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38861 Welding
We definieren een katalysator als een materiaal dat de snel-
heid van een chemische reactie verhoogt zonder zelf to wor-
den opgebruikt (BOND, 1974). In een industriele context be-
tekent dit dat we katalysatoren gebruiken om reacties op
een economisch en ecologisch verantwoorde manier to la-
ten verlopen. Chemische reacties moeten immers snel ge-
noeg opgaan om financieel rendabel to zijn. Katalysatoren
spelen hierin een cruciale rol omdat ze, door het verlagen
van de activeringsenergie, de kinetica van de reactie gun-
stig beinvloeden.

Figuur 1 toont het energieverloop tijdens een exotherme
reactie met en zonder katalysator. Uit figuur 1 blijkt dat een
katalysator de activeringsenergie van een chemische reac-
tie behoorlijk verlaagt. Door het verlagen van die energiebar-
riere verlopen de reacties vlotter en wordt het evenwicht van
de reactle sneller bereikt. We merken op dat een katalysa-
tor uitsluitend de kinetica van een reactie beinvioedt. Reac-
ties die thermodynamisch gezien onmogelijk zijn, kunnen
ook met een katalysator niet opgaan.

Behalve met dit economische aspect moeten we ook reke-
ning houden met ecologische factoren. Het gebruik van een
katalysator onderdrukt de vorming van (meestal) schadelijke
en ongewenste nevenproducten, waardoor reacties selectie-
ver kunnen verlopen. Dit biedt twee voordelen: de reagentia
worden optimaal gebruikt en ze worden niet verbruikt in
overbodige nevenreacties, en we besparen ook op afvalkos-
ten omdat we geen nevenproducten meer hoeven of to bre-
ken. Vandaag verlopen bijna alle industriele chemische pro-
cessen in de praktijk over een of meer katalysatoren.
Een industrieel toepasbare katalysator moet aan een aantal
voorwaarden voldoen (ERTL et al., 1999). Het spreekt van-
zelf dat hij in de eerste plaats voldoende actief en selectief
moet zijn voor de beoogde reactie. Activiteit is een maat
voor de snelheid van conversie van de ingaande producten.
Selectiviteit is op haar beurt een relatieve maat voor de hoe-
veelheid van elk gevormd eindproduct ten opzichte van het
geheel aan eindproducten (gewenst en ongewenst). We
drukken selectiviteit in een product meestal uit als percen-
tage van de totale conversie. Ideaal is uiteraard 100 % con-
versie, zodat alle reagentia verbruikt worden, en 100 %
selectiviteit, zodat we alleen de gewenste producten verkrij-
gen. De netto-opbrengst van een reactie tot een welbepaald
eindproduct berekenen we door de vermenigvuldiging to
maken van conversie met selectiviteit naar dat eindproduct.
Een andere vereiste is dat de katalysator zo lang mogelijk
stabiel moet blijven. We moeten de deactivering van een ka-
talysator onder reactieomstandigheden zo lang mogelijk ver-
mijden of op zijn minst zo lang mogelijk vertragen. De laat-
ste voorwaarde is dat het katalysatormateriaal reproduceer-
baar moet zijn. Industriele gebruikers moeten immers zeker
zijn van de kwaliteit van hun eindproduct, zelfs na het her-
haaldelijk verversen van de reactor met nieuwe katalysator.
Verder beschrijven we een katalysator ook nog door een

Figuur 1 Verloop van de potentiele energie voor een exotherme reactie met en zonder
katalysator
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aantal eigenschappen, zoals me-
chanische sterkte, thermische ka-
rakteristieken en morfologie. Deze
kenmerken worden in dit hoofd-
stuk echter niet behandeld.
Zoals voorgesteld in figuur 2, kun-
nen katalysatoren in drie grote
groepen worden onderverdeeld:
homogene, heterogene en bioka-
talysatoren.

Homogene katalysatoren bevin-
den zich in dezelfde fase als de
reagentia. Ze worden in een reac-
tiemedium samen met een of
meer reagentia gedispergeerd.
Hun grootste nadeel is dan ook
dat we ze na de reactie moeten
verwijderen of neutraliseren. Dit
gaat gepaard met een aanzienlijke
zoutproductie. Daartegenover
staat dat ze door de langere con-
tacttijden meestal betere resulta-
ten geven dan heterogene kataly-
satoren. De belangrijkste soorten
zijn zuurbase-, redox- en metaal-
katalysatoren.

Heterogene katalysatoren bevin-
den zich in een andere fase dan
de reagentia en hebben als voor-

Pieter Van der Avert is bio-ingenieur scheikunde en momenteel werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan het departement In-
terfasechemie (KULeuven)
Bert M. Weckhuysen is hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse aan het Debye Instituut van de Universiteit Utrecht; hij is tevens
buitengewoon gasthoogleraar aan de KULeuven.

Procestechnieken en -engineering Afl. 42 (2002) /137

Z5

L

c
d



Heterogene katalysatoren: chemische reacties, materialen en bereidingswijzen - 38860 / 2

Figuur 2 Overzicht van homogene, heterogene en biokatalysatoren

L- Homogene
katalysatoren:

Pos: - hoge activiteit
- hoge selectiviteit

Neg:- verwijderen kata-
lysator na reactie

Soorten:
- zuur-base
- metaal
- redox

L-* Heterogene katalysatoren: L_ Bio-katalysatoren:

Pos:- eenvoudige verwijdering
van eindproducten
Neg:- sours lagere activiteit

Soorten:
- zuur-base
- metaal
- redox
- vorm-selectief

deel dat we de verkregen producten niet hoeven to zuive-
ren. Heterogene katalysatoren zijn bijna altijd vaste stoffen,
terwijl de reagentia zich in de vloeistof- of gasfase bevinden.
De vier belangrijkste soorten heterogene katalyse zijn zuur-
basekatalyse, metaalkatalyse, redoxkatalyse en vormselec-
tieve katalyse. We zullen ze alle vier behandelen.

Biokatalysatoren ten slotte, zijn even oud als het leven op
aarde. Ze hebben ook een belangrijke rol gespeeld in de
evolutie ervan. Enzymen die processen in levende materie
versnellen, en cellen zijn de belangrijkste vertegenwoordi-
gers van deze groep. Enzymen kunnen we verdelen in oxi-
doreductasen, transferasen, hydrolyasen, lyasen, isomera-
sen en ligasen, naargelang de rol die ze vervullen (ZUBAY,
1993). Het valt op dat elk enzym maar een specifieke func-
tie heeft en maar een specifieke reactie kan doen versnel-
len. Cellen zijn strikt genomen ook katalysatoren, aangezien
ze reacties doen opgaan en we ze daarna in de oorspron-
kelijke staat terugvinden, zoals in industriele fermentatiepro-
cessen, waarbij levende cellen (bacterien of gisten) suikers
omzetten tot CO, en ethanol. Een groot voordeel van bioka-
talysatoren is dat het 'propere' processen zijn: we werken
niet met vervuilende en milieubelastende scheikundige pro-
ducten. Het nadeel is dat men met levende materie werkt,
wat altijd meer hygienische voorzorgsmaatregelen mee-
brengt, zeker als het gaat om genetisch gemodificeerde cel-
len. Biokatalysatoren kennen vooral in de voedingsnijverheid
industriele toepassingen. Een bespreking van alle groepen is

Figuur 3 Opeenvolgende stappen tijdens een katalytische reactie
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erg omvangrljk. Daarom zullen we ons in dit hoofdstuk be-
perken tot heterogene katalysatoren.

Heterogene katalytische reacties verlopen in vier opeenvol-
gende stappen (fguur 3). Alle reacties beginnen met de
adsorptie van een of meer reagentia (R,) in de gas- of vloei-
stoffase op actieve plaatsen op het oppervlak van de kata-
lysator. Op deze plaatsen verzwakken de bindingen van het
geadsorbeerde species onder invloed van de katalysator en
breken uiteindelijk volledig door, met de vorming van een in-
termediair als gevolg (voorgesteld door R,`). Meestal leven
deze tussenproducten erg kort en volgt er onmiddellijk een
derde stap. Hierbij. reageert het intermediair met een ander
al dan niet geadsorbeerd reagens (R2) en vormt het eindpro-
duct. Ten slotte desorbeert het eindproduct (R, R2) van het
katalysatoroppervlak. Het oppervlak ondergaat een reorga-
nisatie waarna een nieuw reagensmolecule geadsorbeerd-
kan worden..

Het bestaan van intermediairen kunnen we aantonen met
verschillende karakteriseringstechnieken, die we ruwweg in
drie groepen kunnen onderbrengen:

1) temperatuurgeprogrammeerde technieken, zoals tempe-
ratuurgeprogrammeerde reductie en oxidatie;

2) spectroscopische technieken, zoals infraroodspectrosco-
pie en Raman-spectroscopie;

3) microscopische technieken, zoals transmissie-elektronen-
microscopie en scanning-elektronenmicroscopie.
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Van al deze technieken zijn de spectroscopische de meest-
gebruikte. Elke techniek heeft maar affiniteit voor een be-
paald aspect van de reactie of voor een bepaalde groep van
materialen. Het is dan ook logisch dat we uitsluitend door
een combinatie van technieken (de zogenaamde multitech-
nique approach) een juist beeld kunnen krijgen van de reac-
tiemechanismen, intermediairen, nevenreacties enzovoort
(WECKHUYSEN en WACHS, 2001). De laatste jaren worden
deze technieken bijgewerkt om in situ, dus tijdens de reac-
tie onder katalytische omstandigheden, to meten.
Aangezien heterogene katalyse een ontzettend uitgebreid
domein bestrijkt, is het onmogelijk alle aspecten afzonder-
lijk to bespreken. Daarom blijft dit hoofdstuk beperkt tot een
algemene bespreking van de vier heterogene katalytische
basismechanismen: zuurbasekatalyse, metaalkatalyse, re-
doxkatalyse en vormselectieve katalyse. Verder.geven we
een kort overzicht van de meest gangbare heterogene kata-
lysatoren en hun bereidingswijzen (RASE, 2000).

38862 Katalytische reacties
Heterogene katalytische reacties kunnen we in vier grote
groepen verdelen: zuurbasereacties, redoxreacties, metaal-
gekatalyseerde reacties en vormselectieve reacties. Deze
laatste groep van reacties komt bijna uitsluitend voor bij het
gebruik van zeolieten als katalysatormateriaai en kan eigen-
lijk gesuperponeerd worden op de drie andere soorten van
heterogene katalyse (MOSER et al., 1981). Dit wil zeggen dat
vormselectieve katalyse op zich niet voorkomt, maar altijd
gepaard gaat met een van de drie andere mechanismen.
Figutir 4 geeft een schematisch overzicht van de vier reac-
tietypes. Een reactie kan ook over een katalysator tegelijker-
tijd via verschillende paden lopen. Zo gebeurt de epoxidatie
(een reactie waarbij een zuurstofatoom aan twee verschil-
lende koolstofatomen wordt verbonden) van ethyleen over
een zilver oppervlak zowel via een redoxreactie als via een

zuurbasereactie. Ondanks de enorme inspanningen om het
reactiemechanisme van een katalytisch proces to doorgron-
den, is het verloop van vele reacties nog steeds niet bekend.
Vooral de mechanismen bij gebruik van actieve metaalop-
pervlakken kunnen we maar moeilijk bestuderen. Vaak zijn
gepubliceerde reactiemechanismen dan ook slechts postu-
laten.

Behalve de technieken opgesomd bij de studie van de inter-
mediairen, gebruiken we nog andere experimenten om me-
chanismen to bestuderen. De meestgebruikte hiervan zijn
experimenten met gemerkte moleculen, zoals 1802, 15N en
180, en kinetische experimenten. De kinetica van een reac-
tie kan immers informatie verschaffen over mogelijke ge-
volgde reactiepaden.

We bestuderen ook wijzigingen in prod uctd istributie, veroor-
zaakt door veranderingen in katalysatorstructuur of -samen-
stelling of door variatie in partikelgrootte. Het merendeel van
de geponeerde structuren en intermediairen is echter slechts
hypothetisch en details zijn veelal onbekend. We vermelden
ook dat sommige reacties gebeuren via een radicalair reac-
tiemechanisme. Hoewel ze eveneens een belangrijk percen-
tage van de industriele processen vertegenwoordigen, be-
spreken we ze hier niet (ERTL et al., 1997).

1. Zuurbasekatalyse

Zuurbasereacties verlopen vaak via een cyclische transfer
van waterstofatomen. In oplossing spelen solventmoleculen
meestal de rol van protondonor of protonacceptor. Voor we
op de reactie zelf dieper ingaan, lichten we de aard van zure
en basische plaatsen in heterogene katalytische materialen
kort toe.

1.1. Zuurheid en basiciteit van katalysatoren

'Op het oppervlak van een katalysator kunnen we twee soor-
ten zure plaatsen onderscheiden.
De Bronsted-zure plaatsen ontstaan wanneer een positief
geladen element in een elektroneutraal rooster een isomorfe
substitutie ondergaat met een lagervalent kation. Zo ont-
staat er een negatieve lading in het rooster die gecompen-

Figuur 4 Schematisch overzicht van zuurbasereacties, redoxreacties, metaalgekatalyseerde reacties en vormselectieve reacties
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Figuur 5 Bronstedt-zure plaatsen op het oppervlak van zeolieten

H

O

Al Si

O jo
O

seerd kan worden door een proton, dat meestal een hydr-
oxylbrug vormt met een zuurstofatoom uit het rooster. Om-
dat het rooster dit proton kan afgeven, spreken we van een
zure plaats. Figuur 5 toont de Bronsted-zure plaatsen op het
oppervlak van zeolieten.

Reactiviteit van een oppervlak kan echter ook veroorzaakt
worden door de aanwezigheid van Lewis-zure sites, zoals
All+ met niet volledig opgevulde orbitalen aan het oppervlak.
Lewis-zuren zijn in staat een elektronenpaar to accepteren
van een Lewis-base. Zoals voor de zuurheid geldt, kunnen
we ook twee soorten basiciteit onderscheiden.
Het is vaak erg moeilijk de soort en het exacte aantal zure
of basische plaatsen op katalysatoren to bepalen. Algemeen
wordt aangenomen dat de belangrijkste katalytische activi-
teit afkomstig is van de Bronsted-zure plaatsen. Het spreekt
dan ook vanzelf dat voornamelijk katalysatoren die over
deze plaatsen beschikken, zuurbasereacties katalyseren. De
meestgebruikte zure katalysatoren zijn zeolieten, metaaloxi-
den en superzuren.

1.2. Katalytische mechanismen

Vele zuurbasereacties verlopen via zogeheten carbokationen
en alkoxygroepen. Dergelijke intermediairen vinden we in
bijna elke zuurbasereactie terug. Carbokationen zijn kool-
stofatomen met een positieve lading. Reactie (1) toont een
mogelijke manier om een carbokation to vormen in een zuur
milieu:

R-CH = CH-R' + H+ -* R-CH2-C+H-R (1)

Figuur 6 Interactie tussen een zure hydroxylgroep en ethyleen
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In dit voorbeeld bindt een proton aan het alkeen, de dubbele
binding tussen de twee koolstofatomen wordt verbroken en
het proton bindt zich vervolgens met een van de koolstof-
atomen. In het geval van alkanen kan een vrij proton in een
zuur milieu een proton uit de keten onttrekken en zo een
carbokation en waterstof vormen, zoals getoond in reactie (2).

R-CH2-CH2-R' + H+ -> R-CH,-C+H-R' + H2 (2)

Alkoxygroepen daarentegen, zijn intermediairen die ontstaan
door de interactie van een alkeen en de zure hydroxylbrug
op het oppervlak van metaaloxiden en zeolieten.
Dit wordt getoond in figuur 6. Het ar-orbitaal van de dubbele
binding interageert met de protondonor. Een van de twee
koolstofatomen bindt met het proton, waarna de hydroxyl-
groep wordt verbroken. Ten slotte bindt een ander zuurstof-
atoom van het oppervlak met het nog niet gebonden kool-
stofatoom. Het resultaat is een gebonden alkoxygroep, die
op zijn beurt een intermediair in vele reacties is. De interme-
diair gevormde carbokationen en alkoxygroepen kunnen nu
verdere reacties ondergaan. Zo kunnen hydride- en alkylver-
schuivingen, 13-eliminaties, cyclisaties enzovoort optreden.
Deze reacties bespreken we niet, omdat ze an sich niet meer
tot heterogene katalyse behoren, maar veeleer tot de orga-
nische scheikunde.

o 1.3. Voorbeeldreacties

In wat volgt bespreken we enkele belangrijke zuurbasereac-
ties: alkeenoligomerisatie en -polymerisatie, isomerisatie van
alkanen en xylenen, kraken van ruwe aardolie, alkylatie en
transalkylatie van aromaten.- Alkeenoligomerisatie en polymerisatie
Oligomeer- en polymeerreacties zijn reacties. waarbij een
molecule (het monomeer) herhaaldelijk addeert aan een ke-
ten van dezelfde of van andere monomeren, met de vorming
van respectievelijk homopolymeren en copolymeren tot ge-
volg. Als de reactie stopt na een tiental addities, spreken we
van oligomeren. Als er veel meer addities plaatsvinden (tot
bijvoorbeeld enkele tienduizenden), grijpt een polymerisatie-
reactie plaats. Eerst wordt een carbokation gevormd, daarna
addeert een monomeer (in dit geval een alkeen) aan het car-
bokation:

R-CH2-C+H2 + R'-CH = CH2 -4
R-CH 2-CH2-CH2-C+H-R' (3)

Het resultaat is een keten met twee gelijke monomeren,
waarvan een als carbokation dienstdoet. Vervolgens gebeurt
er weer een additie op dit carbokation enzovoort. Dit resul-
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teert in de vorming van ketens met varierende lengte, al
naargelang het aantal addities dat plaatsvindt. Terminatie
kan optreden na een 13-eliminatie of na een hydridetransfer,
met respectievelijk een alkeen of een alkaan als eindpro-
duct.

- 1.3.2. Isomerisatie van alkanen en xylenen
Na een isomerisatiereactie blijft de brutoformule van een
molecule dezelfde, maar de structuur is veranderd, zoals de
omvorming van n-pentaan naar iso-pentaan of de omvor-
ming van p-xyleen naar o-xyleen. Ook de verschuiving van
een dubbele binding in een molecule is een isomerisatie-
reactie. De belangrijkste vorm van Isomerisatie is de skele-
tale alkaanisomerisatie, een reactie waarbij de volgorde van
de koolstofatomen in een keten verandert. De isomerisatie-
reactie zelf is deel van een kettingreactie. Een dergelijke
reactie bestaat uit drie opeenvolgende stappen: Een initia-
tie, een propagatie en een terminatie, zoals bij de omvor-
ming van n-pentaan naar isopentaan, getoond in figuur 7.
In de eerste stap wordt volgens reactie (2) een carbeniumion
(een positief geladen carbokation) gevormd op het sterk zure
oppervlak van de katalysator. Daarna treedt een alkylver-
schuiving op, eventueel gepaard met een hydrideverschui-
ving. Ten slotte gebeurt er nogmaals een hydrideverschui-
ving, gevolgd door de desorptie van het alkaan . Een andere
vorm van isomerisatie is xyleenisomerisatie, waarbij de sub-
stituenten (methylgroepen) op de ring van plaats verande-
ren

De paravorm (figuur 8) kent de grootste toepassingen als
precursor voor tereftaalzuur, dat we gebruiken in de produc-
tie van polyesters (waarvan onder andere petflessen ge-
maakt worden). Daarom worden de minder gebruikte ortho-
en metaxylenen omgezet naar paraxyleen. Meestal gebrui-
ken we een bifunctionele katalysator, die bestaat uit een
zure functie en een functie die de hydrogenatie bewerkstel-
ligt. De eerste functie zorgt voor protonen voor de carboka-
tionen die als intermediair optreden, terwijl de hydrogenatie
meestal door platinum gekatalyseerd wordt.
- 1.3.3. Kraken van ruwe aardolie
Het kraken van ruwe aardolie is waarschijnlijk de belangrijk-
ste zuurbasereactie van dit ogenblik, waarbij we gebruikma-
ken van heterogene zure katalysatoren. Tijdens dit proces
kraken zeolieten bij ongeveer 530 °C de lange ketens in
ruwe aardolie tot kleinere koolwaterstoffen met een lager
molecuulgewicht. Hoewel kraakreacties vroeger over een Ni-
Mo/AI2O3-katalysator verliepen, kiezen we tegenwoordig
meestal voor zeolieten, in het bijzonder een speciale ultra-
stabiele vorm van zeoliet Y. De vorming van een carbenium-
ion reduceert het moleculair gewicht. Wegens het grote be-
lang van de reactie - er wordt jaarlijks ongeveer 500 miljoen
ton ruwe aardolie gekraakt - bespreken we het voorgestelde
kraakmechanisme meer in detail. Figuur 9 geeft een over-
zicht van het mechanisme.
Het zuurbasemechanisme vormt een klassiek carbokation
(carbeniumion). Dit carbokation wordt omgezet naar een be-
langrijk intermediair: geprotoneerd cyclopropaan. Vervol-

Figuur 7 Isomerisatie van n-pentaan naar isopentaan

Figuur 8 Voorstelling van para-(a), meta-(b) en ortho-(c)-xyleen
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gens treden een isomerisatiereactie en een hydrideverschui-
ving op, gevolgd door het echte kraken van de molecule
(VAN SANTEN et al., 1999). De katalysator geraakt tijdens dit
proces echter snel verontreinigd door vorming van cokes
(dit zijn polymeren van koolstof die actieve plaatsen in een
katalysator kunnen bezetten en blokkeren). We verbranden
ze achteraf in een regeneratiereactor. De warmte die daar-
door vrijkomt, voeren we handig terug naar het endotherme
kraakproces.
Figuur 10 toont een katalysatorregeneratie-eenheid voor het
kraken van ruwe aardolie.
Door het aanpassen van de procesparameters kunnen we
de aard van de verkregen fragmenten in zekere mate con-
troleren. Behalve temperatuur en druk kunnen ook bepaalde
eigenschappen van de katalysator de eindproducten bein-
vloeden, net als andere parameters, zoals de afmetingen
van de eenheidscel in de zeoliet en de Si/Al-verhouding, de
aan- of afwezigheid van een katalytisch actieve matrix en de
aan- of afwezigheid van kleine porien.

De soort katalysator kan dus niet alleen een rol spelen in het
gevolgde reactiemechanisme, maar ook in de productdistri-
butie.

- 1.3.4. Alkylatie en transalkylatie van aromaten
De alkylatie van aromaten is een wijdverspreide techniek in
de synthese van bulk- en fijnchemicalien. Een alkylgroep
vervangt hierbij een waterstofatoom op een aromatische
verbinding. Vroeger gebruikten we hiervoor hoofdzakelijk
metaalhaliden, de zogenaamde Friedel-Crafts-katalysatoren
zoals AICI3, maar nu vervangen we ze door de zeolieten Y
en ZSM-5 en de mesoporeuze MCM-materialen (Mobil Ca-
talytic Material). Aromatische alkylatie gebeurt door de addi-
tie van een carbokation, afkomstig van het alkylerend agens,
op een aromatische ring, gevolgd door een 13-eliminatie, zo-
als getoond in figuur 11.

Het precies gevolgde mechanisme wordt hier echter be-
paald door vormselectieve katalyse. Transalkylatie ten slotte
is een reactie waarbij een alkylgroep op een aromaat van
plaats verandert en is dus eigenlijk een vorm van isomerisa-
tie.

2. Metaalkatalyse

Een groot deel van de reacties met koolwaterstoffen gebeurt
op het oppervlak van metalen. De (meestal) gasvormige mo-
leculen binden eerst met het metaal, waarna de reactie op-
treedt. Het metaal neemt echter niet deel aan de reactie
(verandert dus niet van oxidatietoestand) en de intermediai-
ren diffunderen niet over het oppervlak (het tussenproduct
blijft aan hetzelfde metaalatoom gebonden tijdens de reac-
tie). Dit zijn twee duidelijke verschillen met de in de volgende
paragraaf besproken redoxreacties.

De volgende reacties worden gekatalyseerd over metalen:
1) isomerisatie, homologatie en hydrogenolyse van alkenen;
2) hydrogenatie en oxidaties van alkenen en arenen;
3) isomerisatie, dehydrogenatie, hydrogenolyse en dehydro-
cyclisatie van alkanen.
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Figuur 9 Mechanisme van het kraken van ruwe aardolie
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Dit soort katalyse word tot nu toe veel minder onderzocht
dan bijvoorbeeld zuurbasekatalyse. In de verdere bespre-
king beperken we ons daarom tot de drie belangrijkste voor-
beelden: skeletale isomerisatie van koolwaterstoffen, hydro-
genatie van alkenen en elektrofiele oxidatiereacties.

2.1. Isomerisatie van koolwaterstoffen

We denken dat de isomerisatie vankoolwaterstoffen via cy-
clische intermediairen verloopt, de zogenaamde `metallacy-
cles'. In eerste instantie vindt een cyclisatie van de ketens
plaats. Vervolgens wordt een koolstof-koolstofbinding ver-
broken, wat een geisomeriseerd product vormt. Over de
echte aard van de intermediairen is nog maar weinig be-
kend. Merk op dat de isomerisatie van koolwaterstoffen ook
via een zuurbasemechanisme kan verlopen.

2.2. Hydrogenatie van alkenen

Hydrogenatiereacties zijn de meest verspreide reacties in
commerciele organische syntheses. Een hydrogenatiereac-
tie brengt een of meer waterstofatomen in een molecule. Dit
gaat gepaard met de omzetting van een onverzadigde bin-

ding in een verzadigde. be meestgebruikte katalysatoren
voor dit soort reacties zijn de gewone metalen (Ni, Cu, Co
en Ca} en de metalen van de platinumgroep (Pt, Pd, Rh en
Ru). De laatste zijn over het al"gemeen actiever dan de eer-
ste (door hun elektronische configuratie} en kunnen dan ook
in mildere reactiecondities gebruikt worden, wat onmisken-
bare voordelen meebrengt voor investeringen en veiligheid.
Het nadeel is wel dat metalen uit de platinumgroep duurder
zijn dan andere metalen. Als we toch in extreme omstandig-
heden (hoge druk en temperatuur) kunnen en/of moeten
werken, is Ni de gunstigste katalysator.
Een typisch voorbeeld is de hydrogenatie van ethyleen. Aan-
gezien deze molecule de eenvoudigste structuur heeft,
diende hij lange tijd als de modelmolecule om een good in-
zicht in hydrogenatiereacties to krijgen. Hot bleek echter
minder eenvoudig dan verwacht om het mechanisme bloot
to leggen. Hier gaan we dieper in op een studie van CREMER
et al. (1996), die de hydrogenatie van ethyleen over platina-
kristallen bestudeerden. Uit hun studie blijkt dat er drie op-
pervlaktespecies gevormd worden: ethylidyne, ethyleen ge-
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Figuur 10 Voorstelling van een katalysatorregeneratie-eenheid pen. De nucleofiele oxidatiereacties verlopen via een redox-
mechanisme (zie verder). De elektrofiele addities daarente-
gen gaan via reacties over metalen zonder redox-
mechanisme. In het laatste geval addeert een zeer reactieve
zuurstof molecule, namelijk neutraal singletzuurstof of ionisch
0- en 02 aan een onverzadigde binding, zoals bij de epoxi-
datie van ethyleen tot ethyleenoxide over zilveroxide. In de
eerste stap bindt ethyleen met het zilveroppervlak. Vervol-
gens addeert een van de hierboven vermelde actieve zuur-
stofspecies aan de dubbele binding ter vorming van het
epoxide, dat op zijn beurt desorbeert van het oppervlak.
3. Redoxkatalyse

Een volgende belangrijke categorie zijn reacties die berus-
ten op redoxkatalyse. Hierbij gebeurt de reactie over (tran-
sitie)metaalionen. Een groot verschil met de bovenstaande
mechanismen is dat twee verschillende metaalionen deelne-
men aan de reactie of dat het metaalion van oxidatietrap
verandert tijdens de reactie. We illustreren beide gevallen.

3.1. Nucleofiele oxidatiereacties

Ook bij nucleofiele oxidatiereacties addeert een zuurstof-
atoom aan een keten, met de vorming van een alcohol, al-
dehyde, keton, zuur enzovoort tot gevolg. Het verschil met
elektrofiele oxidatiereacties is echter dat er bij deze laatste
geen twee metaalionen per geadsorbeerde molecule mee-
spelen in de reactie en dat de geadsorbeerde molecule niet
over het oppervlak diffundeert. Figuur 13 geeft een schema-
tisch overzicht van een nucleofiele oxidatiereactie.

In de eerste stap wordt er een waterstofatoom van de keten
geabstraheerd op een welbepaalde plaats op het oppervlak
(M,). Waterstof vormt samen met zuurstof een watermole-
cule en desorbeert van het oppervlak. Zo wordt er een reac-
tief carbokation gevormd. Daarna diffundeert het geacti-
veerde species over het oppervlak naar een ander kation
(M2), waar de additie van zuurstof (02-) plaatsvindt. Vervol-
gens desorbeert het geoxideerde product van het oppervlak.
Zuurstof uit de gasfase vult de ontstane zuurstofgaten in het
rooster weer op. Omdat de reductie- en oxidatiestappen bij
dit soort van reacties op twee verschillende metaalatomen
gebeuren op een verschillend tijdstip, noemen we dit een re-
doxmechanisme.

Figuur 11 Schema van een alkylatie van een aromatische
structuur

bonden met twee o-bindingen en a-gebonden ethyleen, zo-
als getoond in figuur 12.

Alleen, de laatstgenoemde soort bleek betrokken to zijn bij
de hydrogenatie van ethyleen. We nemen aan dat de ar-bin-
ding wordt omgezet in een o-binding, waarna de molecule
wordt omgezet tot ethaan. Zoals al gesteld is er nog steeds
geen evidentie voor de gepostuteerde intermediairen.

2.3. Elektrofiele oxidatiereacties van alkenen

Oxidatiereacties zijn reacties waarbij een zuurstofatoom zich
hecht aan een keten, met de vorming van een alcohol, alde-
hyde, keton, zuur enzovoort tot gevolg. Deze reacties kun-
nen via een nucleofiele of via een elektrofiele oxidatie verlo-

Figuur 12 Drie oppervlaktespecies van ethyleen op platina: ethy-
lidyne (a), ethyleeri gebonden met twee o--bindingen (b) en ir-gebon-
den ethyleen (c)

H

\E/H
C

/H H \ /H

1

C=C

Pt
/ i H H H / t \H

a b c

Figuur 13 Overzicht van een nucleofiele oxidatiereactie
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Figuur 14 Wacker-reactie voor de omzetting van ethyleen naar acetaldehyde
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3.2. Wacker-reacties over palladium
Zoals gezegd kan het metaal tijdens de reactie ook van oxi-
datietoestand veranderen. Dit gebeurt onder andere in de
zogenaamde Wacker-chemie, waarbij ethyleen over palla-
dium- en kopercomplexen wordt omgezet tot acetaldehyde.
Figuur 14 toont het reactiemechanisme, waarbij de reactie
Pd" tot Pd° reduceert.
4. Vormselectieve katalyse

Zoals we in de inleiding al aanhaalden, kan er naast de drie
voorgaande mechanismen nog een bijkomend effect optre-
den: vormselectiviteit. Dit komt uitsluitend voor bij katalysa-
toren met poriediameters die de afinetingen van moleculen
benaderen. De holten, kanalen en porien kunnen dan im-
mers sterke sterische invloeden uitoefenen op de molecu-
len die erin zitten. Dit fenomeen staat bekend als vormselec-
tieve katalyse. Nauwe porien kunnen sterke repulsieve
krachten uitoefenen op de reagensmoleculen die er net in-
passen. Moleculen die to groot zijn kunnen zelfs uitgestoten
worden. Het is dus mogelijk dat de katalysator een zuurba-

Er bestaan drie vormen van vormselectieve
katalyse: reagens-, product- en transitie-
toestandselectiviteit. Figuur 15 toont sche-
matisch deze drie effecten.

4.1. Reagens- en productselectiviteit

Reagens- en productselectiviteit heeft een
effect op respectievelijk de reagentia en de
producten. Toegepast op de reagentia be-
tekent dit dat sommige reagentia to groot
zijn om in de porien binnen to dringen, ter-
wijl andere er net inpassen. Door de porie-
grootte to veranderen kunnen we de ge-
wenste componenten uit de voeding laten
reageren.

y yp
duct. Toch kunnen successieve alkyle-
ringsstappen na de eerste alkylatie optre-
den. Uitvoeren van een dergelijke reactie in
de holten van ZSM-5 sluit de vorming van
volumineuze polyalkylproducten uit, omdat
ze de holten en porien niet kunnen verla-
ten.

4.2. Transitietoestandselectiviteit

Transit ietoestandeffecten hebben recht-
streeks to maken met het reactiemecha-
nisme. Deze effecten vinden plaats wan-
neer meer volumineuze intermediairen tij-
dens een reactie sterisch gehinderd wor-
den omdat ze contact maken met de
poriewanden. Kleinere intermediairen on-
dervinden deze hinder niet en worden snel-
ler omgezet. Deze hinder kan er zelfs voor
zorgen dat reacties via andere mechanis-
men opgaan waarbij de omvangrijke tus-
senproducten niet gevormd worden.

Een belangrijk voorbeeld van transitietoe-
standselectiviteit is het kraken van alkanen
over H-ZSM-5. Tijdens het kraakproces
worden er intermediair vertakte en niet-ver-
takte ketens gevormd. Een vertakt alkaan

is meer onderworpen aan sterische hindering dan een niet-
vertakt..Bijgevolg zet de laatstgenoemde sneller om. Dit is
een groot voordeel, omdat de niet-vertakte alkanen een laag
octaangetal hebben en Net gewenst zijn in- brandstoffen.
Een ander mogelijk effect is dat sommige reactanten en in-
termediairen heel goed passen in de holtes van de zeolie-
ten, zodat de aantrekkende vanderwaalskrachten maximaal
zijn. Zo zijn in holtes van 0,7 tot 0,8 nm de volumineuzere
methyl- en dimethylvertakte ketens beter gestabiliseerd dan
de onvertakte ketens en worden ze minder snel geconver-
teerd.
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Figuur 15 Voorstelling van reagensselectiviteit (a), prod uctselectiviteit (b), 6) heteropolycomponenten;
transitietoestandselectiviteit (c) 7 bifunctionele katalysatoren.
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38863 Heterogene katalysatoren
Heterogene katalysatoren kunnen we grofweg in twee groe-
pen opsplitsen: bulkkatalysatoren en katalysatoren op dra-
ger. Terwijl de eerstgenoemde materialen op zichzelf ge-
bruikt worden, zijn de andere uitgesmeerd over een dragend
materiaal. Hoewel we bulkkatalyatoren (zoals zuivere me-
taalkatalysatoren) eenvoudiger kunnen aanmaken, verlopen
meer industriele processen over een gedragen katalysator.
Figuur 16 geeft een opdeling van het domein van de hetero-
gene katalysatoren.
Zoals uit figuur 16 naar voren komt, zijn de belangrijkste
bulkkatalysatoren:
1) gemengde katalysatoren;.
2) zuivere metaalkatalysatoren;
3) transitiemetaalcarbiden, -nitriden en -oxiden;
4) koolstof;
5) zeolieten;

Zij zullen later in detail behandeld worden.

Dragers zijn meestal micro-, meso- of macropo-
reuze materialen met een hoog soortelijk opper-
vlak. Ze zijn amorf of kristallijn met een-, twee- of
driedimensionale kanalen. De meestgebruikte dra-
gers zijn oxiden (Si02, A1203, Ti021 Zr02...), zeolie-
ten, kleien en koolstof. De keuze van een drager
kan verstrekkende gevolgen hebben, omdat de ei-
genschappen ervan het proces erg kunnen bein-
vloeden. Zo bepalen fysicochemische eigenschap-
pen de manier van voorkomen van het actieve
species (mate van spreiding, oxidatietoestand...),
terwijl de drager op zichzelf ook aan de reactie kan
deelnemen, omdat er per slot van rekening actieve
groepen an sich op het oppervlak aanwezig zijn.

De vorm en de sterkte van de drager kunnen ook
een rol spelen en moeten op hun beurt aangepast
zijn aan het soort proces. Zo is de morfologie van
katalysatoren voor reacties met een vast katalysa-
torbed anders dan voor reacties met een vloeibaar
bed en moeten katalysatoren voor reacties in een
vloeibare fase meer erosiebestendig zijn dan voor
reacties in gasfase. Ten slotte spelen ook de kost-
prijs en de reproduceerbaarheid een rol in de
keuze van de geschikte drager. Hoe goedkoper
het materiaal, hoe beter. Daarom gebruiken we
A1203 en SiO2 ook het meest als drager: ze zijn
goedkoop, eenvoudig aan to maken en ze voldoen
aan alle voornoemde eigenschappen.
1. Gemengde katalysatoren

Een klein gedeelte van de huidige katalysatoren
bereiden we door het smelten van twee of meer
precursoren. De meest voor de hand liggende

groep zijn uiteraard de legeringen van metalen. De juiste
technologie en knowhow voor deze syntheses zijn allang be-
kend in de metallurgie.

Het standaardvoorbeeld is de katalysator die we gebruiken
voor de oxidatie van SO2 tot SO3. Dit is een binair systeem
van vanadiumoxide en kaliumpyrosulfaat op een drager.
Nog een voorbeeld zijn edelmetaallegeringen voor de oxida-
tie van ammoniak tot salpeterzuur. Zoals gezegd maken
deze materialen een klein percentage uit van alle katalysa-
toren en kennen ze weinig industriele toepassingen.
Een speciale soort gemengde katalysatoren zijn de materia-
len die we na het smeltproces heel snel koelen. De verkre-
gen producten noemen we metallisch glas. De koelsnelhe-
den kunnen oplopen van 100 tot 10 000 Ks-1. Zo ontstaan
glazige materialen met aparte en welgedefinieerde eigen-
schappen: ze zijn door hun manier van vorming structureel
en chemisch gezien isotroop,, ze zijn zeer reactief door hun

Figuur 16 Opdeling van heterogene katalysatoren

Bulkkatalysatoren Reactie Dragers

Gemengde katalysatoren V205/K2SO4, Pd/Zr02 Oxidatie van S02 tot S03 en van
NH3 tot HNO3, synthese van
NH3

Zr02...

Metaal katalysatoren Ni, Co, Cu H yd roge n ati a re act i es

Transitiemetaal-carbides,
-nitrides, -oxides

Mo2C,TiC, TiN, A1203,
Si02

Oxidatiereacties, hydrogenatie-
reacties, hydrodesulfurisatie

A1203, Si02, Ti02

Koolstof Oxidatie- en halogenatiereacties C

Zeolieten ZSM-5, Y, LT-A, Mor (Trans)-alkylaties,
kraakreacties,
isomerisatiereacties

ZSM-5, Y

Heteropolycomponenten H3PW12040 Alkylatie-, oxidatie- en
isomerisatiereacties

Bifunctionele katalysatoren Pt/ZSM-5 I some risatiereacties
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Figuur 17 Voorstelling van een koperkatalysator

metastabiele structuur en hun samenstelling is erg flexibel.
De reacties tijdens de synthese zorgen voor een vergroting
van het specifieke oppervlak: de oorspronkelijke oppervlakte
van 0,02 m2/g neemt toe tot 600 m2/g aan het einde van het
koelproces. De combinaties van de precursoren leiden tot
producten die we in vijf grote groepen kunnen onderverde-
len:
1) materialen gebaseerd op late transitiemetalen plus metal-

loiden;
2) vroege transitiemetalen plus late transitiemetalen of me-

talen uit groep IB;
3) aardalkalimetalen plus metalen uit groep IB;
4) vroege transitiemetalen plus alkalimetalen;
5) actiniden plus vroege transitiemetalen.
Bekende voorbeelden van metallisch glas zijn Pd/Zr02-ka-
talysatoren voor de oxidatie van CO en Fe/Zr02-katalysato-
ren die we gebruiken voor de ammoniaksynthese.
2. Metaalkatalysatoren

In 1926 vervaardigde Raney voor het eerst metaalkatalysa-
toren door het uitlogen van een 50 gewichtsprocent Ni-Al-
legering met waterig NaOH. Het verkregen product heette
een zuivere metaalkatalysator en staat nog steeds bekend
als Raney-katalysator. Later werden ook ijzer-, kobalt-, ko-
per-, platinum-, ruthenium- en palladiumverbindingen met
aluminium met succes uitgeloogd. Het uitlogen kan even-
tueel ook met een derde metaal zoals chroom, molybdeen
of zink gebeuren (zie verder).
Hieronder bespreken we de nikkel-, kobalt- en koperkataly-
satoren meer in detail.

Nikkelkatalysatoren bereiden we tegenwoordig industrieel uit
legeringen die 40 tot 50 gewichtsprocent nikkel bevatten.
Vaak voegen we een tweede metaal, de zogenaamde pro-
motor, toe om de activiteit en/of selectiviteit van de kataly-
sator to verhogen. Promotors zijn op zichzelf niet actief,
maar kunnen op vier manieren een positieve invloed uitoe-
fenen op de katalysator:
1) ze kunnen ongewenste nevenreacties onderdrukken;
2) ze kunnen de textuur van het materiaal langer bescher-

men;
3) ze kunnen het elektronische karakter van de reagentia en

zo de bindingsenergieen beinvloeden,;
4) ze kunnen actieve plaatsen op het oppervlak beschermen

tegen eventuele vergiften.
De meestgebruikte promotors voor nikkelkatalysatoren zijn
kobalt, chroom, koper, ijzer en molybdeen, met een ge-
wichtsaandeel tussen 0 en 5%. Dit soort katalysatoren heeft
een typische oppervlakte van 50 tot 100 m2/g. Hun merk-
waardigste eigenschap is dat ze waterstof kunnen vasthou-
den tijdens het uitlogingsproces. Het is dan ook geen toeval
dat we ze vaak gebruiken in hydrogenatiereacties. Zo ge-
bruiken we nikkelkatalysatoren bij de hydrogenatie van nitro-
verbindingen, alkenen, carbonylverbindingen en aromaten.

Verder passen we ze ook toe in de ammonolyse
van alcoholen, in reductieve alkylaties en in me-
thanaties. Kobaltkatalysatoren daarentegen
hebben gewoonlijk een oppervlak van 30 m2/g.
Zij zijn heel actief in de synthese van alcoholen
en koolwaterstoffen met een laag moleculair ge-
wicht en in de omzetting van nitrillen tot ami-
nes. Zij hebben een lagere activiteit maar een

Reactiefront hogere selectiviteit dan nikkelkatalysatoren.
Ook koperkatalysatoren doen dienst in verschil-
lende hydrogenatiereacties (bijvoorbeeld alde-
hyden en esters naar alcoholen) en dehydroge-
natiereacties (bijvoorbeeld alcoholen naar alde-
hyden en ketonen). De temperatuur en de tijd
van uitloging bepaalt het specifieke oppervlak
ervan in grote mate. De oppervlakte daalt bij
een stijgende temperatuur en bij lange contact-_ tijden. Ook bij koperkatalysatoren voegen we
sours promotors toe, zoals vanadium, chroom,
mangaan, cadmium, zink en nikkel. Figuur 17

toont de structuur van een koperkatalysator.
Een heel belangrijke reactie, gekatalyseerd door koperkata-
lysatoren, is de hydrolyse in een vloeibare fase van nitrillen
tot amiden. De belangrijkste vertegenwoordiger van dit soort
reacties is de productie van acrylamide uit acrylonitril vol-
gens reactie (4):

CH2 = CHCN + H2O ---* CH2 = CHCONH2 (4)

3. Transitiemetaalcarbiden, -nitriden en -oxiden

Legeringen van materialen uit hoofdgroepen zoals koolstof,
stikstof of zuurstof met vroege transitiemetalen leiden tot
een klasse van materialen, bekend als respectievelijk carbi-
den, nitriden en oxiden, zoals Mo2C, TiC, TIN, A12O3 en
S'02. Ze kunnen op zichzelf als katalysator dienen, over een
drager uitgesmeerd worden of zelf als drager dienstdoen. Ze
hebben een hoog smeltpunt, een grote hardheid en zijn zeer
sterk. Ook zijn het goede warmte- en elektriciteitsgeleiders.
Carbiden en nitriden zijn uitstekende katalysatoren voor hy-
drogenatiereacties. Ze vertonen eveneens een hoge activi-
teit voor hydrodesulfurisatie- en hydrodenitrogenatiereac-
ties.

Oxiden katalyseren onder andere de oxidatie van propeen
tot acroleine, katalytische kraakreacties van alkanen en oxi-
datie van benzeen tot maleinezuur. De belangrijkste dragers,
S'02 en A12O3, vinden we ook in deze groep terug. Hoewel
deze materialen zelf al een aanzienlijke activiteit bezitten in
verschillende reacties, gebruiken we ze bijna altijd als dra-
ger. Wegens hun lage kostprijs en eenvoudige synthesepro-
cedures worden ze in grote hoeveelheden aangemaakt en
gebruikt.

Ten slotte bestaan er ook nog binaire oxiden, die we vor-
men door de oxiden van ijzer, kobalt, nikkel, koper of zink
to mengen met de oxiden van chroom; molybdeen of
wolfraam. We gebruiken ze onder andere in de oxidatie van
methanol tot formaldehyde, selectieve hydrogenatie- en de-
hydrogenatiereacties en de synthese van methanol.
4. Koolstof

Hoewel koolstof een erg goede katalysator is, wordt het ma-
teriaal ook vaak ongewenst gevormd tijdens de reactie.
Neerslag van koolstof of polymeren van koolstof, de zoge-
naamde cokes, kunnen de katalysator (vooral zeolieten)
sterk aantasten, zodat hij een groot deel van zijn activiteit
verliest. Op deze vormen van koolstof gaan we niet in, we
spitsen de aandacht toe op koolstof als katalysator. Kool-
stof heeft een complexe chemische structuur en kan in ver-
schillende chemische vormen bestaan. De bekendste allo-
trope vormen zijn diamant en grafiet (ELVERS et al., 1990).

In diamant heeft koolstof een spa-hybridisatie en vormt het
zo goed als ideate structuren zonder defecten. Koolstof is
dan viervoudig tetraedrisch gecoordineerd. Koolstof kan ook
drievoudig gecoordineerd zijn (het is sp2-gehybridiseerd) en
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Figuur 18 Geidealiseerde kristalstructuren van diamant en grafiet

a

vormt dan zogenaamde grafenelagen. Wanneer deze lagen
op een regelmatige manier driedimensionaal geordend zijn,
krijgen we grafiet. Figuur 18 geeft een voorstelling van deze
twee allotrope vormen.
Diamant is een superhard materiaal en een goede elektri-
sche isolator met uitstekende warmtegeleidingseigenschap-
pen. De chemische activiteit van pure diamant is beperkt.
Pas na een transformatie tot grafiet kan het materiaal kata-
lytisch actief zijn. Oxidatie- en halogenatiereacties gebeu-
ren dan ook voornamelijk in deze vorm. Een merkwaardige
vorm van koolstof zijn de zogeheten fullerenen. Dit zijn grote
kooien van koolstof, opgebouwd uit vijf- en zesringen, waar-
bij elke koolstof sp2-gehybridiseerd is. In katalytische pro-
cessen kunnen we koolstof als een drager gebruiken zon-
der zuurbase-eigenschappen, wat het in grote mate onder-
scheidt van andere dragermaterialen. Koolstof kan evenwel
ook op zichzelf dienen zonder een ander actief species voor
de activering van zuurstof en chloor in selectieve oxidatie-,
chlorinatie- en dechlorinatiereacties. Voor we koolstof als
een katalysator kunnen gebruiken, moeten we het activeren.
Actieve kool is de collectieve naam voor deze groep van po-
reuze actieve koolstoffen. Het activeren kan ofwel met gas-
sen (H2O of CO, of een mengsel van de twee) of met che-
micalien (ZnCI of H3PO4). Tabel 1 geeft een overzicht van de
meestgebruikte soorten en hun voorkomen.
Alle actieve kolen bezitten een poreuze structuur met
meestal kleine hoeveelheden gebonden zuurstof- en water-
stofatomen. De grote hoeveelheid porien geeft actieve kool
een heel hoog specifiek oppervlak en is mee de reden van
zijn hoge adsorptiecapaciteit.

Wegens deze eigenschap gebruiken we koolstof meestal in
adsorptieprocessen, meer bepaald in het opzuiveren van af-
valgassen. Zo verwijderen we organische zwavelverbindin-
gen (koolstofsulfide, koolstofdisulfide en thiolen) uit uitlaat-
gassen van bedrijven en zuiveren we binnengezogen lucht in

Tabel 1 Overzicht en voorkomen van hoogdisperse koolsoorten

Benaming Voorkomen

Actieve kool ongeordende grafietlaagjes

Grafitisch actieve kool min of meer geordende grafietlagen

Koolstofzwart ongeordende grafietlaagjes

Gegrafitiseerd koolstofzwart grafiet

Niet-grafitiserende koolstof amorfe koolstof

airconditioninginstallaties. Een nieuwe
toepassing is de extractie van goud. In

b

dit proces behandelen we het goud in
suspensie met cyanide om goudcyan-
ide to vormen, dat op zijn beurt ge-
adsorbeerd wordt op granulaire actieve
kool. Met een multistap-tegenstroom-
principe wordt de kool geleidelijk meer
aangerijkt aan goudcyanide.

Behalve deze adsorptieprocessen be-
staan er nog verschillende synthese-
processen waarbij we koolstof als een
echte heterogene katalysator gebrui-
ken. Zo gebeurt de productie van fos-
geen die uitgaat van koolstof monoxide
en -chloride, over koolstof. Nog een
voorbeeld is de aanmaak van zwavel-
chloride uit zwaveldioxide en chloor. De
katalytische activiteit berust op het
zwakker maken van de dubbele binding
in de reagentia. Ten slotte kan actieve
kool ook nog dienstdoen als drager
voor actieve species zoals voor zink-
acetaat in de productie van vinylacetaat
en voor edelmetalen in hydrogenatie-
en dehydrogenatiereacties.

Actieve kool moeten we na verloop van tijd altijd regenere-
ren: de op de kool geadsorbeerde materialen worden ge-
desorbeerd, meestal door verwarming of door drukaflating.

5. Zeolieten
Zeolieten zijn voor het eerst bestudeerd in 1756, toen de
Zweedse mineraloog Cronstedt een nieuw mineraal ont-
dekte. Hij ondervond dat dit gesteente waterdamp verloor
als hij het sterk verhitte. Het mineraal kreeg de naam zeoliet
mee, van het Griekse zeo, wat koken betekent, en lithos,
steen. Sindsdien worden zeolieten erkend als een aparte
groep mineralen op aarde. Tot nu toe onderscheiden we
achtenveertig verschillende natuurlijke soorten. Pas sinds
1940 kunnen we zeolieten synthetisch aanmaken.

Zeolieten behoren tot de familie van de tectosilicaten. Deze
mineralen ontstaan door de aaneenschakeling van [SiO4]- en
[A104]-tetraeders, met een gemeenschappelijk zuurstof-
atoom. Al is drievoudig positief geladen, zodat niet alle ne-
gatieve ladingen van zuurstof in de tetraeders gecompen-
seerd worden. Zo krijgen we, globaal gezien, netto een po-
sitief ladingstekort. De minimale Si/Al-verhouding is 1 om-
dat een Al-tetraeder nooit kan raken aan een andere Al-
tetraeder. Daarom is een Al-tetraeder altijd door Si-
tetraeders omringd. Dit gegeven staat bekend als de regel
van Loewenstein.
De adsorptie van kationen, meestal uit de eerste of de
tweede groep, compenseert de negatieve lading van het
rooster, die het gevolg is van de Al-inbouw. De kationen ma-
ken geen deel uit van het rooster, maar zitten in de intersti-
tiele ruimten. Daardoor zijn ze gemakkelijk uit to wisselen
met andere kationen. Een kristallografische eenheidscel ge-
ven we als volgt weer: Mx,,,[(AIO2)x(SiO2)Y].wH2O

De valentie van het compenserende kation is gelijk aan n,
terwijl x het aantal Al-tetraeders en y het aantal Si-tetrae-
ders voorstelt. De interstitiele ruimten zijn meestal gevuld
met een hoeveelheid w watermoleculen.
De [SiO4]- en [AIO4]-tetraeders noemen we de primaire
bouwstenen. Een welbepaalde aaneenschakeling van deze
tetraeders vormt secundaire bouwstenen: de enkelvoudige
vier-, zes- en achtringen; de tweevoudige vier-, zes- en
achtringen; de enkelvoudige vierring in lusvorm; de enkel-
voudige vijfring en de enkelvoudige vijfring in lusvorm.
Figuur 19 geeft de verschillende secundaire bouwstenen
schematisch weer.
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Figuur 19 Secundaire bouwstenen van zeolieten (ATKiNS et al.,
1997)
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De secundaire bouwstenen kunnen we op hun beurt op ver-
schillende manieren aaneenschakelen, zodat een netwerk
van holtes en kanalen met welbepaalde afmetingen ontstaat.

We kunnen zeolieten op drie manieren indelen: volgens hun
topologie, volgens de chemische samenstelling van het oxi-
derooster of volgens de coordinatie van roosterelementen.

Topologie is een mathematische benadering om de roosters
to genereren en to classificeren, aangeduid met een drielet-
ter-IUPAC-code (International Union of Pure and Applied
Chemistry). Tegenwoordig kennen we er een 120-tal, waar-
van de bekendste voorbeelden FAU (faujasiet), LTA (Linde
type A) en MFI (Mobile Five) zijn. Zij beschrijven respectie-
velijk zeoliet Y, zeoliet A en ZSM-5. Hier zien we dus ook het
verschil tussen de topologie en de naam van een zeoliet. To-
pologie heeft alleen betrekking op de structuur, terwijl de ei-
genlijke naam de commerciele naam van het materiaal be-
treft.

De tweede manier om zeolieten in to delen is volgens de
chemische samenstelling van het rooster. De meest voorko-
mende zijn uiteraard de aluminiumsilicaten met [SiO4]- en
[AIO4]-tetraeders. Er bestaan echter ook structuren waarbij
alle silicium is vervangen door fosfor, de zogenaamde alu-
miniumfosfaten. Ten slotte zijn er nog mengsels van drie
constituenten, zoals kobaltaluminiumarsenaat met Co(II),
AI(III) en As(V).

Figuur 20

De laatste manier om zeolieten in to delen is volgens de
coordinatie van de roosterelementen. Aluminiumsilicaten bij-
voorbeeld, hebben steeds een tetrai drische coordinatie. In
alum iniumfosfaten daarentegen, is fosfor steeds tetraedrisch
gecoordineerd, terwijl aluminium vier-, vijf- of zesvoudig ge-
coordineerd kan zijn.

Zeolieten kennen een grote waaier van toepassingen. Fi-
guur 20 geeft een schematisch overzicht van de zeolietcon-
sumptie in Noord-Amerika, West-Europa en Japan in 1988.
Hoewel de cijfers niet meer recent zijn, valt het grote aan-
deel van de detergenten op. Verder gebruiken we zeolieten
ook nog veelvuldig in adsorptieprocessen (zeoliet A en X).
Aangezien we een belangrijk deel natuurlijk ook als kataly-
sator (zeoliet Y, ZSM-5) aanwenden, ,bekijken we dat meer
in detail. Tabel2 geeft een overzicht "van de zeolieten die het
vaakst als katalysator gebruikt worden, samen met hun
reacties.
ZSM-5-zeolieten danken hun hoge activiteit aan hun (meest-
al) lage silicium/aluminium (Si/Al)-verhouding: er zijn veei
zure en dus actieve plaatsen op het oppervlak aanwezig.
ZSM-5 is een hoogdispers materiaal (dus met een hoog
soorteiijk oppervlak) en heeft een tweed imensionale porie-
structuur`, getoond in figuur 21.

Er zijn twee soorten porien, beide gevormd door tien zuur-
stofatomen. De eerste soort is recht en elliptisch in door-
snede, terwijl de tweede soort in een zigzagpatroon lood-
recht op de eerste soort staat en cirkelvormig is. Dankzij
deze unieke structuur is dit een uitgelezen katalysator om
vormselectief to werk to gaan. ZSM-5 kent bijgevolg ook de
grootste toepassingen in de transalkylatie van xylenen.
Figuur 21 Poriestructuur van ZSM-5

Zeoliet Y bezit de zogenaamde `faujasietst[uctuur', geken-
merkt door een driedimensionale poriestructuur, waarbij de
porien in de drie richtingen loodrecht op elkaar staan. De
porien worden gevormd door kanalen die opgebouwd zijn
uit twaalf zuurstofatomen en uitlopen in grote holtes, op hun
beurt omringd door zeer typische structuren, de sodaliet-

Het relatieve aandeel van de verschillende toepassingen van zeolieten (1988)

Katalysatoren
14%

Adsorbenten
8%

Natuurlijke
zeolieten

11 %
Detergenten

67%

Detergenten
Natuurlijke zeolieten
Adsorbenten
Katalysatoren

kooien. Zeoliet Y passen we
wegens zijn hoge stabiliteit het
meest toe in het vloeibaar ka-
talytisch kraken van ruwe aard-
olie, dat vroeger voornamelijk
over zeoliet X gebeurde.
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Tabel2 Overzicht van zeolieten Y en ZSM-5 als katalysator met hun belangrijkste toepassingen

Zeoliet Toepassing

ZSM-5 (Trans)-alkylatie van aromaten
Omzetten van methanol

naar benzine
- Oxidatie van benzeen tot fenol
- Synthese van caprolactam

Zeoliet Y

Mordeniet

- Vloeibaar katalytisch kraken
- Hydrokrakers (om gehalte
aromaten te.verhogen)

- Isomerisatie van C5/C6-
paraffines

(Trans)-alkylatie van aromaten
NOx-reductie
Synthese van methylamines

Voorstelling

Linde Type A - Kraken van parafines
Scheiden van ionuitwisselingen

6. Heteropolycomponenten

Heteropolyanionen zijn polymerische oxoanionen, gevormd
door de condensatie van meer dan twee soorten oxoanio-
nen. Ze bestaan uit zogenaamde `toegevoegde atomen' (zo-
als V, Nb, Mo en W) en `heteroatomen' (zoals P en Si). We
delen de structuren op in verschillende groepen; de bekend-
ste zijn die van het Keggin-type, met als brutoformule
XM12O4-, waarbij X het toegevoegde atoom is en M het he-
teroatoom, zoals getoond in figuur22.

Heteropolycomponenten zijn erg nuttig als katalysator we-
gens hun karakteristieke eigenschappen:
1) hun zure en oxiderende capaciteiten zijn heel goed con-

troleerbaar;
2) polyanionen zijn strikt gedefinieerde oxideclusters;
3) er zijn unieke reactieomgevingen mogeiijk, zoals pseudo-

vloeibare fasen.

Heteropolycomponenten katalyseren verschillende zuurba-
sereacties, zoals alkylatie van aromaten en alkanen, en iso-
merisatie van alkanen. Zij kunnen echter ook verschillende
oxidatiereacties katalyseren. Er bestaan verschillende soor-
ten heteropolycomponenten. Tabel 3 geeft een opsomming
van de belangrijkste soorten, samen met een paar typische
voorbeelden en hun eigenschappen. Heteropolycomponen-
ten worden vaak gedispergeerd op een drager. Dit is een
belangrijke techniek, omdat het soortelijk opperviak van dit
soort materialen meestal vrij laag is. Veelgebruikte dragers
zijn A1203, Si02, Ti02, actieve kool en harsen.

Figuur 22 Voorstelling van een Keggin-structuur
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Tabel 3 Overzicht van verschillende soorten heteropolycomponenten met hun belangrijkste vertegenwoordigers en eigenschappen

Soort heteropolycomponent

Heteropolyzuren

Vertegenwoordiger Eigenschappen

H3PW12040, H3PMo12O40 Zeer sterke Bronstedt-zuren

Zouten van heteropolyzuren Cs.H3_.PW12040

Metaalgecobrdineerde heteropolyanionen Pd2+, Fe3+, Cot+, Nit+,
Cu2+ in heteropolyanionen

Heteropolyanionen tussen laagjes dubbele [Zn2Al(OH)6]N03.2H20
hydroxiden

7. Bifunctionele katalysatoren

Veel industriele processen bestaan uit een opeenvolging van
reactiestappen met verschillende intermediairen. De eerste
stap kan een zuurbasereactie zijn, terwijl de volgende stap
een redoxreactie is. In zulke gevallen zijn bifunctionele kata-
lysatoren wenselijk, die bestaan uit twee of meer kataly-
tische materialen die elk een reactiestap versnellen, zoals bij
de isomerisatie van alkanen. Deze reactie bestaat uit een
zuurbasestap, gekatalyseerd door een zure katalysator, ge-
volgd door een dehydrogenatie, gekatalyseerd door een me-
taal. Een bifunctionele katalysator kent nog meer voordelen.
Behalve voor het opvangen van verschillende reactiestap-
pen met een materiaal, kunnen sommige componenten ook
dienstdoen als (co)promotor voor andere componenten. Dit
leidt tot een hogere katalytische activiteit. Bovendien kun-
nen verschillende componenten in een materiaal onge-
wenste nevenreacties onderdrukken en de thermische sta-
biliteit verhogen.

Figuur 23

Vaste fase

vaste-stofreacties oxidatie

Dampfase

vlamhydrolyse

katalysator/drager/katalytische precursor

impregnatie
ionenwisseling

verankeringsreacties

katalysator

Zouten met kleine kationen: Na, Cu (Groep A)
Zouten met grote kationen: Cs, K, NH4 (GroepB)
Groep A heeft dezelfde eigenschappen als heteropolyzuren
en katalytische activiteit daalt met stijgende concentratie kation.
Katalytische activiteit van groep B is niet gecorreleerd aan
concentratie kation

Metalen gecoordineerd met heteropolyanionen

Nog in experimenteel stadium

38864 Bereidingswijzen van
heterogene katalysatoren

Een katalysator doorloopt vier stadia alvorens to deactive-
ren: synthese, vormgeving, activering door thermische be-
handeling, en reactie. Pas tijdens de reactie kan het materi-
aal deactiveren. Eventueel kunnen we de katalysator daarna
regenereren. De volgende paragraaf handelt uitsluitend over
de meest gangbare technieken om katalysatoren to synthe-
tiseren en over technieken om actieve species op dragerma-
terialen aan to brengen.
Traditioneel brengen we de belangrijkste manieren om kata-
lysatoren to bereiden onder in drie groepen: bereidingen in
de vaste fase, in de dampfase en in de vloeistoffase, zoals
getoond in fguur 23.
Smelting, pyrolyse en vastestofreacties gebeuren in de vaste
fase. Oxidatie en vlamhydrolyse daarentegen worden in de
dampfase uitgevoerd. Soi-gelbereidingen, hydrothermale
syntheses en (co)precipitaties behoren op hun beurt tot de
methodes in oplossing. Alleen bij deze laatste groep wor-
den de reagentia voor de reactie opgelost in een solvent,
meestak water.

Overzicht van de verschillende bereidingswijzen van katalysatoren

Vfoeistoffase

sol-gelpreparaties
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Zoals reeds aangehaald, zijn er materialen die we na de syn-
these onmiddellijk kunnen als katalysator gebruiken, zoals
zuivere metaalkatalysatoren en carbiden. Andere materialen
daarentegen, zijn na synthese nog maar een precursor voor
de echte katalysator of een drager (bijvoorbeeld SiO2,
A12O3) voor een actief species. In het laatste geval worden
ze geactiveerd met impregnatie, ionuitwisseling of veranke-
ringsreacties.

In wat volgt overlopen we de zes hierboven vermelde syn-
thesemethodes, met uitzondering van pyrolyse (verbranden
van organische materialen zonder zuurstof), en de drie acti-
veringsmethodes.
1. Smelten

Zoals eerder aangehaald, maken we vooral gemengde kata-
lysatoren en metallisch glas via smeltprocessen aan. De
technieken om deze legeringen aan to maken en to karakte-
riseren zijn allang bekend in de metallurgie. Ook oxiden en
hun mengsels kunnen we door smeltprocessen bereiden,
waarbij een interessant fenomeen optreedt. In de vloeibare
fase vindt er namelijk een decompositie plaats naar lagerva-
lente oxiden door het uitstoten van zuurstof naar de gasfase.
Dit proces gaat snel voor bijvoorbeeld vanadiumpentoxide
en mangaanoxide, en traag voor ijzeroxide. Deze unieke de-
compositiereacties creeren materialen met heel aparte ei-
genschappen. Net hele smelt- en syntheseproces kan in vijf
stappen worden onderverdeeld:
1) het smelten van de precursoren;
2) het mixen van de precursoren;
3) de initiele vorming van de componenten;
4) de structurele verandering van het materiaal;
5) het stollen.

Het smelten van de vaste materialen is de voorwaarde voor
het verkrijgen van een goed verdelde atomaire dispersie.
De initiele vorming van de precursoren van de nieuwe mo-
leculen, zoals oxocomplexen en legeringsclusters, kan in dit
mengsel al optreden. In het geval van oxiden is er een even-
wicht tussen de partieeldruk van zuurstof in de gasfase bo-
ven het mengsel en het vloeibare oxide. Voor componenten
in een hoge oxidatietoestand, zoals ijzeroxide of zilveroxide,
kan dit leiden tot een gedeeltelijke reductie. Componenten
in een lage oxidatietoestand, zoals mangaanoxide, oxideren
naar een hogere oxidatietoestand.
De kinetica om de evenwichtstoestand to bereiken kan erg
traag zijn. De tijd waarin het gesmolten mengsel wordt be-
houden, en het mechanische mixen van het mengsel, bein-
vloeden dus duidelijk het eindproduct. Het vroeger beeindi-
gen van het smelten leidt tot metastabiele situaties met
lokale heterogeniteiten in de chemische samenstetling.
Daarna wordt het mengsel gekoeld. Zoals gezegd, heeft ook
de koelsnelheid een effect op de aard van de materialen.
Een traag koelproces resulteert in een thermodynamische
evenwichtssituatie. Snel afkoelen daarentegen, leidt tot me-
tastabiele kristallijne materialen. Net beperkt ook de vorming
van grote kristallen. Zoals uit het voorgaande blijkt, is het
kennen van de fasediagrammen van de precursoren een
voorwaarde voor het toepassen van deze techniek.
2. Vastestofreactie

Vastestofreacties zijn reacties waarbij zowel het startmateri-
aal, namelijk de precursor, als het product, de katalysator,
vaste stollen zijn. De reden waarom we met vaste precurso-
ren werken zijn de aparte eigenschappen van de eindpro-
ducten, die we bijvoorbeeld niet kunnen verkrijgen via pre-
cursoren in de vloeibare of in de gasvormige fase.
Een belangrijke klasse van katalysatoren die we op deze
manier maken, zijn de multicomponentkatalysatoren. Enkele
veelgebruikte oxiden, bestaande uit verschillende metalen,
worden ook zo gemaakt, bijvoorbeeld koperchromiet
(CuCr2O4) en zinkchromiet (ZnCr2O4). Hoewel het om vas-
testofreacties gaat, starten de meeste van deze syntheses
van een oplossing met metalen in hun zoutvorm. In de eer-

ste stap wordt de vaste precursor gevormd. Drogen, het sol-
vent verdampen, vriesdrogen, gelatiemethodes toepassen,
of (co)precipiteren kunnen deze aanmaak initieren. In de
tweede stap ontbindt de precursor heel langzaam tot het
oxide door een thermische behandeling.

3. Vlamhydrolyse en oxidatie

Vlamhydrolyse is een proces waarbij een mengsel van zuur-
stof en waterstof de precursor in de gasfase (meestal een
metaalchloride) hydrolyseert. Dit is meteen ook het grote
verschil met oxidatiereacties, waarbij de precursor wordt
geoxideerd in plaats van gehydrolyseerd. Bij vlamhydrolyse
treedt de volgende reactie op:

2MCI + H2 + 02 -> 2MO + 2HCI (5)

Reactie (5) wordt uitgevoerd bij 700 °C. Oxidatiereacties ge-
beuren daarentegen bij 1 200 °C:

MCI + 1/202 -> MO + 1/2CI2 (6)

Figuur 24 toont het schema van een typische eenheid voor
de aanmaak van oxiden met vlamhydrolyse.
Nadat zuurstof en de precursor gemixt zijn, verbrandt wa-
terstof het mengsel. Na afkoeling wordt HCI afgescheiden
en geadsorbeerd. Ten slotte ontzuren we het verkregen pro-
duct en drukken het samen. Karakteristiek voor de eindpro-
ducten is hun hoge chemische zuiverheid wegens de reine
precursoren en de contactloze procedures, waardoor er
geen vervuiling kan optreden door de wanden van een reac-
tievat. Het verkregen product is een homogeen materiaal
met een hoog soortelijk oppervlak (tot 400 m2/g). Veelge-
bruikte voorbeelden zijn de bereiding van TiO2 uit TO, en
SiO2 uit SO,. Ook A12O3 en ZrO2 bereiden we industrieel
op deze manier. In plaats van chloriden kunnen ook carbo-
nylaten (zoals Ni(CO)4) en vluchtige alcoholaten dienstdoen
als precursor.
4. Sol-gelbereiding

Hoewel de vorige technieken een belangrijk aandeel hebben
in de industriele synthese van katalysatoren, blijven sol-gel-
bereidingen de belangrijkste techniek voor de aanmaak van
oxidische materialen. Onder andere SiO2, TiO2, MgO,
Cr2O3 en AI2O3 bereiden we in bulkhoeveelheden. Fi-
guur 25 geeft een algemeen schema van de sol-gelsynthe-
seprocessen.

Veelal is het uitgangspunt voor de synthese een oplossing
van monomeren. Door oligomerisatie ontstaan precursoren
waaruit we kristallen, sols (van amorfe partikels) en gels kun-
nen produceren. Polymerisatie van monomeren kan leiden
tot polymeermoleculen met macroscopische dimensies, zo-
dat de macromolecule zich over het volledige recipient uit-
strekt en de geltoestand bereikt wordt. We kunnen de gel-
toestand ook verkrijgen uit een sol, wanneer attractieve dis-
persiekrachten de deeltjes doen samenklitten tot een net-
werk.

Nabij het gelpunt ontstaan willekeurig bindingen tussen de
colloidale partikels, zodat vaste stof en vloeistof gelmmobi-
liseerd worden. Dit netwerk van vaste stof en ingesloten
vloeistof kan erg elastisch zijn. In de vaste fase van een gel
kunnen de bindingen van verschillende aard zijn: covalent
(polymeertype), vanderwaals (soltype) of fysisch (verstrenge-
ling van ketens, gelatinetype). Behalve gelvorming uit een sot
of door polymerisatie van precursoren kan snelle verdam-
ping van de vloeistof ook gelatie induceren.
Voor vele toepassingen moeten we de kristallen, sols en
gels afzonderen van de vloeibare fase, het zogenaamde
moederloog. Verwijdering van het solvent uit de porien van
een gel door verdamping leidt tot een zogenaamd xerogel,
terwijl extractie van het solvent leidt tot een aerogel. Sots,
gels, poreuze kristallen en dense micro- of nanokristallen
behoren tot de hoogdisperse materialen. We kunnen ze aan-
wenden voor de productie van keramische materialen, films
en deklagen (voor optische, elektronische, beschermende
toepassingen), van vezels (met optische, supergeleidende of
speciale sterkte-eigenschappen), van poeders en korrels
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(hogetemperatuursupergeleiders, elektronische componen-
ten, schuurmiddelen, nucleaire brandstof, immobilisatie van
afvalstoffen enzovoort).
Deze toepassingen vallen echter buiten het bestek van dit
hoofdstuk. Merk op dat vele processen in het sol-gelschema
omkeerbaar zijn en dat we hiervan handig gebruikmaken bij
de vervaardiging van de katalysatoren.

5. Hydrothermale synthese
Hydrothermale syntheses gebruiken we vooral voor de be-
reiding van zeolieten. Zeolieten werden voor het eerst ont-
dekt doordat opgeloste mineralen ze ook op natuurlijke wijze
vormen in holten van basalt. Deze natuurlijke synthese duurt
verschillende duizenden jaren en we bootsen ze industrieel
na tijdens hydrothermale syntheses, uiteraard binnen een
veel kortere tijdsspanne. In feite zet de hydrothermale zeo-
lietsynthese een mengsel van silicium- en aluminiumcompo-
nenten, alkalikationen, organische moleculen en water om in
microporeuze aluminosilicaten.

De rol van de organische moleculen, zogenaamde `matrijs-
moleculen', is velerlei: ze vullen de porien op en ze bepalen
de exacte structuur die gevormd wordt, ze kunnen de lading
compenseren en hebben een bufferende werking, en ze be-
gunstigen de vorming van siliciumrijke en dus hydrofobe
kristallen. De meestgebruikte organische molecule is te-
trapropylammonium.
De belangrijkste parameters die de synthese beinvloeden
zijn de tijd, de chemische samenstelling van het mengsel
(Si/Al-verhouding), de aard van de reactieven (bijvoorbeeld
de soort silicaatbron), de temperatuur, pH en de druk.
De zeolitisatie (het vormen van de zeolieten) gebeurt in ver-
schillende stappen. In het eerste stadium depolymeriseert
silica. Dit leidt tot een verhoging van de concentratie silica
in de oplossing. Hydroxylionen katalyseren deze reactie.
Daarna reageert silica met het aanwezige aluminium tot alu-

Figuur 24 Overzicht van een eenheid voor vlamhydrolyse

minosilicaatstructuren. Zodra deze complexen gevormd zijn,
voltrekt er zich traag een verdere polymerisatie. Het kristal-
lisatieproces begint vervolgens met het bereiken van de
oververzadigde toestand. In deze toestand kan er kiemvor-
ming optreden. Deze kiemvorming gebeurt spontaan (homo-
gene kiemvorming) ofwel wordt ze geinduceerd door onzui-
verheden (heterogene kiemvorming). Na de kiemvorming
kan de eigenlijke kristalgroei beginnen. Dit gebeurt aan de
interfase tussen het kristal en het solvent door condensatie
van opgeloste componenten.
Figuur26 toont een industriele eenheid voor de aanmaak
van zeolieten. In de eerste reactor wordt natriumaluminaat
gevormd door een aluminiumbron (zoals gibbsiet) to men-
gen met een natriumhydroxideoplossing. Dit mengsel voe-
gen we vervolgens bij een siliciumhoudende oplossing (zo-
als colloidale silica) en we verhitten het met stoom tot de
kristallisatietemperatuur. Na de kristallisatie filteren en was-
sen we de verkregen suspensie. Ten slotte drogen we het
product in een sproeidroger.
6. Precipitatie en coprecipitatie

(Co)precipitatie is een eveneens vaak toegepaste techniek
voor de aanmaak van katalytische dragers, vooral SiO2 en
A1203. Bij precipitatie gaan we uit van een component, ter-
wijl bij coprecipitatie meer componenten in het mengsel zit-
ten. We vertrekken altijd van een oververzadigde oplossing
bij deze, techniek.
Kiemvorming kunnen we op twee manieren induceren: fy-
sisch (door afkoeling of door verdamping van het solvent) of
chemisch (door toevoegen van een precipiterend agens, -
meestal nitraten, carbonaten of ammonium: - die bij decom-
positie vluchtige verbindingen vormen). Het precipiterende
agens kan op twee manieren kiemvorming induceren: het
verandert de pH, zodat de precursoren hydroxiden of oxi-
den vormen, of het doet het toegevoegde agens het oplos-
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Figuur 25 Algemeen schema van de sol -gel syntheseprocessen
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E-OH + H,20-E -- E-(OH)-E + H2O

E-OH + HO-E -> E-O-E + H2O
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Industrieel gebeuren de
meeste van deze processen
in batchreactoren. Het
grootste nadeel van deze
methode is de verande-
rende samenstelling van de
oplossing tijdens het pro-
ces. Continue reactoren
kunnen dit verhelpen. Zo
maken we bijvoorbeeld
A1203 via het Bayer-proces
in een continue reactor. De
snelheid van kiemvorming
moeten we heel nauwgezet
controleren om steeds de-
zelfde condities to behou-
den, wat meestal lukt door
het proces binnen een tem-

solvent peratuurmarge van 2 tot 3 K
extractie to houden.
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7. Impregnatie

Sommige materialen die op
de hierboven vermelde ma-
nieren aangemaakt zijn,
kunnen ook dienstdoen als
drager. Het actieve species,
het eigenlijke katalytische
materiaal, smeren we dan
uit over het oppervlak, bij-
voorbeeld met impregnatie.
Bij deze techniek vullen we
de porien van de drager op
met een oplossing van een
inerte precursor, die dus
niet reageert met het opper-
vlak van de drager. In dit
stadium blijft de precursor
in de opgeloste toestand.
Pas na een thermische be-
handeling kan het solvent
verdampen en bindt het ac-
tieve species fysisch met de
drager. `Fysisch binden' wil
hier zeggen dat de binding
berust op aantrekkings-
krachten (elektrostatische,
vanderwaals- en dergelijke).

Er wordt dus Been echte chemische binding gevormd.

8. lonuitwisseling

Gedurende een ionuitwisseling vervangt een ander ion de
bestaande ionen die elektrostatisch gebonden zijn aan het
oppervlak van de drager. We brengen de drager met het

Figuur 27 Overzicht van de reacties tijdens het verankeren van een MoCls -molecule met een silicadrager
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Figuur 26 Schematisch overzicht van een industriele natrium-aluminosilicaateenheid

NaOH Al-bron Silica

jaarlijkse uitgaven, voor onder-
zoek naar en ontwikkeling van
nieuwe katalytische materialen.

Wellicht is er voor katalyse een
heel belangrijke rol weggelegd
in de toenemende trend naar
'duurzame economie'. Door
katalyse komen er minder ne-
venproducten die we moeten
afbreken, maar nog belangrij-
ker is dat we zuiniger met de
eindige grondstoffen kunnen
omspringen, wat de industrie
en de bevolking vanuit ecolo-
gisch en, economisch stand-
punt alleen maar ten goede
kan komen.
Ook moeten we met de toene-
mende milieureglementeringen
en de toenemende internatio-
nalisering van de milieuzorg
steeds meer afvalstromen zui-
veren, wat we onder andere
met katalysatoren kunnen.
Hoewel heterogene katalyse al
jarenlang, een uiterst belang
rijke rol in de industrie speelt,
blijkt uit dit alles dat het belang
ervan alleen nog maar zal toe-
nemen. Niet-aflatend onder-
zoek, al clan niet fundamenteel,
is dan ook onontbeerlijk voor
een aanzienlijke vooruitgang.
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oorspronkelijke ion in contact met een oplossing waarin een
overmaat van het nieuwe ion opgelost is. Het nieuwe ion pe-
netreert langzaam de porien van de drager en verdrijft daar
het oude ion. Dit proces roopt door tot er een nieuwe even-
wichtssituatie bereikt is. Het standaardvoorbeeld is de uit-
wisseling van NaY-zeoliet met ammonium. In een even-
wichtstoestand kan tot ongeveer 73 gewichtsprocent
ammonium uitgewisseld worden. Met enkele opeenvolgende
uitwisselingen kan dit nog verhogen.

9. Verankeringsreacties

Bij grafting wordt er net zoals bij impregnatie, een actief
species aangebracht op een drager. Het grote verschir hier
is echter dat grafting sterke covalente bindingen vormt tus.-
sen het species en de drager, die meestal ontstaan door een
chemische reactie van functionele groepen (zoals hydroxyl-
groepen) op het oppervlak met een anorganische of organo-
metallische component van het actieve species. Deze com-
ponenten kunnen we in drie groepen onderverdelen:
1) metaalhaliden en oxyhaliden;
2) metaalalkoxiden;
3) metaalallyls en metaalcarbonyls.

Figuur 27 geeft een schematisch overzicht van zo'n reactie.
De hydroxylgroep van de silica reageert in dit geval met mo-
lybdeen in de aanwezigheid van zuurstof bij 773 K.

38865 Concludes
Het domein van de heterogene katalyse omvat een hele
waaier van reacties, materiaren en bereidingswijzen, maar dit
hoofdstuk is beperkt gebleven tot de belangrijkste en indu-
strieel meest toegepaste katalytische materialen. Het onder-
zoek naar nieuwe, milieuvriendelijkere en performantere ka-
talysatoren gaat nog altijd door, getuige hiervan de enorme
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