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ВСТУП
Актуальність теми.
Серед технологій великотоннажного виробництва синтетичного
рідкого палива однією з найбільш перспективних є технологія отримання
метанолу з синтез-газу. Щорічне промислове виробництво метанолу в світі
перевищує 100 млн. т і належить до процесів, що динамічно розвиваються.
Застосування метанолу може допомогти вирішити більшість гострих та
актуальних проблем енергетики, транспорту, екології, оскільки метанол може
слугувати універсальним енергоносієм, компонентом і сировиною для
одержання моторних палив, високооктанових добавок, джерелом вуглецю
для

мікробіологічного

синтезу

білків.

Метанол

є

багатоцільовим

напівпродуктом, на базі якого можуть бути отримані різні важливі хімічні
речовини: формальдегід, уксусна кислота, олефіни, метилтретбутиловий
етер,

етиленгліколь,

вищі

спирти

тощо.

Частка

метанолу,

яка

використовується нині для виробництва моторного палива, невелика, проте
використання для паливно-енергетичних цілей стало перспективним у
зв’язку з можливістю його перетворення в ДМЕ, який в подальшому
перетворюється на бензин або безпосередньо використовується як екологічно
чисте паливо для двигунів внутрішнього згорання. Метанол можна
розглядати як резервуар для зберігання водню, що відкриває нові можливості
при формуванні довгострокових енергетичних стратегій, зокрема, дозволяє
транспортувати та зберігати водень у зручному вигляді й максимально
можливих розмірах. З цієї точки зору метанол можна розглядати як
проміжний варіант при переході до водневої енергетики.
Каталітичний синтез метанолу з оксиду вуглецю і водню на даний час
є практично єдиним промисловим методом отримання метанолу. Установки
великих

потужностей

(1500-2000

т/добу)

для

одержання

метанолу

створюються на основі енерготехнологічного принципу, що дозволяє
максимально використовувати як тепло реакції, так й енергію потоків.

6

Дослідженням процесу одержання метанолу займалось багато вчених
(М. Бойлер, Ж. Дюма, М. Гудман, М.І. Тьомкін, О.Б. Брагінський, В.Л.
Кріменко, М.М. Караваєв, В.Є. Леонов, І.Г. Попов, Е.А. Караханов, А.Я.
Розовський, А.Л. Соболев), а промислове виробництво втілене в життя
багатьма

(«ICI»

фірмами-виробниками

(Великобританія),

«BASF»

(Німеччина), «Chemical Systems inc.» (США), «Haldоr Tоpsоe» (Данія),
«Lurgi», «TоyоEngineering», «PetrоWоrld» (Південна Африка). Також існують
розробки плавучих установок з виробництва метанолу в морських умовах
(фірми «Swedyard develоpment», «Haldоr Tоpsоe», «ICI», норвезької фірми
«Sоlcо», «Davy Prоcess Technоlоgy»).
В

основу

сучасних

промислових

технологій

покладено

низькотемпературний процес виробництва метанолу із синтез-газу в
присутності мідь-цинк-алюмооксидних каталізаторів за температури 260 °С і
тисків 5–10 МПа, який вперше був реалізований фірмою ІСІ ще на початку
60-х років ХХ ст. Незважаючи на це, інтерес до технологій одержання
метанолу досі не вщухає: поліпшується конструкція реакторів, постійно
вдосконалюється

технологія

виготовлення

низькотемпературних

каталізаторів з різним співвідношенням оксидів, розробляються нові способи
активації каталізаторів, серед яких привертає увагу механохімічна активація.
Механохімія

–

один

із

методів,

які

широко

та

ефективно

застосовуються для вивчення властивостей та реакційної здатності речовин в
дрібнодисперсному стані. Останні десятиріччя розглядається можливість
застосування

механохімічних

методів

в

процесах

інтенсифікації

технологічних процесів. Значний вклад в розвиток даного напрямку внесли
вчені різних країн (школи Тіссена в Германії, Боудена в Великобританії,
Кубо в Японії, Ткачової в Чехії, Є.Г. Аввакумова, В.В. Болдирєва, П.Ю.
Бутягіна, Ф.Х. Уракаєва в Росії та ін.). Дослідженнями особливостей
механохімії

в

гетерогенно-каталітичних

процесах

займаються

також

українські науковці. Зокрема, Зажигалим В.О. зі співробітниками здійснено
систематичні

дослідження

впливу

енергетичного

навантаження

та
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середовища при механообробці ряду оксидних каталізаторів на їх хімічну
будову та активність в реакціях парціального окиснення вуглеводнів, спиртів
та фотокаталітичної активності в реакціях знешкодження забруднювачів
води.
Механохімічні

явища

лежать

в

основі

широкого

спектру

фундаментальних процесів, проте, відсутність систематичних досліджень у
сфері каталізу не дозволяє передбачити вплив механічної дії на активність
гетерогенних каталізаторів. Недостатньо вивченим залишається механізм
механохімічних

процесів.

Це

обумовлює

необхідність

подальшого

накопичення експериментального матеріалу в галузі механохімічного
каталізу. Враховуючи значущість технології одержання метанолу на мідьцинк-алюмооксидних каталізаторах та високий попит на метанол у світі,
отримання нових знань про вплив механохімічної активації на активність та
селективність

каталізатора

в

процесі

синтезу

метанолу,

з’ясування

особливостей механізму реакції в умовах механічного навантаження на
каталізатор є актуальним у науковому та прикладному відношеннях і
перспективним з точки зору подальшої розробки нових альтернативних
технологій здійснення каталітичних процесів.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційну роботу виконано у відповідності із держбюджетними темами
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України: «Синтетичні
моторні палива на основі аліфатичних спиртів, етерів та естерів» (№
держреєстрації 0108 U000222); «Розробка способу протонного конвертування
рослинної біомаси в моторні палива» (№ держреєстрації 0107U008596);
«Альтернативна сировина нафтохімії: нові продукти та процеси» (№
держреєстрації 0107U0022551); «Переробка або знешкодження промислових
відходів виробництва хімічного комплексу за технологією аерозольного
нанокаталізу» (№ держреєстрації 0111 U 003672); «Розробка хімічної
технології одержання моторних палив з високим вмістом оксигенатів та
присадок

до

них»

(№

держреєстрації

0112U002650);

«Розробка

та
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впровадження хімічної технології виробництва компонентів альтернативних
палив – диметилового етеру та спиртів – конверсією синтез-газу, отриманого
із вугілля, твердих побутових відходів та відновлюваної сировини» (№
держреєстрації 0113U004018).
Мета і задачі дослідження. З’ясування особливостей впливу
механохімічної активації мідь-цинк-алюмооксидного каталізатора на перебіг
конверсії синтез-газу в метанол за атмосферного тиску.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі основні задачі:
-

розробка

та

створення

реактора

та

лабораторно-

експериментальної установки для здійснення каталітичних досліджень
конверсії оксидів вуглецю в метанол за умов механохімічної активації
каталізатора;
-

розробка методики механохімічної активації каталізатора;

-

підбір умов перебігу реакції гідрогенізації оксидів вуглецю;

-

дослідження

алюмооксидному

процесу

каталізаторі

синтезу

при

його

метанолу

на

мідь-цинк-

механоактивації

на

стадії

приготування каталітичної системи та безпосередньо в умовах каталізу;
-

порівняння активності механоактивованого та гранульованого

промислового каталізатора синтезу метанолу;
-

обґрунтування

механізму

утворення

продуктів

процесу

гідрогенізації оксидів вуглецю на мідь-цинк-алюмооксидному каталізаторі за
умов його механохімічної активації.
Об’єкт
гідрогенізації

дослідження
оксидів

—

вуглецю

процес
на

синтезу

метанолу

механоактивованому

шляхом

мідь-цинк-

алюмооксидному каталізаторі.
Предмет дослідження — каталітичні та фізикохімічні властивості
мідь-цинк-алюмооксидного

каталізатора

СНМ-У

(Сєвєродонецький

Низькотемпературний Метанольний, фірма “Алвіго”, м. Сєвєродонецьк,
Україна), для якого проводили механохімічну активацію; механізм реакції
одержання метанолу за умов механохімічної активації.
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Методи дослідження: каталітичний метод з газохроматографічним
контролем реагентів і продуктів реакції, рентгенофазовий аналіз (РФА),
скануюча електронна мікроскопія (СЕМ), рентгенофлуоресцентний аналіз,
спектроскопія

комбінаційного

розсіювання

(КРС,

Раманівська

спектроскопія), теплова десорбція аргону.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено
каталітичний процес одержання метанолу конверсією синтез-газу в умовах
механохімічної активації мідь-цинк-алюмооксидного каталізатора в діапазоні
температур 160-260 оС за атмосферного тиску. Встановлено, що за умов
механохімічної активації каталізатора зростає питома каталітична активність,
продуктивність каталізатора синтезу метанолу та конверсія вихідних
реагентів, що пояснюється зростанням концентрації дефектів структури та
утворенням додаткових активних центрів. Теоретично обґрунтовано будову
активного центру з урахуванням аніонних вакансій, утворених на поверхні
каталізатора

при

механообробці.

Обґрунтовано

схему

механізму

перетворення синтез-газу в метанол на механоактивованих центрах
каталізатора.
Практичне значення одержаних результатів. Встановлено, що
механохімічна активація мідь-цинк-алюмооксидного каталізатора дозволяє
знизити температуру ініціювання реакції та оптимальну температуру синтезу
на 20–30 °С, а також підвищити максимальну продуктивність каталітичної
системи

на

15–150

%

в залежності

від

способу механоактивації.

Запропонований новий ефективний метод конверсії синтез-газу в метанол за
умов механохімічної активації каталізатора може бути використаний у
промисловості як альтернатива здійсненню процесу одержання метанолу за
високих тисків. На основі отриманих результатів розроблено конструкцію
дослідно-промислового

віброреактора

місткістю

20

м3,

який

буде

випробуваний у процесі одержання метанолу за умов механохімічної
активації каталізатора та тисків 0,1 – 2,5 МПа.
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Особистий внесок здобувача. Аналіз літературних даних, основний
обсяг експериментальних досліджень, обробка, аналіз та узагальнення
одержаних результатів виконані здобувачем особисто. Постановка роботи
проводилась спільно з науковим керівником к.х.н. Є.В. Полункіним та проф.
Східноукраїнського

національного

університету

ім.

В.

Даля

д.т.н. М.А. Глікіним. Конструювання установки виконувалось автором за
участю співробітників відділу №8 ІБОНХ НАН України с.н.с. к.х.н. В.О.
Євдокименка та с.н.с. к.х.н. Д.С. Каменських. Визначення значення поверхні
механоактивованого

каталізатора

у

порівнянні

з

гранульованим

здійснювалось методом теплової десорбції аргону спільно з к.х.н. О.А. Бєдою
на кафедрі фізичної хімії Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка. Вивчення змін у структурі механоактивованого каталізатора
здійснювалось сучасними фізико-хімічними методами дослідження: методом
спектроскопії комбінаційного розсіювання разом із с.н.с. лабораторії
оптичної субмікронної спектроскопії Інституту фізики напівпровідників ім.
В.Є. Лашкарьова НАН України к.ф-м.н. О.Ф. Коломисом, методом РФА
разом із с.н.с. ІБОНХ НАН України к.ф-м.н. М.М. Філоненком, методом
СЕМ спільно з с.н.с. Технічного центру НАН України к.т.н. В.В.
Кременицьким. Обговорення результатів досліджень та формулювання
висновків дисертаційної роботи проводилось спільно з науковим керівником
к.х.н. Є.В. Полункіним та с.н.с. к.х.н. С.Л. Мельниковою.
Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи було
представлено та обговорено на українських та міжнародних наукових
конференціях: «Львівські хімічні читання-2009» (Львів, 2009 р.); наукових
конференціях ІБОНХ НАН України (Київ, 2009–2010 рр., 2012–2015 рр.);
всеукраїнській конференції молодих вчених, студентів та аспірантів з
актуальних питань хімії (Харків, 2010 р.); міжнародному симпозіумі
«Современные проблемы нанокатализа» (Ужгород, 2012 р.); міжнародній
науково-практичній конференції «Современные тендении использования
топлива, производимого из угля, в промышленности и энергетике» (Алушта,
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2012 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми
біології, екології та хімії» (Запоріжжя, 2012 р.); 15-й міжнародній українопольській конференції «Theoretical and Experimental Studies of Interface
Phenomena and their Technological Applications» сумісно з 2-ю конференцією
«NANOBIOMAT Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials» (Львів,
2016 р.).
Публікації. Основний зміст роботи викладено в 17 публікаціях, серед
яких 8 статей у фахових наукових виданнях та тези 8-ми доповідей на
українських та міжнародних наукових конференціях. За матеріалами роботи
отримано 1 міжнародний патент.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу,
чотирьох розділів, висновків і списку використаних літературних джерел з
233 посилань. Робота містить 135 сторінок машинописного тексту, 5 таблиць,
45 рисунків.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1.

Технологія процесу виробництва метанолу із синтез-газу

Процеси синтезу метанолу можуть бути розділені на дві групи:
1) газофазний процес, що здійснюється в двофазній системі «газ –
твердий каталізатор»;
2) рідкофазний процес, що здійснюється в суспензії з дисперсним
каталізатором та інертною рідиною, крізь яку барботує синтез-газ в
трифазній системі «газ–рідина–твердий каталізатор».
Про синтез метанолу із синтез-газу (H2, CO та CO2) над твердими
каталізаторами [1] вперше зазначено в 1921 році Патартом [2, 3]. Перше
промислове виробництво метанолу з водню і оксиду вуглецю (II) було
здійснено в Німеччині в м. Людвігсхафене в 1923 році фірмою «BASF» і з
тих пір безперервно удосконалюється. Процес проводився під тиском 10,0 –
30,0 МПа на оксидних цинк-хромових каталізаторах (ZnO-Cr2O3) в інтервалі
температур 320 – 400 °С [4]. Продуктивність першої промислової установки
становила 20 т/добу.
Найбільш відомий сучасний процес отримання метанолу вперше
запропонувала та реалізувала в промисловому масштабі фірма «IСI» у
1966 році в присутності низькотемпературних мідь-цинк-алюмооксидних
каталізаторів за температури 250 °С та тисках 5,0 – 10,0 МПа [5,6].
Принципову технологічну схему отримання метанолу за технологією
фірми «ICI» представлено на рис. 1.1.
Синтез-газ, попередньо очищений від карбонілу заліза та сірчистих
сполук, стискається відцентровим насосом 1 від 1 до 5 МПа, нагрівається в
теплообміннику 2 до 250 °С і надходить у реактор синтезу 3. Синтез
проводять при 240 – 260 °С.
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Рис. 1.1. Схема синтезу метанолу (фірма «ICI») [7]: 1 – відцентровий
насос; 2 – теплообмінник; 3 – реактор синтезу; 4 – холодильник; 5 –
сепаратор; 6, 7 – ректифікаційні колони; I – синтез-газ; II – продукти синтезу;
III – синтез-газ, що не прореагував; IV – метанол-сирець; V – диметиловий
етер + синтез-газ; VI – вода з органічними домішками; VII – товарний
метанол; VIII – суміш вищих спиртів.
Регулювання

температури

в реакторі синтезу здійснюється

за

допомогою струменів холодного газу, що подається вздовж висоти реактора
крізь спеціальний розподільчий пристрій. Продуктивність одного реактора
(кількість метанолу, утвореного на одиницю маси каталізатора за одиницю
часу) становить 500 т метанолу на добу. Продукти синтезу після
теплообмінника 2 охолоджуються в холодильнику 4. Сконденсований
метанол збирається в сепараторі 5, а газ, що не прореагував, змішується зі
свіжим синтез-газом і знову направляється в реактор синтезу. Метанолсирець із сепаратора 5 подається в колону ректифікації 6. З верхньої частини
колони відганяються легкокиплячі домішки, головним чином, диметиловий
етер і розчинені гази. В якості дистиляту з верху колони відганяється вода,
боковим відбором відбирається товарний метанол. У вигляді кубового
продукту з колони відводиться невелика кількість суміші спиртів. Метод
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фірми «ICI» дозволяє отримувати метанол високого ступеня чистоти (99,85
%). У процесі забезпечується високий вихід метанолу (більше 95 %).
Існуючі процеси синтезу метанолу відрізняються один від одного
варіантами технологічних схем та типом каталізатора. Наведений на схемі
1.1 технологічний процес отримання метанолу з оксиду вуглецю і водню
включає ряд операцій, обов'язкових для будь-якої технологічної схеми
синтезу. Зважаючи на високу екзотермічність реакції та в зв'язку з
необхідністю тонкого регулювання температури, підвищення якої негативно
позначається як на рівновазі, так і на селективності процесу, в реакційних
апаратах, зазвичай, передбачено введення холодного синтез – газу в простір
між

полицями,

на

яких

розміщено

каталізатор.

При

проектуванні

енергоефективних промислових установок синтезу метанолу враховується
ряд питань [8–12]:
•

капітальні затрати;

•

утилізація тепла та регулювання температури;

•

використання енергії для компресії циркулюючого газу;

•

можливість змінювати робочі умови;

•

властивості каталізатора.

1.2. Каталізатори синтезу метанолу
До 60-х років минулого сторіччя у промисловому синтезі метанолу з
синтез-газу (синтез високого тиску) використовувались цинк-хромові
каталізатори складу ZnO·ZnCr2O4; 2,3 ZnO·ZnCr2O4; 3,3 ZnO·ZnCr2O4, з яких
найбільш активними виявились каталізатори, де співвідношення цинку до
хрому дорівнює 2,0–2,5/1 [13, 14]. Цинк-хромові каталізатори мають високу
термічну, механічну та хімічну стійкість, не змінюють своїх властивостей
при

тривалій

експлуатації,

але

суттєву

активність

(продуктивність,

конверсію, селективність за цільовим продуктом) виявляють лише за високих
температур (~400 °С) і тисків (понад 30,0 МПа). Наприклад, з підвищенням
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тиску від 20,0 до 100,0 МПа конверсія СО у метанол на цинк-хромових
каталізаторах зростає від 6 до 37 %. Нижче 20,0 МПа працювати з такими
каталізаторами взагалі недоцільно. Жорсткі умови перебігу процесу на цинкхромових каталізаторах потребували використання досить складного й
висококоштовного обладнання.
Більш перспективними в процесі конверсії синтез-газу в метанол
виявились мідьвмісні оксидні каталізатори [15, 16]. Вони мають вищу
селективність, ніж цинк-хромові каталізатори, максимальну активність
виявляють за значно нижчих температур (220–280 °С) і дозволяють
здійснювати процес за умов помірного тиску – 0,5–1,0 МПа. Такі
каталізатори

зазвичай

називають

низькотемпературними.

Промислове

впровадження мідьвмісних каталізаторів довгий час затримувалось через
підвищену чутливість до отруєння сполуками сірки й стало можливим лише
після розвитку способів сіркоочищення. Після того, як у світі було
налагоджено надійні способи сіркоочищення та промисловий випуск
мідьвмісних

каталізаторів

з

високою

активністю

і

селективністю,

промисловий синтез метанолу з синтез-газу почали здійснювати виключно на
таких каталізаторах [17-20]. Крім високої чутливості до каталітичних отрут,
до недоліків мідьвмісних каталізаторів належить нестійкість до перегріву –
при різких сплесках температури понад 300–320 °С має місце спікання
каталізатора з падінням активності. Дезактивації мідьвмісного каталізатора в
процесі експлуатації сприяє також і поступова карбонізація поверхні. Втім,
саме

низькотемпературні

мідь-цинк-алюмооксидні

каталізатори

зараз

широко використовуються в промислових процесах конверсії синтез-газу в
метанол. Незважаючи на те, що розвиток досліджень природи активних
центрів мідь-цинк-алюмоксидних каталізаторів почався вже з середини 60-х
років минулого століття, остаточне вирішення цього питання та з’ясування
механізму реакції ще й досі залишається дискусійним [21-26].
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1.2.1. Структура мідь-цинк-алюмооксидних каталізаторів
Трикомпонентний склад каталізатора синтезу метанолу (оксиди міді,
цинку та алюмінію) має вирішальне значення у формуванні активного
каталітичного центру гідрогенізації монооксиду вуглецю. Ще у 80-х роках
минулого століття дослідники [16, 21, 27-29] звернули увагу на синергію між
складовими елементами мідно-цинкових контактів та відсутність такого
впливу при використанні окремих оксидів міді або цинку як каталізаторів
[30–31]. Провідну роль в реакції конверсії синтез-газу відіграють відновлені
атоми або йони міді [32, 33].
Оксид цинку фізично фіксує йони міді, запобігає їх спіканню, сприяє
збільшенню ефективної поверхні мідного компонента та змінює його
електронні властивості [34–38]. На існуванні синергетичного ефекту між Cu і
ZnO в каталізаторах синтезу метанолу наголошується в працях багатьох
вчених [39–41]. Наявність оксиду цинку в структурі каталізатора сприяє
утворенню активних центрів Cu+ у складі структур Cu+-O-Zn [42]. Зі
зростанням концентрації йонів одновалентної міді Cu+ на поверхні, як
показали автори роботи [43], швидкість реакції синтезу метанолу активно
зростає. Вплив оксиду цинку на активність процесу синтезу метанолу
показано в роботах Накамури і співр. [31, 44]. Автори [45, 46] провели синтез
метанолу над різними модифікаціями міді (полікристалічна та мідь з
поверхнею (111)) у комбінації з цинком та показали значний промотуючий
ефект між складовими каталітичного контакту і відсутність такого ефекту за
відсутності цинку. Роль йонів Cu+ як складового компоненту активного
центру каталізатора відмічають також Понек [47] і Гудман [48] зі
співробітниками. При дослідженні синтезу метанолу з CO2 як вихідної
вуглецевмісної сировини було також з'ясовано, що для формування метанолу
необхідні і Cu+, і Сu0 та було показано, що питома активність мідьвмісних
каталізаторів – каталітична активність, віднесена до одиниці поверхні
твердого каталізатора – визначається співвідношенням Cu+/Cu0 на поверхні
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[32, 49].
Найбільш великою проблемою у вирішенні питання будови активних
центрів є відсутність інформації щодо геометричної будови складових
каталізатора (наприклад, кластера Cu – Cu2O, оксиду Cu2O, просто металічної
міді на поверхні ZnO тощо). Очевидно, для пояснення синергетичного ефекту
необхідним є з'ясування структурної будови складових каталізатора (CuOZnO-Al2O3) та впливу тих змін, які виникають при приготуванні каталітичної
системи та в процесі каталізу.
Оксиди міді та цинку мають різну конфігурацію кристалічної ґратки.
Так, в літературі вказується на існування трьох різних типів координації CuO: октаедри СuО6, що містять кисень у вершинах, піраміди CuО5 та квадрату
CuO4 (рис. 1.2) [50]. Шари, що розташовані між CuO2, мають складнішу
структуру та виконують функцію накопичення заряду.

Рис. 1.2. Типи шарів Cu із різною Сu-О координацією: (а) октаедр
СuО6, (б) піраміда CuО5, (в) квадрат СuО4 [50].
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Формування твердого розчину з оксидів міді та цинку в процесі
синтезу каталізатора приводить до суттєвих деформацій структури обох
оксидів при розміщення іонів міді в матриці ZnO [51-53]. Схематичне
зображення катіона Cu2+ у слабо викривленій октаедричній координації,
стабілізованій оксидом цинку, представлено на рисунку 1.3 [54, 55]. Різниця
між структурами (а) і (б), зображеними на рис. 1.3, полягає в умовах їх
існування до процесу відновлення: каталітичний центр, після обробки киснем
повітря з наступним прожарюванням каталізатора, містить додаткові ОН- –
групи (рис. 1.3, б).

а)

б)
Рис. 1.3. Схематичне зображення катіона Cu2+, стабілізованого в
дефекті кристалічної ґратки ZnO: а) – прожарений каталізатор; б) –
окиснений каталізатор [54, 55].
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Ідеалізована геометрична структура мідного центру в оксиді міді
містить 6 атомів кисню, розташованих на однаковій відстані від атома міді
(октаедричне симетричне розташування, рис. 1.4 (а) [12, 56]. В присутності
йонів цинку властивості міді, у відповідності з ефектом Яна-Теллера,
змінюються через зниження симетрії d-конфігурації йонів міді [12, 56-59].
Електронна конфігурація d10 катіона Cu2+ зі сферичною симетрією (рис. 1.4 (а)
в присутності катіонів цинку змінюється на конфігурацію d9 (рис. 1.4 (б).
Конфігурація d9 має дефект в d-оболонці, який локалізується в одній із dx,y,zорбіталей:

а)

б)
Рис. 1.4. Схема звязків у комплексі іона міді Cu2+: а) ідеалізована
сферична симетрія Cu2+ з конфігурацією d10 з 1-6 кисневими лігандами у
складі CuО; б) комплекс іона міді Cu2+ з конфігурацією d9 у присутності
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атома іншого металу (де x,y,z – d-орбіталі; локалізація дефекту на видовженій
dz-орбіталі) [12, 56].
Просторове розміщення в структурі каталізатора іонів міді Cu2+ з
подовженими осями октаєдрів за [58, 59] представлене на рис. 1.5.

а)

б)
Рис. 1.5. Елементарна комірка каталізатора з розміщенням іонів
Cu2+(d9) в структурі решітки ZnO за [58]: а) - типу 20-1, б) - типу 21-1.
Порушення в симетрії структури кристалічних ґраток компонентів
каталізатора впливають на каталітичні властивості системи. Можливість
тісної взаємодії між оксидними фазами міді та цинку вважається головною
причиною високої каталітичної активності мідь-цинк-алюмооксидного
каталізатора в реакції гідрогенізації оксидів вуглецю.
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Як зазначено вище, на активний стан каталітичної системи впливає
також наявність центрів Cu0, утворених в процесі відновлення мідь-цинкалюмооксидного каталізатора.
Тривалентний іон алюмінію (Al3+) відіграє роль структуруючого
промотора та задовольняє умовам формування одновалентних катіонних
дефектів на поверхні каталізатора [60]. Заміщення йонів Zn2+ в кристалічній
ґратці -Zn2+-O2--Zn2+-O2-- на іони Al3+ або інших тривалентних металів (Cr, Sc)
створює одновалентні катіонні дефекти, концентрація яких на поверхні, за
даними рентгенівської індукованої Оже-спектроскопії, вища, ніж в об'ємі
[61]. Так, на рис.1.6 наведені порівняльні дані каталітичної системи Cu-ZnAl2O3 (спектр 1) з Cu-Zn-Al2O3-Sc2O3 (спектр 2) (а) та Cu-Zn-Al2O3-Cr2O3
(спектр 3) (б) після відновлення, де піки з Еb = 569,5 eV та Еb = 569,3 eV
відносять до моновалентної міді Cu+. Показано, що кількість Cu+ на поверхні
каталізатора за наявності Cr та Sc вища, ніж за їх відсутності.

Рис. 1.6. Рентгенівські Оже-спектри каталізаторів після відновлення
сумішшю Н2/N2 = 7/93 об. при 230 °С [61]: а) Cu-Zn-Al2O3 (Cu/Zn/Al =
60/30/10) та Cu-Zn-Al2O3-Sc2O3 (Cu/Zn/Al/Sc = 60/30/8/2); б) Cu-Zn-Al2O3
(Cu/Zn/Al = 60/30/10) та Cu-Zn-Al2O3-Cr2O3 (Cu/Zn/Al/Cr = 60/30/8/2).
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Чим більше одновалентних дефектів на поверхні ZnO-Mе2O3, тим
більше одновалентних йонів міді на поверхні відновленого каталізатора. В
роботах [61-67] було показано, що кількість Cu+ на поверхні каталізатора
знаходиться в прямій залежності від кількості дефектних місць, що
утворюються при використанні Al3+ або сильніших структуроутворюючих
промоторів (йонів Sc3+ і Cr3+).
Організація та/або трансформація складових Cu/Zn/Al каталізатора в
умовах відновлення та каталізу відбувається одночасно за участю йонів Cu+,
Cu2+ та атомів Cu0. Це підтверджується результатами рентгеноструктурного
дослідження стану мідноцинкового каталізатора за різних умов здійснення
експерименту (рис.1.7) [68].

Рис. 1.7. Дифрактограма рентгенівських променів зразка каталізатора
Cu/Zn (60/40): вихідного (а), після прожарювання та відновлення (б), в
умовах реакції парового риформінгу метанолу (в), в умовах реокиснення
киснем та повторного відновлення (г) [68].
Вихідний каталізатор (а) після прожарювання та відновлення (б)
містить, головним чином, відновлені атоми Cu0 з одночасним виникненням
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фази Cu+. Обробка окисником (киснем або СО2) веде до різкого зростання
вмісту Cu+ з домішками Cu2+ (в). Після повторного відновлення сировиною
(г) знову утворюється Cu0, але зі зміною кристалічної структури міді
(зменшення ширини лінії піку Cu0 (111), що свідчить про виникнення
дефектів в кристалічній ґратці на стадії повторного відновлення каталізатора.
Таким чином, мідь-цинк-алюмооксидний каталізатор синтезу метанолу
є складною системою, для характеристики якої необхідно враховувати зміни
як електронної структури, так і морфологічний склад на всіх стадіях його
приготування, активації та умов каталізу.
1.3. Розвиток уявлень про механізм синтезу метанолу
До 1975 р. механізм одержання метанолу на гетерогенному каталізаторі
за високих тисків трактувався через взаємодію монооксиду вуглецю з воднем
за реакцією [69-73]:
СО+2Н2=СН3ОН

(1.1)

Наприкінці 70-тих рр. 20 ст. було запропоновано [74-79] принципово
новий механізм перебігу процесу з наданням ролі головного реагента та
попередника метанолу молекулі СО2. Авторами робіт [75, 80] показано, що,
без наявності СО2 у складі синтез-газу, метанол не утворюється. Точкою
відліку процесу синтезу метанолу вважається обернена реакція водяного газу
[81-82]:
СО+Н2О=СО2+Н2

(1.2)

Шлях утворення метанолу за Розовським [83] виглядає як:
+Н2О
СО

+3Н2
СО2

СН3ОН + Н2О
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За наведеною схемою, метанол утворюється шляхом гідрогенізації
молекул СО2:
СО2 + 3Н2 ↔ СН3ОН + Н2О

(1.3),

присутніх у вихідній суміші або утворених з СО за реакцією водяного
газу (1.2).
У 70-тих рр. 20 ст. були зроблені перші спроби повністю замінити СО
на СО2 і, тим самим, розробити екологічно-безпечну технологію отримання
метанолу з поновлюваної сировини [84]. Такі спроби були повторені й в
останнє десятиріччя [85-88]. Наслідки невдалих спроб привели науковців до
пошуку причин дезактивації каталізаторів та з’ясування механізму синтезу
метанолу.
Синтез метанолу за реакціями (1.1) та (1.3), з термодинамічної точки
зору, бажано здійснювати при низькій температурі та високому тиску. В
таблиці 1.1 порівнюються наведені в роботі [90] значення максимально
можливого рівноважного ступеня конверсії в метанол різних оксидів
вуглецю як вихідних реагентів.
Таблиця 1.1
Рівноважні значення ступеня конверсії оксидів вуглецю в метанол
[90]
Температура,
К

Конверсія СО

Конверсія СО2

Р, МПа

Р, МПа

50

100

300

10

100

300

525

0,524

0,769

0,951

0,035

0,052

0,189

575

0,174

0,440

0,825

0,064

0,081

0,187

625

0,027

0,145

0,600

0,100

0,127

0,223

675

0,015

0,017

0,310

0,168

0,186

0,260
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Виявилось, що оксиди вуглецю (СО та СО2) не можуть бути
використані в якості сировини для синтезу метанолу за умов відсутності
одного з них [91]. Лише за певного співвідношення СО/СО2 активність
каталізатора підтримується протягом досить тривалого часу (3 – 4 роки).
Кінетичні дослідження синтезу метанолу на оксидних, зокрема, мідьцинк-алюмооксидних каталізаторах, у відсутності води або двооксиду
вуглецю, здійснені в роботах [83, 92, 93], підтвердили точку зору, згідно з
якою прямої взаємодії СО і Н2 з утворенням метанолу не відбувається –
спочатку має місце реакція водяного газу з утворенням CO2 (1.2),
гідрогенізація якого дає метанол. Синтез метанолу з СО і Н2 трактується
зараз як послідовність реакцій (1.2) та (1.3) [94-96].
Питання практичної доцільності використання двооксиду вуглецю в
синтезі метанолу зараз не є дискусійним. В промислових умовах до вихідної
газової суміші монооксиду вуглецю з воднем обов’язково додають СО2 в
концентрації до 5 %.
Для досягнення оптимальної активності і селективності, бажане
стехіометричне співвідношення газів (H2+CO2)/(CO+CO2) при одержанні
метанолу має бути трохи вищим за 2 [97]. Аналогічний механізм процесу
утворення метанолу через реакцію водяного газу (1.2) реалізується на цинкхромових каталізаторах, проте на залізних і паладієвих каталізаторах
ситуація протилежна: майже весь метанол утворюється за рахунок
гідрування СО (1.1) і лише 0,2 % – за рахунок гідрування СО2 (1.3) [98].
Не зважаючи на колосальну кількість публікацій з дослідження
процесу одержання метанолу, питання щодо попередника метанолу (СО чи
СО2) все ще залишається відкритим [99-103].
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1.3.1. Адсорбція реагентів на поверхні каталізатора й механізм
реакцій одержання метанолу
В

процесі

синтезу

метанолу

на

мідь-цинк-алюмооксидному

каталізаторі водень та монооксид вуглецю є відновниками, а двооксид
вуглецю та вода – окисниками.
Адсорбція та подальше розщеплення молекул Н2, за даними [104-105],
відбувається гетеролітично за дисоціативним механізмом на атомі цинку.
Утворення протона Н+ та аніон-гідриду Н- було зафіксовано методом
термодесорбції [106] та підтверджено на основі спектральних даних
існуванням структур Zn-H та Zn-OH [107, 108]. Довжина зв’язку Zn-Н в цих
структурах свідчить, що ці зв’язки є звичайними ковалентними [25, 109],
хоча їх слід розглядати в деякій мірі поляризованими через існування не
поодинокого атома металу, а групи атомів, з яких один є лігандом по
відношенню до іншого. За іншими даними [110], гетеролітичне розщеплення
молекули водню відбувається на різних атомах ґратки каталізатора з
утворенням гідриду міді Cu-H та гідроксиду цинку Zn-OH. Гідрид-іони Н- за
[62, 63, 111, 112 ] можуть бути розташовані в спільних вакансіях іонів міді та
цинку . Наслідком існування спільних для міді та цинку вакансій (більше,
ніж одна) може бути можливість міграції гідрид-іона в межах таких вакансій
[113]. Така структура узгоджується з синергетичним ефектом мідьвмісних
каталітичних контактів та може пояснити існування як гідридів міді Cu-Н,
так і гідридів цинку Zn-Н в структурі каталізатора.
За наявності достатньої кількості вакантних місць, ґратка ZnО зберігає
атоми водню в вигляді іонів Н+ та Н-, які, за умов каталізу, здатні приймати
участь в реаціях гідрогенізації оксидів вуглецю [114]. Аніонні вакансії при
цьому відіграють роль додаткових транспортних містків для реагентів між
активними центрами.
Відносно центрів адсорбції СО в літературі відсутня єдина точка зору
[115, 116]. Частина адсорбційних центрів міцної хемосорбції є спільними для
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СО та СО2, що спричиняє їх конкурентну адсорбцію при одночасній
наявності в реакційному середовищі. Автори [83] вважають, що на
невідновленому каталізаторі всі центри адсорбції СО2 є також і центрами
адсорбції СО. Проте, монооксид вуглецю адсорбується на більш широкому
спектрі центрів, охоплюючи і ті, на яких не сідає СО2. Якщо врахувати, що
СО не сорбується на металічну мідь та оксид цинку, то єдиним можливим
центром міцної хемосорбції СО є різні дефекти, утворені за участю мідного
компонента. В якості таких центрів можуть виступати іони Cu+, вакансії,
протяжні дефекти та мідь на межі поділу фаз, де мідь може існувати у
вигляді атомів, кластерів, тощо. Молекула СО, як і СО2, є типовим πакцептором [117]. Це означає, що у зв'язку Ме-СО π-взаємодія набагато
суттєвіша, ніж σ-зв’язування. При адсорбції СО електронна густина з 3dрівня атома міді зміщується в сторону СО (рис.1.8)

Рис. 1.8. Зображення молекулярних орбіталей молекули СО, зв’язаної з
металічним центром. Срілками позначений рух електронів [117].
При адсорбції СО2 на мідних центрах (Cu0) має місце передача
електронів від міді до вуглецю адсорбованої молекули зі зміною
спрямованості зв’язку та гібридізації атомних орбіталей в системі, що
обумовлено просторовим розміщенням атомів в кристалічній структурі
каталізатора [109, 118].
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Автори роботи [119-121] розглядають першу стадію утворення
метанолу із синтез-газу як взаємодію СО2 з атомами міді з послабленням
зв'язку С-О (від металу) та утворенням π-комлексу, через який у відсутності
водню в системі утворюється оксид вуглецю за реакцією:
2Cu0+ СО2 = Cu2О + СО

(1.4),

а за наявності водню – метанол:
2Cu0 + СО2 + 2Н2 = Cu2О + СН3ОН

(1.5)

Традиційним способом підтримання каталітичного центру Cu+ в
активному стані в процесі синтезу метанолу є температура. В роботі [122]
показано, що оксид міді Cu2О кількісно превалює над іншими станами міді в
діапазоні температур 220-250 ºС (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Зміна фазового складу міді в мідь-цинк-алюмооксидному
каталізаторі в залежності від температури [122].
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Згідно з викладеним, здійснення каталітичних реакцій на мідь-цинкалюмооксидному каталізаторі доцільне за температур, що не перевищують
250 ºС. Важливим фактором збереження активності каталізатора, як
згадувалось вище, є наявність дефектів структури, зокрема, катіонних та
аніонних вакансій.
Серед інших способів активації для інтенсифікації багатьох фізикохімічних процесів, у тому числі каталітичних, останні кілька десятиріч
використовують дію механічної енергіїї – механохімічну активацію (МХА)
твердих тіл [123-129].
1.4. Механохімічна активація каталізаторів
Поняття «механоактивація» введено А. Смєкалом [130] та вважається
процесом посилення реакційної здатності речовини. Фізичні процеси тертя
або подрібнення, які пов’язані із застосуванням механічної сили, часто
виявляються причиною хімічної реакції або зміни реакційної здатності
твердих речовин. В роботах [131-133] відзначається про неможливість
розмежування процесів активації та диспергування. Техніка подрібнення
базується, в основному, на двох механізмах дії на окрему частку – зсув та
удар, які викликають різні фізичні явища:
ініціювання випромінювання електромагнітних хвиль;
продукування тепла, яке викликає розігрів матеріалу, що
подрібнюється;
стимулювання емісії електронів та створення різниці потенціалів;
порушення цілісності матеріалу та збільшення вільної поверхні
речовини;
виникнення пластичних та пружних деформацій – релаксація
деформацій та залишкових напружень в твердих тілах за невисоких
температур відбувається досить повільно, і, як наслідок, речовина, яка
піддається дії механічної сили, деякий час володіє «надлишковою» енергією;
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викривлення кристалічної ґратки речовини, що є причиною
виникнення точкових дефектів та лінійних дислокацій з відповідним запасом
«надлишкової» енергії;
порушення цілісності речовини, що спричиняє розрив хімічних
зв’язків – утворені при цьому нескомпенсовані хімічні зв’язки або вільні
радикали мають запас «надлишкової» енергії;
перегрупування або зміна кристалічної ґратки з відповідною
зміною всіх термодинамічних характеристик речовини та її реакційної
здатності.
Розглядаючи сукупність процесів при диспергуванні, Ребіндер показав,
що робота диспергування складається з робіт пружної деформації,
пластинчастої деформації, розділення на більш дрібні частки та роботи на
надання кінетичної енергії часткам, що діляться. Робота, витрачена на
пластинчасту деформацію, може бути використана на утворення у твердому
тілі різного роду деформацій. З точки зору хімії дефектних кристалів, тверде
тіло, що має концентрацію дефектів, підвищену в порівнянні з рівноважною,
має більш високу реакційну здатність. Зміну енергетичного стану речовини
при його подрібненні називають активацією, тому всяке диспергування
твердого тіла є його активацією.
Механохімічні

реакції

перебігають

як

в

момент

прикладання

механічної сили, так і в процесі релаксації деформацій та напружень, тому
природа структурних змін у твердому тілі пов'язана з енергетичним станом
останнього. Енергія утворених при механохімічній активації спотворень та
дефектів кристалічної ґратки слугує однією із рухомих сил механохімічних
перетворень.
Практичні аспекти механічної активації полягають у можливості
вдосконалення багатьох відомих технологічних процесів, а також створенні
принципово нових шляхів у хімічній промисловій технології. На сьогодні все
ширше розглядається перспективність використання механічних впливів на
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тверду речовину як метод ініціювання фізико-хімічних процесів, у тому
числі, процесів каталізу.
1.4.1. Обладнання для механічної активації каталізаторів
Існує багато типів механічної обробки [134]. Спосіб обробки може бути
безперервним, як, наприклад, гідростатичне стиснення. Набагато частіше
механічна обробка є або дуже коротким актом (наприклад, один удар,
вдавлювання, різання ножем) або складається з імпульсів. Результат обробки
сильно залежить не тільки від загального введення механічної енергії в
зразок, але й від типу обробки. Зокрема, результати безперервного
гідростатичного
відрізняються

стиснення
від

в

індукованих

фізичних

і

стисненням

хімічних
в

процесах

поєднанні

із

дуже
зсувом.

Співвідношення удар/зсув під час обробки може варіюватися в широкому
діапазоні, залежно від типу пристрою, що використовується (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Види механічної обробки різними приладами: I –удар (a –
гранулятор або шаровий млин, b – аттритор; млин тонкого розмолу, c –
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вібраційний млин, d – планетарний млин); II –імпульс (a – контактний млин,
b – струйний млин; вихревий млин; III – зсув (a – вали) [134].
Механохімічні реакції здійснюють на наковальнях Бриджмена, на
вальцях, в аттриторах, дезінтеграторах, в ударних хвилях на млинах різної
конструкції [135-138]. Найпопулярнішим апаратом в механохімії є млин [136,
138]. Для одержання ультрадисперсних каталізаторів використовують, в
основному, планетарні, шарові і вібраційни млини [135, 139], наприклад,
планетарні млини М-3, ПМ-1 з горизонтальною віссю обертання і різні
модифікації млинів «Fritsch», «Retsch», SPEX, АГО-2 з вертикальною віссю
обертання [135, 139]. Більшість досліджень, що здійснюються в таких
апаратах, присвячено оптимізації стадії подрібнення з метою одержання
максимальної поверхні твердої речовини з мінімальними затратами енергії.
Середній розмір часток при розмелі становить від 5 до 200 нм [139].
Останніми роками збільшилась кількість робіт, присвячених використанню
млина для механохімічної активації каталізаторів, дослідженню механіки,
фізики і хімії цих процесів [133-154]. Цікаво, що існуюча апаратура дозволяє
одночасно з механоактивацією каталізатора здійснювати каталітичні реакції
[155-161, 131-133, 162, 163].
1.4.2. Механічна обробка як спосіб активації каталізатора
Роботи,

присвячені

вивченню

впливу

механічної

обробки

на

каталізатори, можна розділити на три групи: синтез каталітичних систем;
вплив міханохімічної

активації на каталітичні властивості речовин;

проведення каталітичних реакцій в умовах міханохімічної активації.
В роботах [133, 134, 136, 137, 139] наголошується на ефективності
механохімічної обробки як способу одержання простих і складних оксидних
каталізаторів.

Останніми

роками

великих

успіхів

досягнуто

в

механохімічному синтезі нанорозмірних (10 – 50 нм) прекурсорів складних
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оксидів – перовскітів (наприклад, LaCoO3, LaMnO3, LSGM та ін.), які
використовуються як каталізатори й провідні мембрани. Такий синтез
проводили шляхом механохімічної обробки суміші простих оксидів [133,
137, 143]. Перовскіти, одержані механохімічним способом, мали питому
поверхню вищу, ніж аналогічні системи, одержані за традиційною
керамічною технологією, але близьку до каталізаторів, одержаних методом
співосадження

[143].

Механохімічна

активація

дозволила

знизити

температуру утворення відповідних перовскітів на 250-300 К.
Механохімічним синтезом складних каталізаторів V2O5/TiO2 та
V2O5/MoO3 з вихідних оксидів одержано гомогенні системи без відновлення
основних компонентів, які мали підвищену активність в окисненні
вуглеводнів і дозволили знизити температуру реакції окиснення бензолу на
50–60 оС [144].
Є

приклади

одержання

шляхом

механоактивації

нанесених

каталізаторів. Так, обробка суміші металічного нікелю і кварцу в
вібраційному млині сприяє утворенню нанесеного каталізатора Ni/кварц, що
дозволяє досягти високої швидкості гідрування бензолу [147]. Підвищення
каталітичної активності автори [147] пояснюють деформацією кристалічної
ґратки нанесеного Ni.
Механохімічна технологія синтезу ультрадисперсних каталізаторів,
сутність якої полягає у зміні фізичних і хімічних властивостей матеріалу під
дією механічної енергії, є простою апаратурно, енергозберігаючою і
екологічно чистою, позбавленою таких недоліків традиційних методів
одержання каталізаторів (золь-гель метод, співосадження) як значні витрати
реактивів та необхідність очищення значних об’ємів стічних вод [153, 155,
158, 159, 164, 165].
Вплив механічної обробки на каталітичні властивості оксидних систем
уперше був виявлений при дослідженні каталітичної активності оксиду
свинцю в реакції розкладання пероксиду водню в залежності від часу
обробки в шаровому млині [166]. Пізніше було досліджено вплив часу
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механохімічної обробки на активність оксидів V2О5, Fe2О3 і Fe3О4 в реакції
окиснення двооксиду сірки [167, 168]. На залежності каталітичної активності
оксиду ванадію від часу обробки спостерігали два максимуми, а на
відповідних залежностях активності обох оксидів заліза – один максимум.
Автори [167, 168] пов’язують результати зростанням каталітичної активності
лише зі спотворенням кристалічної ґратки, а не зі зміною питомої поверхні в
процесі механообробки. Проте на користь значущості зростання питомої
поверхні при механоактивації вказує зростання адсорбційної ємності до
двооксиду сірки та сірководню механохімічно оброблених оксидів ванадію та
заліза

з

закономірністю,

симбатною

зміні

каталітичної

активності

відповідних оксидів.
Досліджено вплив механічної активації оксидів заліза на перебіг
реакцій окиснення і парової конверсії СО [133, 147]. Залежності активності
Fe2О3 в обох реакціях від часу обробки мають екстремальний характер, а для
Fe3О4 – описуються кривою з насиченням. Fe3О4, що зазнав механохімічної
обробки, є активнішим, аніж промисловий каталізатор парової конверсії СО.
В роботі [143] підвищення питомої каталітичної активності α-Fe2О3 в реакції
окиснення СО після механічної активації пов’язують з лінійним зростанням
протяжності дефектів структури каталізатора. Деформацію кристалів V2О5 і
МоО3 та утворення відновлених фаз каталізаторів, що супроводжувалось
підвищенням активності й селективності оксидів в реакціях окиснення
вуглеводнів [144] та етанолу [145], спостерігали в залежності від
механохімічної обробки каталізатора в різних середовищах. Механоактивація
нанесених на силікагель оксидів хрому, ванадію та молібдену, здійснена в
різних середовищах у вібромлині, підвищує їх каталітичну активність в
реакціях полімеризації етилену, метатезису пропілену та окиснення метану
до формальдегіду [133].
Експериментальна залежність питомої каталітичної активності від
концентрації дефектів, утворених при механообробці каталізатора, знайдена
в роботах [169–172]. Розупорядкуванням кристалічної ґратки кристалів MgO,
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GeO2, SnO2 при механообробці пояснюється зміна реакційної здатності, у
тому числі, каталітичної активності, в роботах Бутягина [153].
Механохімічна обробка здатна змінювати селективність сумішевих
оксидних каталізаторів за рахунок зміни співвідношення кристалічних
граток, що володіють різними каталітичними властивостями [150]. Зростання
селективності каталізаторів при міханохімічної активації пов’язане зі
зростанням кількості й активності центрів, відповідальних за перебіг
основної реакції і зниження концентрації і активності центрів перебігу
побічних реакцій.
Іноді механічна обробка знижує каталітичну активність. До таких
реакцій належить, наприклад, зниження активності механооброблених
оксидів кобальту в реакції окиснення бутану [173], яке пояснюють
вилученням надлишкового кисню, та заліза (III), що пояснюють зникненням
поверхневих і приповерхневих дефектів з локальною симетрією шпінелі при
механообробці [171].
Вплив механообробки на активність мідьвмісних каталізаторів був
описаний авторами [161, 162, 164] при дослідженні механохімічних реакцій,
які виникають в каталізаторі Cu/ZnO при його механічному розмолі.
Обґрунтовані докази структурних порушень при механоактивації
оксидів подано в роботах [148, 149]. Причиною того, що при активації
оксиду міді в планетарному млині протягом кількох секунд питома
швидкість окиснення бутану підвищувалась у 2-5 разів, автори вважають
структурні порушення у приповерхневому шарі та збільшення поверхневої
концентрації іонів міді, які є центрами хемосорбції.
1.4.3. Каталітичні реакції в умовах механохімічної активації
Зниження енергії активації є фундаментальним принципом каталізу.
Відомо, що швидкість хімічних реакцій збільшується за рахунок підвищення
температури процесу. З іншого боку, затосування механічного навантаження
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також може збільшувати швидкість реакції. Наприклад, за даними [131],
енергія активації термохімічної реакції отримання оксиду заліза з заліза і
кисню становить 54 кДж / моль, а при механічній обробці енергія активації
становить лише 0,7 кДж / моль. В цьому випадку температура тертя не
збільшується

до

значень,

необхідних

для

ініціювання

статичного

(термохімічного) процесу окиснення. Зазвичай, щоб ініціювати гетерогенний
каталітичний процес, потрібно доставити деяку кількість тепла для
подолання енергетичного бар'єру активації. В основному, для цього потрібно
підвищити температуру системи понад 200 °C. Температурні сплески, які
виникають при використанні механічного навантаження на каталітичну
систему, є короткоживучими, тому, як наслідок, ініціювати трибохімічні
реакції під впливом тепла неможливо. Передбачається, що сплески
температури можуть бути виражені у вигляді термоелектронної емісії [174].
Каталіз, що відбувається одночасно з механічною дією на каталізатор і
реагенти, в науковій літературі називають “механохімічним каталізом” або
трибокаталізом [133, 136, 158]. У трибохімічних реакціях низькоенергетичні
електрони (екзоелектрони), що випускаються в процесі тертя, можуть
ініціювати реакцію. Трибокаталітичні реакції при підвищених температурах
слід розглядати як каталітичні реакції, що ініційовані теплом та посилюються
дією трибоелектронів, що випускаються при механічному навантаженні.
Зазначено, що в разі чистого трибокаталітичного процесу реакцію ініціюють
тільки електрони.
З точки зору механізму реакції, каталітичні процеси та типові
трибохімічні реакції можуть бути пов'язані однією і тією ж рушійною силою
- керованою дією низькоенергетичних електронів. Гетерогенні каталітичні
процеси можуть бути ініційовані термічно емітованими електронами.
На основі даних порівняльних досліджень активностей механічно
обробленого платинового каталізатора з термічно обробленим показано, що
трибокаталітичний

процес

є

типовою

каталітичною

реакцією,

яка

посилюється дією трибоелектронів, утворених в досліджуваній системі [174].
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Для доказу пропонованого механізму з залученням екзоелектронів, автори
[175]

об’єднують

трибокаталітичні

дослідження

з

вимірюванням

трибоелектронів.
Для того, щоб відбувся каталітичний процес, повинна бути хімічна
взаємодія між каталізатором і системою реагент-продукт, проте ця взаємодія
не має змінити хімічну природу каталізатора, за винятком поверхні.
Відповідно, специфічні поверхнево-активні ділянки стають предметом
особливого значення.
Ультрадисперсні каталізатори, одержані як механохімічним, так і
іншими методами, мають тенденцію в процесі експлуатації втрачати
активність і селективність через агрегацію наночасток та анігіляцію дефектів
[133–137]. При постійній механічній активації каталізатора має місце
безперервне

його

диспергування,

що

супроводжується

відновленням

активної поверхні з утворенням дефектів структури та зниженням енергії
активації адсорбованих на них реагентів. Останнє є благоприємним для
здійснення каталітичних реакцій безпосередньо в умовах механоактивації
каталізатора.

Додатковою

перевагою

суміщення

механообробки

й

каталітичної реакції є те, що під час механообробки має місце також і
регенерація каталізатора – поверхня його звільнюється від твердих
відкладень і коксу [162, 163].
Головною перевагою механохімічнго каталізу є можливість суміщення
механохімічної активації каталізатора і каталітичних реакцій в одному
реакторі, яке дозволяє одночасно здійснити утворення дрібнодисперсних
часток, активацію їх поверхні, активацію реагентів та хімічну реакцію.
Інтерес до здійснення каталітичних реакцій безпосередньо “in situ” в умовах
механоактивації каталізатора з’явився ще в 60–70-ті роки минулого століття
[176–177]. Це синтез аміаку при обробці каталізатора часточками карборунду
в струменевому або шаровому [178] млині, гідрування бензолу на нікелі та
етилену на залізі в вібромлині [177]. Для прискорення реакцій гідрування до
реакційного об’єму вводили тіла з високою твердістю, зокрема, корунд.
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Цікаво, що гідрування бензолу в умовах механоактивації перебігало навіть у
присутності тіофену як каталітичної отрути [178]. Перелічені реакції
здійснюються з високими ступенями перетворення вже при кімнатній
температурі. Енергія активації окиснення SO2 на оксиді ванадію в интервалі
температур 623–773 К в умовах міханохімічної активації становить 20,93
кДж/моль [176], що значно менше, ніж при традиційному каталізі (133,98 –
142,35 кДж/моль) [132].
Як різновид механохімічного каталізу Глікіним М.А. запропонований
“аерозольний нанокаталіз” (Aerosol nanoсatalysis - AnC) [156-158], який
охоплює газофазні процеси і використовується у двох варіантах – у
псевдозрідженому (AnCFB – Aerosol nanoсatalysis with Fluidized Bed) та
віброзрідженому (AnCVB – Aerosol nanoсatalysis with Vibrating Bed) шарі, що
відрізняються конструкцією реактора, способом подачі сировини та
механічної активації каталізатора інертними дрібними твердими тілами.
В роботах [156–158] відзначається, що у газофазному просторі
механохімічного каталітичного реактора разом з інертними тілами розміром
1–1,2 мм присутні частки каталізатора розміром 8–100 нм, хоча розподіл
часток каталізатора за розмірами не з’ясовано. Автори вважають, що
аерозоль з часток каталізатора створює в об’ємі реактора квазіструктуру.
Відстань між наночастками каталізатора розглядається як характеристика,
аналогічна пористій структурі класичного каталізатора.
Повідомляється

про

низьку енергію

активації

реагентів

(1–30

кДж/моль) в умовах AnCFB [158]. Досліджено перебіг газофазних реакцій:
окиснення оцтової кислоти в аерозолі Fe2O3 та на кращих нанесених
каталізаторах (Pt/γ-Al2O3; CuCrO4/γ-Al2O3); реакції вінілювання оцтової
кислоти ацетиленом з утворенням вінілацетату у присутності механічної
суміші ацетату плюмбуму і активованого вугілля та промислового
каталізатора на носії того ж складу [158]. Зазначається, що швидкість цих
реакцій в розрахунку на масу каталізатора у варіанті AnCFB зростає у 104–
105 разів у порівнянні з каталізатором на носії, а маса каталізатора в
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розрахунку на одиницю об’єму реактора знижується до 4–10 г/м3. Втім,
зазначені показники ефективності каталітичних процесів в роботах [158]
можуть бути завищені через те, що всі розрахунки віднесені до маси
каталізатора в аерозолі, а маса каталізатора, адгезованого на інертному
подрібнюючому матеріалі, не враховувалась.
Таким чином, варіюючи технологічне обладнання, способи механічної
обробки каталізатора, характер та інтенсивність механічних дій, природу
подрібнюючого матеріалу, можна впливати на властивості каталізаторів,
регулювати їх активність і селективність.
1.5. Заключення і постановка задачі
Масштабне виробництво метанолу та багаторічні дослідження сприяли
досягненню успіхів в науковому пошуку шляхів підвищення активності,
селективності використовуваних каталізаторів. Мідь-цинк-алюмооксидні
каталізатори проявляють свою високу активність в умовах підвищеного
тиску, що лежить в основі капітальних затрат на здійснення процесу синтезу
метанолу в промислових масштабах. Серед робіт, які ведуться в напрямку
досліджень альтернативних методів впливу на активність каталізаторів,
значне місце посідає метод механохімічної активації. В основі підвищення
каталітичної активності лежать закономірності механохімічних перетворень,
які визначаються ступенем упорядкованості структури, процесами її
релаксації з вивільненням енергії, тощо. Відмічено, що в цілому утворення
свіжих поверхонь механічним шляхом – один із можливих і практично
доступних

способів

регенерації

відпрацьованих

каталізаторів,

які

дезактивуються різними відкладеннями, в тому числі, коксу.
Таким чином, у 1-му розділі:
−

проаналізовано історичний розвиток і сучасний стан процесу

одержання метанолу;
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−

розглянуто будову класичного каталізатора синтезу метанолу та

вплив дефектної структури цього каталізатора на його активність;
−

зроблено критичний аналіз сучасних поглядів на механізм

реакцій гідрогенізації оксидів вуглецю в метанол;
−

показано актуальність і перспективність методів механоактивації

гетерогенних каталізаторів, які дозволяють значно підвищити практичний
вихід

цільового

продукту,

а

також

пом’якшити

умови

здійснення

каталітичного процесу;
−

представлено огляд існуючих методів механохімічної активації

твердих тіл та зроблено аналіз можливості їх використання в гетерогенному
каталізу і, зокрема, в підвищенні ефективності процесу одержання метанолу
на мідь-цинк-алюмооксидному каталізаторі.
Виконаний аналіз літератури за темою дозволив сформулювати мету та
задачі дослідження, викладені у вступі.

41

РОЗДІЛ 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОРИСТАНИХ МАТЕРІАЛІВ І
РЕАГЕНТІВ.
МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Характеристика використаних матеріалів і реагентів
Для

приготування

вихідних

сумішей

СО/Н2

різного

складу

використовували водень технічний стиснений (99,99% – ДСТУ 2655-94),
монооксид вуглецю стиснений виробництва АТ “Алвіго” (м. Сєвєродонецьк,
Україна) та газоподібний двооксид вуглецю (99,9 % – ДСТУ 4817:2007).
Дослідження

конверсії

синтез-газу

в

метанол

здійснювали

в

присутності промислового каталізатора синтезу метанолу СНМ-У (Україна),
вихідні фізико-хімічні характеристики якого подані в табл. 2.1 [180].
Таблиця 2.1
Фізико-хімічні властивості каталізатора СНМ-У [180]
Показник
Насипна густина, кг/дм3

Норма
1,1–1,5

Розмір таблеток, мм:
діаметр

5,0 ± 0,5

висота

5,0 ± 1,0

Механічна міцність на роздавлювання по утворюваній в
статичних умовах, МПа,
середня

не нижче 2,5

мінімальна

не нижче 1,2

Масова частка CuO, мас. %

50,0-56,0

Масова частка ZnO, мас. %

24,0-28,0

Масова частка Al2O3, мас. %

4,8-6,2
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Продовження таблиці 2.1
Показник

Норма

Масова частка Fe2O3, мас. %

не більше 0,07

Масова частка Na2O, мас. %

не більше 0,05

Втрати при прожарюванні

не більше 18

2.2. Установка для дослідження процесу перебігу реакції
конверсії синтез-газу за атмосферного тиску
Дослідження здійснювали на лабораторній установці з безградієнтним
віброреактором, схема якої наведена на рис. 1.
Основний елемент установки – віброреактор (1) – циліндричний апарат
ємністю 40 мл, виготовлений із нержавіючої сталі, розміщений в
електропідігрівачі (4). Під дією генератора частотних коливань (5)
віброреактор здійснює зворотно-поступальні рухи у вертикальній площині,
що забезпечує перебування досліджуваної каталітичної системи в умовах,
близьких

до

досліджуваної

умов

ідеального

каталітичної

змішування

системи).

(віброзріджений

Металопорошковий

стан

фільтр

з

нержавіючої сталі (3) запобігає виносу часток твердої фази з реактора. На
виході з реактора в посудині Дьюара з охолоджуючою сумішшю встановлені
уловлювачі рідких продуктів синтезу (10, 11) з диметилформамідом
виробництва фірми “Мерк”. Газові та рідкі продукти реакції аналізували
методом газової хроматографії.
Віброреактор (1) на 50% об’єму заповнювали каталітичною системою
(каталізатор, адгезований на поверхні інертного диспергуючого матеріалу).
В якості інертного диспергуючого матеріалу використовували склокерамічні кульки діаметром 1–1,2 мм з різною морфологією поверхні –
комерційний матеріал з однорідною гладкою поверхнею (немодифіковані
кульки) та той же матеріал з неоднорідною шорсткою поверхнею, яка
утворилася після його обробки розчином фтористого амонію (модифіковані
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кульки). У ряді експериментів до каталітичної системи вносили додаткову
наважку дрібнодисперсного каталізатора в кількості 0,1% від загальної маси
завантаженого каталізатора.

Рис. 2.1. Принципова схема лабораторної установки для дослідження
конверсії синтез-газу: 1 – безградієнтний віброреактор; 2 – каталітична
система, яка являє собою каталізатор, нанесений на інертні скло-керамічні
кульки; 3 – фільтр; 4 – піч реактора; 5 – генератор частотних коливань, 6 –
термопара; 7 – елекромангіт; 8 – насос; 9 – ємності з синтез-газом; 10 –
уловлювач з розчинником; 11 – охолоджуюча суміш; 12 – блок нагріву печі
реактора; 13 – блок контролю температури; 14 – балон з воднем; 15 – балон з
синтез-газом; 16 – балон з інертним газом (Ar); 17 – балон з двооксидом
вуглецю; 18 – скидання газу.
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Порівняльні дослідження гранульованого промислового каталізатора
(розмір гранул 0,4–0,6 мм) здійснювали в стаціонарному шарі трубчастого
реактора з нержавіючої сталі, яким у цьому випадку було замінено
віброреактор у лабораторній установці, зображеній на рис. 2.1. Загальна маса
досліджуваного каталізатора в обох випадках становила 0,9–1,2 г.
Конверсію синтез-газу досліджували за атмосферного тиску в діапазоні
температур 160 – 280 °С в статично-циркуляційному режимі. Газову суміш
водню та монооксиду вуглецю з мольним співвідношенням Н2/СО 1,8/1 або
4/1 з добавкою двооксиду вуглецю (4 %, об.) або без нього подавали в
реактор згори вниз. Циркуляцію газу з неконденсованими продуктами
здійснювали за допомогою перистальтичного насосу типу LDIPLS-301 (8).
Об’ємна швидкість циркуляції становила 6000 – 16000 год–1, кратність
циркуляції – 30 – 80, що, за [181], забезпечує перебіг реакцій в
безградієнтних умовах.
2.3. Відновлення каталізатора
Каталізатор

перед

початком

вимірювань

відновлювали

за

атмосферного тиску в потоці суміші H2/Ar (30% Н2) об’ємною швидкістю 103
год–1 з поступовим підвищенням температури до 150 °С зі швидкістю 40–
50°С/год., витримували 1 годину за цієї температури, після чого суміш H2/Ar
заміняли робочою сумішшю і продовжували нагрівання (20–30 °С/год) до
240 °С. Для стабілізації активності каталізатора здійснювали його стандартну
обробку робочою сумішшю протягом 8 годин за температури 240 °С.
2.4. Методика модифікування поверхні скло-керамічних кульок
Модифікування поверхні скло-керамічних кульок здійснювали з метою
досягнення неоднорідної шорсткої поверхні останніх. Для цього певний
об’єм (5 мл) кульок поміщали в поліпропіленовий стаканчик, додавали 20%-й
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розчин фтористого амонію в об’ємі 20 мл, аби кульки були повністю вкриті
розчином, нагрівали до температури 80 °С на водяній бані та витримували за
цієї температури 2 години. Потім кульки ретельно (15–20 разів) відмивали
від залишків фториду амонію гарячою дистильованою водою, висушували та
використовували за призначенням.
2.5. Методика механічної обробки каталізатора
2.5.1. Механообробка до початку каталітичної реакції
Гранульований промисловий каталізатор розтирали в ступці до
однорідного стану протягом 1 години. Певну наважку отриманого порошку
фракцією ≈ 100-200 мкм наносили на інертний носій – скло-керамічні кульки
діаметром 1,0-1,2 мм, який в подальшому виконував функцію диспергуючого
матеріалу.
Перед нанесенням порошку каталізатора на поверхню диспергуючого
матеріалу, перш за все, було підготовлено поверхню скло-керамічних кульок
до адгезії на них каталізатора. Для цього визначений об’єм скляних кульок
розміром 1,0 – 1,2 мм струшували в лабораторному ситі з діаметром отворів
0,4 – 0,6 мм протягом 30 хвилин для видалення нестандартних домішок та
шліфування поверхні кульок. Відшліфовані кульки розміщали в скляній
ємності, додавали наважку порошку каталізатора, закривали корком і
проводили нанесення порошку на кульки шляхом механічного струшування
протягом 1 години. Потім каталітичну систему виймали з колби, просіювали
крізь сито для видалення частини каталізатора, яка не адгезувала на кульках,
та зважували, чим встановлювали масу каталізатора, нанесеного при
струшуванні системи. Підготовлену систему каталізатор – інертний носій
загружали в лабораторний реактор, всередину якого знову додавали певну
наважку розтертого каталізатора, та струшували систему за робочих
температур в умовах вібрації реактора для отримання максимальної адгезії
каталізатора

на

інертній

основі.

Після

цього

каталітичну

систему
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вивантажували з реактора, відсіювали неадгезований каталізатор та
зважували його. Процес повторювали доти, доки маса відсіяного каталізатора
не дорівнювалась масі каталізатора, доданого до реактора.
Підготовлену каталітичну систему з диспергуючим матеріалом та
каталізатором на ньому використовували для здійснення каталітичних
експериментів.

Для

дослідження

впливу

механохімічної

активації

каталізатора in situ в реакційному середовищі створювали аерозоль
каталізатора, наважку якого додатково вносили в простір віброреактора з
каталітичною системою. Маса такої добавки каталізатора становила 0,1 мас.
% від загальної його маси.
По

завершенні

каталітичних

досліджень

каталітичну

систему

вивантажували та зважували для контролю кількості каталізатора на кульках.
Паралельно визначали концентрацію каталізатора аналітичним методом.
2.5.2. Механообробка каталізатора в процесі каталітичної реакції
(in situ)
Каталітичну систему, підготовлену способом, викладеним в розд. 2.5.1,
завантажували в реактор, вносили до нього додаткову наважку каталізатора
(0,1 % від загальної маси нанесеного каталізатора) та починали вести
експериментальні дослідження: відновлення, вихід на стабільний режим,
після чого включали вібрацію реактора з певною частотою.
2.6. Методика аналітичного визначення маси нанесеного на інертну
основу каталізатора після здійснення каталітичної реакції
Для одержання коректних результатів каталітичних досліджень масу
нанесеного каталізатора уточнювали аналітичним методом. Для цього
наважку каталітичної системи (1 г) після здійснення каталітичного
експерименту поміщали в колбу, заливали 10 мл суміші концентрованих
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кислот – азотної та соляної – в обємному співвідношенні 1/3, витримували у
розчині протягом 2-х годин. Після розчинення нанесеного каталізатора
кульки відмивали гарячою водою, висушували та зважували. За різницею у
вазі визначали масу нанесеного на кульки каталізатора.
2.7. Визначення питомої поверхні каталізатора за методом теплової
десорбції аргону
Для визначення питомої поверхні каталізатора використано метод
теплової десорбції [182, 183]. Метод базується на газохроматографічному
визначенні кількості аргону або азоту, адсорбованого поверхнею зразка з
газової суміші (гелій з добавкою аргону або азоту) за температури рідкого
азоту. Результатом вимірювання є зміна теплопровідності газового потоку.
У дисертаційній роботі застосовано порівняльний метод теплової
десорбції аргону. Як зразки порівняння використовували γ-оксид алюмінію з
відомою питомою поверхнею (7–12 м2/г). Газом-носієм слугував гелій, вміст
аргону в суміші становив 20 %. Вимірювання здійснювали на хроматографі
“Хром-5” з катарометром. Наважка досліджуваного зразка становила 1–2 г,
швидкість потоку газової суміші – 30 мл/хв. Розрахунок результатів
вимірювань здійснювався за десорбційними піками на хроматограмі.
2.8. Метод скануючої електронної мікроскопії в дослідженні
приповерхневої структури каталізатора
Дослідження проводились на скануючому електронному мікроскопі
ZEISS EVO-MA-10 виробництва німецької фірми «Carl Zeiss» та скануючому
електронному мікроскопі JSM-6490 виробництва японської фірми “JEOL”.
Останній оснащений енергодисперсійним спектрометром для дослідження
хімічного складу поверхні.
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Принцип методу скануючої електронної мікроскопії (СЕМ) полягає у
застосуванні електронної лінзи для фокусування електронного пучка дуже
малих розмірів (не перевищує декількох десятків нм) (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Схема скануючого електронного мікроскопа [184]: 1 –
джерело електронів; 2 – система прискорювальна; 3 – лінза магнітна; 4 –
навої, що відхиляють пучок; 5 – зразок; 6 – детектор відбитих електронів; 7 –
детектор кільцевий; 8 – аналізатор.
Цим пучком безупинно сканується певна ділянка зразка. Електричний
сигнал,

що

виникає

при

бомбардуванні

об'єкта

електронами,

використовується для формування зображення на екрані електроннопроменевої трубки, розгортка якої синхронізована з системою відхилення
електронного пучка.
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Збільшення в цьому випадку розглядається як співвідношення розміру
зображення на екрані до розміру області зразка, що сканується. Це більшення
становить від ×1*10 до ×1*10 млн. Оскільки в методі СЕМ використовують
фокусуючі лінзи, то метод дозволяє досліджувати так звані "масивні" зразки.
Електрони, що йдуть від джерела, прискорюються й фокусуються у
вузький пучок на зразку. Цей пучок переміщується по поверхні зразка за
допомогою індукційних навоїв, що відхиляють пучок зі зміною напруги на
обмотці. Детектори, розташовані над зразком, реєструють рентгенівське
випромінювання, вторинні й відбиті електрони. Електрони, що пройшли
крізь тонкий зразок, реєструються кільцевим детектором або, пройшовши
крізь

енергетичний

аналізатор,

використовуються

для

формування

зображення на екрані.
Мікроскоп дозволяє отримувати зображення поверхні об’єкта з
високою просторовою чутливістю (до 0,4 нанометри), великою глибиною
чіткості.
2.9. Визначення складу каталізатора рентгенофлуоресцентним
методом
Прецизійний рентгенофлуоресцентний аналізатор «EXPERT 3L»,
модель U168 призначений для прямого оперативного безруйнівного
вимірювання масової частки (%) хімічних елементів в зразках.
Вимірювання проводяться методом неруйнівного енергодисперсного
рентгенофлуоресцентного аналізу без використання допоміжних емпіричних
градуювань. Застосування аналізатора не потребує розробки спеціальних
методик проведення аналізу [185]. Результатом вимірювань є таблиця
виявлених елементів і їх масових часток. Метрологічні характеристики
підтверджуються Держстандартом при метрологічній атестації кожного
аналізатора.
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Опис роботи аналізатора.
Досліджуваний зразок розміщують в вимірювальну камеру блоку
вимірювань. В камері при закритій кришці проба піддається рентгенівському
опроміненню, яке генерується пристроєм рентгенівського опромінення.
Вторинні випромінювання атомів зразку, що виникають, пройшовши крізь
колімаційну систему, реєструються детектором з підсилювачем, який
перетворює енергію фотона в електричний сигнал, амплітуда якого
пропорційна енергії фотона.
Сформовані імпульси сортуються по амплітудам шляхом цифрового
кодування

в

спектрометричному

аналого-цифровому

перетворювачі.

Отримані коди накопичуються в часі вимірювання (експозиції) в буфері,
формуючи вихідний спектр досліджуваного зразка.
Після закінчення експозиції накопичений спектр завантажується із
буфера накопичення в буфер обробки. За допомогою встановленого на
жорсткий

диск

комп’ютера

програмно-методичного

забезпечення

виконується повна математична обробка спектру.
2.10. Рентгенофазовий аналіз для визначення фазового складу
каталізатора
Метод дифракції рентгенівських променів дозволяє якісно та кількісно
визначати фазовий склад кристалічних зразків [186, 187]. В основу
рентгенофазового аналізу покладено явище дифракції рентгенівських
променів на кристалічній решітці. Основні переваги рентгенографічного
аналізу полягають в тому, що досліджується саме тверде тіло в незмінному
стані й результатом аналізу є безпосереднє визначення структури речовини
або його складових. Рентгенівські промені досліджують кристал; більш того,
в випадку поліморфних тіл, рентгенівські промені дають можливість
розрізнити окремі модифікації, властиві даній речовині.
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Аналіз зразків каталізатора здійснювали на дифрактометрі MiniFlex 600
(Rigaku,

Японія)

з

використанням

монохроматичного

джерела

випромінювання СuКα (λ=1,5418 Å).
Рентгенівська трубка працювала в режимі: напруга – 40 кВ, струм – 15
мА. Швидкість сканування: 1 – 4/хв, діапазон кутів сканування 2θ: від 10 до
90°.

Інтерпретацію

фазового

складу

проводили

з

використанням

аналітичного програмного забезпечення PDXL-2.
За дифракційними спектрами суміші можлива кількісна оцінка
співвідношення кристалічних фаз, присутніх в досліджуваному зразку.
Співвідношення

інтенсивностей

присутніх

в

конкретному

зразку

кристалічних фаз пропорційно вмісту фаз в ньому.
Дифракційні методи дозволяють помічати найменші зміни в стані
атомної решітки кристала, що не уловлюються іншими методами.
Визначення зв'язку між атомною структурою і властивостями речовини
дозволяє

встановлювати

раціональний

контроль

за

технологічними

процесами, розкривати причини зміни цих властивостей під дією того чи
іншого чинника, дає можливість більш свідомо керувати технологічним
процесом і змінювати його в потрібному напрямку.
2.11. Спектроскопія комбінаційного розсіювання для вивчення
структури поверхні каталізатора
Раманівська
розсіювання)

спектроскопія

вивчає

розсіювання

(спектроскопія
монохроматичного

комбінаційного
світла,

що

супроводжується зміною його частоти [188]. Раманівська спектроскопія –
один з методів коливальної спектроскопії, який не потребує руйнування
зразків для аналізу. Спектри комбінаційного розсіювання світла мають такі
переваги: по-перше, вимірювання виконується у видимій ділянці, що вимагає
використання більш простої вимірювальної апаратури; по-друге, ці спектри є
більш стабільними та активними при тих частотах, на яких інфрачервоний
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спектр не виявляється (і навпаки); по-третє, експериментальні можливості
методу спектроскопії комбінаційного розсіювання не залежать від діапазону
частот досліджуваної смуги, в той час як в інфрачервоних спектрах
розрізнення спектральних ліній значно знижується зі зниженням частоти.
Установка для отримання спектрів комбінаційного розсіювання
складається із джерела випромінювання та фотоелектронного спектрометра.
Спектри

комбінаційного

розсіювання

досліджуваного

каталізатора

реєстрували на потрійному спектрометрі Horiba Jobin-Yvon T64000 (Horiba
Scientific, Франція), обладнаному конфокальним мікроскопом UV-VisibleNIR Olympus BX41 (Японія) та багатоканальним CCD – детектором.
Спектри збуджувались Ar-Kr лазером Spectra Physics Stabilite 2018-RM
потужністю 2,5 W; довжина хвилі збудження: 514 нм.
2.12. Методики аналізу продуктів реакції
2.12.1.

Газохроматографічний

аналіз

вихідної

сировини,

газоподібних продуктів реакції та води
Газохроматографічний аналіз неорганічних газів (Н2, СО, СО2), метану
і води здійснювали на хроматографі “Хром-5” (Чехія) з катарометром. Для
аналізу легких газів використано колонку з нержавіючої сталі довжиною
1,5 м та внутрішнім діаметром 3 мм, заповнену сорбентом: активоване
вугілля марки СКТ фракцією 0,25–0,50 мм, просочене 10 %-ним розчином
NiSO4. Газ-носій – аргон, витрати якого становили 20 мл/хв. Температура
термостату колонок і детектора – 100 °С, температура випаровувача – 120 °С,
cила струму детектору – 40 мА. Газову пробу вводили в хроматографічну
колонку крізь калібровану петлю за допомогою крану-дозатора. Об’єм проби
становив 0,20 мл.
Воду в рідких пробах аналізували на колонці довжиною 1,5 м та
внутрішнім

діаметром

3

мм,

заповненій

сорбентом:

20

%

ПЕГА

(поліетиленглікольадипінату ), нанесене на полімерний сорбент Полісорб – 1
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з використанням в якості газу-носія водню. Сила струму детектора: 80 мА.
Температура термостату колонок: 100 °С, детектора: 120 °С, випаровувача:
150 °С. Об’єм рідкої проби: 1 мкл.
Обробку результатів аналізу в обох випадках

здійснювали

з

використанням методу абсолютного градуювання.
Газохроматографічний

2.12.2.

аналіз

органічних

продуктів

гідрогенізації
Аналіз органічних продуктів реакції, сорбованих в уловлювачі з
диметилформамідом за температури – 15

о

С, здійснювався методом

газорідинної хроматографії на хроматографі “Agilent Technologies 7890А”
(США) з полум’яно-іонізаційним детектором з використанням кварцової
капілярної колонки довжиною 25 м і внутрішнім діаметром 0,320 мм з
практично

неполярною

нерухомою

фазою

НР-5

(5%

феніл-,

95%

метилполісилоксану) у комбінованому температурному режимі (ізотермічний
– 10 хвилин при 40 оС, далі програмування температури від 40 до 250 оС зі
швидкістю 5 град/хв. Проби вводились в колонку мікрошприцем місткістю
10,0 мкл. Умови газохроматографічного аналізу наведено нижче.
Таблиця 2.2.
Умови

газохроматографічного

аналізу

цільових

органічних

продуктів реакції на хроматографі “Agilent Technologies 7890А”
Параметри аналізу
Температура колонки, оС

Показник
40 оС – 10 хв.; 40 – 250оС –
нагрів 5о/хв., 250оС – 1 хв.

Температура випарника, оС

250

Температура детектора, оС

200
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Продовження таблиці 2.2.
Газ-носій

Гелій

Витрати газу-носія (Не), мл/хв.

2,0

Витрати допоміжного газу (Не),

20,0

мл/хв.
Розподіл потоку Не (потік/скид)

1/100

Витрати водню, мл/хв.

30

Витрати повітря, мл/хв.

300

Об’єм рідкої проби, мкл

0,2

Обробка результатів

Аналітична програма
СhemStation
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РОЗДІЛ 3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ
МЕХАНОАКТИВАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО
МІДЬ-ЦИНК-АЛЮМООКСИДНОГО КАТАЛІЗАТОРА СНМ-У
НА ЙОГО ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
ТА АКТИВНІСТЬ В РЕАКЦІЇ ОДЕРЖАННЯ МЕТАНОЛУ
Активація гетерогенних каталізаторів є одним із шляхів підвищення
ефективності каталітичних реакцій через вирішення одного із основних
завдань гетерогенного каталізу – підвищення концентрації реакційно здатних
центрів на поверхні твердої речовини – каталізатора. До сьогоднішніх часів
ведуться роботи по дослідженню впливу дії різних змінних чинників –
температури, тиску, різних промоторів, протонного струму тощо на
активність, зміну властивостей каталізаторів, продуктивність технологічних
процесів, механізм реакцій та кінетичні закономірності [189 – 191]. Одним із
альтернативних

способів

підвищення

активності

каталізаторів,

за

літературними даними, може бути використання сили механічної дії [192 –
198].
Механічна активація каталізатора може внести суттєвий вклад у
вирішення питання регенерації поверхні каталізатора й звільнення її від
твердих відкладень та коксу [194, 195]. З погляду на це, актуальності набуває
дослідження впливу механічного навантаження на стан та реакційну
здатність гетерогенних каталізаторів та механізм їх взаємодії з реагентами.
Незважаючи на велику кількість публікацій з цього питання, одностайного
погляду на взаємозв’язок механічної дії на каталізатор з його активністю досі
не знайдено.
В даному розділі викладено основні результати дослідження впливу
механохімічної

активації

промислового

мідь-цинк-алюмооксидного

каталізатора на перебіг конверсії синтез-газу в метанол за атмосферного
тиску. Механохімічну активацію каталізатора здійснювали двома способами:
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1) дією на каталізатор сили механічного зсуву до початку каталітичної
реакції;
2) дією сили механічного удару безпосередньо в процесі реакції
(in situ).
Каталітичні властивості механообробленого каталізатора визначали за
результатами

досліджень,

здійснених

на

лабораторній

установці

з

порівнянні

з

безградієнтним віброреактором, схема якої подана на рис.2.1.
Активність
гранульованим

механоактивованого
промисловим

каталізатора

оцінювали

за

в

результатами

його

продуктивності та питомої каталітичної активності в реакції одержання
метанолу із синтез-газу, ефективність процесу – за значеннями конверсії
вихідної сировини за вуглецем та селективності за цільовими продуктами в
залежності від температури.
За продуктивність механоактивованого каталізатора було взято
кількість метанолу, утвореного на 1 г каталізатора за 1 годину.
Питому каталітичну активність механоактивованого каталізатора
приймали за його продуктивність, віднесену до одиниці поверхні твердого
каталізатора.
Конверсію вихідної сировини розраховували за кількістю вуглецю у
складі синтез-газу (СО/Н2), який було витрачено на утворення цільового
(СН3ОН) та побічних продуктів реакції (СН4, СО2, С2Н5ОН).
Селективність процесу конверсії синтез-газу оцінювали за кількістю
цільового продукту, утвореного по відношенню до кількості всіх продуктів
(цільового та побічних) в розрахунку на 1 грам каталізатра за 1 годину.
Загальну продуктивність каталітичної системи розраховували за сумою
значень продуктивностей каталізатора, механохімічно активованого двома
способами – дією механчного зсуву до початку каталітичної реакції та дією
сили механічного удару безпосередньо в процесі реакції (in situ).
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3.1.

Термодинамічний

розрахунок

мольного

співвідношення

компонентів в реакції конверсії синтез-газу
Результуюча реакція конверсії синтез-газу в метанол має вигляд:
СО + 2Н2 ⇔ СН3ОН.

(3.1)

Стандартна енергія Гіббса хімічної реакції пропорційна значенню
константи рівноваги реакції:
∆ G = - RT ln K

(3.2), де

∆ G – стандартна енергія Гіббса реакції,
K – констатнта рівноваги хімічної реакції,
T – температура реакції,
R – стала Больцмана.
K може бути виражена через парціальні тиски реагентів рі, моляльність
сі або мольну долю хі компонентів у рівноважній суміші:
Kp = [pcC pdD / paA pbB]

(3.3),

Kc =[ccC cdD / caA cbB]

(3.4),

Kx =[xcC xdD / xaA xbB]

(3.5),

де рі – парціальні тиски реагентів,
сі – моляльність,
хі – мольна доля,
А, В – реагенти,
С, D – продукти реакції.
В рівняннях 3.3 – 3.5 квадратних скобках – добуток рівноважних
значень парціальних тисків, моляльностей або мольних долей продуктів
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реакції

і

реагентів

в

ступенях,

що

дорівнюють

стехіометричним

коефіцієнтам.
Константи Kp , Kc , Kx пов’язані між собою рівнянням:
Kp = [pcC pdD / paA pbB]рівн. = [xcC xdD / xaA xbB] рівн. pc+d–a–b = Kxpc+d–a–b

(3.6)

Kp = [pcC pdD / paA pbB]рівн. = [ccC cdD / caA cbB] рівн. (RT)c+d–a–b = Kc(RT)c+d–a–b (3.7)
Для реакції (3.1) при загальному тиску газу 1 атм. Kp = Kx
При тиску 1 атм рівняння 3.5 для реакції 3.1 виглядає так:
Kx = [xCН3ОН / xСО x2Н2]

(3.8)

Для теоретичного розрахунку мольної долі компонентів у рівноважній
суміші за атмосферного тиску та різних температур нами були використані
константи рівноваги Kp для реакції 3.1, розраховані М.І.Тьомкіним зі співр.
[199, 200], які враховують асоціацію молекул метанолу у газовій фазі.
Послідовність здійснення розрахунків для газової суміші з мольним
співвідношенням Н2/СО, що дорівнює 4/1, наведена нижче.
Якщо в реакційній суміші з таким співвідношенням реагентів
прореагувало α моль СО, то співвідношення реагентів змінюється, як
показано нижче:
Компонент

Кількість молей
Взято

Мольна доля хі

Прореагув

В рівноважній

компоненту (хі) в

ало

суміші

рівноважній суміші

СО

1

α

1-α

(1 – α)/(5 – 2 α)

Н2

4

2α

4 - 2α

(4 – α)/(5 – 2 α)

СН3ОН

α

α/(5 – 2 α)

Сума

5-2α

1

реагентів
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Враховуючи прийняті позначення, рівняння 3.8 приймає вигляд:

Kx = [xCН3ОН / xСО x2Н2] = [α/(5 – 2 α)] / [ (1 – α) / (5 – 2 α) ] [(4 – 2α)/(5 – 2 α)]2 (3.9)

Рішення цього рівняння відносно перемінної α з використанням
чисельних значень К для температур 200 оС, 250 оС, 300 оС, 350 оС ,
наведених в роботі [199], здійснювалось за програмою Mathcad. Мольна доля
метанолу у рівноважній суміші розраховувалась через одержані значення
αСН3ОН за формулою:
xCН3ОН= α/(5 – 2 α).

(3.10)

Рішенням рівнянь 3.9, 3.10 отримано такі дані:
для температури 200 оС (К = 1,99*10-2): αCН3ОН = 1,3*10-2; xCН3ОН = 2,614*10-3;
для температури 250 оС (К = 1,87*10-3): αCН3ОН = 1,195*10-3; xCН3ОН = 2,39*10-4;
для температури 300 оС (К = 2,59*10-4): αCН3ОН = 1,657*10-4; xCН3ОН= 3,31*10-5;
для температури 350 оС (К = 4,82*10-5): αCН3ОН = 3,085*10-5; xCН3ОН = 6,17*10-6
Мольну долю метанолу виразили в одиницях: мгCН3ОН/мольрівноважної суміші
за рівнянням:
mCН3ОН = xCН3ОН * M xCН3ОН*1000

(3.11),

де М – молекулярна маса метанолу (г/моль),
mCН3ОН – маса метанолу (мг) в одиниці об’єму рівноважної суміші

(3.12)
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Для оцінки рівноважного виходу метанолу в реакції (3.1) та
продуктивності каталізатора розраховували вміст метанолу (сCН3ОН, мг) в
одиниці об’єму (1 л) рівноважної суміші:
сCН3ОН = mCН3ОН / N

(3.13),

де N – число Авогадро, л/моль.
Маса метанолу в загальному об’ємі циркуляційного газу (11 л/год) за 1
годину процесу становить:
mCН3ОН/год. = сCН3ОН*11
що

в

розрахунку

на

(3.14),

одиницю

маси

каталізатора

відповідає

його

продуктивності:
А=mCН3ОН./год.mкат

(3.15)

Розраховані дані зведені в табл. 3.1.
Таблиця 3.1

Температура, оC

Результати розрахунку вмісту метанолу в рівноважній суміші.
Вміст метанолу у рівноважній суміші

Продуктивність

мг/год
мг/мольсуміші

мг/лсуміші

(циркуляція
11 л/год)

мг/год./гкат
(mкат= 0,9 г)

200

83,635

3,734

41,071

45,63412

250

7,65

0,34

3,76

4,175012

300

1,061

0,047

0,521

0,578673

350

0,197

0,009

0,097

0,107731
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Як видно з наведених даних, підвищення температури за постійного
тиску, з термодинамічної точки зору, є неблагоприємним фактором для
перебігу реакції – вихід метанолу з підвищенням температури реакції від 200
до 350 оC зменшується більше, ніж на два порядки.
3.2 Гранульований каталізатор
Нижче

наведено

досліджуваного

зразка

результати

визначення

промислового

елементного

складу

мідь-цинк-алюмооксидного

каталізатора СНМ-У методом рентгенофлуоресцентного аналізу.

Спектр

Елемент

Масова частка, %

Cu

50.040±0.085

Zn

26.450±0.061

Al

2.306±0.122

O

21.146±0.051

Згідно з отриманими даними, масове співвідношення оксидів CuO /
ZnO / Al2O3 у складі каталізатора становить 7,2/3,79/1, а оксидів CuO / ZnO,
відповідно, 1,9/1.
Дослідження

температурної

залежності

показників

каталітичної

активності (продуктивності за метанолом, конверсії за вуглецем та
селективності) гранульованого промислового каталізатора СНМ-У (розмір
гранул 0,4 – 0,6 мм), розміщеного в стаціонарному шарі трубчастого
реактора, за атмосферного тиску представлено на рис. 3.1 та 3.2.
На рис. 3.1 експериментальні значення продуктивності каталізатора за
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метанолом порівнюються з розрахованими з використанням констант
рівноваги, запропонованих М.І. Тьомкіним зі співр. [199, 200], за описаною

Продуктивність, мг/гкат · год

вище формулою.
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Рис. 3.1 Температурна залежність продуктивності гранульованого
промислового каталізатора СНМ-У за метанолом: 1 – експериментальна
крива (Р = 0,1 МПа, U = 11000 год-1, розмір гранул 0,4 – 0,6 мм, мольне
співвідношення СО/Н2 1/4), 2 – розрахована за формулами 3.9, 3.10 з
використанням констант рівноваги, запропонованих Тьомкіним зі співр. [199,
200] (табл.3.2).
Згідно з термодинамічними розрахунками, теоретичний вихід метанолу
з температурою падає. Різниця між теоретичними і експериментальними
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Рис. 3.2. Температурна залежність конверсії синтез-газу за вуглецем (а)
та селективності за метанолом і метаном (б) у присутності промислового
каталізатора.
даними в низькотемпературній області пояснюється тим, що гетерогенні
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каталізатори проявляють каталітичну активність лише за підвищених
температур. При цьому швидкість каталітичної реації з температурою
зростає, що і спостерігаємо на рис. 3.1 (крива 1). Експериментальні дані
наближаються до розрахункових лише за високих температур.
Згідно з наведеними на рис. 3.1 даними, максимальні значення
продуктивності для гранульованого каталізатора досягаються за температури
240 °С, а ініціювання реакції відбувається за температури 180 °С. За високих
температур (понад 240 °С) продуктивність каталізатора по відношенню до
цільового продукту – метанолу – різко падає, що пов’язано зі зростанням
виходу побічних продуктів.
На рис. 3.2 представлені максимальні значення конверсії вихідної
сировини в метанол та селективності за цільовим продуктом для
промислового гранульованого каталізатора.
При досягненні температури 240 °С криві селективності за метанолом
та конверсії за вуглецем починають спадати, що свідчить про відсутність
необхідності проведення процесу конверсії синтез-газу вище зазначеної
температури.
На рис.3.2. б) чітко прослідковується зв’язок між селективністю за
метанолом та метаном від температури процесу. Побічній реакції –
метаноутворенню – сприяють, на відміну від реакції утворення метанолу,
вищі за 240 °С температури процесу конверсії синтез-газу на гранульованому
промисловому каталізаторі СНМ-У.
3.3. Механоактивований каталізатор
3.3.1. Каталізатор, механоактивований до початку каталітичної
реакції
Активація каталізатора до початку каталітичної реакції здійснювалась
за методикою, викладеною в розд.2 – розтиранням промислового зразка в
ступці з подальшим нанесенням на інертний матеріал.
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На рис. 3.3 подано мікрофотографії поверхні скло-керамічних кульок з
тонким шаром каталізатора, нанесеного на однорідну гладку (а) та
неоднорідну рельєфну (б) поверхню інертного носія. З рисунку видно, що
поверхні кульок, на яких адгезований механоактивований каталізатор, різні.

а)

б)
Рис. 3.3. СЕМ-зображення скло-керамічних кульок з каталізатором,
нанесеним на однорідну гладку (а) та неоднорідну рельєфну (б) поверхню
інертного носія.
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Було проведено СЕМ-дослідження товщини шару нанесеного на склокерамічні кульки дрібнодисперсного каталізатора. Для цього було зроблено
надкол на поверхні кульки, як показано на рис. 3.4, а) з відміченими трьома
мітками № 1, № 2 та № 3 (надкол).

а)

1 б)
Рис. 3.4. СЕМ-зображення надколу адгезованого поверхневого шару
каталізатора на скло-керамічних кульках з метою визначення його товщини
(а – загальний вигляд поверхні кульки з мітками № 1, № 2 та надколом № 3, б
– збільшений вигляд надколу № 3 нанесеного шару каталізатора).
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Товщина шару каталізатора на поверхня кульки становить в місці
надкола ≈ 2 мкм (рис.3, мітка №3)
Результати дослідження каталітичної активності нанесеного на інертну
основу каталізатора СНМ-У, підданого механохімічній активації на етапі

Продуктивність, мг/гкат · год

приготування каталітичної системи, показано на рис. 3.5., 3.6.
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Рис. 3.5. Температурна залежність продуктивності механоактивованого
до початку каталітичної реакції каталізатора за метанолом (а), конверсії
синтез-газу за вуглецем (б): 1 – інертна основа з гладкою поверхнею; 2 –
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інертна основа з неоднорідною поверхнею. Штриховою лінією позначена
крива, розрахована за формулою 3.15, з використанням констант рівноваги
(формула 3.9) (Р = 0,1 МПа, U = 11000 год-1, мольне співвідношення СО/Н2
1/4).
На рис. 3.5 (а) для порівняння нанесена температурна залежність
продуктивності

каталізатора,

розрахована

за

формулами

3.9-3.15

з

використанням констант рівноваги, запропонованих Тьомкіним зі співр. [199,

в)
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Рис. 3.6. Температурна залежність селективності за метанолом і
метаном: 1, 1' – інертна основа з гладкою поверхнею; 2, 2' – інертна основа з
неоднорідною поверхнею. (Р = 0,1 МПа, U = 11000 год-1, мольне
співвідношення СО/Н2 1/4).
Згідно з отриманими даними, механохімічна активація каталізатора на

69

етапі приготування каталітичної системи сприяє зниженню температурних
показників на ≈ 20 °С порівняно з гранульованим каталізатором СНМ-У
(порівн. рис. 3.1, 3.2 і 3.5, 3.6).
Стабільний активний стан каталізатора в віброрежимі зберігається в
інтервалі температур 210–240 °С.
Зниження оптимальної температури реакції зменшує вірогідність
перегріву активного мідного компонента каталізатора й дезактивації
останнього. Здійснення процесу конверсії синтез-газу за температур, що
перевищують оптимальну, приводить до зростання швидкості побічних
реакцій, зокрема, метаноутворення та, відповідно, до зниження ступеня
конверсії вихідної сировини в метанол та селективності процесу (рис.3.5, б,
рис.3.6).
За

температури

реакції

220 °С

значення

продуктивності

механоактивованого каталізатора, адгезованого на кульках, приблизно на
50% вищі за відповідні дані для гранульованого.
Розподіл продуктів конверсії синтез-газу від температури процесу
представлено на рис.3.7.
Сукупність отриманих даних по дослідженню розподілу продуктів
синтезу

від

температури

підтверджують,

що

при

використанні

механоактивованого каталізатора каталітичну конверсію синтез-газу можна
проводити в низькотемпературній області з максимумом при 240 °С,
уникаючи при цьому як перегріву каталізатора з його дезактивацією, так і
проходження побічної реакції метаноутворення (рис.3.7, крива 5).
З рис.3.7. видно, що процес синтезу метанолу (крива 1) починається
при температурі близько 160 °С із взаємодії СО (крива 2) з залишковою
водою (крива 4). Кількість СО2 (крива 3) в системі змінюється симбатно з
концентрацією СО та води.
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Рис. 3.7. Співвідношення реагентів і продуктів реакцій процесу
конверсії синтез-газу в метанол від температури: 1 – СН3ОН, 2 – СО, 3 – СО2,
4 – Н2О, 5 – СН4. (Р = 0,1 МПа, t = 220 °С, мольне співвідношення Н2:СО =
1,8).
На рис.3.8 представлено результати порівняльних досліджень перебігу
синтезу метанолу у часі у стаціонарному та віброзрідженому режимах за
оптимальної температури реакції 220 °С.
Ці дані свідчать, що закономірності зміни каталітичної активності в
часі не відрізняються для гранульованого та попередньо механообробленого
каталізатора (рис. 3.6), хоча абсолютні значення продуктивності для
останнього, як згадувалось раніше, вищі.
Підвищені значення продуктивності попередньо механообробленого
каталізатора протягом 20-ти годин дослідження вказують на довготривале
збереження деформацій та напружень, отриманих в момент прикладання
механічної сили.
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Продуктивність, мг/гкат·год
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Рис. 3.8. Зміна продуктивності каталізатора за метанолом у часі:
гранульований каталізатор в трубчастому реакторі (1); ультрадисперсний
каталізатор, нанесений на кульки з гладкою (2) та рельєфною (3) поверхнею
(віброреактор). Зона І – стаціонарні умови; зона ІІ – вібраційні умови.
(Р = 0,1 МПа; t = 220 ºС, частота вібрації реактора: 5 Гц).
Перехід каталітичної системи зі стаціонарного в віброзріджений стан
(див. рис. 3.8, криві 2, 3 в зонах І та ІІ, відповідно) у даному випадку не
впливає на активність каталізатора.
Одержаний результат не залежить від морфології і розміру поверхні
скло-керамічних кульок, використаних як носіїв каталізатора. Зокрема,
каталізатор, нанесений на гладкі скло-керамічні кульки й на такі ж кульки,
які зазнали обробки розчином NH4F, що, в свою чергу спричинило утворення
неоднорідної поверхні, показав однаковий результат (рис.3.8, криві 2 і 3).
З підвищенням об’ємної швидкості циркулюючої газової суміші від
8000 до 16000 год–1 продуктивність каталізатора за метанолом зростає (рис.
3.9).
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Наведені вище дані отримані за умов практичного вилучення метанолу
з циркулюючої газової суміші завдяки використанню уловлювача з

Продуктивність, мг/гкат·год
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Рис. 3.9. Вплив об’ємної швидкості циркуляції газової суміші на
продуктивність каталізатора за метанолом (Р = 0,1 МПа, t = 220 °С).
В дослідах, в яких продукти реакції не конденсували, і в складі
циркулюючого газу були присутні молекули метанолу, в продуктах реакції
нами був знайдений етанол, утворений через реакцію гомологізації метанолу
за реакцією [201]:
СН3ОН + СН3ОН = С2Н5ОН + Н2О

(3.16)

Температурну залежність селективності мідь-цинк-алюмооксидного
каталізатора за метанолом та етанолом в процесі конверсії синтез-газу на
механоактивованому мідь-цинк-алюмооксидному каталізаторі в умовах
присутності метилового спирту в складі циркулюючого газу як попередника
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Селективність, %

С2Н5ОН представлено на рис.3.10.
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алюмооксидного каталізатора за атмосферного тиску в умовах здійснення
експерименту без конденсації цільових продуктів: 1 – СН3ОН+С2Н5ОН; 2 –
СН3ОН; 3 – С2Н5ОН; 4 – СН4.
З

представлених

на

рис.3.10

даних

видно,

що

максимальна

селективність за етанолом (до 30 %) спостерігається в тому діапазоні
температур (220 – 240 °С), при якому процес метанування ще не є
превалюючим.
Стратегія одержання вищих спиртів Сn за допомогою додавання до
вихідної газової суміші метилового спирту була використана в минулому, в
основному, для синтезу ізобутанолу [202, 203]. Утворення зв’язку С – С в
реакції (3.8) припиняється тоді, коли із газу синтезу видаляється СО як
джерело вуглецю або СН3ОН як попередник етанолу. Утворення етанолу за
атмосферного

тиску

на

мідь-цинк-алюмооксидному

каталізаторі,

селективному в формуванні метанолу, може бути пояснено модифікацією
стану поверхні каталізатора в процесі його механообробки та відповідним
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зростанням концентрації активних центрів та концентрації адсорбованих
молекул метанолу та монооксиду вуглецю на поверхні [204, 205].
Отримані результати дають надію на створення способу одержання
аліфатичних спиртів ≥ С2 на механоактивованому каталізаторі без
використання високих тисків.
3.3.2. Механоактивація каталізатора безпосередньо в процесі
перебігу реакції (in situ)
Активність каталізатора безпосередньо в процесі реакції (in situ)
досліджувалась за умов створення в реакційному середовищі аерозолю
завислих часток каталізатора, наважку якого додатково вносили в простір
віброреактора з каталітичною системою. Результати дослідження процесу
перебігу конверсії синтез-газу в віброреакторі в присутності додаткової
наважки каталізатора наведено на рис.3.11 – 3.12.
Як видно з рис. 3.11, за оптимальних умов перебігу процесу в
присутності добавки каталізатора продуктивність каталізатора in situ в 2–3
рази перевищує продуктивність промислового каталізатора. Представлені
дані (рис. 3.11) ілюструють вплив механічної активації каталізатора in situ
(активація

каталізатора

шляхом

дії

механічного

удару)

на

його

продуктивність за метанолом у порівнянні з промисловим гранульованим та з
теоретично розрахованими даними за формулами 3.9-3.15.
Відповідно
механоактивованого

до

представлених

каталізатора

in

situ,

даних
симбатно

продуктивністі
змінюється

з

температурою і конверсія синтез-газу в продукти, розрахована за кількістю
прореагованого вуглецю (рис.3.11, б).
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Рис. 3.11. Температурна залежність продуктивності каталізатора за
метанолом а) конверсії синтез-газу за вуглецем б): 1 – каталізатор,
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механоактивований in situ у віброреакторі; 2 – промисловий каталізатор у
стаціонарному шарі (f = 5 Гц). Штриховою лінією позначена розрахункова
крива: (Р = 0,1 МПа, U = 11000 год-1).
Так, на відміну від промислового гранульованого каталізатора,
максимальна конверсія in situ механоактивованого каталітичного контакту
становить 7,5 % при температурі 220 °С.
Селективність за цільовим продуктом при збільшенні температурних
показників процесу вище оптимальних – 220 °С – спадає, втім зростає
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селективність за побічним продуктом (рис.3.12).
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Рис. 3.12. Температурна залежність селективності каталізатора за
метанолом та метаном: 1, 1' – каталізатор, механоактивований in situ у
віброреакторі (f = 5 Гц); 2 2'– промисловий каталізатор у стаціонарному шарі:
(Р = 0,1 МПа, U = 11000 год-1, мольне співвідношення СО/Н2 1/4).
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Порівняння

продуктивності,

конверсії,

селективності

механоактивованого каталізатора та промислового гранульованого за
температури 220 °С наочно представлено на рис. 3.13.

Рис.

3.13.

Показники

активності

каталізатора

механохімічноактивованого та гранульованого при температурі процесу
220 °С.
Так, показники продуктивності та конверсії каталізатора, який
піддавався дії механічного навантаження, в 2-3 рази перевищують такі для
промислового гранульованого. Побічна реакція процесу – метаноутворення –
у 8 разів менша при використанні механоактивованого каталізатора в
порівнянні з гранульованим промисловим при оптимальній температурі
процесу 220 °С (рис.3.13, г).
Отриманий результат підвищення активності механоактивованого
каталізатора можна пояснити тим, що при зіткненні кульок в умовах вібрації
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реактора відбувається додаткова in situ активація внесеної добавки дією сили
удару на ультрадисперсні частки каталізатора в міжкульковому просторі, як
це показано на схемі (рис.3.14):

Рис. 3.14. Уявлення про активацію часток каталізатора in situ у
міжкульковому просторі під час вібрації реактора за [193].
Під впливом частотних коливань реактора частинки аерозолю
каталізатора опиняються в точках зіткнення кульок, які виконують роль
активатора-диспергатора.
Необхідною умовою існування такого типу активації, як було нами
показано, є використання інертного носія з гладкою поверхнею, що
забезпечує максимальну силу удару на частки внесеного каталізатора в
умовах проведення каталітичних досліджень. Зокрема, при використанні
модифікованих

скло-керамічних

кульок

з

неоднорідною

поверхнею,

активації калізатора in situ не спостерігалось. Результати дослідження
активації in situ дозволяють представити додатково внесену наважку
каталізатора як «ефективну добавку».
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Зміну продуктивності каталітичної системи за метанолом у часі при
внесенні в зону реакції ефективної добавки при різній частоті вібрації
реактора за оптимальної температури 220 оС показано на рис. 3.15.
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Рис. 3.15. Зміна в часі продуктивності каталітичної системи за
метанолом за наявності додаткової наважки каталізатора при різній частоті
вібрації реактора (Р = 0,1 МПа, U = 11000 год-1, t = 220 °С, мольне
співвідношення СО/Н2 4/1). Зона І – статичні умови, зона ІІ – вібраційні
умови: криві 1 – 4 – каталізатор, нанесений на немодифіковані кульки з
гладкою поверхнею; крива 5 – каталізатор, нанесений на модифіковані
кульки з шорсткою поверхнею. Частота вібрації: 1 – 5 Гц, 2 – 3 Гц, 3 – 7 Гц, 4
– 9 Гц.
Вібраційні коливання реактора, з метою отримання коректних
результатів, включали в умовах стабільної активності каталізатора в зоні I (на
рис. 3.15 – на 7-й годині). Одразу після включення вібрації каталітичної
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системи спостерігалось стрімке зростання продуктивності каталізатора (рис.
3.16, зона ІІ, криві 1–4). У перерахунку на загальну масу каталізатора в
реакторі продуктивність каталізатора збільшується на 15% – 150% в
залежності від частоти вібрації реактора. Після 2–6 годин роботи в заданому
режимі

спостерігається

спад

продуктивності

каталізатора,

механоактивованого in situ (рис. 3.15, зона ІІ), до рівня зони І, що
пояснюється дезактивацією свіжоутворених центрів через їх метастабільне
існування в часі та взаємодію з реагентами й продуктами реакції. Цими
дослідами було встановлено, що механохімічна активація каталізатора in situ
можлива лише за наявності добавки каталізатора в міжкульковому просторі
реактора. Більш наочно вплив енергетичного навантаження (частоти
коливань реактора) in situ на продуктивність каталітичної системи в цілому
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Рис. 3.16. Залежність загальної (чорний маркер) та розрахованої на
масу ефективної добавки каталізатора (сірий маркер) продуктивності
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каталітичної

системи

за

метанолом

від

частоти

вібрації

реактора

(Р = 0,1 МПа, t = 220 °С, U = 11000 год-1).
Оптимальною виявилась частота вібрації реактора 5 Гц. Ймовірно, саме
за цієї частоти коливань реактора наступає резонанс зовнішньо накладених
коливань з коливаннями кристалічної гратки каталізатора. При оптимальній
частоті вібрації реактора значення продуктивності в розрахунку на одиницю
маси внесеної в реактор ефективної добавки каталізатора становить
1,5 гСН3ОН (гкат.·год)-1. Ця цифра в 1,5 рази перевищує результати промислових
випробувань каталізатора СНМ-У за температури 240 °С під тиском 9,0 МПа
(січень – травень 2001 року, АТ “Алвіго”, м. Сєвєродонецьк, Україна) [206].
3.4. Оксиди CuO, ZnO, Al2O3

Складнішим за приготування каталізатора для гетерогенних процесів
каталізу може бути лише пошук шляхів їх удосконалення та реалізація на
практиці. Проте, механоактивації суміш деяких оксидів, як зазначають
автори [126, 157, 158], може бути використана як каталізатор. Нами було
проведено серію експериментальних досліджень з використанням суміші
оксидів міді, цинку та алюмінію зі співвідношенням компонентів,
аналогічним до промислового каталізатора СНМ-У (CuO\ZnO\Al2O3 =
7,2/3,79/1) (табл.3.2). Приготування каталітичної системи та відновлення
проводили відповідно до методики, описаної в розділі 2. Дослідження
конверсії синтез-газу на каталітичній системі з сумішшю оксидів,
механоактивованих до початку каталізу, проводили в статичних та
вібраційних умовах. Вібраційні коливання реактора включали на 7-й годині
експерименту. Результати дослідження представлено на рис. 3.17.
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Рис. 3.17. Зміна продуктивності каталізатора за метанолом у часі:
оксиди міді, цинку та алюмінію (CuO/ZnO/Al2O3 = 7,2/3,79/1) (віброреактор)
(1); чисті кульки без нанесеного каталізатора (віброреактор). Зона І –
стаціонарні умови; зона ІІ – вібраційні умови. (Р = 0,1 МПа; t = 220 ºС,
частота вібрації реактора: 5 Гц).
Як видно з наведених даних (рис.3.18), механоактивація суміші оксидів
не дозволяє досягти показників, характерних для мідь-цинк-алюмооксидного
каталізатора.
3.5 Конструкційна схема дослідно-промислового вібраційного
реактора
На основі проведених досліджень було розроблено конструкційну
схему дослідно-промислового вібраційного реактора ємністю 20 м3 (рис.
3.18). Особливістю схеми є те, що повздовж агрегату встановлені збуджувачі
механо-хімічних процесів в каталітичній системі всередині реактора з
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можливістю

регулювання

частоти

та

амплітуди

коливань

реактора.

Каталітична конверсія сировини в метанол відбувається у віброзрідженому
шарі каталізатора.

Рис.3.18. Конструкційна схема дослідно-промислового вібраційного
реактора: 1 – реакційна зона; 2 – вал; 3 – фланцеве з’єднання; 4 – двигун; 5 –
платформа.
Реактор планується випробувати у пілотному процесі одержання
метанолу із синтез-газу за умов механохімічної активації та тисків 0,1–
2,5 МПа з потужністю реактора за сировиною до 20 т/добу.
3.6. Фізико-хімічні властивості механоактивованого каталізатора
Для

пояснення

відмінностей

між

активністю

каталізатора

в

гранульованому та дрібнодисперсному станах необхідним стає з’ясування
наявності структурних та морфологічних змін, які характерні для підданого
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міханохімічній активації твердого тіла.
Результати

електронно-мікроскопічних

досліджень

каталізатора,

адгезованого на кульках до початку каталітичної реакції та після
представлені на рис. 3.20. З рис. 3.20 видно, що розмір часток у
приповерхневому шарі каталізатора зменшується з 200–2000 нм (до початку
каталітичної реакції) до 30–200 нм (після здійснення реакції в умовах
віброзрідження). Після здійснення каталітичних досліджень спостерігається
зміна

морфології

поверхні

каталізатора,

яка

супроводжується

розупорядкованістю з утворенням нанорозмірних структур (рис. 3.19.).

а)

б)
Рис. 3.19. СЕМ – зображення каталізатора, нанесеного на поверхню
скло-керамічних кульок: а) до початку каталітичної реакції; б) після
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здійснення каталітичної реакції.
Удар та тертя як основні способи механічної дії на тверде тіло, при
диспергуванні викликають різні фізико-хімічні явища, до числа яких входять
[193, 196]:
1) зменшення розміру часток каталізатора з порушенням цілісності
матеріалу, що призводить до розриву хімічних зв’язків; утворені при цьому
нескомпенсовані хімічні зв’язки володіють запасом «надлишкової» енергії;
2) зміна питомої поверхні;
3) викривлення кристалічної ґратки, що є причиною виникнення
точкових дефектів, лінійних дислокацій, пластичних та пружних деформацій;
4) перегрупування або зміна кристалічної ґратки з відповідною зміною
термодинамічних характеристик твердої речовини та її реакційної здатності.
В таблиці 3.2 представлені результати вимірювать питомої поверхні
п’яти зразків каталітичної системи (скло-керамічні кульки та каталізатор), які
були використані для дослідження конверсії синтез-газу в метанол із
застосуванням

дрібнодисперсного

механохімічноактивованого,

гранульованого каталізатора та без нанесення останнього на скляні кульки.

Таблиця 3.2
Значення питомої поверхні каталізатора
№
п/п

Зразок

Розмір

Вміст,%,мас.

Питома

Питома

часток

каталізатора в

поверхня

поверхня

каталізатора,

каталітичній

кульок,

каталізатора,

мкм

системі

м2/г

м2/гкаталізатора

-

0

0,01

-

Кульки гладкі
1

без каталізатора
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Продовження таблиці 3.3
Кульки,
2

оброблені

-

0

0,14

-

400 – 600

100

-

71,4

0,2 – 2,0

2,54

0,78

30,74

0,2 – 2,0

2,73

0,76

27,8

NH4F, без
каталізатора
Каталізатор
3

гранульо
ваний
Каталізатор на

4

гладких
кульках
Каталізатор на

5

кульках,
оброблених
NH4F

Цікаво, що зі зменшенням розміру часток каталізатора ми отримали
зниження його питомої поверхні, визначеної за методом теплової десорбції
аргону.
Отриманий результат незвичний на перший погляд. Проте зменшення
питомої поверхні матеріалів відзначається при обговоренні основних
тенденцій зміни внутрішньої поверхні та об’єму пор в процесі подрібнення
матеріалів в монографії Хайніке [207]. Наголошується, що при подрібненні
твердої речовини об’єм пор може як зменшуватися, так і збільшуватися. Це
залежить від величини початкової внутрішньої поверхні матеріалів. При
тривалому подрібненні встановлюється стаціонарний стан, який залежить від
властивостей матеріалу та способу обробки. Наприклад, для деяких речовин
(Ni, SiO2) спостерігали максимуми на кривих залежності величини питомої
поверхні SБЕТ від часу механчної обробки t. Виникнення максимальної
величини питомої поверхні з наступним її зменшенням до деякого
стаціонарного стану пояснюють одночасним протіканням двух процесів
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(руйнування та агрегації), які протилежно впливають на зміну питомої
поверхні. В процесі подрібнення збільшується доля тонкодисперсних часток
матеріалу,

росте

концентрація

дефектів

решіток,

виникають

вільні

валентності, збільшується поверхнева густина заряду тощо. Це, в свою чергу,
збільшує тенденцію до агломерації у порівнянні з умовами на початку
подрібнення, і таким чином, зменшує питому поверхню.
Поверхня твердого тіла, доступна для реагентів, дуже важлива для
вивчення кінетичних закономірностей гетерогенних реакцій. Саме від її
величини залежить швидкість гетерогенних трибохімічних реакцій. При
розгляді особливостей зміни питомої поверхні різних матеріалів при їх
механічній обробці було зазначено, що після тривалого подрібнення
досягається деяка стала величина питомої поверхні відповідно з рівнянням
[207]:
S = Sg (1 – e-kzt),
де S – питома поверхня,
Sg – гранична величина поверхні,
kz – константа,
t – час подрібнення.
Такий стан є стаціонарним станом порядку n з визначеним
гранулометричним

складом

та

величиною

внутрішньої

поверхні

та

називається рівновагою Хюттіга. Очевидно, зменшення значення питомої
поверхні каталізатора від 71 до 28 – 31 м2/гкат при його механохімічній
активації шляхом диспергування і пов’язане з настанням згаданого
рівноважного стану.
При цьому має місце зміна будови кристалічної гратки, зростання
дефектів з руйнуванням пористої структури та зменшенням загального
об’єму пор каталізатора при його механообробці. В літературі відомі факти
зменшення питомої поверхні оксидів з відповідним зменшенням загального
об’єму пор (наприклад, SiO2, Fe2O3) при зростанні часу механообробки [208].
На зміни в кристалічній ґратці промислового каталізатора після його
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механоактивації вказують рентгенівські дифрактограми (рис.3.20). Зсув
перших

двох

найбільш

інтенсивних

піків

для

механоактивованого

каталізатора в порівнянні з промисловим може бути обумовлений зміною
міжплощинної відстані в кристалі. Так, піки на дифрактограмі для
гранульованого

каталізатора

в

порівнянні

з

механоактивованим

відрізняються як за шириною, так і за інтенсивністю (наприклад, для
першого сигналу 100 та 250 cps, для каталізатора 2 і 1, відповідно), що може
непрямо свідчить про утворення кристалітів у каталізаторі, який був
підданий дії механічного навантаження. У порівнянні з вихідними оксидами
міді

CuO

та

цинку

ZnO

дифракторгами

гранульованого

та

механоактивованого каталізаторів відрізняються.

Рис. 3.20. Дифрактограми промислового механоактивованого (1) та
гранульованого (2) каталізатора СНМ-У у порівнянні з оксидами міді
(порошок CuO) та цинку (порошок ZnO).
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Додатковим підтвердженням структурних змін механоактивованого
каталізатора в порівнянні з гранульованим є спектри комбінаційного
розсіювання досліджуваних зразків (рис. 3.21, криві 1 – 3).

Рис. 3.21. КР-спектри досліджуваних зразків каталізатора у порівнянні
зі спектрами вихідних оксидів ZnO, CuO та інертної основи подрібнюючого
матеріалу - SiO2: 1 – промисловий гранульований каталізатор; 2 –
механооброблений, до реакції; 3 – механооброблений, після здійснення
реакції.
В спектрах усіх зразків каталізатора присутні фононні смуги вихідних
оксидів при 274, 320, 410, 552 та 1100 см-1. Положення і форма цих смуг по
відношенню до вихідних компонентів має низькоенергетичний зсув та значне
збільшення напівширини. Це пов’язано зі збільшенням кількості структурних
дефектів та розупорядкування кристалічної гратки відповідного каталізатора,
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а зміна інтенсивності вказує на зміну розмірів нанокристалітів (структурної
досконалості). Найменша інтенсивність та напівширина згаданих смуг
спостерігається для промислового гранульованого каталізатора (крива 1) і
зростають для механоактивованих зразків каталізатора (криві 2 та 3). Ми не
зафіксували прояву нанорозмірного ефекту на положенні смуг каталізаторів.
Відомо, що при невисокій концентрації міді в матриці ZnO атоми Cu
можуть розташовуватися в міжвузлях, що призводить до зменшення
кількості дефектів різних видів. У випадку, коли вміст міді високий, зокрема,
перевищує 6,3 ат.% (у нас 50 ат.%), за даними [208], надлишковим атомам
енергетично вигідно об'єднуватися в кластери міді або кластери Cu/Zn і
збільшувати кількість дефектів (вакансій) в решітці ZnO [209, 210]. Ми
припускаємо, що широкі смуги з малою інтенсивністю в області частот 100 –
250 см-1 можуть бути індуковані коливаннями комплексів заміщення Cu/Zn,
які виникають не лише як результат здійснення каталітичної реакції, але і як
наслідок механічної активації каталізатора, що найбільш виражене для
кривих 2 і 3 (рис.3.17.). Широка асиметрична смуга в області частот 1050 –
1200 см-1 може бути пов’язана з CH-коливаннями гойдання при 1120 см-1 та
(С-О)-коливаннями згину в області 1010-1090 см-1 для адсорбованих молекул
реагентів СО, СО2, Н2 [210].
Таким чином, механічна обробка каталізатора може бути застосована
як один із способів активації промислового каталізатора СНМ-У синтезу
метанолу, що спричиняє зниження температури ініціювання конверсії
синтез-газу та температури максимальної продуктивності каталізатора.
Створення умов для механоактивації каталізатора in situ дозволяє за
атмосферного тиску досягти показників, характерних для здійснення процесу
одержання метанолу за високих тисків.
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РОЗДІЛ 4
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
КАТАЛІТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕХАНОАКТИВОВАНОГО
МІДЬ-ЦИНК-АЛЮМООКСИДНОГО КАТАЛІЗАТОРА В РЕАКЦІЇ
ОДЕРЖАННЯ МЕТАНОЛУ
Результати досліджень, представлених у попередньому розділі,
свідчать,

що

механохімічна

активація

мідь-цинк-алюмооксидного

каталізатора шляхом дії на каталізатор сили механічного зсуву на стадії
приготування

каталітичної системи та

дії

сили

механічного

удару

безпосередньо в умовах каталізу впливає на його активність. Для пояснення
цього впливу необхідно, перш за все, розглянути традиційний погляд на
механізм

конверсії

синтез-газу

в

метанол

на

поверхні

мідь-цинк-

алюмооксидного каталізатора.
Промисловий мідь-цинк-алюмооксидний каталізатор СНМ-У за
результатами рентгенофлуоресцентного аналізу (табл. 3.2) містить 61% СuO,
27% ZnO, 7,7% Al2O3. Активною фазою мідь-цинк-алюмооксидного
каталізатора, за літературними даними, є оксид міді, розташований в матриці
оксиду цинку [213]. Утворення кластерів або асоціатів перехідних йонів в
оксиді-матриці є основою багатьох оксидних каталізаторів [214, 215], а
взаємодія між оксидними фазами міді та цинку вважається головною
причиною високої каталітичної активності мідь-цинк-алюмооксидного
каталізатора. Оксид алюмінію виконує роль структуруючого промотора та
сприяє стабільності існування йона міді Cu+ в ґратці каталізатора .
Каталітична активність йонів міді Cu+ залежить від просторового
розміщення їх в структурі оксиду цинку. Існування дефектної будови оксидів
міді та цинку дозволяє припустити існування координаційно ненасичених
центрів в межах асоціатів або кластерів [62, 68, 103,]. Координаційна
ненасиченість – наявність вакантних координаційних центрів – є важливою
властивістю комплексів перехідних металів та визначає їх поведінку в
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каталізі [63]. Подібно до таких комплексів перехідних металів в гетерогенних
каталізаторах [215, 216] активним центром виступає ансамбль катіонів з
координаційною ненасиченістю (число вакантних місць, дефектів) на ребрах
кристалічної гратки каталізатора. Важливий вплив на активність такого
каталізатора має структура дальнього оточення атома міді.
В реальній структурі каталітичний центр складається з ансамблю
катіонів хMе-yMе (х, y – число ненасиченості кожного катіона, від 0 до 4).
Розміщення іонів міді в ґратці оксиду цинку розглядається подібною до
структури шпінелі, а модель системи Cu-Zn-O може бути зображена
наступним чином (рис.4.1):

а)

б)
Рис. 4.1. Схематичне зображення ансамблю активного центру
каталізатора – оточення октаедричного катіона міді Cu+ в площинах (111) – а)
та (100) – б):

– катіони в об’ємі каталізатора,

- катіони в верхніх шарах
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каталізатора;

– аніони в підрівні кристалічної ґратки (білий колір), в

верхньому шарі (сірий колір), в об’ємі (заштриховані). [63-65]
Аніонні вакансії, асоційовані з центральним йоном міді (рис. 4.1),
знаходяться у спільному користуванні з йоном (Zn2+) – це, так звані,
біметалеві спільні вакансії (БСВ) [63, 218]. Найбільш реакційно здатною є
концентрація координаційно ненасичених станів в кількості до 3-х. В зв’язку
з тим, що йон міді Cu+ знаходиться поза межами структурної решітки оксиду
цинку, він має високу координаційну ненасиченість, тобто більшу
просторову можливість концентрування реагентів, а, значить, і більшою
реакційною здатністю, як це показано на рис. 4.2.

а)

б)
Рис. 4.2. Схема просторової координаційно ненасиченої будови йона

міді Cu+ в структурі кристалічної гратки оксиду цинку, легованого атомами
міді: а) – 1 атом Cu+; б) – три атоми Cu+ [29, 219, 220].
Представлена на рис.4.2 будова активного центру Cu+ може бути
використана для пояснення ролі аніонних вакансій (дефектів структури) в
процесах гідрогенізації монооксиду вуглецю. Саме наявність аніонних
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вакансій є необхідною умовою отримання каталітичним центром високої
активності. На рис. 4.3 активний центр представлений як йон Cu+,
розташований в матриці ZnО. Cu+– іон зв’язаний з катіоном цинку Zn2+ через
атом кисню гратки оксиду цинку, а також через вакантне місце, в якому
можливе розміщення іонів Н-, О2-, ОН- та молекул СО2, СО, Н2О. Насправді
цей активний центр являє собою поєднання дефектів кристалічних ґраток
міді Cu+ та цинку Zn2+, які спричиняють утворення вакансій [62, 221, 222]:

а)

б)
Рис. 4.3. Схематичне зображення активного каталітичного центру Cu+,
стабілізованого в решітці ZnO: а) – площинне, б) – просторове уявлення.
,

– аніони;

(Zn+2),

(Cu+) – катіони;

– вакансії [62].

Приготування каталітично активної системи починається з процесу
відновлення мідь-цинк-алюмооксидного каталізатора. Активація водню на
поверхні

каталізатора

відбувається

за

дисоціативним

механізмом

з
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гетеролітичним розщепленням молекул Н2 на сусідніх йонах металів
кристалічної ґратки Cu/ZnO з утворенням структур Zn-H та Zn-OH або Cu-H
та Zn-OH. В біполярній структурі отриманого комплексу створюються умови
міграції як протонів, так і гідрид-іонів. За наявності достатньої кількості
вакантних місць в кристалічній ґратці, каталізатор накопичує водень у
вигляді іонів Н+ та Н-, які, за умов каталізу, можуть приймати участь в
реакціях гідрогенізації оксидів вуглецю.
Процес відновлення, що передує каталізу, слід розглядати невід’ємно
від окисно-відновної реакції зі зміною ступеня окиснення міді разом з
утворенням молекул води та металічної міді за рівнянням:
CuO + H2 = Cu + H2O

(4.1)

Автори роботи [111, 223] знайшли залежність структури каталізатора,
отриманої при відновленні, від його генезису. Відновлення каталізатора
відбувається з утворенням вакансій в кристалічній ґратці. Зокрема, при
відновленні

свіжопрожареної

форми

каталізатора

катіони

міді

Cu2+

відновлюються до металевої міді з утворенням 2-х ОН-груп за реакцією:
Cu2+ + 2O2- + H2

Cu0 + 2OH-

(4.2)

за схемою:
+Н2

Zn – О – Cu – О – Zn =======
Zn–О–Н. . .[вакансія] .Н–О–Zn + Сu0
0

(4.3)

- Cu

При відновленні окисненого на повітрі каталізатора формується
структура, в якій катіони міді оточені 4-ма ОН-групами. У водневій
атмосфері йони Cu2+ відновлюються до металевої міді з видаленням 2-х
молекул води, утворенням вакансії та 2-х ОН-груп, зв'язаних з атомами Zn, за
рівнянням:
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Н2 + Cu2+(OH-)4

Cu0 + [вакансія](OH-)2(HOH)2

(4.4)

за схемою:

(4.5)
Процес гідрогенізації оксидів вуглецю на відновленому мідь-цинкалюмооксидному каталізаторі починається з адсорбції молекули СО2.
Молекула СО2 – вища оксидна форма вуглецю, активним центром адсорбції
якої на каталізаторі є металева мідь Cu0. З металами молекула СО2 взаємодіє
як електроноакцептор або сильний нуклеофільний реагент по атому вуглецю
з утворенням π-комплексу з металом за участю подвійного зв’язку С=О, як
зображено на рис.4.4:

а)

б)

Рис. 4.4. Схема утворення π-комплексу за участю молекули СО2 та
атомів металу [224].
Координаційно зв’язана з металом молекула СО2 вважається лігандом
та може впливати на каталітичні властивості системи. В утворенні πкомплексу приймають участь d-електрони міді як перехідного елемента.
Другий з атомів кисню молекули СО2 може бути локалізований в кисневій
просторовій вакансії, (схема 4.3), яка утворилась в процесі відновлення
каталізатора. При делокалізації спільних електронів в адсорбованій молекулі
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СО2 утворюються частково негативний та позитивний заряди на атомі О та
групі С=О, відповідно (Рис.4.4, б). Атоми міді одночасно надають свої dелектрони в спільне користування в утвореному π-комплексі для часткового
компенсування зарядів. При передачі електронів від міді до СО2адс
змінюється направленість зв’язку та гібридизація атомних орбіталей в цій
системі, що обумовлено просторовим розміщенням атомів в кристалічній
структурі каталізатора [16, 120, 211]. Послаблення зв'язку С-О (від металу) та
взаємодія такого π-комлексу з воднем веде до утворення метанолу та
кисневмісного активного центру Cu+- О - Cu+ за схемою:

Рис. 4.5. Схема взаємодії молекул СО2 з активним центром Cu0 на
поверхні каталізатора: а) –взаємодія адсорбованої молекули СО2 з воднем; б)
взаємодія 2-ї молекули водню з утвореною проміжною сполукою типу СНОН; в) – десорбція молекули метанолу з утворенням кисневмісного
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активного центру Cu+–О–Cu+; г) – десорбція молекули води з руйнуванням
активного центру [16, 120].
В

результаті

відбувається

утворення

активних

каталітичних

кисневмісних центрів Cu+–О–Cu+ (Рис.4.5, в), вибірково адсорбційно
активних до молекул СО як основного джерела карбону в синтезі метанолу із
синтез-газу.

Одним

із

пояснень

високої

каталітичної

активності

новоутвореного центру Cu+–О–Cu+ може бути різне походження атома кисню
в цій системі. Реакція двооксиду вуглецю з воднем на металічній міді
приводить до появи координаційно зв’язаного високоактивного кисню, який
займає місце, що є просторово та енергетично вигіднішим, ніж кисень
вихідного оксиду CuO [121]. В ролі таких місць виступають аніонні вакансії
структури кристалічної ґратки каталізатора.
Одночасне утворення за рівнянням (1.3) молекул води (Рис. 4.5, г)
супроводжується руйнуванням активного центру Cu+–О–Cu+, що спричиняє
дезактивацію

каталізатора

та

необхідність

повторної

його

обробки

двооксидом вуглецю. Такий замкнутий цикл у постійній активаціїдезактивації каталізатора в синтезі метанолу з СО2 не дає можливості
використання останнього як основного джерела вуглецю.
Факт ініціювання реакції одержання метанолу молекулами СО2 та
роль активних центрів Cu+–О–Cu+ у вибірковому формуванні молекул
метанолу знайшов експериментальне підтвердження в наших роботах під час
проведення досліджень синтезу метанолу за атмосферного тиску із СО та Н2.
У цьому разі конверсія суміші Н2/СО з мольним співвідношенням реагентів
1,8/1 проводилась у відсутності СО2 у вихідних продуктах. До початку
реакції відновлений каталізатор продували аргоном при 220 оС до
припинення видалення води з системи, після чого аргон заміняли на
реакційну суміш. Розподіл реагентів і продуктів реакції за температури
220 оС та атмосферного тиску в часі показано на рис. 4.6.
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Отримані результати наочно ілюструють поступовість перебігу
реакцій одержання метанолу: процес починається із взаємодії СО (крива 2) з
залишковою водою (крива 4) з утворенням СО2 (крива 3) за реакцією
водяного газу:
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Рис. 4.6. Зміна в часі співвідношення реагентів і продуктів реакцій
процесу конверсії синтез-газу в метанол: 1 – СН3ОН, 2 – СО, 3 – СО2, 4 –
Н2О, 5 – СН4. (Р = 0,1 МПа, t = 220 °С, мольне співвідношення Н2:СО = 1,8).
У відсутності СО2 метанол не утворюється (крива 1). Поява СО2 в
системі ініціює реакцію: вміст метанолу на першому етапі наростає симбатно
з концентрацією СО2 та води, значення яких проходять через максимум,
потім спадають та далі майже не змінюються у часі. Точку максимального
виходу СО2 та Н2О можна розглядати як момент зміни механізму реакції:
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превалюючою стає конверсія СО на активних центрах Cu+–О–Cu+. Вихід
метанолу при цьому монотонно наростає.
Реакція гідрогенізації молекули СО2 в метанол лімітована утворенням
води за реакцією:
СО2+3Н2=СН3ОН+Н2О.
У випадку взаємодії каталітичних центрів Cu+–О–Cu+ з молекулами
СО як основним джерелом вуглецю, активність цих центрів зберігається.
Взаємодія СО з центрами Cu+ продукує утворення метанолу за реакцією:
СО+2Н2=СН3ОН
за схемою, аналогічною наведеній на рис.4.5 (а, б, в), з тією
перевагою, що центр зберігає свою будову після десорбції основного
продукту.

Рис. 4.7. Схема взаємодії молекул СО з активним центром Cu+ на
поверхні каталізатора: а) – взаємодія адсорбованої молекули СО з воднем; б)
– взаємодія 2-ї молекули водню з утвореною проміжною сполукою типу СНОН; в) – десорбція молекули метанолу з відновленням активного центру Cu+–
О–Cu+ [16, 120].
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Саме ця схема лежить в основі використання монооксиду вуглецю в
промисловості як основного попередника метанолу.
Активність мідьвмісних каталізаторів вважають прямо порційною до
загального вмісту міді у вигляді Cu0 та Cu+ в системі [225]. Як було вже
зазначено, Cu0 відіграє роль акцептора СО2 для активації каталізатора через
утворення Cu+ на його поверхні. Роль моновалентного катіона міді Cu+ як
основної складової активного центру гідрогенізації СО до метанолу доказано
методами адсорбції, XPS, TPD [222, 223, 226].
Стабільність існування йона міді Cu+ забезпечується також наявністю
одновалентних

катіонних

дефектів,

виникнення

яких

безпосередньо

пов'язано з тривалентним іоном Al3+ в каталітичній системі (рис. 1.6).
Отже, необхідною умовою активності мідь-цинк-алюмооксидного
каталізатора є наявність дефектів структури в вигляді вакансій. Дослідження
каталізатора Cu/ZnO/Al2O3 після проведення реакції синтезу метанолу за
температури 210-250 оС та тиску 6,0 МПа методом трансмісійної електронної
мікроскопії (TEM) показало наявність ділянок з поверхневими ансамблями
міді – протяжних дефектів, дефектів упаковки, двійникових меж, що є
високоенергетичними центрами з підвищеною каталітичною активністю, які
відмінні від плоских поверхонь (рис.4.8 [227]).
Так, на рис.4.8 зображено мікрофотографії ділянок міді з утвореннями
дефектів структури каталізатора у вигляді А), С), D) двійникових меж та
неупорядкованим шаром В). Такі дефекти структури повязані зі зміною
валентного стану міді в каталітичній системі Cu/ZnO/Al2O3.
Зміни валентності міді не мало місця у відсутності ZnО. Утворення
Cu2O інтермедіатів, подібних до наведених на рис 4.7, 4.8, спостерігалось при
механічному подрібненні суміші оксидів міді та цинку в інертній атмосфері
[228].
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Рис. 4.8. Мікрофотографії ділянок міді на поверхні каталізатора
Cu/ZnO/Al2O3, виконані методом ТЕМ [227].
Можливість

підтримки

існування

метастабільної

фази

Cu+ за

допомогою механічного навантаження згадується багатьма вченими [229].
Цей факт свідчить про роль механічної обробки в активації мідь-цинквмісного каталізатора.
Було встановлено, що велика кількість дефектних структур на поверхні
міді чітко корелює з каталітичною активністю (рис. 4.9).
Механоактивація

спричиняє

додаткове

зростання

дефектності

кристалічної ґратки каталізатора, при цьому полегшується адсорбція СО,
СО2, адсорбція і транспорт водню. Методами РФА та КРС нами було
показано (розділ 3), що, коли каталітичний процес за оптимальної
температури комбінується з механохімічною активацією, безперервно
генерується свіжоутворена поверхня каталізатора з дефектами структури, на
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якій зростає концентрація провідних активних центрів Cu+ реакції утворення
метанолу з монооксиду вуглецю. В результаті активність каталізатора
зростає.

Рис. 4.9. Залежність внутрішньої активності міді (%) від концентрації
дефектів упаковки. Вставка – схематичне зображення утворення перегинів та
поверхневих кроків грані (111) в дефекті упаковки (111) [227]. .
Механічна обробка

каталізатора супроводжується

деформацією

кристалічної гратки, перегрупуванням міжатомних зв’язків, утворенням
дислокацій та точкових дефектів [230]. Зростання дефектів та порушень
міжатомних зв'язків тягне за собою зміну електронної підсистеми
каталізатора, яка, як показано вище, і визначає його каталітичну активність.
Аніонні вакансії при цьому відіграють роль додаткових транспортних
містків для реагентів між активними центрами. Механоактивація сприяє
створенню нових аніонних вакансій і зменшує значення енергії, необхідної
для реалізації реакції, підвищуючи тим самим активність каталітичної
системи.
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При

механохімічній

активації

промислового

мідь-цинк-

алюмооксидного каталізатора СНМ-У спостерігається зменшення значення
його питомої поверхні з 71 до 27 – 31 м2/гкат (табл. 3.1) та відповідне
зростання питомої каталітичної активності в 2–3 рази (рис. 4.10).
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Рис. 4.10. Зміна питомої каталітичної активності каталізатора в часі: 1 –
гранульований каталізатор; 2 – каталізатор, нанесений на немодифіковані
кульки (віброреактор); 3 – каталізатор, нанесений на модифіковані кульки
(віброреактор). (Р = 0,1 МПа, U = 11000 год-1, мольне співвідношення Н2:СО
= 4,0, вміст СО2 – 4 %). Зона І –стаціонарні умови; Зона ІІ – вібраційні умови
(5 Гц).
Зменшення питомої поверхні матеріалів зазначено при обговоренні
основних тенденцій зміни внутрішньої поверхні та об’єму пор в процесі
подрібнення

матеріалів

зазначено

в

монографії

Хайнікеі

[207].

Наголошується, що при подрібненні твердої речовини об’єм пор може як
зменшуватися, так і збільшуватися. Це залежить від величини початкової
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внутрішньої

поверхні

матеріалів.

При

тривалому

подрібненні

встановлюється стаціонарний стан, який залежить від властивостей матеріалу
та способу обробки. Наприклад, для деяких речовин (Ni, SiO2) спостерігали
максимуми на кривих залежності величини питомої поверхні SБЕТ від часу
механчної обробки t. Виникнення максимальної величини питомої поверхні з
наступним її зменшенням до деякого стаціонарного стану пояснюють
одночасним перебігом двух процесів (руйнування та агрегації), які
протилежно впливають на зміну питомої поверхні. В процесі подрібнення
збільшується

доля

тонкодисперсних

часток

матеріалу,

збільшується

концентрація дефектів ґраток, виникають вільні валентності, збільшується
поверхнева густина заряду тощо. Це, в свою чергу, збільшує тенденцію до
агломерації у порівнянні з умовами на початку подрібнення, і таким чином,
зменшує питому поверхню.
Зменшення питомої поверхні досліджуваного каталізатора при його
подрібненні супроводжується руйнуванням пористої структури, зростанням
концентрації дефектів кристалічної гратки й активних центрів на одиниці
поверхні. Зі зростанням останніх каталітична активність підвищується.
Уявлення

про

будову

каталітичного

центру

з

урахуванням

координаційного оточення активного атома міді та впливу дефектних змін
кристалічної ґратки міді та цинку, у тому числі, утворених при
механоактивації, дає можливість представити механізм синтезу метанолу із
СО та Н2 на активному центрі Cu+ за участю вакансій в елементарних стадіях
процесу гідрогенізації СО (рис.4.11):
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Рис. 4.11. Схема утворення метанолу із СО та Н2 на активному центрі
Cu+, за участю вакансій в кристалічній ґратці.
Координаційно ненасичені центри міді виявляють високу активність
до лігандів – СО, Н2. Утворені при гетеролітичному розщепленні молекули
водню йони Н+ та Н- розміщуються на атомі кисню та одній із вакансій,
відповідно (рис. 4.11, поз. (2), (3). Зміни в лігандному оточенні центрального
атома металу можуть впливати на оборотність полярності звязку Zn-H-. Так,
при адсорбції молекули СО як π-акцепторного ліганду на вакансії має місце
делокалізація електронної густини зі зв’язку Zn-H на ліганд С=О через
активний центр Cu+ з утворенням на атомі Zn частково позитивного заряду
[114, 231, 232]. Протон Н+ та гідрид-іон Н- мігрують з об’єму кристалічної
ґратки ZnО до адсорбованої на іншій вакансії молекули СО (явище
спілловеру), утворюючи воденьвмісний інтермедіат [233]. Друга молекула
водню взаємодіє з активним центром аналогічно (рис. 4.11, поз. 6, 7) з
утворенням метанолу та регенерацією активного каталітичного центру (8). За
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наявності достатньої кількості вакантних місць, ZnО зберігає атоми водню в
вигляді йонів Н+ та Н-, які, за умов каталізу, можуть приймати участь в
реаціях гідрогенізації оксидів вуглецю.
Надмірна кількість води на поверхні каталізатора здатна повністю
його дезактивувати за рахунок конкурентної адсорбції молекул води на тих
самих аніонних вакансіях, на яких фіксуються молекули СО. В роботі [62]
було показано, що наявність на поверхні каталізатора ОН--груп (з води) різко
змінює ефективну енергію активації відновлення міді. Це пояснюється
розміщенням таких ОН-груп в протяжних дефектах структури ZnO, в
безпосередній близькості до катіонів Cu2+ за рівнянням (4.4), надаючи
структурі Сu2+(ОН-)4 плоскої квадратної координаційної оболонки, яку
необхідно відновлювати повторно.

Для

пояснення

шляху

дезактивації

каталізатора

може

бути

використана представлена на рис. 4.12 будова активного каталітичного
центру. Утворення води відбувається при взаємодії водню з ОН-групою з
відривом атома кисню від поверхні активного центру та руйнуванням
останнього, що супроводжується зміною ступеня окиснення міді з Cu+ на Cu0.
Для активації центру Cu0, як було зазначено вище, необхідна наявність в
системі СО2. Дезактивація центру Cu+ відбувається і в випадку надлишкової
концентрації води на поверхні.
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Рис. 4.12. Схема дезактивації активного каталітичного центру Cu+ з
утворенням молекули води.
Дезактивація

можлива

також

за

рахунок

анігіляції

дефектів,

утворених при попередній міханохімічної активації каталізатора. Тому
проведення каталітичних реакцій в умовах постійної механохімічної
активації каталізатора є одним із перспективних способів збереження його
активності.
Таким чином, підтримання каталітичної системи в активному стані
через регулювання співвідношення атомів міді з різним ступенем окиснення
(Cu+,

Cu2+,

Cu0)

можна

каталізатора,

при

якій

забезпечити
мають

місце

шляхом

механічної

структурні

та

активації

морфологічні

перетвореннями поверхні, зростання дефектності кристалічної структури
каталізатора й відповідне зростання концентрації активних центрів.
Поєднання температурної та механохімічної активації каталізатора дозволяє
досягти високих показників процесу одержання метанолу із синтез-газу
навіть за атмосферного тиску.
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ВИСНОВКИ
1. У дисертаційній роботі запропоновано новий підхід до реалізації
процесу синтезу метанолу конверсією синтез-газу за умов механохімічної
активації

мідь-цинк-алюмооксидного

каталізатора.

З’ясовано

вплив

механохімічної активації каталізатора на структуру й морфологію його
поверхні, механізм та закономірності перебігу реакції гідрогенізації оксидів
вуглецю у широкому діапазоні температур за атмосферного тиску. Показано,
що перебіг каталітичної реакції в умовах механічного навантаження in situ є
альтернативою реалізації процесу за підвищеного тиску.
2.

Сконструйовано

і

змонтовано

каталітичну

установку

з

безградієнтним віброреактором для синтезу метанолу із синтез-газу в
стаціонарно-циркуляційному режимі. На створеній установці вперше
досліджено вплив механічного навантаження на стан та реакційну здатність
мідь-цинк-алюмооксидного каталізатора синтезу метанолу в діапазоні
температур 160–260

о

С за атмосферного тиску. На основі отриманих

експериментальних даних було розроблено конструкційну схему досліднопромислового

вібраційного

реактора

ємністю

20,0 м3,

який

буде

випробуваний у пілотному процесі одержання метанолу із синтез-газу за
умов механохімічної активації та тисків 0,1-2,5 МПа.
3. Показано, що здійснення механохімічної активації каталізатора до
початку каталітичного процесу знижує температуру ініціювання реакції та
максимальної активності каталізатора на 20 – 30 °С та підвищує його
продуктивність на 50% у порівнянні з гранульованим каталізатором.
Зниження оптимальної температури перебігу процесу сприяє запобіганню
спікання каталізатора та, тим самим, подовженню терміну використання
каталітичного контакту без регенерації.
4. Виявлено, що механохімічній активації in situ піддається лише
“ефективна добавка” каталізатора. Знайдено екстремальну залежність
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продуктивності каталізатора від частоти вібрації реактора з максимумом при
5 Гц.
5.

Встановлено,

що

значення

продуктивності

каталізатора

в

розрахунку на масу “ефективної добавки” за умов активації in situ при
температурі 220 °С, тиску 0,1 МПа та частоті вібрації реактора 5 Гц
становить 1,5 гСН3ОН·(гкат.·год)–1, що в 2,5 рази перевищує результати,
одержані в промислових випробуваннях каталізатора СНМ-У (січень –
травень 2001 року, фірма “Алвіго”, м. Сєвєродонецьк) за температур 210 –
240 ºС під тиском 9,0 МПа. Загальна продуктивність каталітичної системи за
цієї частоти вібрації реактора становить 4,5 мг

–1
СН3ОН·(гкат.·год) ,

що в 2 – 3

рази перевищує відповідні дані для гранульованого каталізатора у
статичному режимі.
6. З’ясовано роль активних центрів міді з різною валентністю в
ініціюванні

та

інтенсифікації

процесу

синтезу

метанолу

в

умовах

механохімічної активації. Показано, що зростання активності каталізатора
під дією механічного навантаження пояснюється підвищенням концентрації
дефектів кристалічної гратки каталізатора. Запропоновано схему конверсії
синтез-газу в метанол на поверхні механоактивованого каталізатора, яка
враховує роль вакансій у кристалічній гратці.
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