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Reakcje  i  procesy katalityczne (cz. II b)
Zenon Sarbak*

3. Właściwości katalityczne

3.1. Aktywność i selektyw-
ność
W katalizie heterogenicznej 
w wyniku kontaktu ciała sta-
łego z reagentem ciekłym lub 
gazowym następuje chemicz-
ne przekształcenie tego ostat-
niego. Przekształcenie danej 
cząsteczki w inną, np. tlenku 
węgla w dwutlenek węgla,  za-
leży od doboru odpowiednich
katalizatorów. Jeżeli jeden z ka-
talizatorów spowoduje szyb-
sze utlenienie tlenku węgla 
niż drugi mówimy, że pierwszy 
z nich wykazuje wyższą aktyw-
ność katalityczną. Oznacza to, 
że aktywność katalityczna jest 
ilościową miarą przyspiesza-
jącego działania danej reakcji 
chemicznej przez katalizator 
względem szybkości reakcji 
zachodzących bez kataliza-
tora. Zwykle szybkość reakcji 
przebiegającej bez katalizato-
ra można zaniedbać, gdyż jest 
bardzo mała w porównaniu 
do szybkości reakcji katalizo-
wanej. Aktywność katalitycz-
ną można odnieść w stosun-
ku do masy katalizatora, jego 
powierzchni właściwej lub 
objętości porów katalizatora
w określonych warunkach 
temperatury, ciśnienia i dla 
danego składu katalizatora dla 
stanu stacjonarnego  (steady 
state) określonego przynajm-
niej w jednej serii ekspery-
mentów. Stan stacjonarny jest 
to taki stan katalizatora i reak-
cji katalitycznej kiedy mamy 

do czynienia ze  stałym w cza-
sie pokryciem powierzchni ka-
talizatora zaadsorbowanymi 
substratami a skład kataliza-
tora i tekstura oraz struktura 
warstwy powierzchniowej nie 
ulega zmianie.
Szybkość heterogenicznej re-
akcji katalitycznej zachodzą-
cej na powierzchni kataliza-
tora można wyrazić ogólnym 
równaniem:

r  =  - 1   dc 

w którym: 
c – stężenie substratu,
t – czas, 
S – powierzchnia właściwa 
       katalizatora
a szybkość reakcji ma wymiar 
[ mol · m-2 · s-1].
Często zamiast wielkości po-
wierzchni wprowadza się jed-
nostkę masy lub objętości ka-
talizatora. W tych przypadkach 
wymiarami szybkości reakcji 
są odpowiednio [mol · g-1 · s-1] 
oraz [mol · cm-3 · s-1]. Szybkość 
reakcji zależy nie tylko od stę-
żenia reagentów ale również 
od wielu innych czynników 
np. wielkości chemisorpcji, 
rzędowości reakcji, mecha-
nizmu przemian. Wtedy do 
równania na szybkość reakcji 
należy wprowadzić stałą szyb-
kości powiązaną z powierzch-
nią właściwą, masą (W) lub 
objętością katalizatora:

A = k ,    A =  k

Powyższe wyrażenia noszą na-
zwę aktywności właściwej.
Często szybkość reakcji obli-

cza się w stosunku do liczby 
centrów aktywnych. W tym 
celu podaje się liczbę prze-
kształceń lub liczbę cząsteczek 
reagujących na jednym cen-
trum aktywnym w ciągu jed-
nostki czasu, czyli wymiarem 
szybkości reakcji będzie [czą-
steczka · atom-1 · s-1].
Powyższe wielkości w litera-
turze anglojęzycznej noszą 
nazwę „turnover frequency” 
(skrót TOF) lub nie stosowaną 
obecnie „turnover number” 
(skrót TON). W praktyce wy-
godniej jest wprowadzić do 
równania na szybkość reakcji 
objętość nasypową kataliza-
tora (V), czyli objętość jaką 
zajmuje w reaktorze kataliza-
tor w przeliczeniu na jednost-
kę masy. Prowadząc reakcję 
w reaktorze przepływowym 
wprowadza się również po-
jęcie czasu kontaktowania (τ), 
który wyraża stosunek obję-
tości nasypowej katalizatora 
do szybkości objętościowej 
reagentów (F) w warunkach 
reakcji: 

τ = V

Prowadząc badania aktywno-
ści katalitycznej w zależności 
od stężeń reagentu wpro-
wadza się pojęcie obciążenia 
katalizatora czyli objętościo-
wego przepływu, które jest 
odwrotnością czasu kontakto-
wania wyrażonego wzorem:

1 = F

W przypadku przepływowych 
reaktorów laboratoryjnych 

podaje się tzw. zmodyfikowa-
ny czas kontaktowania (W/F) 
odniesiony do masy kataliza-
tora (W). W literaturze angiel-
skiej stosowane jest pojęcie 
szybkości przestrzennej (Space 
Velocity) odniesionej do gazu: 
Gas Hourly Space Velocity 
(skrót GHSV) lub cieczy: Liqu-
id Hourly Space Velocity (skrót 
LHSV), które wyrażają obję-
tość dozowanego substratu 
gazowego lub ciekłego w cią-
gu godziny przypadającą na 
jednostkę objętości nasypo-
wej katalizatora.
Często podczas reakcji kata-
litycznej, której ulega cząst-
ka reagenta powstaje więcej 
niż jeden produkt. Wówczas 
ważną cechą katalizatora jest 
jego selektywność czyli zdol-
ność pokierowania reakcji po 
drodze zmierzającej do otrzy-
mania z maksymalną wydaj-
nością jednego z wielu moż-
liwych produktów. Selektyw-
ność można też definiować
jako ilość (moli) przereagowa-
nego substratu, który przere-
agował do określonego pro-
duktu w stosunku do całko-
witej ilości (moli) substratu. 
W badaniach laboratoryjnych 
stosuje się również termin: 
stopień przereagowania (sto-
pień konwersji), który defi-
niuje się jako stosunek ilości 
przereagowanego substratu 
do całkowitej ilości substratu. 
Wprowadza się również ter-
min wydajność. Odnosi się on 
do ilości substratu, który prze-
reagował do określonego pro-
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duktu w stosunku do całko-
witej ilości substratu. Znając 
stopień przereagowania oraz 
wydajność danego produktu 
łatwo obliczyć selektywność 
katalizatora w reakcji prowa-
dzącej do danego produktu:

Selektywność = 
wydajność ·100

Przeprowadzając badania la-
boratoryjne dla serii podob-
nych katalizatorów wygod-
nym sposobem określenia 
ich działania jest aktywność 
względna.  Wymaga się w tym 
przypadku prowadzenie serii 
eksperymentów w tych sa-
mych warunkach. Jako wynik 
podaje się czas konieczny do 
uzyskania tego samego stop-
nia konwersji dla tego same-
go substratu lub mieszaniny 
substratów. Powyższy sposób 
wyrażenia aktywności katali-
zatorów jest bardziej właści-
wy niż porównanie konwersji 
uzyskanej dla tego samego 
czasu. Jeszcze innym sposo-
bem wyrażenia aktywności 
serii katalizatorów jest okre-
ślenie temperatury przy której 
obserwuje się ten sam stopień 
przereagowania (konwersji).

3.2. Dezaktywacja kataliza-
torów
Aktywne działanie katalizatora 
ulega z czasem zmniejszeniu 
i często może dojść do jego 
całkowitej dezaktywacji. Zja-
wisko to jest spowodowane  
silną adsorpcją substancji na 
centrach aktywnych kataliza-
tora. Adsorpcja tych substan-
cji jest silniejsza niż adsorpcja 
reagentów na tych samych 
centrach. Zwykle substan-
cje dezaktywujące mogą być 
obecne w substratach jako 

Rys. 7. Podstawowe typy dezaktywacji katalizatorów: 
◦-centrum aktywne, ●-centrum zatrute 

zanieczyszczenia, lub mogą 
tworzyć się w czasie reakcji 
w wyniku przemiany produk-
tów pośrednich lub końco-
wych; mogą też pochodzić 
z innych źródeł np. z aparatu-
ry.
Proces dezaktywacji zachodzi 
głównie w wyniku:
- zatrucia polegającego na 
utracie aktywności poprzez 
silną chemisorpcję trucizn na 
centrach aktywnych (rys. 7.a); 
typowym przykładem jest 
działanie zasadowych hetero-
cyklicznych związków azotu 
(pirydyna, chinolina i inne) na 
kwasowe katalizatory krakin-
gu (glinokrzemiany, zeolity)
- pokrycia powierzchni kata-
lizatora nieaktywnymi sub-
stancjami powstającymi w re-
akcjach ubocznych (rys. 7.b). 
Dezaktywacja może zachodzić 

poprzez pokrycie centrów ak-
tywnych polimerycznymi wę-
glowodorami zwanymi depo-
zytem węglowym względnie 
koksem lub przez blokowanie 
dostępu do centrów aktyw-
nych
- procesów związanych z prze-
mianami w katalizatorze. Do-
tyczy to spiekania (rys.7.c,d), 
które spowodować może 
zmniejszenie powierzchni właś-
ciwej i z nią związanej liczby 
centrów aktywnych lub wzrost 
krystalitów. Mogą również 
nastąpić zmiany chemiczne 
natury faz podczas przemian 
temperaturowych lub też 
utworzenie nowych związków 
chemicznych.
Przyczyny wymienionych 
zmian można upatrywać w błę-
dach powstałych w czasie 
syntezy katalizatorów, nie-

właściwej aktywacji, niewła-
ściwej procedurze ekspery-
mentalnej związanej z zmianą 
temperatury, zmianą stężenia 
reagentów lub też niewłaści-
wej regeneracji katalizatora. 
Wrażliwość katalizatora na 
czynniki powodujące dezak-
tywację katalizatorów jest róż-
na i zależy od całego systemu 
katalitycznego, tzn. od natury 
katalizatora, natury i wielkości 
zatrucia, doboru warunków 
reakcji.
W przypadku trucizn katali-
tycznych czułość na zatrucie 
zależy od:
- liczby centrów aktywnych i ich 
mocy: w pierwszym rzędzie 
zatruwane są centra aktywne 
o dużej mocy; przy obecno-
ści niewielkiej liczby centrów 
aktywnych ilość trucizny po-
trzebnej do ich zatrucia jest 
również mała
- siły chemisorpcji trucizny na 
centrum aktywnym: kataliza-
tor jest mało podatny na tru-
ciznę gdy adsorpcja trucizny 
jest słaba
- zdolność zaadsorbowanej 
trucizny do hamowania aktyw-
ności katalitycznej: aktywność 
katalityczna maleje niekiedy 
znacznie bardziej po adsorp-
cji niewielkiej ilości trucizny 
niż wynikałoby to z obliczenia 
liczby centrów aktywnych po-
krytych przez truciznę.
Natomiast czułość w stosunku 
do inhibitorów zależy nie tyl-
ko od czynników wymienio-
nych powyżej dla trucizn ale 
również od siły konkurencyj-
nych oddziaływań w przypad-
ku kilku trucizn. W takiej sytu-
acji rozstrzygające znaczenie 
mają wartości ich współczyn-
ników adsorpcji. Bardziej 
złożony hamujący wpływ na 
aktywność katalityczną mają 

(%) stopień 
konwersji

Selektywne  zatrucie centrów aktywnych katalizatorów

pokrycie powierzchni katalizatora depozytem wêglowym

Spiekanie komponentów katalizatora

Spiekanie porów katalizatora

(a)

(b)

(c)

(d)
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procesy tzw. starzenia związa-
ne z zmianami strukturalnymi 
oraz spiekanie w podwyższo-
nych temperaturach, które 
jest również przyczyną zmian 
strukturalnych - towarzyszy 
jemu zmniejszenie powierzch-
ni właściwej i objętości porów 
co prowadzi do obniżenia ak-
tywności katalitycznej.
Proces dezaktywacji związa-
ny  jest ponadto z reakcjami 
chemicznymi zachodzącymi 
w samym katalizatorze. Moż-
na go sklasyfikować w trzech
grupach (tabela 3).
Dezaktywacja katalizatora 
jest procesem dynamicznym 
w czasie i powoduje zwykle 
szybkie obniżenie aktywno-
ści i selektywności. Główny-
mi przyczynami tych zmian 
czasowych jest zatrucie ka-
talizatora, inhibitowanie, za-
nieczyszczenie, spiekanie, 
reakcje chemiczne w ciele 
stałym oraz przemodelowanie 
ugrupowań powierzchnio-
wych, z którymi są związane 
centra aktywne. Część z tych 
zmian jest nieodwracalna, na-
tomiast przykładem dezakty-
wacji odwracalnej jest utrata 
aktywności katalitycznej spo-
wodowana osadzaniem się na 
powierzchni katalizatora kok-
su. Proces regeneracji kataliza-
tora polega w tym przypadku 
na utlenianiu tego depozytu 
w atmosferze mieszaniny po-
wietrze – para wodna lub po-
wietrze – azot.
Tworzenie się depozytów wę-
glowych zilustrowano na rys. 8.
Szczególnie podatne na zakok-
sowanie są katalizatory meta-
liczne i katalizatory krakingu. 
Wanad, nikiel, żelazo, miedź 
i magnez, które w surowcach 
petrochemicznych występują 
w postaci kompleksów nafte-

Tabela 3.  Charakterystyka reakcji chemicznych związaną z dezaktywacją katalizatorów

Reakcja Charakterystyka

reakcja nie powoduje zmian ogólnego składu
katalizatora

- przemiany fazowe
- segregacja fazowa
- reakcje między fazami stałymi

reakcje powodujące zmiany składu
katalizatora

- reakcja w fazie gazowej lub ciekłej: utlenia  
  nie, redukcja, tworzenie węglików
- utrata składnika katalizatora
- tworzenie związków z depozytem

reakcje złożone - jednoczesne pojawienie się zmiantekstura-
  nych wraz z reakcjąchemiczną w ciele stałym
- jednoczesne pojawienie się dwóch lubwięcej 
  reakcji w ciele stałym

Rys. 8.  Proces tworzenia się depozytów węglowych

Rys. 9. Dezaktywacja zeolitu typu X w wyniku polimeryzacji etylenu

nianowych lub porfirynowych
powodują silną dezaktywację 
katalizatorów.
W przypadku katalizatorów 
krakingu wymagane są centra 
kwasowe. Nośnikami tych cen-
trów są zeolity syntetyczne. 
W czasie reakcji katalitycznej 
są one szczególnie narażone 
na dezaktywację spowodo-
waną zakoksowaniem. Sche-
mat tworzenia koksu podczas 
przemian etylenu w obecno-
ści zeolitu X modyfikowanego
pierwiastkami ziem rzadkich 
przedstawiono na rys. 9.
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W wyniku utworzenia koksu 
zachodzi blokowanie kanałów 
lub komór.
W przypadku zeolitów może 
zachodzić całkowite wyelimi-
nowanie kanałów z udziału 
reakcji katalitycznej, co ma 
miejsce w przypadku zeolitów 
z systemem kanałów, które 
nie są z sobą połączone (rys. 
10). Natomiast w przypadku 
zeolitów z systemem kanałów 
i komór powiązanych ze sobą 
następuje wyeliminowanie 
tylko małego fragmentu sys-
temu (rys. 11).
Szczególnym przypadkiem 
godnym omówienia jest ze-
olit ZSM-5 (rys. 12), posiada-
jący kanałowy system porów, 
które są wewnętrznie ze sobą 
powiązane. W tym przypad-
ku rozmiar porów i związane 
z tym ograniczenia przestrzen-
ne nie pozwalają na polimery-
zację węglowodorów z utwo-
rzeniem koksu (rys. 13a). Pro-
ces taki może natomiast za-
chodzić w zeolitach z syste-
mem kanałowym o większych 
rozmiarach np. takim jak 
w mordenicie. W tym przy-

padku depozyt koksowy de-
pozyt całkowicie blokuje ka-
nały  (rys. 13. b).
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Rys. 12. Transport cząsteczek w kanałowym systemie 
zeolitu ZSM-5 (kanały proste: 5,2 x 5,8Å, kanały zygza-
kowate: 5,4 x 5,6Å)

Rys. 13. Tworzenie koksu w zeolicie ZSM-5 (a) i morde-
nicie (b)
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Kana³ zygzag = 5,4 x 5,6 Å
Kana³ prosty = 5,2 x 5,8 Å

Produkt

Reagent
Rys. 10. Dezaktywacja zeolitów z systemem niepołączo-
nych ze sobą kanałów

a) Zeolit ZSM - 5

b) Mordenit


