelenléte.
Ha a gyorshütéssel előállított szalagokat vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a Cu jelenléte a
szelektivitás csökkenését eredményezte. A csökkent szelektivitás ellenére a Pd-Cu-Zr szalag
az, amely a legnagyobb különbséget mutatta a dién és a monoén hidrogénezésének
sebességében.
A 4.30. ábrán a Si-tartalmú ötvözetek hidrogénfelvételének sebességét mutatjuk be. A
mechanikai ötvözéssel előállított porok - hasonlóan a Zr-tartalmú ötvözetekhez - aktívabbak,
mint a Pd-Cu-Si szalag és a Pd-fólia, valamint szelektivitásuk is kimagasló. Eltérő katalitikus
tulajdonságok jellemzik a Pd-Cu-Si szalagot. Bár ebben az esetben a monoén telítésének
sebességét nem tudtuk meghatározni (és ebből következően nem ismerjük a relatív
sebességet),

azonban

az

ötvözet

szelektivitása

megegyezik

a

Pd-Cu-Zr

szalag

szelektivitásával.
80
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4.30. ábra A hidrogénfelvétel változása a reakcióidő függvényében a HF-oldattal
előkezelt Si-tartalmú ötvözeteken és a Pd-fólián. Reakciókörülmények: hőmérséklet =
298 K; reakcióelegy kiindulási összetétele = 100 pl ciklookta-l,3-dién, 900 pl n-heptán.

A 4.3. táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy - a szén-szén hármas kötés telítésekor
észleltekhez hasonlóan - a Si-tartalmú ötvözeteken az azonos módon előállított és hasonló
szerkezetű Zr-tartalmú ötvözetekhez képest a dién és a monoén is kisebb sebességgel
hidrogéneződik. Ez feltehetően annak köszönhető, hogy az előkezelés csak a felületi inaktív
oxidréteget érintette és nem okozott mélyrehatóbb szerkezeti változásokat, úgy mint a Zrtartalmú ötvözetek esetén.
A

ciklookta-l,3-dién

hidrogénezésekor

tapasztaltakat

összefoglalva

a

következőket

állapíthatjuk meg.
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•

A Zr- és a Si-tartalmú amorf ötvözetszalagok és porok HF-oldattal történő előkezelésével

nyert minták aktív és nagy szelektivitású katalizátornak bizonyultak a ciklookta-l,3-dién
folyadékfázisú hidrogénezésében.
•

A ciklookta-l,3-dién egyik szén-szén kettős kötésének telítése után a hidrogénezés

sebességében észlelhető csökkenés alkalmassá teszi valamennyi ötvözetet a megfelelő
monoén szelektív szintézisére.
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4.2. Az M-Mg és M/MgO (M = Cu, Pd) minták
A gyorshűtéssel és mechanikai aktiválással előállított különböző összetételű M-Mg és
M/MgO (M = Cu, Pd) általános képlettel jelölhető amorf és nanokristályos mintáink
katalitikus tulajdonságait MEBK egylépésű szintézise során tanulmányoztuk. Mivel a Cu-Mg
ötvözetszalagok minden aktiválási kísérletünk ellenére inaktívnak bizonyultak a vizsgált
reakcióban, előkezelésük és szerkezetük bemutatásától eltekintünk. Az irodalmi részben már
utaltunk arra, hogy a MEBK egylépésű, gázfázisú szintéziséhez a katalizátornak kettős
feladatot kell ellátnia, egyrészt biztosítania kell az aceton dimerizációját, másrészt a MO
szén-szén kettős kötésének telítését. Ezek a reakciók a katalizátor bázikusságával, illetve
hidrogénező képességével hozhatók összefüggésbe. A 2-metil-3-butin-2-ol bomlásával, az
aceton kondenzációjával, N20-dal történő titrálással, TPR- és XPS-módszerekkel, valamint a
propán-2-ol dehidrogénezésével, mint tesztreakcióval következtettünk mintáink bázicitására
és fémtartalmára, illetve az ebből következő hidrogénező/dehidrogénező képességére. A
minták tömbfázisáról XRD és DSC szerkezetvizsgálati módszerekkel nyertünk információt.
Az ötvözetek katalitikus tulajdonságainak jellemzésére alkalmas konverzió (X) és
szelektivitás (S) értékeket a következő egyenletek alapján számítottuk melyekben nt = adott
komponens „t" időpillanatbeli anyagmennyisége, no = adott komponens betáplálási
anyagmennyisége,

nt'

=

adott

komponens

„i"

termék

kialakulásához

szükséges

anyagmennyisége.
XA-100
n

S,=—^

o

n

0

-n

100
t

Reakcióidőn a továbbiakban a katalizátorok reaktánsáramban történő működését értjük. Mivel
a katalizátorok tömege minden reakcióban azonos volt, ezért (ha az aktivitást tömegegységre
vonatkoztatjuk)

a

konverziók

összehasonlítása

egyben

a

katalitikus

aktivitások

összehasonlítását is jelenti.

4.2.1. A Cu-Mg minták
4.2.1.1. A Cu-Mg minták szerkezete
A Cu-Mg minták mechanikai ötvözéssel, azaz az elemi fémek keverékének őrlésével
készültek. Ezzel az eljárással Cu- és Mg-por megfelelő arányú keverékéből kiindulva
Cu3Mg97, CuisMggs és Cu40Mg60, az atomszázalékos összetételnek megfelelő képletekkel
jelölt, por alakú ötvözetek keletkeztek. A minták összetételének kiválasztásakor azt tartottuk
szem előtt, hogy a hagyományos módon készült 3,46 % Cu/MgO-katalizátorral sikerült eddig
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legnagyobb hozammal előállítani MIBK-t, illetve 40 atom % Cu-tartalom esetén különleges
szerkezetű (amorf) anyag nyerhető.
Az XRD-mérések szerint az ötvözetek szerkezete az alkotóelemek arányától függően eltér.
153 h

-

SO

1

-

1
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h

• Cu
• Mg
x CuMa,

N
S

58 h
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32

1

1

"Ti
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4.31. ábra A mechanikai ötvözéssel
előállított
Cu-Mg
ötvözetek
röntgendiffraktogramjai. a) Cu3Mg97,
b) Cu15Mg85, c) Cu40Mg6o.
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4.32. ábra
A CuwMgso ötvözet röntgendiffraktogramjai a 153 h időtartamú őrlés
során.

A Cu3Mg97 minta röntgendiffraktogramján (4.31.a ábra) megjelenő csúcsok Cu és Mg
jelenlétére utalnak, tehát a kiindulási fémporkeverékből még 122 órás őrlés hatására sem
alakult ki új fázis. A CuisMggs ötvözet tömbfázisában a 135 órás mechanikai ötvözés
következményeként intermetallikus CuMg 2 vegyület keletkezett, de mellette elreagálatlan Mg
is azonosítható (4.3 l.b ábra). A Cu4oMg6o minta előállítása során a Cu és Mg 153 órás
mechanikai ötvözésének hatására - a várakozásnak megfelelően - amorf ötvözet jött létre
(4.32. ábra). A minta diffraktogramján (4.3 l.c ábra) megjelenő, az amorf ötvözetekre jellemző
széles, elnyúló csúcs azonban aszimmetrikus. Ez az ötvözetben még 153 óra őrlés után is
megtalálható elreagálatlan Cu jelenlétének tulajdonítható.

4.2.1.2. A Cu-Mg minták

jellemzése

Az ötvözetek bázicitásának meghatározásához egy egyszerű eljáráshoz folyamodtunk.
Kihasználva, hogy az aceton kondenzációjához báziscentrumok jelenléte szükséges, az inert
atmoszférában

előkezelt

katalizátorokon

acetont

és héliumot

tartalmazó

gázelegyet

áramoltattunk keresztül és a keletkező MO mennyiségét mértük. A minták bázicitását a 1,5
óra után tapasztalt acetonkonverzióval jellemeztük (4.33. ábra). Ilyen módon a MIBKszintézis egyik feltételének számító bázicitást a szintézis végrehajtására szolgáló reaktorban,
magának a szintézisnek a kiindulási anyagával határoztuk meg.
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A 4.33. ábra alapján megállapíthatjuk,
hogy a minták Mg-tartalma és bázicitása
között

nincs

legbázikusabb

összefüggés,
a

Cu^Mgőo

a
és

a

legkevésbé bázikus a CuisMgss ötvözet.
Látható továbbá, hogy mintáink nagyobb
mértékben

idézik

elö

az

aceton

kondenzációját, mint az összehasonlítás
4.33. ábra A Cu-Mg ötvözetek aceton
kondenzációjával meghatározott bázicitása.

kedvéért vizsgált Mg-por, ami annak
tulajdonítható, hogy az őrlés hatására

nőtt a Mg diszperzitása és ebből következően az elérhető báziscentrumok mennyisége.
A N 2 0-dal történő titrálás, az XPS, valamint a TPR segítségével a felület, illetve az ötvözetek
hidrogén számára elérhető Cu-tartalmáról nyert információkat foglalja össze a 4.4. táblázat.
4.4. táblázat A Cu-Mg ötvözetek XPS-módszerrel meghatározott felületi összetétele
(atom %), TPR segítségével meghatározott ionos Cu-tartalma (tömeg %) és a N 2 0
bomlásával meghatározott Cu°-felülete (m2 g"1).

XPS
Cu
Cu3Mg97
Cu15Mg85
Cu40Mg60

0
0
9,6

Mg
C
(atom %)
24,3
23,3
24,0
24,0
15,9
21,2

TPR

N20-bomlás

2+

O
52,4
52,0
53,3

Cu
(tömeg %)
0
0
0,85

Cu°
(mV)

1,0
4,7
3,25

Az XPS-mérések eredményei szerint valamennyi porra jellemző az a már a Pd-tartalmú
ötvözeteknél is megfigyelt jelenség, miszerint a felületen a komponensek koncentrációja
alacsonyabb, mint a tömbfázis elméleti Cu- és Mg-koncentrációja. Sőt a Cu3Mg97 és a
CuisMggs minták felületén egyáltalán nem található Cu. A tömbfázis és a felület
összetételében észlelt különbség a felület magas oxigén és szén
tulajdonítható. A

szennyeződések jelenlétéből

arra

szennyeződésének

következtethetünk,

hogy

a

Mg

valószínűleg oxid, vagy hidroxid, a szén oxigénhez kötött formában van jelen.
A TPR-módszer segítségével a hidrogén számára elérhető ionos Cu mennyiségét tudjuk
meghatározni. A 4.4. táblázat adatai szerint az ötvözetek közül csak a Cu4oMg6o minta esetén
sikerült ionos Cu jelenlétét kimutatni, amely 490 K hőmérséklet körül redukálódott. Érdekes
jelenségre bukkantunk a Cu3Mg97 és a Cu^Mgss por hőmérsékletprogramozott redukciója
során. 700 K feletti hőmérsékleten az ötvözeteken áthaladó gázelegy hővezetőképessége nőtt,
amit a TPR-görbén megjelenő „pozitív" csúcsok reprezentálnak (4.34. ábra).
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Hőmérséklet (K)
4.34. ábra A Cu-Mg ötvözetek TPR-görbéi. a) Cu3Mg97 ötvözet, b) Cu15Mg85
ötvözet, c) Cu40Mg60 ötvözet.

A

minták

felületét

elhagyó

gázelegy

tömegspektrometriás

vizsgálata

szerint

a

vezetőképességnövekedés hidrogén megjelenéséhez köthető. Az XPS-mérések eredményeit
figyelembe véve hidrogén csak azáltal keletkezhet, ha a felületen lévő Mg hidroxid formában
van jelen, amely a redukció magas hőmérsékletén bomlik.
A 4.4. táblázat adatai közül a N2Ű-dal meghatározott Cu°-felületekre vonatkozó értékeket
összehasonlítva látható, hogy mindhárom ötvözet felületén található fémes állapotú Cu. Ez
ellentmond az XPS-mérések eredményeinek. Figyelembe véve egyrészt azt, hogy a N2O-OS
„titrálást" minden alkalommal magas hőmérsékletű rövid redukció előzte meg (563 K/30
min/20 cm 3 min"1 H2), másrészt azt, hogy magas hőmérsékleten hidrogén hatására a Cu-M
ötvözetekben a Cu a felületre vándorol

[136] feltételezhetjük, hogy az előkezelés

következtében változott úgy az ötvözetek felülete, hogy az XPS számára láthatatlan Cu
elérhető lett a N2O számára. Fontos megemlíteni, hogy éppen az előzetes redukció miatt a
módszerrel nem elsősorban a fémes Cu, hanem inkább a felületen megtalálható összes Cu
mennyiségére tudunk következtetni. Mintáink esetében ennek a réznek a mennyisége
meglepően sok, összevetve őket a szintén mechanikai ötvözéssel előállított, a Tanszéken
korábban vizsgált Cu-M (M = Zr, Ti, Hf) ötvözetekkel [137].
Mint ahogy az irodalmi részben említettük, a propán-2-ol Cu jelenlétében adott körülmények
között

dehidrogéneződik,

így

ez

a

reakció

alkalmas

Cu-Mg

mintáink

hidrogénező/dehidrogénező képességének tesztelésére. A 4.35. ábra alapján megállapíthatjuk,
hogy - a N2O bomlásával meghatározott Cu°-felületek méretével összhangban - a Cu3Mg97
ötvözet kivételével a porok nagy és stabil aktivitásúak a propán-2-ol átalakulása során, tehát a
minták nagy hidrogénező/dehidrogénező aktivitással rendelkeznek.
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4.35. ábra A konverzió és a szelektivitás változása a reakcióidő függvényében a propán-2ol dehidrogénezése során a Cu-Mg ötvözetek esetén. Reakciókörülmények: hőmérséklet =
573 K; áramlási sebesség = 1 0 cm 3 min"1; propán-2-ol/hidrogén = 0,03.

A termékszelektivitást vizsgálva látható, hogy mindhárom Cu-Mg ötvözeten a propán-2-ol
aceton képződése mellett dehidrogéneződött. Ugyanakkor amíg a Cu 3 Mg 97 ötvözeten
kizárólag aceton képződött, a másik két katalizátor esetén a dehidrogénezés eredményeként
keletkező aceton további reakciókban vett részt, ami M3BK és MP kialakulásához vezetett.

4.2.1.3. A Cu-Mg minták katalitikus

viselkedése

A 4.36. ábrán a Cu-Mg porok MIBK-szintézis során mutatott aktivitásának időbeli
változását tüntettük fel.
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4.36. ábra A konverzió változása a reakcióidő függvényében MIBK egylépésű szintézise
során a Cu-Mg ötvözetek esetén. Reakciókörülmények: Cu 3 Mg 97 - hőmérséklet = 573 K;
áramlási sebesség = 10 cm3 min 1 ; aceton/hidrogén = 0,017; Cui5Mg85 - hőmérséklet = 573
K; áramlási sebesség = 10 cm3 min"1; aceton/hidrogén = 0,03; Cu4űMg6o - hőmérséklet =
553 K; áramlási sebesség = 8 cm3 min"1; aceton/hidrogén = 0,55; hélium/hidrogén = 3.

Összehasonlítva az irodalmi adatokkal, ötvözeteink aktivitása kiemelkedően magasnak
tekinthető, bár nem éri el a Tanszéken korábban vizsgált, együttlecsapással előállított 3,46 %
Cu/MgO-katalizátor aktivitását ( 6 0 - 8 0 % konverzió).
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A 4.36. ábrán látható nagy és - a Cu4oMg6o portól eltekintve - stabil aktivitás eléréséhez az
ötvözetek

Cu-tartalmának

csökkenésével

párhuzamosan

növekvő

hidrogéntartalmú

reakcióelegy alkalmazására volt szükség. Abban az esetben, ha az ötvözeteken azonos
körülmények között hajtottuk végre a MIBK-szintézist, a hat órás reakció után jelentősen
csökkent a Cu3Mg97 és a CuisMggs minta Cu°-felülete, aktivitása, és a termékelegyben
majdnem kizárólag csak MO-ot detektáltunk. (A CuisMggs ötvözetre vonatkozó megfelelő
értékek a 4.5. táblázatban és a 4.37. ábrán láthatók).
4.5. táblázat A Cui5Mg85 és a CutoMgőo ötvözet N 2 0 bomlásával meghatározott Cu°felülete (m2 g"1).

Cu° (m2 g"1)

Reakciókörülmények
eredeti

4,7

reakció után (6 h/553 K/aceton:hidrogén = 0,55)

1,83

reakció után (6 h/573 K/aceton:hidrogén = 0,03)

4,6

eredeti

3,25

reakció után (6 h/553 K/aceton:hidrogén = 0,55)

4,46

reakció után (24 h/553 K/aceton:hidrogén = 0,55)
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4.37. ábra A konverzió és a termékösszetétel változása MIBK egylépésű szintézise
során a Cui5Mg85 ötvözet esetén. Reakciókörülmények: hőmérséklet = 553 K;
áramlási sebesség = 8 cm3 min"1; aceton/hidrogén = 0,55; hélium/hidrogén = 3.

Ha növeltük a hidrogén mennyiségét a reakció elegyben, akkor a hat órás reakció alatt az
ötvözetek Cu°-felülete gyakorlatilag nem változott (4.5. táblázat) és aktivitásuk is állandó
maradt (4.36. ábra). Ez is jelzi, hogy a hidrogén kettős feladatot lát el a katalitikus
rendszerben, egyrészt telíti a MO szén-szén kettős kötését, másrészt megfelelő állapotban
tartja a katalizátor felületét.
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Látszólag a minták bázicitása és aktivitása között nincs összefüggés. A 4.38. ábrán azonban
látható, hogy a legbázikusabbnak tekinthető Cu4oMg6o ötvözet 25 órás reakció után veszít
aktivitásából, szemben a kevésbé bázikus CuisMg85 porral.
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4.38. ábra A konverzió változása a reakcióidő függvényében MIBK egylépésű szintézise
során a Cui5Mg85 és a C^oMg® ötvözetek esetén. Reakciókörülmények: ld. 4.36. ábra.

Feltételezhetően a Cu^Mgőo nagy bázicitásának köszönhetően többszörös kondenzációk
révén olyan, a gázfázisú termékek között nem detektálható molekulák keletkeztek, melyek
lerakódva az ötvözet felületére a minta aktivitásának csaknem teljes megszűnéséhez vezettek.
Ezzel a feltételezéssel összhangban van az is, hogy a 24 órás reakció után a Cu4oMg6o ötvözet
felületén már nem található fémes Cu (4.5. táblázat).
Megvizsgálva a termékeloszlást (4.6. táblázat) látható, hogy a különböző összetételű Cu-Mg
ötvözetek esetén a várt főtermék a MIBK mellett MO, 2P, MP és többszörösen kondenzált
vegyületek DIBK, TMCON, TMCOL keletkeztek (20. oldal).
4.6. táblázat A termékszeleküvitás a MIBK egylépésű szintézisének 3. órájában a
Cu-Mg ötvözetek esetén. Reakciókörülmények: ld. 4.36. ábra.

Szelektivitás (%)
MIBK

2P

Cu3Mg97
61,7
16,7
Cui5Mg85
62,0
10,1
67,0
0,4
Cu4oMg60
a
C9+ = TMCOL, TMCON, IF

MO

MP

DIBK

C9+

3,3
2,1
0,1

10,0
21,0
28,0

3,0
1,9
4,5

4,7
2,9
0

A 4.6. táblázat adatai szerint az egyes melléktermékek aránya eltér. Szembeötlő különbség
jelentkezik a keton funkció telítését illetően. Minél kisebb a minták Cu-tartalma - ahogy nő a
reakcióelegyben

a

hidrogén

mennyisége

-

az

aceton

karbonilcsoportjának

hidrogéneződésének köszönhetően egyre nagyobb szelektivitással keletkezik a 2P és egyre
kevesebb, a MIBK karbonilcsoportjának telítésével nyerhető MP detektálható.
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4.2.1.4. A Cu-Mg minták szerkezete a katalitikus reakciók után
Mivel érdekesnek ígérkezett annak tanulmányozása, vajon átalakul-e a reakciók hatására és ha
igen, hogyan a mechanikai ötvözéssel keletkezett amorf szerkezet és a CuMg 2 intermetallikus
vegyület, megvizsgáltuk a CirtoMgőo és a CuisMggs porok tömb fázisát a propán-2-ol
dehidrogénezése és a MIBK-szintézis után.
A CmoMgeo ötvözet esetén mindkét reakció az amorf mátrix kristályosodását okozta és a 14
(propán-2-ol dehidrogénezése), illetve 6 (MIBK egylépésű szintézise) órás reakciók után Cu
és MgO fázisok azonosíthatók a röntgendiffraktogramokon (4.39. és 4.40. ábra).
••

DSC után

DSC után

J

DSC előtt
20

30

40 50 60 70 80
Szórásszög, 20 (fok)

90

4.39. ábra A propán-2-ol dehidrogénezése
során katalizátorként alkalmazott Cu40Mg60
ötvözet röntgendiffraktogramja. Reakciókörülmények: ld. 4.35. ábra.

20

30

DSC előtt

40 50 60 70 80
Szórásszög, 29 (fok)

90

4.40. ábra A MIBK egylépésű szintézise
során
katalizátorként
alkalmazott
Cu40Mg60 ötvözet röntgendiffraktogramja.
Reakció-körülmények: ld. 4.36. ábra.

A DSC-mérések után készült diffraktogramok (4.39. és 4.40. ábra) továbbra is Cu és MgO
jelenlétét jelzik, de megfigyelhető egy lényeges különbség a két reakció hatását tekintve. A
propán-2-ol dehidrogénezésében részt vett ötvözetben a DSC-méréseket követően Cu 2 Mg
fázis észlelhető. Mivel az eredeti amorf ötvözet hevítés hatására CuMg 2 és Cu 2 Mg
intermetallikus vegyületek keverékévé kristályosodik, ez a Cu 2 Mg fázis kétségtelenül a
reakció után megmaradt amorf frakció kristályosodásának eredményeként alakult ki. Ezt
bizonyítja a 4.41. és a 4.42. ábrán látható DSC-görbéken 834 K-nél megjelenő exoterm csúcs.
Ennek az amorf fázisnak azonban nincs nyoma a röntgendiffraktogramon (4.39. ábra) annak
köszönhetően, hogy valószínűleg csak kis mennyiségben és nagy diszperzitásban van jelen.
Az a tény, hogy a propán-2-ol dehidrogénezése után a Cu^Mgöo ötvözet részben megőrizte
amorf szerkezetét, míg a MIBK előállítása után teljesen átalakult meglepő, ha figyelembe
vesszük, hogy a két katalitikus folyamat közül az előbbi reakciót hajtottuk végre magasabb
hőmérsékleten, több hidrogén jelenlétében és hosszabb ideig.
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|exo

Jexo

373 473 573 673 773 873
Hőmérséklet (K)
4.41. ábra Az eredeti CiUoMgőo ötvözet
DSC-görbéje.

A

373 473 573 673 773 873
Hőmérséklet (K)
4.42. ábra A propán-2-ol dehidrogénezése során katalizátorként alkalmazott
Cu40Mg6o ötvözet DSC-görbéje. Reakciókörülmények: ld. 4.35. ábra.

A magyarázat valószínűleg abban keresendő, hogy az aceton, mint polárosabb molekula,
erősebb kölcsönhatásba lép a felület aktív centrumaival és így gyorsabban következnek be
olyan felületi változások, melyek idővel a tömbfázis átalakulását is eredményezik.
A tömbfázisában előállítása után Mg-ot és CuMg2 intermetallikus vegyületet tartalmazó
CuisMggs ötvözet szerkezete szintén eltérő módon alakult át a két katalitikus reakció hatására
(4.43. ábra).
•
• Cu
• Mg
® MgO
•MgO
x CuMg2

30

40

50
60
70
Szórásszög, 20 (fok)

80

90

4.43. ábra A propán-2-ol dehidrogénezése (a) és a MIBK egylépésü szintézise (b)
során katalizátorként alkalmazott Cui5Mgg5 ötvözet röntgendiffraktogramjai.
Reakciókörülmények: ld. 4.35. és 4.36. ábra.

Az eredeti minta tömbfázisát alkotó Mg a propán-2-ol dehidrogénezése során teljes egészében
oxidálódott, a MIBK egylépésü szintézise után viszont a MgO mellett még mindig
azonosítható volt. Az eredeti ötvözetben jelenlévő másik fázis, a CuMg 2 teljesen eltűnt a
propán-2-ol dehidrogénezésének hatására, míg a másik reakció után még mindig észlelhető
volt jelenléte.
Ha figyelembe vesszük azt, hogy a MIBK előállításakor a hőmérséklet emelésével és a
hidrogén mennyiségének növelésével tulajdonképpen ugyanazokat a reakciókörülményeket
alkalmaztuk, mint a propán-2-ol dehidrogénezése során, akkor a két diffraktogram azt
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igazolja, hogy nem a reakciókörülmények, hanem maguk a reagáló molekulák alakítják az
ötvözetek szerkezetét.
A

Cu-Mg

ötvözetek

szerkezetének,

bázicitásának,

Cu-tartalmának

és

katalitikus

viselkedésének vizsgálata alapján a következőket állapíthatjuk meg.
•

A mechanikai ötvözéssel előállított Cu-Mg porok tömbfázisában az XRD-mérések a Cu

és a Mg mellett CuMg2 jelenlétére utaltak, illetve a Cu4oMg6o ötvözet amorf szerkezetét
bizonyították. Az intermetallikus vegyület és az amorf szerkezet a katalitikus reakciók
hatására átalakult.
•

Az ötvözetek aceton kondenzációjával meghatározott bázicitása nem a Mg-tartalommal

párhuzamosan változott.
•

Az XPS- és a TPR-vizsgálatok szerint csak a Cu4oMgőo minta felületén található Cu,

illetve hidrogén számára elérhető, 490 K körül redukálható ionos Cu. Ugyanakkor a N20-dal
történő titrálással valamennyi ötvözet felületén sikerült fémes rezet kimutatni. Ezzel
összhangban a minták aktívnak bizonyultak a propán-2-ol dehidrogénezése során.
•

Az irodalmi adatokkal összehasonlítva az ötvözetek nagy aktivitást és szelektivitást

mutattak a MIBK egylépésű gázfázisú szintézise során.
•

Vizsgálataink szerint a minták bázicitása a katalizátorok stabilitását befolyásolta, a

legbázikusabb Cu4oMg6o por veszítette el leggyorsabban aktivitását.
•

Az ötvözetek nagy és - a Cu4oMg6o por kivételével - stabil aktivitásának biztosításához

Cu-tartalmuk csökkenésével növekvő hidrogéntartalmú reakcióelegyre volt szükség. Mivel ez
egyben állandó Cu°-felületet is biztosított, feltételezhetjük, hogy az ötvözetek stabil
működését meghatározó további tényezőnek a Cu°-felületet kell tekinteni.
•

A termékeloszlást vizsgálva összefüggést találtunk a porok összetétele és a szén-oxigén

kettős kötés hidrogénezésével keletkező melléktermékek aránya között.
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4.2.2. A Cu/MgO minták
4.2.2.1. A Cn/MgO minták

szerkezete

A 4.7. táblázatban foglaltuk össze a vizsgálataink tárgyát képező, különböző fém-oxid,
illetve oxid-oxid keverékek mechanokémiai aktiválással készült Cu/MgO általános képlettel
jelölt mintákat.
4.7. táblázat A Cu/MgO minták előállítására szolgáló keverékelegy összetétele, az őrlés
időtartama, a keletkezett minták jelölése és tömegszázalékos összetétele.

Szintéziselegy összetétele
(atom %)
Cu 2 0 + Mg
Cu 2 0 + Mg
Cu 2 0 + Mg
CuO + Mg
3 % Cu + 97 % MgO
7 % Cu 2 0 + 93 % MgO
13 % CuO + 87 % MgO

Őrlési idő
(h)
1
13
30
30
32
51
54

Minta jelölése
(Cu 2 0)Mg(l)
(Cu20)Mg(13)
(Cu20)Mg(30)
(CuO)Mg
3 % Cu+MgO
(Cu20)7(Mg0)93
(CuO)13(MgO)87

Összetétel (tömeg %)
Cu
MgO
75,9
75,9
75,9
61,2
4,6
18,7
18,2

24,1
24,1
24,1
38,8
95,4
78,9
77,2

A (Cu20)Mg és (CuO)Mg porok egy szokatlan eljárás, őrléssel kiváltott magas hőmérsékletű
önfenntartó reakció (SHSM) eredményeképpen keletkeztek. A CU2O és Mg, illetve a CuO és
Mg 1:1 arányú keverékének őrlésével ugyanis „égés" típusú, önfenntartó szintézis váltható ki,
amely Cu és MgO kialakulásához vezet. Mivel a reakció során hő szabadul fel, a szintézis
lejátszódása a „malom" hőmérsékletében bekövetkező változás regisztrálásával követhető,
mint ahogy ez jól látható a (Cu20)Mg por esetén a 4.44. ábrán.
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4.44. ábra A (Cu 2 0)Mg minta őrléssel kiváltott magas hőmérsékletű önfenntartó
szintézise során észlelhető hőmérsékletváltozás az őrlési idő függvényében.

A kémiai reakció kezdetét jelző hőmérsékletemelkedés mértéke (AT) és ideje (tgy)
reprodukálható. A (Cu2Ü)Mg és (CuO)Mg mintáink esetén 3140 s, illetve 2195 s után 32 K,
illetve 55 K hőmérsékletváltozás következett be. Az önfenntartó reakció után szükséges volt a
minták további őrlése (1, 13, 30 óra a (Cu2Ű)Mg és 30 óra a (CuO)Mg minta esetén). Ez
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egyrészt eltüntette a (Cu 2 0)Mg rendszerben a szintézis után jelenlévő kevés elreagálatlan
Cu 2 0-t, másrészt tovább növelte a Cu diszperzitását a MgO-mátrixban (4.8. táblázat). A
különböző ideig őrölt (Cu 2 0)Mg mintákat (Cu 2 0)Mg(l), (Cu 2 0)Mg(13) és (Cu 2 0)Mg(30)
képletekkel jelöljük.
4.8. táblázat A Cu/MgO porok XRD alapján számolt részecskemérete (nm) és a N 2 0
bomlásával meghatározott Cu°-felülete (m2 g"1).

Részecskeméret
(nm)
Cu
MgO
45
60
10
14
9,4
8,0

(Cu 2 0)Mg(l)
(Cu20)Mg(13)
(Cu20)Mg(30)
reakció után (aceton)3

Cu°
(mV)
0
1,10
1,30
1,45

(CuO)Mg (SHSM után)
(CuO)Mg (SHSM + 30 h őrlés után)
reakció után (aceton)3

24
5,5
35

43
6,1
8,4

10,55
8,2

3 % Cu+MgO
reakció után (aceton)b

6,1
22

10
13

1,50
1,50

(Cu20)7(Mg0)93
reakció után (aceton)'

(2,6)c

10

13,8
12,5

(CuO)13(MgO)87
reakció után (aceton)'

( 1 , 5 /

f

14 (8)

a

ír
553 K,
6h
b
573 K, 6h
0
A Cu 2 0 részecskemérete.

(7,90)e

9
16,3
10
11.6(7.10)"
d r r ^ r r ,1
553 K, lh
e
553 K, 24 h
1
A CuO részecskemérete.

A 3 % Cu+MgO, a (Cu 2 0) 7 (Mg0) 9 3 és a (CuO)i 3 (MgO) 87 képletekkel jelölt minták Cu és
MgO, illetve Cu0/Cu 2 0 és MgO keverékének mechanikai kezelésével készültek. Mivel
ezekben a rendszerekben az őrlés nem idézhet elő kémiai reakciót, így a mechanokémiai
aktiválás pusztán a különböző fázisok diszperzitásának növekedését eredményezte.
A katalizátorok összetételének kiválasztásakor az alábbi elvek vezéreltek minket. Elméletileg
az

SHSM

reakciók

teljes

lejátszódásához

a

reakciópartnereknek

sztöchiometrikus

mennyiségben kell jelen lenni, ezért a (Cu 2 0)Mg és (CuO)Mg minták előállításakor Cu 2 0 és
Mg, illetve a CuO és Mg 1:1 arányú keverékéből indultunk ki. A már többször említett
kiemelkedő aktivitású és szelektivitású együttlecsapással készült Cu/MgO katalizátor 3,46 %
rezet tartalmazott, amelyhez hasonló összetételű a 3 % Cu+MgO por. A keverékoxid minták
összetételét úgy választottuk, hogy a különböző oxidációs állapotú rezet kis és azonos
mennyiségben tartalmazzák.
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Az XRD-vizsgálatok szerint valamennyi Cu/MgO minta tömbfázisában már rögtön az
előállítás után, illetve a keverékoxidok esetén a reakciót megelőző 1 órás redukció után Cu és
MgO van jelen (4.45. ábra).
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Szórásszög, 20 (fok)
4.45. ábra Az őrléssel előállított (CuO)(MgO) minta röntgendiffraktogramja.
a) eredeti por, b) a reakciót megelőző redukció után (573 K/l h/30 cm3 min 1
H2), C) MIBK szintézis után (6 h).

Ellentétben a Cu-Mg ötvözetekkel a Cu/MgO porok szerkezete a MIBK-szintézis alatt vagy
nem változott, vagy csak kismértékben módosult.

4.2.2.2. A Cu/MgO minták

jellemzése

Két módszer segítségével, a 2-metil-3-butin-2-ol bomlásával és a Cu-Mg ötvözeteknél
már alkalmazott módszerrel, az aceton kondenzációjával próbáltunk következtetni a Cu/MgO
porok bázicitására. A 4.9. táblázat 2-metil-3-butin-2-ol átalakulása révén meghatározott adatai
szerint a MgO mechanikai kezelésével készült minták (3 % Cu+MgO, (Cu20)7(Mg0)93,
(CuO)i 3 (MgO) 87 ) tekinthetők a leginkább bázikusnak, bázicitásuk a MgO-tartalommal
4.9. táblázat A Cu/MgO minták 2-metil-3-butin-2ol bomlásával meghatározott bázicitása.

Konverzió3
B°
Ab
4
(Cu20)Mg(l)
(Cu20)Mg(13)
11
(Cu20)Mg(30)
16
2
(CuO)Mg
61
20
3 % Cu+MgO
67
32
(Cu20)7(Mg0)93
(CuO)13(MgO)87
31
'A 2-metil-3-butin-2-ol acetilénné és acetonná
történő bomlása során mért konverzió.
'50 mg mintatömeg, 1 pl térfogatú pulzusok.
:
10 mg mintatömeg, 4 pl térfogatú pulzusok.
-

-

-

párhuzamosan változik. Meglepő, hogy az
önfenntartó

szintézissel

készült

porok

kevésbé bázikusak. Ez különösen igaz a
(Cu 2 0)Mg

porra,

pontosabb

meghatározásához

mintánál

amely

bázicitásának

alkalmazottól

reakciókörülményekre

volt

a

többi
eltérő

szükség.

Látható azonban, hogy a (Cu 2 0)Mg porok
bázicitása az őrlési idő növekedésével nő.
Ez arra enged következtetni, hogy bár az
önfenntartó

szintézis

révén

keletkező
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MgO fajlagos felülete nagyon kicsi, a minta további őrlésével a fajlagos felület és ezen
keresztül a bázicitás növelhető (4.8., 4.9. táblázat). Mivel a MIBK szintézis kiindulási anyaga
az aceton, ezért az átáramlásos rendszerben az aceton kondenzációjával meghatározott
bázicitás alapján véleményünk szerint jobban megbecsülhető, hogy a minták mennyire
képesek előidézni a dimerizációt. Az így
(4.46.
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4.46. ábra
A Cu/MgO minták aceton
kondenzációjával meghatározott bázicitása.

Cu-Mg ötvözetek bázicitása hasonló a Cu/MgO minták bázicitásához.
A 4.10. táblázat a Cu/MgO porok elméleti és XPS-módszerrel meghatározott tényleges
felületi összetételét mutatja be.
4.10. táblázat
A Cu/MgO minták elméleti és XPS segítségével meghatározott tényleges felületi
összetétele (atom %).

a
b

Cu

Mg

O

Ca

(Cu20)Mg(30)

elméleti összetétel
eredetib
reakció után (propán-2-ol, 12 h)b
reakció után (aceton, 6 h)b

50,0
11,5
17,0
20,9

25,0
10,6
6,7
4,3

25,0
44,5
44,5
24,8

0
22,9
15,9
28,0

(CuO)Mg

elméleti összetétel
eredeti

33,3
26,2

33,3
14,8

33,3
50,2

0
8,8

3 % Cu+MgO

elméleti összetétel
eredeti
reakció után (aceton, 6 h)

3
0
0,7

48,5
32,0
38,9

48,5
60,5
56,2

0
7,5
4,1

(Cu20)7(Mg0)93

elméleti összetétel
eredeti
reakció után (aceton, 1 h)

6,8
9,3
11,3

44,9
31,2
33,8

48,3
54,7
50,5

0
4,8
4,4

(CuO)13(MgO)s7

elméleti összetétel
eredeti
reakció után (aceton, 1 h)

6,5
9,5
7,2

43,5
28,7
35,9

50,0
54,8
52,5

0
7,0
4,5

szénhidrogén, karbonát és karbid formában jelen lévő összes szén.
Na-szennyeződés detektálható a felületen.
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Hasonlóan a Cu-Mg ötvözetekhez a Cu/MgO porok felületi összetétele is eltér az elméletileg
várhatótól, ami a felületen jelenlévő oxigén- és szénszennyeződéseknek köszönhető. A Mg
valamennyi minta esetén, a Cu a (Cu20)Mg(30), a (CuO)Mg és a 3 % Cu+MgO minták
esetén kisebb arányban van jelen a felületen, mint elméletileg várható. A két keverékoxid
mintát tekintve a Cu felületi koncentrációja meghaladja a névleges értéket. A komponensek
oxidációs állapotát tekintve a magnézium Mg 2+ formában van jelen oxidként és karbidként. A
réz főleg Cu2+ formában található.
Hőmérsékletprogramozott redukció segítségével meghatároztuk a minták redukálható (ionos)
réztartalmát és a TPR-t megelőző rövid oxidáció segítségével következtetni tudtunk a porok
hidrogén számára elérhető összes (ionos és fémes) réztartalmára is (4.11. táblázat).
4.11. táblázat A Cu/MgO minták jellemzése TPR-módszerrel és a N 2 0 bomlásával.

Felvett hidrogén
(mmol g"1)

1

elméletib

eredeti0

2

3

Cu-tartalonf
(tömeg %)
oxidáció
után0
4

ionosd

teljes0

5

6

Cu° a
felületen1
7

11,9
0,72
(Cu20)Mg(l)
6
(Cu20)Mg(13)
11,9
1,07
9
0,2
(Cu20)Mg(30)
11,9
1,07
1,76
15
9
0,3
9,6
(CuO)Mg
1,85
3,22
19
34
2,5
3 % Cu+MgO
0,72
0,09
0,28
13
39
4,8
2,29
1,70
2,07
74
90
14,0
(Cu20)7(Mg0)93
(CuO)13(MgO)87
2,29
2,41
2,01
100
88
17,0
a
Az elméleti Cu-tartalom alapján számított érték.
b
Az elméleti hidrogénfelvétel, feltételezve, hogy a minták előállítása során felhasznált réz CuO
formában voltjelen.
c
A CuO-dal végzett kalibráció alapján számított érték.
d
Az eredeti minták hidrogénfelvétele alapján számított érték.
0
Az oxidált minták hidrogénfelvétele alapján számított érték.
1
A N 2 0 bomlása alapján számított érték.
A táblázat adatai szerint a két önfenntartó szintézissel készült minta sokkal kevesebb
hidrogént vett fel, mint ami a redukciójukhoz elméletileg szükséges, ha feltételezzük, hogy a
teljes Cu-tartalmuk CuO formában van jelen. Ennek megfelelően tehát kevés ionos rezet
tartalmaznak, ami megegyezik az XRD-mérések eredményeivel, miszerint a réz-oxidok
teljesen átalakultak az előállítás során. Hasonlóan alacsony hidrogénfelvételt és így kevés
ionos rezet észleltünk a 3 % Cu+MgO minta esetén is. Ha a TPR-t egy rövid oxidációt
követően hajtottuk végre, akkor mindhárom minta esetén több ionos Cu jelenlétét tudtuk
kimutatni. A táblázat 3. és 4. oszlopában feltüntetett értékek alapján számolt, a hidrogén és az
oxigén számára elérhető Cu-tartalom azonban csak töredéke a minták teljes Cu-tartalmának
(4.7. táblázat, 4.11. táblázat 5., 6. oszlop). A TPR a két keverékoxid minta teljesen más
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tulajdonságaira utal. Mint ahogy a 4.11. táblázat 2., 3., 4. oszlopának adatai mutatják, a
keverékoxidok esetén majdnem a teljes Cu-tartalom redukálható és az oxidáció nem okoz
jelentős változást. Ez arra utal, hogy a Cu jól diszpergált és +2 oxidációs állapotban van. Ez
utóbbi megállapítás meglepő annak ismeretében, hogy a (Cu 2 0) 7 (Mg0)93 minta Cu 2 0 és
MgO mechanikai kezelésével készült. A 4.11. táblázat 3., 4. oszlopának adatai szerint a
(Cu 2 0) 7 (Mg0) 9 3 por redukálható Cu-tartalma az oxidáció után csökken, ami a Cu oxidáció
alatt bekövetkező szintereződésével hozható összefüggésbe.
Összehasonlítva a Cu/MgO minták TPR-görbéit (4.47., 4.48. ábra) látható, hogy a porok két
különböző típusú ionos rezet tartalmaznak.
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Hőmérséklet (K)
4.47. ábra A (CuO)Mg, a 3 % Cu+MgO és a két keverékoxid minta TPR-görbéje.
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(CUjO)Mg(30)
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(CuO)Mg 1
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U (Cu20)Mg(13)
1
1
723
823

1
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Hőmérséklet (K)
4.48. ábra A három (Cu 2 0)Mg minta, a (CuO)Mg és a Cu 2 0 TPR-görbéje.
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A (CuO)Mg mintában jelenlévő Cu 533 K körül redukálódik, ugyanakkor a 3 % Cu+MgO, a
(Cu20)7(Mg0)93 és a (CuO)i3(MgO)87 mintákban található 623 K körül (4.47. ábra).
Különleges a (Cu20)Mg(30) por, mivel redukciója két lépésben zajlik le, az 543 K körül
jelentkező redukciós csúcs mellett 623 K körül egy váll látható (4.48. ábra), ami arra utal,
hogy a (Cu20)Mg(30) mintában mindkettő, a többi porban jelenlévő különböző
hőmérsékleten

redukálódó

Cu megtalálható.

Hordozott

Cu-katalizátorokkal

végzett

vizsgálatok szerint [138-143] 473 - 533 K hőmérséklettartományban a kristályos tömbi CuO
redukálódik, ennél magasabb hőmérsékleten pedig a hordozóval erősebb kölcsönhatásban
lévő Cu. Ezt figyelembe véve tehát mintáink közül a (CuO)Mg és a (Cu20)Mg (különösen a
(Cu20)Mg(30)) (valamint a Cu-toMgöo ötvözet) tartalmazza ezt a könnyen redukálható CuO
fázist. A 3 % Cu+MgO és a keverékoxidok magas redukciós hőmérséklete pedig a másik fázis
jelenlétét bizonyítja.
A három (CuO)Mg minta TPR-görbéjét megvizsgálva egy érdekes tendencia figyelhető meg
(4.48. ábra). Mindhárom önfenntartó szintézissel készült minta a Cu20-hoz képest
alacsonyabb

hőmérsékleten redukálódik,

sőt az

egyes minták

annál

alacsonyabb

hőmérsékleten redukálódnak, minél hosszabb időtartamú őrlés követte az önfenntartó
szintézist az előállítás során. Az irodalmi adatok szerint [138, 139, 144] a jelenség a növekvő
Cu-diszperzitásnak tudható be még akkor is, ha a porok tényleges Cu-tartalma nagyon kicsi.
A minták hidrogénfelvétele (4.48. ábra), röntgendiffraktogramjuk segítségével számított
részecskemérete és a N 2 0 bomlásával meghatározott Cu°-felülete (4.8. táblázat) azt igazolja,
hogy valóban az őrlési idő növekedésével csökken a részecskeméret és nő a felületen
megtalálható Cu mennyisége.
A minták átlagos részecskeméretét és a N 2 0 bomlásával meghatározott Cu°-felületét foglalja
össze a 4.8. táblázat. Látható, hogy a (CuO)Mg és a két keverékoxid minta Cu°-felülete kb.
egy nagyságrenddel nagyobb, mint a másik két por felülete és mint a Cu-Mg ötvözetek
felülete. A hőmérsékletprogramozott redukcióval meghatározott ionos Cu és a rövid oxidációt'
követő TPR segítségével számítható összes Cu-tartalom különbségéből a minták fém Cutartalmára következtethetünk. Ha ezt összevetjük a felületen megtalálható Cu° mennyiségével
(4.11. táblázat) látható, hogy a keverékoxidok kivételével valamennyi minta esetén a fémes
réznek csak töredéke elérhető a molekulák számára.
Akárcsak a Cu-Mg ötvözeteknél, a Cu/MgO minták esetén is a propán-2-ol dehidrogénezése
segítségével

próbáltunk

információt

nyerni

a

minták

hidrogénező/dehidrogénező

képességéről. Mint ahogy a 4.49. ábrán látható, valamennyi por nagy aktivitású volt a propán2-ol átalakulása során.
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(Cu20)Mg(30)

A
—

•

—

(CuO)Mg

—

•

—

3% Cu+MgO
(Cu20)(Mg0)
(CuOXMgO)

4.49. ábra A konverzió változása a reakcióidő függvényében a propán-2-ol
dehidrogénezése során a Cu/MgO minták esetén. Reakciókörülmények: hőmérséklet
= 573 K; áramlási sebesség = 10 cm3 min"1; propán-2-ol/hidrogén = 0,03.

Kisebb és az őrlési idővel párhuzamosan változó aktivitást tapasztaltunk a különböző ideig
őrölt (Cu 2 0)Mg minták esetén (4.50. ábra). Az őrlési idő növekedésével

növekvő

dehidrogénező képesség a mechanikai aktiválás hatására növekvő Cu-diszperzitással és Cu°felülettel hozható összefüggésbe (4.8. táblázat).
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4.50. ábra A konverzió változása a reakcióidő függvényében a propán-2-ol
dehidrogénezése során a különböző ideig őrölt (Cu 2 0)Mg minták esetén.
Reakciókörülmények: ld. 4.49. ábra.

Valamennyi Cu/MgO minta esetén a propán-2-ol dehidrogénezésekor aceton keletkezett mint
főtermék, azonban MIBK képződését is észleltük akárcsak némelyik Cu-Mg ötvözetnél.

4.2.2.3. A Cu/MgO minták katalitikus

viselkedése

A MIBK szintézise során a Cu/MgO porok különböző és a Cu-Mg ötvözetekhez
képest kevésbé stabil aktivitást mutattak (4.51. ábra). Az SHSM-módszerrel készült porok
közül a (CuO)Mg minta egyértelműen aktívabbnak bizonyult, mint a (Cu 2 0)Mg katalizátor. A
6 órás reakció alatt a keverékoxid porok aktivitása csökkent a legnagyobb mértékben. A
Cu3Mg97 és a CuisMgss ötvözetekhez hasonló a 3 % Cu+MgO minta viselkedése. A többi por
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• (Cu20)Mg(30)
•(CuO)Mg
N

U
4>

- 3% Cu+MgO

©

- (Cu20)(Mg0)

>

e

- (CuO)(MgO)

4.51. ábra A konverzió változása a reakcióidő függvényében MIBK egylépésű szintézise
során a Cu/MgO minták esetén. Reakciókörülmények: hőmérséklet = 553 K; áramlási
sebesség = 8 cm3 min'1; aceton/hidrogén = 0,55; hélium/hidrogén = 3; a 3 % Cu+MgO
esetén: hőmérséklet = 573 K; áramlási sebesség = 10 cm3 min"1; aceton/hidrogén = 0,03.

esetén alkalmazott reakciókörülmények között ez a katalizátor gyorsan csökkenő aktivitást és
MIBK-szelektivitást mutatott. A termékelegy összetételének vizsgálata szerint a főtermék a
MIBK helyett a MO lett, tehát az adott reakciókörülmények között a MO szén-szén kettős
kötése nem telítődött. Növelve a hidrogén parciális nyomását a reakcióelegyben (csökkentve
az aceton: hidrogén arányt) stabil aktivitás és MIBK-szelektivitás alakult ki (4.52. ábra.).

12

16

Reakcióidő / h
4.52. ábra A konverzió és a MIBK-szelektivitás változása MIBK egylépésű szintézise
során a 3 % Cu+MgO minta esetén. Reakciókörülmények: • • hőmérséklet = 553 K;
áramlási sebesség = 8 cm3 min"1; aceton/hidrogén = 0,55; hélium/hidrogén = 3; o*
hőmérséklet = 573 K; áramlási sebesség = 10 cm3 min"1; aceton/hidrogén = 0,03.

Meglepő módon a minták aktivitása között nincs akkora különbség, mint ami várható lenne a
bázicitásuk alapján. Összevetve a 4.9. táblázatot,

a 4.46. ábrát és a 4.51.

ábrát

megállapíthatjuk, hogy a porok bázicitása elsősorban a katalizátorok kezdeti aktivitását
határozza meg, pl. a legkevésbé bázikus (Cu2Ü)Mg(30) minta a legkevésbé

aktív

működésének első két órájában. A bázicitás azonban a katalizátorok stabilitását is
befolyásolja. A két kis bázicitású SHSM-módszerrel előállított por meglehetősen stabil
aktivitásúnak bizonyult, a többi minta esetén viszont az aktivitás csökkent az idő
84

A Cu/MgO minták katalitikus viselkedése
előrehaladtával. A csökkenő aktivitás feltehetően a MgO diszperzitásának csökkenésével és
az erősen bázikus centrumokon a folyadékfázisú termékek között nem detektálható, nagy
molekulatömegű

melléktermékek

felhalmozódásával

magyarázható.

Azonban

a

báziscentrumok mérgeződése mellett figyelembe kell vennünk azt is, hogy a TPR- (4.11.
táblázat) és a Cu -mérések (4.8. táblázat) szerint a fémrészecskék mérete nőtt és a
csökkent a reakció során.
A MIBK-szintézis során a termékelegy összetételét tekintve a Cu/MgO minták esetén is
ugyanazok a melléktermékek jelentek meg, mint amelyeket a Cu-Mg

ötvözeteknél

detektáltunk: 2P, MO, MP és a többszörös kondenzáció eredményeként DIBK, TMCON,
TMCOL és IP. A 4.12. táblázatban a 3 óra reakcióidő után tapasztalt szelektivitás értékeket
foglaltuk össze.
4.12. táblázat
A termékszelektivitás a MIBK egylépésű szintézisének 3.
órájában a Cu/MgO minták esetén. Reakciókörülmények: ld. 4.51. ábra.

Szelektivitás (%)
(Cu 2 0)Mg(30)
(CuO)Mg
3 % Cu+MgO
(Cu 2 0) 7 (Mg0)i3
(CuO)13(MgO)87
a

MIBK

2P

MO

MP

DIBK

C9+

63,0
64,5
66,1
81,3
91,3

0,9
L7
19,1
0,4
0,1

4,3
1,7
3,3
0,5
0,8

22,2
22,0
5,2
11,5
5,2

4,3
5,6
2,5
6,2
2,6

5,3
4,5
3,9
0
0

C9+ = TMCOL, TMCON, IF

Ez alapján a Cu/MgO minták két csoportba oszthatók. Az önfenntartó szintézissel készült
minták legfontosabb tulajdonsága, hogy kicsi a MIBK képződésének szelektivitása, ami azzal
magyarázható,

hogy

ezek

a

porok

nagyon

aktívak

a

szén-oxigén

kettős

kötés

hidrogénezésében. A legnagyobb mennyiségben megjelenő melléktermék ugyanis a MIBK
hidrogéneződésével keletkező MP. Mint ahogy korábban említettük, a két SHSM-módszerrel
készült por 533-543 K körül redukálódik, ami arra utal, hogy hasonló tulajdonságokkal
rendelkező rezet tartalmaznak. Mint ismeretes, egymáshoz közel elhelyezkedő fém Cu és
oxigén (vagy másképp megfogalmazva ionos és fémes Cu), mint aktív centrum szükséges a
szén-oxigén kettős kötés hidrogénezéséhez. Úgy tűnik, hogy az SHSM-módszer, ami
tulajdonképpen kémiai reakció (oxigénátvitel) a réz-oxid és a Mg között, olyan aktív helyeket
hoz létre, amelyek képesek felületi oxigén „befogására" és így a szén-oxigén kettős kötés
hidrogénezésére. Ennek az elgondolásnak ellentmond az a tény, hogy az önfenntartó
szintézissel készült minták esetén kevés 2P keletkezik. Felvetődik tehát a kérdés, hogy vajon a
katalitikus rendszerben jelenlévő másik keton funkció (aceton) miért nem hidrogéneződik.
Feltételezésünk szerint a magyarázat a termék MIBK lassú deszorpciójában keresendő. A 4.9.
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táblázat adatai szerint a két SHSM-módszerrel előállított minta Cu-tartalmának jelentős része
nem elérhető az oxidáció és redukció számára. Feltételezhetően ezek a helyek olyan szorosan
kötődnek a MgO-hoz, hogy erősen adszorbeáló centrumnak tekinthetők, melyek gátolják a
MIBK deszorpcióját és így a molekula továbbhidrogéneződését eredményezik.
A másik csoportot a keverékoxidok képviselik. Ezek a katalizátorok kiemelkedően magas
MIBK-szelektivitást mutatnak, ami nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy képesek a MO
szén-szén kettős kötését hidrogénezni. Ez hasonló redukciós tulajdonságaikra (4.47. ábra),
magas elérhető Cu-tartalmukra és kezdeti Cu°-felületükre vezethető vissza (4.8. táblázat).
Különleges esetnek tűnik a 3 % Cu+MgO minta. Mivel ugyanazzal az eljárással készült, mint
a keverékoxidok és TPR-görbéje is hasonló, ezért a (Cu20)7(Mg0)93 és (CuO)i3(MgO)87
porokhoz hasonló aktivitást és szelektivitást várhatnánk. Azonban a 3 % Cu+MgO ugyanazon
reakciókörülmények között nagyon kicsi aktivitást mutatott a MO szén-szén kettős kötésének
hidrogénezésében, tehát a keverékoxidoktól teljesen eltérően, viszont a Cu3Mg97 és a
CuisMggs ötvözetekhez nagyon hasonlóan viselkedett. A minta kis Cu-tartalma magyarázatul
szolgálhat a gyors aktivitáscsökkenéshez. Megváltoztatva a reakciókörülményeket, növelve a
hidrogén parciális nyomását, nőtt a MIBK-szelektivitás. Sajnálatos módon az acetonhidrogén arány csökkentésével előtérbe került egy nemkívánatos mellékreakció az aceton
hidrogéneződése propán-2-ollá.
Összefoglalva a Cu/MgO porok szerkezetének és katalitikus viselkedésének tanulmányozása
során tapasztaltakat, a következőket állapíthatjuk meg.
•

A mechanikai aktiválással nyert Cu/MgO minták a röntgendiffrakciós vizsgálatok szerint

nanoszerkezetű porok, melyek tömbfázisában már rögtön az előállítás után, vagy a katalitikus
felhasználást megelőző redukció után Cu és MgO azonosítható. A minták szerkezete a
propán-2-ol dehidrogénezése és a MIBK szintézise során gyakorlatilag nem változott.
•

A minták bázicitásának vizsgálata szerint a legbázikusabbak a MgO mechanikai

kezelésével nyert minták. Bázicitásuk a MgO-tartalommal párhuzamosan változott.
•

Az XPS-mérések szerint csak az önfenntartó szintézissel, illetve a Cu0/Cu 2 0 és MgO

őrlésével előállított porok felületén található Cu. Ezzel ellentétben a N 2 0 bomlásának
vizsgálatával és a TPR-módszerrel valamennyi minta esetén sikerült fémes Cu, illetve
redukálható Cu jelenlétét kimutatni. A (Cu20)Mg, a (CuO)Mg és a 3 % Cu+MgO redukálható
Cu-tartalma kicsi, szemben a keverékoxidokkal, melyek teljes Cu-tartalma elérhető a
hidrogén számára. A TPR-vizsgálatok szerint kétféle Cu található a mintákban: 533 K körül
redukálható tömbi Cu és a ,.hordozóval" erősebb kölcsönhatásban lévő 623 K körül
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redukálható Cu. A felületükön található különböző mennyiségű Cu ellenére valamennyi minta
nagy aktivitást mutatott a propán-2-ol dehidrogénezése során.
•

A MIBK-szintézist tekintve a Cu/MgO minták a Cu-Mg ötvözetekhez képest kisebb és

kevésbé stabil aktivitású katalizátoroknak bizonyultak. Ez utóbbit a MgO diszperzitásának
csökkenésével és az erősen bázikus centrumokon a nagy molekulatömegű melléktermékek
felhalmozódásával magyaráztuk.
•

A porok a MIBK előállítása során eltérő termékszelektivitást mutattak, amit a TPR

segítségével kimutatott, különböző típusú és eltérő mennyiségű redukálható Cu-tartalmukkal
magyaráztunk. Az 533 K körül redukálódó rezet tartalmazó, önfenntartó szintézissel készült
porok nagyon aktívnak bizonyultak a szén-oxigén kettős kötés hidrogénezésében, ami azt
eredményezte, hogy a többi mintához képest alacsony MEBK-szelektivitást mutattak. A 623 K
körül redukálódó rezet tartalmazó keverékoxidok esetén tapasztaltuk a legnagyobb MIBKszelektivitást, ami ezen katalizátorok nagy szén-szén kettős kötést hidrogénező aktivitására
utal. A 3 % Cu+MgO minta TPR-görbéje a keverékoxidokhoz hasonló redukciós
tulajdonságokra utal. Mivel azonban nagyon kevés redukálható rezet tartalmaz, stabil
működésének biztosításához a többi pornál alkalmazottól eltérő reakciókörülményekre volt
szükség. Ez az SHSM-módszerrel készült porokhoz hasonló MIBK-szelektivitás és a többi
mintához képest nagy 2P-szelektivitás kialakulásához vezetett.
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4.2.3. A P d - M g és Pd/MgO minták
4.2.3.1. A Pd-Mg és Pd/MgO minták

szerkezete

Az egylépésű MIBK-szintézis során valamennyi általunk vizsgált Cu-Mg és Cu/MgO
minta jelenlétében a kívánt vegyület mellett különböző arányban többféle melléktermék
azonosítható volt. Ennek köszönhetően az aktivitásukat gyorsan elveszítő keverékoxid
mintáktól eltekintve az összes katalizátor esetén 60-70 %-os szelektivitással keletkezett a
MIBK.

Az

irodalmi

adatok

szerint

[90,

92]

a

MIBK-szelektivitás

növelhető

a

reakcióhőmérséklet csökkentésével, mivel így elkerülhető a többszörös kondenzációval
keletkező melléktermékek megjelenése. Az általunk alkalmazott 553 K-nél alacsonyabb
hőmérséklet azonban nem elegendő a Cu-katalizátorok megfelelő működéséhez. Ezért az
eddigiek alapján legnagyobb és legstabilabb aktivitásúnak tekinthető Cu3Mg97 és Cu^Mgxs
ötvözeteknek megfelelő összetételű Pd-Mg ötvözetek és egy Pd/MgO minta felhasználásával
kezdtük el vizsgálni az 553 K-nél alacsonyabb hőmérsékleten a MLBK-szintézist a nagyobb
MIBK-szelektivitás elérésének reményében (4.13. táblázat).
4.13. táblázat
A Pd-Mg és Pd/MgO minták előállítására
szolgáló keverékelegy összetétele, az őrlés időtartama, a
keletkezett minták jelölése.

Szintéziselegy összetétele
(atom %)
3 % Pd + 97 % Mg
15 % Pd + 85 % Mg
13 % PdO + 87 % Mg

Őrlési idő
(h)

Minta jelölése

137
137

Pd3Mg97
Pd15Mg85

0,6

(PdO) ]3 Mg 8 7

A PÜ3Mg97 és PdisMggs atomszázalékos összetételnek megfelelő képletekkel jelölt minták Pd
és Mg mechanikai ötvözésével készültek. Az őrlés a két Pd-Mg rendszerben a Cu-Mg
ötvözeteknél

tapasztaltakhoz

hasonló

eredménnyel

járt.

A

Pd3Mg97

minta

esetén

nanoszerkezetű Pd és Mg alakult ki, valamint MgO is keletkezett valószínűleg a rendszerben
jelenlévő oxigénszennyeződés következtében (4.53/A ábra).
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4.53. ábra Az eredeti Pd-Mg és Pd/MgO porok röntgendiffraktogramjai. A) Pd3Mg97
ötvözet, B) Pd15Mg85 ötvözet, C) (PdO)i3Mg87 por.
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A PdisMgss por röntgendiffraktogramján az őrlés hatására a palládiumból és magnéziumból
kialakuló PdMg 6 intermetallikus vegyület, valamint kevés Pd és Mg azonosítható (4.53/B
ábra). A (PdO)i3 Mg8 7 képlettel jelölt minta PdO és Mg őrléssel kiváltott magas hőmérsékletű
önfenntartó reakciója révén keletkezett. A PdO és Mg közötti kémiai reakció a malom
hőmérsékletének

követése

szerint

1400

s őrlés

után

következett

be

és 25,7

K

hőmérsékletemelkedéssel járt. A szintézis során a PdO és a Mg nem sztöchiometrikus
mennyiségben voltjelen, így a kémiai reakció eredményeként keletkező Pd az őrlés hatására a
rendszerben jelenlévő maradék magnéziummal intermetallikus PdMg6 vegyületté alakult
(4.53/C ábra).
Mivel a Pd-tartalmú minták eredeti állapotukban teljesen inaktívnak bizonyultak a MIBK
szintézise során, oxidációs előkezelésnek vetettük alá őket (673 Ki/4 h/10 cm3 min"' levegő).
Az oxidációt - az itt nem bemutatott DSC-görbék figyelembevételével - a minták Mgtartalmának olvadáspontja alatti hőmérsékleten hajtottuk végre. Az oxidáció hatására
különböző módon alakult át a porok szerkezete (4.54. ábra).
o PdjMg,
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xMe02
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4.54. ábra Az oxidált (673 K/4 h/10 cm3 min"1 levegő) Pd-Mg és Pd/MgO porok
röntgendiffraktogramjai. A) Pd3Mg97 ötvözet, B) PdisMgss ötvözet, C) (PdO)]3Mg87 por.

A Pd3Mg97 ötvözet Mg-tartalmának egy része oxidálódott, a maradék Mg pedig a palládium
egy részével PdMg 6 intermetallikus vegyületet hozott létre (4.54/A). A Pd]5Mg85 ötvözet
esetén is csak a magnézium csak egy része oxidálódott. Az ötvözet tömbfázisában a Mg0 2
mellett különböző intermetallikus vegyületek (PdMg 3 és Pd 2 Mg 5 ) találhatók (4.54/B ábra). A
(PdO)i 3 Mg 87 por PdMgő-tartalma teljesen átalakult az oxidáció következtében, így Pd, PdO és
MgO azonosítható a minta tömbfázisában (4.54/C ábra).

4.2.3.2. A Pd-Mg és Pd/MgO minták

jellemzése

A 4.55. ábrán tüntettük fel az eredeti és az oxidált minták aceton kondenzációjával
meghatározott bázicitását.
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4.55. ábra Az eredeti és az oxidált (673 K/4 h/10 cm3 min"1 levegő) Pd-Mg és
Pd/MgO porok aceton kondenzációjával meghatározott bázicitása.

A PdisMggs és különösen a Pd3Mg97 és a (PdO)i 3 Mg 87 minta bázicitása nőtt az oxidációs
előkezelés következtében, így az oxidált minták bázicitása megközelíti a Cu-tartalmú minták
bázicitását. Feltételezhetjük tehát, hogy részben a kevés báziscentrum jelenléte okozta az
eredeti minták katalitikus inaktivitását.
Az XPS-vizsgálatok szerint - hasonlóan a Cu-Mg ötvözetekhez - az eredeti minták felületén
az oxigén- és szénszennyeződések miatt a fémkomponensek nagyon kis koncentrációban
vannak jelen, sőt Pd egyáltalán nem található, mint ahogy ez a PdisMgss példáján keresztül
látható a 4.56. ábrán.

eredeti

oxidáció után

reakció után

4.56. ábra A Pdi5Mgg5 minta XPS-módszerrel meghatározott felületi összetétele (atom %).

Megállapíthatjuk továbbá, hogy az oxidáció ugyan eltávolította a felületről a szén egy részét
és elősegítette a Mg koncentrációjának növekedését, de nem volt hatással a Pd mennyiségére:
Pd továbbra sem mutatható ki a felületen. Az XPS-mérések eredményeinek ismeretében, már
érthető az oxidált minták megnövekedett bázicitása: a Mg felületi koncentrációjának
növekedésével nőtt a báziscentrumok mennyisége.
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4.2.3.3. A Pd-Mg és Pd/MgO minták katalitikus

viselkedése

Bár az XPS szerint a felületen még az oxidáció hatására sem jelent meg a MO szénszén kettős kötésének telítéséhez szükséges fém, a minták mégis aktívak a MIBK egylépésű
szintézise során. (Ehhez hasonlót tapasztaltunk egyes Cu-Mg ötvözetek esetén is.) A 4.57.
ábrán látható, hogy a Pd-tartalmú porok oxidációjával kapott katalizátorok aktivitása eléri, sőt
meghaladja az irodalmi részben (21. oldal) felsorolt Pd/MgO-katalizátorok aktivitását.

-Pd3Mg97

E
4%>

-Pdl5Mg85
-(PdO)13Mg87

9

0

2

4

6

Reakcióidő / h
4.57. ábra A konverzió változása a reakcióidő függvényében MIBK egylépésű
szintézise során az oxidált Pd-Mg és Pd/MgO minták esetén. Reakciókörülmények
Pd3Mg97> Pdi5Mg85 - hőmérséklet = 473 K; áramlási sebesség = 8 cm3 min"1
aceton/hidrogén = 0,2; hélium/hidrogén = 1. (PdO)i3Mgg7 - hőmérséklet = 473 K
áramlási sebesség = 8 cm3 min"1; aceton/hidrogén = 0,37; hélium/hidrogén =1,67.

Összehasonlítva a 4.36., a 4.51. és a 4.57. ábrákat megállapíthatjuk, hogy a Pd-tartalmú
minták a Cu-Mg ötvözetekhez hasonló aktivitásúak és aktívabbak a Cu/MgO mintáknál a
MIBK-szintézis során.
Nem a várakozásainknak megfelelően alakult azonban a reakció során a termékszelektivitás
(4.14. táblázat).
4.14. táblázat A termékszelektivitás a MIBK egylépésű szintézisének 3. órájában az
oxidált Pd-Mg és Pd/MgO minták esetén. Reakciókörülmények: ld. 4.57. ábra.

Szelektivitás (%)
Pd3Mg97
Pdi5Mg85
(PdO)13Mg87
a

MIBK

2P

MO

MP

DIBK

C9+

59,9
50,5
54,3

5,2
9,5
5,9

2,6
2,6
2,8

17,0
28,3
33,2

5,3
4,7
3,8

11,0
4,4
0

C9+ = TMCOL, TMCON, IF

A lényegesen alacsonyabb reakcióhőmérséklet ellenére (553 K helyett 473 K) a Cu-tartalmú
katalizátoroknál tapasztaltakhoz képest kisebb szelektivitással keletkezett a MIBK. A kisebb
MIBK-szelektivitás oka egyrészt az, hogy nem sikerült háttérbe szorítani a többszörös
kondenzációt (a termékelegyben azonosítható DIBK, TMCON, TMCOL és IF), másrészt az,
hogy a katalizátorok nagyon aktívak voltak a szén-oxigén kettős kötés telítésében (sok a 2P
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és a MP). Megállapíthatjuk tehát, hogy bár Pd-tartalmú mintáink kevésbé szelektívek, viszont
sokkal aktívabbak és így összességében nagyobb hozammal biztosítják a MIBK keletkezését,
mint az irodalomban

eddig vizsgált

hagyományos

módon előállított hordozott

Pd-

katalizátorok.

4.2.3.4. A Pd-Mg és Pd/MgO minták szerkezete a katalitikus reakció után
A Cu-Mg ötvözetek tömbfázisa teljesen átalakult a MIBK-szintézis hatására, az amorf
szerkezetből és a CuMg2 intermetallikus vegyületből Cu és MgO fázisok keletkeztek. Hasonló
jelenséget tapasztaltunk a Pd 3 Mg 97 és a (PdO)i 3 Mg 87 minták esetén is (4.58. ábra).
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4.58. ábra A MIBK egylépésű szintézise során katalizátorként alkalmazott oxidált Pd-Mg
és Pd/MgO minták röntgendiffraktogramjai. Reakciókörülmények: ld. 4.57. ábra. A)
Pd3Mg97 ötvözet, B) Pdi5Mg85 ötvözet, C) (PdO)i3Mg87 por.

A Pd 3 Mg 97 minta esetén a PdMgő fázis Mg-tartalma csökkent, ami a MgO mennyiségének
növekedéséhez és új intermetallikus fázis, a Pd2Mg5 megjelenéséhez vezetett (4.58/A ábra). A
Pd 15 Mg 85 minta szerkezetében nem következett be jelentős változás a reakciók alatt, a MgO
mellett továbbra is PdMg 3 és Pd2Mg5 fázisok azonosíthatók a röntgendiffraktogramokon
(4.58/B ábra). A (PdO)i 3 Mg 87 por oxidációjával keletkező PdO a reakció reduktív
körülményei között palládiummá alakult és így a minta tömbfázisában Pd és MgO jelenlétét
bizonyítja a röntgendiffraktogram (4.58/C ábra).
A Pd-Mg és a Pd/MgO porok szerkezetének és katalitikus viselkedésének vizsgálata során
tapasztaltakat a következőkben foglalhatjuk össze.
•

A különböző mechanikai eljárásokkal nyert Pd-Mg és Pd/MgO porok tömbfázisában az

őrlés hatására, de különösen az azt követő oxidációs előkezelés következtében változatos
összetételű Pd-Mg intermetallikus vegyületek jelentek meg a Pd, a Mg és a MgO mellett. A
porok szerkezete a MIBK-szintézis hatására csak kismértékben módosult.
•

XPS-vizsgálatok szerint az oxigén- és szénszennyeződések miatt a Mg nagyon kis

koncentrációban, a Pd pedig egyáltalán nem található a porok felületén. Ennek tulajdonítható,
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hogy a minták eredeti állapotukban inaktívnak bizonyultak a MIBK egylépésű szintézise
során.
•

A minták oxidációs előkezelése módosította a tömbfázis és a felület összetételét. Az

oxidáció hatására nőtt a felületen a Mg koncentrációja, és ezzel párhuzamosan nőtt a porok
bázicitása is.
•

Az oxidált minták a Cu-Mg ötvözetekhez hasonló aktivitásúnak bizonyultak. A

lényegesen alacsonyabb reakcióhőmérséklet ellenére a Pd-tartalmú porok esetén a Cutartalmú mintákhoz képest kisebb MEBK-szelektivitást tapasztaltunk.
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Összefoglalás

5. ÖSSZEFOGLALÁS
Nem hagyományos eljárásokkal előállított két és három komponensű Pd-tartalmú
amorf ötvözeteket és M-Mg, MZMgO (M = Cu, Pd) mintákat tanulmányoztunk azzal a céllal,
hogy megállapítsuk, a gyorshűtés és a mechanokémiai aktiválás révén nyerhető különleges
szerkezetű anyagok alkalmasak-e heterogén fázisú reakciók katalizátorának, és ha igen,
milyen összefüggések fedezhetők fel a katalizátorok szerkezete és működése között. További
célkitűzésünk az volt, hogy megvizsgáljuk, a minták összetétele, a különböző, az irodalom
alapján választott előkezelések hogyan befolyásolják a katalizátorok szerkezetét (tömbfázisát,
felületét) és katalitikus tulajdonságait, valamint maguk a reakciók milyen változásokat
indukálnak az ötvözetek szerkezetében. Ezek alapján tett megfigyeléseinket összefoglalva a
következőket állapíthatjuk meg.
A két és három komponensű Pd-tartalmú ötvözetek
Az ötvözetek szerkezete
•

A HF-oldattal történő előkezelés eltérő hatással volt az ötvözetek szerkezetére attól

függően, hogy a minták Pd melletti, katalitikus szempontból inaktív komponense Zr, vagy Si
volt. A DSC- és XRD-mérések tanúsága szerint a Zr-tartalmú minták tömbfázisában Pdszegregáció következett be. A Si-tartalmú ötvözetek esetén az előkezelés nem okozott
észrevehető szerkezeti változást.
•

A HF-oldat a Zr-tartalmú fémüvegek felületét úgy módosította, hogy a Zr/ZrOx-tartalom

részleges eltávolításával a két komponensű minták esetén a Pd-tartalom, a három komponensű
ötvözeteket tekintve a Pd- és a Cu-tartalom növekedését eredményezte. Az előkezelés
hatására makroszkopikusan durván barázdált, Raney-típusú, pórusos felületi réteggel
rendelkező, az eredeti ötvözetekhez képest nagyobb fajlagos felületű katalizátorok alakultak
ki.
•

Az oxidáció után - a kezelés időtartamától függően - a Pd2sZr75 ötvözet részben

megőrizte amorf tömbfázisát. Az XPS-vizsgálatok szerint az aktiválási eljárás mindkét
komponens oxidációjához vezetett, azaz a felületen PdO és Zr0 2 jelent meg. Az előkezelés
hatására az ötvözetszalag morfológiájában bekövetkező változás - a két oxidból álló szigetek
megjelenése -

nem járt együtt a fajlagos felület növekedésével. Az oxidációval

tulajdonképpen olyan Zr02-hordozott Pd-katalizátort hoztunk létre, melynek tömbfázisa
amorf szerkezetű.
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Az ötvözetek hidrogénszorpciós tulajdonságai
•

A mikrokalorimetriás vizsgálatok során az eredeti Pd2sZr7s amorf ötvözet 298 K

hőmérsékleten nem lépett kölcsönhatásba a hidrogénnel.
•

Ezzel szemben a HF-oldattal aktivált minta hidrogénfelvétele már 0,5 Torr nyomáson

megkezdődött és még 100 Torr hidrogénnyomáson sem fejeződött be. A felvett hidrogén
mennyisége és az integrális szorpciós entalpia meghaladta az irodalomban a tiszta Pd-ra
közölt értéket, ami arra enged következtetni, hogy a Pd mellett a Zr is részt vett a szorpcióban.
•

Különleges az oxidált ötvözet viselkedése. A minta felületét borító oxidrétegben

elhelyezkedő Pd hatására lassú, diffúziókontrollált hidrogénszorpció következett be, ami az
oxidréteg összetöredezéséhez vezetett. Az így kialakuló repedések tették lehetővé azt az
erőteljes hidrogénfelvételt, ami az amorf mátrix (benne a Pd és a Zr) és a hidrogén közötti
további kölcsönhatásnak tulajdonítható.
Az ötvözetek katalitikus tulajdonságai
•

Az eredeti amorf ötvözetek kis aktivitásúnak, vagy inaktívnak bizonyultak egy alkin, a

fenilacetilén folyadékfázisú hidrogénezése során.
•

A HF-os oldás és az oxidáció az előkezelés időtartamától és a minták összetételétől

függően az aktivitás növekedését eredményezte. Az egyetlen kivételt a Si-tartalmú ötvözetek
oxidációja képezi.
•

A két előkezelést összehasonlítva valamennyi ötvözetből a HF-oldattal történő

aktiválással nyertük az aktívabb és szelektívebb katalizátorokat.
•

A legjobb katalitikus tulajdonságokkal a HF-oldattal kezelt Pd2sZr75 ötvözetszalag

rendelkezett. Az ötvözet összetételének módosítása a Cu beépítése és a katalitikus
szempontból inaktív komponens, a Zr Si-ra történő cseréje révén az aktivitás csökkenéséhez
vezetett.
•

A HF-oldattal kezelt Pd25Zr75 és Pd22CuioZr68 ötvözetszalagok aktív és szelektív

katalizátornak bizonyultak egy terminális (pent-l-in) és egy internális (pent-2-in) acetilén
gázfázisú hidrogénezése során.
•

Mindkét alkin telítésekor a Pd-Cu-Zr kisebb aktivitást és kisebb izomerizáló képességet

mutatott, mint a Pd-Zr, ami az aktív centrumok Cu hatására bekövetkező felhígulásának
tulajdonítható. Az XPS-vizsgálatok szerint a Pd-atomok izolációja nem befolyásolta a Pd
elektronszerkezetét.
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•

A Pd-Zr katalizátoron a pent-2-in megközelítőleg egy nagyságrenddel reaktívabb volt és

kisebb szelektivitással telítődött az izomer penténekké, mint a pent-l-in, ami a pent-l-in
erősebb adszorpciójából következő önmérgező hatására vezethető vissza.
•

A Pd-Zr szalagon tapasztaltakkal ellentétben a Pd-Cu-Zr katalizátoron a két pentin közel

hasonló sebességgel és hasonló szelektivitással telítődött, ami arra utal, hogy a Pd-Cu-Zr
mintán a pent-l-in és a pent-2-in adszorpciójának erőssége közötti különbség csökkent. Ezt a
két pentin relatív adszorpciós koefficiensének meghatározásával igazoltuk.
•

A pentinek kompetitív hidrogénezése alkalmával mindkét katalizátoron csökkent az

alkinek reaktivitása, ami számításaink szerint a pent-l-in és a pent-2-in kompetitív
adszorpciójával magyarázható.
•

Az egymást követő reakciókkal szándékosan mérgezett Pd-Zr szalag újraaktiválására

irányuló kísérleteink sikertelenek voltak. Ez az aktív helyeket mérgező szénlerakódások
mellett, az ötvözet szerkezetében az újraaktiválási kísérletek alatt bekövetkező irreverzibilis
szerkezeti változásoknak tulajdonítható.
•

A Zr- és a Si-tartalmú amorf ötvözetszalagok és porok HF-oldattal történő előkezelésével

nyert minták aktív és nagy szelektivitású katalizátornak bizonyultak a ciklookta-l,3-dién
folyadékfázisú hidrogénezésében.
•

A

fenilacetilén

telítésekor

tapasztaltakkal

összhangban

a

ciklookta-l,3-dién

hidrogénezésekor is a Zr-tartalmú ötvözetek mutatták a legnagyobb aktivitást.
•

A ciklookta-l,3-dién egyik szén-szén kettős kötésének telítése után a hidrogénezés

sebességében észlelhető csökkenés valamennyi ötvözetet alkalmassá teszi a megfelelő
monoén szelektív szintézisére.
Az M-Me és M/MgQ (M = Cu. Pdí minták
A katalizátorok szerkezete
•

A mechanikai ötvözéssel előállított Cu-Mg porok tömbfázisában az XRD-mérések a Cu

és a Mg mellett CuMg2 jelenlétére utaltak, illetve a Cu^Mgőo ötvözet amorf szerkezetét
bizonyították. Az intermetallikus vegyület és az amorf szerkezet a katalitikus reakciók
hatására átalakult.
•

A mechanikai aktiválással nyert Cu/MgO minták a röntgendiffrakciós vizsgálatok szerint

nanoszerkezetű porok, melyek tömbfázisában már rögtön az előállítás után vagy a katalitikus
felhasználást megelőző redukció után Cu és MgO azonosítható. A minták szerkezete a
propán-2-ol dehidrogénezése és a MIBK szintézise során gyakorlatilag nem változott.
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•

A különböző mechanikai eljárásokkal nyert Pd-Mg és Pd/MgO porok tömbfázisában az

őrlés hatására, de különösen az azt követő oxidációs előkezelés következtében változatos
összetételű Pd-Mg intermetallikus vegyületek jelentek meg a Pd, a Mg és a MgO mellett. A
porok szerkezete a MIBK-szintézis hatására csak kismértékben módosult.
A katalizátorok bázicitásával, Cu-tartalmával és hidrogénező képességével kapcsolatban
•

Az összes Mg-, illetve MgO-tartalmú minta bázicitására az aceton kondenzációs reakciója

révén tudtunk következtetni.
A legbázikusabbnak a Cu-Mg ötvözetek bizonyultak. A Cu/MgO porok bázicitása a MgOtartalommal párhuzamosan változott és az azonos összetételű mintákat tekintve az őrlési idő
növekedésével nőtt.
Az eredetileg kis bázicitású Pd-Mg és Pd/MgO minták szerkezete az oxidáció hatására úgy
módosult, hogy ezen porok a Cu-Mg ötvözetekhez hasonló bázicitású anyagokká alakultak.
•

Az XPS-vizsgálatok szerint a két keverékoxid mintától eltekintve valamennyi minta

felületén a Cu, a Pd és a Mg az elméletileg várhatónál kisebb koncentrációban volt jelen, vagy
egyáltalán nem volt kimutatható a felületen lévő oxigén- és szénszennyeződéseknek
köszönhetően.
•

A N20-dal történő titrálás segítségével valamennyi Cu-tartalmú por felületén sikerült fém

rezet kimutatni. Tekintettel arra, hogy a titrálást minden alkalommal magas hőmérsékletű
redukció előzte meg, a módszerrel a felületen megtalálható összes Cu mennyiségét határoztuk
meg.
•

A minták TPR-rel meghatározott, hidrogén számára elérhető Cu-tartalma között jelentős

eltéréseket észleltünk. Vizsgálataink szerint a porokban kétféle Cu található: 533 K körül
redukálható tömbi Cu és a „hordozóval" erősebb kölcsönhatásban lévő 623 K körül
redukálható Cu.
•

A felületen jelenlévő Cu-nek köszönhetően a porok általában nagy aktivitást mutattak a

propán-2-ol dehidrogénezése során.
A katalizátorporok katalitikus tulajdonságaival kapcsolatban
•

A MIBK egylépésű gázfázisú szintézise során a Cu/MgO minták a Cu-Mg ötvözetekhez

képest kisebb és kevésbé stabil aktivitást mutattak. A Pd-Mg és Pd/MgO porok eredeti
állapotukban ugyan teljesen inaktívnak bizonyultak, oxidációjuk révén azonban a Cu-Mg
ötvözetekhez hasonló aktivitású katalizátorok kialakulásához vezetett.
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•

Az esetenként - különösen a keverékoxidoknál - észlelt gyors aktivitáscsökkenést részben

a MgO diszperzitásának csökkenésének és az erősen bázikus centrumokon a nagy
molekulatömegű melléktermékek felhalmozódásának tulajdonítottuk.
•

Mivel a legstabilabb aktivitást mutató katalizátorok Cu°-felülete a MIBK-szintézis alatt

nem változott, arra következtettünk, hogy a stabil működést meghatározó további tényezőnek
a minták fém Cu felületét kell tekinteni.
•

A Cu-tartalmú porok a MEBK előállítása során eltérő termékszelektivitást mutattak, ami a

TPR segítségével kimutatott, különböző típusú és eltérő mennyiségű redukálható Cutartalmukra vezethető vissza.
Az 533 K körül redukálódó rezet tartalmazó Cu4oMg6o ötvözet és az önfenntartó szintézissel
készült porok nagyon aktívnak bizonyultak a szén-oxigén kettős kötés hidrogénezésében, ami
azt eredményezte, hogy a többi mintához képest alacsony MIBK-szelektivitást mutattak.
A 623 K körül redukálódó rezet tartalmazó keverékoxidok esetén tapasztaltuk a legnagyobb
MIBK-szelektivitást, ami ezen katalizátorok nagy szén-szén kettős kötést hidrogénező
aktivitására utal.
A 3 % Cu+MgO minta TPR-görbéje a keverékoxidokéhoz hasonló, ami alapján feltételezhető
a hasonló katalitikus viselkedés. Mivel azonban nagyon kevés redukálható rezet tartalmaz,
stabil működésének biztosításához a többi pornál alkalmazottól eltérő reakciókörülményekre
volt szükség. Ez a Cu^Mgőo ötvözethez és az SHSM-módszerrel készült porokhoz hasonló
MIBK-szelektivitás

és

a

többi

mintához

képest

megnövekedett

2P-szelektivitás

kialakulásához vezetett.
A Cu3Mg97 és a CuisMggs ötvözet stabil működéséhez a 3 % Cu+MgO pornál alkalmazotthoz
hasonló reakciókörülmények beállítására volt szükség.
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a gyorshűtéssel és a különböző mechanokémiai
eljárásokkal előállított minták eredeti állapotukban, illetve megfelelő előkezelés után aktív és
szelektív katalizátornak tekinthetők.
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6. SUMMARY
Two- and three-component Pd-containing amorphous alloys and M-Mg, M/MgO (M
= Cu, Pd) samples prepared by unconventional methods were studied with the aim of
establishing whether the unique materials prepared by melt-quenching and mechanical
treatment are suitable for heterogeneous catalysts. If so, what kind of relationship can be
established between the catalytic properties and the structure. We intended to study the effect
of the composition of the samples and the pretreatments selected from the literature on the
structure of the catalysts (bulk and surface) and the catalytic performances. Our further aim
was to investigate the changes in the structure of the alloy induced by the catalytic reactions.
Our observations can be summarized as follows.
Two- and three component Pd-containing alloys
The structure of the alloys
•

The structure of the Zr- and Si-containing alloys was affected by activation with HF

solution in different ways. Pd segregation was found for the Pd-containing alloys by DSC and
XRD. The pretreatment, in turn, did not cause any evident structural changes for the Sicontaining alloys.
•

Due to partial dissolution of Zr/ZrOx, the surface of the HF-treated Zr-containing alloys

became rich in Pd and Cu. The pretreatment resulted in the formation of a porous, Raney-type
surface of increased surface area as compared to the as-received alloys.
•

After oxidation the Pd2sZr7s alloy partly retained the amorphous structure depending on

the duration of the activation process. The pretreatment led to the oxidation of the alloy
constituents, namely PdO and Zr0 2 appeared on the surface as evidenced by XPS.
Morphological changes caused by oxidation, namely development of numerous grains
consisting of PdO and Zr0 2 did not bring about any significant increase in specific surface
area. In fact, the oxidative treatment of the Pd2iZr75 alloy generated a Pd/Zr02 catalyst, which
is amorphous in the bulk.

The hydrogen sorption of the alloys
•

The as-received Pd2sZr75 alloy proved to be inactive towards hydrogen at ambient

temperature as observed by microcalorimetric measurements.
•

In contrast, hydrogen sorption of the HF-treated sample started even at 0.5 Torr hydrogen

partial pressure and was not complete even at 100 Torr. The quantity of hydrogen sorbed and
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the value of the integral adsorption enthalpy exceeded the literature values, which indicate
that Zr also contributes to the hydrogen sorption process.
•

The behaviour of the oxidized sample is rather curious. A diffusion-controlled slow

hydrogen sorption by Pd in the surface layer resulted in the fracturing of the surface oxid
layer, which opened up the underlying alloy matrix for further rapid and more significant
hydrogen sorption.
The catalytic performances of the alloys
•

The as-received alloys exhibited rather low activity or proved to be inactive in the

hydrogénation of phenylacetylene in the liquid phase.
•

Treatment with HF-solution and oxidation resulted in increased activity depending on the

duration of the activation and the composition of the alloys. The Si-containing alloys, in
contrast, could not be ativated.
•

Comparing the two pretreatments, more active and selective catalysts were obtained from

all alloys by HF dissolution.
•

The HF-treated Pd2sZr7s alloy showed the best catalytic performances. Modification of the

composition of the alloy by adding Cu or changing Zr into Si led decreased activities.
•

Pd25Zr75 and Pd22CuioZr68 amorphous alloy precursors activated by HF dissolution are

effective catalysts in the semihydrogenation of pent-l-yne and pent-2-yne in the gas phase.
•

Pd-Zr exhibited higher activity and isomerization ability than Pd-Cu-Zr whatever alkyne

was used, which is likely due to the dilution of the Pd active sites by Cu. XPS experiments
revealed that isolation of Pd atoms with Cu did not change the electronic structure of Pd.
•

Pent-2-yne was more reactive by about one order of magnitude than pent-l-yne and

exhibited much lower selectivity on Pd-Zr. These differences may originate from the
difference of the adsorption of the two reactants, that is, the self-poisoning effect of pent-lyne.
•

In sharp contrast to the picture observed over Pd-Zr there was only a small difference in

the rate of hydrogénation of the pentynes and the selectivities over Pd-Cu-Zr. On the basis of
these observations it is highly probable that the difference of the adsorption ability of the two
reactants disappears over Pd-Cu-Zr. It was proved by determining the relative adsorption
coefficients of the two pentynes.
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•

The reactivity of pentynes decreased in competitive hydrogénation relative to the single-

component reactions. Our results indicate that there is strong competition between the
reactants for the same active sites.
•

Attempts to reactivate the self-poisoned Pd-Zr sample used in successive hydrogénation

experiments by applying various treatments were unsuccessful. This can be attributed to the
accumulation of carbonaceous deposits blocking the active sites and the irreversible changes
in the structure of the Pd-Zr sample brought about by reactivation treatments.
•

HF-treated Zr- and Si-containing alloy ribbons and powders exhibited high activity and

selectivity in the semihydrogenation of cycloocta-l,3-diene in liquid phase.
•

In harmony with the observations with phenylacetylene, Zr-containing alloys showed

higher activity compared to Si-containing samples in the hydrogénation of cycloocta-1,3diene as well.
•

The pronounced drop in the hydrogen uptake after the complete consumption of the diene

allowed the selective synthesis of the corresponding monoene on all Pd-containing alloys.
M-Me. M/MgQ (M = Cu. Pdl powders

The structure of the catalysts
•

According to XRD data Cu-Mg powders prepared by mechanical alloying consist of

crystalline Cu, Mg and CuMg2 phases. The Cu4oMg6o alloy proved to be amorphous. Both the
intermetallic compound and the amorphous structure changed during the catalytic reactions.
•

Cu/MgO samples prepared by mechanical treatment are nanostructured powders. After

preparation or hydrogen treatment Cu and MgO were observed in the XRD pattern of these
catalysts. The dehydrogenation of propan-2-ol and the one-step synthesis of MIBK did not
cause any structural changes.
•

Mechanical treatment or oxidation resulted in the formation of various intermetallic

compounds as well as Pd, Mg and MgO in the bulk of the Pd-Mg and Pd/MgO samples. After
the one-step synthesis of MIBK minor changes occurred in the structure of the powders.
The basicity, the Cu content and the hydrogenating ability of the catalysts
•

Condensation of acetone was used to characterize the basicity of all Mg- and MgO-

containing sample.
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Cu-Mg alloys exhibited the highest basicity. The basicity of the Cu/MgO powders having the
same composition increases with increasing milling time and basicity values change parallel
to the MgO content of the samples.
The as-received Pd-Mg and Pd/MgO samples exhibited low basicity. Oxidation of the
catalysts led to the formation of the materials having basicity similar to that of the Cu-Mg
alloys.
•

According to XPS measurements surface Cu, Pd and Mg concentrations were always

much lower than the nominal bulk values except for the two mixed oxides samples. In some
cases the metal component could not be detected at all. This can be attributed to the
substantial oxygen and carbon impurities on the surface.
•

Surface Cu° could be detected by N20-titration for all Cu-containing powders. Since the

samples underwent a short hydrogen treatment before measurements N20-titration gave the
sum of the concentration all copper species on the surface.
•

Substantial differences were observed by TPR in the reducible copper content of the

samples. Two types of copper species have been detected: bulk CuO with reduction
temperature about 533 K and species strongly interacting with the support with reduction
temperature about 623 K.
•

Due to the presence of surface copper the powders exhibited high activities in the

dehydrogenation of propan-2-ol.
The catalytic performances of the powder catalysts
•

The catalytic activity of the Cu-Mg alloys were lower and less stable than those of the

Cu/MgO samples in the synthesis of MEBK. Pd-Mg and Pd/MgO powders proved to be
completely inactive in the as received state. After oxidation, however, the catalysts showed
activities almost identical to those of the Cu-Mg alloys.
•

The accumulation of high-molecular-weight byproducts on the strongest basic sites and

the increase in MgO particle size are the possible reasons for rapidly decreasing activities
observed particularly in the case of the mixed oxides.
•

Since Cu° values of the catalysts exhibiting the most stable activities did not change

during the MEBK synthesis it may be concluded that the Cu° surface area of the samples
partially determines the stability.
•

The Cu-containing powders showed differing selectivities in the synthesis of MEBK,

which can be explained by the differences in the quantity and the type of the reducible Cu
content of the samples determined by TPR.
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The main reduction peak for these samples were found around 533 K. The Cu4oMg6o ahoy
and the samples made by self-sustaining reaction proved to be very active in the
hydrogénation of the carbon-oxygen double bond, which led to their low MD3K selectivity
compared to the other catalysts.
The mixed oxides containing Cu species with reduction temperature of 623 K exhibited the
highest MEBK selectivity, which is attributed to their high activity in the hydrogénation of the
carbon-carbon double bond.
On the basis of the high similarity of the TPR pattern of the 3% Cu/MgO sample to those of
the mixed oxides similar characteristics in their catalytic properties should be expected.
Because of the very low copper content of this sample, it was necessary to change the reaction
conditions to achieve stable activity. This led to a MDBK selectivity similar to those of the
Cu4oMg6o alloy and the powders prepared by SHSM method, and to a propan-2-ol selectivity
higher than those of the other samples.
Stable catalytic performance of Cu3Mg97 and CuisMggs required the use of similar reaction
conditions applied for the 3% Cu/MgO powder.
In summary, it can be concluded that materials prepared by rapid quenching and various
mechanical treatments can be applied as active and selective catalysts either in the as-received
state or after appropriate pretreatments.
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