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Reakcje  i  procesy katalityczne (cz. IIa)
Zenon Sarbak*

1. Właściwości teksturalne katalizatorów [1]

1.1. Powierzchnia i porowatość katalizatorów
Przebieg heterogenicznej reakcji katalitycznej między stałym 
katalizatorem a gazowymi substratami zachodzi etapowo. Każ-
dy z tych etapów może kontrolować (określać) szybkość reakcji 
chemicznej. Poniżej wymieniono poszczególne etapy reakcji 
katalitycznej:
1- transport substratów do powierzchni katalizatora,
2- dyfuzja substratów w porach katalizatora,
3- chemisorpcja substratów na centrach aktywnych katalizatora,
4- reakcja katalityczna,
5- desorpcja produktów,
6- dyfuzja produktów z porów katalizatora.
Etapy 3-5 są typowymi procesami chemicznymi składającymi 
się na reakcję katalityczną, natomiast etapy 1,2,6 są procesami 
fizycznymi.
Ograniczenie dyfuzyjne nazywane inaczej ograniczeniami 
w transporcie masy lub przenoszeniu masy jest bardzo ważnym 
parametrem. Występowanie tego zjawiska oznacza, że kata-
lizator w danym procesie nie jest całkowicie wykorzystywany. 
Rozpoznanie, że reakcja jest kontrolowana przez dyfuzję można 
poczynić gdy:
- szybkość reakcji jest proporcjonalna do masy katalizatora 
podniesionej do potęgi mniejszej
  od jedności,
- szybkość reakcji zwiększa się w wyniku mieszania składników 
ciekłych lub wzrostu 
  szybkości i przepływu składników gazowych.
W celu stwierdzenia nieobecności efektów dyfuzji wewnątrz 
ziaren katalizatora przeprowadza się reakcje testowe. Jeżeli 
szybkość reakcji jest proporcjonalna do masy katalizatora lub 
stężenia komponentu aktywnego i nie zmienia się w wyniku 
mieszania składników ciekłych lub wzrostu szybkości przepły-
wu składników gazowych, wtedy mamy układ wolny od dyfuzji 
wewnątrz ziaren katalizatora.
Z powyższych stwierdzeń wynika, że dyfuzja substratów oraz 
powstałych w wyniku reakcji katalitycznej produktów zależy 
od powierzchni wewnętrznej stosowanych katalizatorów. Po-
wierzchnia porów katalizatora ma główny udział w całkowitej 
jego powierzchni podczas gdy udział powierzchni zewnętrz-
nej, który jest związany z powierzchnią ziaren określonej np. na 
podstawie wymiarów geometrycznych jest względnie mały.
W celu wyznaczenia wielkości powierzchni całkowitej stosuje 
się metodę polegającą na adsorpcji gazów. Najczęściej stoso-

Rys. 1. Klasyfikacja rozmiaru porów według IUPAC

wana jest metoda adsorpcji azotu Brunauera-Emmetta-Telle-
ra. Ilość zaadsorbowanego azotu zależy głównie od wielkości 
powierzchni właściwej adsorbentu oraz od rozmiarów porów. 
Porównując powierzchnię właściwą dwóch adsorbentów o jed-
nakowej masie oczywistym jest, że większą powierzchnię ma 
ten, który zawiera pory o małych rozmiarach, natomiast drugi 
o dużych porach ma powierzchnię mniejszą .
Zgodnie z zaleceniami IUPAC z 1985 roku [2] pory podzielono 
na trzy grupy:
- mikropory o rozmiarach poniżej 2,0 nm (20 Å),
- mezopory o rozmiarach między 2,0 - 50 nm (20-500 Å),
- makropory o rozmiarach powyżej 50 nm (500 Å),
  co graficznie przedstawiono na rys. 1.

Należy podkreślić, że bierze się pod uwagę szerokość porów 
a nie ich promienie.
Podobne granice poszczególnych porów proponuje Dubinin, 
stwierdzając wyraźnie, że chodzi o tak zwane efektywne pro-
mienie. Według Dubinina mikropory można z kolei podzielić 
na:
- ultramikropory o promieniach do 0,6 nm 
- supermikropory o promieniach między 0,6 - 1,6 nm 
Granice rozmiarów poszczególnych grup porów są umowne. 
Ogólne kryterium podziału stanowi oddziaływanie przestrzeni 
porów na cząsteczki adsorbatu.
Ultramikropory mogą mieścić tylko pojedyncze cząsteczki 
adsorbatu i wówczas siły oddziaływań pochodzące od ścian 
porów są bardzo duże. W miarę wzrostu rozmiaru  porów siły 
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adsorpcyjne związane z oddziaływaniem ścian porów maleją 
a znaczny wkład w proces adsorpcji wnoszą oddziaływania 
międzycząsteczkowe. 
Graniczne rozmiary poszczególnych grup porów zależą głów-
nie od ich kształtu jak i właściwości adsorbentu. W przypadku 
mezoporów dolna ich granica jest na tyle duża, że pozwala na 
wielowarstwową adsorpcję cząsteczek adsorbatu (rys.2).

Rys. 2. Zapełnianie mikro- i mezoporów

W celu scharakteryzowania struktury porowatej adsorbentów  
sporządza się izotermy adsorpcji-desorpcji. Izoterma taka musi 
być wyznaczona w oparciu o odpowiednio dużą liczbę punk-
tów eksperymentalnych. Wymagane jest aby pomiary były 
wykonane przy „płynnej” zmianie ciśnienia i nie wykazywały 
niespodziewanych nieregularności. Ponadto występowanie hi-
sterezy poniżej ciśnienia względnego p/p0 = 0,3-0,4 musi wzbu-
dzać podejrzenie popełniania błędu pomiarowego, co wymaga 
powtórzenia badania. Otrzymanie spójnego obrazu struktury 
porowatej próbki wymaga zastosowania różnych metod ba-
dawczych (rys. 3). Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych  
badań powinny być wyciągnięte w oparciu o wyniki uzyskane 
z tych metod. Należy pamiętać, że każda z metod oparta jest na 
pewnych uproszczeniach i z tego względu wnioski wyciągnię-
te na podstawie wyników uzyskanych tylko jedną metodą nie 
odzwierciedlają rzeczywistej tekstury adsorbentu. Dlatego też 
w celu uzyskania wyczerpujących informacji o teksturze należy 
przeprowadzić pełną analizę, w oparciu o wyniki charakteryzu-
jące następujące parametry :
- powierzchnia właściwa,
- kształt porów,
- objętość porów,
- rozkład wielkości porów.
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Rys. 3. Metody stosowane w badaniu tekstury kataliza-
torów

1.2.Wyznaczanie gęstości katalizatorów  [4]
W celu obliczenia wielkości transportu masy w ośrodkach cie-
kłych lub gazowych w obecności katalizatorów należy znać nie 
tylko wielkość powierzchni właściwej katalizatora, ale również 
jego gęstość. Wiadomo, że katalizatory zbudowane są z cząstek 
o różnych formach i rozmiarach, które łączą się w aglomeracje 
w wyniku czego mają różną gęstość. W praktyce spotyka się róż-
nie definiowaną gęstość katalizatorów. Gęstość nasypowa zosta-
ła wyprowadzona w celu charakterystyki warstwy katalizatora. 
Wartość tę uzyskamy dzieląc masę katalizatora przez jego obję-
tość. Wskazuje ona na  udział ogólnej masy cząstek znajdującej 
się w objętości warstwy katalizatora, czyli objętości materiału 
katalizatora, objętości porów wewnątrz masy katalizatora oraz 
objętości pustych przestrzeni między cząstkami wypełniający-
mi daną warstwę. Innym terminem jest pozorna gęstość, która 
określona jest stosunkiem masy katalizatora do objętości zaj-
mowanej tylko przez same cząstki. Natomiast gęstość rzeczywi-
sta definiowana jest jako masa katalizatora dzielona przez jego
objętość po odjęciu objętości porów oraz objętości pustych 
przestrzeni.  Objętość rzeczywista dla materiałów nieporowa-
tych łatwo można wyznaczyć metodą piknometryczną, stosu-
jąc ciecz nierozpuszczającą  katalizator. Natomiast w przypadku 
katalizatorów porowatych należy wcześniej usunąć powietrze 
z porów, w tym celu stosuje się metodę helową. Metodą tą wy-
znaczamy więc gęstość pozorną - w tym wypadku nazywaną 
gęstością helową. Tak więc gęstość pozorna jest zawsze niższa 
od rzeczywistej. Często też stosuje się terminy gęstość masy 
(bulk density) lub gęstość upakowania (packing density), w ob-
liczeniu których uwzględnia się objętość porów i wolnych prze-
strzeni międzyziarnowych. W tych przypadkach wyniki zależą 
od kształtu katalizatora (proszek, tabletka, wytłoczka).
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Producenci katalizatorów często wprowadzają pojęcie gęstość 
efektywna określaną poprzez ilość cieczy  np. wody lub alkoho-
lu, która wyparła powietrze z porów.  W tym przypadku wiel-
kość ta zależy od rodzaju użytej do penetracji cieczy.

1.3. Ocena wytrzymałości mechanicznej katalizatorów  [4]
W przypadku katalizatorów przemysłowych, w których jed-
norazowy wsad do reaktora wynosi kilkadziesiąt kilogramów 
a katalizator musi pracować bez regeneracji długi okres czasu 
należy brać pod uwagę łatwość jego zniszczenia mechaniczne-
go. Odporność mechaniczna katalizatora musi być zapewniona 
szczególnie w przypadku katalizatorów zawierających metale 
szlachetne np. platynę co związane jest zarówno z wysokimi 
kosztami produkcji katalizatora jak i łatwą utratą naniesionych 
metali na zewnętrzną powierzchnię ziaren katalizatora. Szcze-
gólnie ważna jest odporność katalizatorów na ścieranie w przy-
padku reakcji w złozu fluidalnym i wytrzymałość na ściskanie
w przypadku reaktorów ze złożem nieruchomym czy tez reak-
torów kolumnowych. Wytrzymałość na ścieranie wyznacza się 
w prosty sposób umieszczając katalizator w pojemniku, który 
podany jest wibracjom lub wytrząsaniu a następnie ocenie 
ile  granul katalizatora uległo starciu. Zmodyfikowana metoda
polega na zastosowaniu obrotowego młyna z przegrodami. 
Ilościową ocenę starcia granul przeprowadza się na podstawie 
analizy sitowej. Wytrzymałość na ściskanie oceniana jest zwykle 
dla pojedynczych granul (tabletek, pierścieni, kulek) itp. form 
katalizatora, umieszczonych między dwoma płaszczyznami 
poddanymi ściskaniu określoną siłą. Badanie przeprowadza się 
zwykle dla około 100 granul. Innym sposobem oceny jest bada-
nie w cylindrze. Metoda ta jest szeroko stosowana w przypadku 
porowatych katalizatorów gruboziarnistych.  Zasada tej meto-
dy polega na umieszczeniu granul katalizatora o znanej masie 
całkowitej w cylindrze zaopatrzonym w dopasowany wyskalo-
wany liniami obwodowymi tłok oraz zastosowania określonego 
nacisku. Wynik określający odporność katalizatora na ściskanie 
wyraża się wartością liczbową wskazującą o ile mm wtłoczono 
tłok w cylinder przy danym ciśnieniu.

2. Charakterystyka powierzchni katalizatorów

2.1. Struktura ugrupowań powierzchniowych katalizatorów
Rozwój nowoczesnych technik badawczych in situ pozwala 
z jednej strony na szczególną charakterystykę struktury geome-
trycznej a nawet elektronowej powierzchni katalizatorów oraz 
stanu cząsteczek zaadsorbowanych i regulujących z centrami 
aktywnymi katalizatorów z drugiej strony. Z tego powodu waż-
nym zagadnieniem jest poznanie zarówno   centrum aktywne-
go jak i najbliższych sąsiadów tego centrum oraz połączeń jakie 
to centrum tworzy z cząsteczką reagującą. Rozwiązanie tych 
problemów jest podstawą do określenia mechanizmu działania 
katalizatorów w skali cząsteczkowej.

Badanie katalizatorów wymaga poznania topografii powierzch-
ni czyli kształtu, rozmiaru i orientacji klasterów lub krystalitów 
a dalej ekspozycji różnych ścian krystalicznych łącznie z wszyst-
kimi defektami. Z drugiej strony należy poznać strukturę po-
wierzchni określoną poprzez konfigurację atomów fazy aktyw-
nej i warstw powierzchniowych nośnika. Należy więc określić 
rodzaj i stężenie defektów rozumianych jako wakancje (defekty 
punktowe), dyslokacje (defekty liniowe) czy tez wtrącenia ob-
cych atomów w sieci krystalicznej. Określenie struktury ugrupo-
wań powierzchniowych katalizatora w fazie stałej jest obecnie 
możliwe w wielu przypadkach dzięki istnieniu wielu metod eks-
perymentalnych, które omówiono w monografii [5].

2.2. Powierzchnia właściwa fazy aktywnej
Określenie powierzchni właściwej katalizatora jest jednym 
z ważnych etapów poznania jego właściwości. Jednakze w cza-
sie reakcji w akcie katalitycznym bierze udział tylko niewielka 
część tej powierzchni. Z tego powodu należy określić wielkość 
powierzchni  na której znajdują się centra aktywne  zwane in-
aczej miejscami aktywnymi. Często centrum aktywnym może 
być zbiór atomów, na których zachodzi reakcja katalityczna. 
W literaturze spotyka się równiez termin miejsca powierzchnio-
we, które składają się z jednego lub więcej powierzchniowych 
atomów lub jonów i mogą działać jako miejsca aktywne dla 
danej reakcji katalitycznej. Jednym z parametrów charakteryzu-
jących ilościowo miejsca aktywne jest gęstość miejsc (centrów) 
- jest to liczba miejsc (centrów) znajdująca się na jednostkowej 
powierzchni właściwej. Można równiez gęstość miejsc aktyw-
nych odnosić do jednostki masy lub jednostki objętości kata-
lizatorów.
W przypadku katalizatorów na nośnikach należy również wpro-
wadzić rozróżnienie między całkowitą powierzchnią właściwą 
a powierzchnią właściwą fazy aktywnej. Przykładem mogą być 
metale na nośnikach. W celu określenia powierzchni właściwej 
fazy aktywnej stosuje się szereg metod, które opierają się na 
chemisorpcji cząsteczek - sond np. H2, CO, O2, N2O.  Należy pod-
kreślić, że powyższe metody pozwalają na określenie liczby eks-
ponowanych na powierzchni atomów metali, czyli umożliwiają 
oznaczenie dyspersji metali. Stopień dyspersji jest definiowany
jako liczba atomów na powierzchni w stosunku do całkowitej 
liczby atomów metalu w katalizatorze.

2.3. Chemia powierzchni katalizatorów

2.3.1. Centra aktywne
Pojęcie „centra aktywne” wprowadzone zostało do katalizy 
w latach dwudziestych przez Taylora. Teoria Taylora różni się 
od teorii związków pośrednich opracowanych wcześniej przez 
Sabatiera. Zakłada ona, że powierzchnia katalizatora jest struk-
turalnie niejednorodna i tylko mała jej część bierze aktywny 
udział w reakcji katalitycznej. Niejednorodność powierzchni 
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związana np. z istnieniem defektów powierzchniowych, kra-
wędzi i naroży jest przyczyną występowania  niejednorodności 
energetycznej na tych miejscach. Oznacza to, że jedne centra 
mogą być bardziej aktywne niż inne  lub, że w zależności od ro-
dzaju reagenta katalizowana będzie określona droga reakcyjna. 
Postulat o aktywnej roli małej liczby centrów postanowiono na-
zywać teorią centrów aktywnych Taylora. Fakt istnienia centrów 
aktywnych na powierzchni katalizatorów znalazł potwierdze-
nie w wynikach wielu prac eksperymentalnych. Obecnie model 
powierzchni, na której występują centra aktywne jest jednym 
z podstawowych modeli jakościowych. Jedynie zagadnieniem 
wymagającym szczegółowych wyjaśnień pozostaje budowa 
i właściwości centrów aktywnych. Taylor sądził, że rolę centrów 
aktywnych spełniają elementy sieci krystalicznej o nienasyco-
nej wartościowości czyli atomy wysunięte ponad powierzchnię, 
które nazwano „pikami Taylora”. Defekty tego typu w teorii ciała 
stałego zaliczane są do tzw. defektów biograficznych.  Z kolei
Schwab zakładał, że centra aktywne znajdują się na granicy po-
jedynczych kryształów lub ziaren polikrystalicznych. Na podsta-
wie powyższego opisu widać wyraźnie, że natura centrów ak-
tywnych jest bardzo zróżnicowana. Obecnie centrum aktywne 
danej reakcji katalitycznej lub jej etapu elementarnego definiu-
je się jako pojedyncze atomy lub zespół atomów na powierzch-
ni katalizatora, które jest zdolne do wytworzenia jednego lub 
więcej wiązań z cząsteczką reagenta w procesie powstawania 
produktu przejściowego lub kompleksu aktywnego.
Charakteryzując miejsca (centra) aktywne katalizatorów należy 
opisać ich naturę, stężenie lub liczbę oraz ich moc i przestrzen-
ne ułożenie wiązań chemicznych, które chwilowo są tworzone 
między powierzchnią i reagentem. Najlepiej byłoby gdyby cen-
tra aktywne można było opisywać na podstawie wyników uzy-
skanych podczas przebiegu reakcji katalitycznej. Coraz częściej 
dzięki nowoczesnym technikom badawczym udaje się prze-
prowadzić takie badania. Jednakże większość prowadzonych 
badań napotyka na ograniczenia eksperymentalne. Z tego 
powodu w literaturze opisywane są tylko eksperymenty jed-
nostkowe, które nie zawsze oddają stan rzeczywisty. Dlatego 
też charakteryzując powierzchnię katalizatora należy podawać 
jej stan przed i po reakcji. Często w celu scharakteryzowania 
powierzchni katalizatora stosowane są cząsteczki - sondy, któ-
re mogą być sorbowane lub poddawane katalitycznej reakcji 
modelowej. Poniżej opisano powierzchniowe centra aktywne 
zwane kwasowo-zasadowymi i centra utleniajaco-redukujące 
(w skrócie redoks).

2.3.1.1. Centra kwasowe i zasadowe
Na powierzchni ciała stałego (katalizatora) współistnieją centra 
kwasowe obok centrów zasadowych jako skonjugowana para 
centrów kwasowo-zasadowych, przy czym jeden z typów cen-
trów istnieje w przewadze nad drugim. W celu scharakteryzo-
wania właściwości kwasowo-zasadowych powierzchni należy 

opisać naturę centrów (Brønsteda lub Lewisa) ich gęstość, roz-
kład mocy oraz lokalizację.
Centra kwasowe Brønsteda (c.k.B) wykazują właściwości odda-
wania protonów. W tym przypadku cząsteczka reagentu od-
działywuje z protonem i wytwarza się jon karboniowy:

                 
Natomiast centra kwasowe Lewisa (c.k.L) są akceptorami pary 
elektronowej. Oznacza to, że w czasie reakcji z cząsteczki re-
agentu oderwany zostaje jon wodorkowy:

Centra kwasowe (c.k.) i zasadowe (c.z.) są generowane już pod-
czas preparatyki katalizatorów. Natomiast w czasie aktywa-
cji termicznej istnieje możliwość zmiany ich stężenia, natury 
i mocy.
Przykładem tego typu zmian może być rozkład amonowych 
form zeolitów (rys. 4a), dehydroksylacja (rys. 4b) wymiana jono-
wa w zeolitach (rys. 4c) rozkład wody pod wpływem polaryzu-
jącego działania kationów (rys. 4c, d), proces dealuminacji (rys. 
4e), działanie gazów lub jonów (Cl-, F-) (rys. 4f ).
W przypadku jak na rys. 4f widać, że zastąpienie zasadowej gru-
py hydroksylowej w tlenku glinu bardziej zasadowym jonem 
fluorkowym powoduje przesunięcie elektronów w jego stronę.
Z tej przyczyny trójskoordynowany atom glinu staje się jeszcze 
bardziej niewysycony. Oznacza to, że moc tego centrum kwaso-
wego Lewisa ulega wzmocnieniu. Z drugiej strony obserwuje 
się generowanie nowego centrum kwasowego Brønsteda spo-
wodowane osłabieniem wiązania O-H. Na podstawie przyto-
czonych przykładów można zdefiniować centra kwasowe jako
centra, na których chemisorbują się zasady. Natomiast centra 
zasadowe to takie, na których zachodzi chemiczna adsorpcja 
kwasów. Centrum kwasowe Brønsteda wykazuje tendencję do 
oddawania protonu podczas gdy centrum zasadowe Brønsteda 
akceptuje ten proton. Z kolei centrum kwasowe Lewisa akcep-
tuje parę elektronów  a centrum zasadowe Lewisa donoruje 
parę elektronów. Jak przedstawiono na schemacie (f ) centrum 
kwasowym Lewisa może być koordynacyjnie nienasycony jon 
glinu w tlenku glinu podczas gdy centrami zasadowymi Le-
wisa mogą być niektóre grupy zdolne do przekazywania pary 
elektronów np. O2- i AlO4-, a centrami zasadowymi Brønsteda 
zasadowe grupy OH-. Wyznaczanie mocy centrów kwasowych 
i zasadowych jest zagadnieniem bardziej skomplikowanym. 
Moc kwasów i zasad definiuje się przez porównanie siły oddzia-
ływania między centrum a cząsteczką – sondą. Do wyznaczania 
mocy kwasowej stosuje się między innymi adsorpcję wskaź-
ników (indykatorów). Hammett i Deyrup [5,6] zaproponowali 

    R – CH – R’  +  L+    →    R – C – R’ + LH

R                                         R

+

    R – CH – R’  +  HB    →    R – CH2 – R’ +  B-

R                                           R

+
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Rys. 4. Zmiany stężenia, natury i mocy na przykładzie rozkładu amonowych form zeolitów (rys.4a), dehydroksylacja 
(rys. 4b), wymiana jonowa w zeolitach (rys. 4c), rozkład wody pod wpływem polaryzującego działania kationów (rys. 
4c, d), proces dealuminacji (rys. 4e), działanie gazów lub jonów (Cl-, F-) (rys. 4f)
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charakteryzowanie mocy centrów kwasowych dla roztworów 
niewodnych za pomocą funkcji oznaczonej symbolem Ho na-
zwanej w literaturze funkcją kwasową Hammetta. Funkcja ta jest 
definiowana jako miara skłonności do odszczepiania protonu ,
a wyznaczenie wartości tej funkcji oparte jest na zjawisku joni-
zacji wskaźników zwanych wskaźnikami Hammetta. W środowi-
sku kwaśnym zachodzi wówczas reakcja:

wówczas po uproszczeniach   Ho = pKBH
+

Natomiast Walling [7] rozszerzył pojęcie kwasowości i funk-
cji kwasowej Hammetta na substancje stałe o właściwościach 
kwasowych. Wówczas moc kwasowa jest określana jako zdol-
ność danego centrum do przemiany zaadsorbowanej cząstecz-
ki wskaźnika zasadowego w sprzężony kwas:

Do oceny kwasowości katalizatorów Hirschler [8] wprowadził 
nową grupę wskaźników zwanych arylometanolami, które re-
agują w środowisku kwaśnym zgodnie z schematem:

W wyniku reakcji powstaje barwny jon karboniowy R+, a funk-
cja oznaczona jako HR przybiera poniższą postać:

Zmianę zabarwienia można śledzić wizualnie lub wykorzy-
stując techniki spektroskopowe np. UV, IR, NMR. Obecnie po-
wszechnie stosowana jest metoda IR z transformacją Fouriera. 
W tej metodzie bardzo cienką tabletkę wykonaną z badanego 
katalizatora poddaje się działaniu cząsteczki – sondy, najczę-
ściej pirydyny. Część cząsteczek pirydyny ulega chemisorpcji 

reakcja moc centrów kwasowych produkt

1-2 dehydratacja słaba         C − C − C = C                     C − C − C = C                     C − C − C = C  

izomeryzacja
cis-trans 

średnia         C = C − C − C                     C − C − C = C

migracja wiązania 
podwójnego

silna
 

izomeryzacja 
szkieletowa

bardzo silna

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

trans cis

C

=

C − C − C − C − C                 C − C = C − C                      C = C − C − C  

C C C C

C − C = C − C− C               C − C = C − C − C               C = C − C − C − C  

C C Ctrans cis

C − C − C = C  

C

C

Tabela 1.  Reakcje rozkładu 4-metylopentanolu-2 i produkty jej rozkładu

B + H+    →    BH+←

N N N
CH3

CH3
+  A ←→ N N

A

N
CH3

CH3

⊕

zasada (barwa żółta) 

(p-dimetyloaminoazobenzen)

kwas
sprzężony kwas (barwa czerwona)

ROH + H+   →    R+ + H2O←

HR = pK  +  log [ROH]
[R+]

a reszta jest usuwana. Pirydyna adsorbuje się na centrach kwa-
sowych Brønsteda (B) i Lewisa (L), co można obserwować na 
widmie (rys. 5). Na podstawie widma można również różnić 
centra kwasowe o różnej mocy. Inną cząsteczką sondą stoso-
waną zamiast pirydyny jest t-butylonitryl, który ulega adsorpcji 
tylko na centrach kwasowych Lewisa (rys. 6). Natomiast centra 
zasadowe można ocenić metodą IR stosując pirol jako cząstecz-
kę – sondę.
W celu jakościowego określenia centrów kwasowych lub zasa-
dowych często stosowane są katalityczne reakcje tekstowe np. 
dehydratacja propanolu-2, kraking kumenu, rozkład 4-mety-
lopentanolu-2. Badanie produktów przemiany tego ostatnie-

Rys. 5. Widmo IR pirydyny chemisorbowanej na kataliza-
torze CoMo/Al2O3 (s-silne, w-słabe)
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Rys. 6.Widmo t-butylonitrylu chemisorbowanego na ka-
talizatorach Ni(Co)Mo(W)/Al2O3

go związku daje szereg informacji dotyczących mocy centrów 
kwasowych (tabela 1). Reakcją testowa dla oceny centrów za-
sadowych jest selektywny rozkład alkoholu diacetonowego do 
acetonu.

2.3.1.2. Centra redukcyjno – utleniające (redoks)
Centra typu redoks można podzielić na dwa rodzaje:   
-centra zawierające jon, które w obecności reagentów mogą 
ulec redukcji lub utlenieniu,
-centra, które są zdolne do utworzenia kompleksów z przenie-
sieniem ładunku (ang. charge transfer complex) w wyniku od-
działywania z cząsteczkami o charakterze akceptora lub donora 
elektronów.
Wiadomym powszechnie faktem jest, że procesy redoksowe 
polegają na przeniesieniu jednego elektronu z zaadsorbowanej 
cząsteczki do centrum utleniającego katalizatora i wytworzenie 
kationorodnika. Przeniesienie jednego elektronu  może odby-
wać się w kierunku odwrotnym czyli z centrum redukcyjnego 
katalizatora do cząsteczki reagenta z wytworzeniem aniono-
rodnika. W pierwszym przypadku mówimy o centrum jedno-

elektronowo -akceptorowym (centrum utleniające), a w drugim 
jednoelektronowo-donorowym (centrum redukujące).
W celu identyfikacji oraz rozróżniania centrów redoksowych
stosuje się określone związki chemiczne, głównie organiczne. 
Stwierdzono, że  wielopierścieniowe węglowodory aromatycz-
ne o niskiej energii jonizacji np. perylen (potencjał jonizacji 6,83 
eV) lub fenotiazyna  działają jako donory elektronów i tworzą 
kationorodniki podczas adsorpcji na powierzchni katalizatora. 
Natomiast cząsteczki elektrono akceptorowe (z wysokim powi-
nowactwem elektronowym np. tetracyjanoetylen (2,89 eV) lub 
trójnitrobenzen (1,8 eV) oddziaływują z centrami donorowymi 
powierzchni z wytworzeniem anionorodników. Identyfikację
kationo- i aninorodników przeprowadza się metodą elektrono-
wego rezonansu paramagnetycznego (EPR).
Z chemicznego punktu widzenia reakcja katalityczna jest 
procesem wymiany elektronów między cząsteczką reagenta 
a centrum aktywnym. Podczas tego procesu może następować 
wymiana jednego lub dwóch elektronów. W związku z tym na-
suwa się pytanie, czy te same centra powierzchniowe mogą 
uczestniczyć w procesie przeniesienia  dwuelektronowego 
(reakcja kwasowo-zasadowa) i jednoelektronowego (reakcja 
redoksowa). Schwab i Kral [9] potwierdzili to przypuszczenie 
i wykazali, że centra Lewisa mogą mieć podwójną naturę.  
Koncepcja ta została jednakże skrytykowana przez Flockharta 
i współpracowników [10], którzy badali powierzchnię Al2O3 
i wykazali, że należy odróżnić oba rodzaje centrów. Natomiast 
Ghorbel i współpracownicy [11], stwierdzili, że reakcja izomery-
zacji butenu-1 na Al2O3 zatruwana jest przez NH3 i fenotiazynę 
(są to trucizny odpowiednio dla centrów kwasowych i centrów 
utleniających) oraz przez kwas octowy i tetracyjanoetylenu są to 
trucizny odpowiednio dla centrów zasadowych i redukcyjnych). 
Zgodnie z ich wnioskami wspomniana reakcja wymaga udzia-
łu dwóch centrów: kwasowych z właściwościami utleniającymi 
i zasadowych z właściwościami redukującymi. Inną opinię mają 
Marczewski i Malinowski [12], którzy stwierdzili, że w przypadku 
Al2O3 centra zasadowe istnieją niezależnie od centrów reduk-
cyjnych (jednoelektronowo-donorowych).
Na podstawie przytoczonych danych należy stwierdzić, że na-
tura obu rodzajów centrów jest bardzo złożona i do tej pory za-
gadnienie to nie znalazło definitywnego rozstrzygnięcia.

*Prof. dr hab. Zenon Sarbak - Pracownia Adsorpcji i Katalizy, Wy-
dział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań; sarba-
k@amu.edu.pl
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