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Badanie redukowalności katalizatorów metodą TPR-H2
Sylwia Górecka
Zasada pomiaru
Temperaturowo programowana redukcja (TPR) jest jedną z metod wykorzystywanych do badań
fizykochemicznych własności katalizatorów metalicznych oraz ich oddziaływania z nośnikiem.
Podczas pomiaru złoże katalizatora pozostaje w ciągłym kontakcie z gazową mieszaniną redukcyjną
składającą się z gazu obojętnego i czynnika redukującego (zazwyczaj H2 lub CO). Cząsteczki czynnika redukującego oddziałują z powierzchnią katalizatora powodując powstawanie charakterystycznego profilu TPR, na podstawie którego można określić (i) temperaturę początku i końca redukcji,
(ii) ilość redukowanego składnika, (iii) stan utlenienia metalu[1]. Schemat ideowy pomiarów TPR
został przedstawiony na rysunku 1.
Podczas pomiaru metodą TPR temperatura zmienia się
w sposób kontrolowany, zazwyczaj liniowy. Szybkość narostu temperatury jest jednym z czynników wpływających
na kształt otrzymanego profilu i dobierana jest indywidualnie w zależności od charakteru próbki i wymogów eksperymentu. Zazwyczaj narost temperatury zawiera się
w granicach 5-15 K· min-1. Podczas przepływu gazu przez
złoże na detektorze rejestrowane jest przewodnictwo
cieplne mieszaniny, które w momencie rozpoczęcia reakcji redukcji ulega zmianie. Wraz z postępem redukcji
ilość substancji redukowanej w funkcji czasu zmniejsza
się do n=0, natomiast stopień redukcji próbki zwiększa się
aż do uzyskania wartości α=1. Pierwsza pochodna krzywej
opisującej zmiany ilości substancji redukowalnej (n)
określa szybkość redukcji
Detektor cieplno-przewodnościowy
Najczęściej stosowanym detektorem w pomiarach TPR-H2
jest detektor cieplno-przewodnościowy (TCD). Detektor
ten zbudowany jest z elektrycznie nagrzewanych spiral
umieszczonych w komorze o ustalonej temperaturze.
Jedna z spiral stanowi układ odniesienia, natomiast druga
pozwala na rejestrację przewodnictwa cieplnego mieszaniny gazowej wypływającej z reaktora. W wyniku zmiany
przewodnictwa cieplnego zmienia się temperatura i w rezultacie oporność włókna.

Rysunek 1. Schemat ideowy metody TPR[2]

Rysunek 2. Schemat budowy detektora TCD
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Z powodu dużej czułości detektora na skład mieszaniny reakcyjnej konieczne jest odpowiednie
przygotowanie badanego złoża. Próbka, w trakcie pomiaru, powinna ulegać wyłącznie reakcji
redukcji, być dokładnie odgazowana lub utleniona, a materiały nośnikowe powinny być uprzednio
skalcynowane. Współczynniki przewodnictwa cieplnego poszczególnych gazów wchodzących
w skład mieszaniny powinny w sposób zasadniczy różnić się od siebie. Duża różnica tych wartości
pozwala na zarejestrowanie nawet najmniejszych zmian w zawartości czynnika redukującego.
W praktyce najczęściej wykorzystywaną mieszaniną jest 5% H2/Ar. Zastosowanie argonu jako gazu
nośnego pozwala dodatkowo wyeliminować wpływ pary wodnej na otrzymany profil TPR-H2.[1-3]

Rysunek 3. Przewodność cieplna gazów najczęściej wykorzystywanych w pomiarach TPR

Warunki prowadzenia procesu TPR:
Obok szybkości narostu temperatury (β=[K/s]) największy wpływ na profil TPR, a więc kształt i położenie maksimum redukcyjnego, mają: początkowa ilość redukowanej substancji (n0=[mol]),
szybkość przepływu gazu (F=[ml/s]) i stężenie diwodoru w mieszaninie redukcyjnej (c0=[mol/ml]).
Zależność, która łączy wszystkie wspomniane parametry opisana jest wzorem:

∙



gdzie:

∙

Parametr K zawiera się w przedziale od 55 s do 140 s; poniżej 55 s czułość metody zbyt
niska, powyżej 140 s konsumpcja wodoru zbyt wysoka;
Parametr P: wartość mniejsza bądź równa 20 K.

Fizyczne znaczenie parametru K, to: minimalny czas przepływu danej mieszaniny redukcyjnej
przez warstwę katalizatora, konieczny do zupełnego zużycia składnika redukowalnego.
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Wpływ warunków pomiaru na kształt profili TPR:
wpływ na położenie
maksimum
redukcyjnego
szybkość narostu
temperatury
stężenie H2 w mieszaninie
redukującej

wpływ na intensywność
wpływ na powierzchnię
maksimum
rejestrowanego piku
redukcyjnego

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK
(w dość małym stopniu;
wpływa na analizę
ilościową)

NIE

TAK

TAK

TAK
(w minimalnym
szybkość przepływu gazu
stopniu; nie wpływa na
analizę jakościową)
TAK
ilość redukowanej
(nie utrudnia analizy
substancji
jakościowej)

Rysunek 4. Wpływ warunków procesu na kształt profili TPR.
A) wpływ szybkości narostu temperatury; B) wpływ stężenia H2 w mieszaninie redukującej;
C) szybkość przepływu gazu redukującego; D) ilość redukowanej substancji
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Oznaczanie centrów kwasowych na powierzchni katalizatorów
na przykładzie Temperaturowo Programowanej Desorpcji amoniaku
(TPD – NH3)
(Temperature Programmed Desorption)
Andrzej Kowalczyk
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1. A co to są centra kwasowe?
Kwasowy charakter powierzchni katalizatora obejmuje zagadnienia związane zarówno z naturą (centra Lewisa, Brønsteda), stężeniem, jak i mocą centrów kwasowych.
Kwasy są to substancje zdolne do odszczepienia protonu (kwasy Brønsteda). Według teorii
Lewisa kwasem jest substancja zdolna do przyjęcia pary elektronowej. Definicje te, choć dotyczą
cieczy obowiązują także w odniesieniu do ciał stałych, na powierzchni których obecne są centra
kwasowe. Rolę centrów kwasowych Lewisa pełnią koordynacyjnie nienasycone kationy. Aniony
zawierające wodór mogą dysocjować z wytworzeniem protonów - otrzymujemy wówczas centra
kwasowe Brønsteda. Na powierzchni ciała stałego mogą być również obecne centra zasadowe, które
stanowią powierzchniowe aniony.
Centra kwasowe na przykładzie glinokrzemianów
Wprowadzenie atomów glinu do struktury SiO4 prowadzi do powstania centrów kwasowych.
Wobec faktu, że każdy atom trójwartościowego glinu wprowadzony do sieci tetraedrów SiO4 związany jest z czterema anionami tlenowymi, tetraedr AlO4 ma ładunek (-1). Dla zachowania elektroobojętności sieci glinokrzemianów konieczna jest zatem obecność kationów, kompensujących
ładunek ujemny.

Rysunek 1. Powstawanie centrów kwasowych typu Brønsteda na powierzchni glinokrzemianów
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Najprostszym sposobem zrównoważenia ładunku jest wprowadzenie protonu, co prowadzi do
powstania powierzchniowych grup OH o charakterze mocnych centrów kwasowych typu Brønsteda.
Ich powstawanie można wytłumaczyć przyjmując dysocjacyjną adsorpcję cząsteczki wody, zachodząca na jonie Al (Rysunek 1). Jon glinu na powierzchni, otoczony przez trzy czterowartościowe
atomy Si, ma charakter elektrofilowy dzięki przesunięciu ładunku od jonu Al3+ do jonów Si4+. Może
on zatem przyjąć grupę hydroksylową, powstałą przez odszczepienie protonu z cząsteczki wody.
Proton ten zostaje związany z sąsiadującym jonem tlenkowym. Powstałe ugrupowanie Si-OH-Al jest
silnie spolaryzowane i ma charakter mocnego kwasu. Przy wygrzewaniu glinokrzemianów powyżej
ok. 700K następuje dehydratacja powierzchni. Usunięcie cząsteczki wody z centrum kwasowego
Brønsteda prowadzi do ekspozycji jonu glinu o własnościach akceptora pary elektronów, to znaczy
do powstania centrum kwasowego typu Lewisa (Rysunek 2). Na powierzchni katalizatorów glinokrzemianowych w temperaturze reakcji katalitycznych mamy do czynienia zarówno z centrami typu
Brønsteda, jak i Lewisa.

Rysunek 2. Powstawanie centrów kwasowych typu Lewisa na powierzchni glinokrzemianów

2. Kwasowość - po co ją badać?
Katalizatory kwasowe należą do jednych z najważniejszych kategorii katalizatorów
heterogenicznych. Stosowane są w licznych reakcjach chemicznych realizowanych również w skali
przemysłowej, takich, jak np.:







kraking katalityczny ropy naftowej i jej produktów,
alkilowanie benzenu,
izomeryzacja ksylenów,
hydratacja etylenu
wytwarzanie eterów alkilowych,
DeNOx – katalityczna redukcja tlenków azotu,

przebiegających na centrach kwasowych.
Reakcje te zachodzą zazwyczaj za pośrednictwem karbokationu, który powstaje w wyniku
oddziaływania cząsteczki reagenta z centrami kwasowymi katalizatora. Poznanie własności
kwasowych ciał stałych ma więc zasadnicze znaczenie dla katalizy.
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Znaczenie praktyczne katalizatorów o charakterze kwasowym jest przyczyną dużego
zainteresowania metodami pomiaru kwasowości powierzchni ciał stałych. Opracowana szereg metod
badania kwasowości powierzchni ciała stałych, najszerzej stosowane z nich to:





miareczkowanie zasadami (np. butyloaminą) wobec wskaźników kwasowo – zasadowych
tzw. metoda indykatorowa
pomiary mikrokalorymetryczne adsorpcji zasad (np. amoniaku)
badania spektroskopowe IR adsorpcji amoniaku lub pirydyny
pomiary temperaturowo programowana desorpcja zasad (np. amoniaku)

3. Jak można wyznaczyć kwasowość?
Badania metodą spektroskopii w podczerwieni
Nie wszystkie z przedstawionych powyżej metody rozróżniają centra kwasowe typu
Brønsteda od centrów typu Lewisa. Rozróżnienie takie ma znaczenie zasadnicze dla katalizy,
bowiem, jak wspomniano oddziaływanie centrów Brønsteda z cząsteczkami reagentów jest zupełnie
inne niż oddziaływanie centrów Lewisa. Rozróżnienie takie jest możliwe dzięki zastosowaniu
spektroskopii IR.
Zasada tej metody oparta jest na zdolności do tworzenia przez powierzchniowe grupy OH
wiązań wodorowych z cząsteczkami zasad. Przy tworzeniu wiązania wodorowego O-H…Y pomiędzy grupą hydroksylową a grupą funkcyjną zasady (Y) następuje przemieszczenie protonu, a tym
samym odpowiedniego pasma grupy OH w widmie IR. Przesunięcie to jest tym większe, im większa
jest kwasowość grupy OH i im większa jest moc zasady. Czyli dla tej samej zasady przesunięcie
pasma powinno zmieniać się zgodnie z kwasowością grupy wodorotlenowej. Pozwala to na ocenę
kwasowości ciała stałego na tej drodze.
Do badań kwasowego charakteru powierzchni wykorzystywany jest zakres drgań
rozciągających grup OH oraz rozciągających i deformacyjnych drgań adsorbowanej zasady (1400 4000cm-1). Izolowane grupy OH, niezależnie od ich skłonności do odszczepiania protonu, dają
pasma pochłaniania w przedziale ok. 3500-3800cm-1.

Rysunek 3. Widmo IR dla drgań grupy hydroksylowej po odgazowaniu w 450°C
Laboratorium „Procesy sorpcyjne i katalityczne” dla modułu „Chemia analityczna i stosowana”
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Oprócz przesunięć w widmach IR związanych z grupą hydroksylową O-H, widoczne są
również same pasma pochodzące od zaadsorbowanej zasady (pirydyna i amoniak) na powierzchni
danych centrów kwasowych typu Brønsteda i Lewisa.
Cząsteczka amoniaku reagując z centrami kwasowymi Brønsteda, tworzy jony amoniowe
+
(NH4 ), zaś reagując z centrami kwasowymi Lewisa, tworzy kompleksy, w którym para elektronowa
amoniaku tworzy wiązanie koordynacyjne z elektrono akceptorowym centrum Lewisa (NH3L). Dla
jonu amonowego charakterystyczne jest pasmo 1450 cm-1, zaś dla amoniaku związanego z centrum
Lewisa pasmo około 1620 cm-1 (Rysunek 4). Pasma te są nieobecne w widmie amoniaku gazowego
lub sorbowanego fizycznie.
Cząsteczki pirydyny reagując z centrami kwasowymi Brønsteda, tworzą jony pirydyniowe
+
(PyH ), zaś reagując z centrami kwasowymi Lewisa – kompleks PyL. Dla jonu pirydyniowego
charakterystyczne jest pasmo 1545 cm-1, zaś dla kompleksu PyL pasmo około 1450 cm-1 (Rysunek
4) Pasma te są nieobecne w widmie pirydyny wolnej lub sorbowanej fizycznie.

Rysunek 4. Widmo IR amoniaku i pirydyny adsorbowanych na powierzchni katalizatorów
kwasowych.
Zarówno pirydyna, jak i amoniak mogą być stosowane do badania obecności centrów
kwasowych Brønsteda i Lewisa na powierzchni katalizatora. W przypadku pirydyny pasma PyH+
i PyL są znacznie węższe niż w przypadku pasm NH4+ praz NH3L, są one dzięki temu o wiele lepiej
„zauważalne” w widmie. Z kolei zaletą amoniaku jest łatwość dyfuzji nawet w bardzo wąskich
porach katalizatorów zeolitycznych, które są niedostępne dla znacznie większych cząsteczek
pirydyny.
Aby sprawdzić, czy na powierzchni znajdują się centra kwasowe Brønsteda, czy Lewisa,
należy zaadsorbować amoniak lub pirydynę. Obecność w widmie IR pasm NH4+ lub PyH+ wskazuje
na obecność na powierzchni centrów Brønsteda, zaś pasm NH3L lub PyL na obecność centrów
Lewisa
Temperaturowo Programowana Desorpcja (TPD) – Ogólnie jako technika badawcza.
Desorbować? Ale co i po co?
Metoda TPD jest najszerzej stosowaną techniką termoprogramowaną. TPD znajduje
zastosowanie do badania ciał stałych o złożonej morfologii i składzie chemicznym, jak metaliczne
Laboratorium „Procesy sorpcyjne i katalityczne” dla modułu „Chemia analityczna i stosowana”
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katalizatory nośnikowe czy zeolity. W metodzie tej, na powierzchni próbki prowadzi się
chemisorpcję cząsteczki „sondy”, następnie badany materiał zostaje ogrzany w programie
kontrolowanej zmiany temperatury. W przypadku TPD jest to kontrolowany wzrost temperatury ze
stała szybkością jej narostu. W czasie trwania pomiaru są rejestrowane zmiany stężenia
desorbujących cząstek „sond” względem temperatury. Technika ta może być stosowana pod
ciśnieniem atmosferycznym jak i w próżni, gdzie można stosować znacznie szybsze programy
termiczne (flash desorption). Adsorpcja prowadzona jest zawsze izotermicznie. Stosowane
temperatury adsorpcji mieszczą się w szerokim zakresie – od kriogenicznych (np. H2 lub N2 na
metalach), poprzez temperaturę pokojową (najczęściej stosowaną), do 70-200°C.
Przykłady używanych cząsteczek – sond to: NH3 – badanie centrów kwasowych; H2, CO –
wyznaczanie powierzchni oraz dyspersji fazy metalicznej; CO2, SO2 – badanie centrów zasadowych;
N2, NO, – badanie centrów aktywnych w specyficznych reakcjach, np. synteza amoniaku, redukcja
tlenku azotu(II).
Jak wspomniano wyżej amoniak i pirydyna są stosowane do badania kwasowości
powierzchniowej katalizatorów.
Przebieg krzywej TPD pozwala na ocenę względnej moc centrów adsorpcyjnych, natomiast
powierzchnia pod krzywa, po kalibracji sygnału z detektora, pozwala na określenie ich ilości.
Amoniak jak cząsteczka sonda w badaniach kwasowości powierzchniowej
Zalety amoniaku jako cząsteczki sondy:
 małe rozmiary (3,70Å/3,11Å), które umożliwiają wnikanie w bardzo wąskie pory, w tym
kanały i okna zeolitów o wielkości od około 4 Å;
 znaczna stabilność termiczna, dzięki której nie ulega on rozkładowi nawet w wysokich
temperaturach;
 wystarczająco duża moc zasadowa, aby chemisorbować się na centrach kwasowych o szerokim spektrum mocy kwasowej.
Wady amoniaku:
 jest nieselektywny w odniesieniu do typu miejsc kwasowych, gdyż sorbuje się zarówno na
centrach kwasowych Brønsteda jak i Lewisa oraz na niektórych centrach niekwasowych;
 aspekt ilościowy zależności pomiędzy ciepłem adsorpcji amoniaku a funkcją kwasową nie
został dotąd dobrze poznany.
Temperaturowo Programowana Desorpcja amoniaku (TPD – NH3).
A jak to się robi?
Pomiar rozpoczyna się od tzw. odgazowania badanej próbki katalizatora, proces ten polega na
desorpcji z powierzchni katalizatora zaadsorbowanej z powietrza: wody, ditlenku węgla, azotu, tak
aby za każdym razem startowe warunku pomiaru były jednakowe. Proces odgazowania prowadzi się
wygrzewając próbkę w temperaturze do 500°C (lub niższej, jeśli natura próbki nie pozwala na
zastosowanie wyższej temperatury) obserwując produkty odgazowania na widmie masowym. Po
odgazowaniu temperaturę obniża się (zwykle do poziomu 70-150°C) i w izotermie adsorbuje się
Laboratorium „Procesy sorpcyjne i katalityczne” dla modułu „Chemia analityczna i stosowana”
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gazowy amoniaku używając mieszanki gazowej np.: 1% NH3 w He. Cząsteczki amoniaku penetrując
pory materiału, wiążą się poprzez fizyczną adsorpcję z powierzchnią oraz chemisorpcję na centrach
kwasowych. Zakończenie tego procesu można pośrednio zaobserwować na widmie masowym,
brakiem zmian w przebiegu linii od amoniaku. Kolejnym etapem jest desorpcja sorbowanego
fizycznie amoniaku, którą prowadzi się w temperaturze sorpcji już tylko w przepływie gazu nośnego
(He). Po usunięciu fizysorbowanych form amoniaku uruchamia się proces desorpcja przy
programowanym, liniowym wzroście temperatury (zwykle 10-20°C/min). Proces desorpcji
amoniaku jest obserwowany na widmie masowym, na którym uzyskuje się profil jego desorpcji w
funkcji temperatury.
Jak wygląda profil TPD amoniaku?
Na krzywych temperaturowo programowanej desorpcji amoniaku katalizatorów kwasowych np.
zeolit Y – Rysunek 5, na ogół występują dwa piki, oznaczone na rysunku

Rysunek 5. Profile TPD-NH3 dla układów zeolitowych
literami LT (low-temperature peak) i HT (high-temperature peak). Pierwszy z nich pochodzi od
amoniaku zaadsorbowanego fizycznie i zanika całkowicie po odgazowaniu w 100°C przez
16 h. Drugi odpowiada amoniakowi chemisorbowanemu na miejscach kwasowych.
Profil nie mają tylko jednego maksimum jak je rozdzielić?
Podczas interpretacji widm TPD - NH3 często spotykaną trudnością jest nakładanie się pików
desorpcyjnych. Rozdzielenie poszczególnych maksimów wymaga dekonwolucji danych, czyli
matematycznego rozkładu krzywej eksperymentalnej na krzywe składowe (Rysunek 6). Przykład
rozdziału profilu TPD-NH3 na układzie tlenkowym ZrO2-TiO2, który w celu zwiększenia
kwasowości był dodatkowo podany procesowi sulfonowania prezentuje Rysunek 6.
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Rysunek 6. Przykład dekonwolucji krzywej TPD-NH3.

4. Aparatura do pomiarów TPD
Wykorzystywany w ćwiczeniu układ do termodesorpcji amoniaku skalda się z następujących
elementów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Butle z gazami wyposażone w reduktory ciśnienia;
Regulatory przepływu ze sterownikiem;
Piec rurowy z reaktorem przepływowy;
Kontroler temperatury pieca wraz z czujnikiem temperatury;
Spektrometr masowy z detektorem kwadrupolowym oraz układem sterowania pieca;
Komputer z oprogramowaniem sterująco-akwizycyjnym.

Rysunek 9. Schemat aparatury do TPD-NH3.
Laboratorium „Procesy sorpcyjne i katalityczne” dla modułu „Chemia analityczna i stosowana”
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Podsumowanie
Na tle innych często stosowanych metod oznaczania kwasowości, metoda TPD-NH3 odznacza się:
 stosunkowo krótkim czasem pomiaru;
 umożliwia oznaczenie zarówno ogólnego stężenia centrów kwasowych jak i ich mocy;
 aparatura stosowana do termodesorpcji amoniaku jest stosunkowo prosta i przez to
relatywnie tania.

5. Wykonanie ćwiczenia.
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stężenia centrów kwasowych na powierzchni katalizatora
metodą termodesorpcji amoniaku.
Wykonanie ćwiczenia można podzielić na cztery fazy
Faza I: Przygotowanie układu oraz próbki do pomiaru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odważyć 50 mg badanej próbki katalizatora.
Umieścić próbkę w reaktorze na wacie kwarcowej.
Zamocować reaktora w piecu.
Uruchomić komputer (spektrometr oraz kontroler przepływu są już włączone)
Odkręcić butle z mieszanką NH3/He oraz z Helem.
Otworzyć zawór na linii He oraz nastawić wartość ma kontrolerze dla przepływu helu
zgodnie z tabelką przy zaworach (20ml/min).

Faza II: Oczyszczenie próbki:
1. Wczytać wskazany przez prowadzącego program dla oczyszczenia próbki.
2. Uruchomić program.
3. Proces odgazowania prowadzić do momentu osiągnięcia przez linię m/z=18 (woda) poziomu
stałego.
4. Po skończeniu procesu oczyszczenia schłodzić reaktor do temperatury sorpcji
Faza III: Sorpcja amoniaku i desorpcja fizysorbowanych form amoniaku:
1.
2.
3.
4.

Wczytać wskazany przez prowadzącego program sorpcji amoniaku.
Uruchomić program, zarejestrować przez kilka minut linie dla przepływu helu
Zamknąć kontroler przepływu helu i otworzyć kontroler przepływu dla mieszanki NH3/He.
Proces sorpcji prowadzić do osiągnięcia przez linię m/z=16 poziomu stałego (obserwujemy
linię m/z=16 ponieważ na linię m/z=17 ma duży wpływ linia 18 pochodząca od pary wodnej)
5. Po ustaleniu się poziomu stałego dla linii m/z=16, zamknąć kontroler przepływu na linii
mieszanki NH3/He i otworzyć kontroler przepływu helu.
6. W tym momencie następuje desorpcja fizysorbowanego amoniaku z powierzchni
katalizatora.
7. Po powtórnym ustaleniu się stałego poziomu dla linie m/z=16 zakończyć program sorpcji
amoniaku
Laboratorium „Procesy sorpcyjne i katalityczne” dla modułu „Chemia analityczna i stosowana”
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Faza IV: Termodesorpcja amoniaku:
1. Wczytać wskazany przez prowadzącego program termo-desorpcji amoniaku.
2. Po zakończeniu programu należy schłodzić reaktor
Opracowanie wyników i obliczenia:

Intensywność [j.u.]

W procesie pomiaru uzyskujemy dwa pliki dla izotermicznej sorpcji amoniaku i termodesorpcji amoniaku. Pliki zawierają dwie kolumny danych, kolumnę sygnału z spektroskopu
masowego i kolumnę dla temperatury próbki.
Z otrzymanych danych wykonuje się dwa wykresy dla sorpcji oraz dla termodesorpcji
amoniaku. Wykres dla sorpcji amoniaku posłuży do kalibracji procesu termodesorpcji, określając
intensywność sygnału ze spektroskopu masowego dla ustalonego stężenia przepływającej mieszanki
gazu NH3/He.
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Rysunek 10. Sorpcja i desorpcja fizysorbowanego amoniaku (wartość sygnału przy max sorpcji).
Dla wykresu z termodesorpcji przeprowadza się dekonwolucję i oblicza powierzchnie pików.
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Rysunek 11. Wykres termo-desorpcji NH3 (oryginalne dane z pomiaru dla Zeolitu Y)
Obliczenia kalibracyjne:
Wyliczenie natężenia przepływu masowego:
do TPD używany gaz to 1% NH3 w helu
całkowity przepływ tego gazu wynosi 20 ml/min
20 ml/min → 0,2 ml NH3/min (bo 1% NH3 w He)
1 mol – 22400 cm3
x
– 0,2 cm3
x = 8,93 ·10–6 mol
przepływ NH3: 8,93 ·10–6 mol/min = 0,1488 ·10–6 mol/s = 148,8 ·10–9 mol/s = 148,8 nmol/s
Następnie wyliczamy współczynnik w

w

 nmol 
148,8  nmol 
1
148,8  nmol 
1



 97,6





max sorpcja  s  m próbka g  30,5  s  0,05g 
 sg 

mnożąc otrzymany wykres z termodesorpcji przez współczynnik w otrzymujemy wykres zależności
ilości desorbowanego amoniaku w ciągu sekundy na gram próbki od temperatury.
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Rysunek 12. Wykres termodesorpcji NH3 po dekonwolucij i kalibracji.
(Pik 1 LT – niskotemperaturowy, Pik 2 HT – wysokotemperaturowy)
W celu pozbycia się wielkości czasowej należy pomnożyć wykres lub otrzymany wynik powierzchni
pola pod wykresem przez współczynnik uwzględniający program termiczny do TPD czyli:
10 0 C 10 0 C 1


i jeżeli pomnożymy przez 6, to otrzymamy liczbę centrów kwasowych
min
60 s
6s
wyrażonych w nmol/g.
Na podstawie uzyskanych danych oblicza się ilość amoniaku chemisorbowanego na próbce
katalizatora oraz powierzchniowe stężenie centrów kwasowych.
Wyniki pomiarów umieszczamy w tabeli.
Powierzchnia piku, nmol/s·g
Ilość nmol /g
Stężenie centrów kwasowych,
nmol/m2

całkowita
62264
373585

I pik
45760
274561

II pik
16504
99024

392

288

104

Naważka katalizatora: 0,050g
Powierzchnia właściwa katalizatora: 953 m2/g
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2. „Elementy katalizy heterogenicznej” – Barbara Grzybowska-Świerkosz, Wydawnictwo Naukowe
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naukowe UAM. Poznań 1999. [91-98]
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Określenie formy metalicznej fazy aktywnej katalizatora
z wykorzystaniem spektroskopii UV-vis-DR
Aleksandra Borcuch
Aneta Święs

1. Wstęp
1.1. Spektroskopia UV-vis
Spektroskopia jest to nauka zajmująca się badaniem oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią. Promieniowanie to może być absorbowane, emitowane lub rozpraszane
przez materię (atomy lub cząsteczki) w wyniku przejść z jednego stanu energetycznego do drugiego.
Promieniowanie elektromagnetyczne stanowi rozchodzące się w pustej przestrzeni (próżni)
z prędkością światła drgające pola elektryczne i magnetyczne.
Częstość (υ), a także długość fali (λ) reprezentują wielkości stosowane do opisywania fali promieniowania elektromagnetycznego. Pomiędzy częstością promieniowania elektromagnetycznego,
a wielkościami takimi, jak: długość fali promieniowania elektromagnetycznego, prędkość światła
i liczba falowa zachodzą następujące relacje (1):

̅

(1)

υ- częstość promieniowania elektromagnetycznego
̅ - liczba falowa
- długość fali
c- prędkość światła (3·108 m/s)
Do opisu promieniowania elektromagnetycznego, oprócz teorii opartej na falowej naturze promieniowania, można posłużyć się pojęciami związanymi z jego korpuskularnym charakterem. W tym
celu mechanika kwantowa wprowadza definicję kwantów energii elektromagnetycznej- fotonów.
Fala elektromagnetyczna stanowi strumień takich cząstek, gdzie energia każdego z fotonów promieniowania elektromagnetycznego określona jest przez jego częstość (2).

̅

(2)

Zastosowanie promieniowania elektromagnetycznego z określonego zakresu widma (Rys. 1),
pozwala na przejścia spektralne w zależności od różnicy energii między poziomami energetycznymi.
Do tego, aby nastąpiła absorpcja promieniowania, jego energia musi odpowiadać różnicy poziomów
energetycznych pomiędzy, którymi następuje przejście (3).

|

| (3)

υ- częstość promieniowania elektromagnetycznego
h- stała Plancka (6,62·10-34 J·s)
Ex, y - energia poziomu energetycznego x lub y
ΔE- różnica energii pomiędzy poziomami energetycznymi x i y

Laboratorium „Procesy sorpcyjne i katalityczne” dla modułu „Chemia analityczna i stosowana”
17

Spektroskopia UV‐vis‐DR

Rys. 1. Widmo promieniowania elektromagnetycznego i klasyfikacja zakresów spektralnych [P.W.
Atkins, „Chemia fizyczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012].

Energia potrzebna do zmiany rozkładu elektronów na orbitalach atomowych, bądź molekularnych,
odpowiada ultrafioletowemu (200-380 nm) lub widzialnemu (380-780 nm) zakresowi widma.
Spektroskopia UV-vis wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne właśnie z tego obszaru,
przy czym typowy zakres pomiarowy to z reguły 200-900 nm. W związku z absorpcją energii
o bardzo dużej wartości, przejścia generowane w spektroskopii UV-vis należą do elektronowooscylacyjno-rotacyjnych. Powrót cząsteczek ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego (tzw.
relaksacja) zachodzić może kilkoma sposobami, które ilustruje diagram Jabłońskiego (Rys. 2).
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Rys. 2. Schemat relaksacji cząsteczek po wzbudzeniu - diagram Jabłońskiego [K. Małek, L.M. Proniewicz, „Wybrane
metody spektroskopii i spektrometrii molekularnej w analizie strukturalnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego, Kraków 2005].

W związkach organicznych rozróżniamy następujące rodzaje przejść elektronowych
uszeregowane wg malejącej energii przejścia: σ  σ* > n  σ*> π  π* > n  π*. Innym rodzajem
przejść elektronowych są: przejścia elektronowe z przeniesieniem ładunku (eng. CT- charge
transfer) oraz przejścia typu d-d. Stanowią ważną grupę przejść w przypadku chemii związków
kompleksowych.
Przejścia typu charge-transfer, to przejścia z przeniesieniem elektronu pomiędzy donorem
a niezajętym orbitalem akceptora. Można wyróżnić przejścia z przeniesieniem ładunku z ligandu do
metalu (eng. charge transfer to metal CTTM), przejścia z przeniesieniem ładunku z metalu do
ligandu (eng. charge transfer to ligand CTTL). Są to tzw. procesy wewnątrzcząsteczkowe. Cechą
charakterystyczną tego typu przejścia jest związana z nim wysoka absorpcja oraz powrót molekuły
do stanu pierwotnego po wyemitowaniu fotonu (brak zmian w strukturze molekuły). W wyniku
przejścia typu CT, występuje nowe pasmo, nieobecne w przypadku widm oddzielnych składników
związku.
Przejścia typu d-d występują w kompleksach metali przejściowych o określonej geometrii.
Następuje zniesienie degeneracji poziomów d w wyniku oddziaływania atomu centralnego z polem
ligandów i możliwe jest przejście między rozszczepionymi poziomami w wyniku absorpcji energii
o odpowiedniej wartości. W przypadku kompleksów oktaedrycznych, pojawia się problem związany
z interpretacją ich widm. Wynika to z tego, że przejścia d-d w kompleksach centrosymetrycznych są
zabronione (Reguła Laporte’a: jedynymi dozwolonymi przejściami są przejścia ze zmianą
parzystości stanu tj. gu oraz ug, przejścia gg oraz uu są zabronione). Jednakże, przejścia dd w kompleksach oktaedrycznych występują. Ma to związek z tym, że w wyniku wystąpienia np.
drgania asymetrycznego symetria kompleksu obniża się, przez co przejścia d-d nie są już wzbronione
(pojawiają się domieszki przejść dozwolonych). Ze względu na specyfikę tych przejść,
w kompleksach oktaedrycznych charakteryzują się one niską intensywnością.
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1.2. Spektroskopia rozproszonego odbicia DRS
Spektroskopia rozproszonego odbicia DRS (eng. diffuse reflectance specroscopy) jest
techniką spektroskopową znajdująca szerokie zastosowanie w badaniu proszków, niejednorodnych,
matowych powierzchni ciał stałych w tym także katalizatorów i adsorbentów. Początkowo pomiary
prowadzone były jedynie w zakresie UV-vis oraz podczerwieni, natomiast rozwój techniki pozwolił
na rejestrację widm w całym zakresie promieniowania.
W celu zrozumienia istoty techniki DRS konieczny jest komentarz na temat natury odbicia.
Wyróżnić można odbicie zwierciadlane, czyli padająca na badaną powierzchnię wiązka zostaje
odbita pod takim samym kątem, jednak w przeciwnym kierunku. Jest to tak zwane odbicie regularne.
Drugim rodzajem jest odbicie rozproszone. Promieniowanie pada na powierzchnię próbki pod
danym kątem, przenika w jej głąb napotykając kolejne warstwy znajdujące się pod różnymi kątami,
na których ulega odbiciu. Promieniowanie wychodzi z próbki pod innym kątem niż kąt padania.
Przyczyną tego jest niejednorodna powierzchnia próbki, gdzie wymiary cząstek są duże w stosunku
do długości fali światła padającego. Wewnątrz aparatury rejestrującej znajduje się zestaw luster
odbijających rozproszone w różnych kierunkach promieniowanie i kierujących je do detektora.

Rys. 3. Schemat odbicia (a) zwierciadlanego oraz (b) rozproszonego [S.Carrier, American
Laboratory, 48 (2016) ].

Spektroskopia rozproszonego odbicia jest uniwersalną techniką ze względu na możliwość
badania przejść d-d, jak i charge-transfer (CT). Zastosowanie UV-vis-DR posiada kilka zalet:

uzyskanie informacji o chemicznych właściwościach próbki dzięki badaniu elektronów
zewnątrzpowłokowych.

stosunkowo intensywne widma, nawet w przypadku niewielkiej ilości materiału.
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umożliwia pomiar w warunkach in situ w obecności fazy gazowej.
Wadą spektroskopii rozproszonego odbicia są złożone widma obejmujących kilka najczęściej
zachodzących na siebie pasm, co utrudnia ich dokładną interpretację.
Teoria Kubelka – Munka zakłada, że promieniowanie padające jest rozproszone. Na postawie
tej teorii podczas opracowywania danych widmowych stosowana jest funkcja poprawkowa zadana
równaniem Kubelka – Munka (4).
(4)
Gdzie:
R∞ - całkowite odbicie przez nieskończenie grubą warstwę
K- współczynnik absorpcji
S- współczynnik rozpraszania

2. Aparatura
Schemat blokowy spektrofotometru do rejestracji widm UV-vis-DR przedstawiony jest na Rys. 4.
Źródło
promieniowania
ciągłego

Monochromator

Badana próbka
katalizatora w
uchwycie

Detektor

Komputer

Rys. 4. Schemat blokowy spektrometru do pomiaru widm UV-vis-DR.

1. Źródło promieniowania:
 dla zakresu widzialnego- lampa wolframowo-halogenowa
 dla zakresu UV- lampa deuterowa.
2. Monochromator – siatka dyfrakcyjna.
3. Detektor- fotopowielacz.
4. Komputer z oprogramowaniem do rejestracji widm.

3. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest określenie formy, stopnia zagregowania oraz otoczenia chemicznego
metalu wprowadzonego do zsyntezowanego materiału porowatego poprzez rejestrację widma
w zakresie UV-vis.

4. Wykonanie ćwiczenia
1. Włączyć komputer, uruchomić program VisionPro oraz spektrofotometr.
2. Ustawić parametry pomiaru.
3. Przygotować próbkę: rozetrzeć w moździerzu, umieścić w holderze (uchwycie) oraz
sprasować.
4. Zarejestrować linię bazową.
5. Zarejestrować widmo przygotowanej próbki katalizatora.
Laboratorium „Procesy sorpcyjne i katalityczne” dla modułu „Chemia analityczna i stosowana”
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5. Opracowanie wyników
1. Przeliczyć uzyskane wartości absorbancji (A) na jednostki Kubelka – Munk zgodnie z równaniem (4).
2. Narysować widmo w programie OriginPro.
3. Na podstawie otrzymanego widma przypisać odpowiednie pasma do formy fazy aktywnej
katalizatora (stopień agregacji, otoczenie chemiczne).
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Test katalityczny - rozkład N2O
Małgorzata Rutkowska
Wstęp:
1. Szkodliwy wpływ N2O na środowisko
Podtlenek azotu, znany również jako „gaz rozweselający” przez długi czas uznawany był za
substancję obojętną dla środowiska naturalnego i nie był przedmiotem zainteresowania naukowców
czy też inżynierów. Jednakże w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku stwierdzono szkodliwe
działanie tego tlenku w atmosferze poprzez:
a. Zwiększanie efektu cieplarnianego
N2O obecny w atmosferze absorbuje promieniowanie podczerwone, przez co zwiększa efekt cieplarniany. Wkład tego tlenku w globalne ocieplenie może stanowić ok. 6%. Tlenek azotu(I) charakteryzuje się bardzo długim czasem życia w atmosferze, wynoszącym ok. 150 lat. Jego wskaźnik GWP
(z ang. Global Warming Potential) jest 310 razy większy od jednego z najpopularniejszych gazów
cieplarnianych, jakim jest CO2.
b. Niszczenie warstwy ozonowej
Wpływ N2O na warstwę ozonową nie jest bezpośredni. W wyniku reakcji zachodzących w wyższych
warstwach stratosfery z gazu tego powstają inne tlenki azotu, które reagują z ozonem niszcząc
powłokę ochronną.
Do połowy 20 wieku stężenie tej substancji w atmosferze utrzymywało się na stałym poziomie
(270 ppb) natomiast w kolejnych latach stężenie N2O w atmosferze wzrastało o około 0.2-0.3%
rocznie.
W związku z szybkim tempem zmian klimatu na konferencji UNFCC (z ang. United Nations
Framework on Climate Change ) w Kyoto w 1997 zatwierdzono wytyczne dotyczące redukcji
sześciu najniebezpieczniejszych gazów cieplarnianych (CO2, NH4, N2O, HFC, PFC, SF6) w latach
2008-2012. Pierwszy etap do 2010 r. obejmował 8% -ową redukcję poziomu N2O z roku 1990.
2. Źródła emisji N2O
Do wzrostu emisji N2O przyczyniają się zarówno źródła naturalne jak i antropogeniczne. Do
źródeł naturalnych możemy zaliczyć: procesy biologiczne zachodzące w glebach i oceanach oraz
procesy chemiczne zachodzące w atmosferze.
Antropogeniczne źródła emisji podtlenku azotu można podzielić na dwie grupy:
a. Źródła emitujące gazy o dużej zawartości N2O. Przykładem może być instalacja do produkcji
kwasu adypinowego (gazy poprocesowe zawierają około 20% podtlenku azotu). W tym przypadku poszukuje się technologii wykorzystującej N2O jako „łagodny” utleniacz. Jedna z takich technologii, opracowana w USA dotyczyła zastosowania odpadowego podtlenku azotu
jako utleniacza w procesie konwersji benzenu do fenolu.
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b. Źródła emitujące gazy o małej zawartości N2O (poniżej 0.5%). Przykładem mogą być
instalacje przemysłowe, w których utleniany jest amoniak, a jako produkt uboczny tej reakcji
powstaje N2O (produkcja nawozów sztucznych, kwasu azotowego(V)). W tym przypadku
najbardziej obiecującą metodą obniżenia emisji N2O do atmosfery jest jego katalityczny
rozkład do produktów bezpiecznych dla środowiska - azotu i tlenu (1).
2 N2O = 2 N2 + O2

(1)

3. Katalizatory – rodzaje oraz warunki pracy
Reakcję tą można prowadzić zarówno w warunkach wysokotemperaturowych (zbliżonych do
temperatur utleniania amoniaku 800-950°C), jak i w znacznie niższych temperaturach (250-450°C)
tuż przed odprowadzeniem gazów poprocesowych do atmosfery.
W przypadku procesów wysokotemperaturowych od katalizatorów, oprócz wysokiej aktywności
katalitycznej, wymaga się również dużej stabilności termicznej (praca katalizatora w bardzo wysokich temperaturach 800-950°C). Wśród materiałów spełniających te wymagania wymienia się
perowskity, majenit i różnego rodzaju układy spinelowe.
Wśród katalizatorów badanych w procesie niskotemperaturowego rozkładu N2O można wyróżnić
trzy podstawowe typy materiałów katalitycznych:





Metale szlachetne zwykle osadzone na wysokopowierzchniowych nośnikach (Rh, Pt, Pd na
nośnikach - ZnO, CeO2, Al2O3, ZSM-5).
Tlenki metali przejściowych, ze szczególnym uwzględnieniem układów tlenkowych
zawierających kobalt. W tej grupie katalizatorów szczególną role odgrywa spinel kobaltowy
Co3O4 rozproszony na różnych nośnikach (CeO2, Al2O3, MnxOy, ZnO, MgO).
Zeolity, ze szczególnym uwzględnieniem zeolitów modyfikowanych żelazem: ZSM-5, ZSM12, Y, Beta.

Niezależnie od temperatury pracy katalizatora użyty materiał musi być aktywny katalitycznie w
obecności wszystkich składników gazów poprocesowych (np. NO (10%), H2O (16%), O2 (7%)) oraz
nie wykazywać aktywności katalitycznej w reakcji rozkładu NO (pożądanego produktu procesu
utleniania amoniaku).
Bez użycia katalizatora rozkład N2O z mierzalną konwersją zaczyna zachodzić w temperaturach
powyżej 600 ˚C. Dlatego prowadzone są badania nad opracowaniem katalizatora umożliwiającego
rozkład N2O w niższej temperaturze i z większą wydajnością, albo materiału katalitycznego, którego
struktura będzie stabilna w znacznie wyższych temp. (w procesie rozkładu wysokotemperaturowego).
4. Mechanizm rozkładu N2O
Reakcje elementarne rozważane jako składowe rozkładu N2O przedstawione są za pomocą
równań 2-9. Według najczęściej rozważanych hipotez pierwszym etapem rozkładu jest chemisorpcja
N2O na powierzchni katalizatora (równanie 2), po którym następuje desorpcja cząsteczki O2
(równanie 3). W literaturze pojawiają się również koncepcje zakładające adsorpcję N2O (równanie 9)
i reakcję powierzchniową, w wyniku której powstaje cząsteczkowy azot (równanie 10). Jednak
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zdecydowana większość naukowców zgodna jest, co do tego, że zaadsorbowana cząsteczka N2O nie
bierze udziału w rozkładzie.
N2O + * → N2 + O*
(chemisorpcja N2O)
(2)
2O* ↔ O2 + 2*
(desorpcja/adsorpcja cząsteczki O2)
(3)
N2O + * → N2O*
(adsorpcja N2O)
(4)
N2O → N2 + O*
(reakcja powierzchniowa)
(5)
N2O + O* → N2 + O2 + *
(mechanizm - Eleya-Rideala)
(6)
(nieodwracalna adsorpcja tlenu)
(7)
O2 + * → O2* → 2O*
N2O + O* → N2 + O2*
(mechanizm - Eleya-Rideala)
(8)
O2* + * ↔ 2O*
(dysocjacja zaadsorbowanego tlenu)
(9)
(adsorpcja N2O)
(10)
N2O + * ↔ N2O*
N2O* → N2 + O*
(reakcja powierzchniowa)
(11)
* - centrum aktywne
Etapem limitującym szybkość reakcji jest proces desorpcji tlenu z powierzchni katalizatora,
przy czym desorpcja poprzez rekombinację dwóch atomów tlenu zaadsorbowanych na powierzchni
katalizatora (wzór 3) jest pomijalna w stosunku do mechanizmu zobrazowanego równaniem 7.
Tlen powstały w wyniku rozkładu N2O opuszcza powierzchnię katalizatora, głównie w wyniku reakcji zachodzącej wg. mechanizmu Eleya-Rideala (ER). Mechanizm ten zakłada, że w trakcie
reakcji chemicznej tylko jeden z reagentów jest zaadsorbowany na powierzchni katalizatora, a drugi
obecny jest w fazie gazowej. Mechanizm ten na przykładzie reakcji opisanych równaniami 6 i 8
przedstawiono schematycznie na rysunku 1.

Rysunek 3 Schemat wybranych etapów rozkładu N2O wg. mechanizmu Eleya-Rideala
Innym mechanizmem reakcji katalitycznej jest mechanizm Langmuira-Hinshelwooda, w
którym obie cząsteczki reagentów adsorbują na powierzchni. W wyniku zderzeń poruszających się
cząsteczek powstają produkty reakcji, które desorbują z powierzchni.
Tlen obecny w gazach poprocesowych, działa jako inhibitor reakcji rozkładu N2O. W wyniku
molekularnej adsorpcji i dysocjacji, zajmuje centra aktywne katalizatora i zmniejsza jego aktywność
(równanie 3 i 9).
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Detekcja produktów rozkładu N2O za pomocą chromatografu gazowego (Rys. 2):

Rysunek 4 Chromatograf gazowy SRI 8610C

1. Zasada działania chromatografu gazowego
 Gaz nośny ze zbiornika przepływa przez regulator przepływu, osuszacz, odtleniacz oraz
przepływomierz do dozownika, a następnie przez kolumnę i detektor. Najczęściej stosowanymi
gazami nośnymi są wodór, azot, argon i hel. Przy wyborze gazu nośnego należy kierować się
następującymi zasadami:
o
o
o
o

brakiem reaktywności w stosunku do składników analizowanej próbki;
wymaganiami związanymi z rodzajem stosowanego detektora;
stopniem czystości gazu (duża wykrywalność tylko przy użyciu gazu o dużej czystości)
dostępnością i ceną

 Substancje badane do dozownika (gazy, ciecze i roztwory ciał stałych) wprowadzane są
strzykawką lub zaworem dozującym. Za pomocą dozownika próbka wstrzykiwana jest do
strumienia gazu nośnego.
 Składniki badanej próbki przenoszone są w strumieniu gazu nośnego do kolumny, gdzie następuje
rozdzielenie składników. Kolumna chromatograficzna umieszczona jest w termostacie, a
temperatura dozownika, kolumny oraz detektora regulowana jest za pomocą odpowiednich
regulatorów.
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W kolumnie chromatograficznej przebiega właściwy proces rozdzielania składników badanej
mieszaniny, dlatego wybór jej wypełnienia ma decydujący wpływ na jakość wyniku analizy.
Rozróżniamy następujące rodzaje kolumn:
o
o
o
o
o

pakowane (średnica wewnętrzna: 2-6mm ; długość: 1-3 metrów)
mikropakowane (0,8-1,2mm ; kilkanaście metrów)
kapilarne (0,2-0,6mm ; kilkadziesiąt metrów)
preparatywne (ponad 6mm ; kilka metrów)
mikrokapilarne (poniżej 0,1mm ; kilkadziesiąt metrów)

Rurki kolumn są wytwarzane z materiałów nieaktywnych chemicznie i katalitycznie w stosunku
do wypełnienia kolumn i chromatografowanych substancji (stal nierdzewna, szkło, rzadziej
miedź i aluminium). Do analizy gazów stosuje się kolumny wypełnione adsorbentami. Można
w nich analizować substancje o małych masach cząsteczkowych i dużej lotności.
Wpływ wypełnienia kolumny na rozdział chromatograficzny jest czynnikiem determinującym
efektywność tego procesu. Dodatkowo efektywność rozdziału chromatograficznego zależy od
rodzaju fazy nieruchomej i warunków chromatografowania (temperatura kolumny, natężenie
przepływu gazu nośnego).
Adsorbenty, z punktu widzenia ich zastosowania w chromatografii gazowej, można podzielić na:
nieorganiczne, polimerowe, organiczne i węglowe (Tab. 1). Główne cechy adsorbentów
stosowanych jako wypełnienia kolumnowe to:
o powierzchnia właściwa rzędu kilkuset m2/g materiału
o odpowiednie rozmiary porów
o fizykochemiczne właściwości powierzchni (homogeniczność powierzchni – bez fragmentów
o większej aktywności sorpcyjnej)
Wśród adsorbentów nieorganicznych największe znaczenie w chromatografii mają sita cząsteczkowe (molekularne) będące naturalnymi lub syntetycznymi zeolitami – glinokrzemianami.
Tabela 1. Podział faz stacjonarnych (adsorbentów) stosowanych w GC.
NIEORGANICZNE
Przykłady

Sita molekularne (zeolity, glinokrzemiany)
Rozdzielanie
azotu
i
tlenu,
analiza
azotu
i
gazów
szlachetnych
Zastosowanie (Ne, Ar, Xe), analiza chlorowodoru, chloru, związków siarki (adsorbent: żel krzemionkowy),
rozdzielanie nasyconych i nienasyconych węglowodorów (tlenek glinu).
ORGANICZNE / POLIMEROWE
Przykłady
Porowate polimery (kopolimery styrenu i diwinylobenzenu)
Rozdzielanie glikoli, aldehydów, alkoholi, analiza chloru i chlorowodoru („Poropaki”),
rozdział mieszanin substancji małocząsteczkowych (wody, alkoholi, ketonów, aldehydów),
Zastosowanie rozdzielanie gazów trwałych (H2, N2, O2, Ar, CO, NO), rozdział związków polarnych,
oddzielanie tlenku i ditlenku węgla od innych składników powietrza oraz węglowodorów
(„HayeSep” oraz „Chromosorby”)
WĘGLOWE
Przykłady
Węgiel aktywny, sadze grafityzowane,
Rozdział izomerów, analiza alkoholi, kwasów, amin, ketonów, fenoli, węglowodorów
Zastosowanie
alifatycznych („Carbopaki”)
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 Substancje rozdzielone w kolumnie chromatograficznej trafiają do detektora. Istota działania
detektora polega na tym, że reaguje on na różnice właściwości fizykochemicznych samego gazu
nośnego, jak i tego gazu, w którym znajduje się substancja eluowana z kolumny. Obecnie w
chromatografach stosuje się detektory różniczkowe – obrazujące chwilowe zmiany właściwości
eluatu (gazu nośnego zawierającego składniki mieszaniny). Detektor powinien charakteryzować
się następującymi cechami:
o dużą czułością (sygnał otrzymywany z detektora powinien być możliwie jak największy)
o znaczną wykrywalnością (granica wykrywalności tj. najmniejsza ilość substancji
wywołująca sygnał).
o dużą stabilnością wskazań sygnału chromatografowanej substancji i linii podstawowej
o jak najszerszym zakresem liniowości wskazań (charakteryzowany proporcjonalnością
wielkości sygnału do stężenia substancji wykrywanej)
 Sygnały generowane przez detektor po wzmocnieniu we wzmacniaczu rejestrowane są w postaci
pików – chromatogramu.
2. Detektory najczęściej stosowane w chromatografii gazowej
Detektor cieplno-przewodnościowy – TCD (Thermal Conductivity Detector, katarometr). W detektorze tym czujnikiem jest spirala (niklowa, wolframowa), której opór elektryczny zmienia się
znacznie przy niewielkiej zmianie temperatury. Temperatura detektora musi być ustalona i utrzymywana na stałym poziomie. Kiedy z kolumny wypływa gaz nośny – temperatura, jak i przewodność
czujnika nie zmienia się i na rejestratorze pojawia się linia prosta. W przypadku, gdy z kolumny
wraz z gazem nośnym eluowana jest substancja chromatografowana o innym przewodnictwie, niż
przewodnictwo gazu nośnego wówczas temperatura, a tym samym przewodność elektryczna
czujnika wzrasta lub maleje. W wyniku tych zmian następuje odchylenie wskazań rejestratora od
linii podstawowej, trwające tak długo jak długo substancja eluowana z kolumny omywa czujnik.
Czułość detektora można zmieniać poprzez zmianę początkowej temperatury czujnika zmieniając
natężenie płynącego przez niego prądu.
Detektor cieplno-przewodnościowy reaguje na wszystkie chromatografowane substancje z wyjątkiem gazu nośnego, nie niszcząc analizowanej próbki.
Detektor płomieniowo-jonizacyjny – FID (Flame Ionization Detector). Jest to jeden z najpowszechniej stosowanych detektorów w chromatografii gazowej. Jest to detektor stosowany do oznaczania
zawartości w związków organicznych mieszaninach. Do jego działania konieczny jest wodór i sprężone powietrze (można zastąpić tlenem). Czułość oraz wykrywalność detektora FID zależą od
natężenia przepływu gazów doprowadzanych. Niewłaściwie dobrany stosunek ilości gazów może
być przyczyną gaśnięcia płomienia. W detektorze płomieniowo-jonizacyjnym pomiędzy dwoma
elektrodami spalany jest wodór. W przypadku kiedy do płomienia dochodzi tylko gaz nośny wytwarzane są termojony tego gazu, generujące stały prąd jonowy (linia podstawowa zapisywana na taśmie
rejestratora). Kiedy do płomienia wodorowego doprowadzana jest wraz z gazem nośnym substancja
wymywana z kolumny dochodzi do jej spalenia, a w detektorze pojawia się większa ilość termojonów (produktów spalania). Prąd jonowy wzrasta i zapisywany jest w postaci piku na taśmie rejestraLaboratorium „Procesy sorpcyjne i katalityczne” dla modułu „Chemia analityczna i stosowana”
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tora w odcinku czasu odpowiadającym czasowi spalania się eluowanej substancji w płomieniu
detektora.
Detektor FID jest szczególnie przydatny do wykrywania węglowodorów i ich pochodnych. Tlenki
węgla można wykrywać na poziomie śladowym po ich katalitycznej przemianie w metan. Woda nie
jest wykrywana przez detektor FID, ponieważ powstaje ona w czasie jego działania (spalania). Aby
uniknąć skraplania się pary wodnej na ściankach detektora, nie może być on używany w temperaturze poniżej 100°C. Detektor płomieniowo-jonizacyjny, spalając próbkę, niszczy ją.
Literatura:
1. W.C. Trogler, Phisical properties and mechanisms of formation of nitrous oxide, Coord. Chem.
Rev. 187(1999) 303-327
2. J. Perez-Ramirez, F.Kapteijn, K. Schöffel, J.A. Moulijn, Formation and control of N2O in nitric
acid production. Where do we stay today? Appl. Catal. Environ. 44 (2003)117-151
3. Catalytic mechanisms. II. Eley, Rideal et al, Appl. Catal. A: General, Volume 122 No. 1-2
February 1995
4. Z. Witkiewicz, Podstawy Chromatografii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
5. Z. Witkiewicz, J. Hetper, Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2001

Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest określenie aktywności katalitycznej materiału wybranego każdorazowo przez
prowadzącego, w reakcji rozkładu podtlenku azotu (N2O). Eksperyment wykonywany jest w
mikroreaktorze przepływowym połączonym z chromatografem gazowym (GC), pełniącym rolę
detektora w tym układzie.
Wykonanie:
 Odważyć 100 mg próbki i umieścić ją na wacie kwarcowej w reaktorze
 Reaktor umieścić w piecu, podłączyć dopływ i odpływ mieszaniny reakcyjnej, termoparę
umieścić w kapilarze reaktora
 Odkręcić butle z helem, tlenem i azotem
 Uruchomić chromatograf i programy do sterowania pieca, szybkości przepływu gazów oraz
chromatografu
 Odgazować próbkę
 Wykonać test aktywności katalitycznej badanej próbki w procesie rozkładu N2O w zakresie temp.
150-600˚C
Sprawozdanie:
1. Wyniki przeprowadzonego testu katalitycznego przedstawić w tabeli – zanotować pole
powierzchni piku N2O na chromatogramie w określonej temperaturze.
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Wyniki odczytane z chromatogramu
Temperatura
150°C
200°C
250°C
300°C
350°C
400°C
450°C
500°C
550°C
600°C

Pole powierzchni piku 1

Pole powierzchni piku 2

Wartość średnia

2. Określić stężenie C0 (reakcja rozkładu nie zachodzi – max. stężenie N2O) oraz obliczyć stopień
konwersji N2O w każdym punkcie pomiarowym korzystając z równania 12:

C C 

  100%
 [%]   0
 C0 

(12)

3. Wykreślić zależność stopnia konwersji (α) podtlenku azotu [%] od temperatury (T)[°C] (Rys. 3).
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Rysunek 5 Przykładowy wykres zależności stopnia konwersji N2O od temperatury

4. Przedstawić wnioski z wykonanego eksperymentu, określić warunki optymalnego działania
katalizatora do procesu rozkładu N2O, oraz zaproponować, w jakich procesach przemysłowych
można stosować badany układ katalityczny do oczyszczania gazów poprocesowych.
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Selektywna katalityczna redukcja tlenków azotu amoniakiem - DeNOx
(NH3-SCR selective catalytic reduction of NOx by ammonia)
mgr Marcelina Radko
mgr inż. Monika Skoczek
mgr Zofia Piwowarska

1. Część teoretyczna
1.1. Zanieczyszczenia powietrza
W dzisiejszych czasach, intensywny rozwój przemysłu oraz szybki postęp cywilizacji stały
się poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Jednym z głównych czynników, które
wpływają szkodliwie na otoczenie są zanieczyszczenia powietrza. Obecne w powietrzu substancje
gazowe, stałe lub ciekłe niebędące naturalnymi składnikami lub występujące w ilościach większych
od naturalnego składu atmosfery ziemskiej, nazywane są zanieczyszczeniami. Światowa Organizacja
Zdrowia określa zanieczyszczenia jako wszystkie składniki atmosfery występujące nienaturalnie
i wpływające negatywnie na zdrowie człowieka, zwierząt lub na inne elementy środowiska (m.in. na
wodę, glebę).
Na skutek wysokiej mobilności substancji występujących w powietrzu (możliwość skażenia
na dużych obszarach wszystkich komponentów środowiska), zanieczyszczenie powietrza przedstawiane jest jako najbardziej niebezpieczne ze wszystkich rodzajów zanieczyszczeń antropogenicznych. Z tego powodu, ważnym aspektem ochrony środowiska jest ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń atmosfery.
Coraz większa świadomość społeczeństwa na temat szkodliwości zanieczyszczeń emitowanych m.in. przez zakłady przemysłowe lub transport samochodowy na zdrowie i życie człowieka,
powoduje, że konieczne stało się opracowywanie nowych metod ograniczania emisji zanieczyszczeń
gazowych.
Aktualnie, znane są dwa sposoby umożliwiające ograniczenie emisję zanieczyszczeń
gazowych do atmosfery:
 W trakcie projektowania technologicznego, odpowiedni dobór wykorzystywanych surowców,
ich wstępne oczyszczenie oraz hermetyzacja, automatyzacja procesu produkcji.
 Jeśli ograniczenie powstających zanieczyszczeń w trakcie projektowania technologicznego
okazuje się niewystarczające, projektuje się odpowiednie procesy, które umożliwiają oczyszczanie
powstających gazów odlotowych w trakcie produkcji.
Do oczyszczenia powietrza z zanieczyszczeń gazowych, stosuje się zarówno procesy chemiczne, jak i fizyczne. Procesy fizyczne często wykorzystywane w redukcji emisji zanieczyszczeń
atmosferycznych to absorpcja, adsorpcja oraz kondensacja. Najpopularniejszymi procesami
chemicznymi stosowanymi w oczyszczaniu powietrza są procesy spalania bezpośredniego oraz
Laboratorium „Procesy sorpcyjne i katalityczne” dla modułu „Chemia analityczna i stosowana”
31

Selektywna katalityczna redukcja tlenków azotu amoniakiem ‐ NH3‐SCR
metody katalityczne: spalanie (utlenianie) katalityczne, redukcja katalityczna, rozkład katalityczny.
W niniejszym tekście skupimy się głównie na procesie katalitycznej konwersji zanieczyszczeń
gazowych.

1.2.Tlenki azotu NOx
Jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących zanieczyszczeń powietrza jest emisja
tlenków azotu NOx (symbol NOx oznacza mieszaninę różnego typu tlenków azotu; najczęściej
odnosi się do mieszaniny tlenku azotu(II) NO oraz tlenku azotu(IV) NO2).
Podstawowym źródłem emisji tlenków azotu NOx jest spalanie paliw w przemyśle elektrociepłowniczym, gospodarstwach domowych oraz transporcie samochodowym. Szczególnie emisja
zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach samochodowych w dużym stopniu zanieczyszcza
atmosferę tlenkami NOx. W krajach rozwiniętych udział transportu w uwalnianiu do atmosfery
szkodliwych tlenków azotu wynosi 45-60% całkowitej emisji NOx.
Tlenki azotu obecne w atmosferze są poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego oraz
życia i zdrowia człowieka. Dwutlenek azotu, jako substancja toksyczna, jest jednym z najniebezpieczniejszych gazowych zanieczyszczeń powietrza. NO2 charakteryzuje się wyższą szkodliwością
niż tlenki CO i SO2, które są również obecne w atmosferze jako zanieczyszczenia..
Zagrożenie dla zdrowia człowieka związane z tlenkami azotu wynika przede wszystkim z ich
negatywnego oddziaływania na układ oddechowy, skutkujące podrażnieniami i infekcjami dróg
oddechowych. Skutki działania NOx na zdrowie człowieka zależą od ich stężenia, czasu oddziaływania oraz rodzaju ekspozycji. Tlenki azotu mogą powodować trudności w oddychaniu, zawroty
głowy, obniżenie odporności, podrażnienie krtani, uszkodzenia błony śluzowej dróg oddechowych,
zapalenia oskrzeli i płuc oraz toksyczny obrzęk płuc. Ponadto, tlenki azotu podrażniają spojówki
oczu, rozszerzają naczynia krwionośne oraz prowadzą do wzrostu zachorowań na choroby serca.
W kontakcie ze skórą powodują podrażnienia oraz oparzenia.
Zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z emisją tlenków azotu do atmosfery dotyczą
zjawisk takich jak: powstawanie fotochemicznego smogu, zubożenie warstwy ozonowej, pogłębianie
efektu cieplarnianego oraz tworzenie kwaśnych opadów. W przypadku roślin większe stężenia NO2
prowadzą do uszkodzenia chloroplastów. Reakcje dwutlenku azotu z węglowodorami znajdującymi
się w atmosferze, powodują powstawanie nadtlenku acetylu, który działa hamująco na fotosyntezę.
Restrykcyjne normy wypracowane przez Unię Europejską, określające dopuszczalne poziomy
emisji spalin (w tym NOx) w przemyśle motoryzacyjnym, produkcyjnym itd. oraz kary za ich
nieprzestrzeganie, zmusiły przedsiębiorców do poszukiwania nowych, efektywnych technologii
ograniczania emisji zanieczyszczeń. Aby spełnić normy emisji spalin sektor transportu rozwinął
technologie bazujące na procesie SCR – selektywnej redukcji katalitycznej.
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1.3. Procesy eliminacji tlenków azotu ze spalin
Eliminacja tlenków azotu ze spalin może odbywać się na drodze:
 selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu NOx-SNCR (ang. selective non-catalytic
reduction of NOx) prowadzonej w temperaturze 850-950°C,
 selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu NOx-SCR (ang. selective catalytic
reduction of NOx) prowadzonej w temperaturze 300-400°C w obecności katalizatora.
Usuwanie tlenków azotu w obecności odpowiednich katalizatorów może być prowadzone w
procesach redukcji z wykorzystaniem amoniaku, węglowodorów lub tlenków węgla. Poniżej
przedstawiono reakcje zachodzące podczas tych procesów na przykładzie tlenku azotu(IV):
2NO2 + 4NH3 + O2 → 3N2 + 6H2 O

(1)

2NO2 + CH4 → N2 + CO2 + 2H2 O

(2)

2NO2 + 4CO →N2 + 4CO2

(3)

Katalizatory najczęściej wykorzystywane w procesie redukcji katalitycznej bazują na układzie
tlenkowym V2O5-TiO2, ponadto dużą aktywność w tym procesie wykazują metale szlachetne, tj.
platyna, pallad czy rod naniesione na ceramiczne nośniki.
Selektywna katalityczna redukcja jest jedną z najskuteczniejszych metod redukcji tlenków
azotu. NH3-SCR jest procesem wysoce skutecznym i pozwala na obniżenie emisji NOx do atmosfery
o 90% lub więcej. Wadą przedstawionej metody jest jej wysoka kosztochłonność oraz
wykorzystywanie korozyjnego i toksycznego amoniaku jako reduktora.

1.4. Selektywna katalityczna redukcja tlenków azotu amoniakiem DeNOx (NH3-SCR)
Proces DeNOx polega na selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem. Jest to
metoda eliminacji szkodliwych tlenków azotu z gazów odlotowych stosowana w przypadku stacjonarnych źródeł emisji NOx (np. elektrociepłownie). W procesie tym, do strumienia gazów
odlotowych wprowadza się amoniak. W obecności katalizatorów zachodzą następujące reakcje:
4NO+ 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2 O

(4)

2NO2 + 4NH3 + O2 → 3N2 + 6H2 O

(5)

W wyniku tych reakcji powstaje azot oraz para wodna, które nie są szkodliwe. Niestety, w tych
warunkach mogą zachodzić inne reakcje prowadzące do otrzymania niepożądanych produktów, np.
podtlenku azotu:
4NO+ 4NH3 + 3O2 → 4N2 O+ 6H2 O

(6)

Kolejnym niepożądanym procesem jest bezpośrednie utlenianie amoniaku przez tlen:
4NH3 + 4O2 → 2NO + N2

6H2 O

(7)

8NH3 + 7O2 → 2N2 O + 2N2 + 12H2 O

(8)

4NH3 + 5O2 → 2NO2 + N2 + 6H2 O

(9)
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Proces ten jest niekorzystny, ponieważ powstają szkodliwe tlenki azotu (NO, N2O, NO2) oraz
amoniak jest zużywany w innych reakcjach niż proces DeNOx (Reakcje 4-5). Stosowany katalizator
powinien charakteryzować się wysoką aktywnością w procesie DeNOx oraz powinien wykazywać
dużą selektywność do azotu.
Ze względu na wysoką toksyczność amoniaku, jego wykorzystywanie w transporcie
drogowym jest ograniczone. W związku z tym, w niektórych pojazdach z silnikami wysokoprężnymi
(silnik Diesla) stosuje się nietoksyczny, bezwonny 32,5% wodny roztwór mocznika. Na skutek
wysokiej temperatury gazów wydechowych roztwór mocznika ulega hydrolizie do amoniaku i
dwutleneku węgla. Powstający amoniak reaguje z tlenkami azotu tworząc azot cząsteczkowy i parę
wodną. Proces ten nazywany jest technologią BlueTech lub AdBlue.
Niewielkie ilości tlenu zawarte w gazach odlotowych przyśpieszają selektywną redukcję
katalityczną tlenków azotu, natomiast zbyt duża ilość O2 może niekorzystnie wpływać na reakcję.
Selektywność metody DeNOx polega na większym powinowactwie NH3 do tlenków azotu NOx, niż
do tlenu obecnego w gazach spalinowych.

1.5. Katalizatory procesu DeNOx
Katalizator stosowany w procesie DeNOx powinien wykazywać dużą aktywność w procesie
redukcji tlenków azotu oraz powinien wykazywać dużą selektywność do azotu (ograniczanie
niepożądanych reakcji ubocznych). Ponadto, katalizatory stosowane w procesie powinny
charakteryzować się wysoką stabilnością mechaniczną i termiczną oraz być odporne na zatruwanie
przez inne składniki gazów odlotowych. Katalizator procesu DeNOx nie powinien zawierać
składników toksycznych, ze względu na ryzyko ich uwolnienia w czasie pracy.
Oprócz odpowiedniego doboru katalizatora, istotnym parametrem wpływającym na
efektywność procesu redukcji NOx jest temperatura reakcji. Optymalny zakres temperaturowy
procesu mieści się w zakresie 300-400°C. Głównym celem przy konstrukcji odpowiedniego systemu
procesu SCR jest praca katalizatora przy jak najniższej możliwej temperaturze (~320°C) gazów
spalinowych.,
Katalizatorem stosowanym komercyjnie w procesie selektywnej redukcji tlenków azotu
amoniakiem jest tlenek wanadu(V) V2O5 (faza aktywna) osadzony na tlenku tytanu(IV) TiO2
(nośnik). Katalizator zawiera także niewielkie ilości tlenku wolframu(VI) WO3 oraz tlenek
molibdenu(VI) MoO3 (promotory). Faza aktywna katalizatora jest odpowiedzialna za chemiczną
aktywność w procesie DeNOx. Natomiast nośnik zapewnia rozwiniętą powierzchnię właściwą,
dzięki czemu powierzchnia kontaktu reagentów z powierzchnią katalizatora jest zwiększona.
Istotnym ograniczeniem tego katalizatora jest stosunkowo wąski zakres temperatur, w których
katalizator pracuje efektywnie (300-400°C). W związku z tym jest on stosowany w stacjonarnych
źródłach emisji, w których nie występują duże wahania temperatury gazów odlotowych. Ponadto,
tlenek wanadu(V) jest lotny i może być uwalniany w trakcie pracy katalizatora. Zjawisko to jest
niekorzystne, spada aktywność katalizatora oraz uwalniany jest do środowiska toksyczny związek
chemiczny. W przypadku procesu redukcji tlenków azotu amoniakiem w samochodach konieczne
jest stosowanie katalizatora pracującego w szerszym zakresie temperatur.
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W związku z powyższym, wciąż poszukuje się nowych, lepszych katalizatorów dla procesu
selektywnej redukcji tlenków azotu amoniakiem. Obecnie prowadzone są liczne prace badawcze nad
zastosowaniem innych materiałów katalitycznych w procesie DeNOx. Jako przykład można podać
katalizatory uzyskiwane na bazie tlenków metali przejściowych (CuO, Fe2O3, Cr2O3, Co3O4), zeolity
zawierające kationy metali przejściowych (Co-Y, Cu-Y, Cu-ZSM-5) oraz materiały PILC (ang.
Pillared interlayered clays).

2. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zbadanie aktywności wybranego katalizatora w procesie selektywnej
redukcji tlenków azotu amoniakiem oraz określenie jego selektywności do azotu.

3. Część doświadczalna
3.1. Obowiązujące zagadnienia:
 kataliza, istota działania katalizatora,
 aktywność i selektywność katalizatora,
 pojęcia; faza aktywna, nośnik oraz promotor,
 źródła emisji tlenków azotu, oddziaływanie NOx na środowisko naturalne i zdrowie
człowieka,
 reakcje główne i uboczne zachodzące podczas procesu DeNOx (katalitycznej selektywnej
redukcji tlenków azotu amoniakiem),
 katalizatory stosowane w procesie DeNOx,
 budowa i zasada działania spektrometru masowego.

3.2. Aparatura stosowana do testu DeNOx
Na Rysunku 1 przedstawiono układ pomiarowy wykorzystywany podczas badania aktywności
katalizatora w procesie selektywnej redukcji tlenków azotu amoniakiem. Układ ten składa się
z następujących elementów:
 butle z gazami (He; 1% NO w He; 1% NH3 w He; 5% O2 w He) wyposażone w reduktory
ciśnienia,
 regulatory przepływu gazu (Brooks Instrument),
 piec rurowy z reaktorem przepływowym wyposażony w czujnik temperatury,
 ogrzewana kapilara łącząca reaktor ze spektrometrem masowym,
 uniwersalny spektrometr masowy UMS firmy Prevac z analizatorem kwadrupolowym,
 komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie układem pomiarowym (UMS
2.2).
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Rysunek 1. Zdjęcie aparatury do badania procesu selektywnej redukcji tlenków azotu amoniakiem.
3.3. Wykonanie ćwiczenia
a) Przygotowanie reaktora
Odważyć 100 mg badanej próbki katalizatora i umieścić w reaktorze na warstwie waty kwarcowej.
Zamocować do reaktora trójnik z kapilarą. Umieścić termoparę (czujnik temperatury) w kapilarze
reaktora. Całość umieścić w piecu i połączyć z układem pomiarowym (od góry - dopływ gazów
reakcyjnych, od dołu - odprowadzenie produktów reakcji do spektrometru masowego).
b) Przygotowanie układu pomiarowego
Uruchomić komputer oraz program umożliwiający sterowanie układem pomiarowym UMS 2.2
(sterowanie temperaturą pieca, rejestracja wyników pomiarowych itp.). Odkręcić odpowiednie butle
z gazami. Ustawić żądaną wielkość przepływu gazów na regulatorze przepływu. W Tabeli 1 podano
wielkości nastaw na kontrolerze przepływu oraz odpowiadające jej wielkości szybkości przepływu
gazu (wynikające z kalibracji urządzenia).
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Tabela 1. Wartości szybkości przepływu gazów podczas testu DeNOx.
Skład gazu

Nastaw na kontrolerze
przepływu [%]

Szybkość przepływu
[ml/min]

He

34,7

20

1% NO w He

29,8

10

1% NH3 w He

17,5

10

5% O2 w He

34,4

20

c) Oczyszczenie próbki
W celu usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni próbki poddaje się ją procesowi oczyszczania ogrzewania do wysokiej temperatury (400-600°C*) w przepływie gazu obojętnego (He). Po
włączeniu przepływu helu, należy uruchomić odpowiedni program termiczny sterujący temperaturą
pieca. Następnie, należy włączyć włókno – „filament” jonizatora, otworzyć układ wprowadzania
próbki z kapilary i włączyć pomiar spektrometru mas. Odgazowanie prowadzić do momentu, w
którym linia m/z=18 (woda) osiągnie poziom bazowy. Po odgazowaniu, ochłodzić reaktor do
temperatury około 70°C.
*dobór temperatury podczas etapu oczyszczania próbki zależy od jej właściwości

d) Test DeNOx
Ustawić program termiczny przeznaczony do testu DeNOx. Program ten**, składa się
z 3 etapów: ogrzewanie od 70°C do 100°C, utrzymywanie temperatury około 100°C, ogrzewanie od
100°C do 500°C z szybkością narostu temperatury - 10°C/min. Uruchomić spektrometr masowy. W
pierwszym etapie, pomiar prowadzić w przepływie helu. Fragment widma rejestrowany bez
przepływu NO jest konieczny do poprawnego obliczenia wyników pomiaru (konwersji NO oraz
selektywności do wybranego produktu). W drugim etapie programu termicznego (temperatura około
100°C), wyłączyć przepływ helu, a włączyć przepływ tlenku azotu(II), amoniaku oraz tlenu. W
etapie drugim dochodzi do ustabilizowania warunków pomiarowych. Przebieg linii masowych gdy
nie biegnie jeszcze reakcja służy także do obliczenia zmian konwersji NO w czasie procesu.
Właściwy pomiar aktywności katalizatora w procesie DeNOx następuje w etapie trzecim
(temperatura 100°C-500°C). Po zakończeniu pomiaru należy schłodzić reaktor oraz skopiować plik z
wynikiem pomiaru.
**Podane w opracowaniu temperatury są temperaturami przykładowymi. Dobór temperatury
podczas testu DeNOx zależy od właściwości próbki (m.in. stabilności termicznej oraz aktywności w
badanych procesie).
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4. Opracowanie wyników - obliczanie konwersji NO i selektywności do azotu
4.1. Konwersja tlenku azotu(II)
Badamy reakcję: 4NO + 4NH3 + O2 = 4N2 + 6H2O. Konwersję NO obliczamy ze zmian
intensywności linii m/z=30 (Rysunek 2 i 3).
Konwersję α definiuje się:

∙ 100%

(10)

gdzie: c – stężenie substratu , co – początkowe stężenie substratu, gdy nie biegnie reakcja
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Rysunek 2. Zmiany intensywności linii m/z=30.

Rysunek 3. Zmiany intensywności linii 30 po
odjęciu wartości a.

1. Odczytujemy wartość a (intensywność sygnału zarejestrowana bez przepływu NO),
a następnie od całego widma odejmujemy a (wtedy ten fragment widma, który był
rejestrowany bez przepływu NO jest na poziomie 0).
2. Następnie odczytujemy wartość b. Wartość b jest stężeniem NO, gdy nie biegnie jeszcze
reakcja, czyli co.
3. Krzywą będącą wykresem zależności intensywności linii m/z=30 od temperatury
przekształcamy według wzoru definiującego konwersję α i otrzymujemy profil konwersji,
przykład na Rysunku 4:
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Rysunek 4. Krzywa zmian konwersji NO.
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Rysunek 5. Zmiany konwersji NO.
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4. Odczytujemy wartości konwersji dla wybranych temperatur (najczęściej co 100°C)
i sporządzamy wykres (Rysunek 5).
4.2. Selektywność do azotu
Oprócz reakcji pożądanej zachodzi również szereg reakcji ubocznych, niepożądanych, np.:
4NO + 4NH3 + 3O2 = 4N2O + 6H2O
4NH3 + 2O2 = N2O + 3H2O
Produktem tych reakcji jest N2O.
Selektywność do N2 obliczamy wg wzoru:

∙

(11)

%

1. Linia 28 – azot
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Rysunek 6. Zmiany intensywności linii m/z=28.
Odejmujemy wartość c – wtedy w zakresie temperatur, dla których nie zachodzi jeszcze
reakcja mamy intensywność linii równą 0.
Uwaga.
Maksimum przy ok. 100°C pochodzi od azotu z powietrza (zgromadzonego w rurkach
doprowadzających gazy do układu).

2. Linia m/z=44 – N2O
„Zerujemy”, tzn. odejmujemy taką wartość, żeby w zakresie temperatur, dla których nie
zachodzi jeszcze reakcja intensywność linii była równa 0, a następnie mnożymy wartości
przez 0.76 (ten współczynnik wynika z charakterystyki spektrometrii masowej).
3. Z tak przygotowanych wykresów odczytujemy wartości cN2 i cN2O dla wybranych temperatur
(tych samych dla których była odczytywana konwersja), podstawiamy do wzoru 11.
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4. Na koniec sporządzamy wykres zależności selektywności od temperatury.
Najczęściej wykresy konwersji i selektywności dla danego katalizatora łączy się tak, żeby
miały wspólną oś temperatur, jak na Rysunku 7.
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Jest to najbardziej poglądowy sposób przedstawienia wyników testów katalitycznych.
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Rysunek 7. Przykład przedstawienia wyników testu DeNOx dla 3 różnych próbek.
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Informacje oraz dane pomiarowe wykorzystane w niniejszym tekście zostały przedstawione
w następujących zarządzeniach:






Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r.
w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków
dotyczących
ograniczenia
emisji
zanieczyszczeń
gazowych
i
pyłowych
z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po
drogach. s. 3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w
sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
(wersja przekształcona).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji
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Test katalityczny – dehydratacja metanolu do eteru dimetylowego
Daniel Macina
Wstęp:
1. Eter dimetylowy (DME) i jego właściwości
Coraz wyższe wymagania związane z ochroną środowiska sprawiają, że konieczne jest
zmniejszenie w gazach spalinowych zawartości związków aromatycznych, siarki, sadzy, tlenków
azotu i nieprzereagowanych węglowodorów. Można to uzyskać poprzez poprawę jakości
stosowanych paliw, co prowadzi do zmian w technologii ich produkcji w rafineriach lub poprzez
wytwarzanie nowych paliw, zwłaszcza tych bazujących na surowcach odnawialnych. Mając na
uwadze fakt, że paliwa pochodzące z przerobu ropy naftowej nadal dominują na rynku, warto
zwrócić uwagę na to, że przedmiotem szerokiego zainteresowania badawczego w ostatnich latach
jest eter dimetylowy, który już teraz bywa określany mianem paliwa przyszłości.
Eter dimetylowy jest najprostszym związkiem organicznym z grupy eterów o wzorze chemicznym CH3OCH3. W temperaturze pokojowej jest bezbarwnym gazem o charakterystycznym
zapachu. W porównaniu do metanolu DME jest mniej korozyjny, kancerogenny i toksyczny. W czasie jego spalania nie zachodzi emisja zanieczyszczeń pyłowych, co jest związane z niską temperaturą
samozapłonu (235°C), wysoką zawartością tlenu (34,8%) oraz brakiem wiązań C-C i siarki
w cząsteczce. DME charakteryzuje się bardzo krótkim czasem życia w troposferze, wynoszącym
około 5,1 dnia, a jego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) maleje z czasem i ma
wartość 1,2, 0,3 i 0,1 odpowiednio po upływie 20, 100 i 500 lat. Wybrane właściwości
fizykochemiczne DME przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wybrane właściwości fizykochemiczne DME

Parametr

Wartość

Wzór chemiczny

CH3OCH3

Masa molowa [g/mol]

46,07

Liczba cetanowa

55-60

Wartość opałowa dolna [kJ/kg]

27,600

Lepkość [kg/m·s] (23°C)

0,09·10-4

Zawartość tlenu [%]

34,8

Granica wybuchowości [%]

3,4-17,0

Temperatura samozapłonu [°C]

235

Temperatura wrzenia [°C]

-25

Laboratorium „Procesy sorpcyjne i katalityczne” dla modułu „Chemia analityczna i stosowana”
42

Test katalityczny – dehydratacja metanolu do eteru dimetylowego
2. Zastosowanie eteru dimetylowego
DME jest stosowany jako gaz pędny w aerozolach, jako czynnik chłodzący oraz prekursor
wielu ważnych substancji chemicznych. Badania naukowe wskazują również na możliwość
zastosowania eteru dimetylowego w ogniwach paliwowych jako nośnika wodoru (ze względu na
korzystny stosunek H/C i dużą wartość energetyczną liczoną na jednostkę objętości) oraz w turbinach gazowych do produkcji energii elektrycznej. DME można łatwo skroplić i stosować jako
rozpuszczalnik. Z uwagi na właściwości fizyczne zbliżone do LPG, do rozprowadzania i przechowywania eteru dimetylowego w fazie ciekłej korzysta się z systemu dystrybucji LPG. DME może
również stanowić paliwo alternatywne dla LPG, LNG, benzyny i oleju napędowego. Szczególnie
dobrze sprawdza się w roli paliwa w silnikach wysokoprężnych z uwagi na wysoką wartość liczby
cetanowej (LC = 55-60), podczas gdy dla oleju napędowego LC wynosi od 40 do 55 (standardowo
LC = 51). Liczba cetanowa jest wskaźnikiem charakteryzującym zdolność paliwa do samozapłonu
w silniku z zapłonem samoczynnym (silnik Diesla), wyznaczana za pomocą paliw i silników wzorcowych. Liczba cetanowa danego paliwa równa się takiej procentowej zawartości n-heksadekanu
(cetanu, dla którego LC = 100) w mieszaninie z α-metylonaftalenem (dla którego LC = 0), przy
której zdolność do samozapłonu tej mieszaniny jest taka sama jak badanego paliwa.
Choć eter dimetylowy charakteryzuje się bardzo korzystnymi parametrami odnoszącymi się
do procesu spalania w silnikach wysokoprężnych, to jego właściwości fizyczne stanowią główną
barierę przed zastosowaniem DME w sektorze transportowym jako samodzielnego paliwa. Niska
gęstość, lepkość i bardzo złe właściwości smarne eteru w porównaniu z konwencjonalnymi paliwami
sprawiają, że konieczne jest opracowanie wysokociśnieniowych pomp odpowiednich do przetłaczania DME oraz dodatków uszlachetniających, które mogłyby zwiększyć jego lepkość i poprawić
spalanie w silnikach z zapłonem samoczynnym. Ponadto długoterminowe testy silników napędzanych eterem dimetylowym, wykazały, że konieczne jest opracowanie nowych elastomerów do
produkcji uszczelnień, gdyż tradycyjne materiały stosowane w silnikach wysokoprężnych są
niszczone przez DME.
3. Produkcja eteru dimetylowego
Na skalę przemysłową eter dimetylowy otrzymuje się z gazu syntezowego w procesie jednolub dwuetapowym (Rysunek 1) lub poprzez bezpośrednią dehydratację metanolu.

gaz
syntezowy

reaktor

rozdzielacz

DME

nieprzereagowany gaz syntezowy i metanol
Jednoetapowa synteza DME z gazu syntezowego

gaz
syntezowy

reaktor
syntezy
metanolu

rozdzielacz

nieprzereagowany gaz syntezowy

reaktor
dehydratacji
metanolu

rozdzielacz

DME

nieprzereagowany metanol

Dwuetapowa synteza DME z gazu syntezowego

Rysunek 1. Otrzymywanie eteru dimetylowego z gazu syntezowego w procesie jedno- i dwuetapowym
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W dwuetapowej (pośredniej) syntezie DME z gazu syntezowego najpierw otrzymuje się
metanol (równanie 1), który po oddzieleniu od mieszaniny reagentów ulega dehydratacji do eteru
dimetylowego (równanie 2). W instalacjach przemysłowych wykorzystujących tą metodę gaz
syntezowy i metanol, które nie uległy konwersji odpowiednio do metanolu i DME, są zawracane do
reaktorów w celu zwiększenia całkowitej wydajności procesu.
CO + 2H2 ↔ CH3 OH

ΔH298,15K = -90,47 kJ/mol

(1)

2CH3 OH ↔ CH3 OCH3 + H2 O

ΔH298,15K = -23,79 kJ/mol

(2)

W procesie jednoetapowym (bezpośrednim) zarówno syntezę metanolu jak i jego
dehydratację prowadzi się w tym samym reaktorze. Obok wyżej wymienionych procesów opisanych
równaniami 1 i 2 mogą zachodzić reakcje konwersji tlenku węgla z parą wodną do dwutlenku węgla
i wodoru (równanie 3) oraz uwodornienia dwutlenku węgla do metanolu i wody (równanie 4).
CO + H2 O ↔ CO2 + H2

ΔH298,15K = -41,17 kJ/mol

(3)

CO2 + 3H2 ↔ CH3 OH + H2 O

ΔH298,15K = -49,43 kJ/mol

(4)

Zarówno jednoetapowa jak i dwuetapowa synteza DME posiada zalety i wady. Obecnie do
syntezy eteru dimetylowego częściej wykorzystuje się metodę bezpośrednią ze względu na wyższą
konwersję CO i wyższą wydajność produkcji DME. Jednak z drugiej strony oddzielenie eteru
dimetylowego od mieszaniny wszystkich reagentów (CO, CO2, H2O, H2, CH3OH i DME) jest
bardziej złożone i kosztowne.
4. Katalizatory w syntezie eteru dimetylowego
W przypadku jednoetapowej syntezy eteru dimetylowego z gazu syntezowego stosuje się
katalizatory dwufunkcyjne, posiadające zarówno metaliczne centra aktywne (np. Cu)
odpowiedzialne za syntezę metanolu jak i centra kwasowe (Brønsteda lub Lewisa) katalizujące
proces dehydratacji. Dzięki zastosowaniu takich katalizatorów możliwe jest odwadnianie alkoholu
powstającego in-situ z gazu syntezowego. Ze względu na znaczne ilości ciepła powstającego w
czasie bezpośredniej syntezy DME konieczne jest zastosowanie temperatury ok. 250-350ºC i
wysokiego ciśnienia (nawet do 7 MPa) oraz efektywnego odbioru ciepła i kontroli temperatury, aby
zapobiec dezaktywacji katalizatora. Od katalizatorów, oprócz wysokiej aktywności i selektywności
do DME, wymaga się długiego czasu optymalnej pracy (tzw. czas życia katalizatora) oraz
odporności na zatruwanie (zwłaszcza przez związki zawierające siarkę). Dwufunkcyjność
katalizatorów można osiągnąć przy użyciu kilku metod, do których zalicza się między innymi:




fizyczne mieszanie „na sucho” dwóch typów materiałów (katalizatory
i wysokodyspersyjne);
współstrącanie (np. synteza układu CuO/ZnO/Al2O3);
impregnację (np. impregnowanie γ-Al2O3 roztworami azotanu miedzi i cynku);



metodę zol-żel;



syntezę w fazie ciekłej (synteza katalizatorów w formie zawiesiny).

nisko-
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Istnieje bardzo silna zależność pomiędzy parametrami takimi jak aktywność, selektywność
czy szybkość dezaktywacji katalizatora a sposobem jego otrzymywania, dlatego bardzo ważny jest
odpowiedni dobór metody jego syntezy.
W przypadku pośredniej syntezy DME z gazu syntezowego, z uwagi na obecność dwóch
reaktorów w układzie, stosuje się dwa typy katalizatorów, z których jeden katalizuje syntezę
metanolu, podczas gdy drugi odpowiada za jego dehydratację.
Produkcja DME tylko poprzez dehydratację metanolu na skalę przemysłową prowadzona jest
w obecności katalizatorów kwasowych, z których najczęściej stosuje się γ-Al2O3, modyfikowane
zeolity (HY, H-ZSM-5) czy układy tlenkowe ZnO/Al2O3 lub TiO2/ZrO2. Kwasowość powierzchni
katalizatora jest istotnym parametrem, który znacząco wpływa na dystrybucję otrzymywanych
produktów. Dehydratacja metanolu w obecności katalizatorów z silnymi centrami kwasowymi
prowadzi do produkcji lekkich olefin jako produktów głównych oraz przyspiesza tworzenie depozytu
węglowego, podczas gdy katalizatory ze średnimi i słabymi centrami przekształcają metanol głównie
do DME.
5. Mechanizm reakcji dehydratacji metanolu do eteru dimetylowego
Jak już wcześniej wspomniano, dehydratacja metanolu do DME jest przyspieszana przez
katalizatory kwasowe, a dystrybucja produktów reakcji odwodnienia silnie zależy od mocy centrów
kwasowych. Zaproponowano kilka mechanizmów tej reakcji w oparciu o oddziaływania pomiędzy
cząsteczkami metanolu a centrami kwasowymi i/lub zasadowymi na powierzchni katalizatora.
Można je podzielić zasadniczo na dwie grupy, do których zalicza się reakcje dwucząsteczkowe przebiegające wg mechanizmu Langmuira-Hinshelwooda (LH) lub wg mechanizmu Eleya-Rideala (ER).
Mechanizm LH zakłada obecność zarówno centrów kwasowych, jak i zasadowych na
powierzchni katalizatora. Zgodnie z nim dehydratacja metanolu zachodzi na centrach kwasowych
i na sąsiadujących z nimi centrach zasadowych. Z dwóch cząsteczek metanolu tworzą się jony
[CH3 OH2 ]+ i [CH3 O]- (równania nr 5 i 6), z których ostatecznie powstaje jedna cząsteczka wody
i jedna cząsteczka DME (równania nr 7 i 8).

CH3 OH + H+ ↔ [CH3 OH2 ]+

(5)

CH3 O-H + O2- ↔ [CH3 O]- + [OH]-

(6)

[CH3 OH2 ]+ ↔ [CH3 ]+ + H2 O

(7)

[CH3 ]+ + [CH3 O]- ↔ CH3 OCH3

(8)

Reakcja opisana równaniem nr 5 przebiega na centrum o naturze kwasowej, podczas gdy reakcja
opisana równaniem nr 6 zachodzi na centrum o naturze zasadowej. Etapem limitującym szybkość
całego procesu jest rekombinacja [CH3 ]+ i [CH3 O]- do DME (równanie nr 8).
Z kolei mechanizm ER zakłada oddziaływanie cząsteczek metanolu wyłącznie z centrami
kwasowymi. Centrum kwasowe na powierzchni katalizatora „atakuje” nukelofilowy atom tlenu
w cząsteczce metanolu (równanie nr 5), co prowadzi do utworzenia na powierzchni katalizatora jonu
metoksoniowego, z którego następnie powstaje silnie elektrofilowy kation metylowy (równanie nr
7). W kolejnym etapie zaadsorbowany na powierzchni kation metylowy ponownie „atakuje”
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nukleofilowy atom tlenu cząsteczki metanolu obecnej w fazie gazowej, co prowadzi do otrzymania
molekuły DME i odtworzenia centrum kwasowego na powierzchni katalizatora (równanie nr 9).

[CH3 ]+ + CH3 OH ↔ CH3 OCH3 + H+

(9)
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Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest określenie aktywności katalitycznej oraz selektywności do DME danego
materiału w reakcji dehydratacji metanolu do DME.
Wykonanie ćwiczenia:
1. Odważyć 100 mg próbki i umieścić w reaktorze na pierwszej warstwie waty kwarcowej.
2. Na próbkę nanieść drugą warstwę waty kwarcowej.
3. Reaktor umieścić w piecu, połączyć z układem dopływu mieszaniny reakcyjnej oraz umieścić
termoparę w kapilarze reaktora.
4. Wylot z reaktora połączyć z chromatografem gazowym.
5. Odkręcić butlę z He i otworzyć zawór z He.
6. Na regulatorze przepływu Brooks na kanale 1 ustawić „Normal”.
7. Uruchomić piec i chromatograf oraz programy do ich sterowania - Lumel Proces (sterowanie
piecem) i Peak393 (obsługa chromatografu).
8. W programie Lumel Proces załadować program do odgazowania (nr 3).
9. Otworzyć dopływ H2 (nad drzwiami i po lewej stronie chromatografu) oraz dopływ
N2 z generatora.
10. W programie Peak393 załadować metodę pomiaru w zakresie temperatur od 150 do
300ºC z krokiem co 25ºC oraz komponenty GC.
11. Po zakończeniu odgazowania uruchomić wiatraczek w celu przyśpieszenia chłodzenia reaktora.
12. Po osiągnięciu temperatury mniejszej od 150ºC połączyć saturator z układem pomiarowym i
odczekać około 15 min.
13. W programie Lumel Proces po 15 min uruchomić program (nr 4) i odczekać 9 min.
14. Po upływie 9 min poprzez naciśnięcie spacji na aktywnym oknie programu Peak393 uruchomić
metodę pomiaru dehydratacji metanolu.
15. Po zakończonym pomiarze schłodzić reaktor w przepływie He.
16. Zamknąć wszystkie programy na komputerze, wyłączyć chromatograf i piec, zamknąć zawór z
He, dopływ H2 i N2 oraz zakręcić butle z He.
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Test katalityczny – dehydratacja metanolu do eteru dimetylowego
Sprawozdanie:
1. W krótkim wstępie teoretycznym omówić stosowane na dużą skalę metody syntezy eteru
dimetylowego oraz jego zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu (koniecznie podać odnośniki
literaturowe!).
2. Wyniki przeprowadzonego testu katalitycznego przedstawić w tabeli, której wzór podano poniżej
(Tabela 2) – zanotować pola powierzchni pików pochodzących od metanolu, eteru dimetylowego
oraz sumaryczną wartość pól powierzchni pozostałych produktów reakcji (produkty uboczne) w
danej temperaturze.
Tabela 2. Wyniki przeprowadzonego testu katalitycznego dla materiału X

Temperatura

Pole powierzchni Pole powierzchni
piku CH3OH
piku DME

Sumaryczne pole powierzchni
pików produktów ubocznych

150°C
175°C
200°C
225°C
250°C
275°C
300°C
3. Obliczyć stopień konwersji CH3OH (α) oraz selektywność do DME (S) dla danej temperatury
korzystając z poniższych równań:

α [%]=
S [%]=

ADME +Ap.ub.
ACH3 OH +ADME +Ap.ub.
ADME
ADME +Ap.ub.

·100%

·100%

(10)
(11)

gdzie:
.

- pole powierzchni piku DME
. - sumaryczne pole powierzchni pików produktów ubocznych
- pole powierzchni piku CH3OH

4. Sporządzić wykres zależności stopnia konwersji CH3OH od temperatury (Rysunek 2) oraz
selektywności do DME od temperatury (Rysunek 3).
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Test katalityczny – dehydratacja metanolu do eteru dimetylowego
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Rysunek 2. Przykładowy wykres zależności stopnia konwersji CH3OH od temperatury
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Rysunek 3. Przykładowy wykres zależności selektywności do DME od temperatury

5. Przedstawić wnioski z przeprowadzonego eksperymentu – ocenić efektywność działania
przebadanego materiału w procesie dehydratacji metanolu, odnosząc się do zmian stopnia konwersji
metanolu i selektywności do DME oraz określić zakres temperaturowy optymalnej pracy
katalizatora.
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