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KİNETİKA VƏ KATALİZ, Dərslik, Bakı, 2019. 446 səh.
Kataliz nəzəriyyəsində və onun müxtəlif sənaye müəssisələrinə
tətbiqində böyük uğurları, həmçinin oxucuların çoxsaylı istəklərini nəzərə
alaraq, müəlliflər tərəfindən “Kinetika və kataliz” dərsliyin yenidən işlənmiş və
tamamlanmış ikinci nəşri hazırlanmışdır. Dərslik kimyəvi kinetikanın nəzəri
əsaslarına, homogen və heterogen kataliz hadisəsinin mahiyyətinə həsr olunmuş
fəsillərlə yanaşı, heterogen kataliz bölməsi genişlənmiş, katalizatorların
hazırlanması üsullarının nəzəri əsasları məsələlərini ümümilləşdirən fəsillər
əlavə olunmuşdur.
Dərslik geniş dairə oxuculara yönəldilmişdir: həm kataliz ilə yenicə tanış
olmağa başlayanlar, həm də kimyəvi kinetika və kataliz sahəsində müəyyən
tədqiqat təcrübəsinə malik insanlar üçün maraqlı ola bilər. Kitab kimya və
texniki ali tədris ocaqlarında oxuyan tələbələrə, aspirantlara və kimyəvi kinetika
və kataliz ilə maraqlanan tədqiqatçılara tövsiyyə oluna bilər.
Принимая во внимание огромные успехи, как в теории катализа, так
и в его приложении к различным отраслям промышленности, а также
многочисленные просьбы читателей авторами подготовлено второе,
переработанное и дополненное издание учебника «Кинетика и
катализ». Наряду с разделами, посвященными теоретическим основам
химической кинетики, сущности гомогенного и гетерогенного катализа, в
учебнике расширен раздел о гетерогенном катализе, включены главы, в
которых обобщены вопросы методов приготовления катализаторов.
Учебник ориентирован на самый широкий круг читателей: как
тех, кто только начинает знакомиться с катализом, так и тех, кто уже
имеет определенный исследовательский опыт в данной области. Книга
может быть рекомендована студентам и аспирантам химических и
технологических ВУЗов, а также исследователям, в сферу интересов
которых входит химическая кинетика и катализ.
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Mənə elmin sirlərinə yiyələnməyə, müstəqil tədqiqatlar aparmağa
və fikirlərimi sərbəst ifadə etməyə şərait yaratmış
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinə
borcluyam.
Mənə katalizi sevdirən
müəllimlərimə ithaf edirəm.

MƏNİM KATALİZDƏ İSTİQAMƏTİM
X X əsrdə Azərbaycan alimləri digər elmlərlə yanaşı kinetika və
kataliz sahəsində də böyük nailiyyətlər əldə etmişlər.
Azərbaycan alimlərindən dünya miqyasında katalizin inkişafında
xüsusi rolu olan aşağıdakı kimyaçıları qeyd etmək olar:
karbohidrogenlərin katalizator iştirakı ilə çevrilməsi və katalitik
alkilləşmə proseslərinin banilərindən biri olan görkəmli kimyaçı AMEAnın akademiki Y.H.Məmmədəliyev, kimyəvi resirkulyasiya və
katalizatorların seçilməsinin nəzəri prinsipləri sahasində AMEA-nın
akademiki M.F.Nağıyev, katalitik proseslerin sənayedə tətbiqində xüsusi
rolları olan görkəmli texnoloqlar – AMEA-nın akademikləri V.S.Əliyev
və M.A.Dalin, neft emalı və neft kimyasında katalizin tətbiqi və gələcək
nəsil katalitiklərin formalaşmasında əvəzolunmaz zəhmətləri olan
AMEA-nın
akademikləri
T.N.Şahtaxtinski
və
M.İ.Rüstəmov,
karbohidrogenlərin katalitik ammonolizi və homogen kataliz sahəsində
AMEA-nın akademiki R.H.Rizayev, mürəkkəb kimyəvi reaksiyaların
kinetikası və mexanizminin öyrənilməsində AMEA-nın akademiki
A.M.Əliyev, katalizin ən incə bölməsi - biomimetika katalizi sahəsində
AMEA-nın akademiki T.M.Nağıyev, üzvi katalizatorların sintezi
sahəsində AMEA-nın akademiki A.A.Əfəndiyev, seolit katalizatorlar
üzərində karbohidrogenlərin oksidləşdirici dehidrogenləşmə və piroliz
sahəsində AMEA-nın akademiki D.B.Tağıyev, polimerləşmə prosesləri
uçün
katalizatorların
seçilməsində
AMEA-nın
akademikləri
N.M.Seyidov və A.H.Əzizov, radiasiya kimyası sahəsində AMEA-nın
akademiki A.A.Qəribov, metal komplekslərin və fiziki-kimyəvi
metodların katalizdə tətbiqində AMEA-nın akademiki Ə.Ə.Məcidov,
oksidləşmə və ekoloji kataliz sahəsində AMEA-nın müxbir üzvi
T.H.Alxazov,
kataliz
sahəsində
AMEA-nın
müxbir
üzvi
H.M.Əlimərdanov, yağların katalitik hidrogenolizinin öyrənilməsində
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AMEA-nın müxbir üzvi F.İ.Səmədova, seolitlərin tədqiqi və sənayedə
tətbiqində AMEA-nın müxbir üzvləri Z.H.Zülfüqarov və B.A.Dadaşov,
heterogen kataliz və ekoloji proseslərdə katalitik sistemlərin tətbiqində
AMEA-nın müxbir üzvi Y.N.Litvişkov, kükürdlü qazların katalitik
emalında AMEA-nın müxbir üzvi M.M.Əhmədov, kataliz sahəsində
AMEA-nın müxbir üzvi E.B.Zeynalov.
Bakıda kataliz sahəsində ardıcıl beynəlxalq konfransların (1972,
1974, 1976, 1978, 1981, 1988, 1999 və 2002-ci illərdə), Sovet-Amerika,
Sovet-Hindistan, Sovet-Fransa fərdi beynəlxalq seminarların keçirilməsi
Azərbaycan alimlərinin kataliz sahəsində əldə etdikləri nailiyyətlərdən
irəli gəlir. Müstəqil Respublikamızın kinetika və kataliz sahəsində çalışan
alimlərinin hazırda dünyanın qabaqcıl elm ocaqlarında (Los-Anjeles,
Texas, Dallas, Köln, Toronto, Hayfa ve s.) çalışmaları bu nailiyyətlərin
bir hissəsidir. Hal-hazırda yeni katalitik prosesler üçün yüksək seçicilikli
katalizatorların və daşıyıcıların elmi əsaslandırılıb hazırlanması, aşağı
temperaturda katalitik proseslərin aparılması, üzvi katalizatorların sintezi
və nəhayət katalitik proseslərin fermentativ proseslərə yaxınlaşdırılması
kataliz elminin ən aktual problemlərindəndir.
Kataliz sahəsində təbiətdən çox incəlikləri öyrənməliyik.
Katalizin ümumi nəzəriyyəsinin olmaması və katalitik proseslərin
mürəkkəbliyi bu sahədə çalışan tədqiqatçıların rastlaşdığı çətinliklər
sırasına daxildir. XXI əsr katalizin inkişaf əsridir. Bu əsrdə biokatalizin
köməyi ilə yeni senaye əhəmiyyətli katalizatorların sintezi gözlənilir və
sənayedə yüksək temperatur və təzyiqdə (sərt rejimdə) aparılan
proseslərin aşağı temperatur və təzyiqdə aparılmasına şərait yaratmış
olacaqdır. Katalitik reaksiyalar və onların kinetikasının öyrənilməsi və bu
bilgilərin artıq sistemləşdirilməsinə baxmayaraq ana dilimizdə bu elm
sahəsində kitab yazılmamışdır. İndiyə qədər Azərbaycan alimlərinin
stolüstü kitab kimi istifadə etdikləri, digər dillərdə A.A.Balandin,
S.Z.Roqinskiy, L.Y.Marqolis, O.V.Krılov, C.Jermen və s. tərəfindən
yazılmış klassik əsərlər olmuşdur.
Bu elm sahəsində toplanmış bilgilərin gələcək nəsillərə
ötürülməsi və tədris üçün ana dilimizdə «Kinetika və kataliz» kitabının
yazılması vacib və zamanı yetişmiş məsələlərdən biridir. Kimyəvi
kinetika və kataliz son illərdə sürətlə inkişaf edir. Hər il dərc edilən
minlərlə məqalələr kimyəvi reaksiyaların kinetikasi, katalizatorların
tədqiqi və katalitik reaksiyaların mexanizminin və s. öyrənilməsinə həsr
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olunur. Bunları müqayisə etmək və alınmış təcrübə dəlillərini
yekunlaşdırmaq çox mürəkkəbdir. Kataliz fenomeni kimyəvi
reaksiyaların sürətləndirilməsi ilə bilavasitə əlaqədar olduğu üçün
proseslərin kinetikası nəzərə alınmadan öyrənilməsi düzgün olmazdı. Bu
baxımdan kataliz və katalitik reaksiyaların kinetikasının birlikdə
öyrənilməsi tamamilə təbiidir. Bütün bunlardan əlavə termodinamikanın
qanunları katalizatorların köməyi ilə indiyə qədər naməlum saysızhesabsız reaksiyaların həyata keçirilməsinin mümkünlüyünü göstərir. Bu
reaksiyaların bəzilərinin böyük praktiki perspektivləri vardır. Məsələn,
üzvi maddələrin birbaşa seçici oksidləşməsi, C–H, N–H rabitələrindəki
hidrogenin suya, üzvi molekuldakı karbon atomlarının isə C–OH, CO–
OH və nəhayət CO2-nin çevrilməsi böyük praktiki əhəmiyyətə malik olan
proseslərdir.
Gənc alim-katalitiklərin nəzərinin kimya elminin bu sahəsinə
cəlb edilməsi, homogen və heterogen katalizin inkişafı bu problemlərin
həllinə böyük müsbət təkan verəcəkdir. Polimerləşmə, fotokataliz,
fermentativ kataliz, elektrokataliz bölmələri çox mürəkkəb və spesifik
olduğundan kitabda öz əksini tapmamışdırlar.
Müəllif ilk növbədə müəllimləri – T.H.Alxazov və M.S.Belenkiy,
bilavasitə elmi ünsiyyətdə olduğu
L.Y.Marqolis, A.E.Lisovskiy,
O.V.Krılov, A.İ.Qelbşteyn, S.L.Kiperman, Q.İ.Qolodets, elmi
diskussiyaları dərin hisslər oyatmış katalizin dahi korifeyləri
A.A.Balandin,
S.Z.Roqinskiy,
Q.K.Boreskov,
V.A.Royter,
D.V.Sokolskiy, De Bur, Zaxtler, laboratoriyalarında elmi iş aparmış və
əməkdaşlıq etdiyi Y.Haber (Polşa, Krakov kataliz institutu), P.Iru
(Çexiya, Elektrokimya və kataliz institutu), D.Kelks (ABŞ, Viskonsin
universiteti), F.Trifiro (İtaliya, Bolonya universiteti), Kimyəvi Fizika
institutu (Rusiya, Moskva), Kataliz institutu (Rusiya, Novosibirsk),
Kimyəvi Fizika institutu (Ukrayna, Kiyev) əməkdaşlarına və Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin kataliz sahəsində çalışan
həmkarlarına dərin minnətdarlığını bildirir.
Bu kitab 78 illik ömrümün katalizə həsr etdiyim 58 ilini özündə
əks etdirir. Mən bu kitabda kinetika və katalizin bir sıra nəzəri
müddəalarını qısa və anlaşılan şəkildə izah etməyə çalışmışam.
Çoxillik müşahidələrimin nəticəsində mən bu qənaətə gəlmişəm
ki, Azərbaycanın kimyaçı alimlərinin yaratdıqları elmi məktəb tək bizim
vətənimizin deyil, həm də bütün bəşəriyyətin iftixarıdır.
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Təqdim edilən əsərin birinci nəşri 2004-ci ildə işıq üzü görüb və
XX əsrin ortalarından ADNSU kimya texnologiya fakultəsinin
tələbələrinə, magistranlara və aspirantlara oxunulmuş mühazirələr və
beynəlxalq aləmdə kinetika və kataliz sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlər
əsasında tərtib olunmuşdur.
Həm kataliz nəzəriyyəsində, həm də onun müxtəlif sənaye
müəssisələrində tətbiqində böyük uğurları, həmçinin, oxucuların çoxsaylı
istəklərini nəzərə alaraq, tərəfimizdən yenidən işlənmiş və tamamlanmış
ikinci nəşr hazırlanmışdır. Tərəfimizdən problemi nisbətən tam əhatə
etmək nəzərdə tutulmuşdur, belə ki, xüsusilə heterogen katalizə həsr
edilmiş bölmə genişləndirilmiş, katalizatorların hazırlanması haqqında
ümumiləşdirilmiş məsələlər daxil olan fəsil əlavə edilmişdir.
Mövcud monoqrafiya müasir kimyanın strateji mühüm istiqaməti
– kinetika və kataliz ilə maraqlanan geniş dairədə oxuculara
yönəldilmişdir. Ümid edirik ki, mövcud monoqrafiya həm katalizlə
yenicə tanış olmağa başlayanlar üçün, həm də, mövcud sahədə müəyyən
tədqiqat təcrübəsinə malik alimlər üçün faydalı olacaq və gələcək
tədqiqatlara köməklik göstərəcəkdir.
K.Y.Əcəmov
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İXTİSARLAR VƏ İŞARƏLƏMƏLƏR
C
X
v
k
η
n
γ
R
Kc
ΔU
E
Θ

ka və
kd
va və
vd

i

L

m A və
mB

 maddələrin qatılığı
 məhsulların miqdarı, vahid həcmdə, vahid
zamanda maddənin çevrilmə miqdarı
 Reaksiyanın sürəti
 Reaksiyanın sürət sabiti
 vaxt
 Reaksiyanın tərtibi
 reaksiya sürətinin temperatur əmsalı
 universal qaz sabitidir. R =1,98 kal/dərəcə mol
 qatılıq ilə ifadə olunmuş tarazlıq sabitidir
 verilmiş reaksiyada daxili enerji dəyişikliyidir
 aktivləşmə enerjisidir
 səthin örtülmə dərəcəsi
 müafıq olaraq adsorbsiya və desorbsiyanın sürət
sabitləridirlər
 müafıq olaraq adsorbsiya və desorbsiya
sürətidirlər
 həmin səthin doyma ehtimalı və ya ilk maddə
tərəfindən bu növ səthin doyma dərəcəsidir
 müxtəlif adsorbsiya qabiliyyətinə malik sahənin
sayıdır
 müvafıq olaraq aktiv kompleksə daxil olan
hissəciklərin sayı

rA , rB
və rt

 adsorbsiya olunmuş A, B və aktiv kompleks
tərəfindən tutulan səth yerinin miqdarıdır

Z1 və Z2
S
G
F
μ٭
ai , А
I
Zi










katalizator səthində aktiv mərkəzləri göstərir
entropiya
Hibbs enerjisi
Helmhols enerjisi
aktiv kompleksin dipol momentidir
aktivlik
məhlulun ion gücü
ionun yükü
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ΔF*

 katalizatordan proton substrata keçdikdə əmələ
gələn aktiv kompleksin sərbəst enerjisi

ΔF
K BH 

 proton məhlula keçdikdə turşu-katalizator
ionlaşmasının sərbəst enerjisidir
 katalizatorun turşuluq qüvvəsi

K S1H

 substratın turşuluğu

S
Δ
g

 daşıyıcının sahəsi, sm2/q
 miqrasiya hüdudunun sahəsi, sm2
 1sm2 sahədə daşıyıcının miqrasiyası hüdudunun
sayı
 bütün səthdə daşıyıcının miqrasiyası hüdudunun
tam sayı
 bir atomun səthidir
 kimyəvi potensial
 elektron potensialı
 Reynolds kriteriyası
 Arximed kriteriyası
 hissəciklər üçün orta diametr
 adsorbsiya olunmuş molekullarla tutulmuş səthin
hissəsi
 təmiz səthdə «kondensasiya əmsalı» (adsorbsiya
ilə nəticələnən qeyri-elastiki toqquşmalar sayının
qaz molekulunun səthə ümumi toqquşmalar
sayına olan nisbətidir)
 vahid zamanda vahid səthdən desorbsiya olunan
molekulların sayı
 vahid zamanda vahid səth sahəsinə toxunan
molekulların sayıdı
 birinci təbəqənin adsorbsiya istiliyi
 adsorbatın gizli kondensasiya istiliyidir
 tarazlıq təzyiqi
 adsorbatın doymuş buxar təzyiqi
 adsorbatın molekul kütləsi
 Avoqadro ədədi
 adsorbat molekulunun en kəsiyinin sahəsi
(adsorbsiya olunmuş molekulun sülb kütlə
səthində dolmuş birinci qatda tutduğu sahə) nm2
ilə
 müafıq olaraq həqiqi və zahiri sıxlıq

Z
δ
μ
θ
Re
Ar
hort
S a.m
a0

n
m
q1
q2
P
P0
M
N
Sm

ρhəq,
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ρzah
W
αkat.0 və
akat.1
D
d
H
P
F
J
W

Axüs
N
Sh
n
Sk
ρ
l
d
a
kh
ρ
D = 1/a
μv
μs=2ζV
/r
ζ
dμe
V
r
∆P
f
ε
H
G

 su udma
 tədqiq olunan nümunənin müafıq olaraq
doymadan əvvəl və sonrakı kütlələridir
 silindrin diametri və ya həlqənin xarici diametri,
sm
 həlqənin daxili diametri, sm
 nümunənin hündürlüyüdür, sm
 möhkəmlik
 qüvvə
 yeyilmə dərəcəsi, %
 verilmiş şəraitdə vahid katalizator həcmində
vahid zamanda reaksiyaya girən maddələrin
miqdarı ilə müəyyən edilən katalitik aktivlik
 xüsusi katalitik aktivlik (XKA)
 hissəciklərin sayı
 hissəciklərin səthi
 kontaktların sayı
 vahid kontaktın sahəsidir
 hissəciklərin sıxlığı
 kub tilinin ölçüsü
 sferanın diametri
 hissəciklərin ölçüsü
 hissəciklərin forma əmsalı
 maddənin sıxlığı
 disperslikdir
 həcmi fazanın potensialı;
 qalıq səth enerjisi







səthi gərilmə
entropiya amili
molyar həcm
səthin əyrilik radiusudur
hidravlik müqavimət
Reynolds kriteriyasından (Re) asılı olan
müqavimət əmsalı
 sərbəst həcmin payı
 layın hündürlüyü
 reaksiya qarışığının kütlə sürəti
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γ
F
r
n
MKA

 qarışığın xüsusi kütləsi
 sferik hissəcik üçün ən kiçik olan hissəciyin
forma amili
 dənənin gətirilmiş radiusu
 qazın hərəkət rejimi göstəricisi
– Mexanokimyəvi aktivləşmə
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GİRİŞ
İnsanlara bir təzahür kimi çoxdan məlum olmasına və
mahiyyətinin sirli qalmasına baxmayaraq, kataliz XX əsrdə kimya, fızika,
sonradan fıziki-kimya, termodinamika, kvant kimyası və s. elmlərin
əhatəsində müstəqil elm pilləsinə qədər inkişaf etmişdir.
Katalizin müstəqil elm kimi cavan olmasına baxmayaraq, onun
nailiyyətləri о qədər böyükdür ki, hal-hazırda neft emalını, neft
kimyasını, ekoloji problemlərin həllini və insan orqanizmində gedən
mürəkkəb proseslərin dərk olunmasını katalizsiz təsəvvür etmək qeyri
mümkündür. Məsələn, kimya, neft emalı və neft kimya proseslərinin 8590%-i, biokimyəvi sintez proseslərinin isə, demək olar ki, hamısı katalizə
əsaslanmışdır.
Kimya elminin inkişafının ilk dövrlərində bəzi maddələrin
kimyəvi reaksiyaların sürətini artırmasını müşahidə etmişdilər.
Bu sıraya azot oksidinin təsirindən kükürd oksidinin
oksidləşməsi, sulfat turşusunun istehsalı (Kleman və Dezormon- 1806-cı
ildə), nişastanın sulfat turşusu iştirakı ilə şəkərə çevrilməsi (Kirxoff1811), ammonyak və hidrogen peroksidin bərk cisimlərin səthində
parçalanması (Tenar-1813), spirt buxarlarının, efirlərin və hidrogenin
otaq temperaturunda platin üzərində oksidləşməsi (Devi-1817 və
Debereyner-1821), spirtdən sulfat turşusu iştirakı ilə efirin alınması
(Mitçerlix-1833) və başqa reaksiyaları daxil etmək olar.
Mitçerlix ilk dəfə olaraq 1834-cü ildə bu hadisələri «kontakt
reaksiyaları» adlandırmışdır. Eyni zamanda 1835-ci ildə Berselius öz
elmi işlərinə əsaslanaraq, bərk maddələrin iştirakı ilə reaksiya sürətinin
artması hadisəsini kataliz adlandırmışdır («kataliz»-yunan sözü olub
dağıtma, parçalanma deməkdir).
Kataliz hadisəsinin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, enerji və
praktiki olaraq kütlə sərf olunmadan kimyəvi çevrilməni sürətləndirir.
Sənaye miqyasında ilk katalitik proses XIX əsrin axırlarında
sulfat turşusunun alınmasıdır.
Havadakı azotun fıksasiyası kimya sənayesinin inkişafı üçün
böyük praktiki əhəmiyyətə malikdir və bu istiqamətdə alimlər indi də
intensiv elmi işlər aparırlar.
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1918-ci ildə Haberin ixtirası nəticəsində atmosferin azotu ilə
hidrogenin dəmir üzərində ammonyaka çevrilməsi həyata keçirildi və
proses hazırda sənayedə 450-550°C temperaturda və 300-700 atmosfer
təzyiqi altında aparılır.
Hidrogen istehsalının ən geniş yayılmış üsulu təbii qazın-metanın
konversiyasıdır. Nikel katalizatoru iştirakı ilə 700-1000°C temperaturda
metan və su qarışığından, mis katalizatoru üzərində isə karbon oksidi ilə
su buxarından hidrogen almaq olur.
Ammonyakın istehsalından sonra azot turşusunun xammalı olan
azot oksidi istehsal olunmağa başlandı.
1936-cı ilə qədər neft emalı sənayesində yanacaq komponentləri
istehsalı üçün termiki krekinq prosesindən istifadə edilirdi. 1937-ci ildən
başlayaraq katalitik krekinq prosesinin ixtiraçısı Qudri əvvəlcə bu proses
üçün amorf alümosilikat, 1956-cı ildən başlayaraq isə kristallik
alümosilikat katalizatorlarının istifadə olunmasını təklif etmişdir. Bu da
neft emalında böyük bir sıçrayış oldu.
Sonralar yüksək oktan ədədli benzin komponentlərinin və fərdi
aromatik karbohidrogenlərin alınmasında MO/A1203, platin və platinrenium katalizatorlarından istifadə edilməyə başlandı.
1932-ci ildə S.V.Lebedev üsulu ilə katalitik yolla sənaye
miqyasında etil spirtindən sintetik kauçuk istehsalına başlandı.
Əvvəllər kataliz fıziki kimyanın bir bölməsi olmasına
baxmayaraq, hal-hazırda kimyəvi kinetika ilə birlikdə sərbəst bir elm
sahəsinə çevrilmişdir.
Katalizin nəzəriyyələri bu gün sənayedə öz praktiki tətbiqini
tapmışdır. 1956-cı ildən başlayaraq dörd ildən bir kataliz üzrə
ümumdünya konfransı keçirilir. Katalizatorların hazırlanması və
seçilməsinin qanunauyğunluqları həmişə bu sahədə çalışan alimlərin
diqqət mərkəzindədir.
Kimyəvi kinetika katalizin bünövrəsidir, lakin bu о demək
deyildir ki, katalizə kinetikanın bir hissəsi kimi və ya əksinə baxmaq olar.
Bunlar bir-birilə sıx əlaqədə inkişaf edirlər. Kimyəvi kinetika kimyəvi
reaksiyanın sürətini, onun mexanizmini nəzərə alan qanunauyğunluqları
öyrənir. Kimyəvi kinetikanın əsas metodu, kimyəvi reaksiyanın sürətini
və bu sürətin müxtəlif faktorlardan asılılığını öyrənir.
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Kataliz kinetikadan əvvəl öyrənilməyə başlanılıb, lakin onun
nəzəriyyələrinin düzgünlüyü kinetik dəlillərə əsaslanmışdır. Məsələn,
Multiplet nəzəriyyəsinin həndəsi və energetik uyğunluqlarının eyniliyinin
tətbiq sərhəddinin dəqiq təyini kinetik dəlillərə əsaslanmışdır.
Eylqard Mitçerlix (1794-1863) Oldenburqda anadan olmuşdur.
1821-ci ildən vəfatına qədər Berlin universitetinin professoru,
Berseliusun tələbəsi və əməkdaşı olmuşdur. Kimyanın inkişafında onun
iki cildli «Kimya dərsliyi» (1829-1830) böyük rol oynamışdır.
Əsas tədqiqatları selen
turşusunun, manqan turşusunun
ixtirası,
manqan
turşularının
öyrənilməsi, benzolun tədqiqatı
nəticəsində
nitrobenzolun,
benzolsulfon
turşusunun,
sulfobenzidin,
eksaxlorbenzolun
ixtirası olmuşdur. Kataliz sahəsində
ilk elmi fikir söyləmişdir.
Yens
Yakob
Berselius
(1779-1848) İsveçrədə anadan
olmuşdur. Kimya ilə yanaşı
təbabətlə də məşğul olmuşdur.
1808-ci
ildə
Stokholm
Akademiyasının üzvü seçilmişdir.
XIX əsrin birinci yarısında
kimyanın patriarxı olmuşdur. Üç
cildli «Kimya dərsliyi»nin (18081818) müəllifidir, bütün dillərə
tərcümə olunmuşdur.
Eleməntlərdən
serium
(1803), selen (1817), silisium
(1824), sirkonium (1824), tantal
(1825) və vanadium (1830) onun
ixtirasıdır.
Berselius kataliz sözünü
kimya elminə daxil etmişdir.
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Katalizin müasir elm sahəsində inkişafının tarixi mərhələsi 1953cü ildə kimya sənayesində heterogen kataliz üzrə Ümumittifaq
müşavirəsinin keçirilməsi hesab edilir. Burada katalitik təsirin
mahiyyətinə öz baxışlarının proqram şərhləri ilə professor Q.K.Boreskov
– sonradan akademik, Novosibirsk Akademiya şəhərciyində düyada ilk
Kataliz İnstitutunun banisi çıxış etmişdir. Öz məruzəsində Q.K.Boreskov
hələ 19-cu əsrin ikinci yarısında formalaşdırılmış, lakin 20-ci əsrin
ortalarında bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən əsaslandırılmamış şəkildə
köhnəlmiş hesab edilən, həmin dövrdə fiziki kimyanın səviyyəsinə uyğun
gəlməyən katalizə kimyəvi yanaşmanın müdafiyəsində çıxış etmişdir.
Yuxarıda qeyd olunan mülahizələr sonradan həm Q.K.Boreskov,
həm də onun şagirdlərinin işlərində dərinləşdirilmiş, dəqiqləşdirilmiş və
inkişaf etdirilmiş, lakin, həmin illərdə kataliz hadisəsinin anlayışına
struktur yanaşmalarının tərəfdarları tərəfindən tənqidlərə baxmayaraq,
onlar kataliz barədə elmin müasir təsvirlərinin formalaşmasında çox
mühüm rol oynamış və bir neçə onillik irəlidə tədqiqatların
istiqamətlərini müəyyən etmişlər. Bu dövrdən başlayaraq, kataliz üzrə
tədqiqatlar üç əsas istiqamətdə inkişaf etməyə başlamışdır. Bunlar:
katalitik təsirin əvvəlcədən müəyyən edilməsi nəzəriyyəsinin yaradılması,
katalizatorların hazırlanması və texnologiyasının elmi əsaslarının
yaradılması və katalitik proseslərin texnologiyasının elmi əsaslarının
inkişafı.
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Reaksiyanın kinetikası - fizika ilə kimyanın
sərhəd sahəsidir. Fiziklər və kimyaçılar burada anlaşılmazlıq şəraitində
yaşayırlar.
S.Hinşelvud. 1929

I FƏSİL
KİMYƏVİ KİNETİKA

1.1.

Əsas kinetik anlayışlar

Kimyəvi kinetikada kimyəvi reaksiyaların sürəti və ona təsir edən
amillər öyrənilir. Bu amillər əsasən temperatur, qatılıq və təzyiqdir.
Bunların təsirini tədricən öyrənməklə kimyəvi reaksiyanın mexanizmi
haqqında ilk məlumatı almaq olar. Yəni, reaksiyanın mexanizmini
öyrənmək üçün kinetik tədqiqat ən vacib üsullardan biridir.
Elmin istənilən sahəsində ilk növbədə empirik qanunlar haqqında
anlayışı bilmək və sonradan isə onun nəzəri əsasını izah etmək düzgün
olar.
Reaksiyanın sürəti
Reaksiya sürətini ilk maddələrin qatılığı (C) və ya məhsulların
miqdarı (X) ilə ifadə etmək olar. Şək. 1.1-də А → В reaksiyası üçün
sxematik olaraq sürətin zaman ərzində dəyişməsi göstərilmişdir (a əyrisi
qatılığı, b əyrisi miqdarı xarakterizə edir).
Əgər qatılıq mol/litr ilə ölçülürsə, onda, sürətin ifadəsi mol/l-s
olur. Kimyəvi reaksiyanın sürətinin ölçmə üsulundan asılı olaraq sürət
müxtəlif şəkildə ifadə olunur. Aşağıdakı ammonyakın sintezi reaksiyanı
nəzərdən keçirək.
N2+ 3H2= 2NH3
Hər anda bir azot molekulu iki ammonyak molekulunun əmələ
gəlməsinə səbəb olduğundan, ammonyakın əmələ gəlmə sürəti belə olur
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 NH3 

d  NH 3 
dt

 2

d  N2 
dt

 2 n2

(1.1)

Eyni ilə hidrogenin azalma sürəti

H  
2

d  H2 
dt

 3

d  N2 
dt

 3 N2

(1.2)

Belə misalları çox göstərmək olar.

υ
b
υ=

dx

υ= -

dx

dt

dt

a

t
Şəkil 1.1. İlk maddə qatılığnın (a) və məhsul miqdarının (b)
zamandan asılılığı

Reaksiyanın tərtibi
Bəzi reaksiyalarda reaksiyanın sürətinin qatılıqdan asılılığı üstlü
dərəcədə mütənasib olur. Belə hallarda kimyəvi reaksiyaların kinetikası
öyrənildikdə tərtib anlayışını daxil etmək daha düzgün olardı.
Sadə hallarda reaksiyanın sürəti qatılıqdan birinci dərəcədə asılı
olur, yəni,
  kC
(1.3)
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Belə reaksiyalar bir tərtibli olurlar. Bu cür reaksiyalara misal
olaraq etanın qaz fazada etilenə çevrilməsini göstərmək olar
C2H6  C2H4  H2
İki tərtibli reaksiyalar iki cür olurlar. Reaksiyaya daxil olan
maddələr eyni qatılıqlı olduqda

  kC 2

(1.4)

və müxtəlif qatılıqlı olduqda

  kCACB

(1.5)

Hidrogen yodidin qaz fazada parçalanma reaksiyasını birinci tipli
reaksiyalara aid etmək olar

2HJ  H 2  J 2
Hidrogen yodidin əmələ gəlməsi reaksiyasını ikinci tipli
reaksiyalara aid etmək olar

H 2  J 2  2HJ
Bəzi hallarda üç tərtibli reaksiyalar da mövcud olurlar. Buna
misal olaraq, azot oksidinin xlorla reaksiyasını göstərmək olar

2 NO  Cl2  2 NOC1
Belə reaksiyanın ümumi sürəti azot oksidinə görə iki tərtibli və
xlora görə isə bir tərtibli olur

  k  NO 2 Cl2 

(1.6)

Ümumi halda Aa  bB  gG  rR reaksiyası üçün sürət belə ifadə
olunur
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  kCAaCBb

(1.7)

Reaksiyanın ümumi tərtibini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar

n  a b

(1.8)

Reaksiyanın tərtibi haqqında bəzi hallarda yanlış anlayışlar olur.
Heç də bütün reaksiyalar haqqında dəqiq hansı tərtibə malik olduğunu
söyləmək olmaz. Məs. brom ilə hidrogenin reaksiyasinın sürəti aşağıdakı
tənliklə ifadə edilir
d  HBr 
dt



k  H 2  Br2 
1

1

2

k 11  HBr 

(1.9)

Br2

Bu ifadə reaksiyanın özünün mürəkkəb olmasından irəli gəlir və
belə hallarda onu reaksiya sürətinin qatılqdan asılılığının riyazi ifadasi
kimi qəbul etmək olar.
Reaksiyanın tərtibini stexiometrik əmsallara əsasən müəyyən
etmək olmaz. Bu ancaq ən sadə mexanizmli reaksiyalar üçün doğru olur,
məs.

H2  J 2  2HJ
Burada stexiometrik əmsallara əsasən reaksiyanın ümumi tərtibi
ikidir (hidrogenə və yoda görə bir tərtiblidir). Lakin,

H 2  Br2  2HBr
Yuxarıda
göstərildiyi kimi, bu reaksiya çox mürəkkəb
mexanizm ilə getdiyindən iki tərtibli deyildir.
Kəsr tərtibli reaksiyalar da olur. Məs., para-hidrogenin ortohidrogenə termiki çevrilmə reaksiyasi 3 kəsr tərtibli reaksiyalara
2

misaldır.
  k  nH 2 

2

3

(1.10)
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Tərtibin kəsr olması da reaksiyanın mexanizminin mürəkkəb
olmasından irəli gəlir. Bu söylənilənlərdən aydındır ki, reaksiyanın tərtibi
təcrübə dəlili (kəmiyyəti) olub sürətin qatılıqdan asılılığını göstərir.
Tərtib anlayışına reaksiyanın molekulyarlığı kimi baxmaq olmaz.
Molekulyarlıq elementar reaksiyada iştirak edən molekulaların sayıdır.
Reaksiyanın sürət sabiti
Reaksiyaların sürətini ifadə edən tənliklərdə к vurğusu sürət
sabiti adlanır. Reaksiyada iştirak edən maddələrin qatılığı vahidə bərabər
olduqda sürət sabiti reaksiyanın sürətinə bərabər olur. Bir çox hallarda bu
xüsusi sürət sabiti də adlanır.
Sürət sabitinin vahidi reaksiyanın tərtibindən asılı olaraq dəyişir.
Bir tərtibli reaksiyalar üçün

  kC

(1.11)

k-nın vahidi bir bölünmüş zaman (s-1) - olur.
İki tərtibli reaksiyalar üçün
  kC2

(1.12)

k-nın vahidi 1/mol·s;
n-tərtibli reaksiyalar üçün isə
  kCn

(1.13)

sürət sabitinin vahidi mol1-n/l1-n · s olur.
Kinetik tənliklərin analizi
Kinetik tədqiqatlarda kinetik tənliklər reaksiya sürətinin zaman ərzində qatılığın dəyişməsinə əsasən təyin olunur.
Bu məsələlərin həlli üçün əsas iki üsul vardır.
1. İnteqral üsul.
2. Diferensial üsul.
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1.2 Bir tərtibli reaksiyaların kinetik tənliyi
Bir tərtibli reaksiyaları sxematik olaraq aşağıdakı kimi göstərmək
olar

AP
Reaksiyanın başlanğıcında t = 0 olduqda A və P -nin qatılığı
müvafiq olaraq a və 0 bərabərdir. Müəyyən vaxt «τ» keçdikdən sonra Pnin qatılığı x, A-nın qatılığı (a-x) olur. P- nin əmələ gəlmə sürəti (dx/dt)
olur və bir tərtibli reaksiyalar üçün (1.3) bərabərliyini aşağıdakı kimi
yazmaq olar
dx
 k ( a  x)
dt

(1.14)

buradan,

dx
 kdt
a  x

(1.15)

 ln(a  x)  kt  

(1.16)

iııteqralladıqda,

Burada -inteqral sabitidir. Bu ifadəni tapmaq üçün /x=0/; /t=0/
şərti daxilində təyin etmək olar.
 ln a  
(1.17)
(1.17) ifadəsini (1.16)-da yerinə yazsaq, alarıq,
 ln

a
 kt
ax

(1.18)

Bu ifadəni iki şəkildə yazmaq olar:



x  a 1  e kt

və ya

a  x  

aekt



(1.19)

(1.20)
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Bu tənlikdən görünür ki, reagentin qatılığı (a-x) ilk qatılıqdan
sıfira qədər azalır.
Bir neçə yolla tənliyin təcrübə nəticələri ilə eyniliyini müəyyən
etmək olar. Qrafiki üsulla (şək.1.2) bir tərtibli reaksiyalar üçün ln in və

a(a-x)

x
a(a-x)

ya ln = (a-x), yəni, bütün təcrübə dəlillərinin nöqtələri koordinat
başlanğıcından keçən düz xətt üzərində yerləşməlidir.

meyl bucağı = k

meyl bucağı = k

t

t

Şəkil 1.2. Bir tərtibli reaksiyaların qrafiki

Müxtəlif zamanlarda sürət sabitinin qiyməti dəyişməz olarsa,
onda doğrudan da reaksiya bir tərtiblidir. Əks halda reaksiya başqa
tərtibli olur. Bəzi hallarda yarım çevrilmə vaxtından da istifadə edilir. Bu
elə vaxtdır ki, bu halda ilk maddənin yarısı çevrilir. Yarım çevrilmə vaxtı
ilə sürət sabiti arasında çox sadə asılılıq vardır. (1.18) tənliyində x ⁄ və
t-ni isə τ ilə ifadə etsək,

1
a
0,693
  ln
 ln 2 
k
k a a
k
2

(1.21)

Beləliklə, yarım çevrilmə vaxtı ilə sürət sabiti tərs mütənasibdir.
Bir tərtibli reaksiyalar üçün yarım çevrilmə vaxtı ilk qatılıqdan «a» asılı
deyildir.
Qeyd etmək lazımdır ki, yarım çevrilmə vaxtından istifadə edib
sürət sabitini təyin etmək olmaz.
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1.3. İki tərtibli reaksiyaların kinetik tənliyi
Belə tərtibli reaksiyalar iki tipdə reaksiyanın sürəti eyni qatılıqla
və ya müxtəlif qatılıqla ifadə oluna bilər.
Birinci halda, reaksiyada ancaq bir maddə iştirak edirsə, onda
belə reaksiyanın sxemi
2A  P
İkinci halda, reaksiyada iki müxtəlif maddə iştirak edirsə, onda,

A B  P
olur.
Bu halda fərz olunur ki, ilk maddələrin qatılıqları eynidir. Hər
iki halda reaksiyanın sürət tənliyi belə yazılır
dx
 k ( a  x) 2
dt

(1.22)

burada,
x - vahid həcmdə, vahid zamanda A-nın çevrilmə miqdarı,
a - A-nın ilk qatılığı.
Bu tənliyi dəyişənlərə ayırdıqda, alırıq

dx
 kdt
(a  x) 2

(1.23)

1
 kt  I
(a  x)

(1.24)

İnteqralladıqda alırıq

İnteqral sabitini tapmaq üçün t = 0 qəbul edilir, onda x = 0 olur,
beləliklə inteqral sabiti:
I

1
a

(1.25)

inteqral sabitinin qiyməti nəzərə alındıqda

x
 kt
a(a  x)

(1.26)
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olur. Belə halda maddənin çevrilmə miqdarı t-dən eksponensial asılı
olmur. Alınmış təcrübə dəlillərinin düzgünlüyünü qrafıki yolla təyin
etmək olar (Şək.1.3)

Şəkil 1.3. İki tərtibli reaksiyaların qrafiki

Əgər koordinat başlanğıcından keçən bir düz xətt üzərində bütün
nöqtələr yerləşərsə, onda reaksiya ikinci tərtibdən olur, əks halda reaksiya
başqa tərtibdəndir. Müxtəlif zamanlar üçün sürət sabiti hesablandıqda
əgər sürət sabitinin qiyməti dəyişmirsə, onda reaksiyanın iki tərtibli
olduğu qəbul olunur.
Bu halda yarım çevrilmə vaxtından istifadə etdikdə, yəni, x-in
yerinə ⁄ , t-nin yerinə τ yazdıqda



a

2

a

ka  a  
2




1
ak

(1.27)

Bir tərtibli reaksiyalarda olduğu kimi yarımçevrilmə vaxtı sürət
sabiti ilə tərs mütənasibdir və iki tərtibli reaksiyalar üçün yarım çevrilmə
vaxtı ilk qatılıqdan asılıdır.
Əgər sürət sabiti iki müxtəlif birləşmənin qatılığı ilə
mütənasibdirsə və bu qatılıqlar ilk halda eyni deyildirlərsə onda tənlik
başqa şəkildə olur. Fərz edək ki, a və b ilk qatılıqlardır və vahid həcmdə
x maddə reaksiyaya giribsə, onda sürət sabiti aşağıdakı kimi ifadə olunur.
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dx
k  a  x  b  x 
dt

(1.28)

Dəyişənlərə ayırdıqdan, sonra

dx
 kdt
 a  x  (b  x)

(1.29)

Bərabərliyin sol tərəfindəki ifadəni yerinə yazmaq üsulu ilə
inteqrallamaq üçün aşağıdakı ifadədən istifadə ediİir

B 
 A
dx 

  kdt
ax bx

(1.30)

(1.29) və (1.30) tənliklərini müqaisə etdikdə A və B belə ifadə edilir:
A

1
və B  1
ba
a b

(1.31)

Bu şərt daxilində (1.30) tənliyi aşağıdakı kimi yazılır.



1
1


 dx  kdt
  b  a  a  x   a  b  b  x  
İnteqralladıqda,



ln  a  x  ln  b  x 

 kt  I
ba
a b

(1.32)

(1.33)

və ya
1
ax
ln
 kt  I
a b b x

İnteqral sabiti t=0 və x=0 şərti daxilində təyin edilir.

(1.34)
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ln a  ln b
1
a

ln
a b
a b b

(1.35)

1
ax
1
a
ln
 kt 
ln
a b b x
a b b

(1.36)

I

Beləliklə,

və

1
b( a  x )
ln
 kt
a  b a(b  x)

(1.37)

Bu tənlikdən istifadə edərək (1.37) bərabərliyinin sol tərəfindəki
ifadənin t-dən asılılıq qrafikini quraraq sürət sabiti tapılır. Bu halda ilk
qatılıqlar eyni olmadığından yarım çevrilmə dərəcəsindən istifadə etmək
məqsədəuyğun deyildir.
1.4. n-tərtibli reaksiyaların kinetik tənliyi
Ümumi halda ilk eyni qatılıqlı
reaksiya sürəti belə yazılır

n - tərtibli reaksiyalar üçün

dx
n
 k a  x V
dt

(1.38)

və ya

dx

a  x

n

kdt

(1.39)

İnteqralladıqda,

1

 n  1 a  x 

n 1

 kt  I

(1.40)

inteqral sabitini t = 0 və x = 0 şərti daxilində təyin etmək olar:

I

1
 n  1 a n1

(1.41)
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burada,

1 
1
1 

n 1  n 1   kt
n  1  ( a  x)
a 

(1.42)

Bu tənlik n = 1 olandan başqa bütün hallar üçün doğrudur. n = 1
olduğu halda (1.18), n = 2 olduqda (1.42) tənliyi (1.26) tənliyinə çevrilir.
n-tərtibli reaksiyalar üçün yarım çevrilmə vaxtı x=
şərti
daxilində belə olur

2n1  1

 n  1 ka n1

(1.43)

1.5. Tərtibin təyini üsulları
Differensial üsulu Vant-Hoff təklif etmişdir. Mahiyyəti qatılığın
zamandan asılılıq əyrisi qurulduqdan sonra bu əyriyə çəkilmiş
toxunanlara əsasən tərtib təyin edilir. Bu əyrilərə çəkilən toxunanların
düzgün ölçülməsi çox çətin olduğundan xətalar böyük olur. Bildiyiniz
kimi n-tərtibli reaksiyalar üçün sürətin qatılıqdan asılılığı aşağıdakı
tənliklə ifadə edilir,
(1.44)
v  kC n
Loqarifmaladıqda
Igv  Igk  nlgC

(1.45)

Qrafık əsasında lgv -nin lgC -dən asılılığı düz xət verir. Bundan
(şək.1.4) istifadə edərək reaksiyanın tərtibi təyin edilir. Qrafıki belə olur:
lg υ

n

Şəkil 1.4. Differensial üsul
ilə reaksiya tərtibinin təyini

lg C
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İkinci variantda təcrübə dəlilləri əsasında C-nin t-dən asılılıq
qrafıki qurulur (şək.1.5).
Müxtəlif zamanlara müvafıq qatılıqlar üçün bu əyriyə toxunanlar
çəkməklə tərtib təyin edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, n t - vaxtlı reaksiya
tərtibidir. Bir çox hallarda həqiqi tərtib ilə vaxtlı tərtib arasında fərq olur.
Tərtibin təyin üsullarından biridə yerinə yazmaq üsuludur. Bu
üsulun mahiyyəti təcrübədən alınan nəticələr sıfır, bir və digər tərtib
reaksiyalarının kinetik tənliklərində yazılır və reaksiya sürət sabiti tapılır.
k-nın hansı tənlikdə müxtəlif hallar üçün sabit olarsa, reaksiya həmin
tərtibdən olunduğu qəbul olunur. Əks halda reaksiyanın mürəkkəb tərtibli
olduğu qəbul olunur.

C

C2
C1

t1

t2

t

Şəkil 1.5. Reaksiya tərtibinin təyini

Yarım çevrilmə vaxtına əsasən də tərtib təyin olunur.
Bir tərtibli reaksiyalar üçün
/ 

ln 2
k

İki tərtibli reaksiyalar üçün
 // 

1
ka

Üç tərtibli reaksiyalar üçün
 /// 

müvafıq tənliklər olur.

3
2ka 2
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Götürülən maddələrin ilk qatılıqları bərabər olan halda n-tərtibli
reaksiyaların yarım çevrilmə vaxtı ümumi halda

2n1  1

olur.
(n  1)ka n1
İlk qatılıqların iki müxtəlif qiymətlərində yarım parçalanma
vaxtını təyin etməklə reaksiyaların tərtibini tapmaq olar. Əgər τ 1= τ2
olarsa, reaksiya birtərtibli olur. Başqa hallarda, isə

1 

2n1  1
və
(n  1)ka1n1

2 

2n1  1
(n  1)ka2 n1

olur.

Bu tənlikləri tərəf-tərəfə bölsək, onda

 

1
a2
 2  a1

n 1

(1.45)

(1.45)-tənliyindən reaksiyanın tərtibini tapmaq olar.



lg  1
n  a2  1
lg a2
1

(1.46)

(1.46) tənliyinin köməyi ilə reaksiyanın tərtibi təyin olunur.
1.6. Mürəkkəb reaksiyaların tərtibi
Sadə reaksiyaların kinetik tənlikləri göstərir ki, ilk maddə bir
başa məhsula keçən hal üçün düzgündür. Bir çox hallarda bu sxemdən
meyl etmələr müşahidə olunur. Məsələn, dönən reaksiyalar. Adətən bu
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reaksiyalar bir mərhələdən ibarət olurlar. Birinci halda düzünə və əksinə
gedən bir tərtibli reaksiyanı nəzərdən keçirək.
Ümumi halda bunu aşağıdakı kimi yazmaq olar:

A

B

Əgər reaksiyanın başlanğıcında ancaq A maddəsi və onun
qatılığı «a»-olarsa, onda t zaman keçdikdən sonra B-nin qatılığı isə x-ə
bərabərdir. Bu zaman A-nın qatılığı (a-x) olur. Bu halda düzünə gedən
reaksiyaların sürəti k 1 ( a - x ) , əksinə gedən reaksiyanın sürəti

k2 x olur.

Belə reaksiyanın sürəti
dx
 k1 (a  x)  k2 x
dt

(1.47)

Tarazlıq halında dx sıfra bərabər olur və əgər bu halda x qatılığı
dt

x e olarsa, onda:

k1  a  xe   k2 xe

(1.48)

(1.47) və (1.48) tənliklərindən k2-ni yox etsək, onda

dx k1a

 ( xe  x)
dt x e

(1.49)

(1.49) tənliyi (1.14) tənliyindəki ifadə ilə eyni və həlli məlum
olduğundan yaza bilərik ki,

xe
x
 ln e  k1t
a
x e x

(1.50)

Tarazlıq şərtindən xe-ni təyin etdikdən sonra k 1 hesablanır (kzamanın funksiyasıdır). Tarazlıq sabitinin qiymətini bilərək k 2 n i hesablamaq olar.
Eyni ilə daha çox mürəkkəb reaksiyalar üçün sürət sabitinin
tənlikləri cədvəl 1.1-də göstərilmişdir.
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Ardıcıl mürəkkəb reaksiyalar müxtəlif olurlar, yəni, məhsul
sonradan çevrilir və ya məhsul bir neçə mərhələ nəticəsində alınır. Bəzi
hallarda mərhələlərin hansı biri isə dönən ola bilər. Biz mürəkkəb ardıcıl
sadə reaksiyanı nəzərdən keçirək. Şərti olaraq qəbul olunur ki,
k

k

1  B 
2 C
A 

Burada, A-nın B-yə və B-nin C-yə çevrilmə reaksiyası bir
tərtiblidir və bu reaksiyalar dönməyən qəbul olunarsa,
Cədvəl 1.1
Dönən reaksiyaların sürət sabitlərinin tənliyi
Sürət sabitinin tənlikləri

Sistem
k1


B
A 


k1 

k2

k1


B C
A 

k2

k1 

k2

k1

k2

A-nın azalma sürəti

xe
ax  x(a  xe )
ln e
t (2a  xe )
a( xe  x)

xe
xe (a 2  xxe )
k1  2 2 ln 2
t (a  xe )
a ( xe  x)

k1


C
A  B 


C  D
A  B 


xe
x
ln e
at xe  x

k1 

d  A
dt

xe
(a  2 xe )  axe
ln
2ta(a  xe )
a( xe  x)

 k1  A

(1.51)

B və C-nin əmələ gəlmə sürəti

d  B
dt

 k1  A  k2  B 

(1.52)
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d C 
dt

 k2  B 

(1.53)

Reaksiya gedişi zamanı A, B və C-nin ümumi qatlıqlarının
sabitliyi şərti daxilində (1.53) tənliyini inteqrallasaq,

 A   A0 ek t
1

(1.54)

[A]0-A-nın ilk qatılığıdır. (1.52) tənliyində üç dəyişən [A], [B] və t
kəmiyyətləri olduğundan inteqrallamaq olmur.
Lakin (1.54)-ü (1.52) tənliyində yerinə yazdıqda aşağıdakı
ifadəni alırıq:

d  B
dt

 k1  A e k1t  k2  B 

(1.55)

(1.55) tənliyində ancaq iki dəyişən [B] və t vardır. Onda
inteqralladıqda,



k1
e k1t  e k2t
2 k1

 B   A0 k



(1.56)

C-nin qatılığının dəyişməsi isə

C    A0   A   B

(1.57)

burada,


 k1t



2

C    A0 1 k2e k kk1e
1

 k2t 





(1.58)

[A], [B] və [C] qatılıqlarının dəyişməsinin zamandan asılılığı
şək. 1.6-da göstərilmişdir.
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[A]

0

[A]

[ C]

[B]
t

Şəkil 1.6. A→ B→C ardıcıl tipli reaksiyalar üçün qatılığın
zamandan asılılıq əyrisi

[A]-nın qatılığı zamandan asılı olaraq (1.54) tənliyinə əsasən
mütənasib olaraq azalır. [B]-nin qatılığı sıfırdan başlayaraq
maksimumdan keçib sıfra enir, çünki, B tamamilə C-yə çevrilir. [C]- nin
qatılığı sıfırdan başlayaraq [B] maksimum qiymətinə yaxın sahədə
artmağa başlayır və qrafıkdə S şəkilli formada olur. Belə induksiya
dövrünün olması onu göstərir ki, məhsul birbaşa yox aralıq
birləşmələrdən əmələ gəlir.
Bu nəzərdən keçirilən hal mürəkkəb reaksiyaların bir çox halına
uyğundur.
1.7. Axında gedən reaksiyalar
Yuxarıda baxdığımız reaksiyaların sürəti maye və qaz fazada
sabit həcmdə gedən reaksiyalar üçün idi. Lakin, belə şəraitdə gedən
reaksiyalarla yanaşı, reaktordan fasiləsiz olaraq (sənayədə adətən belə
olur) qarışıq axın olur.
İki tipli axında gedən sistemlər vardır. Birinci tipli sistemlərdə
qabda reagent qarışmır və belə sistemlər tıxac şəkilli adlanır. İkinci tipli
sistemlərdə qabda xüsusi quruluşlu qarışdırıcı ilə reagent elə qarışdırılır
ki, tam qarışma əldə olunsun. Tıxac şəkilli axın sxematik olaraq şək.1.7 də göstərilmişdir. Fərz olunur ki, reaksiya qarışığı u həcmi sürətlə (metr
saniyədə) reaktordan keçir. Reaktorda d həcmi götürülür və reaksiya
sürəti qatılıqdan (c-dən) asılıdır.
dt zamanda kimyəvi reaksiya nəticəsində kcdvdt mol itir.
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Axının istiqaməti

dv

dt zamanda dv həcmdə
u (c+dc) dt xaric olur

dt zamanda ucdt
mol daxil olur

Şəkil l.7. Reaktordan reagent axını

Bir tərtibli reaksiyalar üçün maddənin azalma sürəti aşağıdakı
tənliklə ifadə olunur:


dc
dt

(1.59)

Digər tərəfdən reaksiya sürətilə qatılıq arasındakı asılılıq belədir

  kc

(1.60)

Buna görə daxil olan maddənin mol sayı vahid həcmdə və vahid
zamanda kcd -yə bərabər olur.
Müəyyən vaxt keçdikdən sonra sistemdə tarazlıq yaranır. Bu onu
göstərir ki, d həcmdə zaman ərzində qatılıq dəyişikliyi olmur. Prosesin
stasionar halda olması üçün aşağıdakı şərtlər yerinə yetirilməlidir.
1. Soldan d həcminə reagent molekulu daxil olur, dt zamanında daxil
olan reagentin mol sayı ucdt-yə bərabər olmalıdır.
2. Sağdan bu həcmi molekullar tərk edir, dt zamanında xaric olan mol
say u(c+dc)dt olmalıdır.
3. Kimyəvi reaksiya nəticəsində yox olan molekullar bir tərtibli
reaksiyalar üçün mol sayı dt zamanında kcdvdt olmalıdır.
Seçilmiş həcm üçün stasionar nisbət dv həcminə daxil olan
maddələrin sürətini həmin həcmdən xaric olan maddələrin sürətlərinin
cəminə bərabər etmək olar. Nəticədə aşağıdakı bərabərliyi alırıq:

ucdt  u  c  dc  dt  u kcdvdt

(1.61)
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Müəyyən əməliyyat aparıldıqdan sonra, tənlik aşağıdakı şəkilə
düşür:


dc k
 d
c
u

(1.62)

Reaktorun girişində v = 0 və c =
(ilk qatılıq) və çıxışında v =
v0 və c=cƒ (reagentin son qatılığı) olan halda (1.62) tənliyini bütün
həcmdə inteqralladıqda
cf

v

k 0
    dv
uo
c

(1.63)

k v0
ln 
ci
u

(1.64)

i

Burarada,

cf

və ya
c f  ci e k

v0 /u

(1.65)

Əgər vo / u ifadəsini t ilə əvəz etsək, (1.63) tənliyi statik şərait
üçün çıxarılmış (1.20) tənliyi ilə müqayisə etdikdə eyni olur. Buna görə

vo / u kəmiyyəti kontakt müddəti adlanır və reaktordan keçən molekulun
orta vaxtını ifadə edir.
n-tərtibli reaksiyalar üçün stasionar tənlik (1.61) tənliyi ilə eyni
olaraq belə ifadə olunur.

ucdt  u  c  dt  dt  kcndvdt
Müəyyən dəyişikliklər edildikdən sonra


dc k
 dv
cn u

Yuxarıdakı şərtlər daxilində inteqrallasaq

(1.66)
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1  1
1  kv0
 n1  n1  
(n  1)  c f
ci  u

(1.67)

Əgər vo / u ifadəsinin t-ilə əvəz etsək (1.67) tənliyi (1.42) tənliyi
ilə eynilik halında olur.
Bu göstərilən hallar ancaq reaksiya zamanı həcmin dəyişmədiyi
hal üçün doğrudur. Hər hansı bir həcm dəyişikliyi reaktorda axının
sürətinin dəyişməsinə səbəb olur.
Reaktorda daimi qarışdırma nəticəsində qatılıq sabit qalarsa,
onda reaktor tam halda nəzərdən keçirilə bilər. Reaktorda daxil olan
reagentin sürəti uci və çıxan axının sürəti ucƒ arasında fərq reaktorda
reaksiyanın sürəti υv-yə bərabər olur.
Burada, υ-vahid həcmdəki sürətdir.
Beləliklə,

uci  ucƒ  v

(1.68)

ci və cƒ təyin olunduqdan sonra, reaksiya sürətini hesablamaq olar.
Reaksiyanın tərtibi və sürət sabitini hesablamaq üçün təcrübə dəlilləri
müxtəlif ilk qatılıq və verilən reagentin sürətində təyin olunmalıdır.
1.8. Sürət sabitinin temperaturdan asılılığı. Arrenius qanunu
Kimyəvi kinetikanın əsas anlayışlarından biri, reaksiyanın
mexanizmi haqqında müəyyən məlumat verən qanun, reaksiyanın, sürət
sabitinin temperaturdan asılılığıdır.
Bir qayda olaraq kimyəvi reaksiyanın sürəti temperatur artdıqca
artır. Təcrübə göstərir ki, temperatur 10° artdıqda reaksiyanın sürəti 2-4
dəfə artır. Kimyəvi reaksiyanın sürət sabitinin temperaturdan asılılığını
xarakterizə etmək üçün reaksiya sürətinin temperatur əmsalı γ istifadə
edilmişdir və riyazi şəkildə belə ifadə edilir:



kT  10
kT

(1.69)
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Bir çox reaksiyalar üçün bu sabit 3- ə bərabərdir. Temperatur
100 artdıqda reaksiyanın sürəti 310=59049 dəfə artır. Reaksiya sürətinin
temperatur əmsalından istifadə edərək müxtəlif temperaturlar üçün sürət
sabitini hesablamaq olar. (1.69) tənliyini loqarifmlədikdə
o

lgkT 10o – lg kT  lg

(1.70)

Bərabərliyi ΔT=10° bölsək, və (lgkT+10o lgkT) -ni Δlgk ilə ifadə etsək,
alırıq
 lg k lg 

(1.71)
T
10
10°-temperatur intervalında əmsal dəyişilir, sabit dəyişmir və
(1.71) tənliyi belə olur.
d lg k lg 

(1.72)
T
10
İnteqralladıqda

lg

kT

2

kT

1

 lg


10

(1.73)

Burada, γ - T2-T1 intervalında orta temperatur əmsalıdır.
k1- T1 temperaturun, k2- T2 temperaturun sürət sabitləridirlər.
Sürət sabitinin temperatur asılılığını dəqiq təyin etmək üçün
aşağıdakı tənlikdən istifadə edilir:

k  AeB/T

(1.74)

A və B-sabitlərdir. Bu tənlik Vant-Hoff və Arrenius tərəfindən
belə ifadə olunmuşdur:

k  Ae E/RT

(1.75)

R-universal qaz sabitidir. R =1,98 kal/dərəcə mol.
1887-ci ildə Vant-Hoff tarazlıq sabitinin dəyişməsinə
temperaturun təsirinə əsaslanaraq qeyd etmişdir ki, bu tənliyi sürət
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sabitinin temperaturdan asılılığına da şamil etmək olar. Bu ideya sonralar
Arrenius tərəfindən təkmilləşdirilmiş və onun şərəfinə Arrenius qanunu
adlandırılmışdır.
Aşağıda Vant-Hoffun vaxtı ilə tarazlıq sabitinin temperaturdan
asılılığını nəzərdən keçirək.
d ln Kc
U

dT
RT 2

(1.76)

Kc-qatılıq ilə ifadə olunmuş tarazlıq sabitidir.
ΔU-verilmiş reaksiyada daxili enerji dəyişikliyidir.
Aşağıdakı reaksiyanın getdiyini nəzərdən keçirək
k

1

A  B 
CD

k2

Tarazlıq sabiti düzünə və əksinə gedən reaksiyaların sürət
sabitinin nisbətinə bərabərdir.
k
Kc  1
(1.77)
k2
Onda, (1.76) tənliyini belə ifadə etmək olar,

d ln k1 d ln k2 U

 2
dT
dT
RT

(1.78)

Son ifadəni ΔU=E1 - E2 şərti daxilində iki hissəyə ayırdıqda,

d ln k1
E
 const  12
dT
RT

(1.79)

d ln k2
E
 const  22
dT
RT

(1.80)
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Bu ifadələr Arrenius tənliyidirlər.
Təcrübə əsasında müəyyən olunubdur ki, const = 0-dır.(1.79) və
(1.80) tənlikiərini inteqrallasaq aşağıdakı ifadələri alarıq

k1  A1e

 E1 /RT

k2  A 2 e

(1.81)

 E2 /RT

(1.82)

E - aktivləşmə enerjisidir.
A1 və A2 kəmiyyətləri eksponensial vurğudurlar. (1.79) və (1.80)
ifadələrini inteqrallasaq və ln k-nın 1 - dən asılılığının qrafıkini qursaq
T

aktivləşmə enerjisini (E) tapa bilərik.

lg k

α

1
T
Şəkil 1.8. Sürət sabitinin temperaturdan asılılıq qrafiki

Bu qrafikdən görünür ki,
tg  

E
R

(1.83)

(1.83) tənliyi vasitəsilə kimyəvi reaksiyanın aktivləşmə enerjisini qrafiki
yolla hesablamaq olar.
Bu qanun elementar reaksiyalar üçün universal əhəmiyyətə
malikdir. Arrenius qanunundan meyl olan halda reaksiyanın mürəkkəb
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mexanizm ilə getdiyi qəbul olunur. Aktivləşmə enerjisinin fıziki
mənasını sxematik olaraq aşağıdakı kimi göstərmək olar. Burada A
molekulu B molekulu ilə qarşılıqlı əlaqədə olub AB* kompleksini
yaradır. Kompleksin əmələ gəlməsi üçün əlavə enerji tələb olunur.

AB*

ABK
E1

E2

/

E2
C+D
/

E1
A+ B

məhsul

ΔU

ilk maddə

Şəkil 1.9. Düzünə və əksinə gedən reaksiyaların aktivləşmə
enerjiləri

Qarşılıqlı əlaqədə yaranan kompleks məhsula çevrilir.
Energetik baryeri aşmaq üçün əlavə enerji tələb olunur. Energetik
baryerin seviyyəsini azaltmaq üçün prosesi katalizator iştirakı ilə
aparmaq lazımdır. Katalizatorsuz aparılan reaksiyalara nisbətən
kompleksin yaranmasına az enerji tələb olunur (E 1>E1/).
Beləliklə, aktivləşmə enerjisi az olan reaksiyalar aktivləşmə
enerjisi çox olan reaksiyalara nisbətən böyük sürətlə gedirlər.
Buradan görünür ki, düzünə və əksinə gedən reaksiyaların
aktivləşmə enerjilərinin fərqi sistemin daxili enerji dəyişikliklərini ifadə
edir.
Maddənin qatılığı çox olduqca molekulların toqquşma ehtimalı
çox olur və beləliklə, reaksiyanın getmə ehtimalı da çoxalır.
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Molekulların bir-biri ilə görüşməsi hələ kimyəvi reaksiyanın
getməsi demək deyildir. Bir-biri ilə toqquşan molekulların sayı olduqca
çoxdur. Məsələn, 1 atm təzyiqində 500 K temperaturda (adi şəraitdə
kimyəvi reaksiyada) molekulların toqquşması 1 saniyədə l sm3-da 1028-ə
bərabərdir. Bu onu göstərir ki, 1 saniyədə hər bir molekulu milyard dəfə
toqquşması mümkündür. Əgər sadə toqquşma kimyəvi reaksiya ilə
nəticələnsə idi, onda çox ani bir zamanda normal şəraitdə bütün kimyəvi
reaksiyalar getmiş olardılar. Lakin, adi şəraitdə kimyəvi reaksiya
günlərlə və saatlarla gedə bilər.
Görünür ki, heç də bütün toqquşan molekullar kimyəvi reaksiya
ilə nəticələnmirlər. Kimyəvi reaksiyanın getməsi üçün əlavə şərtlərin
yerinə yetirilməsi lazımdır. Molekulda atomlar çox möhkəm
əlaqədədirlər. Kimyəvi reaksiyanın getməsi üçün rabitələri qırmaq
lazımdır ki, reaksiya məhsulu molekulunu qurmaq mümkün olsun. Yeni
rabitələr köhnəyə nisbətən möhkəm olurlar, bu da nəticədə enerjinin
udulmasına gətirib çıxarır. Molekulun əvvəlki rabitəsinin qırılmasına və
ya zəifləməsinə müəyyən qədər enerji sərf etmək lazımdır. Bu enerji
molekulun orta istilik enerjisindən daha çoxdur. Buna görə də bir-biri ilə
toqquşan molekullar lazımı enerjiyə qadir deyildirlər ki, olan rabitəni
zəiflətsin və ya qırsın. Buna görə də kimyəvi reaksiya getmir. Bunu xizək
sürənin dağı aşması misalı ilə aydın izah etmək olar (şək. 1.10).
Dağı aşmaq üçün səviyyələr dərəcəsindən istifadə edib təpəyə
çıxmaq lazımdır. Qalxma işi düşmə zamanında əvəz olunmalıdır.
Səviyyələrin fərqinə baxmayaraq qalxmadan düşmə prosesidə olmaz.
Eyni ilə kimyəvi proseslərdə də enerji baryeri vardır. Kimyəvi çevrilmə
üçün müəyyən qədər enerji sərf olunmalıdır ki, bu da aktivləşmə enerjisi
adlanır.
Toqquşma zamanı aktivləşmə enerjısindən daha çox əlavə
enerjiyə malik olan molekullar reaksiyaya girirlər.
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katalizatorsuz
katalizator ilə

1

2

Şəkil 1.10. Enerji baryerinin labüdlüyünü göstərən sxem:
1-maddənin ilk eneıji səviyyəsi; 2- maddənin son haldakı enerji səviyyəsi.
T'oqquşma zamanı kimyəvi reaksiyanın getməsi üçün aktiv
baryerin olması ümumi maneədir. Lakin, bu tək deyildir. Məsələn, iki
atomun əlaqələnib molekul əmələ gətirməsinə baxaq. İki hidrogen
atomunun birləşib molekul əmələ gətirməsi üçün ilk halda heç bir
maneəçilik yoxdur. Həqiqətdə isə belə olmur, müəyyən çətinliklər
yaranır.
Fərz edək ki, hidrogen molekulunu volta qövsündən buraxaraq
hidrogen atomunu almışıq. İki hidrogen atomları yaxınlaşdıqda (anti
paralel spinli), doymuş molekullar üçün xarakterik olan maneələrə məruz
qalmadan maneəsiz bir-birinə yaxınlaşırlar. Yaxınlaşma H-H əmələ
gələnə qədər baş verir və hidrogenin nüvəsi tərəfındən dəf olunan halda
yaxınlaşma dayanır və əks istiqamətdə hərəkət başlanır. Hidrogen
molekulu yarananda ayrılan enerji hidrogen nüvəsinin hərəkət enerjisinin
kinetik enerjisinə keçir. Bu enerji hidrogen molekulunun yenidən atoma
çevrilməsi üçün kifayətdir. Burada görünür ki, reaksiyanın getməsinə
maneə törədən yaranmış molekulda enerji qatılığıdır və bu enerji
molekulun atomlara parçalanmasına bəsdir.
Molekulun stabilləşməsi üçün molekul yarananda bu enerjini
xaric etmək lazımdır. Bunun üçün iki hidrogen atomunun toqquşması
zamanı molekul yaranan halda bu enerjini götürmək üçün üçüncü cisim
lazımdır. Yeni molekulun qorunması üçün üçlü toqquşma lazımdır.
Bu şərt yerinə yetirilmədikdə hidrogen atomu alınır, volta
qövsünün alovunun çıxışında molekulun atoma parçalanması olur və
əksinə atomun molekula çevrilməsi qazda üçlü toqquşma ehtimalı
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olmadığından çox ləngiyir. Əgər, atom dəstələri yolunda metal
yerləşdirilərsə, onun səthində hidrogen atomunun rekombinasiyası baş
verəcək, metal üçüncü cisim rolunu oynayacaqdır. Ayrılmış enerji səthi
qızdıracaqdır. Bu prinsipə əsaslanaraq oksigensiz qaynaq aparılır və buna
misal olaraq, metalların əriməsi proseslərini göstərmək olar.
İzolə olunmuş atomlar arasında reaksiya sürəti aktivləşmə
enerjisinə ehtiyac olmayan halda da məhduddur.
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Maddi sistemlərin "termodinamik" tarazlığı vəziyyətlərinin izah edilməsi
XIX yüzillikdə fizikanın və kimyanın müəyyən mənada xüsusi metodları
ilə fərqli olan geniş sahələrində inkişaf etdi.
İ.D.van-der-Vaals

II F Ə S İ L
İDEAL VƏ REAL ADSORBSİYA LAYINDA PROSESİN
ADSORBSİYA MƏRHƏLƏSİNİN TARAZLIĞI
VƏ KİNETİKASI
Heterogen katalitik proseslərin kinetikasının miqdarı
qanunauyğunluqları, adsorbsiya mərhələlərinin tarazlıq və kinetik
qanunauyğunluqlardan asılıdır. Buna görə, katalitik reaksiyaların
kinetikasını dərk etmək üçün adsorbsiyanın tarazlığına və kinetikasına
baxmaq lazımdır.
2.1.İdeal adsorbsiya layında tarazlıq
İdeal adsorbsiya layını bərk cisim səthində adsorbsiya olunmuş
sistem kimi və ilk dəfə olaraq İ.Ləngmür tərəfindən “sadə adsorbsiya»
postulatının şərtinə uyğun olan sistem kimi adlandıracağıq:
1. Bərk cismin səthində sonsuz və proses zamanı dəyişməyən
adsorbsiya oluna bilinən yerlər (elementar sahələr) vardır, hər
biri bir hissəciyi (molekul,ion və radikal) adsorbsiya etməyə
qadirdir;
2. Bu yerlər energetik olaraq eynidirlər və adsorbsiya üçün
yararlıdırlar;
3. Adsorbsiya olunmuş hissəciklər arası adsorbsiya əlaqəsinin və
onun xarakterinin dəyişməsinə gətirib çıxaran hər hansı fiziki
əlaqə (qarşılıqlı əlaqə) yoxdur.
Bu şərtlər daxilində adsorbsiya tarazlığının qanunauyğunluğu,
yəni səthin örtülmə dərəcəsinin tarazlıq təzyiqindən asılılığı, Ləngmürün
izoterm tənliyinə tabe olmalıdır:
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ap
1  ap

(2. 1)

və ya



p
b p

(2.2)

Səthin örtülmə dərəcəsi, adsorbsiya olunmuş molekulların Fa,
qaz fazada molekulların

f 1 (bir molekulaya aid edilmiş) və səthin

adsorbsiya oluna bilən yerinin Fk paylanma funksiyası (statistik cəm)
kimi ifadə oluna bilinər.



Fa
f FK  Fa
1

(2.2a)

(2.2) və (2.3) tənlikləri molekul səthdə bir yer tutduğu hala uyğundur.
Adsorbsiya olunan molekulun dissosasiyası (atom və ya
radikalların əmələ gəlməsi) ilə müşahidə olunarsa, məsələn,
H2 = 2H(ads) və ya C2H6 = 2CH3 (ads)
Onda bu halda tənlik belə ifadə olunur:



(ap)1/2
1  (ap)1/2

(2.3)

Ümumi halda molekul r hissəyə dissosasiya olunarsa, onda



(ap)1/ r
1  (ap)1/ r

(2.4)

Molekul səthdə iki yer tutduğu hal üçün tənlik aşağıdakı kimi
ifadə olunur.
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(2  )
 ap
4(1  )2

(2.5)

Tənlikdəki a kəmiyyəti belə tapılır

a  A0eq/RT , A0  eS/R .
Əgər səthdə adsorbsiya müxtəlif modellərin qarışığından ibarət
olarsa, səthdə örtülmə dərəcəsi aşağıdakı tənliklə ifadə olunar:

j 

aj pj

1  a j p j

(2.6)

j

Səthin azad hissəsinin payı Θ0 aşağıdakı kimi ifadə olunur:

0 

1
1  a j p j

(2.7)

j

Xüsusi halda, bir maddə adsorbsiya olunarsa, onda Θ + ΘO = 1
olduğundan,

0 

1
1  ap

(2.8)

0 

b
b p

(2.9)

və ya

Adsorbsiya olunmuş maddə r hissəciyinə dissosasiya olduqda

0 

1
1  (ap)1/ r

(2.10)
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Başqa ümumi hallar üçün bu ifadə düzgün olur. Yəni,

 j  a j p j 0

(2.11)

A j və A k maddələrin qarışığından adsorbsiya olan halda bu nisbət
düzgün olur:
j
K



aj pj
aK pK

(2.12)

Örtülmə dərəcəsi 0 ilə 1 bütün adsorbsiya intervalını əhatə edir.
Kiçik örtülmə dərəcəsındə Henri sahəsində isə:

  ap

(2.13)

və ya dissosiasiya olan halda

  (ap)1/ r

(2.14)

bunun üçün

0  1
Doymuş hala yaxın   1 səthlər üçün

0  1/ ap

(2.15)

Yəni,

  1  1/ ap

(2. 15a)

və ya dissosiasiya olan halda

0 

1
(ap)1/ r

(2.15b)
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Beləliklə, ideal adsorbsiya layının tarazlığı, adsorbsiya
tarazlığının yaranma mexanizmlərindən asılı deyildir və statik
termodinamikadan irəli gəlir.
Buna görə, adsorbsiyanın izoterması üçün gətirilmiş tənliklər
ideal adsorbsiya layı qanunu xarakterini daşıyır. Bu qanun belə ifadə
olunur: Səthin adsorbsiya olan yerində energetik eynilik şəraiti yerinə
yetirildikdə adsorbsiya olunmuş hissəciklərin qarşılıqlı təsiri olmadıqda,
adsorbsiya tarazlığı qanunu Ləngmürün izoterma tənliyi ilə ifadə olunur,
bu halda diferensial adsorbsiya kəmiyyəti səthin doyma dərəcəsindən
asılı olmamalıdır.
2.2. İdeal adsorbsiya layında adsorbsiya
proseslərinin kinetikası
Molekul səthdə bir yer tutursa, adsorbsiya və desorbsiya sürəti
aşağıdakı tənliklərlə ifadə olunur.

a  ka P0

(2.16)

 g  kd P

(2.17)

və

burada,

ka və kd - müafiq olaraq adsorbsiya və desorbsiyanın

sürət sabitləridirlər,
P- adsorbsiya olunan qazın təzyiqidir (P ≠ p).
Adsorbsiya və desorbsiya sürətlərinin kəmiyyəti vahid zamanda
səthin örtülmə dərəcəsinin dəyişməsini ifadə edir.
Adsorbsiya prosesi gedişində təzyiq (və ya qatılıq), adsorbsiya
olunmuş maddə miqdarı və səthin örtülmə dərəcəsi Θ1 dəyişir, τ = 0 (τzaman) Θ1 = 0 olur. τ-nın böyük qiymətlərində tarazlıq yaranır, onda P
= p olur və Θ1 = Θ (Θ - adsorbsiya tarazlıq yarananda səthin örtülmə
dərəcəsidir).
Səthin örtülmə dərəcəsinin ümumi dəyişməsi dΘ1 /dt adsorbsiya
və desorbsiya sürətlərinin fərqi ilə ifadə edilir:
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d 1
1
1
 a  d  ka P(1   )  kd 
d

(2.18)

Sabit təzyiqdə inteqralladıqdan sonra aşağıdakı tənlik alınr:

1   1  e


( ka P kd )




(2.19)

Bu tənliyi diferensialladıqda

ka 3
d 1
 ka Pe

d


(2.20)

burada,

1  1  eka P

(2.21)

Bu tənlik göstərir ki,  və  nə qədər az olarsa, adsorbsiyanın
sürəti çox, desorbsiya sürəti isə bir o qədər az olacaqdır.
Adsorbsiyada molekul iki hissəciyə dissosasiya olduqda tənlik
1

a  ka P02

(2.22)

d  kd P02

(2.23)

və

dissosiyada r hissəcik alınarsa

  ka P0r

(2.24)

və

d  kd P0r
olur.
Henri oblastında (Θ ≈ 1)

(2.25)
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a  k a P

(2.26)

və d sıfıra yaxın olur.
Doymuş oblastda isə əksinə

d  kd

(2.27)

və

a 

ka P
aP

(2.28)

Əgər molekul adsorbsiya zamanı dissosiasiya olunmadan bir
neçə yer tutursa, qəfəsənin simmetriyasından və adsorbsiya layının
mütəhərriklik dərəcəsindən asılı olaraq adsorbsiya və desorbsiya ifadələri
mürəkkəbləşə bilər.
Arrenius qanunundan çıxır ki, sürət sabiti kəmiyyətləri
adsorbsiyanın və desorbsiyanın aktivləşmə enerjilərinin nisbətləri ilə
əlaqədardır:

k a  ( ka ) 0

 Ea
e RT

E
 d
kd  (kd )0 e RT

(2.28 a)

(2.29)

buradan,

ka
a
kd

(2.30)

Bildiyimiz kimi,

Ed  Ea  q

(2.31)

Bu göstərilmiş qanunlar ideal adsorbsiya layı üçün düzgündür.
Səthin örtülmə dərəcəsindən asılı olmayaraq,
Ea = const

(2.32)
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Ed = const

(2.33)

şərti daxilində adsorbsiya və desorbsiyanın sürət sabiti səthin yerindən və
doymasından asılı deyildir.
Beləliklə, bərk cisim - adsorbat sistemində adsorbsiyanın
tarazlığı Ləngmür tənliyi ilə ifadə olunarsa, onda adsorbsiya və
desorbsiyanın kinetikası (2.16-2.25) tənliklərinə cavab verməlidirlər,
adsorbsiya və desorbsiyanın aktivləşmə enerjiləri isə adsorbsiya istiliyi
kimi səthin örtülmə dərəcəsindən asılı olmurlar. Əgər, adsorbsiya
prosesinin kinetikası (2.16-2.25) tənliklərindən fərqlənirsə və (2.32),
(2.33) şərtləri yerinə yetirilmirsə, onda adsorbsiya tarazlığı üçün
Ləngmür qanunundan istifadə oluna bilməz.
2.3 . Real adsorbsiya layı
Prosesin ideal adsorbsiya layında getməsi aşağıdakı şərtlərin
məcmusu halında reallaşır.
4. Adsorbsiya tarazlığı Ləngmürün izoterma tənliyi ilə ifadə
olunmalıdır;
5. Adsorbsiya proseslərinin kinetikası yuxarıda göstərilmiş
tənliklərlə ifadə olunmalıdırlar;
6. Diferensial adsorbsiya istiliyi və adsorbsiyanın aktivləşmə
enerjisi səthin örtülmə dərəcəsindən asılı deyildir.
Bu şərtlərdən biri yerinə yetirildikdə ideal adsorbsiya layı
qanunauyğunluqları müşahidə olunur.
Kimyəvi adsorbsiya qanunlarının təcrübədə nə qədər ideal
adsorbsiya layı haqqında olan təsəvvürlərə cavab verdiyini nəzərdən
keçirək.
Ləngmürün izoterma adsorbsiya tənliyi təklif olunandan sonra
ilk zamanlar bir çox təcrübi tədqiqatlarla düzgünlüyü sübut olundu.
«Sadə adsorbsiya» nəzəriyyəsi tez bir zamanda tanındı. Sonralar daha
dəqiq təcrübələr göstərdi ki, təcrübədə Ləngmürün izoterma tənliyi
düzgün olmur.
Bu tənlik təcrübədə ancaq çox geniş parametrlər intervalında
düzgün nəticələr verir.
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Kiçik intervallarda isə Freyndlixin təklif etdiyi adsorbsiya
izotermasından istifadə olunması daha düzgündür

  Cp1/n

(2.34)

Burada, C və n-sabitlərdir, n > 1-dir.
Bu asılılıqda Faradey qanununa və Nernst tənliyinə əsasən
adsorbsiya olunmuş maddə ilə tarazlıq arasındakı asılılıq düz xətlidir:

  C1lgp  C2

(2.35)

C1 və C2 - sabitlərdir.
Beləliklə, adsorbsiya tarazlıq qanunları çox geniş tarazlıq təzyiqi
intervalları üçün ideal adsorbsiya layının əlamətlərinə cavab vermir.
Çoxlu təcrübə dəlilləri göstərir ki, kimyəvi adsorbsiyanın
diferensial adsorbsiya istiliyi çox hallarda səthin örtülmə dərəcəsinin
artması ilə azalır.
Beləliklə, ideal adsorbsiya layı olan sabitlik şərti təcrübədə
yerinə yetirilmir. Təcrübə dəlilləri göstərir ki, adsorbsiya və desorbsiya
sürətlərinin səthin örtülmə dərəcəsindən asılılığı aşağıdakı kimidir:

a  ka Pe g
d  kd Peh

(2.36)

(2.37)

(burada ,g və h - sabit kəmiyyətlərdirlər).
P-nin sabit qiymətində (2.36) tənliyi J.B.Zeldovic və S.Z.Roqinskinin
tənliyi ilə ekvivalentdir.
a  k1e g
(2.38)
(2.38) tənliyi səthin örtülmə dərəcəsinin zamandan τ asılılığını
ifadə edir.
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  k1 ln(   0 )

(2.39)

 - sabitdir.
Təcrübə göstərir ki,  zamandan asılılığı başqa xarakter də
daşıya bilər:
0

  k 1/n

(2.40)

Başqa emperik tənlik də məlumdur:

d
 ka P m  k1n
d
Burada, m və n- sabitlərdirlər.
Bəzi hallarda kimyəvi adsorbsiyanın kinetik qanunları daha çox
mürəkkəbdirlər.
Beləliklə, adsorbsiya proseslərinin kinetikası Ləngmür
qanunundan meyl etməni göstərir.
Eyni zamanda çox saylı təcrübələr göstərir ki, adətən
adsorbsiyanın aktivləşmə enerjisi E a səthin örtülmə dərəcəsi ilə düz
mütənasibdir. Beləliklə müşahidə, olunan Ea və Ed kəmiyyətlərinin
dəyişməsi bir daha göstərir ki, ideal adsorbsiya layı qanunu yerinə
yetirilmir. Belə halda real adsorbsiya proseslərinin qanunları idealdan
fərqlənirlər.
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Reaksiyaların mexanizminin müəyyənləşdirilməsinin əsas amillərindən
biri olan kinetikanın öyrənilməsi, proseslərin aparılmasının optimal
parametrlərinin qabaqcadan məlum olunması üçün yol açır. Bu
parametrləri bilərək, proseslərin praktiki həyata keçməsi şərtlərini
müəyyən etmək olar.

S.L.Kiperman

III FƏSİL
İDEAL ADSORBSİYA LAYINDA
REAKSİYANIN KİNETİK TƏNLİYİ
Kinetikanın öyrənilməsinin əsas məqsədi prosesin kinetik
tənliyini almaq və onu analiz etməkdir. Bu bölmədə ideal adsorbsiya
layında proseslərin kinetik tənliklərinin təyininə gətirib çıxaran yollar və
bu tənliklərin analizi nəzərdən keçiriləcəkdir. Sonradan bu tənliklərin real
adsorbsiya layında gedən proseslərə tətbiqi öyrəniləcəkdir.
Burada, ilk növbədə sadə reaksiyaları nəzərdən keçirəcəyik.
Əgər, prosesin mürəkkəb reaksiya sistemində getmə ehtimalı olarsa, onu
bir ümumi tənliklə ifadə etməklə kifayətlənəcəyik.
3.1. Səth təsiri qanunu
İdeal adsorbsiya layında bərk maddə səthində reaksiyanın əsas
kinetikası «səthin təsiri» qanunudur. Bu qanun Ləngmür tərəfındən
adsorbsiya nəzəriyyəsi ilə eyni vaxtda ifadə olunmuşdur. Heterogen
katalitik proseslərdə səth təsiri qanununun yeri homogen katalitik
reaksiyalarda kütlələrin təsiri qanunun tutduğu yer ilə eyni olur.
Səth təsiri qanununa əsasən, səthdə gedən

1A1   2A2  ................  11A11   21A21  ................... (3.1)
reaksiyası üçün sürət səthin layı və stexiometrik əmsalları ilə
mütənasibdir.
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  k 1 2
1

2

(3.2)

Burada stexiometrik əmsallar səthdə reaksiyaya girən
maddələrin nisbəti ilə eynidir. (3.2) tənliyi reaksiyada molekulların
sayının azaldığı və ya dəyişmədiyi hal üçün doğrudur, yəni, Δv ≤ 0,
burada,

  11   22  ......................... – 1   2  ................. (3.3)
Səthin hissəcikləri sayının artması ilə gedən reaksiyalar üçün (3.2)
tənliyinin əvəzində Ləngmür təklif etdiyi tənlikdən istifadə edilir:


  k 1 2 ..........0
1

2

(3.4)

( 3 . 1) və (3.4) tənliklərində Θ1,Θ2 və Θ0 kəmiyyətləri (II fəsil, 2.6-2.11)
bərabərlikləri ilə təyin edilir.
Reaksiya nəticəsində adsorbsiya olunan hissəciklərin sayının
artması onları yerləşdirmək üçün boş yerlərin olmasını tələb edir. Buna
görə, (3.4) tənliyinə əsasən prosesin sürəti sərbəst səthin layından və izafı
hissəciklərin sayından asılı olmalıdır. Ciddi desək, (3.3) tənliyindəki Δv
kəmiyyəti stexiometrik əmsalların fərqini yox, məhsulun və ilk
maddələrin səthdə tutduğu elementar yerlərin miqdarının fərqini idarə
etməlidir. Bu reaksiya məhsullarını səthdə yerləşdirmək üçün sərbəst
yerlərin olmasından irəli gəlir. Eyni bir reaksiya üçün müxtəlif hallar ola
bilər.
Məsələn, C2H6  C2H4  H2 reaksiyası zamanı etan və etilen
səthdə eyni sayda yerləri tuturlarsa, hidrogen molekulu isə atomlara
dissosiasiya olunursa, onda

C2H6(ads)  C2H4  2H(ads)
onda   2 .
Spirtin parçalanması reaksiyasında isə

(3.5)
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C2H5OH(ads)  C2H4 (qaz)  H2 0(ads)

(3.6)

  0 olur.
Elə hal ola bilər ki, (3.6) sxemi üzrə ilkin maddə olan spirt səthdə
iki yer tutsun, onda   1 olur. Molekulların artması ilə geden
reaksiyalar üçün də   0 ola bilər. Onda, belə hallarda tarazlıq
prinsipinə görə bu hala uyğun reaksiyanın mexanizmi dönən reaksiya
üçün də nəzərə alınmalıdır.
Beləliklə, 1 , 2 ......1 , 2 ................. kəmiyyətlərinin seçilməsi
1

1

prosesin konkret mexanizmi və səth birləşmələrinin xarakteri (3.3)
nisbətində yazılmaqla nəzərə alınmalıdır. Termodinamiki tələbatdan asılı
1
olaraq, o
vurğusunu səthin təsir qanunu tənliyinə daxil etmək
vacibdir.
1
Bu məsələyə ətraflı baxılmalıdır, çünki, ədəbiyyatda o
vurğusunu nəzərə almırlar. Bu vurğunu nəzərə almadıqda hansı nisbət
alındığını nəzərdən keçirək.
1
Əgər, o vurğusu nəzərə alınmazsa onda (3.1) reaksiyası dönən
və dönməyən istiqamətdə (3.2) tənliyi ilə eyni olur, yəni,












  k 1 1 2 2




  k 1 1 2 2

(3.7)
(3.8)

1 , 2 . . . . . . . . . . . . . . 11 , 12 kəmiyyətləri (2.11) tənliyinin
köməyilə 0 ilə ifadə olunar.

1  a1 p10 
 2  a2 p20 

..................... 

1  a11 p110 
1

1  a12 p120 
2


(3. 9)
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(3.9) tənliyini (3.7) yerinə yazsaq,


  k 1 p1 1 p2 2 .........01  2 ....





1 1

(3.10)

11  21 .......

  k1 p11 1 p12 2 .........0

(3.11)

burada,

  

k 1  k a1 1 a2 2 


 1 1 1 1
1
1
2
k  k a1 a2 

Tarazlıq halında



(3.12)



   olur, onda bu şərt daxilində


k1

1

K

1 1

1 1
2





p1 1 p2

k

0

(3.13)

p1 1 p2 2

(3.13) tənliyindən (əgər düz olarsa) belə çıxır ki, tarazlıq sabiti səthin
azad hissəsindən (Δv≠ 0 halda) asılı olmalı idi. Bu qeyri-mümkündür,
çünki, katalizator tarazlığa təsir göstərmir. Beləliklə, Θ oΔv vuruğunu
nəzərə almamaqla termodinamikanı inkar etməkdir. Bu vuruq nəzərə
alındıqda ziddiyyət alınmır.
Doğrudan, əgər


  k 1 1 2 2 ............0 









1

1

  k ( ) (  )
1
1

1

1
2

2

........





(3. 14)

(III.9) tənliyi də nəzərə alındıqda,



1





 

  k p1 1 p2 2 ..........0 ...........01



1

1

1

  k (p ) 1(p )
və tarazlıq halında

1
1

1
2

 1  1 ......
2
........01 2

2

......







(3.15)
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k1

1

1

K

1

( p11 ) 1 ( p12 )

2

   ...... 1  1 ......

........0

1

2

1

2

p11 p2 2

k

(3. 16)


yəni, göründüyü kimi 0 vurğusu nəzərə alındıqda ondan asılı olmayan
tarazlıq sabiti nəzərə alınır.

Beləliklə, 0 vurğusunu nəzərə almaq lazımdır. Məs.,
dehidrogenləşmə, dehidratlaşma və ya krekinq prosesləri üçün   1
qəbul olunur, onda, bu halda aşağıdakı tənlik düzgündür:





  k 10

(3.17)

Belə proseslər üçün əvvəllər qəbul olunmuş tənlik isə düzgün deyildir




  k 1

(3.18)

İ.Ləngmür bu halda qəbul etmişdir ki, bütün komponentlər
adsorbsiya olunmuş halda reaksiyaya girirlər və reaksiya məhsulları
katalizatorun səthində adsorbsiya olunurlar. Bu halda (3.2) və (3.4)
tənliyi sübut olunmadan qəbul olunar.
Ümumi halda (3.1) reaksiya tənliyi əvəzində aşağıdakı reaksiya
tənliyinə baxmaq lazımdır:

1 A1  2 A2  .......   1B1   2 B2  ......  11 A11  21 A21....... 11B11   21 B21 (3. 19)
Burada,

A1 , A2 - maddələri adsorbsiya halında reaksiyaya girirlər,
B1 B2
,

1
1

- maddələri qaz fazadan reaksiyaya girirlər,

1
2-

A , A adsorbsiya halında əmələ gəlirlər,
B11 , B21 - birbaşa qaz fazada ayrılırlar,
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 1 ,  2 ,.......... 11,  21  - stexiometrik əmsallardır.
Bu hal üçün, yəni ümumiləşdirilmiş halda, səth təsiri qanununa
əsaslanaraq, statik termodinamika və keçid hal metodunun ion köməyi ilə
tənlik belə olur:
   
 
 
  k 11 22 .........P1 1 P2 2 ..........0 

reaksiya

(3.20)

P- aktiv kompleksin səthdə tutduğu yerlərin sayıdır və
səthdə tutulmuş yerlərin sayının artması ilə gedərsə,

11  21  ....   qəbul olunur. Əgər, reaksiya yerlərin sayının azalması
və ya dəyişməməsi ilə gedərsə,

1  2  ....   qəbul olunur.
Göründüyü kimi, reaksiya nəticəsində tutulmuş yerlərin sayı
artdıqda         və qalan hallarda        0 olur.  -yə
stexiometrik əmsalların fərqi kimi yox, reaksiya üçün adsorbsiya olunan
yerlərin artması kimi baxılmalıdır. (3.20) tənliyindən (3.2) və (3.4) tənliyi
xüsusi hal kimi çıxır.
(3.20) tənliyi adsorbsiya və desorbsiyanın kinetikasını da əhatə
edir. Bu işdə adsorbsiya və desorbsiyaya

A(qaz)  A ads

(3.21)

düzünə və əksinə geden reasiya kimi baxmaq olar.
Beləliklə, adsorbsiya üçün   1 ,  1  0 ,  1  1 , desorbsiya
1

üçün isə 1  1 , 1  0 ,     0 olur. Burada, (3.20) tənliyindən (3.21)
1

və (3.22) tənlikləri alınır. Əgər, adsorbsiya desorbsiya ilə müşahidə
olunarsa, yəni,

A2(qaz)  2A ads

(3.22)
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Onda,

 1  0 ; 11  2 ;   2 , desorbsiya üçün isə 1  2 ; 11  0 ;

    0 olur.

Ləngmür qanunu yerinə yetirilmədikdə səthin təsiri də yerinə
yetirilməmiş olur.
Kinetik tənliklərə keçid.
Səth təsiri qanununun təcrübədə yoxlanması mümkün tənliklərə
keçid tərzi, kinetik tənliklərin alınma yollarının təhlili yolu ilə
göstərilməlidir.
Beləliklə, hansı yolla υ = ƒ(Θj, ΘO, Pj) funksiyasından υ = ƒ(Pj)
(və ya müvafiq funksiyanın qatılıqdan) funksional asılılığına, yəni, Θ1,
Θ2...... Θo dəyişənlər nəzərə alınmayan tənliyə keçildiyini nəzərdən
keçirək. Bu halda şərti olaraq mürəkkəb katalitik prosesin ardıcıl
mərhələlərdən-sadə adsorbsiya və desorbsiya reaksiyalarından ibarət
olduğu qəbul olunur. Baxdığımız halda diffuziya mərhələləri nəzərə
alınmamışdır.
Əvvəlcə bir məhdud mərhələyə malik olan prosesi və sonra isə
məhdud mərhələsi olmayan reaksiyanı nəzərdən keçirək.
3.2. Məhdud mərhələ-səthin reaksiya aktı
İkinci fəsilə müvafıq olaraq, belə fərziyyənin şərti qəbuluna
əsasən adsorbsiya və desorbsiya sürəti çox olan halda reaksiyanın hər bir
anında adsorbsiya tarazlığı yaranır. Hər bir zaman anında adsorbsiya
tarazlığının yaranmasını təcrübəylə ölçülə bilən parsial təzyiq Pj
adsorbsiya layının tarazlıq təzyiqi pj ilə eyniləşdirmək olar, yəni, (3.20)
tənliyinə daxil olan Pj yerinə pj və (3.8) tənliyində yerinə yazmaq olar.
Məsələn, etilenin hidrogenləşməsi prosesində, əgər hidrogen
birbaşa qaz fazadan reaksiyaya daxil olursa və etan praktiki olaraq
adsorsiya olunmursa, yəni,   1 olan halda (3.20) tənliyinə əsasən
aşağıdakı ifadəni alırıq:

  k l PH C H
2

Bu halda

2

4

(3.23)
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a


C2H4



P

C2H4 C2H4

1 a

(3.24)

P

C2H4 C2H4

onda



kPH  PC

H
2 4

2

1 a

C2H4

(3.25)

P

C2H4

burada,

k  k /a

C2H4

Səthin az və çox örtülmə sahələrində, əgər a
a

C2H4

P

C2H4

1 olarsa,

C2H4

P

C2H4

1 və

ya

(3.25) tənliyi sadələşir və aşağıdakı kimi ifadə

olunur:

  k // PH

(3.26)

2

və ya

  k / / PH P

C2H4

2

(3.27)

Beləliklə, bu halda tənlik ümumiləşərək:

 

kPA PA
1

2

(3.28)

1   k j Pj
j

Burada, k } - adsorbsiya əmsalını ifadə edir. Əgər, hər iki
komponent qüvvətli adsorbsiya olunursa, onda tənlik mürəkkəbləşir:

 

kPA PA
1

2



1   k j Pj 
j



2

(3.29)
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Kinetik reaksiyaların əvvəlki təsəvvürlərinə əsasən reaksiya
sürətinin tormozlanması, komponentlərin birinin qüvvətli adsorbsiyası
nəticəsində olur.
Beləliklə, A = B reaksiyasının (məsələn, izomerləşmə
reaksiyası) aşağıdakı mərhələlərdən keçdiyini nəzərdən keçirək:







I .A (qaz)  A(ads)
II .A (ads)  B ads 
III .B(ads)  B(qaz)

(3.30)

Burada, II mərhələ məhduddur. Bu halda tənlik aşağıdakı kimi
olur

  kr  A

(3.31)

kr - sabitdir, sabitin indeksi səth reaksiyasının aktını ifadə edir.
Necə ki,
A 

( pA

aAPA
1aAPA aB PB

(3.31a)

 PA və pB  PB olduğundan ) onda
  1a PkPAa P
A A B B

burada,

(3.32)

k  kr a A

(3.32a)

B maddəsinin qüvvətli adsorbsiyası zamanı,

1  a A PA  a BPB
Buna görə

  k1

PA
PB

(3.33)
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burada,

k 1  kr

aA
aB

(3.33a)

Beləliklə, bu halda prosesin sürətinin tormozlanması reaksiya
məhsulunun qüvvətli adsorbsiyasından irəli gəlir. Bu halda səth
məhsullarla tamamilə örtülmüş olur.
Əgər B məhsulu orta qüvvətlə, ilk maddə A isə zəif adsorbsiya
olunursa, onda

a A pA  1  a BpB
və



kPA
1  aB pB

(3.34)

Əks halda, əgər ilk maddə A digər maddələrə nisbətən qüvvətli
adsorbsiya olursa, səthin böyük örtülmə sahəsində (3.32) tənliyi sıfır
tərtibliyə çevrilir:

  kr

(3.35)

Bu halda ilk maddə səthi tam örtdüyündən onun məhsula
çevrilməsi sabit sürətlə olacaqdır.
Əgər, ilk maddələrin adsorbsiyası reaksiya məhsullarının
adsorbsiyasından çox olarsa, orta örtülmə sahəsində səthin ilk maddələri
üçün tənlik belə olar:



k A PA
1  aA pA

(3.36)

Səthin orta örtülmə sahəsində reaksiya bir tərtibli olur:

  kPA

(3.37)

Baxılan halda (3.34) və (3.36) tənliklərinin məxrəcində ancaq
bir ifadə olduğundan bu səthin orta örtülməsi halına uyğun olur. Əgər,
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hər iki komponent səthin çox hissəsinin örtülməsində iştirak edirsə, onda,
məxrəcdə iki toplanan olur:
k A PA

(3.38)
aPA  aB PB
Bu gətirilmiş tənliklərdən görünür ki, kinetik asılılıqların
xarakteri reaksiyanın komponentlerinin adsorbsiya nisbətindən çox
asılıdır.
3.3. Məhdud mərhələ – ilk maddənin adsorbsiyası
Katalitik reaksiyanın sürətinin adsorbsiya mərhələsinin sürəti ilə
təyin olunması X.S.Teylor tərəfindən müəyyən olunmuşdur. Bu halda
yavaş kimyəvi adsorbsiyanın getməsi üçün müəyyən aktivləşmə enerjisi
(aktiv adsorbsiya) tələb olunur. Buna misal olaraq, ammonyakın
sintezində müxtəlif katalizatorlar üzərində tarazlıqdan uzaq olmayan
sahədə azotun adsorbsiya sürəti ilə təyin olunmasını göstərmək olar.
Beləliklə, nəzərdən keçirilən halda, prosesin sürəti adsorbsiyanın
kinetik tənliyi ilə ifadə olunmalıdır. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi
məhdud mərhələnin qanunauyğunluqları bütün prosesin kinetikası ilə
təyin olunur.
Əgər, prosesin sürəti ilk maddələrdən birinin adsorbsiyalı ilə
təyin olunarsa, bu maddənin adsorbsiya tarazlığı ləng bərqərar olar.
Beləliklə, təcrübədə müşahidə olunan verilmiş maddənin parsial
təzyiqi Pj, proses zamanı bu maddə tərəfindən səthin örtülmə dərəcəsinə
nisbətən tarazlıqda olmur. Reaksiyanın səth aktı mərhələsi elə tez olur ki,
(tarazlıqdan uzaq olmayan halda) buna tarazlıq kimi baxmaq olar.
Müşahidə olunan parsial təzyiq tarazlıqda olmadığından, yəni, P j ≠ pj,
onu (3.20) tənliyində yerinə yazmaq olmaz.
Reaksiyanı nəzərdən keçirək:

A1  A2  ...  B1  B2  ...  A1/  A2/  ...  B1/  B2/  ... (3.39)
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Maddələr A1, A2 adsorbsiya halında, B1, B2 qaz fazadan
/
/
reaksiyada iştirak edirlərsə onda, A1 , A 2 adsorbsiya halında yaranır,

B1/ , B2/ qaz fazada ayrılırlar. Sadələşdirmək üçün stexeometrik əmsallar
buraxılmışdır. Əgər, prosesin sürəti komponentlərin birisinin A1
adsorbsiyası ilə və səthdə bir yer tutursa, onda,

  a

k P  
a A1 0

ka PA

1

1  a j p j

(3.40)

j

Kinetik tənliyi almaq üçün, p1 , ifadəsi kinetik təcrübədə sadə
təyin olunan kəmiyyət ilə əvəz olunur.
Məhdud mərhələdə

A1 bir maddənin adsorbsiyası olarsa, başqa

mərhələlərə tarazlıq halı kimi baxmaq olar. Başqa adsorbsiya
1
1
mərhələlərində ( A 2 , A3 ... ilk maddələrin adsorbsiyası və A1, A 2 ,...
məhsulların adsorbsiyası) adsorbsiya tarazlığın yaranmasını çatdırır.
Buna görə bu hal onunla xarakterizə olunur ki,

p1  PA , 
1

p2  PA , 
2

p3  PA 
3 
.............. 

p11  P 1 , 
A 
1

1
p2  P 1 
A
2 

(3.41)

p2 , p3 ,.... A2 , A3 ,.... ilk maddələrinin, p11, p12 , .......... isə
A11, A12 ......... reaksiya məhsullarının tarazlıq təzyiqləridir.
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Beləliklə, (3.40) tənliyindən və (3.41) şərtinə əsasən sürəti təyin
etmək olar.



ka PA

1

1  a1 p1  a2 PA  ...a11P 1  a12 P 1
2

A

(3.42)

A

1

2

Bəzi xüsusi hallarda (3.42) tənliyindən əməliyyat aparmadan
kinetik tənliyi almaq olar.
Məsələn, bütün reaksiya komponentlərinin adsorbsiyası az
olarsa və Henri oblastına çatarsa, 1

 a1p1  a 2 P  A2  ... və (3.42)

tənliyi bir tərtibli tənliyə çevrilir. Eyni ilə digər komponentlərə nisbətən
1
məhsullardan birinin adsorbsiyası böyükdürsə, a1

p1  a 2

PA   1  a1
1

P  A2  ........... onda (3.42) tənliyi reaksiya məhsulun

tarazlanma halı tənliyinə çevrilər

k

PA

1

P1

(3.43)

A

1

Burada,

k

ka
a11

Daha maraqlı hal, (3.42) tənliyi sadələşmədikdə və ya əgər

a1p1  1  a 2 P  A2  ... 
a11 P 1  ... yəni, ilk maddənin A1 adsorbsiyası digər başqa maddələrin A1
A

1

adsorbsiyasına nisbətən çox olur və səthin çox hissəsini örtmüş olur. Son
halda
  k/

PA

1

p1

(3.44)

66

III Fəsil

1
(burada k  ka / a1 ) və onda (3.42) və (3.44) tənliklərindən p1
kəmiyyətini çıxartmaq lazımdır. Bu məsələnin həlli üçün aşağıdakı
prosesin mərhələlərinə baxaq:

A1( qaz )  A1( ads)
A2( qaz )  A2( ads )
....................................

A1( ads )  A2( ads)  .......  B1( qaz )  B2( qaz )  ... 
1
1
1
 A1(1 ads )  A2(
ads )  .....  B1( qaz )  B2( qaz )  ........

(3.45)

1
1
A1(
ads )  A1( qaz )
1
1
A2(
ads )  A2( qaz )

Birinci mərhələdən başqa (məhdud mərhələ) hamısı tarazlıqda
olduğu hesab edilir. Beləliklə, birincidən başqa hər bir mərhələdə ilk
maddələr və əmələ gəlmiş məhsullar, praktiki olaraq tarazlıqdadırlar.
Nəzərdən keçirdiyimiz mərhələlər ardıcıl olduğundan məhdud
mərhələnin ilk maddələri məhdud mərhələdən əvvəlki maddələrlə
tarazlıqda olur. Buna görə də, məhdud mərhələdə əmələ gəlmiş məhsullar
onunla reaksiyaya girən bütün maddələrlə tarazlıqda olmalıdırlar. Belə
yaxınlaşma müəyyən qədər təxmini olsa da, lakin, təsdiq olunmuşdur.
(3.45) - sxemində hər bir mərhələ üçün tarazlıq şərti yazılır:
 A1 
  ads
 A1 
 tarazlıq

 K1

(3.46)

 A2 
  ads
 A2 
 

 K2

(3.47)
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 A11   A21 
 1  1 
  ads   ads.....  B1   B2 .....
 Kr
 A1   A2 
 B1   B2 
ads

ads.....

(3.48)

.....

 A11 
   K1
1
 A11 
 

(3.49)

ads

 A21 
   K1
2
 A21 
 

(3.50)

ads

Bu tənlikləri aşağıdakı şəkildə də yazmaq olar:

 A1 
ads
 K1
p1

(3.51)

 A2 
ads
 K2
PA

(3.52)

2

 

 A11   A21 
  ads   ads.....  PB11   PB12 .....
 A1   A2 
P P
ads
ads..... B1 B2 .....

PA1
1

 A11 
  ads
PA1
2

 A21 
  ads

 K11

 K 21

 Kr

(3.53)

(3.54)

(3.55)
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Bildiyimiz kimi, bütün prosesin tarazlıq sabiti digər mərhələlərin
tarazlıq sabiti kəmiyyətlərinin vurma hasilinə bərabər olmalıdır. Buna
görə (3.51); (3.52) və (3.49) tənliklərindən çıxır ki,

PA1 PA1 .....PB1 PB1 ......
1

2

1

2

p1PA PA .....PB PB .....
1

2

1

2

K
(3.56)

Bu tənliyə digər tərəfdən məlum olan prosesin tarazlıq sabiti K
daxildir. (3.56) tənliyi, məlum olmayan

p1 kəmiyyətini təcrübədə

p p1
müşahidə olan parsial təzyiqlərin j, j funksiyası kimi ifadə etməyə
imkan verir:
P 1 P 1 .....PB1 PB1 ......
1 A1 A2
1
2
p1  K
PA PA .....PB PB .....
1
2
1
2
(3.57)
Tarazlıq sabitinin temperaturdan asılılığına müvafıq olaraq
kəmiyyəti də temperaturdan asılıdır.
(3.44) və (3.57) tənliyindən alırıq:

k

p1 -

PA PA .....PB PB ......
1

2

1

2

PA1 PA1 .....PB1 PB1 .....
1

2

1

2

(3.58)

Burada,

k

ka K
a1

Ümumi halda (3.42) və (3.57) tənliklərindən alarıq:

k

PA

1

 a1PA1 PA1 .....PB1 PB1 ...... 
1
2
1
2
  a2 P  ...  a11P 1 a11P 1  .....
1 
A2
A1
A2
 KPA PA .....PB PB ..... 
1
2
1
2


(3.59)
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Bundan da müxtəlif xüsusi hallar almaq olar. (3.58) və (3.59)
asılılıqları faktiki olaraq kinetik təcrübələrdə ölçülə bilən dəyişənləri əks
etdirən kinetik tənliklərdir. Məsələn, izomerləşmə reaksiyası üçün A = B,
alınan asılılıqları nəzərdən keçirək. Qəbul edək ki, (3.30) sxemindəki
reaksiya göstərilən mərhələlərdən keçir və birinci mərhələ məhduddur.
(3.20) tənliyindən alırıq:

  ka PA0

(3.60)

(3.41) şərti ona gətirir ki,

0 

1
1  a A p A  aB PB

(3.61)

Buradan,



ka Pa
1  a A p A  aB PB

(3.62)

Reaksiya komponentlərinin zəif adsorbsiyasında (3.62) tənliyi
bir tərtibli tənliyə çevrilir, belə ki,

aA pA  aB PB  1
və

  ka PA
(3.56) tənliyindən alınır ki,

(3.63)

p A kəmiyyəti PB ilə ifadə oluna bilinər.
PB
K
pA

(3.64)

pA  K 1PB

(3.65)

burada,

(III.62) tənliyində yerinə yazsaq, alarıq
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ka PA
1  k1PB

(3.66)

burada,
k1 

aA
+aB
K

(3.67)

A(ads)

B(qaz)
və
arasında adsorbsiya-kimyəvi tarazlığın
yaranmasını nəzərə aldıqda bu ifadə alınır.
Kinetik asılılığın ifadəsi sonrakı mərhələlərin sayının artıb və
azalmasından da asılı olmayaraq dəyişmir. Əgər B məhsulu praktiki
adsorbsiya olunmayaraq birbaşa qaz fazaya çıxarsa və ya zəif adsorbsiya
olunursa, (3.30) sxemi əvəzinə onun xüsusi halına baxılar:
I.A(qaz)  A(ads)
II.A(ads)  B(qaz)







(3.68)

Onda

0 

1
1  aA pA

(3.69)

(3.40) və (3.64) tənliklərini nəzərə alaraq, aşağıdakı tənliklərə gəlirik



ka PA
1  k1PB

(3.70)

(3.66) tənliyi ilə eyni olaraq, sürət sabiti belə təyin olunur

k1 

a 0

aA
K

(3.71)

yəni, B
olduqda (3.67) tənliyi tarazlıqda olur. Əgər A maddəsinin
adsorbsiyası çox olarsa, onda səthin çox hissəsini örtmüş olur, buna görə
də
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0 

1
1  aA pA

(3.60), (3.65) və (3.72) tənliklərindən alırıq,

PA
PB

(3. 73)

ka
K
aA

(3. 74)

 k
Burada,

k

Beləliklə, (3.70) və (3.73) tənlikləri müvafıq olaraq (3.34) və
(3.33) tənlikləri ilə formaca eynidirlər. Lakin, (3.34) və (3.33) tənlikləri
çıxarıldıqda reaksiyanın B məhsulu ilə ləngiməsi başqa maddələrə
nisbətən çox adsorbsiya olmasından irəli gəlir. Bu halda (3.68) sxeminə
əsasən səthdə B məhsulu yoxdur, lakin, o reaksiyanı ləngidir.
Beləliklə, heterogen katalitik reaksiyaların kinetikasının əksinə
olaraq reaksiyanın məhsullarla ləngiməsi, əsasən adsorbsiya ilə əlaqədar
deyildir. Bu ləngimə sürətli məhdud mərhələdə adsorbsiya-kimyəvi
tarazlığın yaranmasından irəli gəlir. Qaz fazada B məhsulu toplandıqca
onunla tarazlıqda olan adsorbsiya halında A maddəsinin toplanması baş
verir. PA -nın artması azad səth payının azalmasına gətirib çıxarır ki,
(3.72) tənliyinə müvafıq olaraq reaksiyanın və adsorbsiyanın sürəti azalır.
Reaksiya məhsulu tərəfindən ləngimə bəzi hallarda tarazlığa
yaxınlaşdıqca reaksiya sürətinin azalması nəticəsində ola bilər. Verilmiş
maddənin davamlı adsorbsiyasından irəli gələn ləngiməni inkar edir.
3.4. Məhdud mərhələ-reaksiya məhsulunun desorbsiyası
Katalitik prosesin sürəti reaksiya məhsullarının birisinin
desorbsiya sürəti ilə təyin oluna bilər. Belə proseslərə misal olaraq,
ammonyakın müxtəlif katalizatorlar üzərində parçalanmasını göstərmək
olar. Bu halda reaksiyanın sürəti azotun desorbsiya sürəti ilə təyin olunur.
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(3.39) reaksiyasının (3.45) sxemi ilə mərhələlərlə getdiyini nəzərdən
keçirək. Lakin, məhdud mərhələ
1
1
A2(
ads )  A2( qaz )

olduğundan, prosesin sürəti belə ifadə olunur

  d  K d 

A1
2

(3.75)

yəni,



kd a A p1

1  a j p j
j

(3.76)

(3.41) şərtinin yerinə aşağıdakılar vardır:

p1  PA

1

p2  PA

2

..............
p11  PA1
1

p12

 PA1

(3.77)

2

A1

Adsorbsiya halında 2 maddəsinin tarazlıq təzyiqi, əvvəlki
halda olduğu kimi, sürətli mərhələnin adsorbsiya-kimyəvi tarazlıq şərti
ilə təyin olunur. O, digər komponentlərin qaz fazadakı parsial təzyiqləri
ilə ifadə oluna bilər:
PA1 p12 .....PB1 PB1
1

1

2

PA PA .....PB PB
1

buradan,

2

1

2

K

(3.78)
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p12  K

PA PA ....PB PB
1

2

1

2

PA1 PA1 .....PB1 PB1
1

2

1

(3.79)

2

(3.75) - (3.79) tənliklərindən alırıq:

k
1  a1PA  a2 PA
1

2

 P P ....P P 
B1 B2
 A1 A2

 P 1 P 1 .....P 1 P 1 
B1 B2 
 A1 A2
 P P ....P P
A A
B1 B2
1
1
 .....  a1 P 1 a2 K  1 2
A1
 P 1 P 1 .....P 1 P 1
B1 B2
 A1 A2






(3.80)

burada,

k  kd a12 K

(3. 80a)

A1

2 -nin davamlı adsorbsiyası digər komponentlərin
Bu tənlik
adsorbsiyasından artıq olduqda sıfır tərtibli reaksiyaların tənliyinə çevrilir
və səthin kiçik örtülmə oblastında isə tənlik aşağıdakı kimi olur:

 k

PA PA ....PB PB
1

2

1

2

PA1 PA1 .....PB1 PB1
1

2

1

2

(3.81)

Bu halı izomerləşmə reaksiyası (A = B) üçün nəzərdən keçirək
və bunun aşağıdakı mərhələlərlə (3.30) keçdiyini qəbul edək:
I.A (qaz)  A  ads 
II. A (ads)  B ads 
III. B(ads)  B qaz 

Yavaş mərhələ kimi B-nin desorbsiyasını qəbul edək. (3.77)
şərtinə əsasən prosesin sürəti aşağıdakı tənliklə ifadə edilir.
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  kd  B 

k d aB pB
1  a A PA  aB pB

(3.82)

Sxemdə I və II mərhələlər sürətli fərz olunduğundan adsorbsiyakimyəvi tarazlıq şərtindən alınır ki,
PB
K
PA
(3.83)
yəni,

pB  KPA

(3. 84)

(3.82) və (3.84) tənliklərindən alınır:



kPA
1  k1PA

(3.85)

k  kd aB K



k1  aB K  a A 

(3.86)

(3.82) və (3.85) tənliklərindən görünür ki, reaksiya komponentlərinin hər
ikisinin adsorbsiyası azdırsa, onda (3.85) tənliyi bir tərtibli tənliyə
çevrilir:

  kPA

(3.87)

Əgər komponentlərdən biri başqalarına nisbətən qüvvətli
adsorbsiya olunursa, səthin çox örtülmə dərəcələrində reaksiya gedirsə və
ya hər iki komponent səthi tam örtürsə, onda (3.85) tənliyi sıfır tərtibliyə
çevrilir:

  k

(3.88)

Əgər ilk maddə adsorbsiya ilə B maddəsinə çevrilirsə və ya B
zəif adsorbsiya olursa, onda (3.30) sxemi əvəzinə xüsusi hal kimi:
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I.A(qaz)  B ads  


II. B(ads)  B qaz  


(3.89)

Burada II mərhələ məhdud mərhələdir. Bu hal (3.85) tənliyi ilə
eyni olaraq belə olur.
kPA

1  k1PA
(3.90)
burada,

k  kd aB K

k 1  aB K

(3.90a)

a 0

yəni, A
olanda (3.85) və (3.86) tənliyi olur. (3.85) tənliyi formaca
(3.36) tənliyi ilə eynidir. Lakin, hər iki tənliklərdəki sabitlər mənaca
fərqlənirlər. Bu da mexanizmlərin müxtəlif olmasından irəli gəlir.
3.5. Dönən reaksiyanın təsiri
Bundan öncə ancaq düzünə gedən reaksiyaların kinetikasını
nəzərdən keçirmişdik, prosesin kinetikasına dönən reaksiyanın təsirini
nəzərə almamışdıq, yəni, prosesin tarazlıqdan uzaqda getdiyini qəbul
etmişdik.
Bildiyimiz kimi, reaksiyanın ümumi sürəti düzünə və əksinə
gedən reaksiyaların fərqi ilə ifadə olunur.




   

Bu halı ətraflı şərh etmək üçün izomerləşmə reasiyasına A=B
baxaq.
Əgər proses (3.30) sxemindəki kimi gedirsə:
I.A (qaz)  A  ads 
II. A (ads)  B ads 
III. B(ads)  B qaz 
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Onda dönən hal üçün belə ifadə alınar:





 A  qaz  


I .B(qaz)  B ads 
II . B(ads)  A  ads 
III .A (ads)

(3.91)

Əgər düzünə gedən reaksiyanın məhdud mərhələsi birinci olarsa,
əksinə gedən reaksiyanın məhdud mərhələsi sxemdə üçüncü olur. Əgər,
reaksiyanın sürəti səth aktı olarsa, onda hər iki sxemdə məhdud mərhələ
ikinci olur. Düzünə gedən reaksiyada məhdud mərhələ üçüncü olarsa,
dönən reaksiyada məhdud mərhələ birinci olur [(3.91) sxem].
Bu üç hala uyğun olaraq kinetik tənliklər əvvəlki tənliklərə
müvafıq olaraq (3.66) və (3.85) tənliklərindən






k PA
1  k PB
1



k PB
1  kPB

(3.92)

(3.32) tənliyindən isə




k PA
k PB


1  a A PA  aB PB 1  a A PA  aB PB

(3.93)

(3.85) və (3.66) tənliklərindən






k PA
1  k PA
1



k PB
1  k1PB

(3.94)

(3.92) - (3.94) tənlikləri termodinamika şərtinə uyğundur:   0 halında
tarazlıq sabitini ifadə edir.
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k



P



K

B

PA

k

(3.95)

Buradan görünür ki, düzünə gedən reaksiyanın kinetik tənliyinin
məxrəci çox ifadəli olarsa, dönən reaksiyanın məxrəcində də çox ifadələr
olmalıdır. (3.95)-tənliyinin şərtinə əsasən (3.92) - (3.94) tənliklərindən
aşağıdakılar alınır.




PB
K

1
1  k PB
k PA 




(3.96)





PB
K

1  a A PA  aB PB
k PA 





PB
K

1
1  k PB
k PA 

(3.97)


(3.98)

(3.39) reaksiyası üçün əgər düzünə gedən reaksiyanın sürəti A1 ilk
maddənin adsorbsiya sürəti ilə əks istiqamətdə isə onun desorbsiyası ilə,
təyin olunursa, onda (3.59) və (3.80) tənliyindən (3.11) şərtinə əsasən
alırıq:




k
a  PA1 PA1 .....PB11 PB12 ...... 
  a P  ...  a11P 1  12 P 1  .....
1 1  1 2
A
A2
K  PA PA .....PB PB .....  2 A2
1
2
 1 2




1  PA1 PA1 .....PB11 PB12 ......  
  PA   1 2
 1 K  PA PA .....PB PB .....  
1
2
 1 2



(3.99)
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Dönən reaksiyaların kinetikası eyni yol ilə mürəkkəb reaksiyalar
üçün də təyin oluna bilər.
3.6. Məhdud mərhələsiz reaksiyalar
Proses zamanı adsorbsiya tarazlığının yaranmadığı halı nəzərdən
keçirək. Bu halda reaksiya aktı, adsorbsiya sürətləri bir-birilə müqaisə
olunandırlar. Onda prosesin ardıcıl mərhələləri arasında bir mərhələnin
digərlərinə nisbətən az sürətlə getməsini ayırmaq olmaz. Bu halda sistem

 ,  , ...

j
tarazlıqdan çox uzaqdadır. Onda əvvəlki ilə eyni olaraq 1 2
kəmiyyətlərinin necə ifadə olunması sualı meydana çıxır ki, bu halda

p j  Pj

. Burada reaksiyanın aralıq məhsullarının qatılıqlarına
stasionar (və ya kvazistasionar) metodun köməyi ilə baxmaq əlverişlidir.

Proses stasionar halda getdikdə aralıq məhsulların qatılığı  zaman
ərzində sabit olmalıdır, yəni onların əmələ gəlmə sürəti parçalanma
sürətinə (reaksiya komponentlərinin qatılığı sabit olur) bərabər olmalıdır.

d  
dt

0
(3.100)

Səthdə gedən reaksiya üçün (3.100) şərti səth birləşməsinin
qatılığının sabit olmasını göstərir, yəni, əmələ gəlmə və parçalanma
sürətləri bərabər olur
d 0
d 1 d 2

 .... 
0
dt
dt
dt

(3.101)

Bu şərt ilk maddələr və reaksiya məhsulları üçün belə ifadə
olunur:


( mehs ) 
 d



a(ilk )  r  d(ilk )
r  a( mehs )

(3.102)
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 ,  , ..., 

0
(3.100) - (3.102) şərti sistem halı tənliyini yaradır ki, 1 2
kəmiyyətlərini tapmaq olar. Misal üçün, A = B izomerləşmə
reaksiyasının aşağıdakı (3.30) sxemlə getdiyini qəbul edib nəzərdən
keçirək:

I.A (qaz)  A  ads 
II. A (ads)  B ads 
III. B(ads)  B qaz 

Şərtə əsasən bu mərhələlərin sürəti bir-birilə müqayisə
olunandır. (3.20) tənliyindən yaza bilərik:

a( A)  ka( A)  PA0 

( B)
( B)
a  ka  PB 0 

d( A)  kd( A)  A


( B)
( B)
d  kd  B


r  kr  A


(3. 103)

stasionarlığın (3.102) şərtinə əsasən:

a( A)  r  d( A) 


r  a( B )  d( B ) 

(3.104)

(3.104) tənliyi reaksiyanın stasionar xüsusiyyətlərini ifadə edir.
Burada, hələlik dönən reaksiyanın təsirini nəzərə almırıq.
(3.103), (3.104) tənliklərindən və katalizator səthinin azad və
örtülmüş şərtinə əsasən sistem tənlik almaq olar:
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ka( A) PA0  kr kd( A)  A  0 


( B)
( B)
ka PB 0  kr  A  kd  B  0 

0   A   B  1


(3.105)

Üç məchullu sistem tənliyi həll etdikdə, tapırıq:

A 

ka( A) kd( B ) PA

 kr  kd( A)  kd( B)  ka( A)  kr  kd( B)  PA  ka( B)  kr  kd( A)  PB

kr  kd( A)  ka( B ) PB  ka( A) kr PA

B 
 kr  kd( A)  kd( B)  ka( A)  kr  kd( B)  PA  ka( B)  kr  kd( B)  PB

0 



kr  kd( A)





kd( B ) kr  kd( A)
kd( B )

 ka( A)

(3.106) - (3.108) tənlikləri



kr  kd( B )

(3.107)



 PA  ka( B)  kr  kd( A)  PB

A , B , 0

P

(3.106)

(3.108)

kəmiyyətlərinin təcrübədə təyin

P

olunan parsial təzyiqlərin A və B funksiyalarını ifadə edir. Onları
(3.103) tənliyində yerinə yazdıqda reaksiyanın kinetik tənliklərini alırıq:


burada,

A
1  k PA  k11PB
1

(3.109)
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( A)
( B) 
k k k 
k 1  a( B ) r d( A) 
kd kr  kd 

ka( B )
11

k  ( B)
kd

kr ka( A)
k
kr  kd( A)

(3.110)

Sabitlərin başqa qiymətlərində (3.109) tənliyi formaca tənliyi ilə
( B)
( A)
k

k
k

k
r
r
d
d
eynidir. Xüsusi halda, əgər
və
yəni, əgər ikinci

mərhələ başqa mərhələlərə nisbətən yavaş olarsa, bu tənliklərdəki
sabitlərin qiyməti eyni olur və (3.109) tənliyi (3.32) tənliyinə çevrilir.
Başqa xüsusi hallarda məhdud mərhələ birinci və ya üçüncü mərhələ
olarsa, (3.103) və (3.106) - (3.108) tənliklərindən (3.66) və (3.85)
tənlikləri oxşar tənliklər alınır.
Beləliklə, yuxarıda göstərilənlərdən görünür ki, prosesdə
məhdud mərhələni ayırmaq mümkün olmadığı halda da səthin təsir
qanunundan kinetik tənliyə keçmək mümkündür.
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Məncə davamsız, azömürlü birləşmələrə əsaslanan katalizin izahatı
necə olursa olsun kataliz sahəsində bütün mənim işlərimdə
mayakın işığı kimi idi. Ola bilэr ki, gələcəkdə onun işığı sönəcək,
çünki, bizim kimya sahəsindəki biliklərimizlə inkişaf etmiş
kimya elmi daha güclü mayakların işığıyla işıqlanacaq,
hansılarki, onlardan hələlik heç nə demək olmaz.
P.Sabatye

IV F Ə S İ L
REAL ADSORBSİYA LAYINDA
REAKSİYANIN KİNETİKASI
Bu bölmədə real adsorbsiya layında gedən reaksiyaların
kinetikasının ümumi qanunauyğunluqlarını nəzərdən keçirəcəyik. Burada
fərz olunur ki, ideal adsorbsiya layının qanunauyğunluqlarından meyl
etmə katalizator səthinin qeyri- həmcinsli olmasından irəli gəlir.
4.1. Real adsorbsiya layı və səth təsiri qanunu
İdeal adsorbsiya layında reaksiyanın kinetikasını səth təsiri
qanunu təyin etdiyindən, belə sual yaranır ki, bu qanunu real adsorbsiya
layı üçün tətbiq etmək olarmı?
Səth təsiri qanununun xarakterindən və ondan çıxan nəticələrdən
aydındır ki, ideal adsorbsiya layı üçün çıxarılmış qanunlar real adsorbsiya
layında gedən reaksiyalara tətbiq oluna bilinər. Doğrudan da, bu
Ləngmür qanununa tabe olduğuna görə, onu real adsorbsiya layına tətbiq
etməyin mümkün olmadığını bir daha sübut edir.
Katalizatorun qeyri-həmcins səthində sadə izomerleşmə A=B
reaksiyasının getdiyini fərz edək. Belə katalizator səthinin müxtəlif
sahələri müxtəlif adsorbsiya və aktivləşmə enerjisi ilə xarakterizə
olunacaqdır. Hər bir elementar yer növləri üçün səth təsiri qanunu düzgün
olar. Beləliklə, əgər prosesin sürəti reaksiyanın səth aktının sürəti ilə
təyin olunarsa, onda səthin həmin yerində tənlik belə ifadə olunur:
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i  ki i
Burada,

(4.1)

 i - həmin səthin doyma ehtimalı və ya ilk maddə tərəfindən

bu növ səthin doyma dərəcəsidir.
İlkin maddələr ilə bütün ümumi səthin doyma dərəcəsini belə
ifadə etmək olar:

A 

1
 i
L i

(4.2)

L - müxtəlif adsorbsiya qabiliyyətinə malik sahənin sayıdır.
Prosesin bütün səthdəki ümumi sürəti υ ayrı-ayrı sahələrin
reaksiya sürətlərinin cəminə bərabərdir, yəni:

  k1 1  k11 11  .......  ki i  .......  k ( n) ( n)

(4.3)

k1, k11,.........., k (n)  sabitlərdir, v - həmin sahə üçün molekulun
çevrilmə sayı ilə ifadə olunmuş reaksiya sürətidir.
Müxtəlif yerlərin katalitik aktivliyi və adsorbsiya qabiliyyəti
müxtəlif olduğundan,

k1  k11  k111  ........  ki  .......

(4.4)

k1 1  k11 11  .......  ki i  ......  k A

(4.5)

buna görə

olur, yəni, qeyri həmcins səthin ayrı-ayrı yerlərində səth təsiri qanununun
cəm ifadəsini ümumi halda katalizatorun bütün səthi üçün olan tənliklə
eyniləşdirmək olmaz.
Beləliklə, çox sadə reaksiyalar üçün qeyri-həmcins səthdə səth
təsiri qanununun tətbiq olunmadığını aydın görmək olar.
Adsorbsiya olunmuş hissəciklərin bir-birinə təsiri də analoji hal
kimi müşahidə olunmalıdır. Beləliklə, bu halda doğrudan da adsorbsiya
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qabiliyyəti, katalizator səthinin aktiv mərkəzlərinin aktivliyi səthin digər
yerlərinin doymasından asılı olacaqdır. Beləliklə, səthin adsorbsiya
qabiliyyəti və katalitik aktivliyi növbəti reaksiyaya girən maddənin
adsorbsiyasında müxtəlif olub, səthin müxtəlif yerləri üçün (4.4)
bərabərsizliyi ilə ekvivalentdir.
Əgər proses zamanı katalizator səthində elementar yerin sayı
dəyişərsə, onda verilmiş maddənin səthinin örtülmə dərəcəsi Θj,
reaksiyadan başqa ümumi səthin dəyişməsindən dəyişəcəkdir, yəni, yenə
də səth təsir qanunu yerinə yetirilməmiş olur.
Doğrudan da təcrübə göstərir ki, çox hallarda müşahidə olunan
asılılıqlar səth təsiri qanunu ilə uyğun gəlmir. Bu qanundan məlumdur ki,
katalitik reaksiyanın aktivləşmə enerjisi səthin doyma dərəcəsindən
asılıdır.
Səth təsiri qanunundan reaksiyaların kinetikası üçün nisbətən
sadə ifadələr alınır. Sadə tərtibli kinetik tənliklər reaksiya
komponentlərinin stexiometrik əmsallarla müəyyən olunan parsial
təzyiqləri ilə ifadə olunmalıdır. Adsorbsiya olunmuş molekulların
dissosiasiyası halında kinetik tənliklər sadə kəsr tərtibli ola bilər.
Katalitik proseslərin təcrübələrdə alınan kinetik tənliklərində
çox zaman reaksiya komponentlərinin parsial təzyiqləri müxtəlif kəsr
dərəcədə olurlar. Bu da səth təsiri qanunu ilə çox çətin izah olunur və bu
kəsr dərəcə adsorbsiyanın dissosiasiya xarakterindən irəli gəlir.
Kəsr tərtibli tənliklərə misal 4.1-ci cədvəldə göstərilmişdir.
Səth təsiri qanununun yerinə yetirilməsinə misal olaraq kəsr
dərəcəli olmayan kinetik tənlikləri göstərmək olar. Misal olaraq, nikel
katalizatoru üzərində etilenin dimerləşmə reaksiyasını göstərmək olar:

  kPC2H4

(4.6)
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Cədvəl 4.1
Kəsr dərəcəli kinetik tənliklər

Reaksiya

SbH3  Sb  32 H 2
1

2 N2

 32 H 2  NH3

Katalizator

Tənlik
0,6
  kPSbH
3

Sb
Fe,W , Mo, Ni, Os

 k

və s.

SO2  12 O2  SO3

C4 H10  C4 H8  H 2

Pt

Cr2O3  Al2O3

C3 H6  H 2  C3 H8

Ni  SiiO2  Al2O3

C2 H6  H 2  2CH 4

Ni, Fe

PN0,52 PH1,52
PNH3

PSO2

  kPO0,25
2

k

0,5
PSO
3

PC4 H10
PC0,5
4 H8

  kPC0,3H  PH0,1
3

6

2

  kPCn H  PHm
2

6

2

n  0, 7; m  1,5

(Ni üçün)
n  0, 6; m  0, 7

(Fe üçün)

CO  2H 2  CH3OH

ZnO  Cr2O3

  kPH 2

0,25
PCO
0,25
PCH
3OH
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Bu tənlik səth təsiri qanunu ilə uyğunlaşmır. Reaksiyaya görə
asılılıq iki tərtibli, sıfır tərtibli və ya reaksiya məhsulları tərəfındən
ləngiməsi halı tənliyi ilə ifadə olunmalı idi.
Beləliklə, təcrübədə alınmış kinetik tənliklər real adsorbsiya layı
üçün səth təsiri qanununun izahı ilə uyğunlaşmır.
Əsas çətinlik kinetik tənliklərdə kəsr dərəcəli ifadələrin
olmasıdır. Bu formadakı kinetik asılılıqları ideal adsorbsiya layı nöqteyinəzərindən izah etməyə çalışaq.
Bu ifadələri qısaca nəzərdən keçirək:
1. Fərz edilir ki, kəsr dərəcəli ifadələr səth təsiri qanununa
müvafıq olaraq məxrəcində çox sayda ifadələr olan
tənliklərin approksimasiyasıdır:

Pj
1  a j Pj

 Pjn

(4. 7)

Məsələn, ammonyakın sintezi reaksiyasının kinetik tənliyi
təxminən belə yazılır:

  k

PH32 PN2
1  aPH 2  a1PNH3

(4. 7a)

Belə reaksiyaları çox göstərmək olar. İdeal adsorbsiya layı üçün
tənliyin approksimasiyası nöqteyi-nəzərincə kəsr dərəcəli izahı böyük
çatışmazlığa malikdir. Bu çox təxminidir çünki, dərəcə göstəricisi geniş
temperatur və təzyiq intervalında sabitliyini çətin izah etmək olur. Bəzi
elmi işlərdə kinetika və adsorbsiya qanunauyğunluqlarının əlaqəsi nəzərə
alınmır. Belə yaxınlaşmada adsorbsiya istiliyi və adsorbsiya izoterm
dərəcəsinin dəyişməsi göstərir ki, ideal adsorbsiya layı şərti yerinə
yetirilmir.
2. Bəzi hallarda fərz olunur ki, səth təsiri qanunu işləyir, lakin,

1, 2 ....  O vurğularındakı ifadələr Ləngmür tənliyi ilə
yox Freyndlix tənliyi ilə təyin olunmalıdır. Bu ifadələri
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yerinə yazdıqda sürət kəsr tərtibli alınmalıdır. Halbuki, belə
izah prinsipcə düzgün deyildir, çünki, səth təsiri qanunu
ideal adsorbsiya layı üçün düzgündür, real adsorbsiya layı
tənliyindən istifadə etmək olmaz.
3. Reaksiyaların sürəti kəsr dərəcəsi ilə ifadə olunduqda:

  kPA A PB B
n

n

(4. 8)

burada,

n A  mA 

rt

rA A

(4.9)

və

nB  mB 

rt

rB B

(4.10)

burada,

m A və mB - müvafıq olaraq aktiv kompleksə daxil olan
hissəciklərin sayı,

 A və  B — A və B maddəsi tərəfındən səthin tutulan payı,

rA , rB və rt - adsorbsiya olunmuş A, B və aktiv kompleks
tərəfindən tutulan səth yerinin miqdarıdır.
(4.9) və (4.10) tənliklərində

nA və nB ifadələri kəsr olmalıdır.

Lakin, onların sabitliyi parametrlərin dəyişməsinin dar intervalında
mümkündür. Belə ki, onlar temperatur və təzyiqlə əlaqədar dəyişən
olduğundan səthin örtülmə dərəcəsindən asılı olmalıdır.
4. Kinetik tənliklərin kəsr ifadəli olması diffuziya faktoru ilə
izah olunurdu. Qeyd etmək lazımdır ki, diffuziya faktoru
olmayan halda da kəsr dərəcəli kinetik tənliklər olur.
Beləliklə, real adsorbsiya layı prosesinə keçdikdə səth təsir
qanununa əsaslanan izahdan imtina etmək lazımdır.
Real adsorbsiya layındakı reaksiyaların kinetik tənliklərinə
baxıldıqda aşağıdakı faktorları nəzərə almaq lazımdır:
 katalizator səthinin həmcins olmaması;
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 adsorbsiya olunmuş hissəciklərin qarşılıqlı təsiri;
 proses zamanı aktiv mərkəzlər sayının və onların adsorbsiya
qabiliyyətinin dəyişməsi.
Adsorbsiya proseslərində olduğu kimi kinetik dəlillər şərh edildikdə
bu faktorların birinin nəzərə alınması kifayətdir. Burada katalizator
səthinin qeyri-həmcins olmasını ilk növbədə nəzərə almaq lazımdır.
4.2. Qeyri-həmcins olmayan səthdə reaksiyaların
kinetik tənlikləri
Qeyri-həmcins olmayan səthdə katalitik proseslərin nəzəriyyəsi
S.Z.Roqinski və M.İ.Tyomkin tərəfindən öyrənilmişdir.
1) İlk müddəalar.
Əgər katalizatorun səthi müxtəlif adsorbsiya olunma
qabiliyyətinə malik yerlərdən ibarət olarsa, onda hər bir yer adsorbsiya
enerjisindən başqa ona müvafıq müəyyən katalitik aktivliyə də malikdir.
Qeyri-həmcins səthdə bir yerdən başqa yerə keçdikdə katalitik
aktivlik sürət sabiti ilə xarakterizə edilir. Bu halda səthin elementar
yerində katalitik aktivliyin müxtəlifliyi tezlik faktorundan yox,
aktivləşmə enerjisinin müxtəlifliyindən irəli gəlir. Bu fərziyyə göstərir ki,
səthin bütün yerlərində aktivləşmə entropiyası eynidir.
Müxtəlif katalitik aktivliyə malik yerlərindən eləsini seçmək olar
ki, aktivləşmə enerjisi sonsuz kiçik kəmiyyət qədər dəyişsin (yəni Ei -dən
Ei + dE-yə). Müvafıq adsorbsiya istiliyinin qi-dən qi + dq –yə və
adsorbsiya aktivləşmə enerjisinin (E a)i dən (Ea)i + dEa -ya sonsuz kiçik
kəmiyyət qədər dəyişməsini qəbul edirik.
Aşağıdakı reaksiyanı nəzərdən keçirək:

1 A1  2 A2  .....  1B1   2 B2  .....  11 A11  21 A21  .....  11B11   21 B21 ...
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Burada A1, A2 .... maddələri adsorbsiya halında, B1, B2 .... isə qaz
1 1
fazadan əlaqəyə girirlər. Məhsullar A1 , A2 ..... adsorbsiya halında alınır,

B11, B21 isə adsorbsiya olunmurlar.
Səthin belə qrup yerlərində reaksiya gedirsə, 1, 2 - molekulları
1 11
adsorbsiya halında olduğundan s1 , A2 , ..... parametrlər ilə xarakterizə

1  2  .... nəzərə almaq lazımdır. Beləliklə,
nəzərdən keçirilən qrup yerlər s
parametrlərin dəyişikliyi ds ilə
xarakterizə olunmalıdır, yəni, A1 - adsorbsiya istiliyinin dəyişməsi (qA )i olunan qonşu yerləri

1

dən (qA )i  dqA - yə qədər,
1

1

A2 -adsorbsiya istiliyininki

(qA )i -dən
2

(qA )i  dqA - yə qədər və s. olur. Bu qrup yerlərdə reaksiyanın sürəti
2

2

səthin təsiri qanununa cavab verərək seçilmiş ds  ds1ds / / .... ds(n)
intervalında mütənasib olmalıdır və (3.20) tənliyinə müvafıq olaraq belə
tənliklə ifadə olunur.




d  ki (1 )i 1 ( 2 )i 2 .....( 0 )i  PB1 PB 2 ....ds1ds / / .....ds ( n)
1

(4. 11) tənliyində

1,  2 ....

(4.11)

2

kəmiyyətləri əvvəldə olduğu kimi

səthin örtülmə yerlərinin ehtimalını və ya

A1 , A2 ,..... maddələri ilə bu

qrup yerlərin örtülmə dərəcəsini göstərir,  0 -simvolu isə adsorbsiya
olunmuş maddələrdən azad olmuş qrup yerləri ifadə edir.  0  vuruğu
reaksiyada tənliyə o vaxt daxil edilir ki, reaksiya adsorbsiya olunan
hissəciklərin sayı artmış olsun (yəni, qəbul olunur ki, əgər reaksiya
səthdə molekul sayının azalması ilə gedirsə,    yəni  0   1 ).
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(4.11) tənliyindən alınır ki:




   ..... .....ki (1 )i 1 ( 2 )i 2 .....( 0 )i  PB1 PB 2 ....ds1ds / / ( n)
1
2
1

1

0

0

(4.12)

s1, s // –parametrləri bir yerdən başqa yerə keçdikdə katalitik
aktivliyin

dəyişməsini

xarakterizə

edir.

Adsorbsiya

proseslərinə

baxıldıqda S parametri aktivləşmə enerjisinin  Ei  funksiyası kimi qəbul
oluna bilər.
(4.13)
s   ( E)

ds    E  dE

(4. 14)

  E  funksiyasının xarakteri bir yerdən başqa yerə keçdikdə Ei
dəyişmə qanunundan asılı olur.
(4.12) tənliyi əvəzində (4.13) və (4.14) nisbətini nəzərə aldıqda



Emax


E





ki (1 )i 1 ( 2 )i 2 .....( 0 )i  PB1 PB 2 .... ( E ) dE
1

2

(4.15)

min

tənliyinə ekvivalentdir
1

1  E(S )

  k0  ..... e
0

0

RT





1 1 2 2 ..... 0  PB1 PB 2 ....ds1ds // (n)
1

2

(4.16)

Burada, E1 , 1,  2 kəmiyyətləri s -in funksiyalarıdır.
Adsorbsiya olunmuş molekul (dissosiasiya olmadıqda) səthdə
bir yer tutursa, (4.16) tənliyi belə olur:
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1



  k0 (a1 )01 (a2 )02 .....P1 P 2 .....PB1 PB 2 ..... .....
1

2

1

2

0

E(S )

 q ( s ) 2q2 ( s ) ....ds1ds //...
1 e RTe 1 1

.....

(4.17)

1 2 ...

(1   a j Pj )

0

j

(Ancaq,   0 olduqda tənlikdə  nəzərə alınır) q( s) və
E ( s) funksiyalarının xarakterindən asılı olaraq, (4. 17) tənliyi müxtəlif
kinetik tənliklərə gətirib çıxarır.
(4.17) tənliyi göstərir ki, sürət həmcins olmayan səthin doyma
dərəcəsindən asılı olub kinetik tənliyin formasına təsir göstərir və ya
sabitlərin qiymətini və xarakterini dəyişdirir.
2) Səthin az və çox örtülməsi.
Katalizatorun səthinin az örtülməsi halında- yəni, 1   @ j Pj
olduqda (4.17) tənliyi aşağıdakı tənliyə çevrilir:








  k1 (a1 )01 (a2 )02 ..... p1 1 p22 .....PB1 PB 2 .......
1

(4.18)

2

Burada,

k11

1

1

0

0

 k0  .....

 E ( S ) 1q1 ( s ) 2q2 ( s ) ...
RT
e
ds1ds / /

Səthin çox örtülməsi halında əgər əsasən bir maddə adsorbsiya olunarsa,

@ j p j  1 olduqda:


 1  2 ...



  k111 (a1 )01 (a2 )02 .....(a j )0 j





 1  2 ...

p1 1 p22 ... p j j

PB1 PB 2
1

2

(4.19)
burada,

k11

1

1

 k0  ..... e
0

0

 E ( S )1q1 ( s ) 2q2 ( s )...( j 1  2 ... ) q ( s )
j

RT

ds1ds //
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Beləliklə, səthin az örtülməsində və doymuş sahədə alınmış
kinetik asılılıq formaca müvafıq ideal adsorbsiya layı üçün olan
asılılıqdan fərqlənməmişdir. Bu halda katalizator səthinin həmcins
olmamasının xarakterinin əhəmiyyəti yoxdur və reaksiya sürət sabiti
həddində ola bilər.
Əgər, reaksiya zamanı katalizatorun səthində bir neçə maddə
adsorbsiya olunursa, ümumi halda onların adsorbsiya istiliyi səthin
yerindən asılıdır, yəni s parametrindən, aşağıdakı kimi ifadə olunur:

q1  s  
q2 s  

 q1 0

və

 q1 0  1  s  

 q 2 0  2  s 

 q 2 0 –

(4.20)

q1  s  və q 2  s  hissəsi olub, s -dən asılı

deyildirlər. Onlara maksimal adsorbsiya yerlərində

q1 və q 2 kəmiyyəti

kimi baxmaq olar.
Əgər bütün komponentlər üçün sabit kəmiyyətlərdə paylanma
xarakteri eyni olarsa,

 1  s    2 s   ........    s 

(4.21)

onda səthin çox örtülmə sahəsindəki reaksiyalar üçün müşahidə olunan
hal bir komponentin adsorbsiyası zamanı olduğuna anoloji olmalıdır.
Doğrudan da  @ j p j  1 olan halda
 aj pj   s  a j  p j
0

burada  @ j  - vuruğu s-dən asılı deyildir.
0
Buna görə (4.17) tənliyindən alırıq:

(4.21a)
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k

1
0



(a1 )01 (a2 )02 ..... p1 p2 2 .....PB1 PB 2
1

(a ) p (a ) p
 1 0 1 2 0 2

1

 ...

(4.22)

2

1  2 ...




burada ki,

k01

1 ( q1 )0  2 ( q2 )0 ... 1

 k0e

RT

e



E ( S )  ( s )
RT
ds

0

Bu, reaksiyanın katalizator səthinin kvazi qeyri-həmcins olmayan
halında getməsini xarakterizə edir.
İdeal adsorbsiya layında və qeyri-həmcins səthdə az və çox
örtülmə sahəsində kinetik təliklərin müxtəlif olması, göründüyü kimi
sürət sabitlərinin mənasının müxtəlif olmasına gətirib çıxarır, son haldakı
ifadəyə katalizator səthinin qeyri-həmcins xarakteri daxildir.
3)Kinetik reaksiyalarda xətti nisbət.
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi katalizator səthinin orta örtülmə
sahəsində kinetik tənliyin xarakteri və qeyri-həmcins səthdə surət sabiti
funksional asılılığın E (s) xarakterindən asılı olaraq təyin edilir.
Təbii ki, katalizator səthinin bir yerindən başqa yerinə keçdikdə
adsorbsiya qabiliyyətindən asılı olmayaraq, katalitik aktivlik dəyişir, bu
E (s) və q(s) - nin bir-birilə əlaqədar olmasından irəli gəlir:
E  s    q  s 

(4.23)

Funksional asılılığın sadə növü (4.23) xətti asılılığının nisbətidir.
Bu halda katalitik reaksiyanın aktivləşmə enerjisi ilə orta adsorbsiya
istiliyi arasında düz xətli asılılıq olur:

Ei  const   (

1
 qi )
r r

(4.24)
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Burada, r - adsorbsiya olunan maddənin sayıdır, 0  a  1 .
(4.24) tənliyindən görünür ki, aktivləşmə enerjisi adsorbsiya
istiliyinin artması ilə azalır, yəni, adsorbsiya rabitəsi möhkəm olduqca
reaksiya sürəti bir o qədər çox olur. Belə nisbət adsorbsiya istiliyinin
geniş intervalında yox, ancaq, müəyyən intervalında düzgün olur.
Başqa hallarda ola bilər ki, adsorbsiya rabitəsinin sərtliyi
(möhkəmliyi) azaldıqca reaksiyanın sürəti artmış olsun. Belə hal prosesin
sürəti əmələ gəlmiş səth birləşməsinin parçalanması ilə təyin olan halda
olur. Onda, (4.24) nisbəti əvəzinidə aşağıdakı nisbət düzgün olur:

Ei  const   (

1
 qi )
r r

(4.25)

0   1

Əgər, reaksiya zamanı bir maddə adsorbsiya olunursa, digər
komponentlər isə zəif və ya adsorbsiya olunmursa, onda

Ei  const   qi

(4.26)

və ya

Ei  const   qi

(4.27)

Beləliklə, əgər adsorbsiya istiliyini xarakterizə edən kəmiyyət
(4.20) tənliyi ilə ifadə olunan qanunla dəyişirsə:
qi  s  

 qi o   i s 

onda, aktivləşmə enerjisi xətti dəyişir:

E  s    E 0 –  s 
və ya

E  s    E 0    s 

(4.28)
(4.29)
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 E 0  E  s  

in bir hissəsi olub,

s -dən

asılı deyildir. Adsorbsiya

proseslərində olduğu kimi, a    1,   s 

funksiyasını belə ifadə

etmək olar:

  s    l1  s   2 2  s   ......

(4.29a)

(4.24) və (4.28) ifadələrini nəzərə alaraq (4.17) tənliyini aşağıdakı kimi
ifadə etmək olar:
  k0e

1

1

0

0

x  ....



e

( E )0
RT













(a1 )01 (a2 )02 ..... p 1 p22 .....PB1 PB 2 .....
1

1

2

 l 1  s   2 2  s   ...  a  s 
...ds1ds11
RT
 l 2...

(4.30)



1   a j p j 
j



Bu yolla (4.27) və (4.29) nisbətindən alırıq:
  k0e



( E )0
RT













(a1 )01 (a2 )02 ..... p 1 p22 .....PB1 PB 2 .....x
1

1

(4.31)

2

Kinetik tənliyə keçid üçün   s  funksiyasına müəyyən şəkil
verməli və prosesin dəqiq mexanizmi təyin olunmalıdır.
4) Səthin orta örtülmələrində gedən reaksiyaların kinetik
tənliyi. Reaksiyanı ümumi halda belə fərz edək:

v1 A1  v2 A2  ...   l B1   2 B2  ...  v1 A11  v2 A12  ...   11B11   12 B12  ...
Reaksiya aşağıdakı mərhələlərdən ibarət olur:
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A2( qaz )  A2( ads )


...................................

v1 A1( ads )  v2 A2( ads )  ...   l B1( qaz )   2 B2( qaz )  ... 


 v1 A11( ads )  v2 A12( ads )  ...   11 B11( qaz )   12 B12( qaz )  ...

A11( ads )  A11( qaz )

1
1

A 2( ads )  A 2( qaz )

A1( qaz )  A1( ads )

(4.32)

1. Əgər prosesin sürəti reaksiyanın səth aktının sürəti ilə
müəyyən olunarsa, onda (4.30) və ya (4.31) tənlikləri
doğrudur. Bir neçə komponentin adsorbsiyası katalizatorun
eynicinsli olmayan səthində eyni paylanmışdırsa, sabitlər
eyni olan hallda   0 olduqda (4.29a) və (4.31) tənliyi
belə ifadə edilir:

  k0 e



( E )0
RT













(a1 )01 (a2 )02 ..... p 1 p22 .....PB1 PB 2 .....
1

1

2

1  2 ...



 ( s ) ds
1

e RT


.... 
a ( s ) 



 0 1    (a j )0 p j  e RT 


 j


(4.33)

Bərabər paylanmış səth üçün yuxarıdakı tənliklərə əsasən:

  s   Cs

(4.34)

və
 ( s)
RT

 ƒ s

(4.35)
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(4.35) ifadəsi (4.33) tənliyində yerinə yazıldıqda,
1  2 ...

  k0e



( E )0
RT

1



e fs ds
1
2
1  2
1  2
(a1 )0 (a2 )0 ..... p p2 .....PB PB .....  

 fs
1
1
2
 0 1 e  a j p j 
j



(4.36)
Ymax

(4.36)

tənliyindəki

inteqralı

bu

ifadə

ilə



Ymin

y a 1dy
;
1 y

e fs  (a j )0 p j  y əvəz etdikdə, inteqralın sərhəddini səthin orta dolma
j

sahəsində 0-dan ∞ ilə əvəz etmək olar, çünki s  0

  a j 0 p  1

və s=l olduğu halda e

f

j

  a j 0 Pj  1 - olur.

olduqda

Eyler inteqral nəzəriyyəsindən 0  a  1 şərti daxilində


0

y a 1dy


1 y
sin 

(4.37)

Buna görə (4.36) və (4.37) tənliklərindən alırıq ki,










kr p 1 p22 .....PB1 PB 2
1

1

2

(4.38)

 (1  2 ...)



  (a j )0 Pi 
 j


burada,

k0  e
1

kr 



( E )0
RT





(a1 )01 (a2 )02

f  1sin  1

(4.39)
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Bu

halda

adsorbsiya

p1  PA1; p2  PA2 ....



  kr

tarazlığı




tez



p A1 p A2 .....PB1 PB 2
1

1

2

yarandığından,

2

 1

(4.40)



  (a j )0 Pj 
 j


Məhdud mərhələ reaksiyanın səth aktı olduqda (4.40) kinetik
tənliyi ilə ifadə edirik. Eyni ilə eksponensial paylaşma üçün tənlik alınır,
burada,

  s   ln(1  ms)nRT

(4.41)

Bu ifadəni (4.33) tənliyində yerinə yazdıqda və Eyler inteqralına
keçdikdə orta örtülmə sahəsi üçün


(1  ms) an ds
y a 1

0 
0 1  y dy

11n
1   (a j )0 p j  (1  ms)


1

(4.42)

Burada a1    1

n

1

α-nı α və f-i isə mn kəmiyyətləri ilə əvəz etdikdə (4.33), (4.41) və (4.42)
tənlikləri (4.40) tənliyinə gətirib çıxarır.


  kr







kr1 p A1 p A2 .....PB1 PB 2
1

1

2

2

 1

(4.43)



  (a j )0 p j 
 j


Xüsusi halda 1  0 olduqda (4.43) tənliyi (4.40) tənliyinə çevrilir.
n
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Reaksiyanın dönən olmasını nəzərə aldıqda, yəni,

v11 A11  v21 A21  ...   l B11   2 B21  ...  v1 A1  v2 A2  ...   1B1   2 B2  ...
(4.44)
(4.32) çevrilmiş sxemi ilə getdikdə



1
1
A
A

2( qaz )
2( ads )

...................................


1 1
1 1
1
v1 A
v A
 ...   1B
  2B
 ...  
2 2( ads )
1( ads )
1( qaz )
2( qaz )

 v1 A1( ads )  v2 A2( ads )  ...   1B11( qaz )   2 B2( qaz )  ... 


A2( ads )  A2( qaz )

A2( ads )  A2( qaz )


A1

1( qaz )

 A21( ads )

(4.45)

(4.40) və (4.43) tənlikləri kinetik tənliklər cəmini ifadə edir:





   









 1 1

1 1

k PA1 PA 2 ...PB1 PB 2 ...  k P 11 P 12 ...P 11 P 12
1

2

1

A

2

1

1



  (a j )0 p j 
 j




A

2

1

B

1

B

2

(4.46)

Əgər paylanma funksiyası hər komponentə görə müxtəlifdirsə,
onda, ümumi halda orta doyma oblastları üçün kinetik tənliyi almaq
olmur, bunun üçün hər bir halda funksiyanın xarakterinə müvafiq
inteqrallamaq lazımdır. Reaksiya komponentlərinin A1-maddəsinin
adsorbsiyasına nisbətən kiçik adsorbsiyası üçün (4.43) tənliyindən
aşağıdakı ifadəni alırıq:
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 1  1 

  kr1PA1 PB1 PB 2
1

1

(4.47)

2

burada,
11

kr1  (kr )0 (a1 )0

Bu hal

v1 A1  1B1   2 B2  .....  11B11   12 B21  ...

(4.48)

reaksiyasına ekvivalentdir və aşağıdakı sxemlə gedir:

I .A 2(qaz)  A1( ads )
1
II .v1 A1( qaz )   1B1( qaz )   2 B2( qaz )  .....   11B1(1 qaz )   12 B2(
qaz )

(4.49)
Burada, məhdud mərhələ ikincidir. (4.47) tənliyi dönən
reaksiyanı əks etdirən ümumi kinetik tənlikdir.
1 1

 

  1 



      k PA1 PB1 PB 2 ...  k
1

1

2

P 11 P 12
B

1

B

2

 1
P1

(4.50)

A1

Əgər reaksiya məhsullarından biri bütün başqa komponentlərə
nisbətən çox adsorbsiya olunarsa, (4.43) tənliyi aşağıdakı tənliyə keçir:




B

B

kP 1 P



1

2

2

1 1
PA 2
1

(4.51)

Bu halda başqa komponentlərə nisbətən ancaq məhsulun
adsorbsiyası halı üçün reaksiya tənliyi ekvivalentdir:

1B1   2 B2  ...  11 A11  11B11   12 B21 ...

(4.52)
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Reaksiya aşağıdakı mərhələlərlə gedir:
1
1 1
1 1
I . 1B1   2 B2  .....  A1(
qaz )   1 B1   2 B2  ...
1
1
II . A1(
ads )  A1( qaz )

(4.53)

Burada, mərhələlərdən birincisi məhduddur. Bu mərhələyə eyni
zamanda adsorbsiya reaksiyasının səth aktı kimi baxmaq olar. (4.51)
tənliyi dönən reaksiyanı əks etdirən ümumi kinetik tənlikdir.

 

    k





B

B

P 11 P 12
1

2

1 1

PA



1 1  1  1

 k P 1 1 P 11 P 12
A

1

1

B

1

B

(4.54)

2

1

2. Prosesin sürəti ilk maddələrin birinin adsorbsiyası ilə təyin
olunur. (4.32) sxemindəki birinci mərhələ məhduddur və
prosesin sürəti qeyri-həmcins səthdə adsorbsiyanın sürəti
tənliyi ilə ifadə oluna bilər.
Sadə hallarda, qeyri-həmcins səthin ψ(s) paylanma funksiyası
bütün komponentlər üçün eyni olduqda, orta doyma oblastı üçün tənlik
belə yazılır:



ka1 PA

1

1

(4.55)



  (a j )0 Pj 
 j


Əsasən A1 maddəsi adsorbsiya olan halda (4.48) tənliyinin
düzlüyündə və (4.49) sxemində məhdud mərhələ birinci olduqda, (4.55)
tənliyi aşağıdakı tənliyə çevrilir.

  ka1 PA PA
1

1

1

(4.56)
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(4.55) və (4.56) tənliyindəki

kəmiyyəti sürətli mərhələdə

PA

1

adsorbsiya-kimyəvi tarazlıq şərtini təyin edir və (3.19) reaksiyası üçün
belə ifadə edilir:
1 1

1 1

A

A

B

B









A

A

P 11 P 12 ...P 1 P
1

2

1

1

2

2

1

P P ...P P
1

B

2

2

K

(4.57)

2

B

1

2

Bu ifadəni (4.55) tənliyində yerinə yazsaq, p A  PA şərti daxilində alırıq
2

k

2

PA

1

 (a ) P
PA1 ...PB PB
 1 0 A11
1
2
2
1/1  2 /1
1 /1  2 / 2

 K PA2 ...PB1 PB2

11 /1  12 / 2

11 /1  12 / 2

1



 (a2 )0 PA  ... 
2



(4.58)

(4.48) reaksiya tənliyinə əsasən (4.57) tənliyi aşağıdakına çevrilir:
1 1

P 1P

2

1

2

B



1

B



1

P P P
A

1

B



K

(4.59)

2

B

1

2

(4.56) və (4.59) tənliyindən aşağıdakı ifadəni alarıq:
11 /1 1 2 /1

 k

PA PB
1

1
111 /1
B11

P

PB

2

(4.60)

1 12 /1

PB1

2

Burada,

k

ka1

1
(a1 )0

K

1 /

1
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1
3. Reaksiya sürəti məhsulların birinin A1 desorbsiya sürəti ilə

təyin olunur. Bu halda prosesin sürəti desorbsiya sürəti
tənliyi ilə ifadə oluna bilər. Sadə hallarda, yəni, bircinsli
olmayan səthdə paylanma qanunu bütün komponentlər üçün
eyni olan halda tənlik belə ifadə olunur:
kd (a11 )0 p11



(4.61)

1



  (a j )0 Pj 
 j


p11 kəmiyyəti adsorbsiya-kimyəvi tarazlıq şərtindən alınır.
1

1 1

A

B

B





P11 11 P 12 ...P 11 P 12
2





A

A

1

2

1

1

2

P P ...P P
1

p1, p2......., p12 

2

B

1

K

(4.62)

2

B

2

in başqa kəmiyyətləri müvafıq parsial təzyiqlərə

bərabərdir. Buradan

  kd

1 /11  2 /11
1 /11  2 /11

P
P
...
P
PB
1
A2
B1
1/1 A1
 1
2
(

)
K
 1 0
 12 /11
11 /11  12 /11
PA1 ...PB1 PB1

2
1
2







1

1 /11  2 /11
1 /11  2 /11


P
P
...
P
PB ...
1
A
A
B
1/

 1

1
2
1
2
1
 ( 2 )0 PA  ... 
 (1 )0 K
 12 /11
11 /11  12 /11
2
PA1 ...PB1 PB1


2
1
2



(4.63)
(4.58) və (4.63) tənlikləri ümumi kinetik tənliyi ifadə edir.
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k PA  k

1

1



    

 1 /1  12 / 2

PA11



PA1

2

 2 /1

PA

2

 1 /1  21 /1

...PB11

PB1

1

2

1 /1  2 /1

...PB

1

PB

2

1

 (a ) P11 /1 P 12 / 2 ...P11 /1 P 21 / 2

A21
B11
B12
 1 0 A11

 (a2 )0 PA  ... 
1/1  2 /1
1 /1  2 /1

2
 K PA2 ...PB1 PB2



(4.64)

1

Əsasən A1 komponentinin adsorbsiyası halında (4.61) tənliyi
tarazlıq şərtinə əsasən aşağıdakı kimi ifadə olunur:

  k1 pA1
1

(4.65)

1

Adsorbsiya-kimyəvi tarazlıq şərti bu hal üçün belə ifadə olunur:
1 1

P 11 P

2

1

2

B



B



1

1

P P P
A

B

1

1



K

(4.66)

2

B

2

(4.65) və (4.66) tənliklərindən alınır ki,

P

k

 1 / 1  1 / 1
1

B

1

2

P

1

 1 1 / 1
1 1
1
B
1

P

1

B

....

2

(4.67)

 1 1 / 1
2

P1

2

B

2

Burada,

k  kd K

 1 /

1

(11 )0

1
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(4.60) və (4.67) tənlikləri ümumi kinetik tənliyi ifadə edir.
1 /







     k

1

PA P

B

1

1 1 /

P1
B

P

1

B

1
1

1 /

1

1

1
1 1 /
2 1
B1
2

P

1

....



k
....

PB P
1

 1 / 1  1 / 1

B

1

1
 1 1 / 1
1 1
B1
1

P

1

P

B

2

1

2
 1 1 / 1
2 2
B1
2

P

....

....
(4.68)

4. Reaksiyanın sürəti ilk maddənin katalizator səthi ilə əlaqədə
1
olub adsorbsiya reaksiya məhsulu A1 əmələ gəlməsi ilə təyin
1
olunur. Digər komponentlər A1 -ə nisbətən az adsorbsiya

olunurlar.
Bu halda (4.52) tənliyi və (4.53) sxemi düzdür. (4.52)
tənliyindən bu hal üçün səthin təsir qanuna əsasən bütün səth boyu
inteqralladıqda alırıq:
 /11  2 /11

  ka PB1

PB

1

2

...( p11 )

1

(4.69)

bu halda p11  PA1 olduqda,
1

 /11  2 /11

k

PB1
1

PB

2
1

p A1

...
(4.70)

1

5. Prosesin sürəti, ilk maddənin katalizator ilə görüşməsindən
1
alınan məhsulun A1 desorbsiyası ilə təyin olunur. Digər
1
komponentlərin adsorbsiyası isə A1 -ə nisbətən çox azdır. Bu

halda (4.53) sxemində ikinci mərhələ məhdud olur və (4.67)
tənliyi ilə təyin olunur.
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6. Prosesin sürəti, adsorbsiya olunmuş ilk maddənin qaz
fazadan reaksiyaya daxil olan digər ilk maddələrlə qarşılıqlı
təsiri zamanı desorbsiya sürəti ilə müəyyən olunur. Bu hal
həmçinin (4.49) sxemi ilə əhatə olunmur və yuxarıda
nəzərdən keçirilmişdir. O, aşağıdakı tənliyə gətirib çıxarır:
 /1

  kp A PB1
1

1

1

 / 2

PB 2

(4.71)

2

Bu tənlik (4.47) tənliyi ilə ekvivalentdir. Bu halda p A1  PA1 və onda
 /1

  kPA PB1
1

1

1

 / 2

PB 2

(4.72)

2

Bu 4-cü halın əksidir. (4.70) və (4.72) tənlikləri ümumi kinetik
tənliklərdir.




     k

 /11  2 /11

PB1
1

PB

2
1

PA1

...



 1 / 1  1 / 1

 k PA1 PB11
1

1

1

1

PB12

1

(4.73)

2

1

7. Proses zamanı adsorbsiya olunmuş I ( a d s ) aralıq maddə alınır
ki, o başqa ilk maddələrlə reaksiyaya girərək parçalanır. Bu
hala uyğun olaraq aşağıdakı sxemi alırıq:

I . 1B1   2 B2  ...  I ( ads )  11B11   12 B12  ....
II . I ( ads )  1C1   2C2  ...   11C11   12 C12  ....
(4.74)
Bu ümumi reaksiyaya müvafıqdir:

 1B1   2 B2  ...  1C1   2 C2  ....   11B11   12 B12

(4.75)
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Burada B 1 ,B 2 maddələri birinci mərhələdə, C 1 ,C 2 - maddələri isə
ikinci mərhələdə reaksiyaya girirlər.
Əgər, (4.74) sxemində I mərhələ məhduddursa, onda, prosesin
sürəti (4.69) tənliyi ilə ifadə olunur:




  ka PB1 PB 2 .... p1
1

1

(4.76)

2

p1 -kəmiyyəti adsorbsiya-kimyəvi tarazlıq şərti ilə təyin olunur.
1 1

PC11 PC12
1

K

2





1

p1PC PC
1

(4.77)

2

2

(4.76) və (4.77) tənliklərindən alırıq:


k

1 1 1
1
PC 2
1
2



PB1 PB 2 ....PC
1

2

11 1 1 1
1

PC1 PC1
1

(4.78)

2

2

Burada,

k  ka K a

(4.78a)

8. Əgər (4.75) prosesin sürəti (4.74) sxemindəki ikinci mərhələ
ilə təyin olunursa, onda (4.47) və (4.76) tənliyinə uyğun
olaraq aşağıdakı tənliyi almaq olar:




1

1



  kd p 1 PC1 PC 2

(4.79)

2

p1 -kəmiyyəti adsorbsiya-kimyəvi tarazlığın birinci mərhələsinin şərti ilə
təyin olunur.
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1 1

p1PB11 PB12
1



K

2



1

PB PB
1

(4.80)

2

2

Buradan alırıq:
 1

k

PB

1

1

 1 2

PB

2





....P 1 P 2
C1 C2

(4.81)

 1 1  1 1

PB1 1 PB1
1

2

2

Burada,
k  kd K 

(4.81a)

(4.78) və (4.81) ümumi kinetik tənlikləri ifadə edir.







     k





1

B

B

C

P 1 P 2 ...P
1

2

1

1

P

C

1

2

1 1 1 1

P 1 1 P 1 2 ...
C

1

C

2

2

...

1 1



K

 1 1  1 1

P 11 P 12 ...P 1 1 P 1 2 ...
B

1

B

C

2

P

 1

1

C

1

C

1

P

2

 1

C

2

...

2

(4.82)
Baxılmış tənliklərdə xətti nisbətləri işlətdikdə, biz fərz etmişdik ki, nə
qədər möhkəm aralıq birləşmə alınırsa, bir o qədərdə çətin parçalanır.
5) A  B izomerləşmə reaksiyasının kinetik tənliyi.
Misal üçün sadə reaksiyanın A  B (izomerləşmə) kinetikasını
səthin orta örtülmələrində nəzərdən keçirək. Fərz edək ki, bu reaksiya
(III.30) sxemində göstərilən mərhələlərdə gedir:
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I.A (qaz)  A  ads 
II. A (ads)  B ads 
III. B(ads)  B qaz 

I.

Prosesin sürəti reaksiyanın səth aktının sürəti ilə (sxemdə II
mərhələ) təyin olunur. (4.40) və (4.43) tənliklərindən bu hal üçün
alarıq:
kr PA

(4.83)
1
(a A )0 PA  (aB )0 PB 

Reaksiyanın dönən olmasını nəzərə alaraq, (4.46) tənliyindən alırıq:





    

1

k ( PA  PB / K )



(a A )0 PA  (aB )0 PB 

(4.84)

A-nın adsorbsiyası B-yə nisbətən qüvvətli olarsa, onda




  k PA  k
1

PB

PA

1

(4.85)

B-nın adsorbsiyası A-nın adsorbsiyasından çox olarsa


k

PA

1

PB

II.



 k PB

1

(4.86)

Məhdud mərhələ ilkin maddələrin adsorbsiyası ((3.30) sxemdə I
mərhələ) olarsa, (3.55) tənliyini alırıq:
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  k1

PA

(4. 87)

1

(a A )0 PA  (aB )0 PB 

II və III mərhələ tez mərhələ kimi qəbul olunur,

pB = PB və p A

kəmiyyəti adsorbsiya -kimyəvi tarazlıq (4.51) şərti ilə təyin olunur

PB
K
PA
Ümumi (4.58) tənliyinə əsasən, (4.87) və (4.51) tənliklərindən
alırıq ki:
 k

PA

PB

(4.88)

1

Burada,
k1

k

1

(4.88a)

 (a A )0

 K  ( aB ) 0 



(4.88) tənliyi B məhsulu A -ya nisbətən zəif adsorbsiya olan hal üçün də
yararlıdır. Bu halda ancaq k sabitinin ifadəsi dəyişir:

k

k
(a A )0

1

K

1

(4.88b)

Axırıncı hal (4.68) sxemdəki reaksiyaya ekvivalentdir, əgər,
əvvəlki kimi məhdud mərhələ I olarsa:

I.A(qaz)  A ads 
II. A(ads)  B qaz 
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Prosesin sürəti B məhsulunun desorbsiya sürəti ilə təyin olunur.
Bu halda (4.61) tənliyindən alırıq:

  kd1

Burada,

PB
1

(4.89)

(a A )0 p A  (aB )0 pB 

pA  PA olduğunu nəzərə alsaq və pB adsorbsiya-

kimyəvi tarazlıq (4.70) şərtini təyin etdiyindən,
pB
K
pA
(4.63) tənliyindən alırıq:

  kPA

1

(4.90)

Burada,

  kd1 (a A )0  (aB )0 K 

1

(4.91)

Əgər A ilk maddəsi B məhsula nisbətən zəif adsorbsiya olunursa,
(4.90) tənliyi düzgündür və (4.91) tənliyi aşağıdakı tənliyə keçir:

k  kd1 (aB )  K 
1

1

0

(4.92)

Bu hal (4.76) sxemi ilə gedən reaksiyaya ekvivalent olur.

I.A(qaz)  B ads 
II. B(ads)  B qaz 
Burada məhdud II mərhələdir. (4.86) və (4.90) tənliklərinə,
(4.68) tənliyinə əsasən məhdud mərhələ ilkin maddələrin (düz
istiqamətdə) və onun desorbsiyası (əks istiqamətdə) hallara uyğun olan
ümumi kinetik tənliyə müvafiqdir.
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k

PA

1

PB

IV.



 k PB

1

(4. 93)

(4.89) sxemi düzgün qəbul olunursa, lakin, məhdud mərhələ I
mərhələdirsə, (4.69) tənliyindən alırıq:

  ka PA pB
O halda ki,

1

(4. 94)

pB  PB olduğundan bu tənlikdən (4.88) tənliyini

alırıq.
V.
Prosesin sürəti (3.68) sxemdəki II mərhələnin sürəti ilə təyin
olunur. Bu halda (4.71) tənliyindən (4.90) tənliyinə keçmiş oluruq
və k sabiti təyin olunur

k  k1a (a A )

1

0

VI.

(4.95)

Bu tənlik bilavasitə (4.93) tənliyindən də alınır.
Reaksiya aralıq adsorbsiya olunmuş maddənin I(ads) alınması ilə
aşağıdalkı sxemlə gedir:
I.A (qaz)  I ads  


II. I(ads)  B( qaz ) 


(4.96)

Bu hal yuxarıda nəzərdən keçirilən hal kimidir. Əgər reaksiyanın
sürəti (4.96) sxemində I mərhələnin sürəti ilə təyin olunursa, (4.78)
tənliyi (4.86) tənliyinə keçir. Əgər (4.96) sxemində məhdud mərhələ II
mərhələdirsə, onda (4.81) tənlikdən (4.96) və (4.85) tənliklərini alırıq.
Beləliklə, bu bölmədəki kinetik reaksiyaların tənlikləri ideal
adsorbsiya layındakı tənliklərdən onlardakı ifadənin kəsr tərtibli olması
ilə fərqlənir. Bu da reaksiyanın bircinsli olmamasından irəli gəlir.
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Şübhəsizdir ki, yaxın gələcəkdə kimya və neft-kimya sənayesində istifadə
edilən qiymətli oksigen tərkibli birləşmələrin sintezi üçün ən perspektivli
olan heterogen katalizatorların iştiraki ilə karbohidrogenlərin oksidləşməsi
prosesləri inkişaf edəcəkdir.
L.Y.Marqolis

VFƏSİL
ALİFATİK KARBOHİDROGENLƏRİN
OKSİDLƏŞMƏ REAKSİYALARININ
KİNETİK MODELİ
Katalitik oksidləşmə reaksiyalarının kinetikasını öyrəndikdə
onların aşağıda göstərilmiş bəzi ümumi qanunauyğunluqlarını nəzərə
almaq lazımdır:
1) Əksər hallarda oksidləşmə reaksiyaları (xüsusən dərin oksidləşmə
reaksiyaları) qüvvətli ekzotermiki proseslərdir. Buna görə də, kinetik
tədqiqatlar apardıqda temperaturun qeyri-bərabər paylanmasının qarşısını
almaq üçün çox ehtiyatlı olmaq tələb olunur. Temperatur sahəsinin qeyribərabər paylanması, yəni, təcrübi üsullarla temperatur qrandientinin
aradan götürülməsi alınan nəticələri tam etibarlı etmir;
2) Əksər hallarda bu reaksiyalar mürəkkəb çoxpilləli proseslərdir
(dərin oksidləşmə reaksiyalarında mürəkkəb stexiometriya artıq bunu
göstərir) və müxtəlif istiqamətlərdə gedirlər (əlaqəli olmayan müxtəlif
yollar ilə). Buna görə də, onların kinetik qanunauyğunluqlarını işləyib
hazırladıqda və interpretasiya etdikdə mürəkkəb reaksiya nəzəriyyəsi
anlayışından istifadə etmək lazımdır;
3) Qeyri-stasionar keçidin asan olması səbəbindən, xüsusən, reaksiya
sisteminin katalizatora təsiri ilə əlaqədar olaraq, oksidləşmə
reaksiyalarının qanunauyğunluğu şəraitin dəyişməsinə çox həssas olur.
Bu cür dəyişikliklərin olmasının mümkünlüyü kinetik təcrübələrin
aparılması və alınmış nəticələrin işlənilməsi zamanı nəzərə
alınmalıdır.Yaxşı olardı ki, katalizator səthinin eyni bir stasionar halının
yarandığı haqda alınmış nəticələr bir-birilə müqayisə edilsin;
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4) Əksər hallarda oksidləşmə reaksiyaları dönməyəndirlər, buna görə
də, kinetikanı öyrənərkən tarazlığa yaxınlaşmanın və dönən reaksiyanın
təsirinin nəzərə alınması tələb olunmur;
5) Oksidləşmə reaksiyalarında ideal səth qatında gedən proseslərin
qanunauyğunluqlarına fərqli faktorlar təsir göstərir, xüsusən, katalitik
səthin bircinsli olmaması, səthdə olan oksigenin müxtəlif formalarda
olması və s. bunu ifadə edir. Kinetik dəlilləri şərh etdikdə bu faktorları
nəzərə almaq lazımdır;
6) Bərk maddələrin səthində bəzi hallarda oksidləşmə reaksiyalarının
həcmdə getməsi müşahidə olunur. Bu zaman reaksiyanın maye faza
halında olduğu kimi, heterogen -homogen mexanizm ilə getməsi qəbul
olunur. Qaz fazada gedən bu cür reaksiyaların mexanizmi çox az
öyrənilmişdir. Heterogen-homogen mexanizmi nəzərə almaq istər
kinetikanın öyrənilməsi, istərsə də təcrübə ücün çox vacibdir.
«Birgə» (adsorbsiya, assosiativ) oksidləşmə mexanizmi
komponentlərin eyni zamanda katalizator layı səthinə qarşılıqlı təsirini
ifadə edir. Bu cür mexanizmə aşağıdakı sadə sxem çox aydın cavab verir:
Mərhələlər

1. A  Z  ZA
2. 02  2Z

 2Z0

Mərhələlərin
stexiometrik sayı
1
1/2

(5.1)

3. ZA  ZO  AO  2Z
1
________________________________________________

A  l / 2 02  AO
Oksidləşmə-reduksiya mexanizmində komponentlərin növbə ilə
katalizator qatının səthinə qarşılıqlı təsiri nəticəsində reaksiya baş verir
və katalizatordan başqa bu maddələrdən biri aktivləşmiş kompleksin
tərkibinə daxil olur. Bu reaksiyanın mexanizmi aşağıdakı sadə sxem üzrə
ifadə oluna bilər:
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Mərhələlər

Mərhələlərin
stexiometrik sayı

1. A   KOy   AO   KOy 1 

1

2. 02  2  K0y 1   2  KOy 

1/2

(5.2)

_____________________________________________________

A  1 / 2O2  AO
Lakin, verilən komponentlərdən birinin əvvəlcədən adsorbsiya
olunması imkanını inkar etmək olmaz, məsələn,
Mərhələlər

Mərhələlərin
stexiometrik sayı

1. A   KOy    KOy  ·A

1

2.  KOy ·A  AO  [ KOy 1 ]

1

3. 02  2  KOy 1   2  KOy 

1/2

(5.3)

və ya
1. 02  2Z

 2Z0

2. A  ZO  AO  Z

1/2
1

Belə mexanizm üzrə gedən reaksiyalara misal olaraq, metal
oksidləri və metallar üzərində hidrogenin oksidləşməsini göstərmək olar.
Praktiki əhəmiyyətli katalitik oksidləşmə reaksiyaları sənayedə ən çox
yayılmış proseslərdən biridir. Belə proseslərə misal olaraq, amonyakın,
kükürdün, karbon iki oksidinin, etilenin, naftalinin, metanın və s.
oksidləşməsini göstərmək olar. Bunlardan bir çoxu kimya sənayesində öz
praktiki tədbiqini tapmış, bəziləri isə hələ laboratoriya şəraitində
tədqiqatlar səviyyəsindədirlər. Oksidləşmə prosesləri termodinamiki
xarakteristikalarına görə müxtəlifdirlər. Məsələn, SO2 və HCl-un
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oksidləşməsi prosesləri termodinamiki tarazlığa yaxın şəraitdə aparıldığı
halda, ammonyakın və metanolun oksidləşməsi, nitrilakril turşusunun
propilen, oksigen və ammonyak iştirakı ilə alınması, butilendən oksigen
iştirakı ilə divinilin alınması prosesləri isə praktiki dönməyəndirlər.
Oksidləşmə proseslərinin rejimi də müxtəlifdir. Ammonyakın
platin üzərində, metanolun gümüş katalizatoru üzərində oksidləşməsinin
xarici diffuziya sahəsində, SO2-nin vanadium katalizatoru üzərində
oksidləşməsinin daxili diffuziya sahəsində, olefinlərin oksid katalizatoru
üzərində oksidləşməsi prosesinin isə kinetik sahədə getdiyi qəbul
olunmuşdur.
Katalizatorun xarakterindən, prosesin temperaturundan və
oksidləşmə şəraitindən asılı olaraq bu sahələr dəyişə bilərlər.
Oksidləşmə proseslərinin kinetikasına misal olaraq, ətraflı
öyrəndiyimiz propilenin oksidləşməsinin kinetikasını nəzərdən keçirək.
5.1. Propilenin oksidləşməsi
Müxtəlif oksid katalizatorları üzərində propilenin yumşaq
çevrilməsini və tam oksidləşməni aşağıdakı stexiometrik tənliklər kimi
yazmaq olar:

 O2  C3 H4O  H 2O

I. C3 H6

akrolein
II. C3 H6

 1,5O2  C3 H4O2  H 2O
akril turşusu

III. C3 H6

 2O2  CH3CHO  H 2O  CO2

IV. C3 H6

 2,5O2  CH3COOH  H 2O  CO2

V. 2C3 H6

 O2  2CH3COCH3

VI. C3 H6

 3O2  3CO  3H 2O

(5.4)
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VII. C3 H6

 4,5O2  3CO2  3H 2O

Bu maddələr həm də ardıcıl yarana bilərlər, amma bu cür
çevrilmələri yazmaq üçün yuxarıdakı asılı olmayan reaksiyaları
göstərmək kifayətdir.
Bismut-molibden katalizatoru üzərində propilenin akroleinə
oksidləşmə reaksiyasının kinetikası Qelbşteyn və onun əməkdaşları
tərəfındən 450-475°C temperatur hüdudunda, atmosfer təzyiqi altında,
axın-sirkulyasiya sistemində öyrənilmişdir. Təklif olunan sxemin
katalizator səthinin iki tip mərkəzlərdən, yeni propilenin zəif və güclü
xemosorbsiya olunduğu mərkəzlərdən irəli gəldiyi qəbul olunmuşdur. Bu
mərkəzlərdə propilen uyğun olaraq akroleinə və destruktiv oksidləşmə
məhsullarına çevrilir. Akroleinin əmələgəlmə sürəti aşağıdakı kinetik
tənlik ilə ifadə olunur:
r

kP1  k 1P2
1  k 11P2

(5.5)

Kiçik çevrilmələr zamanı bu tənlik aşağıdakı şəkil alır:

r  kP1

(5.6)

Aparılmış fiziki-kimyəvi tədqiqatlar nəticəsində göstərilmişdir
ki, katalizatorun təsir təbiəti və reaksiyanın gedişi zamanı onun dəyişməsi
istiqamətləri müəyyən edilə bilər.
Jermen bismut-molibden katalizatoru üzərində, propilenin
oksidləşməsini axında öyrənərkən belə bir nəticəyə gəlmişdir ki,
akroleinin əmələgəlməsi, eləcə də, bu sistemdə olan başqa reaksiyalar
(5.6) tənliyi üzrə gedir. Nəzərdə tutulur ki, reaksiya propilen və oksigenin
səth birləşmələrinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində baş verir. Bu müəlliflər
tərəfindən prosesin kinetikası dəqiq tədqiq olunmamışdır və əsas nəticə
isə reaksiya məhsullarının analizi vasitəsilə əldə edilmişdir. Propilenin
oksidləşməsi üçün oxşar qanunauyğunluqlar əvəllərdə də müşahidə
olunmuşdur. Başqa tədqiqatlarda molibdat-bismut üzərində, axında gedən
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sistemdə, 406-475°C temperaturda kinetik dəlillər alınmışdır. Bu
müəlliflər aşağıdakı kinetik tənliyi təklif etmişdirlər:

r

k1k2 p1PO0,5
2

 k1 p1  k2 PO0,5

(5.7)

2

Bu tənlik Mars-van Kverelen reaksiyasının oksidləşmə reduksiya mexanizminə uyğun gəlir.
Burada,  - oksidləşən maddənin bir molunun çevrilməsi
zamanı katalizator səthinin reoksidləşməsinə sərf olunan O 2
molekullarının sayıdır.
Müəlliflərin göstərdiyi kimi yumşaq və dərin oksidləşmə
reaksiyaları paralel olaraq gedirlər. Akroleinin əmələgəlmə reaksiyasının
aktivləşmə enerjisi (C3H6-ın katalizatorla qarşılıqlı təsiri zamanı) 16,9
kkal/moldur, lakin, səthin bərpa olunması üçün isə 13,0 kkal/mol tələb
olunur.
Modifikasiya olunmuş kobalt-molibden katalizatoru üzərində,
qradientsiz sistemdə 350°C temperaturda propilenin oksidləşməsinin
kinetikası başqa müəlliflər tərəfındən öyrənilmişdir. Akroleinin, eləcə də,
akril turşusunun əmələgəlmə sürəti aşağıdakı tənliklə ifadə olunur:

rk

p1
1  k1 p2  k2 PAK  k3 P

(5.8)

(PAK və P-uyğun olaraq akril turşusu və kənar məhsulların parsial
təzyiqləridir).
Moro-Oka və başqaları müxtəlif tərkibli Co-Mo oksidləri
katalizatorları iştirakilə axında olan sistemdə, 180-574°C temperaturda və
kiçik çevrilmə dərəcəsində propilenin oksidləşməsi reaksiyasının kinetik
dəlillərini almışlar. Təmiz Co2O3 üzərində təkcə dərin oksidləşmə gedir,
ona 10%(at.) MoO3 əlavə etdikdə isə yumşaq oksidləşmənin əsas
istiqaməti olan asetonun alınmasına səbəb olur. MoO3-də Co oksidinin
təbiəti MoO3-un akroleinin əmələgəlməsi istiqamətində katalitik
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xassələrini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Müəlliflər reaksiyanın sürətini
təxmini empirik kinetik tənliklər şəklində aşağıdakı kimi ifadə edirlər:

r  kp1m POn

(5.9)

2

Katalizatorun tərkibini 10% Co2O3-dən 100%-ə qədər
dəyişdirdikdə m - in qiyməti 0,5-dən- 0,9-dək artır, n kəmiyyəti 0 - 0,2,
aktivləşmə enerjisi isə 12,1-16,1 kkal/mol hüdudunda dəyişir.
Propilenin oksidləşməsi 440-480°C-də, Sn-Mo-O katalizatoru
üzərində axın-sirkulyasiya sistemində tədqiq olunmuşdur. Su buxarı
iştirakilə müxtəlif reaksiya məhsullarının əmələgəlmə sürətinin empirik
tənliklərini almışlar:

r1  rIII  k

rII  rIV  k

p1PH0,2O
2

(5.10)

1  k1P1

1

p1PH0,2O
2

(5.11)

1  k1P1

rVI  rVII  k 11P10,5 PO0,5 PH0,2
O
2

2

(5.12)

Co-Mo-Bi katalizatoru üzərində

r1  k

rII  k 1

p1PH0,1O
2

1  k1( P2  PAK )

(5.13)

p1PH0,3O
2

1  K1( P2  PAK )

(5.14)
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rVI  rVII  k

11

P11,5 PO0,5 PH0,1O
2

1  k1( P2

2

 PAK )

(5.15)

(bu tənliklərdə ΔP1-reaksiyada götürülmüş propilenin parsial təzyiqinin
azalmasıdır).
Bu işlərdə kinetik tənliklərin dəqiq izahı verilməmişdir. Amma,
bu dəlillər əsasında reaksiyanın səthdə propilenin oksigenlə qarşılıqlı
təsiri nəticəsində getdiyi və hər iki komponentin hər iki katalizator
üzərində eyni dərəcədə adsorbsiya olunduğu, yumşaq və dərin
oksidləşmədə hər iki halın cavabdeh olması qəbul olunmuşdur.
Kobalt-molibden-bismut-xrom oksidi katalizatoru üzərində
qradientsiz reaktorda 380 və 420°C-də, su buxarı iştirakı ilə propilenin
oksidləşməsi reaksiyasının kinetikası üçün də dəlillər alınmışdır. (5.4) ün 1-ci və 2-ci reaksiyalarının sürət tənlikləri üçün uyğun olaraq
aşağıdakı empirik ifadələr alınmışdır:

rI  k1

rII  kII

P1 PO

2

( 1  K1P1 )( 1  K 2 PO )P0,1
2 H 2O
P1 PO P0,3
2 H 2O
( 1  K 1 P1 )( 1  K 1 PO )P0,1
1
2 2 H 2O

(5.16)

(5.17)

C3H6 və O2-nin qatılığı 10% (həcmi)-dən artıq olduqda çox sadə
asılılıq alınır:

rI  kI P0,3
H O
2

rII  k II P1 P 0,1
H O
2

(5.18)

(5.19)
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Müxtəlif müəlliflər qeyd edirlər ki, ayrı-ayrı katalizatorlarda
kinetik qanunauyğunluğun dəyişməsi katalizatorların adsorbsiya
qabiliyyətinin müxtəlif olması ilə əlaqədardır.
Qoroxovatski dəmir-stibium-molibden oksid katalizatoru
üzərində axın sirkulyasiya sistemində, 420°C-də propilenin oksidləşməsi
üçün (6) tənliyini almışdır.
Axın-sirkulyasiya üsulu ilə Fe-Te-Mo oksid katalizatoru
üzərində propilenin oksidləşməsi reaksiyası üçün kinetik tənliklər
alınmışdır. Müəlliflər 380 və 420°C-də reaksiyanın sürəti haqqında
aşağıdakı empirik tənliyi təklif etmişdirlər:

r  kPI0,7 P0,7
H O
2

(5.20)

Akroleinin əmələ gəlməsinin aktivləşmə enerjisi 15 kkal/mol
olmuşdur.
Axın sistemində 250-500°C-də kobalt katalizatoru üzərində
propilenin oksidləşmə reaksiyasının ümumi kinetik tənliyi aşağıdakı kimi
ifadə olunmuşdur:
r  kP1m
(5.21)
Cu2O katalizatoru üzərində 317, 380 və 420°C-də su buxarı
iştirakı ilə axın-sirkulyasiya sistemində akrolein və karbonat turşusunun
əmələ gəlmə sürətinin empirik tənliyi aşağıdakı kimi ifadə olunur:
0,5


2O 



1  k2 P2  1 k3 PH O 
2 



WA  k

P1 P20,8  1 k1PH



WCO  k 1
2



P1 PO





2



1  k2 P2  1 k3 PH O 
2 


(5.22)

(5.23)
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Su buxarı əlavə olunmadıqda kinetik asılılıq aşağıdakı şəkil alır:
WA  k

P10 PO2
1  k 1P1

0,7
WCO  k PO P10,2 PAK
2

2

(5.24)

(5.25)

0
harada ki, P1 - propilenin ilk parsial təzyiqidir.

Hər iki komponentin səthdə müxtəlif mərkəzlərdə adsorbsiya
olunması vasitəsilə reaksiyanın getməsi ehtimal olunur.
Axın sistemində, 290-520°C-də qalay-stibium oksid katalizatoru
iştirakı ilə propilenin oksidləşməsi reaksiyasının kinetikası öyrənilmiş və
aşağıdakı kinetik tənlik alınmışdır:

r

kP1 PO

2

k  PO
1

(5.26)

2

Katalizatorun elektrik keçiriciliyinin ölçülməsi və 13C-propilen
ilə aparılan tədqiqatlar əsasında belə bir fərziyyə irəli sürülmüşdür ki,
reaksiya aralıq π- allil kompleksinin əmələgəlməsi vasitəsi ilə gedir.
Pemza üzərinə hopdurulmuş indium oksid katalizatoru üzərində,
axın sistemində, 440-460°C-də propilenin oksidləşmə tsiklodimerləşmə
reaksiyası nəticəsində benzolun alınmasının kinetik dəlilləri
öyrənilmişdir. Reaksiya məhsullarında heksadien, benzol və akrolein
müşahidə olunmuşdur.

I.2C3 H6  1 2 O2  C6 H10  H 2O
Alınan maddə sonradan benzola çevrilir.

(5.27)
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II.C6 H10  O2  C6 H6  2 H 2 0

(5. 28)

Müəlliflər bu reaksiyaların sürətini aşağıdakı empirik tənliklərlə
ifadə etmişdirlər:

r1  k1P10,38 PO0,39

(5.29)

rII  k II PC0,8H PO0,37

(5.30)

2

və
6

10

2

Akroleinin əmələ gəlmə sürəti:

rIII  kIII P10,38 PO

(5.31)

2

Bu tənliklərin Ləngmür-Hinşelvud nöqteyi-nəzərindən (yəni
karbohidrogen və oksigenin səthdə qarşılıqlı təsiri ehtimal olunur) izahı
verilir.
Bismut-qalay katalizatoru iştirakı ilə axın sistemdə 475-541°C
temperaturda butilenin və eləcə də, izobutilenin oksidləşmə dimerləşmə
reaksiyalarının kinetik tənliyi belə ifadə olunmuşdur:

 P1
r  k
 1  k 1P
1






2

Beləliklə, propilenin akroleinə oksidləşməsi üçün etibarlı və
əsaslı kinetik model bismut-molibden katalizatoru üzərində alınmış və
buna əsaslanaraq prosesin mexanizmi haqqında müəyyən nəticə əldə
olunmuşdur.
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5.2. Propilenin asetona çevrilmə reaksiyasının
kinetikasının tədqiqi
Propilenin bir mərhələli qaz fazada oksid "katalizatoru üzərində
asetona çesvrilməsinin böyük praktiki əhəmiyyəti vardır. Propilenin
oksigenli birləşmələrə çevrilməsinin kinetikası ətraflı öyrənilmişdir.
Kinetik tənliklərə əsaslanaraq reaksiyanın mexanizmi və sənayedə tətbiqi
üçün tələb olunan parametrlər müəyyən olunmuşdur. Propilenin Sn-MoFe oksidləri katalizatoru üzərində asetona çevrilməsinin kinetikası ilk
dəfə olaraq müəllif və əməkdaşları tərəfindən öyrənilmiş və bununla
yanaşı kinetikanın öyrənilməsinin nümunəsi kimi burada verilmişdir.
Propilenin oksid katalizatoru üzərində asetona çevrilməsinin
kinetik qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi asılı olmayan texnoloji
parametrlərin aşağıdakı hüdudda dəyişməsi şəraitində aparılmışdır:
 propilenin parsial təzyiqi 0,025+0,175 ata;
 oksigenin parsial təzyiqi 0,05 + 0,3 ata;
 su buxarının parsial təzyiqi 0,1+0,5 ata;
 karbon qazının parsial təzyiqi 0,025+0,15 ata;
 asetonun parsial təzyiqi 0,0008+0,006 ata;
 temperatur 150 + 250°C - intervalında.
Qeyd etmək lazımdır ki, prosesin kinetik qanunauyğunluqları
öyrənildikdə çevrilmə dərəcəsinin az olması məsləhətdir.
Oksidləşmə prosesi ekzotermiki olduğundan qradientsiz
reaktordan istifadə olunmuşdur. Xüsusi təcrübələr əsasında prosesin
kinetik sahədə getməsi müəyyən olunmuşdur (katalizator ölçülərinin
dəyişməsi, xətti sürətin və temperaturun təsirinin öyrənilməsi əsasında).
Propilenin parsial təzyiqinin asetonun, sirkə turşusunun və
karbon qazının əmələgəlmə sürətinə təsiri müxtəlif temperaturlarda
şək.5.l-də göstərilmişdir. Buradan görünür ki, məhsulların əmələgəlmə
sürətləri propilenin parsial təzyiqindən Ləngmür asılılığı ilə əlaqədardır.
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W

W

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

a
0.05

0.1

b

0.15

0.05

0.1

0.15

W
c

0.3

0.2

0.1
0.05

0.1

0.15

Şəkil 5.1. Asetonun (a), karbon qazının (b) və sirkə turşusunun (c)
xüsusi surətinin propilenin parsial təzyiqindən asılılığı:1-190°C; 2-210°C;
3-230°C

Məhsulların əmələgəlmə sürəti yalnız propilenin çox kiçik
parsial təzyiqlərində onun təzyiqindən asılıdır.
Su buxarının parsial təzyiqinin propilenin çevrilməsinə təsirinin
tədqiqi şək.5.2-də göstərilmişdir. Su buxarının parsial təzyiqi artdıqca
asetonun əmələgəlmə sürəti artır, sirkə turşusunun əmələgəlmə sürəti
maksimumdan keçir, karbon qazının sürəti isə azalır. Fərz etmək olar ki,
propilenin və məhsulların tam oksidləşməsi üçün cavabdeh olan
mərkəzlərdə su buxarı adsorbsiya olur və bu mərkəzlərdə oksigenin
adsorbsiyasına, propilenin və məhsulun bərk adsorbsiyasına maneçilik
törədir. Bundan irəli gələrək karbohidrogenlərin tam yanmasının qarşısı
alınır. Sirkə turşusunun əmələgəlmə sürətinin artması isə əmələ gəlmiş
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W

W

0.8

0.3
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0.1
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PH

O

2

Şəkil 5.2. Asetonun (a), karbon qazının (b) və sirkə turşusunun (с)
xüsusi surətinin su buxarının parsıal təzyiqindən asılılığı

asetonun qatılığının artması və sonradan onun sirkə turşusuna çevrilməsi
ilə izah olunur.
Asetonun əmələgəlmə sürətinin su buxarının parsial təzyiqinin
müəyyən həddinə qədər mütənasib artması səbəbindən bu reaksiyada su
buxarının iştirak etməsini fərz etmək olar. Su buxarının parsial təzyiqinin
böyük qiymətlərində aktiv mərkəzlərin örtülməsi hesabına asetonun və
digər maddələrin əmələgəlmə sürəti azalır.
Oksigenin parsial təzyiqi propilenin çevrilmə sürətinə müxtəlif
cür təsir göstərir (şək.5.3).
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Şəkil 5.3. Asetonun (a), karbon qazının (b) və sirkə turşusunun (c)
xüsusi surətinin oksigenin parsial təzyiqindən asılılığı:
1-190°C; 2-210°C; 3-230°C

Asetonun əmələgəlmə sürəti oksigenin parsial təzyiqindən asılı
deyildir, yəni, oksigenə görə sıfır tərtiblidir. Digər tərəfdən sirkə
turşusunun və karbon qazının əmələgəlmə sürəti oksigenin parsial
təzyiqindən çox asılıdır. Bunun əsasında fərz etmək olar ki, asetonun
alınması və digər reaksiyalar katalizatorun müxtəlif mərkəzlərində
gedirlər və müvafıq olaraq müxtəlif tənliklərlə ifadə olunmalıdırlar.
Oksigenin parsial təzyiqi artdıqca sirkə turşusunun və CО2-nin alınma
sürəti artır. Karbon qazının alınma reaksiyasında oksigenə görə tərtib 0,5dir.
Propilenin oksidləşmə reaksiyasının sürətinə asetonun və karbon
qazının təsirinin tədqiq olunması (şək.5.4) göstərmişdir ki, aseton
asetonun əmələgəlmə sürətini azaldır, CO2 isə propilenin çevrilmə
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reaksiyasına heç bir təsir göstərmir. Bu tədqiqat dəlillərinə əsasən fərz
etmək olar ki, CO2 öyrənilən temperatur intervalında qalay molibden
oksid katalizatorunun səthində adsorbsiya olunur.

W

c

%

40

W

CH3COCH3

%

c
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30

CH3COCH3
CO2
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6

30

10

20
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CH3COOH

10

CH3COOH

2

4

6

8

2

Pas10 3

2

10
0.05 0.15 0.2
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2

Şəkil 5.4. Asetonun, karbon qazının parsial təzyiqinin propilenin
oksidləşməsinə təsiri

Dövrü ədəbiyyatda bir sıra müəlliflər göstərmişlər ki, olefinlərin
heterogen-katalitik oksidləşmə reaksiyalarında müxtəlif təbiətli aktiv
mərkəzlər iştirak edirlər. Olefinlər (Z,) tipli aktiv mərkəzlərdə adsorbsiya
olunurlar, oksigen isə başqa (Z2) tipli mərkəzlərdə dissosiasiya olaraq
(Z2O) əmələ gətirirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, qaz fazadakı oksigen
səthdə müxtəlif formada adsorbsiya olunmağa qadirdir, lakin onlar
katalizator qəfəsindəki (O′′) oksigen ionundan fərqlənirlər. Su buxarı isə
hər iki tip aktiv mərkəzlərdə adsorbsiya oluna bilər, lakin ilk növbədə
oksigen adsorbsiya olan mərkəzdə adsorbsiya olunur. Tədqiqatlar
göstərmişdir ki, 230°C temperatura qədər aseton sirkə turşusuna və CO2yə 1:1 nisbətində oksidləşir, yəni, aseton ancaq sirkə turşusuna və CO2-yə
parçalanır. Müəyyən olunmuşdur ki, sirkə turşusu 250°C – dən yuxarı
temperaturda oksidləşməyə başlayır. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində
əldə edilmiş təcrübi və kinetik dəlillər əsasında propilenin
oksidləşməsinin aşağıdakı reaksiya üzrə getdiyi göstərimişdir:
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1. C3 H6  ½ O2  H 2O  CH3COCH3  H 2O
2. C3 H6  4,5O2  3CO2  3H2O
3. C3 H6  2,5O2  CH3COOH  CO2  H 2O
Verilmiş reaksiyalar sistemi üçün A stexiometrik matrisa
aşağıdakı şəkildə ifadə olunur:

 1 1 0 0 0.5 0 
 1 0 0 3 4.5 3 

A
 1 0 1 1 2.5 1


 0 1 1 1 2 1
Verilmiş stexiometrik matrisin ranqı 3-ə bərabərdir. Beləliklə,
kinetik tənliklər sistemi 3 əsas maddəyə görə yazıla bilər. Əsas maddə
kimi aseton, karbon qazı və sirkə turşusu götürülmüşdür (bu maddələrə
görə 3-cü tərtib minor sıfırdan fərqlidir). Onda sistemin kinetik tənlikləri
əsas maddələrə görə aşağıdakı kimi yazılır:

r  rI  rIV
CH 3COCH 3
r  rII  rIII  rIV
CO2

r  rIII  rIV
CH 3COCH 3

(5.32)

(5.33)

(5.34)

Alınmış təcrübə dəlillərinin analizinə əsasən reaksiyaların
sürətləri rI ; rII; rIII; rIV üçün alınmış ifadələr aşağıdakı şəkli alır:
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rI 

k1  PC
1  k2 PC

H

3 6

rII 

H  PH 2 O

3 6

 k3 PCH

3

COCH

3

 k6  PH

(5.35)
2

O

k4  PC3 H6  PO2

(5.36)

2
( 1+ k5 PC3 H6 + PO0.5
+ k6 PH 2 O  k7 PO0.5
)
2
2

rIII 

rIV 

k8  PC3 H6  PO0.52

(5.37)

1+ k5 PC3 H6 PO0.52 + k6 PH 2O  k7 PO0.52
k9  PCH
1  k5 PC

3 H6

P

0.5

O2
3 COCH 3
0.5
2
6 H2O

P k P

 k7 PO0.5

(5.38)

2

Beləliklə, propilenin oksidləşmə prosesi zamanı asetonun
alınması reaksiyasında alınmış kinetik tənliklər sistemi 18 naməlum
parametrlərdən ibarətdir ki, onların ədədi qiymətləri təcrübi yol ilə
müəyyən olunmuşdur. Bu naməlum kəmiyyətlərin aktivləşmə enerjisi və
tezlik faktoru xüsusi proqram istifadə etməklə müəyyən olunmuşdur.
Bunun nəticəsində aşağıdakı dəlillər alınmışdır:
k1  8,89 · 10 9 exp  15800 / RT 
k2  2,87 · 107 exp  11200 / RT 
k3  6 ,15 · 107 exp  15000 / RT 

k4  8,84· 10 17 exp  30000 / RT 
k5  4,86 · 10 5 exp  6600 / RT 

k6  1,20 · 10 4 exp 10000 / RT 
k7  2,77 · 10 3 exp  4200 / RT 

k8  1,61 · 1011 exp  20000 / RT 
k9  7,84 · 10 9 exp  16200 / RT 
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Alınmış dəlillər əsasında propilenin katalizator iştirakı ilə
oksidləşmə reaksiyasının aşağıdakı mərhələli sxemini (cədvəl 5.l) təklif
etmək olar (Z1və Z2 - katalizator səthində aktiv mərkəzləri göstərir).
Verilmiş sxemdə 1-ci marşrut (istiqamət) propilenin oksidləşmə
reaksiyasını, 2-ci marşrut propilenin CO2 -yə qədər dərin oksidləşməsi
reaksiyasını, 3-cü və 4-cü marşrutlar isə propilenin oksidləşmə
reaksiyasında aseton və sirkə turşusunun alınması sxemini ifadə edir. 4,
9, 17 və 22 mərhələləri yavaş, 1, 2, 3, 6, 7 və 8 - tarazlıqda gedən və
yerdə qalan mərhələlər isə sürətlə və dönməyən gedən mərhələlərdir.
Stasionar reaksiyalar nəzəriyyəsinə görə düz və əks istiqamətdə
gedən (rs r-s) hər bir mərhələnin ümumi sürəti bütün asılı olmayan
marşrutlar üzrə reaksiyaların sürətləri ilə əlaqədardır və aşağıdakı
bərabərlik ilə ifadə olunur:
N

rs  r s   vs( N )  r ( N )

(5.39)

1

Cədvəl 5.1
Propilenin oksidləşməsinin mərhələli sxemi
Mərhələlərin
stexiometrik sayı
I
II
III
IV

Mərhələ

1

O2  2Z2

2
3
4

2OZ2

1
2

C3 H6  Z1

C3 H6 Z1

0

H 2O  Z1

H 2OZ1

C3 H6  H 2OZ1  CH3CHOHCH3 Z1

9
2

5
2

2

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0
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Cədvəl 5.1-in davamı

5

CH3CHOHCH3 Z1  OZ2  CH3COCH3 Z1  H 2OZ2

1

0

0

0

CH3COCH3  Z1

1

0

0

0

H 2O  Z 2

1

3

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

C2 H4OZ2  Z2

0

1

0

0

12

C2 H4OZ2  OZ2  C2 H4O2 Z2  Z2

0

1

0

0

13

C2 H4O2 Z2  OZ2  CH3OHZ2  CO2  Z2

0

1

0

0

14

CH3OHZ2  O2 Z2  HCHOZ2  H 2OZ 2

0

1

0

0

15

HCHOZ2  OZ2  HCOOHZ2  Z2

0

1

0

0

16

HCOOHZ2  OZ2  CO2  H2OZ2  Z2

0

1

0

0

17

C3 H6  OZ2  CH3  CH  CHOHZ2

0

0

1

0

0

0

1

0

6

CH3COCH3 Z1

7

H 2OZ2

8

C3 H6  OZ2

9
10
11

18

C3 H6 OZ2  OZ2
C3 H6 O2 Z2  OZ2
C2 H4 Z2  OZ2

C3 H6 OZ2
C3 H6 O2 Z2  Z2

C2 H4 Z2  CO2  H 2OZ2

CH3  CH  CHOHZ2  OZ2  CH 3CH 2COOHZ 2  Z 2

19

CH3CH2COOHZ2  OZ2  C2 H5OHZ2  CO2  Z2

0

0

1

0

20

C2 H5OHZ2  OZ2  CH3CHOZ 2  H 2OZ 2

0

0

1

1

21

CH3CHOZ2  OZ2  CH3COOH  2Z2

0

0

0

1

22

CH3COCH3  OZ2  CH3CO2CH3 Z2

0

0

0

1

23

CH3CO2CH3 Z2  OZ2  C2 H5OHZ2  CO2  Z2

0

0

0

1
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Burada,
vs(N)- verilmiş istiqamətdə olan mərhələlərin stexiometrik sayıdır .
Bu tənlikdən aşağıdakı ifadələri almaq olar:

r1  r4

rII  r9

rIII  r17

rIV  r22

Mərhələlərin sürəti ümumi şəkildə aşağıdakı ifadə üzrə müəyyən olunur:

r

k · ·n
Dm

Burada, 0 <m <2
D= Σ αi · ni - adsorbsiya tarazlığı sabitinin uyğun birləşmənin
adsorbsiya olunmuş qatın uçuculuq ni kəmiyyətinə hasilinin cəmini ifadə
edir.
I marşrut üzrə gedən reaksiyanın sürəti 4-cü mərhələnin
məhdudlaşdırıcı sürətinə bərabərdir:

r4 

k4  nC3 H6   H2 O  nH2 O
Dm

(5.41)

Nəzərə alsaq ki, 2 və 3 mərhələləri tarazlıqdadırlar, onda nC3 H 6
və nH 2O -ni parsial təzyiqlərlə PC3 H 6 və PH 2O əvəz etmək olar. Eləcə də,
nəzərə alsaq ki, 6 mərhələsi tarazlıqda və yüksək doyma şəraitindədir,
onda I marşrut üzrə gedən reaksiyanın sürəti üçün aşağıdakı tənliyi yaza
bilərik.

r1 = r4 =

k4  PC3 H6  αH 2 O  PH 2 O
1+ k2  PC3 H6 + k3  PCH3 COCH3 + k6  PH 2 O

Və ya son halda

(5.42)
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r1 =

k1  PC3 H6  PH 2 O

(5.43)

1+ k2  PC6 H6 + k3  PCH3 COCH3 + k6  PH 2 O

II marşrut üçün 9 mərhələsi limitləşdirici mərhələ olduğundan
onun üçün sürət tənliyi 9 mərhələsinin sürət tənliyi ilə ifadə oluna bilər:

rII = r9 =

k9  αC3 H6 O  nC3 H6 O  nO

(5.44)

DIIm

Burada, D  1  C3 H6 ·nC3 H6  aO2 ·PO2   H2 O·nH 2O
0.5

m=2 olmalıdır, çünki, limitləşdirici mərhələdə iki adsorbsiya olunmuş
hissəcik iştirak edir.
1 və 8 mərhələləri tarazlıqdadırlar, bununla əlaqədar olaraq,

PC3 H6 O  k8  nC3 H6 O  n0
n0  k1  PO0.5
2

(5.45)

alırıq.
II marşrut üzrə yazılmış reaksiyanın
dəyişdirməklə aşağıdakı şəkilə sala bilərik.

rII 

sürət

k4  PC3 H6  PO2
( 1  k5  PC3 H6  PO0.5
 k6  PH 2 O  k7  PO0.5
)2
2
2

tənliyini

(5.46)

Propilenin sirkə turşusuna oksidləşməsi III marşrut üzrə gedir və 17
məhdudlaşdırcı mərhələnin sürət tənliyi ilə müəyyən olunur:

rIII  r17 

k17  PC3 H6  nO
DIIIm

(5.47)
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burada m =1

DIII  1  C3 H6 O  nC3 H6 O   H2 O  nH2 O  O2  PO0.5
2

(5.48)

m və D- nin qiymətlərini rm tənliyində yerinə yazsaq, III marşrut üçün
yekun olaraq aşağıdakı sürət tənliyini yaza bilərik:
rIII 

k8  PC3 H6  PO2
1  k5  PC3 H6  PO0.5
 k6  PH 2 O  k7  PO0.5
2
2

(5.49)

IV Marşrut asetonun oksidləşməsi reaksiyası zamanı sirkə
turşusunun və karbon qazının alınmasını ifadə edir və IV marşrutun sürəti
ən yavaş sürəti olan 22 mərhələsinin sürəti ilə ifadə olunur:

rIV  r22 

k22  PCH3COCH3  nO
DIVm

(5.50)

burada m = 1

DIV  1  CH3COCH3  PC3 H6  PO0.5
  H2 O  nH2O  O2  PO0.5
(5.51)
2
2
Bu qiymətləri 22 mərhələsinin sürət tənliyində yerinə yazdıqdan
və müəyyən dəyişikliklər apardıqdan sonra nəticədə aşağıdakı ifadəni
alırıq:
rIV 

k9  PCH3 COCH3  PO0.5
2
1  k5  PC3 H6  PO0.5
 k6  PH 2 O  k7  PO0.5
2
2

(5.52)

(5.50) və (5.51) tənliklər sistemi ilə birgə propilenin mərhələli
sxem üzrə oksidləşmə reaksiyasını aparmaqla prosesin kinetik modelini
tərtib etmək olar ki, bu da eksperimental nəticələrlə yaxşı uzlaşır
(eksperimental dəlillər ilə hesabat dəlilləri arasındakı orta kvadratik xəta
13,4% təşkil edir).
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Katalizə xüsusi, bir az sirli hadisə kimi baxılan zaman, spesifik qanunların açılması
dərhal ümumi formada seçim məsələsini həll etməli idi. İndi biz bilirik ki, bu belə deyil.
Öz mahiyyətinə görə kataliz – kimya hadisəsidir. Katalizdə reaksiya sürətinin dəyişməsi
katalizatorla reaksiyaya girən maddələrin qarşılıqlı təsiri ilə bağlıdır.
Q. K. Boreskov

KATALİZ
VI F Ə S İ L
KATALİZ HADİSƏSİNİN MAHİYYƏTİ,
KATALİZATORLAR HAQQINDA ANLAYIŞ
Kataliz elminin 200 illik tarixi olmasına baxmayaraq, kimyanın
cavan və çox ümidverici sahələrindən birisidir.
Berselius tərəfindən 1835-ci ildə kimya elminə daxil edilən
«kataliz» anlayışı bu gün mənasına uyğun olmasa da, öz anlayışını
dəyişməmişdir və onun təyinində müxtəlif fikirlər vardır.
Kimyaçılar
kataliz
və
katalizator
haqqında
daima
mübahisədədirlər.
Katalizator istənilən reaksiyaları aparır və ya ancaq, katalitik
gedən reaksiyaların sürətlərini artırır. Bildiyimiz kimi reaksiyaların sürəti
temperaturdan çox asılıdır. Aşağı və yüksək olmayan temperaturlarda H2
ilə O2 reaksiyası çox yavaş sürətlə gedir, lakin, katalizator iştirakı ilə
həmin temperaturlarda reaksiya yüksək sürətlə gedir. Belə hallarda
katalizator mümkün olan reaksiyaların sürətini artırmış olur.
Əvvəllər bəzi alimlər belə halların izahına ehtiyac olmadığını
qəbul etmişdirlər.
Əgər çox vaxt ərzində sistemin tərkibi dəyişməyirsə, onda o
fıziki tarazlıq və ya ona yaxın halda olur. 2H2 + O2 sistemi aşağı və ya
yüksək olmayan temperaturda H2+Ar sisteminin halı kimi olur. Bu
nöqteyi nəzərdən katalizator H2+Ar reaksiyasını sürətləndirməli idi,
lakin, bu reaksiyanın getmə imkanı olmadığını bilirik.
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Katalizator termodinamiki mümkün olan kimyəvi reaksiyaların
sürətini artırır. Ümumi olaraq qəbul olunmuşdur ki, katalizatorsuz
getməsi mümkün olmayan və ya çox yavaş gedən kimyəvi reaksiyaların
sürətini katalizator iştirakı ilə artırmaq olur.
Xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır ki, katalitik proseslərdə
katalizator ilə reaksiyada iştirak edən maddə arasında aralıq kimyəvi
əlaqə yaranır. Bu da kataliz hadisəsinin kimyəvi mahiyyəti ilə fıziki
faktorların təsirindən reaksiya sürətinin dəyişməsi arasındakı sərhəddi
müəyyən etmiş olur.
Berselius hələ o vaxt qeyd etmişdir ki, təbiətin laboratoriyasını
dərk etmək üçün, əsasən canlı orqanizmin laboratoriyasını, katalizi
dərindən bilmək lazımdır. Təbiət sadə maddələrdən mürəkkəb maddələri
sintez edir, belə təbii birləşmələrin sintezi ancaq katalitik yolla
mümkündür. Katalitik aktivliyi maddələrin universal göstəricisi kimi
yox, ancaq, müəyyən reaksiyalar üçün qiymətləndirmək olar.
Katalizatorların çoxu bir və ya çox az qrup reaksiyalar üçün
müəyyən aktivliyə malik olurlar. Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki,
bəzi eyni tipli katalizatorlar çox geniş qrup reaksiyalar üçün yüksək
aktivliyə malik olurlar.Məsələn, turşu təbiətli katalizatorlar bir çox
reaksiyalar üçün izomerləşmə, hidroliz, spirtlərin dehidratlaşması,
alkilləşmə və s. aktivdirlər.
Katalizatorların tərkibi, kimyəvi quruluşu müxtəlifdir, sənaye
katalizatorlarının tərkibi demək olar ki, çox elementlərdən, bəzi hallarda
isə ancaq bir elementdən ibarət olur. Katalizin əsas xüsusiyyəti ondan
ibarətdir ki, katalizator kimyəvi reaksiyanın aralıq mərhələlərində iştirak
edərək tərkibi dəyişmir və proses zamanı sərf olunmur.
Beləliklə, kataliz hadisəsi katalizatorun sərbəst enerjisinin
dəyişməsi ilə əlaqədar deyildir. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, bəzi
hallarda kimyəvi reaksiyada stasionar hal yaranana qədər katalizatorun
tərkibi və quruluşunun dəyişməsi müşahidə olunur.
Katalizator prosesdə enerji və kütlə sərf etmədən kimyəvi
çevrilməni sürətləndirdiyindən sənayedə əhəmiyyəti daha böyükdür.
Neft-kimya və neft emalı sənayesində proseslərin 80%-i katalitikdir.
Sənayedə XX əsrin əvvəlində sulfat turşusunun platin (Filips,
1931) katalizatorunun üzərində alınması, dəmir katalizatoru iştirakı ilə
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azot və hidrogendən ammonyakın sintezi (Haber, 1918), etanoldan
sintetik kauçukun istehsalı (Lebedev, 1932), alümosilikat üzərində
katalitik krekinq prosesi (Qudri, 1935), riforminq prosesi (Kazanskiy,
1936) və s. katalitik prosesləri göstərmək olar. Buradan bir daha aydın
görünür ki, kimyəvi çevrilmələri sənayedə katalizatorsuz dərk etmək çox
çətindir. Termodinamiki mümkün olan kimyəvi reaksiyaları ancaq
katalitik yolla aparmaq olar.
Beləliklə, katalizator reaksiyanın heç olmasa bir mərhələsində
iştirak edib, reaksiyanın sürətini artırır. Bunları nəzərə alaraq, katalizə
dərin məna vermək olar.
Kimyəvi çevrilmələrin bir və ya bir neçə mərhələsinin aktiv
kompleksinin əmələ gəlməsində iştirak edərək kimyəvi reaksiyanın
sürətini dəyişən və yekun məhsuların tərkibinə daxil olmayan maddələr
katalizator adlanır.
Buna uyğun olaraq, kataliz anlayışını kimyəvi çevrilmələrin bir
və ya bir neçə mərhələsinin aktiv kompleksinin əmələ gəlməsində iştirak
edən və son məhsulların tərkibinə daxil olmayan maddələrinkatalizatorların təsiri altında kimyəvi reaksiyanın sürətinin dəyişməsi
hadisəsi kimi qəbul etmək olar.
6.1. Katalitik proseslərin təsnifatı
Katalitik proseslərin ən sadə təsnifatı faza prinsiplərinə
əsaslanmışdır. Homogen katalizdə - reaksiyaya girən maddələr ilə
katalizator eyni fazada olurlar. Aqreqat halından asılı olaraq homogen
kataliz qaz fazada və maye fazada olur.
Əgər katalitik sistem bir neçə fazadan, yəni, reaksiyaya girən
maddələr ilə katalizator müxtəlif fazada olarsa, onda belə proseslər
heterogen kataliz adlanır.
Katalizator və reaksiyaya girən maddələrin aqreqat halından asılı
olaraq heterogen katalizi bir neçə qrupa bölmək olar (cədvəl 6.1).
Ən çox praktiki əhəmiyyəti olan 2 və 5 qruplarıdır. Bu halda
kimyəvi çevrilmələr katalizatorun səthində və ya ona yaxın sahədə gedir.
Bəzi reaksiyalar üçün müəyyən olunmuşdur ki, onların bir hissəsi
həcmdə gedirlər. Kalorimetrik üsulla bərk katalizatorun səthində və qaz
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fazada gedən reaksiyaların miqdarını təyin etmək olar. Katalizatorun
səthindən xaricdə gedən reaksiyalara misal olaraq, bəzi oksidləşmə
reaksiyalarını, hidrazinin parçalanma reaksiyasını və b. göstərmək olar.
Belə reaksiyalar, yəni, kimyəvi reaksiyaların müəyyən hissəsi səthdə və
sonradan isə həcmdə gedən reaksiyalar, heterogen-homogen kataliz
adlanır.
Cədvəl 6. 1
Katalitik proseslərin təsnifatı
Qrupların
nömrəsi

Reaksiya
gedən faza

Katalizator
fazası

1
2
3
4
5
6
7
8

Q
Q
M
M
M
B
B
B

M
B
Q
M
B
Q
M
B

İşarələr: Q-qaz; M-maye; B-bərk.

Ümumiyyətlə, kimyəvi reaksiyalar iki qrupa bölünürlər:
homolitik və heterolitik. Homolitik-kimyəvi reaksiyalarda bəzi elektron
cütləri qırılır və yeniləri yaranır. Heterolitik reaksiyalarda isə kimyəvi
reaksiya zamanı iki elektron cütü qırılmır və yenisi yaranmır. Belə
bölgünü reaksiya gedən maddə ilə katalizator arasında əlaqəyə də tətbiq
etmək olar. Reaksiyaya girən maddə ilə katalizator arasında aralıq əlaqə
homolitik mexanizm ilə gedirsə, homolitik kataliz adlanır, aralıq əlaqə
heterolitik təbiətli olarsa, heterolitik kataliz adlanır.
Bu təsnifatın mahiyyəti ondadır ki, aralıq əlaqənin təbiəti
katalizatorun aktivliyinin hansı xassəli olmasını ifadə edir.
Homolitik mexanizm ilə oksidləşmə reduksiya tipli reaksiyalar:
oksidləşmə, hidrogenləşmə, dehidrogenləşmə və s. gedir. Bu
reaksiyalarda katalizatorlar keçid elementlərinin metalları, oksidləri,

140

Fəsil VI

Cədvəl 6.2
Sənaye əhəmiyyətli katalitik proseslər və katalizatorlar
Proseslər

Katalizatorlar
1 .Homolitik proseslər
Benzolun, fenolun, anilinin
Ni, Pd, Pt, Ru, Co inert daşıyıcılar
ikiqat rabitəsinin
üzərində
hidrogenləşməsi
CO-nun CH4-ə qədər
Ni-Cr203, A1203, Si02, MgO
hidrogenləşməsi
üzərində
Hidrogen və azotdan
Fe-promotor kimi K2O, Al2O3,
ammonyakın sintezi
SiO2, MgO və s.
CO və hidrogendən
Co-promotor Th02, Fe, Ni inert
karbohidrogenlərin sintezi
daşıyıcı üzərində
Neftdəki kükürdlü
Co və Mo sulfidləri A1203 üzərində
birləşmələrin hidrogenolizi
CO və H2O-dan hidrogenin
Fe3O4 və Cr203
alınması
Pt-nin Rh-lə ərintisi, Co3O4, Fl2O3
NH3-ün NO-ya oksidləşməsi
və Bi2O3
Etilenin etilen oksidinə
Ag pemza, fayans üzərində
oksidləşməsi
Metil spirtinin formaldehidə
Ag, Fe2  MoO4 3 - MoO3
oksidləşməsi
Benzolun malein anhidridinə
V2O3 -və MoO3
oksidləşməsi
Bi2O3 - MoO3
Propilenin akroleinə və nitril
akril turşusuna çevrilməsi

SnO2 - Sb2O5

Butilenin divinilə
dehidrogenləşməsi

Sinkin xromit və ferrit birləşməsi
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Cədvəl 6.2-nin davamı
Proseslər
Katalizatorlar
1 .Homolitik proseslər
Etilbenzolun stirola
Fe, Cs , K, Mg, Ca, Cu qarışıqları
dehidrogenləşməsi
II Heterolitik proseslər
Karbohidrogenlərin krekinqi Amorf alümosilikat seolitlər
Spirtlərin dehidratasiyası

γ - Al2O3 , ThO2

İzomerləşmə və alkilləşmə

AlCl3 , AlBr3 , HF, fosfatlar seolitlər

Daşıyıcılar üzərində fosfor turşusu,
volfram silisium turşusu
III Çox funksiyalı katalizatorlar üzərində mürəkkəb proseslər
Pt flor, xlorlaşmış
Riforminq
Olenfinlərin hidratlaşması

Al2O3 ; MoO3 / Al2O3

Pt, Ni / SiO2 - MgO üzərində
Hidrokrekinq

Co  Mo

katalizatoru

Al2O3

üzərində
Lebedev üsulu ilə etil
spirtindən divinilin alınması

MgO, ZnO və Al2O3 qarışığı

sulfidlər və s. ola bilərlər. Heterolitik mexanizm ilə isə spirtlərin
dehidratasiyası, olefinlərin hidratlaşması, krekinq, izomerləşmə,
karbohidrogenlərin alkilləşməsi, hidroliz və bir sıra katalitik reaksiyalar
baş verir. Bu qrup katalitik reaksiyalarda katalizatorlar koordinasiya
rabitəsi yaratmaq qabiliyyətinə, yeni elektron cütü verib və ya almağa
malik olmalıdırlar. Onlar proton və ya aproton turşular və ya əsaslar ola
bilərlər. Bu təsnifat tam qəti deyildir. Katalizdə aralıq mərhələ çox
səviyyəli və mürəkkəbdir. Çox hallarda katalizatorun elektron cütü ilə
kovalent rabitə və ya koordinativ rabitə əmələ gəlməsi izah olunmur.
Reaksiyaya girən maddə ilə katalizator arasında enerji əlaqəsi
həm reaksiyaya girən maddənin, həm də, katalizatorun elektron
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quruluşundan asılıdır. Homolitik və heterolitik proseslərin ümumi
bölgüsündə də katalizatorların spesifık kimyəvi təbiəti əks olunmuşdursənaye əhəmiyyətli katalitik proseslerdə və onlarda istifadə olunan
katalizatorlarda bu çox aydın görünür (cədvəl 6.2).
Buradan görünür ki, şərti olaraq katalitik prosesləri təsnifatına
ayırmaqla müəyyən qanunauyğunluq yaradılmışdır. Homogen və
heterogen kataliz sonrakı fəsillərdə ətraflı izah olunacaqdır.
6.2. Kimyəvi termodinamika və kataliz
Kimyəvi
proseslər
kimi,
katalitik
reaksiyalar
da
termodinamikanın qanunlarına tabe olur və bu qanunlar onların prinsipial
olaraq mümkünlüyünü, seçilmiş şəraitdə getmə istiqamətini, reaksiya
məhsullarının mümkün maksimal çıxımını və istilik effektlərini müəyyən
edir. Buna görə də, termodinamiki hesablamalar istənilən katalitik
prosesin öyrənilməsi üçün zəruri olan ilkin mərhələdir.
Belə proseslərin termodinamiki analizi zamanı katalizin
aşağıdakı iki mühüm xüsusiyyətini nəzərə almaq lazımdır:
1. Reaksiyanın həyata
keçirilməsi
üçün istifadə
olunan
katalizatorun miqdarı, bir qayda olaraq, bu katalizator vasitəsi
ilə reaksiyaya daxil olan və əmələ gələn maddələrin miqdarı ilə
müqayisədə çox az olur;
2. Katalitik proses nəticəsində katalizatorun tərkibi və miqdarı
praktiki olaraq dəyişmir (hər halda bu dəyişikliyi nəzərə
almamaq olar).
Katalizatorun iştirakı ilə və katalizatorsuz həyata keçirilən eyni
bir kimyəvi reaksiyanın istilik effektlərini nəzərdən keçirək.
Katalizatorsuz sistemin reaksiyadan əvvəlki daxili enerjisini U 1 və
entalpiyasını H1 ilə, həmin termodinamiki funksiyaları reaksiyadan sonra
isə U2 və H2 ilə işarə edək. Onda istilik effekti, reaksiya izobar-izotermiki
(P=const, T=const) şəraitdə həyata keçirilərsə,

QP = H 2 - H1 = ΔH

(6. 1)
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İzoxor-izotermiki (V =const, T=const) proses baş verərsə
onda,

Qv =U 2 -U1 = ΔU

(6. 2)

kimi ifadə olunar.
Əgər katalizatorun daxili enerjisini və entalpiyasını u və h ilə
işarə etsək, onda katalitik proses zamanı sistemin başlanğıc və son daxili
enerjiləri U1 + u1 və U2 + u2, uyğun entalpiyaları H1 + h1 və H2 + h2 olar.
Katalitik reaksiyanın istilik effektləri Q1p və Q1v belə ifadə olunar:

Q1 p   H 2  h2    H1  h1 

(6.3)

Q1v  U 2  u2   U1  u1 

(6. 4)

və

Proses zamanı katalizatorun tərkibi və miqdarı dəyişmədiyi
üçün, u2= u1 və h2=h1 olar. Buna görə də,

Q1 p  H 2 – H1  Qp

(6. 5)

Q1v  U 2  U1  Qv

(6. 6)

və

Buradan birinci nəticə alınır:
«Kimyəvi reaksiyanın istilik effekti onun katalizator iştirakı ilə
və ya katalizatorsuz aparılmasından asılı deyildir».
Katalizin yuxarıda göstərilən xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq,
reaksiya məhsullarının maksimal mümkün çıxımının əldə olunmasında
katalizatorların rolunu nəzərdən keçirək.
İstənilən kimyəvi reaksiyanın getməsinin prinsipial olaraq
mümkünlüyü onun termiki funksiyaları ilə müəyyən olunur. İzolə
olunmuş sistemlərdə, yəni ətraf mühitlə enerji mübadiləsi olmayan
sistemlərdə yalnız o reaksiyalar baş verə bilər ki, nəticədə sistemin
entropiyası (S) artmış olsun (ΔS>0). İzolə olunmamış sistemlərdə
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reaksiyanın mümkünlüyü sərbəst enerjinin dəyişməsindən asılıdır: sabit
temperatur və təzyiqdə Hibbs enerjisini (G) azaldan, sabit temperatur və
həcmdə isə sistemin Helmhols enerjisini (F) azaldan reaksiyalar
mümkündür. Buna uyğun olaraq, kimyəvi reaksiyalar verilən şəraitdə
termodinamiki cəhətdən mümkün olan və termodinamiki cəhətdən
mümkün olmayan ola bilər.
bB + dD ↔ gG +rR reaksiyası nəticəsində sistemin Hibbs
enerjisinin (ΔG) (eləcə də Helmhols enerjisinin) dəyişməsi reaksiyadan
əvvəl və sonra sistemin uygun termodinamiki funksiyalarının fərqinə
bərabərdir:

G  G2 – G1

(6. 7)

Burada, G1 və G2 - reaksiyadan əvvəl və sonrakı Hibbs enerjisidir.
Əgər, seçilən şərtlər daxilində ΔG < 0 olarsa, onda nəzərdən keçirilən
reaksiya termodinamiki mümkündür. Əks halda, yəni, ΔG > 0 olarsa,
verilən şəraitdə reaksiya baş verə bilməz.
Əgər həmin kimyəvi reaksiya katalizator iştirakı ilə aparılarsa,
onda sistemin reaksiyadan əvvəlki Hibbs enerjisi G1 + g1, reaksiyadan
sonra isə G2+g2 olar. Burada g1 və g2 katalizatorun reaksiyadan əvvəl və
sonra Hibbs enerjisidir.
Analoji olaraq, katalitik reaksiya nəticəsində Hibbs enerjisinin
dəyişməsi (ΔG') belə hesablana bilər:

G'  G2  g2   ( G1  g1 )

(6. 8)

Prosesin gedişində katalizatorun tərkibi və miqdarı sabit qaldığı
üçün, onun termodinamiki funksiyaları dəyişmir (g2 = g1 və bunun
nəticəsində ΔG' = ΔG olur.
Əgər ΔG > 0, onda ΔG' > 0 olacaqdır.
Qapalı sistemdə entropiyanın dəyişməsini və izolə olunmamış
sistemdə sabit temperatur və həcm şəraitində baş verən reaksiya
nəticəsində Helmhols enerjisinin dəyişməsini nəzərdən keçirməklə
analoji nəticəyə gəlmək olar.
Yuxarıda göstərilənləri nəticə iki kimi ümumiləşdirmək olar:
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«Katalizator
reaksiyanın
termodinamiki
cəhətdən
mümkünlüyünü dəyişmir: əgər termodinamiki hesablamalara əsasən
nəzərdən keçirilən reaksiya mümkün deyilsə, heç bir katalizator verilən
şəraitdə onu getməyə məcbur edə bilməz».
Katalizator, yalnız termodinamiki mümkün olan reaksiyalara
təsir göstərə bilər. Məsələ bundadır ki, əgər termodinamiki hesablamalara
əsasən reaksiya mümkündürsə (ΔG < 0), bu heç də o demək deyildir ki,
həmin şəraitdə o mütləq baş verəcək. Reaksiyanın termodinamiki
mümkünlüyü onun həyata keçmə üsulu tapılana qədər potensial olaraq
qalır. Çoxlu sayda reaksiyanı misal göstərmək olar ki, onlar
termodinamiki cəhətdən mümkün olmaqlarına baxmayaraq, adi şəraitdə
getmirlər. Məsələn, üzvi maddələrin oksigenlə oksidləşməsi, olefinlərin
polimerləşməsi, azot oksidlərinin parçalanması və bir çox digər
reaksiyalar belələrinə aiddir. Məlumdur ki, karbohidrogen və hava
qarışığı hətta yüksək temperaturda uzun müddət dəyişməz qala bilər.
Ancaq, onu dənəvər platin katalizatoru qatından buraxsaq, aşağı
temperaturda belə (150 - 250°C) karbohidrogenlər yüksək sürətlə CO2 və
H2O-ya qədər yanacaqlar. Etilen uzun illər ərzində heç bir dəyişiklik
olmadan balonlarda saxlanıla bilər, ancaq, onu Siqler-Hatta katalizatoru
olan mühitdən buraxsaq, o hətta otaq temperaturunda polietilenə çevrilər.
Termodinamikanın qanunlarına əsasən NO-nun N2 və O2-yə
parçalanması reaksiyası otaq temperaturunda belə mümkündür, ancaq, bu
günə qədər həmin reaksiyanı 400-500°C-dən aşağı temperaturlarda
qənaətbəxş sürətlə aparmağa imkan verən katalizatorlar yaradılmayıbdır.
Reaksiya məhsullarının maksimal mümkün çıxımları tarazlıq
sabitinə (Kp) əsasən hesablanır ki, o da standart şəraitdə sərbəst Hibbs
enerjisi (ΔG°) ilə məlum tənliklə əlaqədardır:

G   RTlnK p

(6. 9)

ΔG° katalizatordan asılı olmadığı üçün, Kp-nin qiyməti də
katalizator iştirakında dəyişməyir.
Buradan üçüncü nəticə çıxır:
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«Katalizator sistemin tarazlıq halını dəyişmir və deməli,
reaksiyanın məqsədli məhsullarının mümkün maksimal çıxımı
reaksiyanın katalizatorun köməyi ilə və ya katalizatorsuz həyata
keçirilməsindən asılı deyildir».
Katalizatorun rolu sistemin tarazlıq halının əldə olunmasını və
deməli, verilən şərait üçün reaksiya məhsullarının çıxımının maksimal
mümkün qiymətinin əldə olunmasını sürətləndirməkdən ibarətdir.
Sistemin kimyəvi tarazlığı dinamikdir, yəni, sistemdə eyni
zamanda həm düz, həm də əks reaksiya gedir. Onun tərkibcə sabitliyi isə
tarazlıq halında düz və əks reaksiyanın sürətlərinin eyni olmasının
nəticəsidir. Katalitik sistemdə düz və əks reaksiyanın sürətlərinin eyniliyi
yalnız o halda əldə oluna bilər ki, katalizator hər iki reaksiyaya eyni
dərəcədə təsir göstərmiş olsun.
Buradan nəticə dörd alınır:
«Düzünə reaksiyanın katalizatorları həm də dönən reaksiyanı
sürətləndirir; tarazlıq halında eyni bir katalizatorun təsiri ilə düzünə və
dönən reaksiyanın sürətləri eyni bir ədəd dəfə artır».
Katalitik reaksiyanın məhsullarının mümkün maksimal çıxımını
bu və ya digər tərəfə dəyişmək üçün adi kimyəvi reaksiyalar zamanı
istifadə olunan üsullar tətbiq olunur.
Məlumdur ki, ümumi təzyiqin dəyişməsi qaz fazadakı tarazlığın
molekullar sayının azalmasına gətirib çıxaran reaksiyaya doğru
yönəlməsinə səbəb olur. Buna görə də, ammonyakın azot və hidrogendən
alınması katalitik reaksiyasını yüksək təzyiqlərdə, butan və butenin
dehidrogenləşməsi reaksiyasını isə aşağı təzyiqdə aparmaq
məqsədəuyğundur və praktikada da məhz belədir.

N2  3H 2
C4 H10
C4 H8

2NH3
C4 H8  H 2

C4 H6  H 2
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NH3-ün katalitik sintezi 70 MPa təzyiqdə, karbohidrogenlərin
katalitik dehidrogenləşməsi isə atmosfer təzyiqində və ya daha aşağı
təzyiqdə (vakuumda) aparılır.
Kimyəvi reaksiyanın izobar və izoxor tənliklərinə əsasən,

d nK p
dT



Qp
RT

2

və d nKc   Qv
2
dT

(6.10)

RT

temperaturun yüksəlməsi ilə sistemin tarazlığı endotermiki reaksiyaya (Q
< 0) doğru yönəlir. Buna görə də, əgər məqsədli məhsullar endotermiki
reaksiya nəticəsində alınırsa, onda temperaturu yüksəltməklə həmin
məhsulların mümkün maksimal çıxımını, həm də, onun əldə olunma
sürətini artırmaq olar.
Düzünə gedən reaksiya ekzotermiki olduğu halda isə,
temperaturun prosesin göstəricilərinə təsiri ziddiyyətli olur.
Temperaturun yüksəlməsi məqsədli məhsulların termodinamiki mümkün
çıxımını aşağı salır, ancaq, bu çıxımın əldə olunmasını sürətləndirir.
Tarazlığı istənilən istiqamətə yönəltmək üçün istifadə olunan
məlum üsullardan biri reaksiya mühitindən bu və ya digər reagentin
çıxarılmasıdır. Katalizatorların tətbiqi bu üsulun istifadə olunması üçün
əlavə imkanlar yaradır.
Məsələn,

C4 H8

C4 H6  H2

sistemində qaz fazadan hidrogeni çıxarmaqla tarazlığı divinil əmələ
gəlməsi istiqamətinə yönəltmək olar. Bu, əmələ gələn hidrogenin
oksigenlə bağlanması yolu ilə əldə edilir. O səbəbdən də katalizator
butilenin dehidrogenləşməsi reaksiyasında aktiv olmaqla yanaşı,
(karbohidrogenlərin oksidləşməsi reaksiyasını yox) hidrogenin
oksidləşməsi reaksiyasını seçicilik istiqamətində sürətləndirməlidir.
Məsələn, dəmir xrom sink oksid katalizatoru belə xassəyə malikdir. Onun
iştirakı ilə aşağıdakı reksiyalar baş verir:
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C4 H 8  C4 H 6  H 2
2H 2  O2  2H 2O
Sonuncu reaksiyanın hesabına bütün proses termodinamiki
olaraq dönməz olur.
Dehidrogenləşmə reaksiyasını nazik divarlı platin və ya
palladium borularda aparmaqla da, qaz şəkilli hidrogenin reaksiya
mühitindən çıxarılmasına nail olmaq olar. Məlumdur ki, hidrogen platin,
palladium və onların ərintilərindən diffuziya etmək qabiliyyətinə
malikdir. Temperaturun yüksəlməsi ilə diffuziya sürəti artır.
Əgər 380°C temperaturda palladium ərintisindən olan borunun
içərisindən butan keçirilsə, borunıın daxili səthində C4H10-un katalitik
dehidrogenləşməsi baş verəcək. Əmələ gələn hidrogen borunun
divarından borulararası sahəyə keçir və bu reaksiya üzrə

C4 H10  C4 H6  2H 2
divinilin çıxımı termodinamiki məhdudiyyətlərdən azad olur.
Aşağıdakı cədvəldə bəzi reaksiyalar üçün ΔG, Kp və X
(məhsulun çıxımı) göstəriciləri verilmişdir (cədvəl 6.3).
Cədvəl 6.3
Termodinamiki göstəricilər ilə məhsulun çıxımı arasında əlaqə
T 0C

 ,mol

Kp

X%

CH3COOH

100

97.25

10-10

0

CH3COCH3  H 2

200

-0.225

1.06

70

680

12.5

0.22

39

400

-39.62

6.1

100

Reaksiya

CH4  CO2
CH3CHOHCH3
C4 H8

C4 H6  H 2

C4 H 8  1 O2  C4 H6  H 2O
2
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1927-ci ildə Almaniyada Dreyfus

CH4  CO2  CH3COOH

reaksiyası ilə sirkə turşusunun alınma üsuluna patent almışdı. 1931-ci
ildə isə Moldavski təcrübə və termodinamiki yolla patentdə göstərilmiş
temperatur və təzyiqdə bu reaksiyanın getmə ehtimalı olmadığını
göstərir.
Termodinamik hesabat göstərmişdir ki, 1000°C temperaturda
sirkə turşusunu çox kiçik çıxımla almaq olar.
Buradan bir daha aydın görünür ki, termodinamiki mümkün
olmayan proseslərin getmə ehtimalı olmadıqda, belə proseslər üçün
katalizatorun axtarılmasına ehtiyac yoxdur.
6.3. Katalizatorların aktivliyi
Kataliz elminin ən əsas anlayışlarından biri katalitik aktivlikdir
və o, katalizatorların əsas fərqləndirici xüsusiyyətini-kimyəvi reaksiyaları
surətləndirmək xassəsini xarakterizə edir. Keyfiyyət cəhətdən bu anlayış
kifayət qədər aydın olsa da, onun kəmiyyət baxımından təyini asan
deyildir.
Katalizatorların
aktivliyini
kəmiyyət
baxımından
qiymətləndirməyə imkan verən üsulların müxtəlifliyi bu problemin
mürəkkəbliyinə dəlalət edir.
Ədəbiyyatda katalizatorun aktivlik ölçüsü kimi ən müxtəlif
kəmiyyətlər göstərilir:
1. Verilən tərkibli reaksiya mühitində reaksiyanın sürəti;
2. İlkin maddələrin qeyd olunmuş vaxt ərzində əldə olunan
çevrilmə dərəcəsi;
3. Verilən çevrilmənin eldə olunması üçün lazım olan vaxt;
4. Çevrilmə dərəcəsinin verilən qiymətinin əldə olunduğu mütləq
temperaturun əks qiyməti;
5. Reaksiyanın sürət sabiti və s.
Yuxarıda sadalanan kəmiyyətlərin hər biri katalizatorun kimyəvi
reaksiyanı surətləndirmək qabiliyyətini xarakterizə etsə də, onların heç
birini həqiqi katalitik aktivlik göstəricisi kimi qəbul etmək olmaz.

150

Fəsil VI

Sadalanan xarakteristikaların əsas çatışmayan cəhəti onların
ixtiyari olaraq seçilən təyin olunma şəraitində, birinci növbədə,
reaksiyaya girən maddələrin qatılığından asılılığıdır.
Asanlıqla göstərmək olar ki, əgər müqayisə olunan iki
katalizator (A və B) üzərində eyni bir kimyəvi reaksiyanın sürəti müxtəlif
kinetik tənliklərlə müəyyən olunursa, onda reaksiyanın surətləri nisbəti
təkcə bu katalizatorların aktivliyindən yox, həm də, reaksiyaya girən
maddələrin seçilmiş təzyiqindən asılı olur.
Tutaq ki, müqayisə olunan katalizatorlar üçün kimyəvi
reaksiyanın sürətinin təzyiqdən asılılığı iki müxtəlif tənliklə ifadə olunur:

rA  k AC nA

rB  k AC nB

(6.11)

Onda

rA : rB 

k A nA  nB
C
kB

və ya

rA : rB  kC n

(6.12)

k  kA : kB ,  n  nA  nB

(6. 13)

burada

Əgər Δn≠O olarsa, onda rA: rB nisbəti C-dən asılı olur.
Aydındır ki, C0  n

1
olduqda rA  rB olur. Yəni əgər bu
k

qatılıqda kimyəvi reaksiyanın sürətini müqayisə etsək, aktivlikdən asılı
olmayaraq, belə nəticəyə gələ bilərik ki, həmin katalizatorların aktivliyi
eynidir. C > C0 olduqda belə nəticə çıxır ki, A katalizatoru B
katalizatorundan aktivdir, C< C0 halında isə sürətləri müqayisə etməklə
tamamilə əks nəticəyə gəlmək olar. Təəssüf ki, kataliz üzrə bir çox
işlərdə həmin nəticə nəzərə alınmamışdır.
Aparılan tədqiqatlara əsasən, həmin məqsəd üçün sürət
sabitlərindən istifadə edilməsi daha cəlbedici sayıla bilər, çünki, onlar
reaksiyaya daxil olan maddələrin qatılığından asılı deyildir və bu mənada
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həmin metod şərtlərin seçilməsi subyektivliyi ilə əlaqədar səhvlərdən
azad ola bilər. Ancaq, belə yanaşma yalnız o vaxt doğru olar ki, katalitik
reaksiyalar eyni kinetik tənliklərlə ifadə olunmuş olsun. Əgər həmin
tənliklər müxtəlif formalı olarsa, onda sürət sabitləri müxtəlif ölçü
vahidləri olduğuna görə bu məqsədlə prinsipial olaraq tədqiq oluna
bilməz (necə ki, bir cismin uzunluğu, digərinin isə kütləsinə əsasən
onların hansının böyük olduğu haqda fıkir yürütmək mənasızdır).
Aktivləşmə enerjisindən istifadə etmək də az yararlıdır, çünki katalizator
təkcə onu deyil, həm də eksponensial qabağı vuruğunu dəyişir.
Hələ XX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində A.B.Saqaloviç və
A.P.Klyaçko-Qurviç tərəfindən katalitik aktivliyin qiymətləndirilməsi
üçün yuxarıda sadalanan metodların yanlış olduğu göstərilmişdir,
bununla belə, hələ indiyə qədər də katalizatorların müqayisəsi üçün onlar
geniş istifadə olunurlar. Aşağıda katalizatorun aktivliyinin miqdari
cəhətdən qiymətləndirilməsi metodu göstərilmişdir və yuxarıda nəzərdən
keçirdiyimiz səhvlər onda müşahidə olunmur.
Nəzərə alsaq ki, katalitik aktivlik kimyəvi reaksiyanın
sürətlənməsinə səbəb olur, onda onun miqdari cəhətdən
qiymətləndirilməsi reaksiyanın sürətinə əsaslanmalıdır. Ancaq,
reaksiyanın sürəti ixtiyari seçilmiş şəraitdə deyil, maddənin bu xassəsini
tam aşkar etməyə imkan verən, ciddi əsaslandırılmış şəraitdə təyin
olunmalıdır.
Müasir təsəvvürlərə əsasən kimyəvi reaksiyanın sürətlənməsi bu
reaksiyaya katalizatorun aktiv mərkəzlərinin cəlb olunması nəticəsində
əldə olunur. Heterogen katalizdə aktiv mərkəzlər kimi adətən bərk
katalizatorun səthinin atom və ya ionlardan təşkil olunmuş, bir-birinə
nəzərən müəyyən qaydada yerləşmiş və bir- birilə qarşılıqlı təsirdə olan
ayrı-ayrı sahələri iştirak edir. Homogen katalizdə belə mərkəzlər kimi
müxtəlif dərəcədə mürəkkəb molekullar və solvatlaşmış ionlar ola bilər.
Mexanizmindən asılı olmayaraq, hər bir katalitik reaksiya
özlüyündə müxtəlif ardıcıl mərhələlərin toplusundan ibarətdir və bunlar
arasında ikisi vacibdir. Bunlardan birincisi-reaksiyaya girən maddələrin
aktiv mərkəzlə qarşılıqlı təsirdə olduğu və onunla müəyyən aralıq
birləşmə əmələ gətirdiyi mərhələdir. Əmələ gələn aralıq maddə sonrakı
mərhələlərdə müxtəlif çevrilmələrə məruz qalır. İkinci zəruri mərhələ
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nəticəsində isə aktiv mərkəz reaksiya məhsullarından azad olur və
növbəti tsikl başlayana qədər müəyyən müddət ərzində boş qalır. Birbirinin ardınca gələn iki tsiklin başlanğıcı arasındakı vaxt (τ), çox güman
ki, iki vaxt intervalının cəmindən ibarətdir: aktiv mərkəzin reaksiyada
bilavasitə iştirak etdiyi vaxt (τp) və həmin mərkəzin reaksiyaya girən
maddələrdən və reaksiya məhsullarından azad olduğu vaxt (τ azad), yəni,

   p   azad

(6. 14)

τp -kəmiyyəti reaksiyaya girən maddələrin qatılığından asılı deyildir və
qatılığın artması ilə katalitik reaksiyanın sürətinin müşahidə olunan
artımı τ a z a d -ın azaldılması nəticəsində baş verir. Reaksiyanın maksimal
sürəti τazad = 0 olduqda əldə olunur; qatılığın sonrakı artımı reaksiyanın
sürətini dəyişmir. Belə şəraitdə maddələrin katalitik aktivliyi tam surətdə
özünü biruzə verir.
Göstərilən təsəvvürlər çərçivəsində katalizatorun aktivliyi kimi
katalitik reaksiyanın verilən temperaturda əldə oluna biləcək maksimal
sürəti qəbul edilmişdir.
Belə təyin edilmə zamanı həqiqi katalitik aktivliyin tapılması
üçün 2 yol vardır. Birincisi-reaksiya qarışığının tərkibinin dəyişməsi
zamanı sürətin dəyişmədiyi (sıfır kinetik tərtibli) şəraitdə katalitik
reaksiyanın sürətinin təcrübi yolla təyinidir. Güman olunur ki, belə şərtlər
reaksiyaya daxil olan maddələrin yüksək qatılıqlarında və ya yüksək
parsial təzyiqlərində və məhsulların reaksiya zonasından tez bir vaxtda
çıxarılması zamanı realizə oluna bilər. Bu halda vacibdir ki, müşahidə
olunan sürətin sabitliyi diffuziya ilə əlaqədar çətinliklərin aradan
qaldırılması nəticəsində olmasın.
İkinci üsul həqiqi kinetik tənlik əsasında uyğun ekstrapolyasiya
yolu ilə maksimal sürətin hesablanmasıdır.
Katalitik reaksiyanın sürətinin maksimal qiymət aldığı şəraiti
eksperimental olaraq təyin etmək və kimyəvi reaksiyanı həmin şəraitdə
həyata keçirmək çox çətin məsələdir. Katalitik reaksiyanın sürətinin
ölçülməsi özü bir sıra eksperimental çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi
tələb edir: ölçmə izotermiki şəraitdə, katalizatorun səthinin stasionar
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halında və kütlə və istilik ötürülməsi proseslərinin təsiri olmadığı halda,
yəni, kinetik oblastda aparılmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki,
reaksiyanın müşahidə olunan sürəti, əks istiqamətdə reaksiyanın getməsi
və məqsədli məhsulun sonrakı çevrilmələri nəticəsində dəyişə bilər.
Reaksiyaya girən maddələrin qatılığının bütün qiymətləri üçün
reaksiyanın
sürətini
ifadə
edən
doğru
kinetik
tənliyin
müəyyənləşdirilməsi zamanı da xeyli çətinliklər meydana çıxır.
Bununla əlaqədar olaraq, bərk cismin həqiqi katalitik
aktivliyinin miqdari cəhətdən təyini mürəkkəb eksperimental məsələyə
çevrilir. Buna görə də, hər bir konkret halda həmin xarakteristikanı
bilməyin nə dərəcədə vacib olduğunu aydın təsəvvür etmək lazımdır.
Məsələn, verilən kimyəvi reaksiyanın praktiki olaraq həyata keçirilməsi
üçün katalizatorun seçilməsi zamanı həmin reaksiyanın qaneedici şərtlər
daxilində həyata keçirilə biləcəyi sürətini bilmək kifayətdir.
Reaktorların hesabı və proseslərin optimallaşdırılması üçün
kimyəvi reaksiyanın sürətinin reaksiya mühitinin lazım olan tərkib
intervalında reagentlərin qatılığından asılılığını ifadə edən kinetik
tənliklərin olması tələb olunur.
Başqa sözlə, göstərilən hər iki halda katalizatorun həqiqi
aktivliyi haqda məlumatın olması praktiki məsələnin həllini şərtləndirmir.
Katalizin fundamental problemlərinə gəldikdə isə, vəziyyət
kökündən dəyişmiş olur. Məsələn, bərk cisimlərin katalitik aktivliyinin
onların kimyəvi və faza tərkibindən asılılığının öyrənilməsi, qatqıların
təsir təbiətinin öyrənilməsi, katalitik aktivlik ilə maddənin digər
substansional xassələri arasındakı funksional əlaqənin, katalitik təsir
mexanizminin müəyyən edilməsi və s. zamanı vəziyyət kökündən dəyişir.
Sonuncu məsələnin həlli üçün həqiqi katalitik aktivliyi bilmək zəruridir.
Həmin kəmiyyətlərin təyin edilməsinin eksperimental çətinlikləri, bu
məqsəd üçün dəqiq olmayan və qabaqcadan müvəffəqiyyətsizliyə düçar
olacaq metodların tətbiq edilməsinə bəraət qazandıra bilməz.
Hər bir katalizatorun aktivliyinin müqayisəsi üçün onun aktiv
mərkəzlərinin sayının hesablanlması daha düzgün olardı. Lakin işlək
aktiv mərkəzlərin sayını dəqiq təyin etmək olduqca mürəkkəb
olduğundan çox nadir hallarda hesablanmış aktivlikdən istifadə olunur.
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Yuxarıda göstərilən üsulla təyin olunan xarakteristika
katalizatorun həqiqi, mütləq və ya xüsusi aktivliyi adlandırıla bilər.
Həmin kəmiyyətin mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o təkcə
katalizatorun özünün tərkibi və quruluşu ilə müəyyən olunur və sabit
temperaturda müəyyən bir kəmiyyətdir.
Katalitik reaksiyanın ixtiyari seçilən şərtlər daxilində həyata
keçirilməsi zamanı, bu şərtlər standartlaşdırılsa belə, katalizatorun
kimyəvi reaksiyanı sürətləndirmək qabiliyyəti tam şəkildə üzə çıxmır.
Belə şəraitdə katalitik reaksiyanın sürəti katalizatorun həqiqi aktivliyini
yalnız qismən əks etdirir. O səbəbdən də belə xarakteristikanı zahiri və ya
nisbi aktivlik adlandırmaq məqsədəuyğun olardı, çünki, onun qiyməti
standart kimi seçilmiş şəraitdən asılı olur.
Katalizatorun zahiri (nisbi) aktivliyi həmişə onun həqiqi (xüsusi,
mütləq) aktivliyindən kiçik olur. Bununla belə, kataliz üzrə
ədəbiyyatlarda qəbul olunmuş terminologiyaya əsasən, gələcəkdə zahiri
(nisbi) aktivliyi sadəcə olaraq aktivlik adlandıracağıq və yaddan
çıxarmaq lazım deyildir ki, o, katalizatorun həqiqi (xüsusi, mütləq)
aktivliyi anlayışından fərqlidir.
6.4. Katalizatorların və katalitik proseslərin
seçiciliyi
Seçicilik katalizatorun ən mühüm xüsusiyyətlərindən biridir.
Məsələ burasındadır ki, eyni bir reaksiya mühitində bir çox reaksiyalar
termodinamiki cəhətdən mümkündür və istifadə olunan katalizatordan
asılı olaraq müxtəlif sürətlə həyata keçirlər. Bu müxtəliflik çox böyük ola
bilər: termodinamiki mümkün reaksiyaların bəzilərinin sürəti praktiki
olaraq sıfra bərabər olduğu halda, digərləri çox sürətlə gedə bilər.
Məsələn, etanolun iki cür parçalanma reaksiyasını güman etmək olar:

1. C2 H5OH  CH 3CHO  H 2
2. C2 H5OH  C2 H4  H 2O
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Bu reaksiyaların hər ikisi termodinamiki mümkündür. Əgər mis
katalizatoru istifadə olunursa, əsasən, dehidrogenləşmə reaksiyası gedir.
Katalizator kimi γ-Al203 istifadə olunduqda isə spirt dehidratasiya olunur.
Digər katalizatorlar istifadə etməklə, etil spirtinin daha mürəkkəb
çevrilmələrinə nail olmaq olar. Belə ki, Na iştirakında butanol alınır:

2C2 H5OH  C4 H9OH  H 2O
mürəkkəb ZnO-Al2O3 katalizatoru istifadə etməklə isə etil spirtindən
divinil almaq olar:

2C2 H5OH  C4 H6  H 2  H 2 0
Bir sistemdə çoxlu sayda reaksiyanın eyni zamanda baş
verməsinin termodinamiki mümkünlüyü neft kimya prosesləri üçün
xarakterikdir. Bu xeyli dərəcədə üzvi maddələrin izomerliyi ilə və eyni
bir homoloji sıralanan nümayəndələrinin xassələrinin yaxınlığı ilə
əlaqədardır.
Buna misal olaraq, propilen və oksigen molekulları arasında
geniş temperatur intervalında termodinamiki mümkün olan reaksiyalar
göstərilmişdir:

CH 2  C  CH 2  H 2O
C3 H 4O  H 2O
C3 H 6  O2

CH 3COCH 3
CO2  H 2O
C6 H 6  H 2O

Həmin reaksiyalar sistemin Hibbs enerjisinin xeyli dərəcədə
azalması ilə müşayiət olunur ki, bu da onların praktiki olaraq
dönməzliyini təmin edir.
Göstərilən reaksiyalardan hansının daha böyük sürətlə getməsi,
birinci növbədə, istifadə olunan katalizatordan asılıdır. Mürəkkəb FeSb
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katalizatoru üzərində propilenin oksidləşməsi nəticəsində əsasən akrolein,
CoMo katalizatoru üzərində - akrolein və akril turşusu, SnMo
katalizatoru üzərində - aseton,VSb katalizatoru üzərində-heksadien və
benzol alınır, Pt - katalizatoru üzərində isə dərin oksidləşmə baş verir.
C3H6-nın propilen oksidə və ya allenə oksidləşməsi reaksiyalarının
sürətini xeyli dərəcədə artırmağa imkan verən və bu zaman propilenin
digər oksidləşmə reaksiyalarını sürətləndirən katalizatorlar hələ müəyyən
olunmamışdır.
Konkret olaraq seçilmiş şəraitdə termodinamiki mümkün
reaksiyalar sırasında, bir qayda olaraq, yalnız biri məqsədli məhsulun
alınmasını təmin edir və buna görə də arzu olunandır. Kənar reaksiyalar
nəticəsində əlavə maddələr alınır. Bu da məqsədli məhsulun
təmizlənməsi üçün çox zəhmət tələb edən əlavə əməliyyatların aparılması
zərurətini yaradır. Buna görə də, katalizatorların seçilməsi və onların
praktiki istifadə olunması üçün seçicilik çox vacib xarakteristikadır.
Katalizatorların təsir xarakterinə görə iki tip seçiciliyi ayırmaq
olar:
1. Reaksiyanın istiqamətinə görə seçicilik (direction's
selectivitu);
2. Reaktanta görə seçicilik (reactant's selectivitu).
Birinci tip seçicilik o halda olur ki, yuxarıda etanolun və
propilenin oksidləşməsi misalında göstərildiyi kimi, reaksiya sistemi ilkin
vəziyyətdə bir neçə maddədən təşkil olunub və onlar bir-biri ilə
reaksiyaya girərək müxtəlif maddələr əmələ gətirir. Bu halda katalizator
eyni maddələrin qarşılıqlı təsirini termodinamiki mümkün olan hər hansı
bir istiqamətə yönəldir. Bu vəziyyət sxemdə göstərilmişdir:
k1

 C1  D1

A B

k2

 C2  D2
k3

 C3  D3
ki

 Ci  Di

Burada eyni maddələr (A və B) qarşılıqlı təsirdə olur, ancaq,
reaksiyanın gedəcəyi istiqamət və qarşılıqlı təsir nəticəsində alınan
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məhsullar (C1 və D1və ya C2 və D2), istifadə olunan katalizatordan
asılıdır (k1 və ya k2 və ya k3...).
Katalizatorun ikinci tip seçiciliyi o sistemdə özünü göstərir ki,
orada eyni bir A maddəsi müxtəlif B1, B2, B3 maddələri ilə reaksiyaya
girə bilər və bu aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir:
k1
A  B1 
C1  D1
k2
A  B2 
C2  D2
ki
A  Bi 
Ci  Di

A-nın bu maddələrdən hansı ilə daha çox reaksiyaya girəcəyi
istifadə olunan katalizatorlardan asılıdır. Bu cür yüksək seçiciliyə malik
olan katalizatorlar təmizləmə proseslərində geniş tətbiq olunurlar.
Bu zaman seçici katalizatorun rolu ondan ibarət olur ki, ilkin
qarışıqda olan yalnız bir maddəni arzuolunan reaksiyaya daha çox cəlb
etsin və bu zaman digər maddələrə mümkün qədər təsir göstərməsin. Bir
qayda olaraq, bu tip seçicilik dien karbohidrogenlərinin, sonrakı
polimerləşmə
mərhələlərində
zəhər
rolu
oynayan
asetilen
birləşmələrindən hidrogenləşdirmə yolu ilə təmizlənməsi zamanı böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Bu metodla təmizləmə üçqat rabitəli
karbohidrogenlərin palladium katalizatorlarının köməkliyi ilə seçici
surətdə hidrogenləşməsinə əsaslanır. Katalizatorun seçiciliyi nə qədər
yüksək olarsa, ikiqat rabitələr bir o qədər az təsirə məruz qalırlar.
Reaktantlara görə seçiciliyin mühüm rol oynadığı proseslərə
nümunə kimi, hidrogenin karbon oksidindən və üzvi maddələrin
buxarlarından oksigen vasitəsilə katalitik oksidləşmə yolu ilə
təmizlənməsini göstərmək olar. Belə sistemdə O 2 onun tərkibində olan
bütün maddələrlə reaksiyaya girə bilər:

1).2H 2  O2  2H 2O
2 ).2CO  O2  2CO2
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m
 m
3 ).Cn H m   n   O2  nCO2  H 2O
4
2

Əgər seçilmiş katalizator CO və CnHm-ə görə yüksək seçiciliyə
malik olarsa, onda əsasən (2) və (3) reaksiyaları gedəcək, hidrogen isə
reaksiyaya girməmiş qalacaq.
Reaktantlara görə yüksək seçicilik çox vaxt imkan verir ki,
katalitik prosesdə xammal qabaqcadan təmizlənmədən istifadə olunsun.
Məsələn, mürəkkəb BiMo-katalizatoru üzərində propilenin akroleinlə,VMo katalizatoru üzərində isə butilenlərin malein anhidridinə parsial
oksidləşməsi üçün olefin uyğun alkan (propan və ya butan) qarışığı ilə
istifadə oluna bilər.
Kataliz üzrə müasir elmi və texniki ədəbiyyatda «seçicilik»
anlayışı eyni dərəcədə geniş surətdə həm katalizatorlara tətbiqən
(«seçicilik» və ya «yüksək seçici katalizator», «katalizatorun seçiciliyi»),
həm də katalitik proseslərə tətbiqən («prosesin seçiciliyi», «seçici
hidrogenləşmə», «seçici oksidləşmə» və s.) istifadə olunur. Birinci halda
o, katalizatorun çox sayda reaksiyadan yalnız birini, ikinci halda isə bir
neçəsini sürətləndirmək qabiliyyətini əks etdirir.
Katalizatorun seçiciliyi onun özünə aid olan xassədir, ancaq o,
konkret şəraitdən asılı olaraq müxtəlif dərəcədə üzə çıxır. Son nəticədə,
hər iki halda, seçicilik məqsədli məhsulun alınması üçün xammalın nə
dərəcədə effektiv istifadə olunmasını göstərir. Seçiciliyin miqdari
cəhətdən ciddi qiymətləndirilməsi yalnız katalitik proseslərə tətbiqən
mümkündür. Bu halda differensial və inteqral seçicilik fərqləndirilir.
Diferensial seçicilik məqsədli məhsulun toplanması sürətinin
konkret seçilmiş şəraitdə ilkin maddənin bütün istiqamətlərdə ümumi
çevrilmələri sürətinə nisbətinə bərabərdir.
Əgər sistemdə yalnız bir reaksiya mümkündürsə, o, istifadə
olunan katalizatordan və şəraitdən asılı deyildir və prosesin seçiciliyi
100%-dir. Klauss prosesi buna misal ola bilər:
2H 2 S  SO2 

3
Sn  2H 2O
n
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Prosesin katalizatorları aktivlik cəhətdən bir-birindən çox fərqli
olan boksit, A12O3 və ya TiO2- dir.
Ancaq bütün hallarda reaksiyaya girən hidrogen sulfıdin və
kükürd oksidin bütün miqdarı yalnız elementar kükürdə və suya çevrilir.
Tutaq ki,sistemdə iki paralel reaksiya baş verir:
r1

 B1

A
r2

 B2

Onda ilkin maddə A-nın sərf olunma sürəti r1+r2, B1 və B2
maddələrinə görə seçicilik isə uyğun olaraq,

S1 

r1
r2
və S2 
olacaq.
r1  r3
r2  r3

(6.15)

Əgər sistemdə i sayda paralel reaksiya ri sürəti ilə gedirsə,
r1

 B1

A

r2

 B2


ri

 Bi

prosesin seçilmiş reaksiyaya görə diferensial seçiciliyi

Si 

ri

r

olacaqdır.

(6. 16)

i

Əgər məqsədli məhsul proses şəraitində sonrakı çevrilmələrə
məruz qalırsa, bu çevrilmənin sürəti də nəzərə alınmalıdır. Belə ki, ardıcıl
r1
r2
A 
 B 
C

reaksiyası üçün B və C maddələrinə görə seçicilik
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SB 

r1  r2
r2
və SC 
r1
r1

(6. 17)

kimidir.
Əgər sistemdə paralel-ardıcıl çevrilmələr baş verirsə,
B

r1
A

r2
r3

C

B maddəsinə görə seçicilik

SB 

r1  r2
r1  r3

(6. 18)

C maddəsinə görə isə

SC 

r2  r3
r1  r3

(6.19)

olacaq.
Beləliklə, prosesin diferensial seçiciliyinin hesabı üçün məqsədli
məhsulun əmələ gəldiyi və sərf olunduğu bütün reaksiyalar dəqiq məlum
olmalıdır.
Real katalitik proseslərdə məhsullar arasındakı genetik əlaqə
daha mürəkkəb ola bilər və bu da katalitik prosesin seçiciliyinin
hesablanması zamanı belə sadə nisbətlərdən istifadə etməyə heç də
həmişə imkan vermir.
Prosesin inteqral seçiciliyi prosesdə alınan məqsədli məhsulun
miqdarının, onun kimyəvi reaksiya tənliklərinə görə alına biləcək
miqdarına olan nisbətini göstərir.
Prosesin həm diferensial, həm də, inteqral seçiciliyi,
katalizatorun özünün seçiciliyindən başqa, prosesin həyata keçirilmə
şəraitindən asılıdır. Belə asılılığın konkret forması katalitik reaksiyaların
kinetik tənlikləri, onların aktivləşmə enerjisi və mümkün diffuziya
çətinlikləri ilə müəyyən olunur.
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İnsanın dahiliyinin ən böyük nailiyyəti odur ki,
o, adi insanların artıq təsəvvür edə bilmədiyi şeyləri,
anlaya bilsin.
L.Landau

VII F Ə S İ L
HOMOGEN KATALİZ
Homogen katalizdə reaksiyaya girən maddələr ilə kontakt kütləsi
eyni fazada olurlar. Aqreqat halından asılı olaraq homogen kataliz qaz və
maye fazada olur.
7.1. Qaz fazada homogen katalitik reaksiyalar
Homogen qaz fazada gedən reaksiyalarda sadə molekullar və
katalizatorlar eyni fazada iştirak edirlər. Buna baxmayaraq, bir çox
hallarda katalitik təsirin mexanizmi çox mürəkkəbdir. Homogen katalizə
misal olaraq, sadə atom və ya radikalların rekombinasiya proseslərini
göstərmək olar.
Məlumdur ki, rekombinasiya prosesi üçün lazım olan şərait,
rekombinə olunan hissəciklər arasında rabitə yarananda enerjinin xaric
olunması toqquşmada iştirak edən üçüncü hissəciyin hesabına olur.
Birmənalı olaraq üçüncü hissəciyi katlizator adlandırmaq olmaz. Bir
tərəfdən formal olaraq katalizator rolunu oynayıb reaksiyada aktiv
kompleksin tərkibinə daxil olur, yəni,

A  A  K  / A·A·K /  A2  K
prosesdə iştirak edir, çevrilmədən sonra dəyişməz qalır. Digər tərəfdən
isə üçlü toqquşmada rekombinasiyada bir çox hallarda aktiv kompleksdə
üçüncü hissəcik ilə rekombinə olunan atom arası kimyəvi əlaqə olmur.
Bunun müəyyən qədər düzgün olması rekombinasiya sürət sabiti
qazokinetik tənliklə hesablanmış sabitin qiyməti ilə eyni dərəcəli
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olmasından irəli gəlir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu bir qayda olaraq
qəbul olunmamalıdır. Hər bir halda fərdi yanaşmaq lazımdır.
Homogen qaz katalizinə misal olaraq, sulfat turşusunun nitrat
üsulu ilə alınması prosesini göstərmək olar.

O2  2NO  2NO2
katalizator

aralıq məhsul

NO2  SO2  NO  SO3
İlk baxışdan sadə olmasına baxmayaraq, həqiqətdə SO2- nin
oksigenlə oksidləşmə prosesi çox mürəkkəb yolla gedir.
Hidrogenin oksidləşmə reaksiyası azot oksidi (katalizator)
iştirakı ilə iki mərhələli sxem üzrə aşağıdakı kimi göstərilir:

O2  2NO  2NO2
NO2  H 2  H 2O  NO
Bu prosesdə ikinci mərhələ çox mürəkkəb zəncirvari mexanizm
ilə OH və H radikallarının iştirakı ilə gedir, yəni

H 2  NO2  HNO2  H 
Zəncirin yayılması

H   NO2  NO  OH


O H  H 2  H 2O  H 

zəncirin qırılması


O H  NO2  HNO3
və ya


O H  NO  HNO2
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Beləliklə, mürəkkəb zəncirvari prosesin sürəti sadə molekulların
zəncirvari prosesinin sürətindən çox olur.
Homogen qaz katalizdə sadə iki mərhələli sxem zəncirvari
sxemə nisbətən az yayılmışdır. N.N.Semyonova əsasən doymuş
molekullar arası aktivləşmə enerjisi 30÷50 kkal/mol olur və bu, radikal
iştirakı ilə gedən reaksiyaların aktivləşmə enerjisinə nisbətən çoxdur.
Buna görə də qaz fazada zəncirvari mexanizmlə kimyəvi reaksiyalar
böyük sürətlə gedirlər. Belə şəraitdə gedən doymuş molekulların
reaksiyaları katalizator iştirakı ilə aparıldıqda reaksiyanın sürəti çox da
artmır.
Kimyəvi reaksiyalara katalizator əlavə edildikdə zəncir
yaranarsa və ya məhdud mərhələnin sürəti artarsa, onda belə reaksiyalara
katalizatorun təsir effekti daha çox olur. Məsələn, su buxarı və hidrogenli
birləşmələrin karbon oksidinin oksidləşməsi prosesində katalitik təsiri H
və OH radikallarının iştirakı ilə zəncirvari istiqamətdə reaksiyanın
sürətini artırır.
Sənayedə metanın formaldehidə oksidləşməsi prosesində
katalizator kimi NO2-dən istifadə edilir. Azot oksidi olmadıqda metanın
oksidləşməsi reaksiyası zəncirvari mexanizm ilə gedir. Zəncirin
yaranması aşağıdakı kimi olur:




CH 4  O2  C H 3  H O2
inkişaf əsasən aşağıdakı istiqamətdə olur:




C H 3  O2  HCHO  O H




O H  CH 4  C H 3  H 2O

Alınmış formaldehid sonradan zəncirvari mexanizm ilə
oksidləşir. Metanın oksidləşmə reaksiyasının yüksək endotermiki (Q = 55 kkal/mol ) olması aktiv radikalların toplanmasının azalmasına səbəb
olur.
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Azot oksidi ilə isə metanın oksidləşməsinin ilk mərhələsi belə
gedir:


CH 4  NO2  C H 3  HNO2

Bu reaksiyanın aktivləşmə enerjisi (E=30 kkal/mol) yuxarıda
göstərilmiş metanın oksidləşməsinə nisbətən azdır. İnduksiya dövrünün
azalması və katalitik reaksiya sürətinin artması bununla izah olunur.
Karbohidrogenlərin oksidləşməsi reaksiyasına HBr əlavə edildikdə
reaksiyanın sürəti artır. Bu halda reaksiyanın başlanğıc temperaturdan
başqa prosesin sxemi və əmələ gələn məhsulların tərkibi də dəyişir.
Propanın oksidləşmə prosesi HBr iştirakı ilə iki mikroskopik
mərhələlərin cəmindən ibarət olur. İlk mərhələdə katalizator iştirakı ilə
zəncirvari reaksiyanın aralıq məhsulu (CH3 CHCH3) toplaşır. Sonrakı
mərhələdə isə oksidləşmə reaksiyası gedir.


HBr
CH CH CH 
 CH C HCH
3
2
3
3
3



CH 3 C HCH 3  O2  CH 3 C H CH 3
O-O




CH 3 C HCH 3  CH 3CH 2CH 3  CH 3 C HCH 3  CH 3 C HCH 3
O-OH
Hidroperoksidin dehidratlaşması nəticəsində aseton alınır

CH 3 C HCH 3  CH 3  CO  CH 3  H 2O
O-OH

Fəsil VII

165

Fərz olunur ki, HBr-un turşuluq xassəsinə görə bu reaksiyanın
katalitik sürəti artır.
Zəncirvari reaksiyalar nəzəriyyəsinə əsasən mənfı kataliz
hadisəsinin izahını homogen qaz reaksiyalarında çox aydın anlamaq olar.
Bu halda katalizator zəncirvari reaksiyanı aparan hissəcikləri
əlaqələndirir ki, bu da kimyəvi reaksiyanın və ya reaksiyanın mümkün
istiqamətlərinin birini söndürür.
7.2. Maye fazada homogen kataliz
Maye fazada homogen kataliz qaz fazadakına nisbətən geniş
qrup katalitik prosesləri əhatə edir. Bu onunla əlaqədardır ki, əsasən çox
maddələri maye hala çevirmək olur və onların ancaq az hissəsini
parçalamadan qaz fazaya çevirmək olur. Qaz fazada gedən homogen
katalitik reaksiyalar üçün katalizatorlar çox məhduddurlar. Onların çox az
hissəsini qaz fazaya çevirib katalizator kimi istifadə etmək olur.
Buna görə də homogen qaz fazadakı katalizatorlara nisbətən
maye fazada istifadə olunan katalizatorların çeşidi çox genişdir. Qaz
fazalı homogen katalizdə reaksiyalar əsasən zəncirvari mexanizm ilə
getdiyi halda maye fazada bununla yanaşı sistemdə enerjinin tarazlıq
paylanmasını pozmadan katalizator ilə aralıq əlaqə yaradıb katalitik
reaksiyalar gedir. Bundan başqa, məhlullarda gedən katalitik
reaksiyalarda ion mexanizmi böyük əhəmiyyət kəsb edir. İon mexanizmi
ilə reaksiyaya girən maddələr katalizator və ya aralıq yüklü hissəciklərin
iştirakı ilə baş verir. Qaz fazada ion mexanizmi çox yüksək temperaturda
və ya radiasiya təsirində və ya mass-spektrometrin kamerasında olur.
Məhlullarda gedən katalitik reaksiyaların bəzi xüsusiyyətlərini
nəzərdən keçirək. Bunlardan, əsasən vahid həcmdə molekulların sayının
çox olması, əlaqəyə girən hissəciklərin yüklü olması, reaksiyaların
tarazlığı, aktivlik əmsalı və aktiv komplekslərin qatılığı ilə əlaqədar
olduğundandır.
Mayelərin hal nəzəriyyəsi qaz və bərk cisimlərə nisbətən az
inkişaf etmişdir. Əsas səbəb, qazların molekullarının tam nizamsızlıqla
düzülməsi və kristalik bərk kütlələrin tam nizamlı düzülməsinin mayelərə
tətbiq olunmaması ilə bağlıdır. Bu da maye fazada gedən kimyəvi
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çevrilmələrin kinetikasının izahında müəyyən çətinliklər yaradır. Qaz
fazada olduğu kimi reaksiyaların sürətini ifadə edən tənliyə aktivləşmə
enerjisini nəzərə alan eksponensial vurğu daxildir. Maye fazada
molekulların toqquşması qazlarda olduğu kimi nizamsız deyildir. Bu da
maye fazada «qəfəsə» effekti adlanır. Mayedə molekullar çox sıx
yerləşdiyindən iki toqquşan molekul çox tez ayrıla bilmir və «qəfəsədə»
qalaraq bir-birilə çoxdəfəli toqquşurlar. Toqquşan molekulların orta sayı
reaksiyadan əvvəl qonşu hissəciklər arası toqquşan molekulların sayından
çox olan hallarda belə reaksiyalar üçün aktivləşmə enerjisinin əhəmiyyəti
yoxdur. Aktivləşmə enerjiləri kiçik olan reaksiyalar ilk toqquşmada baş
verir və sonrakı toqquşmaların reaksiyaların getməsi üçün əhəmiyyəti
yoxdur.
Maye fazada gedən reaksiyanın sürətinə elektrik yükünün olması
və ya reaksiyaya girən molekulların və aralıq məhsulların katalizator ilə
əlaqəsinin polyarlığı təsir edir. Bu halda reagentlər arası və eyni ilə
reaktantlar və həll edicilər arası elektrostatik əlaqə enerjisi aktiv
kompleksin enerjisini xeyli dəyişdirə bilər.
Məsələn, A və B ionları arasındakı reaksiyanı nəzərdən keçirək.
A-nın yükü ZA, B-nin yükü ZB, müvafiq olaraq ionların radiusu rA və rB dir. Əmələ gəlmiş aktiv kompleksin yükü ZA +ZB və radiusu r olur. Buna
görə delektrik sabiti D mühitdə yüklü sahənin əmələ gəlməsinin sərbəst
enerjisinin

kəmiyyəti qədər artması ilə əlaqədardır. Buna görə

reaktantın sərbəst enerjisi müvafıq olaraq

GA 

Z A2 e2
Z 2e2
və GB  B
2DrA
2DrB

(7.1)

və aktiv kompleksin sərbəst enerjisi

( Z A  Z B )2 e2
G* 
2Dr*

olur.

(7.2)

Fəsil VII

167

Elektrostatik əlaqə nəticəsində aktiv kompleksin sərbəst enerji
artımı aşağıdakı kimi olur:
G 

e2  ( Z A  Z B )2 Z A2 Z B2 



 G
2D 
r*
rA
rB 

(7.3)

Bu da sürət sabitinin dəyişməsinə gətirir:

k  k0 e



G
RT

və ya
nk  nk0 

e2  ( Z A  Z B )2 Z A2 Z B2 




2DkT 
r*
rA
rB 

(7.4)

Burada,
k o - elektrostatik əlaqə olmadıqda reaksiyanın sürət sabitidir.
Şərti olaraq radiusları təxminən eyni r · ≈ r A ≈ r B ≈ r qəbul
etsək, onda tənlik sadələşir:

e2 Z A Z B
nk  nk0 
DrkT

(7.5)

Reaktantların yüklərinin işarələri eyni olarsa, elektrostatik əlaqə
reaksiya sürətini azaldır, müxtəlif işarəli olarsa artırır. Bu təsir çox böyük
ola bilər.
Məsələn, suda bir yüklü ionlar (D=80) və r = 1Å olanda
elektrostatik əlaqə aktiv kompleksi ifadə edir.

e2 ( Z A  Z B ) ( 4.8  10 10 )2 6  10 23

 4300 каl / q  mol
Dr
80  10 8  4  107

(7.6)

Burada 4·107 erqdən kaloriyə keçid vurğusudur.
Otaq temperaturunda müvafıq reaksiya sürətinin dəyişməsi
aşağıdakı kimidir:
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e

G
RT

e

4300
2 300

 1.2  10 3

(7.7)

Bu da müxtəlif və eyni yüklü olan reaktantların reaksiyalarının
sürətinin bir neçə dəfə fərqlənməsini göstərir.
Əgər reaksiyada polyar molekulun dipol momenti μA , μB olarsa,
və dipolların əlaqəsini nəzərə aldıqda, onda
nk  nk0 

e2  ( Z A  Z B )2 Z A2 Z B2 




2DkT 
r*
rA
rB 

3  *2  A2  B2 

 3  3

4DkT  r*
rA
rB 

(7.8)

μ٭- aktiv kompleksin dipol momentidir.
Əgər əlaqədə olan hissəciklərdən biri neytral olarsa, tənliyin sağ
tərəfindəki ikinci ifadə yox olur və ya çox kiçik qiymətə malik olur,
onda, elektrostatik əlaqənin təsiri ancaq tənliyin sağ tərəfindəki üçüncü
ifadə ilə təyin olunur. Bütün hallarda k-nın - dən asılılığı düz xətlə ifadə
olunur. Bu asılılıq ionlar arası reaksiyalar üçün təsdiq olunmuşdur.
D -kəmiyyətinin qiyməti nə qədər çox olarsa, reaktantın
əlaqəsinin reaksiya sürətinə təsiri bir o qədər az olur.
Mühitin kimyəvi reaksiyanın sürətinə təsiri zamanı məhlullarda
ideal hallardan meyl etmə müşahidə olunur.
A + B → məhsul
Bu reaksiya üçün aktiv kompleksin tarazlıq qatılığı aşağıdakı
tənliklə təyin olunur.
*
 AB  f*
K

(7.9)
 A   B  A B  f A  f B
Burada ai - aktivlik, ƒ i - aktivlik əmsalıdır.
Buradan reaksiya sürəti belə yazılır:
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=k 1  AB *  k0  A B 

A B

(7.10)

*

Burada,

k0  k 1 K
və ya

gk  gk0  g

A

B

(7.11)

*

Duru məhlullar üçün Debay-Hükkel qanununa görə ionun aktivlik
əmsalı ionun yükü və məhlulun ion gücü ilə təyin olunur:

k   Az 2 I

(7.12)

Burada,

A

N 2e3 ( 2 )
3

3

2

2.3( DkT ) 2 10

3

(7.13)
2

Otaq temperaturunda sulu məhlullar üçün A = 0,51 qəbul
olunmuşdur.
1
I   Zi2Ci
(7.14)
2
I-məhlulun ion gücü;
Zi - ionun yükü;
Ci- qatılıq;
Cəm işarəsi məhlulda olan bütün ionlara aiddir.
(7.12) tənliyini (7.11) tənliyində yazdıqda sürət sabitini təyin
etmək olar.

gk  gk0  g A  g B  g *  gk0 
 A I  Z A2  Z B2  ( Z A  Z B )2   gk0  2AZ A Z B I

(7.15)
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Beləliklə, eyni yüklü ionlar arası reaksiyada məhlulun ion gücü
artdıqda sürət artır, müxtəlif yüklü olan hallarda isə reaksiyaların sürəti
azalır. Əgər reaksiyaya girən maddələrdən birinci neytraldırsa, məhlulun
ion gücü reaksiya sürətinə təsir etmir. Aktivlik əmsalının ion gücündən
asılılığı, əlaqə enerjisi KT olan halda duru məhlullar üçün düzgündür.
Orta qatılıqlı məhlullar üçün Debay-Hükkel tənliyinə vurğu əlavə olunur.

g  

 AZ AZ B 

I

 bI

I  Ba I

(7.16)

a və b- sabitlər təcrübə dəlilləri ilə müqayisə etməklə seçilir.
Sulu məhlullar üçün daha düzgün nəticəni Hüqqenq tərəfindən
təklif olunmuş tənlik ifadə edir:

g  

A Z A Z B  I
I I

 bI

(7.17)

(7.17) tənliyini (7.11) tənliyində yerinə yazmaqla, sürət sabitini tapmaq
olar:

gk  gk0  2AZ A Z B

I
I I

 ( bx  bA  bB )I

(7.18)

Qatılığın təsir effekti bu haldan başqa neytral molekul üçün öz
təsirini göstərir, lakin b x sabiti məlum olmadığından miqdarı təyin etmək
çətindir.
7.3. Məhlullarda homogen heterolitik kataliz.
Katalizdə turşuluq və əsaslılıq
Məhlullarda homogen kataliz proseslərindən ən ətraflı və tam
öyrəniləni heterolitik reaksiyalardır. Bu reaksiyaların ən mühüm sinfı
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turşu-əsas katalizdır. İzomerləşmə, hidratlaşma, dehidratlaşma, alkilləşmə
və bir çox proseslər bu sinfə daxildirlər.
Bu tip katalitik reaksiyaların mexanizmi reaksiyaya girən maddə
ilə katalizator arasında aralıq protolitik əlaqəyə əsaslanmışdır. Məsələn:

S  A: H

SH   A

(7.19)

Burada,
S - reaksiyaya girən maddə,
AH - turşu təbiətli katalizatordur.
Protolitik əlaqə prosesində SH+ kompleksi yaranır. Bu kompleks
yüksək reaksiyaya girmək qabiliyyətinə malikdir və hidrogen ionunun
yüksək polyarlaşma təsirindən molekul daxilində elektronların
yerdəyişməsindən irəli gəlir. Protolitik elaqə əsas katalizdə də olur.
Məsələn:

S:H B

BH   S 

( 7.20)

Burada,
S : H - reaksiyaya girən maddə,
B - əsasi katalizatordur.
Bu halda da reaksiyaya girən maddənin aralıq forması S - yüksək
reaksiyaya girmək qabiliyyətinə malik olur.
Turşu - əsas katalitik reaksiyalar XVIII əsrin axırlarında kəşf
olunmuşdur. Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsi yaranandan sonra fərz
edilmişdir ki, turşu-kataliz hidrogen ionunun, daha dəqiq H 3 O +
hidroksonium ionunun, əsas-kataliz isə hidroksil ionlarının qatılığına
əsaslanıbdır.
Məsələn, turş mühitdə mürəkkəb efirlərin hidrolizi reaksiyasında
aşağıdakı kinetik asılılığın olması müəyyən olunmuşdur:

  kH  S   H 3O 


qələvi məhlullarda isə

(7.21)
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  kOH [ S ][ OH  ]


olur.

Ümumi halda qeyri-katalitik reaksiyaların getməsini nəzərə
alsaq, onda reaksiyanın sürəti:

  k0  S   kH  S   H 3O   kOH  S  OH    k  S 




(7.22)

burada,
k  k0  kH   H 3 0    kOH  OH  

(7.23)

Bildiyimiz kimi,
 H 3O  OH    K D

sabitdir.
Onda,
k K
k  k0  k H   H 3 0    OH D
 H 3 0 

(7.24)

(7.24) tənliyində turş mühit üçün ikinci ifadəyə nisbətən birinci
və üçüncü ifadəni nəzərə almamaq olar.
Onda (7.24) tənliyini loqarifmlədikdə,

gk  gkH   g  H 3 0    gkH   pH

(7.25)

Qələvi mühit üçün isə birinci və ikinci ifadəni nəzərə almamaq
olar, onda,
gk  gkOH   gK D  g  H 3 0    g( kOH  · K D )  pH

(7.26)

Təcrübə dəlilləri əsasında müəyyən olunmuşdur ki, katalitik
reaksiyaların sürəti təkcə hidrogen ionlarının qatılığından asılı deyildir,
dissosiasiya olunmamış zəif turşu molekullarının, turşu ionlarının
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qatılığından və neytral duzlardan da asılı olur. Beləliklə, dəqiq və ardıcıl
tədqiqat nəticələri göstərir ki, ilk nəzəriyyəyə yenidən baxılmalıdır. Qeyd
olunmuşdur ki, praktiki olaraq bütün həll olmuş hissəciklər dissosiasiya
olunmuş və dissosiasiya olunmamış formada katalitik təsirdə olurlar.
Burada qeyd etmək lazımdır ki, neytral duzların təsiri («duz effekti») hələ
aydınlaşdırılmamış qalmışdır.
Katalizin bu bölməsində müəyyən qanunauyğunluq yaradan
Lyuis və Brensted olmuşlar. Brenstedə görə müvafıq akseptora proton
verən maddə turşu, protonu əlaqələndirən maddələr isə əsas adlanırlar.
Bu da müasir təyində proton və ya «brensted» turşu anlayışını ifadə edir.
Protolitik mübadilədə həmişə turşu və əsas iştirak edir və mübadilə
məhsulu da turşu və əsas olur. Məsələn:
1
2
turşu əsas

3
4
turşu əsas

HCl  NH 3

NH  4  Cl 

CH 3COOH  H 2 0

H 3 0  CH 3COO 

H 2O  NH 3

NH  4  OH 

NH  4  H 2 0

H 3O   NH 3

Turşu - əsas katalizi nəzərdən keçirdikdə iki maddə H30+ və OHilə məhdudlaşmaq olmaz. Katalitik aktivliyə başqa turşu və əsaslar da
malikdirlər, yəni reaksiyaya girən maddəyə proton verib və ya almaq
qabiliyyətinə malik maddələr protolitik sxemə müvafıq mübadilədə ola
bilər.
TURŞU – KATALİZ
1. Mürəkkəb efırlərin hidrolizi.
Birinci mərhələdə katalizatorun protonu efır molekuluna
birləşməsidir:
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O
R1COOR + AH  R1 - C - OHR + A Əmələ gəlmiş ion su ilə nukleofil əvəz etmə tipində əlaqələnir
və sonradan katalizator regenerasiya olunur.

O

O

O

+
+


H 2O+C-O HR   H 2O1 2 ----C--- 1 2 O H R   H 2O + -C-ROH



R1

R1

O
H 2O + - C+A -  R1COOH+AH
R1
2. Spirtin dehidratasiyası.


CH 3CH 2OH  AH  CH 3C H 2 OH 2  A


CH 3CH 2OH 2  H 2O  C H 3 CH 2


CH 3 C H 2  A  CH 2  CH 2  AH

R1
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ƏSAS - KATALİZ
1. Nitramidin parçalanması-

NH 2 NO2  B  NHNO2  BH 
N  N  O  N 2 O  OH 
H O

OH   BH   H 2O  B
Bu deyilənləri nəzərə alaraq turşu-əsas katalizi üçün reaksiyanın
sürət sabitinin ümumi şəkildə belə ifadə olunması daha məqsədə uyğun
olur:
k  k0   kbi  Ai H    koj  B j 
i

(7.27)

i

Bu tənlikdə məhlulda olan bütün turşu və əsasların qatılıqları
nəzərə alınmışdır.
Təcrübə dəlillərini analiz etdikdə göstərilmişdir ki, çox
reaksiyaların kinetikası yazıldıqda (7.27) tənliyindən istifadə edilmişdir,
lakin, bəzi reaksiyalar (7.19) tənliyi ilə daha dəqiq həllini tapır. Buna
müvafıq olaraq, (7.27) tənliyi ilə ifadə olunması kifayət olan reaksiyalar
üçün «ümumi» kataliz, (7.19) tənliyi ilə ifadə olunan reaksiyalar üçün isə
«spesifık» kataliz termini kinetikaya daxil edilmişdir.
Çox hallarda katalizin mexanizmi ümumi protolitik əlaqəyə
əsaslanır. Belə reaksiyaların sürəti (7.19) və ya (7.20) tənlikləri ilə
hesablanılır. Prosesin ayrı-ayrı mərhələləri sürətlərinin nisbətinə əsasən
bu və ya digər tənliyin istifadə olunması məqsədəuyğundur. Bunu turşuəsas kataliz reaksiyasının kinetikasını ətraflı öyrənməklə göstərmək olar.
Zəif sulu məhlullarda gedən reaksiyaların nəzərdən keçirilməsi
ilə məhdudlaşaq və ümumi sxemi turşu-kataliz baxımından nəzərdən
keçirək.
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Yekun reaksiya

S1  S2  P1  P2
Mərhələlər,
a


 S1H   A
S1  AH 


b

k3

 P2 H   P1
S1H   S2 


v

5
P2 H   A k
 P2  AH

k1

k2

k4

və ya
q

k6
P2 H   H 2O 
 P2  H3O

d

H3O  A

AH  H 2 0

Bu sxemi çox sadə olaraq istənilən sayda reaksiyaya girən
maddələrə və məhsullara müfəssəl etmək olar.
Birinci mərhələdə reaksiyaya girən maddə katalizator ilə
protolitik əlaqə yaradaraq S1H+ kompleksini əmələ gətirir. Sonradan bu
kompleks qeyri-protolitik kimyəvi çevrilmə nəticəsində reaksiyanın
ikinci komponenti S2 ilə yeni aralıq birləşmə P2H+ və məhsul P1 əmələ
gətirir.
Son protolitik əlaqədə mərhələ protonun aralıq birləşməyə
verilməsi və katalizatorun regenerasiyası mütləq olmalıdır.
Bu mərhələ iki yolla ola bilər: proton A-( v ) qrupuna verilir və
ya proton həlledicinin molekuluna (q) verilir və sonradan katalizator ilə
həlledici arasında (d) protolitik tarazlıq yaranır. Qammet birinci yolu
izomerləşmə reaksiyası ilə analoji olaraq prototrop, ikincini - protolitik
adlandırmışdır.
Məhdud mərhələsi müxtəlif olan halların kinetik tənliklərini
nəzərdən keçirək.
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Ən yavaş birinci mərhələ olan hala baxaq. Aralıq məhsulun S 1 H+
sonrakı çevrilməsi əmələ gəlməsindən daha tez olur.

  1  k1  S1  AH 

(7.28)

u halda reaksiyanın sürəti katalizator turşuluğunun ümumi
qatılığı ilə mütənasib, hidroksonium ionunun qatılığı ilə mütənasib
deyildir. Məhlulda bir neçə katalizator olduqda sürət belə təyin olunur:

   S1   ki  AH i 

(7.29)

i

Beləliklə, əgər məhdud mərhələ reaksiyaya girən maddənin
katalizator ilə protolitik əlaqəsi olarsa, onda katalizin «ümumi» kinetik
tənlikləri doğrudur.
2. Məhdud mərhələ ikinci olarsa, onda reaksiyanın sürəti

  2  k2  S1H    S2 
 S1H    K1

 S1  AH 
A

K1- tarazlıq sabitidir.
Katalizatorun həlledici ilə protolitik əlaqəsinin tarazlıq şərtindən

AH  H 2O

A  H 3O

 H 3O    A 
 Ka
 AH 

(7.30)
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Ka - katalizatorun həlledici ilə protolitik əlaqəsi reaksiyasının
tarazlıq sabitidir.
Onda,

K
 S1H    1  S1   H 3O  
Ka
və

  k2

K1
 S1  S2   H3O 
Ka

(7.31)

Bu halda reaksiyanın sürəti hidrogen ionlarının qatılığı ilə
mütənasibdir və katalizatorun (AH) qatılığından asılı deyildir. Məhdud
mərhələnin təbiəti dəyişdikdə eyni elementar mərhələ üçün katalizin
«ümumi»
qanunauyğunluqlarından
katalizin
«spesefık»
qanunauyğunluqlarına keçir. Bu mexanizm ilə saxarozanın inversiyası
reaksiyasını göstərmək olar:

C12 H 22O11  H 2O

C6 H12O6  C6 H12O6

3. Birinci və ikinci mərhələlər üçüncü mərhələyə nisbətən elə
sürətlə gedir ki, aralıq məhsulun P2H+ qatılığı tarazlıq hala yaxın
olur. Prototrop mexanizm ilə katalizatorun regenerasiyası məhdud
mərhələdir (v ).

   3  k3  P2 H    A 

 S1H    S2 
 P2 H   K 2
 P1 


K2- ikinci mərhələnin tarazlıq sabitidir.
Necə ki,
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[ S1 H  ]  K1

 S1  AH 
 A 

onda

[ P2 H  ]  K1K 2
və

  k3 K1K 2

[ S1 ][ S2 ][ AH ]
[ P1 ][ A ]

 S1  S2  AH
 
 P1 

(7.32)

Bu halda katalizin «ümumi» qanunauyğunluğu özünü biruzə
verir.
4. Əvvəlki hal ilə eynidir, lakin, məhdud mərhələ katalizatorun
regenerasiyası protolitik mexanizm ilə gedir:

  4  k4  P2 H  

 S1H    S2 
 S  S  AH 
 P2 H   K 2
 K1K 2 1 2 
[ P1 ]
 P1   A 


Belə ki,

 AH    H 3O  
 A 

Ka

Onda

  k4 K1K 2

1 [ S1 ][ S2 ]
 H 3O  
K a [ P1 ]

(7.33)

Katalizatoru regenerasiya yolu ilə dəyişdikdə bu da katalizin
«spesifik» qanunauyğunluqlarına gətirib çıxarır.
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Eyni ilə əsas kataliz reaksiyası üçün
də kinetik
qanunauyğunluqları çıxarmaq olar. Belə ki, S1H və S2 maddələri arasında
reaksiya

S1H  S2  P1  P2 H
Bu katalizatorun əsas təbiətli mühitdə getdiyi prosesin sxemi
belə olur:

S1H  B

S1  BH 

a1

S1  S2

P2   P1

b1

P2  BH   P2 H  B

V

P2  H 2O  P2 H  OH 

q1

OH   BH   B  H 2O

d1

1

və ya

Birinci mərhələdə reaksiyaya girən maddələrdən biri katalizator
ilə protolitik əlaqədə olub protonu katalizatora ötürür. Əmələ gəlmiş
aralıq birləşmə S 1 ikinci maddə ilə protolitik əlaqədə olub ikinci aralıq
maddəyə və son məhsuldan P 1 birinə çevrilir. Katalizatorun
regenerasiyası üçüncü reaksiyaya əsasən prototrop mexanizmlə və ya
dörd və beşinci reaksiyaya əsasən həlledicinin aralıq əlaqəsini daxil
etməklə protolitik mexanizm ilə gedir.
Əgər məhdud mərhələ aı olarsa, onda reaksiyanın sürəti belə
təyin edilir.

  k2  S1H  B

(7.34)

Bu reaksiyanın sürəti əsas katalizatorun qatılığı ilə mütənasibdir,
yəni, katalizin «ümumi» qanunauyğunluğuna tabe olur. Bu mexanizmə
misal olaraq nitramidin parçalanmasını

NH 2 NO2  N2O  H 2O
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və asetaldehidin aldol kondensləşmə reaksiyalarını göstərmək olar.

2CH3CHO  CH3CHOHCH 2CHO
Əgər aı mərhələnin tarazlığı tez yaranırsa və ən yavaş mərhələ bı
olarsa, reaksiyanın sürəti

   1  k1  S1   S2 

(7.35)

və

 S H  B
 S1   K1 1 
 BH 
K 1 - birinci reaksiyanın tarazlıq sabitidir.
Katalizatorun həlledici ilə protolitik əlaqəsinin tarazlığından
BH   OH 

B  H 2O
tapırıq

 B
 BH 


(7.36)



1
OH  
KB

Bu ifadələri (7.35) və (7.36) tənliklərində yerinə yazdıqda
reaksiyanın sürəti üçün aşağıdakı ifadəni alırıq:



k2 k1
 S1H  S2  OH  
KB

(7.37)

Bu halda reaksiyanın sürəti katalizatorun əsaslığının ümumi
qatılığından yox, hidroksil ionlarının qatılığından asılı olur, yəni,
katalizin «spesifık» qanunauyğunluqlarına tabe olur. Aşağıda göstərilmiş
reaksiyalar üçün bu mexanizmin doğruluğunu müəyyən etmişdirlər.
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İri molekullu aldehidlərin aldol kondensləşməsi:

2RCH 2CHO  RCH 2CHOHCHRCHO
Klayzen kondensləşməsi:

C6 H5CHO  CH3CHO  C6 H5CH  CHCHO  H 2O
Mixael reaksiyası:

R1R2C  CHCOR3  CH 2  COOC2 H 5 2 
R1 R2

CH 2  COOC2 H 5 2
CH 2COR3

Əgər məhdud mərhələ prototrop mexanizmlə (üçüncü reaksiya)
katalizatorun regenerasiyası olarsa, onda, çox asan göstərmək olar ki,
reaksiyanın sürəti katalizatorun ümumi qatılığı ilə mütənasibdir. Əgər
katalizatorun regenerasiyası protolitik mexanizmlə (dördüncü reaksiya)
olarsa, onda reaksiyanın sürəti hidroksil ionlanın qatılığı ilə mütənasib
olar.
Turşu və əsas katalizi üçün bu nəticələri ümumiləşdirərək belə
nəticəyə gəlmək olar ki, məhdud mərhələ iştirakçılarının qatılığı mühitin
turşuluğundan asılı olmadıqda (birinci və üçüncü reaksiyalar) katalizin
«ümumi» və əgər reaksiyada iştirak edən maddələrin qatılığı mühitin
turşuluğundan (ikinci və dördüncü reaksiyalar) asılı olduqda isə katalizin
«spesifık» qanunauyğunluğu düzgündür.
7.4.

Katalitik aktivlik və katalizatorun turşu-əsası qüvvəsi

Təcrübə dəlilləri əsasında müəyyən olunmuşdur ki, bir çox
hallarda aktivlik katalizatorların turşu və əsaslığı ilə əlaqədardır. Təbii ki,
aktivliyin miqdarı təyinində katalizatorların turşu-əsas qüvvəsi ilə
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müqayisə olunmalıdır. Fərz etmək olar ki, katalizatorun turşuluğu nə
qədər çox olarsa, proton reaksiyada iştirak edən maddəyə asan ötürüləcək
və bu halda reaksiyanın sürəti bir o qədər çox olacaqdır.
Əsas katalizdə də eyni olaraq gözləmək olar ki, katalizatorun
protona hərisliyi çox olduqda reaksiyada iştirak edən maddədən protonu
qoparmaq sürəti çox olacaqdır, yəni nə qədər qüvvətli əsas olarsa,
katalizator bir o qədər aktiv olar.
İlk halda turşu və əsasın qüvvəsinin nə ilə ifadə edildiyini
nəzərdən keçirək.
Turşuluq qüvvəsi kəmiyyətinin həlledici ilə protolitik əlaqənin
tarazlıq sabiti ilə ölçülməsi qəbul olunur. Sulu məhlullarda reaksiyanın

H 3O  A

AH  H 2O
tarazlıq sabiti

 H 3O    A 
Ka 
 AH 

(7.38)

Əsaslığın qüvvəsi müvafıq olaraq

B  H 2O

BH   OH 

reaksiyasının tarazlıq sabiti

 BH   OH  
KB 
 B

(7.39)

Ümumiləşdirmək məqsədilə

BH   H 2O
reaksiyası üçün tarazlıq sabiti

H 3O  B
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 H 3O   [ B] K
Ka 
 D

KB
 BH 

(7.40)

burada,
KD - suyun elektrolitik dissosiasiya sabitidir.
K D   H 3O  OH  

(7.41)

Brensted fərz etmişdir ki, reaksiyasının sürət sabiti katalizatorun
turşuluq qüvvəsi ilə əlaqədardır.

ka  aKa

(7.42)

burada,
a və α - sabit kəmiyyətlərdir və α - nın qiyməti vahid ilə sıfır
arasında dəyişir.
Eyni ilə əsas - katalizator reaksiyası üçün də yazmaq olar.

k B  вK B

(7.43)

K B - katalizatorun əsası qüvvəsi,
b və β - sabit kəmiyyətlərdir və

0   1
(7.40) tənliyini (7.43) tənliyi ilə birgə həll etdikdə, alırıq


K 
k B  в  D   вK a 
 KB 

(7.44)

Beləliklə, turşu və ya əsasın qüvvəsi təkcə protolitik tarazlığı
yox, eynilə protolitik əlaqənin sürətini də təyin edir. (7.42-7.44)
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tənliklərindən çox aydın görünür ki, α və β -nın qiymətləri vahiddən kiçik
olmalıdır.
Bu tənliyi, katalizator (AH) -ın həlledici ilə əlaqəsinin dönən və
dönməyən olduğu reaksiyalara tətbiq etdikdə,

AH  H 2O

H 3O  A

düzünə gedən reaksiyanın sürəti


  ka  AH   aK a  AH 

(7.45)

əksinə reaksiyanın sürəti
 H 3O    A 
  k B  H 3O   A   в
K a






1

kimi ifadə olunacaq.




Tarazlıq halında    olduğundan,

aK a  AH  

b1
k  H O    A 
 B  3
Ka

və ya

aKa  b1Ka   Ka
Sürət sabitlərinin nisbəti

ka aK a

 Ka
kb K a 
Buradan belə nəticə çıxar ki,
a  b1

və ya

və

  1 

(7.46)
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a   1
olur.
(7.42-7.44) nisbətləri sadəcə olaraq Brensted qaydası adlanır.
Brensted qaydasının fıziki mənası sürət sabitindən və tarazlıq
sabitindən aktiv kompleksin əmələ gəlməsinin sərbəst enerji dəyişikliyi
və katalizatorun ionlaşmasının (turşu və ya əsas) sərbəst enerji
dəyişikliyinə keçdikdə çox aydın görünür. (7.42) tənliyini
loqarifmlədikdə və məlum nisbəti nəzərə aldıqda,
gka  gkao 

F*
RT

(7.47)

və

nK a  

F
RT

(7.48)

alarıq.
Burada,
ΔF* - katalizatordan proton substrata keçdikdə əmələ gələn aktiv
kompleksin sərbəst enerjisi,
ΔF - proton məhlula keçdikdə turşu-katalizator ionlaşmasının
sərbəst enerjisidir.
Bu tənlikləri birlikdə həll etdikdə

RT gkao – F*  RT na  F
və ya
F*  RT n

kao
 a   F   A   (F )
a

(7.49)

Brensted qaydasına əsaslanaraq aşağıdakı tərifi vermək olar:
Katalizator-turşu sırasında protonun reaksiyaya girən maddəyə
keçməsi mərhələsində əmələ gələn aktiv kompleksin sərbəst enerji
dəyişikliyi, protonun həllediciyə keçməsi ilə katalizatorun ionlaşma
reaksiyasının sərbəst enerji dəyişikliyinin sabit payını təşkil edir.
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Eyni ilə katalizator-əsas üçün də protonun reaksiyaya girən
maddədən katalizatora keçməsi mərhələsində əmələ gələn aktiv
kompleksin sərbəst enerji dəyişikliyi, protonun həlledicidən katalizatora
keçməsi nəticəsində ionlaşmanın sərbəst enerji dəyişikliyinin sabit payını
təşkil edir.
Bu qanunauyğunluğun səbəbi odur ki, reaksiya istiqamətində
protonun katalizatordan substrata-həllediciyə keçməsi zamanı hidrogen katalizator rabitəsi heterolitik qırılır.
Bir qrup katalizatorlar daxilində eyni substratın kimyəvi
xassələri yaxın olan halda protonun qoparılma enerjisi payı, aktiv
kompleksin sərbəst enerji kəmiyyəti α ilə təxminən eynidir.
Hidrogen - katalizator rabitə enerjisi artdıqca, yəni, əsaskatalizator gücü artdıqca aktiv kompleksin sərbəst enerji azalır və
katalitik aktivlik artır.
Brensted qaydası ilə kimyəvi əlaqədə aktivləşmə enerjisinin
istilik effekti əlaqəsi ilə ümumi eynilik vardır.

E  Eo  aQ
Fərq ondan ibarətdir ki, (7.49) tənliyindəki istiliyin əvəzinə
kimyəvi çevrilmənin və aktiv kompleksin əmələ gəlməsinin sərbəst
enerjisi kəmiyyəti daxil edilmişdir.
Brensted nisbətinə əsaslanaraq, katalizatorun turşuluğunun onun
katalitik aktivliyinə təsirini təyin etmək olar. Bunun üçün yuxarıdakı
ümumi reaksiyanın müxtəlif mərhələlərinin sürətinin nisbətini nəzərdən
keçirək. Birinci halda α məhdud mərhələsi üçün, yəni, proton
katalizatordan substrata keçən halı nəzərdən keçirək. Bildiyiniz kimi
sürət,

  1  k1  S1  AH 

Brensted nisbətinə əsasən

k1   K a
Ka - katalizatorun turşuluq (AH) qüvvəsidir.
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Buradan qeyd etmək olar ki, bir qrup katalizatorlar üçün
Brensted nisbəti təmin olunduqda katalitik aktivlik katalizatorun turşuluq
qüvvəsi artdıqca artır. Bir halda ki, 0<α< 1 və çox hallarda a kəmiyyəti
0,5-ə yaxınlaşdığından katalitik aktivlik katalizatorun turşuluq qüvvəsinə
nisbətən zəif artır.
Brenstedin ümumi tənliyindəki sürət sabiti k1 ilə protolitik
tarazlıq sabitinin K1 əlaqəsindən istifadə edərək α mərhələsi üçün

Sı  AH

S1H   A

(7.50)

burada,
 H 3O    S1 
 H 3O    A 
və K S H  
Ka 
1
 S1 H  
 AH 

- S 1 H + - turşuluq qüvvəsidir.
1
kəmiyyəti substratın əsas kimi qüvvəsini xarakterizə edir.
KS H 
1

Onda

K a
k1  aK1  a 
KS H 


1

Bu nisbətdən görünür ki, Brensted nisbəti təmin olduğundan
eyni katalizator üzərində müxtəlif substratların çevrilmələri sürəti
substrat əsaslığının artması ilə artır, lakin, düz xətli asılılıqdan müəyyən
qədər az artır. İkinci halda, məhdud b mərhələ olduqda a mərhələ elə
sürətlə gedir ki, protolitik tarazlıq yaranır. Reaksiyanın sürəti

   2  k2 K1 Ka1  S1  S2   H 3O 

(7.51)

Məhdud ikinci mərhələ protolitik və proton keçidi ilə əlaqədar
olmadığından sürət sabiti k 2 komponentlərin turşuluğundan asılı olmur.
Buna görə sürət sabiti (7.51) tənliyində hidrogen ionlarının verilmiş
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qatılığında katalizatorun turşuluğundan asılı deyil, substratın S 1 əsaslığı
ilə düz mütənasibdir:

k  k2

Ka
k
K a1  2
KS H 
KS H 
1

1

Üçüncü halda məhdud mərhələ katalizatorun regenerasiyasıdır
və reaksiya prototrop mexanizm ilə gedir.

   3  k3 K 1 K 2

 S1  S2  AH
 
 P1 

(7.52)

Brensted qaydasına əsasən

k3 ~ K3 a
3-cü mərhələnin tarazlıq sabiti

K3 

 P1  AH 
 P2 H    A 



 P2   H 3O   AH 
 P2 H    A   H 3O  



KP H 
2

Ka

katalizatorun turşuluq qüvvəsi ilə tərs mütənasibdir.
K P H   P2 H  ikinci aralıq məhsulun turşuluq qüvvəsidir.

Burada

2

Birinci mərhələnin tarazlıq sabiti

K1 

Ka
KS H 

(7.53)

1

katalizatorun turşuluğu ilə düz mütənasibdir. İkinci mərhələnin tarazlıq
sabiti K 2 katalizatorun turşuluğundan asılı deyildir.
Buradan reaksiyanın tam sürət sabiti
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k  k3 K1 K2 ~  Ka 

1

Bu halda katalitik aktivlik katalizatorun turşuluğu artdıqca artır.
Protolitik mexanizmlə katalizatorun regenerasiyası olan halda

   4  k4

K1 K 2  S1  S2 
 H 3O  
Ka
 P1 

Reaksiyanın sürət sabiti k 4 və tarazlıq sabiti K 2 katalizatorun
turşuluğundan asılı deyildir, tarazlıq sabiti K 1 isə katalizatorun turşuluq
qüvvəsindən K a düz mütənasib asılıdır.
Tam sürət sabiti nəticədə

k  k4

K1 K 2
Ka

hidrogen ionlarının verilmiş qatılığında katalizatorun turşuluğundan asılı
deyildir.
Əgər
məhdud
mərhələ
katalizatorun
protolitik
regenerasiyasıdırsa, hidrogen ionlarının verilmiş qatılıqlarında katalitik
aktivlik katalizatorun turşuluq qüvvəsindən asılı deyildir.
Katalitik aktivliyin katalizatorun əsaslıq qüvvəsindən asılılığını
nəzərdən keçirək.
Əgər məhdud mərhələ 1-cidirsə (proton reaksiyaya girən
maddələrdən birindən katalizatorlara keçirsə) onda reaksiyanın sürəti
aşağıdakı kimi ifadə olunacaq:

   1  k1  S1 H  B
Brensted nisbətinə əsasən
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 KS H
k1
K1   1
K 
 BH
- katalizatorun turşuluq qüvvəsi


K BH 







(7. 54)

K S1H - substratın turşuluğu

 S1   BH    S1   H 3O   BH   K S H
K1 


 S1 H  B  S1 H  B  H 3O  K BH
1

(7.55)



Burada K 1 - tarazlıq sabiti,

1
K BH 

ifadəsi katalizatorun əsaslıq qüvvəsidir.

(7.54) nisbətindən görünür ki, katalitik aktivlik katalizatorun əsaslılıq
qüvvəsi ilə α (0 < a < 1) dərəcədə mütənasibdir.
Eyni ilə ikinci mərhələ məhdud olarsa, reaksiyanın sürəti
hidrogen ionlarının verilmiş qatılıqlarında katalizatorun əsaslıq
qüvvəsindən asılı deyildir və həmin katalizator üzərində reaksiyaya girən
maddənin turşuluğu ilə mütənasibdir.
Əgər prototrop mexanizmi ilə katalizatorun regenerasiyası
məhduddursa (3-cü mərhələ) onda katalitik aktivlik katalizatorun əsaslıq
qüvvəsi ilə (1 - α dərəcədə) mütənasibdir. Əgər protolitik mexanizmlə
reaksiyanın məhdud mərhələsi katalizatorun regenerasiyasıdırsa, onda,
hidrogen ionlarının verilmiş qatılığında katalitik aktivlik katalizatorun
əsaslıq qüvvəsindən asılı deyildir. Beləliklə, belə nəticəyə gəlmək olar ki,
reaksiya sürəti katalizatorun qatılığı ilə («ümumi» kataliz) mütənasib
olduqda katalitik aktivlik katalizatorun turşuluğu və ya katalizatorun
əsaslılığı artdıqca artır. Katalizatorun qatılığı kinetik tənliyə daxil
olmadıqda («spesifık» kataliz), hidrogen ionlarının qatılığı sabit olduqda,
katalitik aktivlik katalizatorun turşuluq və ya katalizatorun əsaslıq
qüvvəsindən asılı deyildir.
Baxılmış məsələlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, turşu və ya
əsasi katalitik reaksiyalarda aktivlik turşuluq və ya əsaslıq qüvvəsi ilə
təyin olunur. Bir çox hallarda katalitik aktivlik ilə turşuluq və ya əsaslıq
arasında çox dəqiq asılılıq tapılmışdır.
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7.5. Aproton turşularla kataliz
Turşu-əsas katalizin qanunauyğunluqlarını birbaşa protolitik
əlaqə olmayan proseslərə də tətbiq etmək olar. Bu da turşuya verilən
ümumi mənadan irəli gəlir. Brenstedə görə proton vermək qabiliyyətinə
malik olan maddələr turşu, protonu əlaqələndirənlər isə əsaslar adlanır.
Əsasların protonlarının əlaqələnməsi bölünməmiş elektron cütünün
olmasından irəli gəlir. Məsələn,
H 3O  OH  H 2O  HOH

H

H



H 3O  N H  H 2 O  H N H 
H

H

Bu reaksiyalarda protonun neytrallaşması hidroksildə oksigenin,
ammonyakda isə azotun elektron cütü hesabına olur. Protonu əlaqələndirə
bilən əsasın elektron cütü protondan başqa hissəcikləri də əlaqələndirə
bilər. Məsələn, amin elektron cütü hidrogeni olmayan BF3 ilə əlaqə
yaratmaq qabiliyyətinə malikdir.

R

F

RF

RN BF RN BF
R

F

RF

Elektron cütünə hərislik qabiliyyətinə malik olan maddələr
əsasları neytrallaşdırmaq qabiliyyətinə malikdirlər və bunlara turşu kimi
baxmaq olar. Belə maddələr elektron cütünün akseptorlarıdırlar.
Ümumiləşdirilmiş turşular ya Lyuis turşusu və ya aproton turşular
adlanır.
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Lyuisə görə turşu - hidrogen ionu kimi hidroksil ionlarını və
başqa əsasları neytrallaşdıran maddələrə deyilir. Əsas isə hidroksid ionu
kimi hidrogeni və ya başqa turşuları neytrallaşdıran maddələrə deyilir.
Lyuisə görə turşular və əsaslar aşağıdakı əlamətlərinə görə
xarakterizə olunurlar:
1. Onlar qarşılıqlı neytrallaşırlar, neytrallaşma tez gedir və əlavə
aktivləşmə enerjisi tələb olunmur;
2. Nisbətən zəif turşuları və əsasları onların birləşmələrindən kənar
etmək olur;
3. İndikatorlar işlətməklə titrlənilə bilinirlər;
4. Kimyəvi reaksiyalarda katalizator ola bilərlər.
Son əlamət bizə daha çox maraqlıdır, çünki, bir çox katalitik
proseslər turşu-əsas katalizatorlara əsaslanmışlar.
A1C13, AlBr3, BF3, BC13 SnCl4, ZnCl2 və başqa maddələrin
katalitik xassələri ətraflı öyrənilmişdir.
Aproton turşuların qüvvəsini indikator metodu ilə, əsasların
qüvvəsini isə ionlaşma dərəcələri ilə xarakterizə etmək olar.
Bir çox hallarda aralıq məhsullar yüksək reaksiyaya girmək
qabiliyyətinə malik olurlar və katalizator reaksiyaya girən maddədən
çevrilmənin ancaq son mərhələsində ayrılır.
Buna misal olaraq, olefinlərin alkilləşmə reaksiyasını göstərmək
olar.

AlCl4  H   AlCl3  HCl

Aproton turşu su ilə əlaqəyə girərək turşuya keçir. Məsələn,
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Cl




AlCl3  H 2O   Cl  Al  OH   H 


Cl



Eyni ilə bu hal əksinə gedən proseslər üçün də müşahidə olunur.
Turşu və əsas homogen kataliz bu elmin ən çox inkişaf etmiş
sahələrindən biridir. Nəzəriyyə geniş təcrübə dəlilləri ilə təsdiq
olunmuşdur və bir çox katalizatorların katalitik təsir intervalını
əvvəlcədən söyləmək imkanını verir.
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Alınmış kondensatın Enqler qanunu üzrə qovulması zamanı artıq təcrübənin
başlanğıcında benzin fraksiyasının 67% təşkil etməsi həmişəlik mənim yaddımda qaldı.
Biz gecəyə qədər qaldıq, gözlədik ki, yarış avtomobilində sınağın aparılması üçün
yetərli miqdar yığılsın, ancaq, bu halda da düşünürdük ki, benzinin yüksək çıxımına
görə mühərrik detonasiya ilə işləyəcək. Avtomobilin detonasiyasız təpəyə çatdığı günün
açılan səhərindəki həyəcanımı heç vaxt unutmayacağam!
E. Qudri

VIII F Ə S İ L
HETEROGEN KATALİZ
Heterogen kataliz əsasən bərk maddələrin səthində gedən
kimyəvi prosesləri nəzərdən keçirir.
Heterogen kataliz - təbiətdə və texnikada kimyəvi çevrilmələrin
ən çox yayılmış növüdür.
Neft emalında böyük sənaye əhəmiyyətli proseslər (katalitik
krekinq, riforminq, alkilləşmə, hidrotəmizlənmə, izomerləşmə və s.)
əsasən heterogen katalizə əsaslanmışlar. Müasir kimyəvi texnologiyada
sənaye əhəmiyyətli proseslər bilavasitə katalizin inkişafı ilə əlaqədardır.
Katalizatorların düzgün seçilməsi ilə kimyəvi reaksiyaları istənilən
istiqamətə yönəltmək olar. Hal - hazırda 300-350-dən çox katalitik
proseslər sənaye miqyasında istifadə olunur.
Eyni katalizatorlar müxtəlif proseslər üçün istifadə olunurlar.
Buna misal olaraq, dəmir katalizatorunu göstərmək olar.
Dəmir metallik katalizatorun iştirakı ilə mümkün olan
reaksiyalar:
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1.
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N 2  2H 2  2NH 3

1908

nCO 2nH 2  Cn H 2n l OH   n  1 H 2O

3. m  nCO  2  m  n  1 H 2  Cn H 2n   m  n  H 2O  Cm H 2m  2
4. Cn H 2n  H 2  Cn H 2n  2
5.

nCO  NH 3  2n H 2  Cn H 2n 1 NH 2  nH 2 O

6. Cn H 2n 1OH  NH 3  Cn H 2n l NH 2  H 2O

1926
1930
1944
1950
1961

Eyni bir maddədən müxtəlif katalizatorlar üzərində müxtəlif
məhsulların alınması aşağıda göstərilmişdir. Buna misal olaraq, etil
spirtindən müxtəlif maddələrin alınmasını göstərmək olar:
ZnCaO

 CH 3COCH 3  CO2  H 2O
Al2 O3

 2C2 H 4  H 2

2C2 H 5OH

Cu

 2CH 3CHO  H 2
SnO MoO3
 2CH 3COOH  H 2O
Na

 C4 H 3OH  H 2O
ZnO Al2 O3
 C4 H 8  H 2  H 2O
Cu  Me

 2CH 3COOC2 H 5  2H 2

Heterogen kataliz iki prinsipial xüsusiyyətə malikdir:
- prosesdə iştirak edən molekulların katalizatorun səthində
monomolekulyar layda toplanmasıdır;
- katalizatorlar ayrılıqda molekullar və ya ionlardan yox
atomlar, molekullar və ya ionların aqreqatından ibarətdirlər.
Kataliz mürəkkəb fıziki - kimyəvi hadisədir, burada iki əsas
elementi ayırmaq lazımdır: aktiv mərkəz və aktivləşmə aktı.
Katalizin nəzəriyyəsini qurmaq üçün ilk növbədə katalizator ilə
reaksiyaya daxil olan maddə arasındakı əlaqənin xarakterini müəyyən
etmək lazımdır. Reaksiyada iştirak edən maddələr katalizator təsirindən
deformasiyaya uğrayırlar.
Heterogen katalitik prosesdə reaksiyaya girən maddə ilə
katalizator müxtəlif fazada olurlar və reaksiya faza sərhəddində gedir.

Fəsil VIII

197

Buna görə də, faza sərhəddində maddənin qatılığının həcmə nisbəti çox
olur. Bu hadisə sorbsiya adlanır və bərk səthdə iki əsas proses olur:
1. Absorbsiya – sorbsiya olunan maddə sorbentin kütləsinə keçir
və bəzi hallarda isə bərk ərinti əmələ gəlir (hidrogenin
metalda həll olması);
2. Adsorbsiya – maddənin sorbentin səthində udulması
nəticəsində qatılığın artması.
3. Katalitik proseslər bərk maddənin səthində monomolekulyar
layda gedirlər. Kataliz adsorbsiya ilə əlaqədardır və onun əsas
mərhələlərindən biridir.
Qeyd etmək lazımdır ki, kataliz ilə adsorbsiya arasında tam düz
asılılıq yoxdur. Bəzi hallarda katalizator zəhərlərinin müəyyən
qatılıqlarında reaksiyanın tam getməsinə baxmayaraq, adsorbsiya prosesi
müəyyən qədər az sürətlə gedir. Bu, onu göstərir ki, adsorbsiya olunmuş
molekullar və ya atomlar heç də hamısı katalitik prosesdə iştirak etmirlər.
İki növ adsorbsiya - fıziki və kimyəvi adsorbsiya (xemosorbsiya)
məlumdur.
Fiziki adsorbsiya molekullar səthlə fıziki (dispersiya) qüvvələrin
hesabına əlaqədə olurlar.
Xemosorbsiya prosesində molekul ilə səth arasında elektron
mübadiləsi və ya eyniləşmiş elektronlar olur. Fiziki adsorbsiya ilə
xemosorbsiya arasında dəqiq ayrılma sərhəddi yoxdur. Eyni bir maddə
üçün aşağı temperaturda fıziki adsorbsiya, yüksək temperaturda isə
xemosorbsiya ola bilər. Xemosorbsiya kimyəvi qüvvələrin hesabına
yaranır.
Fiziki adsorbsiya dönən prosesdir. Adsorbsiya tarazlığı
temperaturdan və adsorbtivin qatılığından asılıdır. Adsorbsiya prosesi
ekzotermikidir, yəni maddə səthdə udulduqda istilik ayrılır, səthi tərk
etdikdə isə istilik udulur. Bütün dönən proseslər kimi adsorbsiya da LeŞatelye prinsipinə tabe olur, yəni, temperatur artdıqca tarazlıq
endotermiki prosesə tərəf yönəlir. Bu, onu göstərir ki, temperatur artıqca
adsorbsiya tarazlığı desorbsiyaya tərəf yönəlir, başqa sözlə, tempeartur
artıqca adsorbsiya olunmuş maddənin miqdarı azalır və temperatur
azaldıqca isə artmış olur.
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Qatılıq artdıqca adsorbsiya prosesi artır. Fiziki adsorbsiyanın
istiliyi xemosorbsiyaya nisbətən az olur. Məsələn, hidrogenin
adsorbsiyası (fıziki) üçün 8,3 kC/mol olduqda, hidrogenin volfram
üzərində adsorbsiya (xemosorbsiya) istiliyi 154 kC/mol olur.
Xemosorbsiya ani bir zamanda gedir. Xemosorbsiya zamanı
bərk maddənin elektron xarakteristikası: elektrik keçiriciliyi və elektron
çıxış işi dəyişir.
Fiziki adsorbsiya zamanı isə bərk maddənin elektrik keçiriciliyi
dəyişmir. Fiziki adsorbsiya və kondensləşmə bir-birilə əlaqədar
olduğundan fiziki adsorbsiya adsorbtivin qaynama temperaturuna yaxın
və ya ondan aşağı temperaturda gedir.
Xemosorbsiya isə aşağı və yüksək temperaturda, istənilən
təzyiqdə gedə bilər.
Fiziki adsorbsiyaya aktivləşmə enerjisi lazım deyildir. Fiziki
adsorbsiyadan istifadə edərək katalizatorların quruluşunun (səthin sahəsi,
məsamələrin həcmi və radiusu) təyinində geniş istifadə olunur.
Bütün heterogen katalitik proseslər xemasorbsiyadan başlayır və
xemosorbsiya ilə nəticələnir. Hər bir konkret proses üçün katalizatorun
yüksək seçiciliyi xemosorbsiya olunmuş aralıq birləşmələrin
spesifikliyindən asılı olur. Bu spesifik forma onların kimyəvi və elektron
reaksiyayagirmə qabiliyyəti ilə əlaqədardır.
Heterogen katalizdə sadə monomolekulyar reaksiyalar üçün
aralıq qarşılıqlı təsirin əsas mərhələlərini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:
Fiziki
adsorbsiya

Xemosorbsiya

Məhsulun
fiziki adsorbsiyası

Reaksiya
məhsulunun
xemosorbsiyası
Məhsulun
desorbsiyası

Bu göstərilən ardıcıllıq müəyyən qədər şərtidir. Kimyəvi
reaksiyanın mürəkkəbliyindən asılı olaraq, bu mərhələlərin ilk və son
halından başqa aralıq mərhələlərin sayı da dəyişə bilər.
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Reaksiyanın gedişində sistemin enerji dəyişməsini qrafıki olaraq
belə göstərmək olar (şək.8.l).

E

5
2
4
q

1

2

3
I

E1
q f.r.

II

E2

q

1

III

E3
qf.m.

q3

L
q

f.r.

IV

V

VI

Şəkil 8.1. Heterogen katalizdə monomolekulyar çevrilmə
zamanı reaksiya gedişində (L) enerji dəyişməsi
I - ilk maddə; II - ilk maddənin fıziki adsorbsiyası; III - ilk maddənin
xemosorbsiyası;
IV- reaksiya məhsulunun xemosorbsiyası; V reaksiya məhsulunun fıziki adsorbsiyası; VI - reaksiya məhsulu.
1,2,3 - ilk maddənin xemosorbsiyası, çevrilməsi və reaksiya məhsulunun
desorbsiyasının aktiv kompleksləri; 4- xemosorbsiyasız katalitik
reaksiyanın aktiv kompleksi; 5- qeyri-katalitik reaksiyanın aktiv
kompleksi; E1, E2 və E3 - aktivləşmə enerjiləri; qf.i, qf.m - ilk maddənin və
məhsulun fıziki adsorbsiya istiliyi.
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Xemosorbsiya zamanı elektron sıxlığının yerdəyişməsi ilk
maddələrdə bəzi rabitələrin zəifləməsinə və ya qırılmasına gətirib çıxarır
və bərk katalizatorların səthinin atomları ilə yeni rabitələr əmələ gəlir. Bu
dəyişikliklər reaktantın aktiv kompleks əmələ gəlməsi ilə xemosorbsiya
olunmuş reaksiya məhsullarına çevrilməsinin aktivləşmə enerjisinin
azalmasına gətirib çıxarır.
Aktivləşmə enerjisi (E2) bu mərhələnin sürətini xarakterizə edir
və kimyəvi reaksiyanın növündən, reaktantın və katalizatorun təbiətindən
asılıdır. Reaksiya məhsullarının xemosorbsiyası da aktivləşmə
enerjisindən (E3) asılıdır. Reaksiya məhsullarının xemosorbsiya istiliyi
çox olduqca E3 bir o qədər çox olur.
Fiziki adsorbsiya olunmuş reaksiya məhsullarının desorbsiyası
üçün də aktivləşmə enerjisi tələb olunur. Bu aktivləşmə enerjisi fıziki
adsorbsiya istiliyinə bərabər olur və xemosorbiya istiliyindən çox az olur.
Buna görə də katalizatorun səthinın fıziki adsorbsiya olunmuş reaksiya
məhsulları ilə örtülməsi tarazlığa çox yaxın olur.
Xemosorbsiya, kimyəvi çevrilmə və desorbsiya mərhələlərinin
sürəti katalizatorun və reaksiyada iştirak edən maddələrin təbiətindən
asılı olaraq aktivləşmə enerjisinin müxtəlif qiymətləri ilə xarakterizə
olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif mərhələlərin eksponensial
əvvəlki vuruqları müxtəlifdir və yüksək energetik pikə malilk olan
mərhələ üçün ən yavaş mərhələ ola bilməz.
Burada, A molekulu B molekulu ilə qarşılıqlı əlaqədə olub AB *
kompleksini yaradır. Kompleksin əmələ gəlməsi üçün əlavə enerji tələb
olunur. Qarşılıqlı əlaqədə yaranan kompleks məhsula çevrilir. Energetik
baryeri aşmaq üçün əlavə enerji tələb olunur. Energetik baryerin
səviyyəsini azaltmaq üçün prosesi katalizator iştirakı ilə aparmaq
lazımdır, katalizatorsuz aparılan reaksiyalara nisbətən kompleksin
yaranmasına az enerji tələb olunur (E1>E1').
Beləlikiə, aktivləşmə enerjisi az olan reaksiyalar aktivləşmə
enerjisi çox olan reaksiyalara nisbətən böyük sürətlə gedirlər.
Bu göstərilən mərhələlər müəyyən qədər şərtidir. Prosesin sadə
və mürəkkəb olmasından asılı olaraq mərhələlərin sayı dəyişə bilər.
Bərk maddələrin səthində proseslərin müxtəlif olması və
mürəkkəbliyindən irəli gələrək katalizin nəzəriyyələri də çoxdur. İlk
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baxışda bu nəzəriyyələr arasında müəyyən ziddiyətlərin olması müşahidə
olunur. Lakin, bu ziddiyətlər müəyyən qədər zahiridirlər. Katalizin
nəzəriyyələri bütün katalitik prosesləri ümumi izah etməsələr də onun bu
və ya digər qanunauyğunluqlarını tam izah edirlər.
Bu bölmədə heterogen katalizin əsas nəzəriyyələri nəzərdən
keçirilir.
Katalizin nəzəriyyələri
Kataliz nəzəriyyəsinin əsası reagent ilə katalizatorun əlaqəsinin
xarakteri ilə müəyyən edilir. Hazırki katalizin əsas nəzəriyyələri
katalizatorun reaksiya mühitinə təsiri və reaksiya mühitinin katalizatora
təsirinə bölünmüşdürlər.
Katalizatorun reaksiya mühitinə təsirini öyrənməklə iki sualın
cavabı həll olunur. Birincisi - eyni bir reaksiyada müxtəlif kimyəvi
tərkibli katalizatorların müxtəlif aktivliyə malik olması, ikincisi - eyni
kimyəvi tərkibli müxtəlif üsulla hazırlanmış katalizatorların aktivliyinin
müxtəlif olması müəyyən olunub. İlk növbədə katalizatorların tərkibini
təyin etmək üçün D.İ.Mendeleyev cədvəlindəki elementlərin tutduğu
vəziyyət ilə aktivlik arasında asılılığı yaratmaq istiqamətində müəyyən
işlər aparılmışdır. Heterogen katalizdə bu məsələ çox mürəkkəbləşir,
çünki, əsas tərkibdə çox kiçik miqdarda olan qalıqlar prosesin seçiciliyini
və istiqamətini dəyişdirirlər. Kiçik miqdarda əlavə olunmuş qalıqlar
katalizatorun səthinin və həcminin kimyəvi tərkibini dəyişdirirlər. Bu
problemlərin həlli, yəni, fiziki və kimyəvi xassələrin bir-birinə təsiri
nəticəsində katalizin bəzi nəzəriyyələri müəyyən olunmuşdur.
Hal-hazırda katalizin ümumi bir nəzəriyyəsi yoxdur. Ancaq ayrıayrı prosesler üçün katalizatorların seçilməsi və qanunauyğunluqları
müəyyən olunmuşdur.
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8.1. Katalizin fiziki və kimyəvi nəzəriyyələri
Bəzi mütəxəssislər təsdiq edirlər ki, bu vaxta qədər katalizin elə
bir rəhbər nəzəriyyəsi yoxdur ki, onun əsasında kataliz prosesinin
inkişafına maraq oyansın və vaxtaşırı meydana gələn ayrı-ayrı fərziyyələr
isə katalizatorları seçmək üçün praktiki olaraq heç bir lazımi rol
oynamamışlar. Digər alimlər isə əksinə qeyd edirlər ki, nəzəri ideyalar
katalizin inkişafına geniş və ciddi stimul yaratmışlar.
Teylorun qeyd etdiyi kimi katalizin inkişafının xarakterik
xüsusiyyəti və bu elmin uğurlu olması həmişə empirik tədqiqatlarla
müəyyən olunmuşdur. Çaxır və sirkənin alınması zamanı istifadə olunan
qıcqırtma prosesi, sabun istehsalı və eterifikasiya prosesleri elə katalitik
təsirin mexanizmi haqqında ilk mülahizələr meydana gəlməzdən əvvəl
məlum olmuşdur və bu qanunauyğunluq bu günə qədər qorunub
saxlanılmışdır. Bu pratiki işlərdən sonra kataliz nəzəriyyəsi, yeni elmi
işlərin yaradıcılığı nəticəsində inkişaf etməsinə səbəb olmalı idi. Bu cür
təklif məşhur kataliz nəzəriyyəsi tərəfindən irəli sürülmüşdür.
Nisbətən bu yaxınlarda Bond metallar və onların oksidləri
üzərində hidrogenləşmə sahəsində katalizin əsas nəzəriyyəsini təklif
edərkən öz məqaləsini belə bir başlıqla başlamışdır: «Kataliz- incəsənət
və ya elm?». 2000-ci ildə Romanovskiy B.V. periodik ədəbiyyatda çıxan
məqaləsində bu suala cavab olaraq öz fikirlərlə bölüşüb.
Katalizin inkişafinı ifadə edən nəzər nöqtəsi bəzi empirik
fənlərin inkişafi və ya «özünəməxsus incəsənət» kimi ifadə olunması
istiqamətində çoxlu misallar gətirmək olar. Həqiqətən də demək olmaz
ki, onlar nəzəriyyə və ya aqnostizmin pessimist ifadə olunmasını göstərir:
bu cür nöqteyi-nəzərə bir çox alimlər nəzəriyyənin tam təmin
olunmasının göstəricisi kimi baxmalıdırlar.
Hər bir nəzəriyyə ilk növbədə müəyyən qanunauyğunluğu
göstərən yığılmış təcrübi dəlillərin ümumiləşdirilməsindən ibarətdir.
Kataliz nəzəriyyəsi katalizator iştirakı ilə prinsipcə bir-biri fərqlənən
reaksiyalar elementar aktlarının izahı və bu nəzəriyyənin təcrübənin
müəyyən mərhələsində yığılmış və sistemləşdirilmiş dəlillərlə
oxşarlığının olmasını göstərir. Belə ki, Sabatye nəzəriyyəsi və İpatyev
nəzəriyyəsi bir-birilərindən köklü surətdə fərqlənirlər və vahid sistemə
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uyğun olaraq hidrogenləşmə reaksiyası üçün - nikel katalizatoru,
dehidratasiya reaksiyası üçün - qlinozem (gil torpaq), izomerləşmə və
polimerləşmə reaksiyaları üçün alüminiumun halogenli birləşmələri təklif
olunmalıdır. Bütün nəzəriyyələrin bu ümumi hissəsini ilk növbədə
sintezlə məşğul olan kimyaçılar rəhbər tutmalıdırlar. Bundan başqa
katalizin hər bir nəzəriyyəsi bir qayda olaraq çoxlu miqdarda praktiki
dəlillərə əsaslanmalıdır ki, bu dəlillər də doğruluğun kriteriyasını ifadə
etmiş olsun, yəni nisbi doğruluqdan ibarət olmuş olsun. Bu cür nəzəriyyə
passiv ola bilməz, o mütləq aktiv olmalıdır.
Bu suala Sabatye yaxşı cavab vermişdir: «Reaksiyanın aralıq
maddələrinin əmələ gəlməsinə əsaslanan kataliz nəzəriyyəsi çoxlu
miqdarda məlum olmayan cəhətlərdən ibarətdir və o çatışmayan
cəhətləri, məsələn, fərziyyə nəticəsində alınan aralıq maddələrin çoxunu
ayırıb sistemdən çıxartmağı biz hələ öyrənməmişik. Buna baxmayaraq,
bu vahid bir nəzəriyyədir ki, onun əsasında homogen sistemdə kataliz
hadisəsini izah etmək olur və onun müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki,
ondan bütün hallarda istifadə etmək olar».
8.1.1. Kataliz nəzəriyyəsinin xüsusiyyətləri və onun başqa
kimya nəzəriyyələrində yeri
Bir tərəfdən katalitik işlərin praktiki inkişaf sürəti ilə, digər
tərəfdən kataliz nəzəriyyəsinin inkişaf sürəti arasındakı fərq
katalizatorları seçmək üçün təkcə iqtisadi maraq yox, həm də praktiki
məsələləri həll etmək üçün bütün qüvvələri səfərbər etməkdən ibarətdir.
Aydındır ki, burada başqa səbəblər də böyük rol oynamışdır. Məsələn,
katalitik hadisələri hərtərəfli və düzgün izah edən bu cür nəzəriyyənin
yaranmasının çətin olmasıdır. Yalnız bu cür ümumi nəzəriyyə katalizin
bütün (heç olmasa əsas) faktorlarını nəzərə almış olsun və müxtəlif
kimya sahəsində praktiki məsələləri həll etmək üçün yararlı olsun.
Aydındır ki, son 150 ildə kataliz tarixində hələ ümumi nəzəriyyənin
yaranmaması bu vəziyyəti izah edir, buna baxmayaraq, katalizin bu və ya
digər konkret tərəfini izah edən çoxlu nəzəriyyələr təklif olunmuşdur.
Katalizin ümumi və universal nəzəriyyəsini yaratmaq üçün hansı
çətinliklərin olması sualı böyük maraq doğurur. Burada qeyd etmək
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lazımdır ki, katalizin ümumi və universal nəzəriyyəsi təkcə bütün
katalizator növlərinə aid olan nəzəriyyənin yox, həm də, imkan daxilində
bütün elementar aktların kompleks cisimlərini və hadisələrini əhatə edən
nəzəriyyənin olmasından irəli gəlir.
Katalizin fıziki nəzəriyyəsinin tarixi əsasən adsorbsiya və sülb
kütlənin elektrik xassələrinin müxtəlif göstəricilərinə əsaslanmışdır ki,
burada mürəkkəb kompleks hadisələri ifadə edən mürəkkəb nəzəriyyənin
yaranmasının canlı şahidi oluruq. Amma katalizin adsorbsiya nəzəriyyəsi
inkişafsız deyildir. Sülb maddənin katalitik fəaliyyətinin artmasının onun
səthinin artması ilə əlaqədar olması dəfələrlə təsdiq olunmuşdur. Yüksək
dispersli katalizatorları almaq üçün və onun əsasında lazımi praktiki
təkliflər sistemini vermək üçün bu işlərin böyük rolu olmuşdur. Bununla
belə, bu nəzəriyyə birtərəflidir, belə ki, çoxtərəfli katalitik hadisənin
yalnız bir tərəfini izah edir.
Uzun müddət bir-birindən asılı olmayaraq fıziki nəzəriyyə ilə
yanaşı, kimyəvi nəzəriyyə də inkişaf etmişdir ki, onun da əsas məqsədi
katalizi stexiometrik qanunlara tabe etməkdən ibarətdir. Kimyəvi
reaksiyaların müxtəlifliyinə uyğun olaraq kimyəvi nəzəriyyələr də
müxtəlifdir, amma onların hamısında ilk maddələrin katalizatoru ilə qeyri
stabil aralıq maddələrin əmələ gəlməsini və əmələ gəlmiş aralıq
maddələrin həmin reaksiya prosesində parçalanmasını təsdiq edir.
Stexiometrik qanunların doğruluğuna əsaslanaraq kataliz
prosesinin birbaşa əksinə olaraq ilk növbədə aralıq maddələrin
nəzəriyyəsi meydana gəlmişdir. Reaksiyaya girən maddənin rolu aydın
olan halda A reagenti ilə K katalizatoru arasında yeni birləşmənin əmələ
gəlməsi baş verir:
A  K  AK;
AK  B  AB  K ,
bütün proses adi kimyəvi reaksiyaya çevrilir və elə bil ki, kataliz üçün
heç bir yer qalmamışdır, Buna görə də 1837-ci ildə Libex Kamera üsulu
ilə sulfat turşusunun alınması reaksiyanın katalitik reaksiya olduğunu
təkzib etmişdir.
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8.1.2.Sabatye və İpatyevin kimyəvi nəzəriyyələri
Üzvi kimyada heterogen katalizin böyük əhəmiyyətinə və
perspektivlərinə hələ Sabatye və İpatyevin ilk işlərində diqqət
yetirilmişdir. Katalizin qəribə seçiciliyə malik olması istiqamətində çoxlu
faktların aşkar olması heç bir yolla fıziki nəzəriyyə çərçivəsinə daxil ola
bilmir. Eyni səthə malik olan sülb katalizatorların kimyəvi təbiətlərinin
müxtəlif olması tam müxtəlif nəticələrə gətirib çıxara bilər, məsələn,
A12 O3
CH 3CH 2OH 
 CH 2  CH 2  H 2O
Fe
CH 3CH 2OH 
 CH 3CHO  H 2 .

Təcrübi katalizdə bu müddəanı təsdiq edən çoxlu sübutlar
tapmaq olar. Sonralar Sabatye və İpatyev «dehidrogenləşdirici» və
«dehidratasiyaedici» katalizatorların seçilməsinin və istifadə olunmasının
qiymətləndirilməsində də bəzi dəyişikliklərin olmasına baxmayaraq bu
alimlər eksperimental işlərə əsaslanaraq sülb katalizatorun kimyəvi
təbiətinin rolunun böyük olmasını göstərmişdirlər. Bir-birilərindən asılı
olmayaraq həm İpatye, həm də Sabatye bu nəticələrə əsaslanaraq
katalizin yalnız fıziki izahının yox, həm də, kimyəvi izahının vacib
olduğunu göstərmişdirlər. Bundan başqa Sabatye və İpatyev bu və ya
digər kimyəvi agentlərin iştirakı ilə aralıq maddələrin əmələ gəlməsi
nəzəriyyəsini sistematik göstərən məktəbin ilk nümayəndələri
olmuşdurlar.
Sabatye sistematik olaraq katalizə öz baxışını məşhur “üzvi
kimyada kataliz” monoqrafıyasında izah etmişdir. Bu izahat ilk növbədə
fıziki nəzəriyyənin tənqidindən başlayır: “katalizatorların spesifikası,
onun çox yaxşı müxtəlif təsiri haqqında fiziki nəzəriyyə az da olsa heç bir
məlumat vermir”. Bundan başqa, “fıziki nəzəriyyə homogen sistemdə
katalitik hadisənin olmasını nəzərdən keçirmir və çoxlu miqdarda
müxtəlif növ katalizatorlar arasında heç bir fərqin olmamasını təsəvvür
edir”.
Sonra isə Sabatye öz fikrini davam etdirərək «kataliz üçün ilk
növbədə davamlı olmayan aralıq birləşmələrin əmələ gəlməsinin xüsusi
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əhəmiyyət kəsb etməsini və onların reaksiyanın birinci mərhələsində
iştirak
etməsini,
reaksiyanın
istiqamətləndirilməsini
və
sürətləndirilməsini» göstərmişdir.
Sabatye əsasən hidrogenləşmə və dehidrogenləşmə reaksiyaları
üzərində dayanmışdır. Bu reaksiyalarda aralıq metal hidridlərinin əmələ
gəlməsini izah etmişdir:

H 2  2Ni  Ni2 H 2  NiH 2  Ni
Ni2 H 2  C2 H 4  2Ni  C2 H6
Dehidrogenləşmə reaksiyası da bu cür gedir, amma əks
istiqamətdə. Sabatyeyə platin və palladium katalizatorlarının iştirakı ilə
uyğun Pd3H2 və PtnHn hidridlərinin əmələ gəlməsini göstərmişdir.
Sabatye nəzəriyyəsinin qısaca olaraq əsas müddəaları bunlardır.
İpatyev nəzəriyyəsi ilə Sabatye nəzəriyyəsi arasında çoxlu
ümumilik vardır. Baxmayaraq ki, hər iki alim qeyri-stabil aralıq
maddələrin əmələ gəlməsini qəbul edirlər, onlar bir-birlərinə qarşı əks
mövqe tuturlar.
Bu iki alimin əks mövqelərini və onların nəzəri izahının
xarakterinə təsirini nəzərdən keçirək. Sabatyenin tədqiqatlarının əsas
mahiyyəti nikel katalizatoru üzərində mümkün olan bütün hidrogenləşmə
reaksiyalarını nəzərdən keçirtməkdən ibarətdir.
Ni
A  H 2 
 AH 2

Sabatye dehidrogenləşmə reaksiyalarını əks reaksiya olan
hidrogenləşmə reaksiyaları ilə əlaqədar olaraq aparmışdır. Bu cür
tədqiqat istiqaməti üçün Sabatye hidrogenləşmə reaksiyaları üçün
aşağıdakı izahatın təbii olduğunu göstərmişdir:

2Ni  H 2  Ni2 H 2
A  Ni2 H 2  AH 2  2Ni
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İpatyevin
müxtəlif
işlərinin
əsasını
isə
spirtlərin
dehidrogenləşməsi və dehidratasiya reaksiyaları təşkil etmişdir.
Hidrogenləşmə reaksiyasını İpatye nisbətən gec öyrənməyə başlamışdır
və proses kimi dehidrogenləşmə prosesini hidrogenləşmə prosesinin əksi
kimi götürmüşdür. Çox güman ki, İpatyevin nəzəriyyəsinin ziddiyyətli
olmasının səbəbi bundan ibarət olmuşdur. Dehidrogenləşmə prosesinin
onun tərəfindən öyrənilməsini oksidləşmə prosesi kimi qəbul etmiş,
metal və suyun təsirindən metal oksidlərinin əmələ gəlməsini
göstərmişdir:
Me  H 2O  MeO  H 2

C2 H 5OH  MeO  CH 3CHO  H 2O  Me
Bu zaman sistemdə su qarışıq kimi spirtin tərkibində, havanın
nəmliyində və sairədə ola bilər.
İpatyev qeyd etmişdir ki, «Mənim fərziyyəmdə əsas əhəmiyyəti
su təşkil edir və onun iştirakı olmadan reaksiya gedə bilməz».
İpatyev öz fərziyyəsini yoxlamaq üçün katalizator kimi metallar
əvəzinə «aldehidin parçalanma məhsullarından» istifadə etmişdir. O,
müəyyən etmişdir ki, bu birləşmələrin çoxu hidrogenləşmə və
dehidrogenləşmə reaksiyaları üçün katalizator rolunu oynamışlar.
Bunlara əsaslanaraq İpatyev belə bir nəticəyə gəlmişdir ki,
dehidrogenləşmə reaksiyası üçün katalizator kimi hər bir metal (və ya
onun oksidi) ola bilər ki, o da su iştirakı ilə oksidləşərək hidrogeni ayırır.
Bu zaman əmələ gəlmiş aralıq metal oksidi nə qədər az davamlı olsa, bu
metal bir o qədər aktiv olar. Demək lazımdır ki, alınmış nəticələr
İpatyevin təcrübi kataliz sahəsində bir sıra vacib kəşflərinin ixtirasına
səbəb olmuşdur.
Əksər hallarda, İpatyev katalizə istilik enerjisinin kimyəvi
enerjiyə çevrilməsi kimi baxmışdır. Bununla da o istilik impulsunun
vacib olmasını və katalitik reaksiyaların aşağı temperaturda getməsi üçün
imkan yaranmasını göstərmişdir. Maraqlıdır ki, İpatyev nəzəriyyəsinin bu
bəndində müəyyən dərəcədə aqqravasiya nəzəriyyəsinin başlanğıcını
qoymuşdur. İpatyev deyir ki, «kataliz hadisəsini izah etmək üçün
katalizator təkçə istilik enerjisinin kimyəvi enerjiyə çevrilməsi ilə
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kifayətlənməməlidir,
eyni
zamanda
katalitik
proseslərdə
termodinamikanın qanunlarını tətbiq etmək istiqamətində səy göstərmək
lazımdır».
Sonra isə, İpatyev katalizatora «Multiaktor» və ya reaksiyanın
ədədi artması kimi baxmışdır. «Katalizator ilə reagent arasında aralıq
reaksiya gedə bilər. Amma, biz bilirik ki, çoxlu reaksiyalar katalizatorsuz
getmirlər, digər tərəfdən bu reaksiyalar katalizatorsuz başqa istiqamətdə
gedirlər, hətta, bu reaksiyaları eyni bir temperaturda bir dəfə katalizator
iştirakı ilə, digər dəfə isə katalizatorsuz apardıqda, bu reaksiyalar
müxtəlif istiqamətlərdə gedirlər». Bunu İpatyev etilenin polimerləşmə
reaksiyası nümunəsində çox aydın sübut etmişdir.
İpatyev nəzəriyyəsinin qısa məzmunu belədir. Çox asan qeyd
etmək olar ki, İpatyev nəzəriyyəsi Sabatye nəzəriyyəsindən fərqlənir.
Amma qeyd etmək lazımdır ki, bu nəzəriyyələr bir-birlərini
tamamlayırlar. Reagentlərin katalizator ilə qeyri stabil aralıq
birləşmələrinin əmələ gəlməsini, başqa sözlə, katalizin stexiometrik
qanuna tabe olmasını göstərir.
1901-1903-cü illərdə təklif olunmuş və XX əsrin ilk 25 ilinə
qədər inkişaf etmiş İpatyev və Sabatye nəzəriyyələrinin layiqli olması
aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Bu nəzəriyyələr heterogen katalizi təkcə fiziki nəzəriyyə,
yəni adsorbsiya nəzəriyyəsi ilə izah etməyə qadir deyildir;
2. Onlar göstərmişlər ki, üzvi birləşmələrin heterogen
katalizində əsas faktor katalizatorun seçiciliyi sayılır və bu
faktor katalizatorların və reagentlərin təbiətindən asılıdır.
Beləliklə, üzvi reaksiyalara tətbiq olunan katalizin
kimyəvi tərəfi müəyyənedici sayılmalıdır;
3. Bu nəzəriyyələrdə olan bir sıra müddəalar müasir nəzəri
işlərdə öz inkişafını tapmışdır. Sabatyenin uyğunluq
katalizi və reaksiyanın oyanması zəncirvari- radikal
reaksiyalarında öz əksini tapmışdır. Multiaktorlar
haqqında İpatyevin ideyası çoxlu sonrakı işlərdə, xüsusən
müasir katalitik polimerləşmə nəzəriyyəsində öz inkişafını
tapmışdır. Səthdə oksidləşmə - reduksiya proseslərinin
ideyası əksər müasir nəzəriyyələrdə inkişaf etdirilmişdir;
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4. Prinsipcə bu nəzəriyyələr katalizatorların reagentlərlə
reaksiyası zamanı qeyri-stabil aralıq maddələrin əmələ
gəlməsi, onların heterogen katalizdə tətbiqinə gətirib
çıxarır. Baxmayaraq ki, bu alimlər aralıq maddələrin
əmələ gəlməsini düzgün xarakterizə etmişlər və bu aralıq
maddələri müəyyən birləşmələrin keyfiyyətinə və ya
doltonidlərə bölünməsini göstərmişlər;
5. Nəhayət, bu nəzəriyyələr ilk dəfə üzvi heterogen
reaksiyaların çoxlu eksperimental dəlilləri vasitəsilə
ümumiləşdirilmiş və çoxlu miqdarda pərakəndə yayılmış
katalizatorlar təsir növünə görə və onların nisbi aktivliyinə
görə sistemləşdirilmişdir.
Buna görə də İpatyev və Sabatye nəzəriyyələri uzun müddət
kataliz işlərində əsas yer tutmuşdur.
Bu yaxınlarda Qudri Sabatye nəzəriyyəsi haqqında belə
demişdir. «Sabatye öz nəzəriyyəsini mayak ilə tutuşdurur, onun şüaları
isə yeni nəzəriyyələr əmələ gəldikcə sönməyə başlayır. Məncə hələ bu
şüa sönməmişdir. Mənə görə, birinci, katalizator təkcə reaksiyada iştirak
etmir, o həm də, əsas reagent sayılır; ikinci, kataliz kimya elminin bir
bölməsidir ki, bu da reaksiya şəraitində davamlı olmayan müəyyən və
məhdud birləşmələrdən ibarətdir».
Bu cür xarakteristikanın birtərəfli olmasına baxmayaraq, qeyristabil aralıq birləşmələr nəzəriyyəsinin prizmasından keçdikdə bu şüa
sınır, dəyişir, amma tamam yox olmur, çünki, qeyri-stabil aralıq
maddələrin əmələ gəlməsi ideyası artıq 100 ildir ki sübut olunur.
Müəyyən, yəni, doltonid tipli aralıq birləşmələrin əmələ
gəlməsini fərz edən kimyəvi nəzəriyyə sonradan rədd edilmişdir. Amma
heterogen kataliz prosesləri arasındakı kimyəvi təsir ideyası yox olmayıb
və heç vaxt yox olmayacaqdır, belə ki, o kataliz prosesinin zərif
seçiciliyini ifadə edən həqiqətin əsas tərəfini əks etdirir.
Kimyəvi nəzəriyyənin ardınca və hətta onunla paralel katalizin
bütün cəhətlərini ifadə edən yeni nəzəriyyələr meydana gəlmişdir.
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8.1.3. Xemosorbsiya haqqında əsas müddəaların işlənib
hazırlanması. Katalizin kimyəvi və fiziki nəzəriyyələrinin birləşdirilməsi
Təmiz fiziki nəzəriyyə və təmiz kimyəvi nəzəriyyə arasında
uzun müddət davam edən xronoloji sərhəddin olmamasını söyləmək
mümkün deyildir, çünki, bu nəzəriyyələr demək olar ki, paralel inkişaf
etmişdir. 1830-1920-ci illərə heterogen katalizin fiziki nəzəriyyəsi, 18501930-cu illərə homogen katalizin kimyəvi nəzəriyyəsi, heterogen
katalizin kimyəvi nəzəriyyəsinin istifadə olunması isə 1901-1930-cu
illərə təsadüf edir.
Katalizin fiziki kimyəvi tərəfləri ilə əlaqədar olan işlərin
xarakteri haqqında danışmaqdan əvvəl onun təkcə tarixi tərəfini yox, həm
də, onun metodoloji marağını nəzərə almaq lazımdır.
Aydındır ki, köhnə nəzəriyyələrin yenisi ilə əvəz olunması təkcə
köhnə nəzəriyyələrin yarandığı gündən çoxlu çatışmayan cəhətlərin
olması ilə yox, həm də, onların yeni açılmış faktların çoxuna cavab
verməsi ilə fərqlənirlər. Katalizin təmiz fiziki və təmiz kimyəvi
nəzəriyyələri sahəsində həmin dəyişiklər baş vermişdir. Lakin, verilmiş
nəzəriyyələr faktlar və təcrübə dəlillərinə qarşı eyni qiymətləndirirlərmi?
Bütün fıziki nəzəriyyələrdən adsorbsiya nəzəriyyəsi böyük
maraq oyadır. Amma, bu nəzəriyyədə həqiqətən bir faktor kateqoriyasını,
yəni, sülb maddənin səthinə adsorbsiya olunmuş reagentlərin
aktivləşməsini və onun nəticəsində reaksiyanın sürətlənməsini ifadə edir.
Beləliklə, bu nəzəriyyəni həqiqi nəzəriyyə saymaq üçün katalizin Ostvald
konsepsiyasını, yəni, reaksiyanın yavaş sürətlə gedən mərhələsinin
sürətlənməsini qəbul etməkdən ibarət olmalıdır.
Katalizin müasir konsepsiyası katalizatorlara təkcə reaksiyanı
sürətləndirən agent kimi yox, həm də, kimyəvi təbiətindən və fiziki
halından asılı olaraq eyni bir ilk maddədən kifayətcə müxtəlif maddələrin
əmələ gəlməsi, istiqamətində getməsinə gətirib çıxartmaqdan ibarətdir.
Əvvəlcədən məlum olan fiziki və kimyəvi nəzəriyyələrin
əvəzinə yeni nəzəriyyələrin işlənib-hazırlanması üçün tədqiqatçılar
qarşısında duran əsas problem heterogen katalizdə seçiciliyin düzgün
izah olması problemidir. Yeni nəzəriyyənin tam həlli bu və ya digər
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yolla kimyəvi reaksiya zamanı səthin iştirakının vacib olub olmamasını
izah etməkdən ibarətdir.
8.2. Aktiv adsorbsiya nəzəriyyəsi
Tədqiqatçıların qarşısında fiziki və kimyəvi nəzəriyyə əvəzində
yeni heterogen katalizdə seçicilik nəzəriyyəsini yaratmaq məqsədi
durmuşdur. Bu məsələlərin həlli üçün kimyəvi proseslerdə səthin
iştirakını bilmək lazımdır.
Bu məsələ ilk dəfə 1888-ci ildə Tomson tərəfindən öyrənilmiş
və göstərilmişdir ki, faza sərhəddində kimyəvi tarazlıq həcmdəki
tarazlıqdan fərqlənə bilər. Lakin, bu fikir təcrübi dəlillər tərəfindən təsdiq
olunmadığından əsrin dörddə biri qədər öyrənilməmiş qaldı.
XX əsrin 20-ci illərində Ridil katalitik reaksiyaların kinetikasını
maye - qaz sərhəddinin səthində öyrənir. Sonralar bu bərk katalizator
üzərində heterogen reaksiyaların izahı üçün əsas oldu. Səthin xassələrini
öyrənməklə paralel olaraq, adsorbsiya prosesi Ləngmür tərəfindən
öyrənilməyə başlanılmışdır. Birtərəfli olaraq fiziki anlayış fiziki - kimya
ilə əvəz olunur və prosesin özünə kimyəvi hadisə kimi baxılmağa
başlanılır. Ləngmür 1912-ci ildə volframın səthində hidrogen örtüyünün
yaranmasını müşahidə etmişdir. Bu təbəqə vakuumda qızdırıldıqda
parçalanır və şüşənin səthində monomolekulyar təbəqəyə keçir. Qaz
fazadakı oksigen ilə birləşərək su əmələ gətirir.
H H  O2  H 2O
| |

şüşə
Ləngmür sonralar müəyyən etmişdir ki, oksigen volframın
səthində adsorbsiya olunan monoatomlar əmələ gətirir, metal ilə oksigen
arasında kimyəvi əlaqə olur.
Bərk səthdə adsorbsiya temperatur və təzyiqdən asılıdır.
Adsorbsiyanın izotermi emprik olaraq Freyndlix tənliyi ilə ifadə olunur.

212

Fəsil VIII
1
x
x
1
n
 ap və ya g  ga  gP
m
m
n
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Bu tənlik göstərir ki, yüksək təzyiqdə maddələr istənilən
miqdarda adsorbsiya oluna bilər ki, bu da təcrübəyə zid idi.
Ləngmür göstərmişdir ki, adsorbsiyanın doyma həddi monolay
yaranana qədərdir. Bununla yanaşı adsorbsiyaya fasiləsiz dinamiki proses
kimi baxmışdır, yəni səthdə adsorbsiya olunmuş maddənin
kondensasiyası və eyni zamanda səthdən buxarlanması olur. Buna
əsaslanaraq adsorbsiya izotermi üçün yeni tənlik çıxarmışdır:
p 1 p


x ab b

və ya x 

abp
1  ap

(8.2)

Aşağı təzyiqdə adsorbsiya olunmuş maddənin miqdarı təzyiqlə
mütənasibdir x = abp. Yüksək təzyiqdə isə X sabit qalır və adsorbsiya
təzyiqdən asılı olmur.
Qeyd etmək lazımdır ki, Ləngmür tənliyində çatışmamazlıq
vardır. Ləngmür adsorbsiya olunan səthi tam monomolekulyar qəbul
etmişdir. Bu da təcrübə dəlillərinə ziddir. O qəbul etmişdir ki, adsorbsiya
olunmuş molekullar arasında dəfetmə qüvvələri vardır, cəzb etmə
qüvvələri yoxdur.
Ləngmür adsorbsiya mexanizmini müəyyən qədər sadələşdirmiş,
buna kondensləşmə və buxarlanma kimi baxmışdır. Məlumdur ki,
adsorbsiya, diffuziya, bərk məhlulun əmələ gəlməsi, və desorbsiya bəzən
çətinləşir.
Məsələnin izahı üçün Ləngmürün tədqiqatlarında göstərilən
xemosorbsiya hadisəsinə kimyəvi reaksiyanın bir növü kimi baxılmalıdır.
XX əsrin əvvələrində yeni təcrübə dəlilləri nə köhnə adsorbsiya
nəzəriyyəsi və nə də yeni məlum Ləngmür qanunauyğunluğu ilə izah
olunurdu.
1931-ci ildə Teylorun yeni yaratdığı nəzəriyyəsi bütün
adsorbsiya növlərini əhatə edən yeni ümumiləşdirici nəzəriyə adlandırılır:
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1. adsorbsiyanın çox böyük sürətə malik olması düz deyildir:
həqiqətən də adsorbsiyanın sürəti az ola bilər və ölçülə
biləndir;
2. hər bir adsorbsiya prosesi üçün öz sürəti labüddür və
temperaturdan, təzyiqdən, qatılıq və səthin təbiətindən asılıdır;
3. adsorbsiya prosesində də eyni ilə kimyəvi reaksiya üçün
aktivləşmə enerjisi mütləq lazımdır;
4. iki atomlu X2 molekulunun S səthində adsorbsiyası üçün

S  X2  S  X2 
xarakterik olaraq istilik və aktivləşmə enerjisi az, onda

S  X2  X  S  X
prosesi üçün isə xarakterik olaraq yüksək aktivləşmə enerjisi
olmalıdır;
5. yüksək aktivləşmə enerjisi üçün adsorbsiya sürəti
temperaturdan asılıdır və ola bilər çox yüksək olsun;
6. yüksək aktivləşmə enerjili adsorbsiyanın sürəti aktivləşmə
enerjisindən başqa S(X2)-nin qatılığından asılıdır, beləliklə,
aktivləşmə adsorbsiya Van-der-Vaals qüvvələrinin və ya fiziki
adsorbsiya qüvvələrinin hesabına olur;
7. aşağı temperaturda ancaq fıziki adsorbsiya olur. Buna görə
adsorbsiya istiliyinin temperatur ilə dəyişməsi adsorbsiyanın
bu növü üçün xarakterik olacaqdır. İstilik kəmiyyəti çox
olmayacaqdır. Yüksək temperaturlarda, aktiv adsorbsiya olan
halda istiliyin temperaturdan asılılığı başqa cür olacaqdır. Bir
qayda olaraq istilik kəmiyyəti çox olacaqdır;


Q

8. sadəcə desorbsiya sürəti e RT kəmiyyəti ilə mütənasibdir.
Burada Q-adsorbsiya istiliyidir.
Fiziki adsorbsiya üçün bu düz deyildir. Aktiv adsorbsiya olan
halda desorbsiya sürəti e E Q RT kəmiyyəti ilə mütənasib olur;
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9. ancaq «yüksək aktivləşmə enerjisinə malik olan kəmiyyətlərin
katalitik proseslərdə əhəmiyyəti vardır». Aktiv adsorbsiya
nəzəriyyənin yaranması ixtisasçılar arasında böyük maraq
yaratdı. Bir tərəfdən adsorbsiya zamanı əvvəllər izah
olunmayan «anomaliya» izah olunurdu. Məsələn O2 kömürün
səthində adsorbsiyası - I80°C Q = 3,75 kkal/mol və 0°C-də Q
= 80 kkal/mol olduğu müəyyən olunurdu. Birinci hal fıziki,
ikinci hal isə aktiv adsorbsiya olunmasından irəli gəlir.
Teylor nəzəriyyəsinin əsas mahiyyəti adsorbsiyanın mühüm
kriteriyası - aktivləşmə enerjisidir. İlk dəfə Teylor tərəfindən nəzərə
alınmuş aktivləşmə adsorbsiya nəzəriyyəsi adsorbsiya prosesləri üçün
«ümumi nəzəriyyə» kimi qəbul olunmadı. Eyni zamanda adsorbsiya
sürəti və aktiviəşmə enerjisi müxtəlif növ adsorbsiya prosesləri arasında
ümumi kriteriya kimi qəbul oluna bilmədi. Buna baxmayaraq, bu
nəzəriyyə kataliz tarixində böyük rol oynamışdır:
I.
Bu nəzəriyyə göstərmişdir ki, adsorbsiya prosesi o vaxt mövcud
ola bilər ki, onun həyata keçirilməsi üçün aktivləşmə enerjisi
olsun.
II.
Ləngmür nəzəriyyəsindən sonra bu nəzəriyyə adsorbsiya
prosesində valent gücünün iştirakı ideyasını sonradan inkişaf
etdirdi və ilk dəfə kimyəvi rabitənin qırılmasının baş verməsini
daha dəqiq göstərdi ki, bu da katalizin əsalarını öyrənmək üçün
geniş imkanlar açdı.
III.
Bu nəzəriyyə adsorbsiya zamanı enerjinin dəyişməsinin, yəni,
katalizatorun sürətləndirici təsiri ilə əlaqədar olan adsorbsiya və
desorbsiya istiliyinin öyrənilməsinin zəruri olmasına diqqət
yetirməyin vacibliyini müəyyən etdi;
IV.
Nəhayət, Teylor nəzəriyyəsi böyük əhəmiyyət kəsb edən yeni
tədqiqatların aparılması imkanını yaratdı.
8.3. Aktiv mərkəzlər nəzəriyyəsi
Aktiv mərkəzlər nəzəriyyəsi aktivləşmə adsorbsiya nəzəriyyəsi
kimi adsorbsiya nəzəriyyəsinin sonrakı tam inkişafını təşkil edir. Bu
nəzəriyyənin əsası XX əsrin ortalarında Teylor tərəfindən qoyulmuşdur.
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Aktiv mərkəzlər nəzəriyyəsinin yaranması üçün çoxlu əsaslar
var idi. Artıq yuxarıda göstərmişdik ki, XX əsrin əvvəllərində Ləngmür
ilə paralel işləmiş çoxlu sayda müəlliflər belə bir nəticəyə gəlmişdirlər ki,
adətən adsorbent kimi istifadə olunan sülb maddənin eynicinsli səthi,
praktiki olaraq, mövcud deyildir. Ləngmür isə eyni zamanda sülb və
maye səthlərdə adsorbsiyanı öyrənən zaman belə bir qərara gəlmişdir ki,
hər bir adsorbsiya olunan səth, kimyəvi rabitənin potensial gücünə malik
olan eynicinsli özəklər sistemindən ibarətdir. Səthin eynicinsli olmaması
nəticəsində adsorbsiya xarakterinin dəyişməsinə səbəb olan müxətlif
faktorların təsiri Ləngmürə belə bir nəticə çıxartmaq imkan verir ki, bu
səthlər energetik cəhətdən eynicinsli deyildirlər.
Katalitik səthin xarakterinin eynicinsli olmamasına aşağıdakı
faktorlar misal ola bilər. Piz, Bob və Teylor müəyyən etmişdirlər ki,
katalizatorlar adi temperaturdan fərqli, nisbətən yüksək temperaturda
hazırlandıqda onun mikrokristallik quruluşu dəyişir, bu da katalizatorun
aktivliyini kəskin sürətdə dəyişdirir. Bu halda aktivliyin itməsi təkcə
katalizator hissəciklərinin bitişməsi nəticəsində onun ümumi səthinin
azalması ilə yox, həm də mikrokristalik quruluşun düzgün olmaması
nəticəsində müəyyən itkinin olması ilə izah olunur. Teylor sonradan
müəyyən etmişdir ki, hidrogenin nikel üzərində adsorbsiya olunan
miqdarının temperatur və təzyiqdən asılılığı nikelin səthinin müxtəlif
sahələrdə müxtəlif olması və hidrogenin nikelin səthində tutulma
qabiliyyətinin fərqlənməsi o fikrə gətirib çıxarır ki, bu səthin müxtəlif
sahələrində «müxtəlif valentliyin» mövcud olmasıdır.
Ridil və başqa tədqiqatçılar müəyyən etmişdirlər ki, eyni bir
səthdə eyni bir reagentin iki və hətta üç xemosorbsiya növü ola bilər. Bu,
keyfiyyətcə müxtəlif səthlərdə xemosorbsiyanın mümkünlüyünü göstərir.
Müəyyən olunmuşdur ki, katalitik reaksiyalarda katalizatorun
səthinə adsorbsiya olunmuş molekulların yalnız az miqdarı qarşılıqlı
əlaqəyə girir. Bu onu göstərir ki, az miqdarda katalizatoru zəhərləyən
maddələrin əlavə olunması reaksiyanın tamamilə dayanmasına gətirib
çıxarır və adsorbsiya prosesinin azalması müşahidə olunmur. Bu,
katalizatorun səthində az miqdarda xüsusi aktiv sahələrin olmasını
göstərir. Məsələn, Ridil müəyyən etmişdir ki, etilenin hidrogenləşməsi
reaksiyası üçün yalnız 0,01% Ni səthinin olması kifayətdir.
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Bu və digər dəlillər əsasında Teylor bir müddəa irəli sürmüşdür.
Bu müddəaya əsasən adsorbentin tam səthini xüsusi halda və ya
katalizatorun aktivliyindən asılı olaraq iki və bir neçə hissəyə bölmək
lazımdır. Kataliz prosesi üçün ən aktiv hissə böyük rol oynayır ki, bu da
ümumi səthin kiçik bir faizini təşkil edir. Bu aktiv hissə «faydalı» hissə
adlanır. Verilmiş halda istifadə olunan termin Teylorun təklif etdiyi
müddəanı xarakterizə edir və aktiv mərkəzlər nəzəriyyəsinin əsasını
təşkil edir.
Teylor öz nöqteyi-nəzərini konkretləşdirərək, bu müddəanı
çoxlu müəlliflərin baxışı ilə əlaqələndirərək səthin həmcins olmadığını
göstərmişdir. O, ehtimal etmişdir ki, səthin ən aktiv hissəsi, məsələn,
nikel üçün pik şəklində olan ən az qarşılıqlı yüklənmiş atomlar olur:

|

|

 Ni 
|

|

 Ni  Ni 
|

|

|

 Ni  Ni  Ni  Ni  Ni 
|

|

|

|

 Ni  Ni  Ni  Ni  Ni 
|

|

|

|

|

Teylor pikləri «aktiv nöqtələr» və yaxud «aktiv mərkəzlər» adını
almışdır. Nəzərə alsaq ki, Teylor müddəası bəzi məsələləri kifayət qədər
aydın izah edir, eyni zamanda kataliz prosesinin mövcudluğunu dəqiq
dərk etmək üçün katalizatorun aktivliyinin dəyişməsi, müxtəlif üsullarla
onların hazırlanması və xüsusən az miqdarda katalizatoru zəhərləyən
maddələrin təsirini çox yaxşı izah etmiş və eləcə də az miqdarda olması
ilə aktivliyin artması aktiv mərkəzlər nəzəriyyəsinə böyük maraq
doğurmuşdur. Köhnə nəzəriyyələrin bu və ya digər müddəalarını qəbul
etməyən nəzəriyyələrdən fərqli olaraq bu yeni nəzəriyyə xemosorbsiya
nəzəriyyəsinin inkişafında heç bir prinsipi inkar etməmişdir. Bu
nəzəriyyə aktivləşmiş adsorbsiya nəzəriyyəsi ilə birlikdə Ləngmür
tədqiqatlarının nəticələrini tamamlamışdır.
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Aktiv mərkəzlər nəzəriyyəsinin əsas prinsipi müəyyən müddət
yalnız bəzi tədqiqatçılar tərəfındən şübhə ilə qarşılanırdı. Əksinə, onun
çoxlu sayda tərəfdarları var idi və fiziki adsorbsiya hadisəsini izah etmək
üçün də öz tətbiqini tapmışdır. Amma bu prinsipin konkret şərhi müxtəlif
və rəngarəng olmuşdur. Bu şərh bəzən müxtəlif konsepsiyaların və
nəzəriyyələrin yaranmasına səbəb olaraq aktiv mərkəzlərin təbiətini
müxtəlif şəkildə müəyyən etmişdir.
Teylorun nəzəriyyəsi dərc edildikdən (1928-ci ilin əvvəllərində)
az sonra İoffe ehtimal etmişdir ki, katalizator səthinin aktiv yeri əvəzinə
yaxşı olardı ki, pikləri yox, molekulda olan «möhkəmliyi 500 dəfə aşağı
salan» çatların və çökəklərin olması qəbul olunsun. İoffe demişdir ki,
«çatlarda dissosiasiya işi bir neçə dəfə aşağı olur». Bu fikri hələ o vaxt
Frenkel qəbul etmişdir. Sonralar Denisov bunu əsaslandıraraq «çökək
nəzəriyyəsi» ilə çıxış etmişdir.
De-Bur hesab edir ki, çökək Van-der-Vaals adsorbsiyası üçün
aktiv mərkəzləri təşkil edirlər, «xemosorbsiya üçün isə aktiv mərkəzləri»
qabırğa və kristalların bucaqları, kristalların bir sıra nahiyələri, üst səthdə
qəfəsənin pozulma yeri və xüsusən ayrı-ayrı kristalik nahiyələrinin
artmasını saxlayan sahələrində» mövcuddur. Bununla aktiv mərkəzlər
haqqındakı müxtəlif fikirlər məhdudlaşmır. Balandinə görə, katalitik
aktiv mərkəzlər dedikdə katalitik qəfəsələrin (bəzən də deformasiya
olunmuş qəfəsələrin) reagent molekulaları ilə kontaktı nəticəsində
katalizator səthi ilə molekulaların struktur və energetik uyğunluluqları
səbəbindən multiplet kompleksi (katalitik funksional qrup) əmələ gəlir.
Kobozevə görə, aktiv mərkəzlər, əksinə, kristalik fonnaya qədərki şəkildə
ifadə olunmalıdır ki, bu da adsorbsiya qüvvəsi vasitəsilə katalizatorun
səthində tutulub saxlanılan atomlar birliyindən ibarətdir.
Aktiv mərkəzlərin təbiəti yalnız səthin həndəsi müxtəlifcinsliliyi
ilə əlaqədar deyildir. Məsələn, İoffe belə bir fikir irəli sürmüşdür ki,
müxtəlifcinsliliyin mövcudluğu «elektrik mənasında» ola bilər.
Pisorjevskiy əmin idi ki, «katalizatorda əmələ gələn aktiv yerlər,
şübhəsiz, elektron izolyasiyası hadisəsi ilə əlaqədardır». Bunun əsasında
Roginskiy, Volkenşteyn və başqa tədqiqatçılar elektron-kimyəvi
hadisələri nəzərə almaqla müxtəlifcinsli səthlərdə adsorbsiya hadisəsini
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izah etmişdirlər. Bu isə bəzən katalizdə həndəsi faktorun rolunun
məhdudlaşmasına gətirib çıxarır.
Aktiv mərkəzlərin cəlb edilməsi haqqında Teylorun ilk
təsəvvürü və bununla birgə həndəsi faktorların rolu haqqında mülahizə,
yeni müşahidə olunmuş hadisələr üzündən şübhə oyatmışdır. Birinci,
xemosorbsiya olunmuş atomların mütəhərrikliyi müəyyən olunmuşdur,
yeni atomların bir kristalloqrafik əmələ gəlməsi formasından digərinə
miqrasiyası, başqa sözlə, guya atomların aktiv mərkəzlər üzərində cəlb
olunması mövcud olmamışdır. İkinci, xemosorbsiyaya görə eynicinsli
səthlərin alınması müşahidə olunmuşdur, yəni, hər bir element adsorbsiya
üçün eyni dərəcədə əlverişli şərait yaratmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki,
adsorbsiya istiliyi aktiv mərkəzlərin əvvəlcədən örtülməsi, sonra isə
katalizatorun bütün səthinin tutulması ilə birdən-birə yox, dolma
dərəcəsinin artmasından asılı olaraq tədricən azalır.
Adsorbsiyanın elektron nəzəriyyəsinin inkişafı ilə əlaqədar
olaraq, yəni, azad valentlər (azad elektronlar və dəliklər) kristalın
qəfəsələrindən cəlb olunmayıblar və ancaq, onlar hərəkət etmək
qabiliyyətinə malikdirlər ki, bu da aktiv mərkəzlərin özlərinin miqrasiyası
haqqında təsəvvür yaratmaq imkanını verir. Katalizatorun reagentlərə
təsiri prosesində aktiv mərkəzlərin daima yaranması və itməsi haqqında
təsəvvür yaradır.
Katalizatorun səthində bir yox, iki, üç və hətta bir neçə növ aktiv
mərkəzlərin olması ilə əlaqədar olaraq, bir sıra uyğun katalitik
reaksiyaların getməsini və katalizatorun zəhərlənməsini təsdiq edən bir
sıra tərəfdarlar vardır. Aktiv mərkəzlərə görə bu cür mövqe hələ 20-ci
illərdə baş vermişdir və bu da sonralar bir sıra katalitik nəzəriyyələrin
inkişafına səbəb olmuşdur.
Aktiv mərkəzlər haqqında əks fıkirlər Teylor nəzəriyyəsindən az
sonra yaranmışdır və bu günə qədər davam edir. Hətta aktiv mərkəzlərin
mövcudluğunu ümumiyyətlə rədd edən və buna şübhə altında yanaşanlar
da vardır.
Adsorbsiya və katalizə görə hər hansı bir səthin
müxtəlifcinsliliyinin olması sualı 30-cu illərdə Meksted və onun
əməkdaşları, və eləcədə, Robertsin müşahidələrinin nəticələri əsasında
ortaya çıxmışdır. Meksted müəyyən etmişdir ki, katalizatorun
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zəhərlənməsi zamanı - platin, palladium və nikel - müxtəlif üzvi
birləşmələrin hidrogenləşmə reaksiyasının sürəti adsorbsiya olunmuş
katalizatoru zəhərləyən maddələrin miqdarının artması ilə xətti olaraq
azalır. Bu onu göstərir ki, verilmiş katalizatorun səthi xemosorbsiya və
katalizə görə eyni qiymətli sahələrdən ibarətdir.
Eley və Ridil 1941-ci ildə həmin muşahidəni volframın
zəhərlənməsi üzərində aparmışdır. Xerinkton ilə birgə Ridil katalizatorun
aktivliyinin onun zəhərlənməsindən asılı olaraq dəyişməsi hesabını
apararkən belə qərara gəlmişdir ki,bəzi tip adsorbsiya və ya katalitik
səthin sahələrinin olması heç bir şübhə doğurmur. Sonra, dediyimiz kimi
xemosorbsiyaya görə ümumiyyətlə eynicinsli olan təmiz səthin alınması
imkanı müəyyən edildi. Roberts müəyyən etmisdir ki, xarici səthi 0,55m 2
olan volfram məftili 4,4 x 1014 molekul hidrogen adsorbsiya edir, bu da
onu göstərir ki, hər bir atom volfram səthinə 1 molekul hidrogen düşür.
Aktiv mərkəzlər nəzəriyyəsinin ilk obyektiv tənqidi bundan
ibarət olmuşdur. Bununla yanaşı aktiv mərkəzlər haqqında, ümumi
inkişafdan asılı olaraq, bir sıra başqa tənqidi fikirlər də yarandı.
İlk dəfə belə bir sual ortaya çıxdı: bunlar piklərdir, yoxsa
çalalar? Bucaqlardır, qabırğa və ya nahiyələr?
Bu sual öz-özlülüyündə heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Hələ
1928-ci ildə Roginskiy düzgün olaraq göstərmişdir ki, «Kataliz zamanı
pik və çalaların hansının yüksək rola malik olmasını eksperimental yolla
müəyyən etmək mümkün deyildir». Əgər çalalar əmələ gəlirsə, onda
piklər də əmələ gəlir və əksinə. Bu - eyni bir prosesin iki tərəfini
göstərərək səthin relyefinin mürəkkəbliyini ifadə edir.
Boreskov öz tədqiqatlarında katalizin kimyəvi prinsiplərinin
müdafiə olunması və onsuz bu prosesin mövcud olmaması, eləcədə,
katalitik hadisələrin yalnış fiziki faktorların vasitəsilə baş verdiyini
göstərmişdir.
Demək olar ki, əsası Ləngmür, Teylor və başqaları tərəfindən
qoyulmuş, xalis fiziki və kimyəvi nəzəriyyəsinin sonu və kataliz fizikikimyəvi nəzəriyyəsinin yaranması heç də bu yeni nəzəriyyə daxilində
fiziki və kimyəvi ideyaların üstünlüyü haqqında fikir mübahisəsinin
sonunu göstərmir. Buna misal olaraq, bir tərəfdən kataliz prosesində
fiziki-kimyaçıların, digər tərəfdən kimyaçı-sintezçilərin yanaşması
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müxtəlif fikirlər yaradır. Çoxlu fiziki-kimyaçılar üçün kataliz-əvvəlki
kimi reaksiyanın sürətinin dəyişməsi Ostvalddakı kimidir. Onda aydın
olur ki, müxtəlif katalizatorlar eyni bir reagent üçün müxtəlif reaksiyalar
verirlər, amma fiziki-kimyaçılar üçün bu sual belə ifadə olunur: «verilmiş
katalizatorlar müəyyən bir şəraitdə götürülmüş qazlar arasında mümkün
olan bir sıra reaksiyaları sürətləndirir». Kimyaçılar üçün isə katalizreaksiyanın oyanıb-getməsi və katalizatorun selektiv (seçici) təsiri ifadə
olunur. Katalizdə fıziki və kimyəvi faktorların rolu haqqında fıkir
mübadiləsi təkcə düzgün yox, həm də əlverişlidir.
Boreskovun çıxışı ətrafında yaranan mübahisə bu fıkrin əlverişli
olmasını açıq-aydın göstərir. Biz artıq qeyd etmişdik ki, fıziki və kimyəvi
faktorların hansının əsas olduğunu və kimyəvi faktorların üstünlük təşkil
etdiyini artıq göstərmişdik. Amma bir sıra tədqiqatçılar fıziki
qanunauyğunluğun əsas olmasını qeyd etmişdirlər: «nəzəri dəlillərə
əsaslanaraq, bəzən kimyanı tamam unudurlar». Boreskov əsasən işin bu
tərəfinə fıkir vermişdir.
Sonda onu qeyd etmək lazımdır ki, aktiv mərkəz nəzəriyyəsinə
qarşı, ondan az əhəmiyyətli olmayan, tərkiblərin əsasları var idi.
Sonuncunun bu günki səviyyəyə çatması bir çox fərziyyə və
nəzəriyyələrə çevrilməsi aktiv mərkəzlər nəzəriyyəsinin, katalizdə fıziki
halın aparıcı rolu barədə baxışları bölüşməyən tədqiqatçılar tərəfindən
daimi tənqid və nəzarət altında saxlanmasının nəticəsidir. Aktiv
mərkəzlər nəzəriyyəsinin yaranması ilə əlaqədar müzakirələr və ona qarşı
edilən təkziblər katalizatorların səthinin daha dərindən tədqiqini
intensivləşdirdi ki, bu da öz aşağıdakı nəticələrini vermişdir.
1) Müəyyən edilmişdir ki, katalitik səth xemosorbsiyaya nəzərən
eyni və ya müxtəlifcinsli ola bilər. Səthin bu xassəsi ən əsası isə
xemosorbsiya nəzərən müxtəlifcinslilik dərəcəsi katalizatorun
tərkibi və hazırlanma üsulundan asılıdır.
2) Dolma zamanı aktivləşmə enerjisinin və adsorbsiya tənliyi
qiymətinin dəyişməsi zəhərin az miqdarı ilə katalizatorun
zəhərlənməsi, az miqdarda qaz həcmi ilə adsorsiyanın tez başa
çatması aktiv mərkəzlər nəzəriyyəsi olmadan da izah oluna bilər.
3) Səthin müxtəlifcinslilik anlayışının fərqləndirilməsi aparılmışdır.
Bu ümumi anlayış arasında aşağıdakıları fərqləndirmək olar:
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a) kristalın müxtəlif uclarındakı müxtəlif aktivliyin olması
nəticəsində strukturun müxtəlifcinsliliyi;
b) qabırğalarda, ucların təpələrində və dislokasiya
pilləkənlərində atomların müxtəlif aktivliyi nəticəsində
yaranan struktur müxtəlifcinsliliyi;
c) yeni fazanın əmələ gəlməsində digər maddənin daxil
edilməsi nəticəsində yaranan müxtəlifcinslilik;
d) adsorbent ilə doyma dərəcəsinin müxtəlifliyi, yəni,
elektronun kristaldan çıxmasının çətinləşməsi nəticəsində
yaranan müxtəlifcinslilik.
Yuxarıda deyildiyi kimi, aktiv mərkəzlər haqqında təsəvvürlərin
gələcəkdə dəyişməsi baş verməlidir.
Müəyyən olunmuşdur ki, sənayedə istifadə olunan katalizatorlar,
bir
qayda
olaraq,
müxtəlifcinsli
səthə
malikdirlər.
Müxtəlifcinslilik əsasən tərkibin çoxkomponentli və müxtəlif
fazaların olması ilə xarakterizə olunur. Bu növ katalizatorlar üçün
2- 3 tip aktiv mərkəzlərin olmasına uyğun gələn 2-3 tip
xemosorbsiya xarakterik sayılır.
Sübut olunmuşdur ki, ideal olmayan kristallara mənsub olan
həndəsi və ya struktur müxtəlifcinsliliyi katalitik aktivliyə və
seçiciliyə təsir göstərir. Amma bu təsir müxtəlifdir. Kristalın
müxtəlif nahiyələrinin aktivliyi 2-5 dəfə fərqlənir. Piklərin,
çalalaların və sairə bu kimi defektlərin sayının artması nəticəsində
aktivliyin dəyişməsi atomlarına görə, yüksək deyildir.
Reaksiya zamanı katalizator səthinin tərkibinin daima dəyişməsi
müəyyən edilmişdir. Bu isə adi adsorbsiya prosesi ilə səthin
xassəsini dəyişdirən katalitik reaksiya zamanı əmələ gələn
adsorbsiya arasındakı fərqin vacib olmasının nəzərə alınmasını
göstərir.
Xüsusi katalitik aktivliyin öyrənilməsi məsələsi, qoyulub
əsaslandırılması və bu məsələnin həlli katalizatorun kimyəvi
quruluşunun və kimyəvi tərkibinin xarakterinin müəyyən edilməsi
katalizə fiziki faktorların təsirini dərindən öyrənmək imkanını
yaradır.
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Qeyd etmək lazımdır ki, aktiv mərkəzlər nəzəriyyəsinin
müzakirəsi, yoxlanması, gedişi və ona qarşı etirazlar nəinki katalizatorun
səthində və daxilində katalizə məruz qalan maddənin halının fərqini və
həm də, bir tərəfdən ümumi kimyəvi tərkibin və digər tərəfdən, həmin
maddənin səthi tərkibi və kimyəvi quruluşunun fərqini də aydın göstərir.
Qeyd olunmuşdur ki, kristalın daxilində tərkib və quruluşa nisbətən
səthin tərkib və quruluşu katalizə məruz qalan maddənin quruluşu,
temperaturun, başqa qarışıqların və s. təsirindən daha tez dəyişikliyə
məruz qalır. Buna görə də, nəzərə almaq lazımdır ki, katalizatorun
kimyəvi tərkibinin əsas rolu haqqındakı prinsipcə düzgün olan tezisə
ümumi kimyəvi tərkibin kataliz üçün əsas olan səthi kimyəvi tərkibə
dəqiq verilə bilməz müddəası əlavə olunmalıdır. Sülb katalizatorun səthidaima dəyişən bertolliddir.
8.4. İfrat doyma nəzəriyyəsi
İfrat doyma nəzəriyyəsinin xarakteristikasına keçməzdən əvvəl,
ilk növbədə onun yaranmasının Konovalovun tədqiqatları əsasında
müəyyən edilməsini və katalizatorun hazırlanması haqqındakı
nəzəriyyəyə bir sıra mülahizələri ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır.
Birincisi, katalizatorun hazırlanma nəzəriyyəsinə katalizatorun seçilməsi
nəzəriyyəsindən fərqli kateqoriya kimi baxmaq lazımdır. Katalizatorun
hazırlanması nəzəriyyəsi katalizator sistemi kimyəvi tərkibinə görə
seçildikdən sonra və yüksək keyfiyyətli katalizator almaq tələb
olunduqdan sonra həyata keçirilir, yəni, katalizator dəqiq verilmiş
tərkibdə, yüksək xüsusi aktivlikdə, səthin yüksək istifadə olunması
əmsalı (məsamələrin tam istifadəsi) olduqda, katalizatorun tələb olunan
möhkəmliyi və uzun müddət işləməsi və s. bu kimi işlər görüldükdən
sonra həyata keçirilir.
İkincisi, qeyd etmək lazımdır ki, katalizatorun hazırlanması
üsulunun işlənib hazırlanması bu və ya başqa qanunauyğunluqlar
əsasında həyata keçirilib ki, bunun da əsası empirik tədqiqatlar gedişində
qoyulmuşdur. Məsələn, Q. və E.Devi tərəfindən tapılmış katalizatorun
aktivliyinin, onun səthinin inkişaf dərəcəsindən aslılığı Debereyner və b.
tədqiqatçıları artıq məcbur etmişdir ki, yüksək dispersli sistemlərin
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alınması üsulunu axtarıb tapsınlar. Katalizin adsorbsiya nəzəriyyəsi bu
cəhdin həyata keçirilməsinə imkan yaratdı. Sonralar, bir sıra empirik
əsaslandırılmış qanunauyğunluqlar meydana gəldi ki, bu da yüksək
dispersli, yüksək məhsuldarlı sistemlərin hazırlanması üsulunun özünə
kömək etdi. Buraya, məsələn, çökmə zamanı məhlulun tərkibindən böyük
miqdarda lazımsız qarışıqların tutulmasının qarşısını almaq və
susuzlaşdırma zamanı kristalik katalizatorun lazım olan strukturunu
qoruyub saxlamaq kimi vacib təkliflər irəli sürüldü.
Buna görə də, ifrat doyma nəzəriyyəsi ilk ümumiləşdirilmiş
nəzəriyyə sayılır ki, bu da, bir tərəfdən katalizatorların hazırlanmasına,
digər tərəfdən nəzəri xarakter daşıyan fiziki- kimyəvi tədqiqatların
nəticəsinə təsir göstərməsinə əsaslanmışdır.
Müəllifi Roginskiy olan ifrat doyma nəzəriyyəsinin əsas ideyası
sonradan Konovalovun işlərində göstərilmişdir və kimyəvi tərkibi
əvvəlcədən məlum olan aktiv katalizator almaq üçün onun səthini
energetik həddən artıq doydurma yolu ilə almaq mümkün olmuşdur.
Yüksək sərbəst enerjiyə malik olan bu cür katalizatorları almaq üçün
reaksiyaya girən ilk maddələr sisteminin sərbəst enerjisinin yüksək
dərəcədə dəyişməsi reaksiyasını həddindən artıq doyma yolu ilə
aparılmasını təmin etmək tələb olundu.
Bu əsas məsələnin həlli yolu Roginskinin topokimyəvi
reaksiyaların kinetikasının öyrənilməsinə həsr olunmuş işləri əsasında
işlənib hazırlanmışdır. Bu işlər əsasında sülb faza əmələ gətirən
topokimyəvi prosesin izafi sərbəst enerjisi ilə bu prosesin ayrı-ayrı
mərhələlərinin sürətləri arasında və eləcə də, onların sürətlərinin
nisbətləri arasındakı aslılığı müəyyən etməkdən ibarət olmuşdur. Yalnız
topokimyəvi reaksiyaların kinetik qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi ilə
əlaqədar olaraq, yeni fəzada (fazalar arası sərhəddə) lokalizə olunmuş
reaksiyaların və katalizatorun topokimyəvi təbiətə malik olması məsələsi
sübut olunduqdan sonra əsas nəzəriyyənin tərkib hissəsini təşkil edən
həddən artıq doyma sisteminin yollarını işləyib hazırlamaq mümkün
olmuşdur. Reaksiyanın getməsini təmin edən 1 mol katalizatorun
hazırlanması şəraitində həddindən artıq doyma maksimal işini əsas ölçü
kimi qəbul edən Roginskiy aktiv katalizator almaq üçün bir sıra şəraitin
nəzərə alınmasını təklif etmişdir, məsələn,
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A. Çökmə yolu ilə katalizator aldıqda, mümkün olan çox qatı məhlul
ilə işləmək lazımdır.
B. Qaz vasitəsilə metal oksidini reduksiya etdikdə

MeO  H 2  Me  H 2O
artıqda

H2 

 H 2O 

və

CO 
CO2 

MeO  CO  Me  CO2
.

C. Bir neçə qaz iştirak edən halda reaksiya qaz həcmində istənilən
təzyiq və qatılıqda başqa katalizatorun əmələ gəlməsini tam təmin
etmək.
D. Qatın uzunluğunu azaltmaqla, üfürmə sürətini artırmaqla və başqa
parametrləri (temperatur, üfürülən qazın tərkibi) seçməklə üfürmə
qurğusuna daxil olan və çıxan yerdə maddələrin qatılığının
bərabər olmasını imkan daxilində təmin etmək.
E. Katalizatoru məhlulda hazırlayan zaman maksimal qarışma əldə
etmək ilk maddələr üçün-maksimal həllolma, hazır məhsullar
üçün isə minimal həllolma qabiliyyətini təmin etmək, həlledici
seçmək və s.
Göründüyü kimi, həddindən artıq doyma müxtəlif yolla alına
bilər: qaz komponentlərinin parsial təzyiqinin maddələrin çıxarılması
sürətinin nisbəti ilə, ilk kimyəvi sistemin seçilməsi ilə, temperatur ilə və
s. ilə əldə oluna bilər. Məsələn,
NiO  H 2  Ni  H 2O reaksiyası üçün qeyd etdiyimiz 2-ci
tövsiyəyə görə Ni həddindən artıq doyma dərəcəsi ilə alına bilər,
xüsusən:
a) H 2 SO4 üzərində qurudulması, H 2O və H 2 qatılığı 10-6ml
olduqda Ni -in hər qram atomuna görə həddindən artıq doyması
17,8 kkal qədər olur;
H2
PO
H
b)
-in 2 5 üzərində qurudulması zamanı 2 -də suyun qatılığı
azalır və Ni -in həddindən artıq doyması hər qram-atomda 21,0
kkal-yə bərabər olur;
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c) praktiki olaraq H 2O və H 2 -ni qatılığı 10-16 ml səviyyəsinə qədər
qurutmaq mümkündür ki, bu halda hər qram-atom Ni üçün
həddindən artıq doyma 42,0 kkal bərabər olar.
Bu cür praktiki istiqamətlənmiş nəticəyə əsaslanaraq ifrat doyma
nəzəriyyəsi real xarakter almışdır. Bunu əsas tutaraq, məsələn CO və H 2
əsasında sintez qanunu alınması üçün aktiv katalizatorun işlənib
hazırlanması Karjavinə nəsib olmuşdur. Dobeçin və Roginskiy yağları
hidrogenləşdirmək üçün formiat nikel katalizatorunun hazırlanması
üsulunu təklif etmişlər. Ettinburq bu məqsəd üçün çox aktiv karbonat
nikel katalizatorunun alınması üsulunu işləyib-hazırlamışdır. Həddindən
artıq doyma nəzəriyyəsi əsasında sənayedə istifadə olunan
katalizatorların hazırlanması üsulu başqa müəlliflər tərəfındən, xüsusən
xaricdə, yaxşı öyrənilmişdir.
Konovalovun nəzəriyyələrinə uyğun gələn və onun əsasını təşkil
edən ifrat doyma nəzəriyyəsi aktiv səthlərin təbiəti haqqındakı suala
cavab verə bilmir. Həqiqətən bu nəzəriyyə özünün ilk halında ifrat
doymanı dispersli, fazalı və kimyəvi şəraitlərə uyğun olaraq
yüksəkdispersli sistemin alınması, qeyristabil fazaların və digər xarici
qarışıqların olması kimi təsnif edilmişdir. Lakin, bu cür təsnifat ən yaxşı
halda bu səbəblər qrupunun ümumi halını göstərə bilər və onu konkret
mövcudluğunu göstərə bilməz. İfrat doyma nəzəriyyəsi üçün daha dolğun
səbəb bunlardır:
1. Praktiki tələbatlara əsaslanaraq katalizatorun hazırlanma prosesini
tarazlıqdan uzaq bir şəraitdə aparmaq.
2. Mümkün olan ifrat doymanı həyata keçirmək üçün elementar
hesabatın prinsiplərini göstərmək.
3. Verilmiş tərkibdə katalizatoru hazırlamaq üçün praktiki təkliflər
vemək.
Beləliklə, bu nəzəriyyə kataliz məsələsini həll edə bilər, həqiqətdə
isə müəyyən hissəsini və çox vacib hissəsini demək olar ki, həll etmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu nəzəriyyə tədris kitablarında öz
əksini tapmış və çox kəskin tənqidə məruz qalmışdır. Model təsəvvür
etməni qiymətləndirmədiyinə görə Roginskini danlamışdılar ki, guya bu
məsələ təbiət hadisələrinin materialistik analizinin əsas üsulu və fıziki-
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kimyəvi qanunlarını təsdiq etmək üçün əsas amil olduğunu ifadə
etməmişdir. Bunun əsasında Roginskinin katalizatorun aktivliyi
nəzəriyyəsi metodoloji nöqteyi-nəzərdən düzgün deyildir. Bununla
əlaqədar olaraq məqsədəuyğun olardı ki, hadisənin öyrənilməsi yolu üçün
əsas olan modelləşmə haqqında bir neçə kəlmə söz söyləyək.
Təsdiq etsək ki, materialistik fəlsəfə «maddəni dərk etmək üçün
mütləq modelləşmə tələb edir» fıkrinin heç bir əsası yoxdur.
Modelləşmə-tədqiqatın yalnız bir yolunu ifadə edir və maddə və
hadisəni (yəni orijinalı) dərk etməkdə onu tanış bir sxem və modelə
oxşadır. Modelləşmə təsəvvür olunan maddənin hissetmə halında məntiqi
təfəkkür halına keçməsi üçün bir pillədir. Modelləşmə - maddə və ya
hadisəni konkretləşdirir, onu daha yaxşı dərk etmək üçün imkan yaradır,
amma bununla o, maddə və hadisənin bütün xassələrini rədd etmir.
«Engels tərəfindən ixtira olunmuş: - «istilik - molekulyar hərəkət
deməkdir» fıkri elmdə yeni dövrün yaranmasını göstərdi. Əgər mənim
istilik haqqında molekulaların hərəkətlərindən başqa bir fıkrim yoxdursa,
onda mən susmalıyam». Bu fıkir nəzəriyyə haqqında deyilmiş fıkirdir və
təcrübədə geniş sınaqdan çıxmışdır. Modelləşmə hadisələri tam tədqiq
olunmamışdır. Ən yaxşı halda, modelləşmə nisbi həqiqəti ifadə edir ki,
bu halda da hadisənin keyfiyyəti haqqında yarımçıq məlumat əldə etmək
olur. Real hadisə üçün canlı düşüncə əsasında abstraktın qurulması mövcud olan biliyin tək haldan cəm hala sıçrayışı deməkdir, yəni,
maddənin görünən əksinin formasından («maddənin hissiyatı»)
görünməsi təcrid olunmuş formaya keçməsidir. Amma, nə ki təhrif
olunmuşdur (dönmüşdür) və abstraksiyadan düzgün əks olunur, onlar
təsəvvürdə əks olunan model və sxemlərdən çox dərin ifadəyə malik ola
bilər.
İfrat doyma nəzəriyyəsi katalizatorun aktivliyinin bir sıra
tərəflərini əks etdirmir, ifrat doymaq üçün göstərilmiş ümumi göstərişlər
və üç inanılmış məlumatlardan təcrübə vasitəsilə dəqiq öyrənilmiş və
təsdiq olunmuş dəlillər, başqa katalizatorun aktivliyi olmaqla heç bir
aktivlik mexanizmini açıq göstərə bilməz. Hadisənin müəyyən sahəsinin
çoxlu təcrübi dəlillərini ümumiləşdirərək, bir qayda olaraq, aktiv
katalizatorun, yəni, yüksək, həddindən artıq doyma sisteminin
yaradılmasının təcrübi yollarını ifadə edir ki, bu da onun müsbət
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cəhətidir. Aparılmış təcrübələrlə əlaqədar olaraq ümumiləşdirilmiş və
səmərəli istiqamətlənmiş yeni təcrübi məsələlərin həlli - onun material
əsasını təşkil edir.
8.5. Katalizin ansambl nəzəriyyəsi
Katalizin ansambl nəzəriyyəsi 1938-ci ildə N.J.Kobozev
tərəfindən ifadə olunmuşdur. Bu ifadə belə bir sual qoymuşdur ki, metal
katalizatorun aktiv mərkəzlərinin tərkibi və xassələrini təkcə kristalın
elementar quruluşunu öyrənməklə yox, həm də, kristalik qəfəsəyə daxil
olmayan, katalizator hopdurulmuş inert daşıyıcının ayrı-ayrı atom və ya
qruplarının katalitik aktivliyini öyrənməklə müəyyən etmək mümkündür.
Aktiv mərkəzlərin aktiv uyğunluq nəzəriyyəsinə bir neçə
atomdan kristallar əmələ gələnə qədər adsorbsiya gücü ilə daşıyıcının
səthinə yapışmış n-atomunun «uyğunluğu» kimi baxmaq lazımdır.
Kobozev təklif etmişdir ki, assosiyasiyaya davamlı olmayan katalizatorun
aktiv fazanın atomları adsorbent səthində stabilləşdirilsin, yəni, katalitik
aktiv olmayan daşıyıcının səthində metalın kristallik halda yox, atomardispers halında hopdurulması tələb olunur. Bu cür katalizatorlaradsorbsion katalizatorlar adlandırılmışdır.
Kristallaşmaya qədər olan sistemin fıziki-kimyəvi və katalitik
xassələri böyük maraq doğurur, çünki, onlar molekulyar halından
kristallik halına, keçid sistemlərinə aiddirlər, homogen və fermentativ
katalizdən heterogen katalizə özünə məxsus keçiddən ibarətdir. Bu tip
katalizatorları almaq üçün, metalların duzlarının çox duru məhlulundan
istifadə etmək və onların qurudulması və reduksiyasını yumşaq şəraitdə
aparmaq lazımdır. Adsorbsion katalizatorların katalitik aktivliyinin səthin
a* aktiv maddəsinin doyma dərəcəsindən aslılığını öyrənmək, bir sıra
özünəməxsus qanunauyğunluqların açılmasına gətirib çıxarır. Ümumi
aktivliyi A, və xüsusi aktivliyi a = A/a olan katalizator çox kiçik doyma
dərəcəsində maksimumdan keçir, baxmayaraq ki, hopdurulan metalın
miqdarının artması ilə aktivliyin daima artması müşahidə olunmalı idi.
Daşıyıcının hər bir real səthi bloklu, mozaik quruluşla xarakterizə olunur
ki, bunun da nəticəsində bir-birindən energetik və həndəsi baryerlərlə
ayrılan səthdə izolə olunmuş miqrasiya hüdudunun quruluşunun əmələ
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gəlməsinin mümkünlüyünü göstərir. Bu həm real özək, məsələn,
elementar kristalların sərhəddinə (nahiyələrinə), həm də energetik
müxtəlifcinsli səth üçün xarakterik olan, yüksək adsorbsiya qabiliyyətinə
malik olan, adsorbsiya mərkəzinə yaxın olan sahəsinə aid ola bilər. Çatlar
və digər səthin pozulması, kristalların deffekti, stexiometrik tərkibin
pozulması, miqrasiya sahəsinin pozulmasına səbəb ola bilər.
Müxtəlifcinsli və ya mozaikanın yaranmasının və təbiətinin necə
olmasından asılı olmayaraq, aktiv mərkəzlər üçün n-atomlarının
yığılmasının heç bir rolu yoxdur. Əsası isə ondan ibarətdir ki, metal qatın
əmələ gəlməsi zamanı daşıyıcının səthində müəyyən sahədə-miqrasiya
sahəsində hissəciklərin sərbəst miqrasiyası təmin olunsun. Bu səth
dəyişikliyi daşıyıcı üzərində katalizator atomlarının sərbəst hərəkəti üçün
maneə yaradır və bir miqrasiya yuvasına düşən köçürülən atomların
yığılması vacib olan yerdə potensial çalaların əmələ gəlməsinə səbəb
olur.
Beləliklə, daşıyıcının səthi bağlı miqrasiya səthinin cəmini təşkil
edir. Bu göstəricilərin təsdiqi adsorbsion katalizatorların bitişməsi üçün
müəyyən olunmuş eksperimental dəlillər olmuşdur. Katalizatorun
dezaktivasiya sürəti səthdə aktiv uyğunluğun qatılığa görə birinci dərəcəli
reaksiyaların sürət tənliyinə tabe olur. Başqa sözlə, səthin aktiv
uyğunluğu bir-biririlərindən aslı deyildirlər və bir- biriləri ilə qarışılıqlı
təsirdə deyillər. Miqrasiya sahəsinin ölçüsü, xüsusən məsaməli
daşıyıcılar üçün, moleklyar gücünün təsir radiusundan on dəfələrlə
çoxdur. Buna görə də, katalizatorun ayrı- ayrı atomların eyni bir
miqrasiya sahəsinə düşməsi aslı olmayan hadisədir və daşıyıcı səthində
aktiv fazanın paylanması təsadüfı qanuna tabe olur. Əgər aktiv faza
daşıyıcı bərabər paylanırsa, onda verilmiş miqrasiya sahəsinə cəmlənmiş
atomların sayı doyma dərəcəsinin dəyişməsi ilə dəyişəcək. Buna görə də,
səthdə müxtəlif miqdarda atomlar olan aktiv fazadan ibarət olan
miqrasiya sahəsi olacaqdır.
Miqrasiya yuvasının daxilində bir miqrasiya sahəsində səthin
hərəkəti nəticəsində aktiv faza atomları, Me-Me rabitəsinin nisbətən
yüksək enerjiyə malik olması səbəbindən bir n-atom uyğunluğuna
assosiasiya olunurlar. Katalizatorun aktivliyi üçün əsas olan katalitik
prosesin aktivlik mərkəzləri müəyyən miqdarda atomlardan ibarət olan
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hər bir verilmiş reaksiya üçün uyğunluqlar (ahənglər) təşkil edir.
Kobozev belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, aktiv uyğunluğu yaratmaq üçün
tələb olunan atomlar prosesin mexanizmindən və çevrilən rabitənin
növündən aslıdır. Aktiv uyğunluqlar nəzəriyyəsini üç əsas müddəa
şəklində göstərmək olar:
A. katalitik aktivlik daşıyıcısı kristallaşmaya qədər katalizatorun
atom fazasıdır, daşıyıcının səthi isə, bir qayda olaraq, inert astar
rolunu oynayır;
B. hər bir proses üçün aktiv mərkəz katalizatorun n-atom sayından
ibarət olan qruplaşmadır;
C. miqrasiya sahəsində təsadüf qanununa düşən katalizator atomları
potensial yuvalarda gizlənir və orada n-atom uyğunluğuna
assosiasiya olunur.
Aktiv uyğunluqlar nəzəriyyəsi katalizatorun aktivliyinə
daşıyıcının spesifık təsirini rədd etmir. Daşıyıcının səthində aktiv fazanın
(katalizatorun) qatılığının daima artması ilə çoxatomlu uyğunluğun
əmələgəlmə ehtimalı artır və bir atomdan ibarət olan miqrasiya
hüdudunun sayı azalır. Buna görə də, vahid uyğunluqda gedən
reaksiyalar üçün az miqdarda doyma dərəcəsində katalizatorun xüsusi
aktivliyi maksimuma çatır və doyma dərəcəsi çox olduqda isə
katalizatorun aktivliyi azalır.
Əgər xüsusi aktivlik artımı α maksimumdan keçirsə, onda
aktivlik uyğunluğu iki, üç və daha artıq atomdan ibarət olur. Belə ki,
yüksək doyma şəraitində xüsusi aktivlik aşağı düşür, çünki, aktiv
uyğunluq çox miqdarda atomu özündə saxlaya bilmir.
Əgər verilmiş prosesin aktivliyi üçün iki atomdan ibarət olan
uyğunluq götürülərsə, onda müəyyən doyma dərəcəsində miqrasiya
sahəsinin ən yüksək sayında aktiv faza iki atomdan ibarət olacaqdır. Bu
doyma dərəcəsində xüsusi aktivlik maksimum nöqtədən keçəcəkdir.
Aktiv fazanın sonrakı artımı, yəni, onun ikiatomlu uyğunluqdan üç
atomlu uyğunluğa keçməsinə gətirib çıxaracaq və bununla əlaqədar
olaraq, katalizatorun aktivliyi aşağı düşəcəkdir. Beləliklə, hər bir daşıyıcı
üzərində aktiv katalizator maksimum xüsusi aktivliyə o vaxt çata bilər ki,
katalizator səthində təsadüf qanununa əsaslanan çoxlu miqdarda tələb
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olunan quruluşda aktiv uyğunluqlar əmələ gəlmiş olsun. Katalitik
aktivliyin doyma dərəcəsindən aslılığını iki əsas tip ilə təsnif etmək olar.
I tip. Ümumi aktivlik əyrisi A bir maksimumdan ibarətdir.
Xüsusi aktivlik əyrisi αug eksponensial halda doyma dərəcəsinə uyğun
gəlir və asimptotik olaraq aktivlik oxuna (ordinata) yaxınlaşır. Bir atom
katalizatordan ibarət olan uyğunluq aktiv sayılır. Birinci tipə oxşayan
əyrilər oksidləşmə reaksiyaları üçün müəyyən olunmuşdur, məsələn,
partlayıcı qazın oksidləşməsi və hidrogen peroksidin katalitik parçalanma
reaksiyalarını göstərmək olar. Göstərilmiş birinci tip əyrilər, əsasən,
ionların səthinə hopdurulmuş və hər biri aktiv mərkəz ola bilən hal üçün
xarakterikdir.
II tip. Ümumi və xüsusi aktivlik əyriləri maksimumdan
ibarətdirlər, belə ki, ümumi aktivliyin maksimumundan fərqli olaraq
xüsusi aktivliyin maksimumu çox aralanmış qatda yerləşir. Ümumi
aktivlik əyrisi əksər hallarda doymaya cəhd göstərir və müəyyən həddə
çatdıqdan sonra ümumi aktivlik doyma dərəcəsindən asılı olmur. Xüsusi
aktivlik isə müəyyən doyma dərəcəsində maksimumdan keçir. Bu tip
asılılıq müxtəlif adsorbsion katalizatorlar iştirakı ilə, olefinlərin, asetilen
və aromatik karbohidrogenlərin hidrogenləşməsi və tsikloalkanların
dehidrogenləşməsi prosesləri üçün göstərilmişdir. Ümumi və xüsusi
aktivlik əyrilərinin maksimum nöqtələri daşıyıcı üzərində çox atomlu
katalizator qatının güclü həllolma sahələrində (≈10 -3 -10-2) yerləşir, və
yalnız bu doyma sahəsi aktiv uyğunluqlar nəzəriyyəsindən tam dərəcədə
nəticə çıxarmaq üçün istifadə olunur.
Kobozev qoyulmuş sualın keyfıyyət tərəfi ilə məhdudlaşmır və
təsadüf qanunu üçün istifadə olunan riyazi aparatın istifadə olunması
əsasında aktiv uyğunluqlarda atomlar sayının, miqrasiya sahəsinin
qiymətinin, vahid uyğunluğun aktivliyinin kəmiyyət hesabatının mümkün
olmasını da göstərmişdir. Bunun üçün o, xüsusi aktivliyin doyma
dərəcəsindən aslılığı funksiyasından istifadə etmişdir. Aşağıdakı
kəmiyyətləri daxil edək: S-daşıyıcının sahəsi, sm2/q; Δ-miqrasiya
hüdudunun sahəsi, sm2. 1sm2 sahədə daşıyıcının miqrasiyası hüdudunun
sayı
(8.3)
g  1 / ,
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bütün səthdə isə onların tam sayı

Z0  Sg  S / 

(8.4)

Daşıyıcı üzərinə hopdurulmuş katalizator atomlarının orta
qatılığını C atom/sm2 ilə ifadə edək. Onda səthin atomlarla doyma
dərəcəsinin sahəsi
(8.5)
  C
kimi hesablamaq olar, burada δ-bir atomun səthidir.
Qəbul edək ki, bir miqrasiya hüduduna düşən n atom katalizator
bir n-atom uyğunluğuna assosiasiya olunur ki, bu da ümumi məsələyə
gətirib çıxarır: daşıyıcı səthində katalizatorun atomlarının miqrasiya
hüdudu üzrə paylanmasını müəyyən etmək. Ümumi ehtimal
nəzəriyyəsində olan bu cür məsələ Puasson qanunu şəklində həll
olunmuşdur. Bu qanuna görə, müəyyən bir sahədə orta miqdarı γ olan
səthdə onun bərabər paylanmasına cavab verən n molekulaların yığılma
ehtimalı aşağıdakı tənliklə müəyyən olunur.

Wn   n e / n!

(8.6)

(8.6) tənliyini daşıyıcı səthinə katalizator atomlarının
hopdurulması tənliyi üçün istifadə olunan şəkilə çevirək. Bunun üçün γ
tədqiq olunan katalizatorun xassəsini xarakterizə edən şəkildə, miqrasiya
sahəsi Δωα ilə ifadə edək. Bu sahədə A atomların orta miqdarı γ
aşağıdakı kimi ifadə olunur.

  C ,

(8. 7)

harada ki, C-1 sm2 olan atomların orta miqdarıdır. 1sm2 düşən miqrasiya
hüdudunun sayı 1/Δ olsa, onda

  C / 1 /    C

(8.8)
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(8.5) tənliyindən C = α/δ alırıq
C-nin qiymətini (8.7) tənliyində yerinə yazsaq

   /  /  

alarıq

(8.9)

Qəbul etsək ki, P = Δ/δ, harada P-atom sahələrində miqrasiya
hüdudu olsa, nəticədə aşağıdakı ifadəni alarıq

 P

(8.10)

Wn  Pn n e p / n!

(8.11)

və

n qədər atomu olan miqrasiya hüdudunun ümumi miqdarı Zn-i
müəyyən etmək üçün, yəni n atom uyğunluğunun əmələ gəlmə miqdarını
müəyyən etmək üçün ehtimallıq W-ni miqrasiya hüdudunun ümumi
miqdarına vurmaq lazımdır.

S P n n e p
Zn 

n!

(8.12)

n atomu olan bir uyğunluğun katalitik aktivliyini rn ilə ifadə etsək,
onda n atomlardan ibarət olan Zn uyğunluğunun mövcudluğunu ifadə
edən katalizatorun ümumi aktivliyi A üçün aşağıdakı ifadəni yazmaq olar

P n n e p
An  rn
n!

(8.13)

Qəbul etsək ki, n atomdan ibarət olan uyğunluq ancaq
katalizatorun yeganə aktivliyidir, onda (8.13) tənliyi bütün atom qatının
aktivliyini, yəni, tam katalizatorun aktivliyini ifadə edir

Ar

P n n e p
n!

(8.14)
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Buradan, müəyyən doyma dərəcəsinə hesablanmış katalizatorun
xüsusi aktivliyi α aşağıdakı kimi ifadə olunar:

S P n n e p
a r


n!
A

(8.15)

(8.14) və (8.15) tənlikləri aktiv uyğunluqlar nəzəriyyəsinin əsas tənlikləri
sayılır. (8.14) tənliyini α-ya görə differensiallasaq aşağıdakı ifadəni
alırıq

dA
S P n n e p
r
n  P
d

n!

(8.16)

Müəyyən şəraitdə (8.16) tənliyi 0-a bərabər olur.
A
n   max
P  0,

(8.17)

harada ki, αmaxA - maksimum ümumi aktivliyə cavab verən doyma
dərəcəsidir, və
A
 max
Pn

(8.18)

Analoji olaraq

da
S P n n n2  p
r
e  n  1   P 
d

n!

(8.19)

və

 max
P  n 1

(8.20)

Beləlikiə, maksimumlar vəziyyəti aşağıdakı şəraitdə müəyyən olunur

 mAa x 

n
n 1

 max

P və
P

(8.21)
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 max
u


 max
a

bölsək

alarıq
A
 max
max  n n 1 

(8.22)

Buradan,
A
 max
n A

 max   max

(8.23)

və P-ni aşağıdakı nisbətdən tapırıq
A

P  1  max
  max


(8.24)

Beləliklə, aktiv mərkəzdə P kəmiyyətində atomların sayını
müəyyən etmək üçün ümumi və xüsusi aktivliyin maksimum həddini
bilmək lazımdır. Beləcə də, miqrasiya hüdudunun sayı Z0 müəyyən edilir,
sonra isə ayrı-ayrı uyğunluğun aktivliyi hesablanır. Daşıyıcının xüsusi
səthi S-i bilməklə, miqrasiya hüdudunun sahəsini Δ və ya P-ni müəyyən
etmək olar.
Misal. Fe / Al2 03 katalizatoru iştirakı ilə amonyakın sintezini
A

 0,003 və  max
 0,002
apardıqda əyrilər üzərində maksimumlar  max

olan şəraitdə alınır, buradan
n

0,003
 3;
0,003  0 ,002

P=

1
 1000
0 ,003  0,002

Bir atom dəmirin tutduğu sahə 6,26  10 16 sm2 olduğundan
miqrasiya hüdudunun sahəsi Δ

  P Fe  1000 · 6,26 · 10 16  62,6 · 10 14 sm2
və ya xətti ölçü ilə
LAl2O3    8  10 7 sm alırıq ki,

olar
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bu da katalizatorun blok quruluşunun dəlilləri ilə yaxşı uyğunluq təşkil
edir.
Daşıyıcı kimi istifadə olunan alümogelin xüsusi səthinin 250
2 -1
m q olduğunu qəbul etsək, onda

Z0 

S
250  10 4

 4  1018
13
 6,26  10

n, P, S qiymətlərini bilməklə və müxtəlif a-nın qiymətləri üçün α-nın
təcrübi qiymətlərindən istifadə etməklə aşağıdakı tənlik üzrə bir fəal
uyğunluğun aktivliyini hesablamaq olar
rFe3   ne P S  P 

n 1

Bir mərkəzin aktivliyi, hətta doyma dərəcəsini 11 dəfədən çox
dəyişdiyi halda belə, sabitliyi qorunub saxlanır.
n > 1 olduqda, katalitik prosesin əsas xarakteristikasını (8.14)
tənliyindən almaq olar. Bu tənliyi loqarifmləyib, müəyyən dəyişikliklər
etdikdən sonra

g

r( nZ )
A
P
 g o / Pn 
a alarıq
n
a
n!
2,3
n

(8.25)

A
(8.25) tənliyi koordinat sistemindən g n  a xətti aslılıq verir
a
(şək.1.8). α-nın dərəcəsi olan n-nin qiymətini çox asan müəyyən etmək
olar. Bu xəttin tangens bucağı P/2,3 bərabərdir ki, buradan da, P-ni çox
asan müəyyən etmək olar:
P   2,3·1,87  / 0,0041  1030,
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bu da praktiki olaraq, xüsusi aktivliyin hesabatı ilə üst-üstə düşür.
Beləliklə, asan yolla eksperimental dəlillərin köməyi ilə A, a və α
katalizatorun əsas xarakteristikalarını müəyyən etmək olar:
1) aktiv mərkəzin tərkibini,
2) onun aktivliyini;
3) daşıyıcının mozaik quruluşunu.
Bunun nəticəsində nəzəriyyənin əsas müddəalarının kəmiyyət
göstəricilərini yoxlamaq imkanı əldə olunur. Müxtəlif daşıyıcılar
üzərində eyni bir prosesi tədqiq etdikdə aktiv mərkəzlərin tərkibi
hopdurulmuş aktiv fazanın (Pt, Pd, Ni) təbiətindən asılı deyildir. Müxtəlif
tədqiq olunan proseslərdə bir daşıyıcı istifadə etdikdə miqrasiya
hüdudunun P dəyişməz olduğunu göstərmək olar. Bu dəlillər əsasında
müxtəlif daşıyıcılar iştirakı ilə miqrasiya hüdudunun miqdarı haqqında,
yəni, daşıyıcının səthinin xarakteri haqqında rəy söyləmək olar.
Nəzəriyyələrin nəticələri aşağıdakı faktorlarla sübut olunur:
1. n kəmiyyətinin və miqrasiya hüdudunun sabit qiymətlərinə
görə Kobozev öz nəzəriyyəsinin ilk vəziyyətinin düzgün olduğunu sübut
edən əsas müddəalardan biri kimi baxmışdır. Adsorbsion katalizatorlar
üçün aktiv fazanın qatılığı az olduqda (a = 10 -2-10-3) qatda yüksək
həllolma şəraitində katalitik aktivliyin maksimal qiymətə malik olması
müşahidə olunur;
2. Bütün növ C–C rabitəsi olan birləşmələrin hidrogenləşməsi
üçün ikiatomlu Pt-in uyğunluğu aktiv sayılır. Bu prosesə göstərilmiş
xüsusi aktivlik əyrisi cavab verir. Artıq iki atom platini olan səthə
molekullar hopdurulsa, yəni, hazır platin uyğunluğu alınsa, onda aktivlik
əyrisi biratomlu uyğunluq üçün xarakterik olan əyriyə oxşayacaqdır;
3. Katalizator atomlarının və zəhərli molekulların miqrasiya
yuvalarında paylanması ümumi qanuna tabe olur. Katalizatorun aktivliyi
Z0 səthində olan miqrasiya yuvalarının ümumi sayı ilə düz mütənasib,
katalizatorun zəhərlənməsi isə bu kəmiyyətlə əks mütənasibdədir:

A  A0 eC / Zo
və ya

(8.26)
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g

A
1 C

A0
2,3 Z0

(8.25)

burada, C-zəhərin qatılığı; A0-zəhərlənmiş katalizatorun aktivliyi; Z0katalizator səthində miqrasiya yuvalarının ümumi miqdarıdır.
(8.25) tənliyindən göründüyü kimi zəhərlənmə eksponensial
qanun üzrə getməlidir, yəni, zəhərin miqdarı böyük təsir göstərməlidir.
Aktiv uyğunluqlar nəzəriyyəsinin bu nəticəsi bir mənalı deyildir. Əksər
hallarda, katalizatorun aktivliyi, məsələn, hidrogenləşmə reaksiyalarında
əlavə olunmuş zəhərin qatılığı ilə aktivlik xətti olaraq dəyişir.
Katalizatorun aktivliyi ilə zəhərin qatılığı arasındakı eksponensial aslılıq
kristallik səthdə müxtəlif tip müxtəlif cinsliliyin yaranması nəticəsində
ola bilər;
4. Metalın atomar-dispers halının həyata keçirilməsi
palladiumun müxtəlif daşıyıcılar (kömür, silikogel, barium sulfat,
kalsium karbonat) üzərinə cəlb olunması ilə ifadə olunur. Kristalik fazada
səthin üzərində palladiumun görünməsi ilə hidrogenləşmə reaksiyasının
sürəti birdən-birə artır. Bu onunla izah olunur ki, səthin müəyyən doyma
dərəcəsində katalizatorda həll olmuş hidrogen müşahidə olunur ki, bu da
üçqat birləşmələrin və nitrobirləşmələrin hidrogenləşmə reaksiyaları üçün
çox aktiv olurlar. Bu zaman, təkcə aktiv mərkəzlərin tərkibi yox, həm də,
aktiv hidrogen forması da dəyişir. Beləliklə, kinetik üsul kristalik
palladiumun görünməsinin əvvəlini tutmaq və eləcə də, həll olmuş
hidrogeni müəyyən etməklə bu üsul hər hansı bir başqa fiziki üsullardan
fərqlənir.
Uyğunluqlar nəzəriyyəsinin əsas müddəalarından biri-aktiv
uyğunluqlarının tərkibinin reaksiyaya girən molekulaların təbiətindən
asılılığıdır, məsələn, doymamış C–C rabitəsinin hidrogenləşməsi üçün
universal aktiv mərkəz kimi iki atomdan ibarət olan aktiv uyğunluq qəbul
olunur.
Bir sıra alkenlərin C2 H 4  C5 H10 həllolmuş platin qatı üzərində
hidrogenləşməsi zamanı amilendən başlayaraq hidrogenləşmə
reaksiyasının sürəti getdikcə azalır, maksimum aktivlik isə qatılaşmış lay
istiqamətinə yönəlir, yəni, amilenlərdən başlayaraq, aktiv mərkəz aydın

238

Fəsil VIII

şəkildə mürəkkəbləşir. Belə ki, etilenden amilenə qədər hidrogenləşmə
sabiti r azalır, uyğunluqda isə atomların sayı artır.

Alken

etilen

butilen

r 150

0,29·10

n sərhədləri

1,7  2,2

16

0,20·10

amilen
16

2,0  2,2

0,11· 10 16
2,2  3,3

Bu onunla izah olunur ki, C5-dən başlayaraq molekulaların sterik
maniyə səbəbindən ikiatomlu uyğunluğa çətin yerləşir. Aktiv mərkəzin
tərkibi təkcə reaksiyanın mexanizmi ilə yox, həm də, reaksiyaya girən
molekulaların quruluşu ilə də müəyyən olunmalıdır. Müxtəlif daşıyıcılar
üzərində verilmiş katalizator və verilmiş reaksiya üçün ayrıca götürülmüş
bir mərkəzin aktivliyinin (r kəmiyyətinin) müqayisəsi göstərir ki, bir sıra
reaksiyalar üçün aktiv metallik uyğunluq daşıyıcının təbiətindən çox az
aslıdır. Amma bir sıra proseslər üçün isə, bu aslılıq nadir hallarda 6-7
dəfə dəyişir. Beləliklə, metallik uyğunluq metal atomlarının özünün
xassələrini müəyyən edən aktiv quruluşu ifadə edir: onların biri-biriləri
ilə, substraktla (reagentlə) və daşıyıcı ilə qarşılıqlı əlaqəsini göstərir.
Aktiv fazanın qatılığının layı a >10-2-dən çox olan sahədə aktiv
uyğunluqlar nəzəriyyəsinin istifadə olunması sualı çox çətin həll olur.
Burada, nəzəriyyənin nəticələri müxtəlif qiymətlidir, və həmişə istifadə
olunmaqdan uzaqdır. Çox qatı layda yeddi və hətta on iki atomlu
mürəkkəb mərkəzlər daha aktiv olurlar. Bu aktiv uyğunluqlar
nəzəriyyəsinin əsas nəticələrinə heç bir təsir göstərmirlər və bu nəzəriyyə
duru məhlulda kristallaşmaya qədər adsorbsiya olunan katalizatorlara
aiddir. Yaranmış təsəvvürə əsasən, ikiatomlu uyğunluq metallik astarın
üzərində yerləşə bilər.
Metallar arasında bir tərəfdən, oksidlər, duzlar, aktivləşmiş
kömür, üzvi birləşmələr kimi müxtəlif tipli daşıyıcılar arasında digər
tərəfdən, fərqin olması müəyyən olunmuşdur. Metallik daşıyıcılar üçün
kristalların miqrasiyası hüdudunun sərhəddi kristallik qəfəsənin yerli səth
pozğunluğu (mikroçatlar, defektlər və s.) ola bilər. Bu, arasında enerji
dəyişikliyi olan çoxlu miqdarda səth sahəsinin yaranmasına səbəb olur.
Hidrogenləşmənin mürəkkəbləşməsi ilə onların mərkəzlərinin
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aktivliyinin artmasını Kobozev kimyəvi reaksiyanın enerjisinin köməyi
ilə daşıyıcının kristalik qəfəsələrinin qismən rekuperasiyasının nəticəsi
kimi izah etmişdir.
8.6. Katalizin multiplet nəzəriyyəsi
Nəzəriyyənin əsas müddəaları, yəni, katalizdə energetik və
struktur uyğunluqlarının vacibliyi 1929-1930-cu illərdə A.A.Balandin
tərəfindən düzgün ifadə olunmuşdur. Bu vaxta qədər kataliz
nəzəriyyəsində
hamı
tərəfindən
qəbul
olunmuş
aşağıdakı
qanunauyğunluqlar hökm sürürdü:
I.
Katalizator iştirakilə reaksiyanın sürətlənməsi reaksiyanın
aktivləşmə enerjisinin aşağı düşməsi nəticəsində baş verir. Bəzi
hallarda predeksponensial əmsalın dəyişməsi də böyük rol
oynayır.
II.
Kataliz bir başa katalizator səthinə daxil olmuş monomolyekulyar
adsorbsiya təbəqəsində baş verir. Bu zaman adsorbsiya olunmuş
molekullar, xüsusən polyar qruplar olan halda, müəyyən şəkildə
səthə tərəf istiqamətlənmişdirlər.
III.
Kataliz ilə adsorbsiya arasında birbaşa parallelizm mövcud
deyildir, yəni, kataliz adsorbsiya ilə xüsusi şəkildə əlaqədardır.
Teylor fərziyyəsinə görə, səthin aktiv yerlərini tam doymamış
atomlar təşkil edir ki, onlar da kristalların uclarında (piklərində) və
qabırğalarında yerləşmişlər. Bu təmiz energetik nöqteyi nəzər izah edə
bilmir ki, nə üçün verilmiş temperatur və təzyiqdə termodinamiki
mümkün olan çoxlu reaksiyalardan katalizator ancaq müəyyən birini
seçir.
Kataliz zamanı katalizator ilə aralıq maddələrin əmələ gəlməsini
tələb edən əks nöqteyi nəzər (aralıq birləşmələr nəzəriyyəsi) qəti
müəyyən olunmuş katalizator səthinin fiziki quruluşunun katalitik
reaksiyaların sürətinə təsirini nəzərə almamaqdan ibarətdir.
Multiplet nəzəriyyəsinin əsasını struktur və energetik
uyğunluqlar prinsipi təşkil edir ki, burada da katalizdə fiziki və kimyəvi
faktorların təsirinin bir yerdə ifadə olunmasını nəzərə alır. Struktur
uyğunluğu ondan ibarətdir ki, katalitik reaksiyanın getməsi üçün
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reaksiyaya girən molekullarda atomların fəzada yerləşməsi zamanı
molekulaların reaksiyaya girən atomları (indeks qrupları) katalizatorda
valent bucaqlarını saxlamaqla atomlarla (multipletlərlə) onun toxunması
təmin olunmuş olsun.
Energetik uyğunluq prinsipi isə katalizatorun əvvəlcədən təsirini
dərk etmək üçün əsas nəzəri tədqiqatları işləyib hazırlamaq üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir və tələb edir ki, katalizatorun adsorbsiya potensialı
(katalizator ilə reaksiyaya girən atomların rabitə enerjilərinin cəmi)
endotermiki reaksiyalar üçün reaksiyaya girən rabitələrin enerjilərinin
cəminin heç olmasa yarısına yaxınlaşmış olsun. Başqa sözlə, parçalanan
və yenidən əmələ gələn rabitələrin enerjilərinin orta qiymətinə bərabər
olsun və energetik maneyə (baryer) isə reaksiyanın istilik effektinin
yarısına bərabər olsun.
Katalitik reaksiyaların atom səviyyəsində baxılması üçün indiki
vaxta qədər multiplet nəzəriyyəsi yeganə nəzəriyyə sayılır, başqa sözlə,
molekulların konfiqurasiyası və sülb kütlənin qəfəsələri və eləcə də,
kimyəvi rabitənin uzunluğu və enerjisi nöqtəyi nəzərdən bu nəzəriyyə
yeganə nəzəriyyə sayılır.
Multiplet nəzəriyyəsi üçün əsas və ilk mənbə kataliz prosesinin
kimyəvi hadisə olmasını qəbul etməkdən ibarətdir. Nəzərə alsaq ki,
«valent-kimyəvi» gücün təsir radiusu çox kiçikdir, onda böyük
yaxınlaşma ilə qeyd etmək olar ki, atomlar yalnız biri-biri ilə
toxunduqdan sonra kimyəvi qarşıqlıqlı əlaqəyə girirlər, yəni, onlar rabitə
uzunluğu məsafəsinə yaxınlaşdıqdan sonra kimyəvi çevrilmə baş verir.
Buna görə də, katalitik reaksiyalarda bütöv molekullar yox, onlara daxil
olan ayrı-ayrı atomlar iştirak edirlər. Reaksiyaya girən molekulları atom
qruplarına ayırmağa bu nəzəriyyədə icazə verilir və bu atomlar qrupu
arasında kimyəvi rabitələrin paylanması baş verir. Əsas postulata görə, bu
atomlar bir-birləri ilə o məsafədə olmalıdırlar ki, onların arasında yeni
rabitənin əmələ gəlməsi təmin olunsun və müəyyən vaxt momentində
onların katalizator atomlarına toxunması baş versin. Atomların real
ölçüləri elədir ki, molekulun bir neçə atomu katalizator səthinə
toxunduqda bir katalizatorun bir atomu üzərinə yerləşə bilməzlər. Bu
dəlillər o nəticəyə gətirib çıxarırlar ki, çox atomlu molekulun cəzb və
adsorbsiya olunması katalizatorun bir atomu üzərində yox, katalizatorun
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bir qrup atomları üzərinə- multiplet üzərinə-cəzb olunması vasitəsilə
həyata keçməlidir.
Molekullar reaksiyaya girən atomlar qrupu arasında gedən
rabitələrin paylanması və katalizator atomlarına toxunması indeks qrupu
adlanır. Multiplet nəzəriyyəsinə görə, ən sadə və tez-tez rast gəlinən
duplet tipli reaksiyalar katalizator səthinin iki atomu vasitəsilə həyata
keçir.


O

A

C

|

|

B



a

D

A
O



A  C

C
O  O

O
B

D
M

(A)
B  D


b

burada, A, B, C, D -reaksiyaya girən atomlar (onların yanında
əvəzedicilər də ola bilər ki, onlar sxemdə göstərilməmişdir). A, B, C, D
atomları katalizator səthinə yığılırlar. Katalizator səthinə kimyəvi təsiri
ilə ifadə olunan cəzb nəticəsində A-B və C-D rabitələri zəifləyir. Bunun
nəticəsində aralıq forma M-multiplet aktiv kompleksi əmələ gəlir. Mmultiplet aktiv kompleksi möhkəm olmadığından, o tezliklə möhkəm
formaya keçməyə çalışır. Termodinamiki şəraitdən aslı olaraq, ən
möhkəm forma, ya ilk hal (a), ya da son hal (b) ola bilər.
(A) sxemi reaksiyanın düz və əks istiqamətdə getməsi imkanını
nəzərdən keçirir . Bu halda, əgər reaksiya əks istiqamətdə gedirsə, onda
o, eyni bir aralıq kompleks olan M-dən keçməlidir və makroskopik dönən
reaksiya prinsipi qorunub saxlanılmalıdır. Makroskopik dönən reaksiya
prinsipi onu ifadə edir ki , baxılan termodinamika şəraiti reaksiyanın
vertikal rabitələrin qırılması istiqamətində gedir (a halı), və horizontal
rabitələr əmələ gəlir (b halı). Aktiv mərkəzlərin rolu sxemdə
göstərilməmişdir və aşağıdakı şərait ilə müəyyən edilir: nöqtələrlə ifadə
olunmuş aktiv mərkəzlər reaksiyanın düz istiqamətdə getməsini göstərir;
dairələrlə göstərilmiş mərkəzlər vertikal rabitələrin qırılmasını və
horizontal rabitələr əmələ gəlməklə reaksiyanın əks istiqamətdə
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getməsini təmin edir. Bu zaman dairələrin mərkəzləri arasındakı
məsafəyə nisbətən, nöqtələr arasındakı məsafə müxtəlif ola bilər.
Verilmiş şəraitdə bir istiqamətdə gedən reaksiyalar üçün (A)
sxemi sadələşə bilər, yəni, dairələri nəzərə almamaq da olar. Bir sıra
konkret prosesin duplet sxemi aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir:
H

H

H

H

H

|

|

|

|

|



R  C

 O

R  C

 C

|

|

|

H

H

H



a

 H



R  C

 C

|

|

|

O  H

H

H

b

v

 H

\/
C

H
|

C
/\

H

q

Reaksiyanın duplet sxemləri: spirtlərin dehidrogenləşməsi (a);
spirtlərin dehidratasiyası (b); karbohidrogenlərin dehidrogenləşməsi (v);
olefinlərin dehidrogenləşməsi (q).
(A) sxemində indeks qrup atomları çərçivəyə alınmışdır.
Çərçivə xaricində olan mürəkkəb molekulların başqa indeks atomları
reaksiyada iştirak etmirlər və katalizatorun aktiv mərkəzlərinə
toxunmurlar. İndeksdən kənarda qalan əvəzedicilər yalnız ikinci
yaxınlaşmada iştirak edə bilərlər və indeksdə rabitənin dissosiasiya
enerjisinə təsir göstərə bilərlər və eləcə də, reaksiyaya girən atomların
katalizator atomları ilə qarşılıqlı təsirinin rabitə enerjisinə təsir göstərə
bilərlər. İndekslə olan triplet reaksiyalar daha mürəkkəb şəkil alır:

A

F

D

E

B
:
C
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Bu reaksiya nəticəsində hər üç rabitə A-B, C-D və E-F qırılır və yeni
rabitələr B-C, D-E, F-A rabitələri əmələ gəlir.
Duplet, triplet və sekslet reaksiyaları və bəzən də onların
ardıcıllığı, praktiki olaraq, üzvi kimyanın məlum olan bütün heterogen
katalitik reaksiyalarını əhatə edir. İndeks atomların valentliyinin
dəyişməsi ilə gedən reaksiyalar üçün multiplet nəzəriyyəsi nəzərdən
keçirilməmişdir. Geniş təsəvvür isə katalizator səthinə adsorbsiya
olunmuş molekulların istiqamətlənməsinin vacibliyi ilə əlaqədardır.
Atomlar arasındakı məsafə ilə fərqlənən indeks qrupunda müxtəlif
atomların olması katalizator səthində olan atomlararası məsafənin
müxtəlif olmasından əmələ gəlir. Yalnız bu şəraitdə indeks qrupunun
istiqamətlənməsinin adsorbsiyası lazımı sürətlə və minimal energetik
maneə ilə həyata keçə bilər.
Beləliklə, multiplet nəzəriyyəsi molekulda olan atomlar
arasındakı real məsafəni və katalizator səthində olan atomlar arasındakı
məsafəni (katalizin stexiometriyasını) nəzərə alır. Buradan da, reaksiyaya
girən molekullarla katalizator arasındakı struktur uyğunluq prinsipi əmələ
gəlir ki, bu da katalizatorun kristallik quruluşunun optimal vacibliyini
müəyyən edir.
Balandina görə, katalitik aktivlik daşıyıcısı katalitik faza hesab
olunur. Amma multiplet nəzəriyyəsində struktur uyğunluğu üçün
müəyyən sayda atomları olan kristalik aktiv mərkəzlərdə atomların
müəyyən dərəcədə qarşılıqlı paylanması əsas sayılır. Buna görə də, aktiv
mərkəzlər üçün təkcə kristallar yox, həm də böyük molekulun müəyyən
bir hissəsi, məsələn, fermentativ katalizdə yüksək polimerli turşular və
sekstetlər üçün altı, duplet və tripletlər üçün daha az atom sayı olan
kristalik qəfəsənin ayrı-ayrı rengenoamorf qəlpələri ola bilər.
Adsorbentin qəfəsəsinə toxunan molekulun müəyyən bir
hissəsinin istiqamətlənmiş adsorbsiya zamanı molekul adsorbent qəfəsəsi
ilə kristalloqrafik uyğunluqda olur. Kataliz üçün aktiv mərkəzlər inkişaf
mərkəzləri və kristallik yaranma mərkəzləri ola bilər. Səthin strukturunu
nəzərə almaqla multiplet nəzəriyyəsinə energetik xarakteristikası və
quruluşu ilə fərqlənən müxtəlif səth birləşmələrin əmələ gəlməsi
ehtimalını da əlavə edirlər. Reaksiyaya girən molekulun səth ilə əlaqəsi
yalnız adsorbsiyaya səbəb ola bilər. Reaksiyada iştirak etmək üçün
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molekul hələ tam aktiv deyildir.Katalitik reaksiyanın getməsi üçün
ikimərkəzli rabitənin əmələgəlməsi daha optimal sayılır.
Molekulun səth ilə çoxmərkəzli rabitələrin yaratması, bir qayda
olaraq molekulun parçalanmasına və radikalların əmələ gəlməsinə səbəb
olur ki, bunlar da səthin uyğun sahələrini örtür. Bu zaman molekulun bir
hissəsi (katalizatora görə xarici molekula) katalizator səthi ilə heç bir
uyğunluq təşkil etmir. Əksinə, katalizatora toxunan molekulun bir hissəsi
katalizator ilə səth izomorfizm münasibətində olmalıdır.
8.7. Katalizdə energetik uyğunluq
Multiplet nəzəriyyəsinin energetik hissəsi indeks qrupu
atomlarının rabitə enerjisi ilə katalizator atomlarından ibarət olan indeks
qruplarının atomlarının rabitə enerjisi arasındakı nisbətin məsələlərini
nəzərdən keçirir. Bu nisbət A və B-nin atomları arasındakı rabitə
enerjisini tutuşdurduqda çox aydın ifadə olunur. Əgər AB molekulu qaz
fazadadırsa onun atom rabitəsinin enerjisini A və B-dən ibarət olan
molekulun katalizator səthinə adsorbsiya olunduqda həmin rabitə
enerjisini tutuşdurduqda bu nisbət çox aydın ifadə olunur. Qazda AB
molekulunun rabitə enerjisini QAB ilə və A–K və B–K molekulunun A və
B və K katalizator atomları arasındakı rabitə enerjisini Q AKvə QBK ilə
ifadə edək. Multiplet nəzəriyyəsinə görə katalizator tərəfindən adsorbsiya
olunmuş A-B rabitəsinin atomlara parçalanması üçün sərf olunan QABK
enerjisi katalizator iştirakilə aşağı düşür və nəticədə yeni Q AK və QBK
rabitələri əmələ gəlir. Bunula əlaqədar olaraq Balandin termokimyəvi
tənlik daxil etmişdir ki, bu tənliyə görə:

2AB  2K  A K   B  K   QABK

(a)

burada, A[K] və B[K] - katalizatora adsorbsiya olunmuş A və B
atomlarıdır. Digər tərəfdən termokimyəvi tənlik istifadə olunur:
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AB  A  B  QAB

A  K  A  K   QAK

B  K  B  K   QBK

Bunların cəmi isə verir:

A  B  2K  A K   B  K   QAB  QAK  QBK

(b)

(a) və (b) tənliklərindən aşağıdakını alırıq

QAB ,K   QAB  QAK  QBK

(8.28)

Beləliklə, qaz ilə tutuşdurduqda katalizatorda rabitə zəifləyir,
əgər QAB > QAK + QBK olarsa qaz ilə müqayisədə katalizatorda rabitə
zəifləyir. Əgər, QAB < QAK + QBK olsa, onda adsorbsiya zamanı A–B
rabitəsi tamam qırılır. Bunun nəticəsində aşağıdakı tip duplet reaksiyasını
hesablamaq üçün imkan yaradır.

A K

C

A K

C


B

D
K

A K

C

B

D


B

D
K

a)

M

K
b)

M-multiplet kompleksinin əmələgəlmə və parçalanma istiliyini və
eləcə də reaksiyaya girən molekulalar ilə katalizator arasındakı energetik
uyğunluğu müəyyən edən şəraiti göstərməkdən ibarətdir. (8.28) tənliyinə
uyğun olaraq multiplet kompleksinin əmələgəlmə istiliyi Q' aşağıdakı
nisbət ilə müəyyən edilir.

Q'   QAB  QCD   QAK  QBK  QCK  QDK 

(8.29)
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Uyğun olaraq, multiplet kompleksinin parçalanması üçün Q"
yazmaq olar.

Q"  QAC  QBD   QAK  QBK  QCK  QDK 

(8.30)

(8.30) tənliyindəki reaksiyaya girən atomların katalizator ilə rabitə
enerjisi mənfi işarəsi ilə daxil olur, çünki, burada yeni rabitələr AC və
BD rabitələri əmələ gəlir və katalizatorun atomları ilə rabitə qırılır. (8.29)
və (8.30) tənlikləri təxmini xarakter daşıyır, belə ki, bu tənliklər rabitənin
tam qırılması və katalizatorun atomlarına bağlanmış radikalların əmələ
gəlməsi üçün yazılmışdır. Həqiqətdə isə multiplet nəzəriyyəsində
rabitələrin tam qırılması çox nadir hallarda baş verir və əsasən rabitənin
deformasiya olunması qəbul olunur. Bu moment sonralar Q' və Q"
kəmiyyətləri arasındakı nəzəriyyə ilə reaksiyanın aktivləşmə enerjisinin
təcrübi qiyməti arasındakı müəyyən nisbətin götürülməsi ilə
dəqiqləşdirilmişdir. Bu tənliklər bir də ona görə təxminidir ki, bu
tənliklər ya ayrıca götürülmüş multiplet üçün, ya da eynicinsli səth üçün
yazılmışdır, çünki QAK, QBK ,... - kəmiyyətləri sabit qəbul olunmuşdur.
(8.29 və 8.30) tənlikləri verilmiş reaksiyalar üçün bir sıra optimal
enerji rabitəsinin olması haqqında danışmağa əsas verir. Həqiqətən, Q AK,
QBK, ..... çox kiçik olsa, onda Q' üçün cavab verən mərhələ mənfı istilik
effekti ilə həyata keçəcək və böyük energetik maneəyə səbəb olacaqdır.
Əksinə, əgər QAK ,QBK, çox böyük olsa, onda birinci mərhələ
ekzotermiki, ikinci mərhələ isə, yəni katalizator ilə əmələ gələn rabitə
enerjisi mənfı işarəsi ilə daxil olduğundan endotermiki və ikinci mərhələ
limitləşdirici mərhələ olacaqdır. Buna görə də, optimal rabitə enerjisi
tələb olunmalıdır ki, bu da hər iki mərhələnin ekzotermikliyini və ya zəif
endotermikliyini müəyyən etmiş olsun.
Beləliklə, Q' və Q" kəmiyyətləri reaksiyanın energetik
maneəsinin hündürlüyünü və onlardan hansının çox yuxarı və ya çox
kiçik mənfi qiymətindən asılı olaraq reaksiyanın aktivləşmə enerjisini
müəyyən edirlər. Əgər Q′ Q"-dən kiçikdirsə, onda reaksiya multiplet
kompleksinin əmələgəlmə mərhələsi ilə, yəni, adsorbsiya mərhələsi ilə
limitləşəcəkdir. Əmələgəlmiş multiplet kompleksi əksər hallarda reaksiya
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məhsullarına yox ilk maddələrə çevriləcəkdir. Əgər, Q" Q'dən kiçik olsa,
onda multipiet kompleksinin parçalanması limitləşdirici mərhələ, yeni
prosesin reaksiya gedən mərhələsi olacaqdır.
Tədqiq olunan prosesdə optimal energetik mərhələnin nisbətini
müəyyən etmək üçün (8.29) və (8.30) tənlikləri əsasında Balandin bir sıra
yeni işarələr daxil edir.

u    QAB  QCD    QAC  QBD 

(8.31)

s  QA,B  QCD  QAC  QBD

(8.32)

q  QAK  QBK  QCK  QDK

(8.33)

burada, u - reaksiyanın istilik effekti; s - əmələgələn və parçalanan
rabitələrin enerjilərinin cəmi; q - katalizatorun adsorbsiya potensialıdır.
Götürülmüş işarələri (8.29 və 8.30) tənliklərinə tətbiq etsək aşağıdakıları
yaza bilərik.
Q'   QAB  QCD  q
(8.34)

Q"  QAC  QBD  q

(8.35)

8.29 və 8.30 tənlikləri onların (q, E) müstəvidə qrafik işarə
olunması xəttlərini verirlər:

E /  q  s / 2  u / 2,
(8.34*)

E / /  q  s / 2  u / 2
G
s/2
s/2
F

u

u/2

Е

о

90

Z
I
Е

/

u/2

Z
-45

о

q

H
II

Е

//

Е

/

Е

//

Şəkildə:
I xətt – endotermik
reaksiyanın xətti (Z
absis
oxundan
aşağıdır);
II xətt – ekzotermik
reaksiyanın xətti (Z
absis
oxundan
yuxarıdır).
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Meyil bucaqları: birincinin 450, ikincinin 450. Xətlər Z
nöqtəsində bir birilə kəsişirlər. Z-nin kordinatları: q0  s / 2; E0  u / 2.
(8.34 və 8.35) minimal aktivləşmə enerjisi, yəni, katalizatorun
yüksək optimal aktivliyi Q'= Q" şəraitinə cavab verir. 8.29 və 8.30
tənlikləri 8.34*
xətlərindən kəsiklər götürərək, onlardan vulkanı
xatırladan ardıcıl sınıq xətlər əmələ gətirirlər (aşağıdakı şəkildə yağlı
xətlər).
q (GF) sınıq xətti ilə H nöqtəsində kəsişir və verilən reaksiya üçün
konkret katalizatorun iştirakı ilə energetik baryerin hündürlüyünü
müəyyən edir.
Qəbul edək ki, Q' +Q"= -20 , bu halda minimal aktivləşmə
enerjisi Q' = Q"= -10 şərtinə cavab verməlidir. Hər hansı bir başqa Q' və
Q" nisbəti, məsələn Q′= - 9 və Q" = - 1 1 olduqda reaksiyanın potensial
maneəsi artır. Baxılan mərhələlərdən biri, tutaq ki, reaksiya mərhələsi
limitləşdirici mərhələ olsa, onda reaksiyanın sürəti azalır. Q'= Q" şərtini
verilmiş reaksiyanın katalizatoru üçün optimal qəbul etsək (8.34) və
(8.35) tənliklərini toplamaqla aşağıdakı ifadəni alarıq

2Q   QAB  QCD  QAC  QBD  u

(8.36)

Buradan da
Qu / 2

(8.37)

ifadəsini alarıq.
Digər tərəfdən (8.29) və (8.35) tənliklərinin sağ tərəflərini
bərabərləşdirsək, aşağıdakı ifadələri alarıq.

2q  QAB  QCD  QAC  QBD  u

(8.38)

qs/2

(8.39)

və

Beləliklə, katalizator ilə reaksiyaya girən maddələr arasında
energetik uyğunluq mövcuddur. Energetik uyğunluq prinsipi ondan
ibarətdir ki, aktiv katalizatoru seçdikdə endotermiki reaksiyalar üçün
katalizatorun adsorbsiya potensialı q, əmələgələn və parçalanan
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rabitələrin s/2 enerjilərinin cəminin yarısına mümkün qədər yaxın
olmalıdır. Ən aktiv katalizator üçün energetik maneə katalizator iştirakilə
gedən reaksiyanın istilik effektinin yarı qiymətinə bərabər olmalıdır.
Energetik uyğunluq prinsipi ondan ibarətdir ki, katalizator iştirakilə
maksimal sürətlə gedən reaksiya, reaksiyaya girən maddələrin
atomlarının katalizator ilə əmələ gətirdiyi rabitə enerjisi optimal olsun.
(8.37) və (8.39) şərti yalnız reaksiyanın təbiətindən aslıdır, amma
katalizatorun təbiətindən asılı deyildir, buna görə də, (8.31) və (8.32)
tənliklərinə görə u və s yalnız reaksiyaya girən molekulların təbiətindən
asılı olacaqdır.
Beləliklə, prosesin optimal şəraiti aparılan reaksiyanın
təbiətindən asılıdır və multiplet nəzəriyyəsinə görə katalizatorun
təbiətindən asılı deyildir. Bu hansı şəraitdə keçə bilər ki, əgər
q  QAK  QBK  QCK  QDK , yəni adsorbsiya potensialı reaksiyaya girən
atomların katalizator ilə əmələ gətirdiyi rabitə enerjisinin cəmindən
ibarətdir ki, bu da K katalizatorunun təbiətindən aslı olmalıdır? Bu o vaxt
mümkündür ki, müxtəlif katalizatorlar üzərində reaksiya eyni bir optimal
rabitə enerjisi ilə getsin və katalizator yalnız atomlar sahəsi ilə
fərqlənsinlər.
8.8. Katalizin elektron nəzəriyyəsi
Katalizdə elektron nəzəriyyəsinin banilərindən biri görkəmli
alim L.V.Pisarjevskiy olmuşdur. Bu nəzəriyyənin inkişafında
S.Z.Roqinskiy və F.F.Volkenşteynin rolu böyükdür. Katalizdə elektron
nəzəriyyəsi yarandıqda katalizator səthinin adsorbsiyası olan maddə ilə
qarşılıqlı əlaqəsinə əsas fikir verilmişdir. Bu halda bərk maddənin
quruluş və tərkibindən asılı olan ümumi qanunların fıziki aspektindən elektronun çıxış işi, elektron yüklərin katalizatorun səthində və həcmində
paylanması, səthin energetik xarakteristikası və s. istifadə olunubdur.
Kimyəvi reaksiyaların inkişafında katalitik təsirin son halı olan
aktivləşmə enerjisinin azalması ilə əlaqədar olunduğundan katalizator
elektronun və adsorbatla əlaqəsi zamanı katalitik akt üçün enerji uduşu
böyük maraq doğurur. Bu səpkidə məsələnin dəqiq həllini müəyyən
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etmək də bəzi çətinliklərə təsadüf edilir. Bərk maddələrin
yarımkeçiricilik xassələri ən əvvəl səthin eynicinsli olmaması ilə təyin
olunur. Hazırda yarımkeçiricilərin quruluşu və təsir zona nəzəriyyəsinin
vəziyyəti ilə təyin olunur. Bu nəzəriyyəyə görə yarımkeçiricilərin
təzahürü bərk cismin səthinə elektrik cərəyanının, fotoeffektin ya da
kimyəvi reagentin təsiri ilə əlaqədardır.
Atom elektronlarının yüksək energetik səviyyəsi valent zonasına
daxildirlər. Əgər valent zona tam tutulmamışdırsa, yəni, elektronların
müəyyən hissəsi yaxın tutulmamış zonada yerləşmişlərsə və bu da
keçirici zonadadırsa bərk cisim metaldır. Əgər valent zona tutulmuşsa,
yəni bu zonanın hər bir energetik səviyyəsində iki elektron vardırsa, onda
bərk cisim izolyatordur. Temperatur artdıqca qadağan olunmuş zonanın
enindən asılı olaraq bərk cisim izolyator və ya yarımkeçirici ola bilər.
Elektronun valent zonasından keçirici zonaya və ya əksinə keçməsi
«xüsusi keçirici» anlayışını xarakterizə edir.
Elektronun valent zonadan keçirici zonaya keçməsi valent
zonada sərbəst səviyyənin («deşik») yaranmasına gətirib çıxarır. Xüsusi
keçiricilik eyni dərəcədə keçirici zonada elektronların və valent zonada
deşiklərin hərəkətindən irəli gəlir. Qadağan zona daxilində stexiometrik
tərkibdən meyl etmə nəticəsində lokal energetik səviyyənin
yarandığından qatılıq keçiriciliyinin böyük əhəmiyyəti olur.

I
II

A

III
Şəkil 8.2. Yarımkeçirici katalizatorun modeli
I - keçirici zona; II- qadağan zona; 3- valent zona; A- adsorbsiya olunmuş
atomun müəyyən səviyyəsi.
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Əgər qadağan zonanın aşqar atomları keçirici zonaya sadə
ötürülürsə, cisim elektronlu və ya n-yarımkeçirici olur: əgər qadağan
zonanın aşqar atomları elektronları çox sadə olaraq birləşdirirlərsə, bu
halda valent zonasında deşik yaranır, cisim «deşik» və ya p-yarımkeçirici
adlanır.
Zona nəzəriyyəsinin bu mövqeyi ilə yarımkeçiricilərin katalitik
təsirini izah etmək olar. Kristal qəfəsinin xaricdən həyəcanlanması və ya
quruluş deffekti nəticəsində yarımkeçirici səthində sərbəst elektronlar və
ya sərbəst deşiklər yaranır, bu da müsbət və ya mənfı valentliyin mənbəyi
olur.
F.F.Volkenşteynə görə yarımkeçirici və ya metal katalizator
maddənin molekulu ilə üç tipli əlaqə yaradır:
I.
Adsorbsiya olunmuş hissəciyin valent elektronunun cəzb
olunması hesabına zəif hemeopolyar rabitə yaranır. Bu halda
katalizatorun qadağan zonasında bir valentli rabitənin
yaranmasından irəli gələrək adsorbsiya olunmuş molekul
müəyyən səviyyə yaradır, hansı ki, qəfəsin elektronu hesabına
tutulur, bu da «qüvvətli» iki elektronlu rabitəni yaradır.
II.
Əgər adsorbsiya olunmuş hissəcik sərbəst elektronu tutursa, onda
«qüvvətli» rabitə n-rabitəsi və ya akseptor adlanır əgər adsorbsiya
olunmuş hissəcik sərbəst elektronu itirirsə, onda «qüvvətli» rabitə
p-rabitəsi və ya donor adlanır. Adsorbatın və adsorbentin
təbiətindən asılı olaraq rabitənin davamlılığı kovalent və ionlu ola
bilər.
III.
Hemeopolyar («zəif») rabitənin iona («qüvvətli») keçməsi bu
rabitənin qırılması hesabına olur, məsələn, adsorbsiya olmuş
molekulun elektronu qəfəsə tərəfındən tamamilə udulduğu hal da
olur. Xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır ki, adsorbsiya olunmuş
atomun «zəif» hemeopolyar rabitəsinin sərbəst valenti o halda
doymamış qalır ki, hissəciyin ion rabitəsi valent - doymamış
olsun. Adsorbsiya olunmuş atomun akseptor-donor xassəsini daha
ətraflı nəzərdən keçirək. A-halı «zəif» hemeopolyar rabitəyə
müvafiqdir. Bu halda adsorbsiya olmuş hissəcik elektro
neytraldır, lakin, məlum dərəcədə polyarlaşır.
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A
R- M+ R- M+ R- M+
A - halı

A
M+ R M R- M+ R
A el - halı

A+
M+ R M+ R- M+ R
A ell - halı

Şəkil 8.3. Adsorbsiya olmuş maddənin akseptor – donor halı

Adsorbsiya effekti qadağan zonada tutulmamış müəyyən A
səviyyəsinin yaranması ilə ifadə olunur. Energetik A səviyyəsində
adsorbsiya olunmuş elektronun yaranması Ael müvafiq daha möhkəm
kovalent rabitə yaradır. A-səviyəsi keçirici zonaya yaxın olduqda səviyyə
akseptor xarakterli, A-səviyyəsi valent zonasına yaxın olduqda donor
xarakterli olur. A-səviyyəsinin yerləşmə vəziyyəti adsorbentin və
adsorbatın təbiətindən asılıdır. Əgər adsorbsiya olmuş atomun elektronu
qəfəsə tərəfindən udulub A+ ionu əmələ gəlirsə, yəni, ion rabitəsi
yaranırsa, onda Aell halından danışılır.
Əgər adsorbsiya olunmuş atom elektrona görə akseptor
xassəsinə malik olarsa, onda şərh olunmuş vəziyyət əks istiqamətdə
səciyyələndirilir. Məntiqi olaraq xemosorbsiya prosesi zamanı
yarımkeçiricilərin səthinin donor-akseptor xassələri barədə danışmaq
daha doğru olar.
Yarımkeçirici katalizatorun səthini - L, adsorbsiya olunmuş
atomu - A, qəfəsin sərbəst elektronunu - eL, qəfəsin «dəliyini» - PL işarə
edək. Onda adsorbsiya olunmuş molekulların elektron halını və
aktivləşmiş adsobsiyanın elektron mexanizmini aşağıdakı kimi təsəvvür
etmək olar.
Elektronun A-akseptor səviyyəsində əmələ gəlməsi iki yolla:
keçiricilik və ya valent zonasında baş verə bilər. Birinci halda sərbəst
elektron katalizatorun səthindəki adsorbsiya olunmuş atomla tutulur.

AL  e  AeL,
ikinci halda - qəfəsdə sərbəst «dəlik» əmələ gəlir
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AL  AeL  p .

Hər iki hal üçün vacib sayılan: v1 < u, şərtidir ki, burada v1 - bir
elektronlu adsorbsiya olunmuş A atomun qəfəsin sərbəst elektronunun
hərislik enerjisi, u isə sərbəst «dəlik» elektron cütününün əmələ gəlmə
enerjisidir. A-akseptor səviyyəsinin valent zonasından uzaqda yerləşməsi
energetik baxımdan əlverişli deyildir. A-səviyyəsinin valent zonasının
yaxınlaşması ekzotermik olan sərbəst elektron - sərbəst «dəlik»
parçalanması prosesinin baş verməsi demək olardı.
Elektronun A donor səviyyəsindən uzaqlaşması iki yolla,
elektron-sərbəst «dəlik» əlaqəsi yaranmaqla valent zonasında və ya
birbaşa keçirmə zonasında, baş verir. Birinci halda sərbəst «dəlik»
tutulur,
AL  p  ApL,
ikinci halda isə yeni sərbəst elektron əmələ gəlir:
AL  ApL  eL

A donor səviyyəsi valentlik zonasının bilavasitə yaxınlığında
yerləşir, əks halda adsorbsiya olunan molekulun (atomun) ionlaşması
ekzotermik proses kimi görünərdi.
Yarımkeçirici katalizin elektron nəzəriyyəsində müsbət və mənfı
sərbəst valentlik anlayışı katalizator səthinin xassəsi ilə əlaqədardır.
Səthin deffekt quruluşunu eyni cinsli olmamasından irəli gələrək
doymamış sərbəst valentlik və ya radikalların generatoru kimi qəbul
etmək olar. Bunların xemosorbsiya olunmuş hissəcik ilə əlaqəsi ya
doymuş elektroneytral kompleks və ya doymamış ion - radikalları
yaradır. Bu halda «zəif» və ya «qüvvətli» hemeopolyar və ya ion rabitəsi
yaranır. Hər iki tip rabitələr donor və ya akseptor xarakterli ola bilərlər.
Səthin ion təbiətli olan halında səthdə ion adsorbsiya mərkəzi özünün
elektronundan və ya «deşik» və sərbəst elektron, ya da «deşik»
delokallaşması ayrılmalıdır.

254

Fəsil VIII

Oksigen molekulunun sink və mis oksidləri səthində
xemosorbsiyasını nəzərdən keçirək (şək.8.4.). Birinci iki halda zəif
xemosorbsiya («zəif» rabitə) göstərilmişdir.
Oksigen molekulu elektron akseptoru kimi elektronu oksigen
ionundan və ya mis ionundan qoparır və nəticədə adsorbsiya olunmuş
mərkəz ilə adsorsiya molekulu arasında qüvvətli polyarlaşan rabitə
yaranır, ümumilikdə adsorbsiya əmələ gələn elektron neytraldır: «zəif»
rabitə (a) göstərildiyi kimi ifadə etmək olar. Burada sol tərəfdə
elektroneytral birləşmə göstərilmişdir, məsələn, oksigen molekulu mis
ionu ilə zəif rabitədədir.
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Şəkil 8.4. Oksigen molekulunun sink və mis oksidləri üzərində
xemosorbsiyasının müxtəlif növləri
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Şəkil 8.5. Hissəciyin «zəif» və «qüvvətli» rabitəsi
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Adsorbsiya olmuş hissəcik ilə sərbəst elektron və ya səthin azad
deşiyi əlaqələnən kimi «zəif» rabitə «qüvvətli» rabitəyə keçir və bu halda
doymamış səth birləşməsi - ion - radikalı əmələ gəlir (b). Təbii ki,
adsorbsiya olan hissəcik ion halında səth ilə əlaqəyə girirsə,
elektroneytral səth birləşmə əmələ gətirir.
Qeyd etmək lazımdır ki, katalizdə elektron nəzəriyyəsində
«radikal» termini üzvi kimyadan fərqli olaraq ümumi mənada doymamış
valentlik mənasını ifadə edir.
Bu sahədə çalışan alimlər, katalizdə elektron nəzəriyyəsini
inkişaf etdirərək katalitik aktda Fermi səviyyəsinin vəziyyətinin
öyrənilməsinə böyük fıkir vermişlər. Fermi səviyyəsi elektrokimyəvi
potensiala bərabər enerji səviyyəsidir. Elektrokimyəvi potensial (μ - eφ,
burada, μ- kimyəvi potensial, φ - elektron potensialı) bu verilmiş metal
və yarımkeçiricinin sərbəst elektronunun (elektron qazı) kimyəvi
potensialını nəzərə almaqla elektronun çıxış işini yerinə yetirmək üçün ən
az enerjidir. Beləliklə, Fermi səviyyəsi katalizatorun təbiətini əks etdirir
və mikroskopik kəmiyyət statistik üsulla hesablanır. Bu yarımkeçirici
nəzəriyyədə Fermi səviyyəsi qrafıki olaraq qadağan zonasında
yerləşmişdir. Onun vəziyyəti temperaturdan və eyni zamanda akseptor və
donor aşqarından asılıdır. Bunula yanaşı, reaksiyada iştirak edən
maddədən də asılılığı qəbul etsək, onda Fermi səviyyəsi fərz olunmuş
reaksiyada yarımkeçiricinin katalitik dərəcəsini təyin edir. Eyni zamanda
Fermi səviyyəsi reaksiyaya girən maddənin katalizatora təsirinə də
həssasdır və reaksiyanın seçiciliyi ilə əlaqədardır.
İndi elektron nəzəriyyəsini misallarda nəzərdən keçirək.
Etilenin hidrogenləşməsi reaksiyasına baxaq (şək.8.6.) Aktiv
mərkəz rolunu dolmuş zonada «deşik» oynayır, katalitik çevrilmə isə
molekulun π-rabitəsi ilə adsorbentin səthi əlaqəsinin hesabına olur.
S.Z.Roqinski göstərmişdir ki, yarımkeçirici səthinin yüklənməsi
onun təbiətindən başqa səthlə qarşılıqlı əlaqədə olan reagent
molekulunun elektron xassəsindən asılıdır.
Katalizin elektron nəzəriyyəsi haqqında deyilənlərə bəzi
dəqiqləşdirilmələri əlavə etmək lazımdır:
I.
Reaksiya sürətinin katalizatorun təbiətindən və ilk maddədən
asılılığı ilə yanaşı aşağıdakı faktorları da nəzərə almaq lazımdır:
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Şəkil 8.6. Yarımkeçirici katalizatorda etilenin hidrogenləşməsi

a) tarazlıq halında olan xemosorbsiyanın aktiv və qeyri aktiv
nisbətindən,
b) reaksiyanın donor və akseptor xarakterindən,
c) ilk maddələrin qatılılığından (təzyiqdən),
d) adsorbsiya və desorbsiya proseslərinin nisbətindən,
e) temperaturdan,
f) donor və akseptor aşqarların olmasından.
II.
Akseptor aşqarlar Fermi səviyyəsini aşağı, donorlar isə yuxarı
dəyişir. Temperaturu artırdıqda və ya qarışığın miqdarını
azaltdıqda Fermi səviyyəsi qadağan zonasının ortasına yaxınlaşır.
III.
Eyni bir qarışıq eyni qatılıqda bir temperaturda promotor, başqa
temperaturda isə zəhər rolunda olur.
Beləliklə, yarımkeçiricilərdə qarışıqların miqdarı aktivliyi ilə
yanaşı katalizatorun seçiciliyini də tənzim edə bilər.
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Katalizdə aktivlik kristal sülb maddələrin normal səthinə məxsusdur və
onların xüsusi vəziyyətləri və ya səthinin
xüsusi struktur elementləriylə bağlı deyildir.
Q.K.Boreskov

IX FƏSİL
KATALİZATORLARIN HAZIRLANMASININ NƏZƏRİ
ƏSASLARI
9.1. Katalizin kimyəvi təbiəti barədə Q.K.Boreskovun
mövqeyi
Q.K.Boreskov katalitik təsirin təbiəti barədə xüsusilə aşağıdakı
mülahizələri qeyd etmişdir:
1. “Heterogen katalizdə kimyəvi reaksiyanın sürətinin dəyişməsi
reaksiyaya girən maddələrin katalizator ilə aralıq səth kimyəvi qarşılıqlı
təsiri ilə əlaqədardır. Buna uyğun olaraq mövcud reaksiyaya nisbətən
bərk katalizatorun aktivliyi, ilk növbədə, onun kimyəvi xassələri ilə
müəyyən edilir.
2. Katalitik aktivlik kristallik bərk maddələrin normal səthinə
məxsusdur və onların səthinin xüsusi vəziyyəti və ya xüsusi struktur
elementləri ilə əlaqədar deyil.
3. Sabit tərkibli katalizatorların xüsusi katalitik aktivliyi (vahid
səthin aktivliyi) təxminən eynidir. Xüsusi katalitik aktivliyi müəyyən
edən əsas amil katalizatorların kimyəvi tərkibi və kimyəvi quruluşu hesab
edilir.
4. Müəyyən xüsusi katalitik aktivlikli katalizatorlar üçün
katalizatorun sənaye əhəmiyyətini xarakterizə edən vahid həcmin
aktivliyini yüksəldən güclü amil işləyən səthin artması hesab edilir. Bu,
daxili səthin artırılması və onun daxili səthinin yüksək dərəcəli
istifadəsini təmin edən katalizatorun optimal məsaməli strukturunun
yaradılması you ilə əldə oluna bilər”.
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9.2. Katalizin əsas problemləri
Bir tip aktiv sahələrdə baş verən sadə reaksiyalar üçün yuxarıda
formalaşdırılmış mülahizələri riyazi olaraq, eyni zamanda böyük fizikikimyəvi məna daşıyan sadə tənlik şəklində ifadə etmək olar:
W  Axüs XS

(9.1)

burada: W – verilmiş şəraitdə vahid katalizator həcmində vahid zamanda
reaksiyaya girən maddələrin miqdarı ilə müəyyən edilən katalitik
aktivlik; Axüs – xüsusi katalitik aktivlik (XKA): vahid katalizator səthinin
aktivliyi; S – vahid həcmdə katalizator səthinin tam sahəsi;  –
reaksiyanın həqiqi sürətinin səthdə bütün komponentlərin qatılığına və
reaksiya qarışığının həcmindəki kimi katalizatorun səthindəki
temperatura cavab verən reaksiya sürətinə nisbətinə bərabər olan
katalizatorun daxili səthinin istifadə olunma dərəcəsi; X – aktiv səthin
və ya aktiv komponentin payıdır.
(9.1) tənliyində Axüs parametri təmiz kimyəvi hesab edilir, bu da
katalizatorun kimyəvi tərkibi, atom-molekulyar səviyyədə onun strukturu
ilə müəyyən edilir. S və  kəmiyyətləri cəmi tekstura adlanan
makroskopik struktur-həndəsi xarakteristikalar ilə əlaqədardır.
Yuxarıda qeyd olunan mülahizələr sonradan həm Q.K.Boreskov,
həm də onun şagirdlərinin işlərində dərinləşdirilmiş, dəqiqləşdirilmiş və
inkişaf etdirilmiş, lakin, həmin illərdə kataliz hadisəsinin anlayışına
struktur yanaşmalarının tərəfdarları tərəfindən tənqidlərə baxmayaraq,
onlar kataliz barədə elmin müasir təsvirlərinin formalaşmasında çox
mühüm rol oynamış və bir neçə onillik irəlidə tədqiqatların
istiqamətlərini müəyyən etmişlər. Bu dövrdən başlayaraq, kataliz üzrə
tədqiqatlar üç əsas istiqamətdə inkişaf etməyə başlamışdır:
Katalitik təsirin əvvəlcədən müəyyən edilməsi nəzəriyyəsinin
yaradılması. Bu istiqamətin məqsədinə aralıq birləşmələrin təbiətinin,
reaksiya mexanizmlərinin dərin öyrənilməsi və xüsusi katalitik aktivliyin
atom-molekulyar səviyyədə katalizatorun kimyəvi tərkibi və
quruluşundan asılılığının açılması daxildir.
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Katalizatorların hazırlanması və texnologiyasının elmi
əsaslarının yaradılması. Mövcud istiqamətin məqsədi verilmiş xassələr:
kimyəvi və faza tərkibi, aktiv komponentin (və ya aktiv mərkəz)
quruluşu və strukturu və tekstura xarakteristikaları ilə katalizatorların
məqsədyönlü sintezinə nəzəri və təcrübi yanaşmaların işlənib
hazırlanması hesab edilir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki,
katalizatorların hazırlanmasının elmi əsasları əhəmiyyətinə görə müxtəlif
və çox vaxt qarşılıqlı əlaqədə olan iki məsələnin həllini özündə
birləşdirir: katalizatorun teksturasının formalaşmasının idarə edilməsi ilə
eyni zamanda onun kimyəvi və faza tərkibinin sintezi proseslərinin idarə
edilməsi.
Katalitik proseslərin texnologiyasının elmi əsaslarının
inkişafı. Mövcud problemə katalitik reaksiyaların kinetikasının
öyrənilməsi və katalitik proseslərin riyazi modelləşdirilməsi (katalitik
reaktorun tipinin, prosesin optimal şəraitinin, texnoloji sxemin müəyyən
edilməsi) daxildir.
9.3. Hazırlanmanın elmi əsaslarının inkişafının əsas
tarixi mərhələləri
Katalizatorların hazırlanmasının elmi əsaslarının inkişafı
sahəsində məsaməli bərk maddələrin fiziki-kimyəvi xassələrinin
tədqiqinin təcrübi üullarının müəyyən səviyyəsi ilə əlaqədar bir neçə
mühüm tarixi mərhələləri ayırmaq olar.
Birinci mərhələ 1938-ci ildə polimolekulyar adsorbsiya
nəzəriyyəsinin inkişafı və onun əsasında məsaməli bərk maddələrin
xüsusi səthinin ölçülməsi üçün mövcud işin müəlliflərinin: Brunauer,
Emmet, Tellerin adlarının birinci hərfləri ilə adlandırılan BET üsulunun
yaradılması ilə əlaqədardır. Həmin dövrə qədər ədəbiyyatda bir məsələ
müzakirə edilirdi: reaksiya gedişində reaksiya qazı ilə yuyulan
katalizatorun yalnız xarici səthi işləyir yoxsa proses daxili səthdə baş
verir. Həmin ilərdə istifadə olunan səthin ölçülməsi üsulları –
mikroskopik, rentgen, adsorbsiya, həllolma sürətinə görə və s. eyni bir
katalizator üçün müxtəlif səth ölçüləri qiymətləri verirdi. BET
nəzəriyyəsi təcrübə dəlilləri əsasında katalizatorun daxili səthinin
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qiymətini kifayət qədər etibarlı müəyyən etməyə imkan verir. Bugünkü
gün mövcud nəzəriyyənin əsas vəziyyəti katalizator səthinin sahəsinin
müəyyən edilməsi üçün istifadə olunur.
İkinci mərhələ 1940-1950-ci illər dövrünə aiddir və qradiyentsiz
şəraitdə katalitik aktivliyin ölçülməsi metodikalarının inkişafı ilə
əlaqədardır. Həmin illərdə katalitik aktivliyin axınlı-sirkulyasiyalı sınaq
metodikası inkişaf etmişdir. Bu, katalitik təcrübələrin etibarlılığını xeyli
artırmış və birbaşa katalitik reaksiyanın sürətini ölçməyə imkan
vermişdir. BET üsulu ilə katalizatorun işləyən səthinin ölçüsünün
müəyyən edilməsi ilə birlikdə sonuncu vəziyyət Q.K.Boreskova xüsusi
katalitik aktivlik (XKA) anlayışını daxil etməyə və sabit kimyəvi tərkibli
katalizatorlar üçün XKA-nın təxmini sabitliyi barədə yuxarıda göstərilən
qaydanı formalaşdırmağa imkan vermişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ilk iki mərhələ hazırlanma
nəzəriyyəsinin yaradılması probleminin qoyulması üçün əsas baza hesab
edilir. Lakin bu sahədə müəyyən uğurlar yalnız üçüncü mərhələnin
inkişafından sonra mümkündür. 1960-1970-ci illərin sonunda məsaməli
maddələrin həcmi və səthinin tədqiqinin yeni fiziki üsullarının intensiv
istifadəsi başlamışdır. Bu, katalizatorların formalaşması barədə
informasiya alınmasının keyfiyyətcə yeni səviyyəsinə çıxmağa imkan
verir (o cümlədən, atom-molekulyar səviyyədə). “Kulinariya sənətindən”
katalizatorun hazırlanması onun başlanğıc, aralıq və yekun hazırlanması
mərhələlərində alınan katalizatorun xarakteristika və xassələrinin
dəyişməsini izləməyə imkan verən fiziki tədqiqat üsullarının inkişafı və
meydana gəlməsi zamanı elmə çevrilməyə başlamışdır. Belə tədqiqatlar
nəticəsində öz kimyəvi təbiətinə görə eyni tipli maddələr üçün müəyyən
hazırlanma üsulları çərçivəsində katalizator sintezinin nəzəri və praktiki
elmi əsasları formalaşdırılmışdır. Katalitik sistemlərin formalaşdırılması
mexanizmləri barədə biliklərin dərinləşdirilməsi ilə hazırlanma
üsullarının təkmilləşdirilməsi və mürəkkəbləşməsi baş vermişdir. Bütün
bunlar keçən əsrin 80-ci illərinin sonları 90-cı illərinin əvvəllərində
hazırlanmanın elmi əsaslarının keyfiyyətcə yeni, dördüncü mərhələsinə
keçməyə imkan vermişdir. O, katalizatorların hazırlanması sferasına
qeyri-ənənəvi, yeni üsullar adlandırılan üsulların intensiv tətbiqi və
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ənənəvi üsulların təkmilləşdirilməsində meydana gəlmişdir ki, onların da
əksəriyyəti kimyəvi və fiziki nanotexnologiya sahəsində müasir
nailiyyətlərə əsaslanır. Bundan başqa, son illərdə aerogellər əsasında
katalitik sistemlər, meofazalı mezoməsaməli materiallar, karbon
materialları əsasında kompozisiya materialları və katalizatorları,
dendrimerlər, yeni forma katalizatorlar – şüşə-lifli materiallar, yanacaq
elementləri üçün katalitik sistemlər və s. kimi yeni katalitik materiallar
və sistemlər üçün hazırlanma üsullarının inkişaf tendensiyaları meydana
gəlmişdir.
9.4. Katalizatorların təsnifatı. Əsas sənaye katalizatorları
Əgər onun əsasına düzgün olmayan yanaşmalar və prinsiplər
qoyulmuşsa, onda ən müasir və güclü fiziki tədqiqat üsullarının istifadəsi
düzgün nəzəriyyənin yaradılmasının təminatı hesab edilmir.
Hazırlanmanın elmi əsaslarının yaradılması sahəsində belə prinsiplərin
müəyyən edilməsi üçün tərəfimizdən nisbətən geniş yayılmış sənaye
katalizatorları ilə tanış olmaq və mühüm xassə əlamətlərinə görə onları
təsnif etmək tələb olunur. Mümkün təsnifatlardan biri cədvəl 9.1-də
göstərilmişdir.
Nəzərə alsaq ki, katalizatorun kimyəvi tərkibi müəyyənedici
hesab edilir, onda ilk növbədə, katalizatorları kimyəvi birləşmələr sinfinə
görə ayırmaq lazımdır. Bununla əlaqədar, ayrı-ayrı yarımqruplara uyğun
olaraq, metallar, oksidlər, hidridlər, turşular və duzlar əsasında
katalizatorlar aid edilməlidir. Cədvəl 9.1-dən göründüyü kimi onlar, öz
növbəsində, birkomponentli və çoxkomponentli sistemlərə ayrıla bilər.
Əsaslı sual meydana gəlir: hər bir sinif kimyəvi birləşmələr üçün
ayrıca hazırlanmanın elmi əsaslarını yaratmalıyıqmı? Demək lazımdır ki,
çox vaxt müxtəlif kimyəvi tərkibli katalizatorlar yalnız katalizatorun
kimyəvi spesifikasını müəyyən edən əməliyyatlar istisna olmaqla, eyni
bir üsullar və qanunauyğunluqların istifadəsi ilə hazırlana bilər. Belə ki,
məsələn, metallik katalizatorlar oksidlərdə olduğu kimi eyni üsullarla
hazırlana bilər, yalnız bir fərq var ki, yekun mərhələdə oksidin metala
çevrilməsi üçün o, reduksiyaedici emala məruz edilir.
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Beləliklə, kimyəvi tərkibdə müxtəliflik tamamilə nəzəriyyə
əsasında qoyula bilməz, lakin şübhəsiz hər hansı şəkildə nəzərə
alınmalıdır.
Müxtəlif katalitik sistemlərin hazırlanması və öyrənilməsi
təcrübəsi göstərir ki, bəzən kimyəvi tərkibindən asılı olmayaraq
katalizatorları aktiv komponentin disperslik dərəcəsinə görə ayırmaq
rahatdır. Bu səbəbdən, ayrıca qrupa kütləvi katalizatorlar aiddir ki, onlar
da öz növbəsində, əlavə olaraq məsaməli kütləvi, ərinti və skelet
katalizatorlar, digərləri isə – hopdurulmuş katalizatorlara ayrıla bilər.
Sonuncu halda aktiv komponent müəyyən şəkildə daşıyıcı adlanan digər
məsaməli kimyəvi maddə üzərində paylaşır ki, katalizatorda onun
miqdarı bir qayda olaraq, aktiv komponentin miqdarından çox olur.
Müşahidə etmək çətin deyil ki, bərk halda olan bütün sinif kimyəvi
birləşmələr kütləvi ola bilər. Hopdurulmuş katalizatorlar barədə də
həmin fikri söyləmək olar. Kütləvi və hopdurulmuş katalizatorların
hazırlanması öz xüsusi qaydaları və qanunları üzrə aparılmalıdırmı?
Aşkar edilmişdir ki, ərinti və skelet katalizatorlar istisna olmaqla, bir çox
kütləvi və hopdurulmuş sistemləri bəzən bir üsul çərçivəsində, məsələn,
birgə çökdürmə və ya mexaniki qarışdırma üsulları ilə hazırlamaq
mümkündür. Eyni zamanda hopdurma üsulunun istifadəsi ilə
hopdurulmuş katalitik sistemlərin sintezi yuxarıda göstərilən üsullardan
əhəmiyyətli fərqə malikdir.
Beləliklə, bizim düşüncələrimiz katalizatorları hazırlanma
üsulları üzrə ayırmaq zərurətinə və burada hazırlanma nəzəriyyəsi üçün
ümumi bazanın yaradılması imkanlarını qiymətləndirməyə gətirib
çıxarır.
Hal-hazırda bütün məlum hazırlanma üsulları içərisində ənənəvi
üsullar nisbətən daha geniş yayılmışdır: çökdürmə və birgə çökdürmə,
hopdurma, mexaniki qarışdırma, termiki parçalanma. Baxmayaraq ki, bir
sıra çox mühüm sənaye katalizatorları bu üsullarla hazırlanır, lakin,
xüsusi üsullar az tətbiq olunur: əritmə, qələviləşdirmə, piroliz və s. Son
illərdə bir sıra yeni üsullar böyük maraq doğurur: radiasiya, plazma,
elektrokimyəvi və s. Lakin onlar geniş sənaye tətbiqi tapmamışdır və
bəzi hallarda hələ ki, yalnız elmi maraq doğurur.

Fəsil IX

263

Cədvəl 9.1-dən aşkar görünür ki, bir hazırlanma üsulu
çərçivəsində, məsələn, çökdürmə, müxtəlif kimyəvi tərkibli
katalizatorlar, kütləvi və hopdurulmuş kompozisiyalar hazırlamaq olar.
Hopdurma və mexaniki qarışdırma üsulları barədə eyni fikri söyləmək
olar. Əksinə, eyni bir katalizator, məsələn, alüminium oksid üzərinə
hopdurulmuş metallik nikel, bütün məlum üsullarla alına bilər. Lakin,
mövcud kursun uyğun bölmələrində göstərildiyi kimi, hazırlanma
üsulundan asılı olaraq mövcud katalizatorun xassələri əhəmiyyətli
fərqlənəcəkdir.
Beləliklə, katalizatorları hazırlanma üsullarına görə ayırmaq və
müəyyən üsul çərçivəsində müxtəlif kimyəvi sinif maddələrin
formalaşmasının ümumi qanunauyğunluqlarını tapmaq daha əlverişlidir.
Bu zaman sintez edilən katalizatorların kimyəvi spesifikasını nəzərə
almaq lazımdır. Katalizatorların hazırlanmasının elmi əsaslarının müasir
formalaşması bu yanaşma əsasında qurulmuşdur.

Cədvəl 9.1
Bərk katalizatorların təsnifatı

Aktiv komponentin kimyəvi
tərkibi

Əsas qrup
əlaməti

Yarımqrup

1.1 Metallar
və ərintilər

Katalizator və proses nümunələri
Ni, Pt , Pd ,
Ru, Co

Pt  Re ərintiləri
Pt və Pt  Sn
(daşıyıcı üzərində)
Pt və Pd (daşıyıcı
üzərində)

C  C, CO

rabitələrinin
hidrogenləşməsi
NH 3 -ün NO ya qədər
oksidləşməsi
Riforminq,
dehidrogenləşmə
Dərin
oksidləşmə,
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Cədvəl 9.1-in davamı
1.2.1. Fərdi
oksidlər

Ni  Co  – Reney

hidrogenləşmə

CuO, Co3O4 , MnO2

Dərin oksidləşmə

ZnO – Cr2O3 ,
CuO – ZnO – Cr2O3

1.2.2.
Mürəkkəb
oksidlər

spirtlərin sintezi

V2O5 – K2S2O7 –
SiO2

SO2 -nin SO3 -ə

Seolitlər,
Al2O3 – SiO2

Krekinq,
izomerləşmə

Cr2O3 – Al2O3
CaO – NiO – Cr2O3 – P2O5 ,
Fe2O3 – Cr2O3 – K 2O

V2O5 – MoO3 , Fe, Bi
molibdatlar
CuCl2 – PdCl2

1.3. Duzlar

oksidləşməsi

C4  C5 alkanların
dehidrogenləşməsi

C4  C5 alkenlərın
dehidrogenləşməsi
Karbohidrogenləri
n parsial
oksidləşməsi
Etilenin
asetaldehidə
oksidləşməsi

CuCl2 / Al2O3

Oksixlorlaşma

AlCl3

Karbohidrogenlərin
izomerləşməsi və
alkilləşməsi

NiS ,

1.4. Turşular.
Bərk super
turşular

CO və H 2 -dən

CoS – MoS / Al2O

Hidrokükürdsüzləşmə

Daşıyıcı üzərində
H 3 PO4

Olefinlərin
hidratlaşması
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3.Hazırlanma üsulları (ənənəvi)

2. Aktiv komponentin vəziyyəti

1.5. Hidridlər

2.1. Kütləvi
a) məsaməli
və
məsaməsiz

Cədvəl 9.1-in davamı
İzomerləşmə,
ZrO2 – SO4 2
alkilləşmə
Olefinlərin
ZrH 4 / SiO2
polimerləşməsi
Selektiv
Ni – Mg – H
hidrogenləşmə
Oksidləşmə
CuO
Fe – K2O – Al2O3

b) ərimiş

Pt – Ru – tor

c) skelet

Ni  Co  – Reney

2.2. Hopdurulmuş

Ammonyak sintezi

NH 3 -ün NO -ya
qədər oksidləşməsi
Hidrogenləşmə

Pt / Al2O3 , Ni / Al2O3 , Pd / C , CuO / Al2O3 ,
Cr2O3 / Al2O3 , CoO  MoO / Al2O3 ,
V2O5  K 2 S2O7 / SiO2

Daşıyıcılar:
Al2O3 , SiO2 , MgO, TiO2 , ZnAl2O4 ,
MgAl2O4

3.1.
Çökdürmə

Katalizatorlar:
CuO, Co3O4 , MnO2 , ZnO – Cr2O3
CuO – ZnO – Cr2O3

seolitlər, Al2O3  SiO2 , Ni / Al2O3
CuO / Al2O3 , Cr2O3 / Al2O3

CaO — NiO — Cr2O3 — P2О5 ,
Fe2O3 — Cr2O3 — K 2O
V2O5 – MoO3 , Fe, Bi molibdatlar

perovskitlər ( CaFe2O5 , BaTiO3 LaCoO3 və s.)
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Cədvəl 9.1-in davamı
ZnCr2O4 , CuCr2O4 , ZnFe2O4
3.2.
Mexaniki
qarışdırma

Ni / Al2O3 , NiO / Al2O3

CuO / Al2O3 , Cr2O3 / Al2O3 ,
Fe2O3  Cr2O3  K 2O

V2O5  MoO3
ZnAl2O4 , MgAl2O4

perovskitlər ( CaFe2O5 , BaTiO3 LaCoO3
3.3. Duz və
hidroksidlərin termiki
parçalanması

4. Xüsusi hazırlama üsulları

3.4.
Hopdurma
a) maye
fazadan
(hopdurma)
b) qaz
fazadan
4.1.Qələviləşd

və s.)
Al2O3 , CuO, SiO2 , Fe2O3 , TiO2
perovskitlər ( BaTiO3 , LaCoO3 və s.)
ZnAl2O4 , V  Mo  O

Ni / Al2O3 , Pt / Al2O3 , Pt / SiO2 , Pd / C ,
Ag / Al2O3
CuO / Al2O3 , Cr2O3 / Al2O3
Pt  Sn / Al2O3 , Pt  Sn / ZnAl2O4
Ni / Al2O3
V2O5 / TiO2 , SnO2 / Al2O3

Ni  Co  – Reney

irmə

4.2. Əritmə
4.3. Sonrakı
aktivləşmə
ilə piroliz
4.4.
Karbohidroge
nlərin katalitik

parçalanması

Pt – Ru – tor
Aktiv kömürlər, sibunitlər

Karbon-mineral daşıyıcılar
Lifli (sapa şəkilli) karbon
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9.5. Katalizatorların hazırlanmasının və texnologiyasının elmi
əsaslarının məqsədi və vəzifələri
Son üç on illikdə dünya ədəbiyyatında müxtəlif katalizatorların
hazırlanması məsələlərinə həsr edilmiş külli miqdarda işlər dərc
edilmişdir. Problem ondan ibarətdir ki, həqiqətən də bu saysız-hesabsız
materiallardan hazırlanmanın elmi əsaslarına aid olan işləri necə ayırmaq
olar? Bununla əlaqədar olaraq, bütün nəşrləri şərti olaraq üç qrupa
ayırmaq olar.
Birinci qrupa tərkibində tədqiqat obyektlərinin hər hansı
xassələri arasında empirik müəyyən edilmiş asılılıqlar (faza tərkibi,
xüsusi səthin miqdarı, məsaməlilik və s.) və hazırlanmanın bəzi dəyişən
parametrləri, məsələn, pH və çökdürmə temperaturu, qarışıqların ümumi
miqdarı və s. olan işləri aid etmək olar. Bu zaman apriori qəbul edilir ki,
onlar arasında funksional (səbəbli) əlaqə mövcuddur. Əgər belə əlaqə
əslində yoxdursa və ya o, dolayıdırsa, onda eyni bir sistemlər üçün
seçilmiş parametrdən çoxlu sayda “asılılıq” almaq olar və onların hamısı
müxtəlif olacaqdır.
İkinci qrupa bərk maddələrin kataliz üçün mühüm xassələrinin
tədqiqinə həsr edilmiş işlər aiddir. Müasir fiziki və fiziki-kimyəvi
üsulların güclü arsenalı tədqiqat obyektləri barədə illər əvvəl yalnız
arzulanan informasiyaları almağa imkan verir. Lakin bu tədqiqatların nə
qədər dərin olmasına baxmayaraq, obyektlərin seçimi əsasında qoyulmuş
prinsiplər vacibdir, onlar isə çox vaxt vəziyyət xarakterinə malikdir.
Adətən o, konkret proses üçün konkret katalizatordur.
Bu qrupa aid olan işlərin tərkibində etibarlı müəyyən edilmiş
faydalı faktlar ola bilər, lakin onlar bu suala cavab vermək iqtidarında
deyil: xassələri əvvəlcədən onlara qoyulan tələblərə uyğun
formalaşdırma üzrə optimallaşdırılmış real katalizator almaq üçün
hazırlanma şəraiti necə olmalıdır? Göstərilən hər iki tip işlərin o
çatışmamazlığı var ki, onlara uyğun hətta eyni bir katalizatorun
təkmilləşdirilməsi praktiki olaraq «sıfırdan» yeni tam dövrə tədqiqatların
aparılmasını tələb edir.
Hal-hazırda belə bir fikir formalaşmışdır ki, hazırlanmanın elmi
əsasları sahəsinə müəyyən sinif kimyəvi maddələrdən katalizatorların
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formalaşmasının ümumi fiziki-kimyəvi qanunauyğunluqlarının müəyyən
edilməsinə yönəldilmiş üçüncü qrup işləri aid etmək olar.
Beləliklə, yuxarıda əsaslandırılmış katalizatorları hazırlanma
üsullarına görə təsnif etmək zərurətini indi katalizatorların
hazırlanmasının elmi əsaslarının müasir formul vermək olar.
Katalizatorların hazırlanmasının elmi əsasları – öz təbiətinə
görə ayrıca sinif eynitipli aralıq və onlardan sintez edilmiş məqsədli
məhsulların seçilmiş alınma üsulu mərhələlərindən hər birində qüvvədə
olan ümumi fiziki-kimyəvi qanunauyğunluqların müəyyən edilməsidir.
Bu zaman yerli ədəbiyyatda katalizatorların hazırlanmasının
ümumi problemlərindən katalizatorların texnolgiyasının elmi əsaslarının
alt problemi ayrılmışdır.
Katalizatorların texnologiyasının elmi əsasları – birinci
bölmənin nəticələri əsasında aparat və qovşaqların, onların
birləşməsinin konstruksiyasının, hazırlanmanın bütün mərhələlərinin
reallaşması prinsipləri və uyğun mühəndis-texnoloji tərtibatın işlənib
hazırlanmasıdır.
9.6. Hazırlanmanın elmi əsaslarının digər kimyəvi
fənlərlə əlaqəsi
Nəzərə alsaq ki, bütün bərk katalizatorların əhəmiyyətli hissəsini
qeyri-üzvi maddələr təşkil edir, onda şübhəsiz, katalizatorların
hazırlanmasının elmi əsasları qeyri-üzvi kimyanın nailiyyətlərində
bazalaşır. Şübhəsiz ki, katalizatorların hazırlanması zamanı ümumi və
fiziki kimyanın qanunlarından istifadə olunur. Bəzi katalizatorların
sintezi zamanı metal-üzvi maddələrin istifadə olunması üzvi kimyanın
əsas qanunlarını unutmamağa vadar edir. lakin həmin fənlərin
vəzifələrinə onun sintezi prosesində dispers vəziyyətin və məsaməli
strukturun formalaşması problemləri daxil deyil. Mövcud hadisələr bu və
ya digər dərəcədə kolloid kimya ilə nəzərdən keçirilir, bu da səth
hadisələri və dispers sistemlər barədə elm hesab edilir. Kolloid kimyanın
təsnifatı ürə «dispers mühit-dispers faza» tipinə görə katalizatorlar və
adsorbentlər B/G və B/M sinfinə aiddir: bərk dispers mühit (məsaməli
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maddə) / qazvari və ya maye dispers faza (adsorbat və ya reaksiyaya
girən qazlar). Kolloid kimyanın daha yüksək dərəcəli anlayış və
qanunları katalizator hazırlanmasının müxtəlif mərhələlərinə aiddir.
Bütün kitab boyunca biz kül, gel, koaqulyasiya, koalessensiya,
peptidləşmə, kondensləşmə, sinereis, izoelektrik nöqtəsi və s. kimi
terminlərlə qarşılaşacağıq. Bu planda kolloid kimya dərsliyindən
Y.Q.Frolovun sitatı çox səciyyəvi hesab edilir: “Məsaməli qeyri-üzvi
maddələrin (katalizator) alınması yollarından biri hidrozərrəciklərin
(məsələn, silisium turşusunun polikondensləşməsi üsulu) sintezinə
əsaslanır ki, bunlar da sonradan gel alınması üçün koaqulyasiyaya məruz
edilir.
Baxmayaraq ki, kolloid kimya həmin faza nüvələrinin əmələ
gəlməsi və onların inkişafı ilə əlaqədar yeni fazaların əmələ gəlməsi
proseslərini ətraflı nəzərdən keçirir, katalizatorların sintezi prosesində
mövcud olan bir sıra kimyəvi çevrilmələr: maddələrin parçalanması,
polimorf çevrilmələr, reduksiya, bərkfazalı reaksiyalar, həmçinin faza
ayırıcında başverən və topokimyəvi reaksiyalar adlanan reaksiyalar
«Bərk maddələrin kimyası» fənninə aiddir.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, hazırlanmanın elmi əsaslarının
inkişafı bərk maddələrin tədqiqinin müasir fiziki-kimyəvi üsullarının
istifadəsi olmadan mümkün deyil ki, bu da həmin üsulların prinsip və
imkanlarını bilməyin vacibliyini müəyyən edir.
Beləliklə, bu nəticəyə gəlmək olar ki, katalizatorların
hazırlanmasının elmi əsasları – bir sıra kimyəvi və fiziki-kimyəvi
elmlərin qovşağında meydana gələn, yeni, sərbəst elmdir ki, onun
predmeti və məqsədi bərk qeyri-üzvi maddələrin həm kimyəvi və faza
tərkibinin
formalaşması
proseslərinin,
həm
də
tekstura
xarakteristikalarının eyni zamanda nəzərdən keçirilməsi hesab edilir.
9.7. Katalizatorların ümumi xarakteristikaları
Katalizatorların hazırlanmasının müxtəlif üsullarının fizikikimyəvi əsaslarını ətraflı nəzərdən keçirməzdən əvvəl, sənaye
katalizatorlarına qoyulan əsas tələblərlə daha ətraflı tanış olmaq və
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katalizatorların əsas xassələrinin onların hazırlanma üsulu və şəraitindən
asılılığını nəzərdən keçirmək lazımdır.
Sənayedə katalizatorların istifadə olunma rentabelliyi onların bir
sıra xassələrindən asılıdır. Katalizator aşağıdakı xassələrə malik
olmalıdır:
1) yüksək katalitik aktivlik və seçiciliyə;
2) kifayət qədər inkişaf etmiş səthə;
3) katalizatorun daxili səthinin maksimal istifadəsini təmin edən
optimal məsaməli struktura;
4) kifayət qədər mexaniki möhkəmliyə;
5) əsaslı dərəcədə katalizatorun xidmət müddətini müəyyən edən
yüksək termiki stabilliyə;
6) dezaktivləşməyə səbəb olan katalitik zəhərlərə və digər təsirlərə
qarşı davamlılığa;
7) optimal hidrodinamiki xarakteristikalara;
8) kifayət qədər aşağı qiymətə.
Qeyd etmək lazımdır ki, bütün sadalanan tələblərə cavab verə
bilən ideal katalizator yaratmaq olduqca çətindir. Bu, təkcə yuxarıda
sadalanan xassələrinin hər birinin yaxşı göstəricilərinin əldə olunmasının
böyük çətinlikləri ilə deyil, həmçinin katalizatora qoyulan tələblərin
müəyyən ziddiyyətlərinin mövcudluğu ilə əlaqədardır. Belə ki, məsələn,
sonuncu tələb, ilk baxışda, nəcib metallar əsasında katalitik sistemlərə aid
edilə bilməz. Lakin işlənmiş katalizatorların regenerasiyasına hazırlanmış
yanaşmalar və nəcib metalların xeyli hissəsinin yeni partiya katalizator
hazırlanması prosesinə qaytarılması problemin ciddiyətini azaldır.
9.8. Birfazalı və çoxfazalı katalizatorların xüsusi
katalitik aktivliyi
Eyni kimyəvi və faza tərkibli katalizatorların XKA-nin təxmini
sabitliyi barədə Q.K.Boreskovun mövqeyindən görünür ki, o, ilk
yanaşmada hazırlanma üsulundan asılı olmamalıdır. Bununla əlaqədar
olaraq, katalizatorun hazırlanmasının seçilmiş üsulu və şəraiti lazımi
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kimyəvi və faza tərkibli aktib komponentin alınmasına maksimal
dərəcədə şərait yaratmalıdır.
Lakin, bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən XKA-nin təxmini sabitliyi
qaydasından ayrı-ayrı kənara çıxmalar müəyyən edilmişdir. Bu məsələ
katalizin nəzəri problemləri və katalitik təsirin proqnozlaşdırılmasına həsr
edilmiş monoqrafiyalarda ətraflı nəzərdən keçirilmişdir, burada biz yalnız
katalizatorun hazırlanma şəraiti ilə əlaqədar nümunələri nəzərdən
keçirəcəyik. Belə ki, metallik katalizatorların xassələrinin tədqiqi zamanı
struktur-həssas adlanan bəzi reaksiyalar üçün XKA-nın hopdurulmuş
metal hissəciklərinin ölçülərindən, beləliklə, həmin hissəciklərin alınması
şəraitindən asılılığı aşkar edilmişdir. Belə reaksiyalara C-C rabitəsinin
qırılması ilə reaksiyalar, məsələn, hidrogenoliz və skelet izomerləşmə
aiddir. Lakin, əksər reaksiyalar: hidrogenləşmə, dehidrogenləşmə,
oksidləşmə üçün XKA-nın sabitliyi barədə vəziyyət çoxsaylı tədqiqatlarla
təsdiq edilmişdir. Belə reaksiyalar struktur-qeyri-həssas adlandırılır.
Qaydadan xeyli kənara çıxmalar monokristallar ilə təcrübələrdə
aşkar edilmişdir. Bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən müəyyən edilmişdir ki,
xüsusi aktivlik səthdə yerləşən kristalloqrafik sərhədin təbiətindən
asılıdır. Lakin, sənaye katalizatorları üçün bu nəticələri istifadə etmək
olduqca problemlidir, belə ki, hər hansı bir sərhəd, məsələn, daha aktiv,
katalizatorun təşkil olunduğu bütün kristalların səthinə çıxan vəziyyəti
əldə etmək çətindir. Hər zaman bərk maddədə səthə xaric olan bütün
səthlər üzrə müəyyən taraz paylanma mövcuddur. Aktivliyin strukturdan
asılılığı yalnız alçaqtemperaturlu reaksiyalar üçün əhəmiyyətli ola bilər.
Temperaturun artması zamanı bir çox reaksiyalar üçün reaksiya
mühitinin təsiri altında sərbəst səth enerjisinin azalması istiqamətinə
yönəldilmiş sərhəddin rekonstruksiyası müşahidə olunur. Başqa sözlə,
katalizator reaksiya şəraitinə uyğunlaşaraq termodinamiki daha davamlı
olur.
XKA-nın katalizator səthində defektlər və struktur pozuntularının
mövcudluğundan asılılığını sübut etmək üçün çoxsaylı cəhdlər
olunmuşdur. Belə defektlərin mövcudluğu birbaşa hazırlanma şəraiti ilə
əlaqədar ola bilər. Bu planda dərin oksidləşmənin effektiv katalizatoru
hesab edilən oksidlərdə müxtəlif defektlərin sintezi üçün planetar
dəyirmanlarda mexanokimyəvi aktivləşmə (MKA) üsulunun istifadəsi
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nisbətən daha uğurlu hesab edilir. Bu sahədə işlərin ətraflı analizi
icmallarda göstərilmişdir. Qeyd edək ki, bir sıra fərdi (CuO, ZnO, Fe2O3,
TiO2, Mn2O4) və mürəkkəb oksidlər üçün onların kimyəvi bruttotərkibinin sabitliyi zamanı onlarda geniş defektlərin mövcudluğu zamanı
oksidləşmə reaksiyasında XKA-da əhəmiyyətli fərqlər müşahidə edilir.
Belə ki, bu fərqlər oksidin və kataliz olunan reaksiyanın təbiətindən asılı
olaraq XKA-nın həm artmasında, həm də, azalmasında müşahidə olunur.
Eyni zamanda kompleks fiziki tədqiqat üsullarının köməyilə müəyyən
edilmişdir ki, həmin defektlərin lokallaşması sahəsində müntəzəm səthdə
aktiv mərkəzlər ilə müqayisədə aktiv mərkəzlərin tərkibində müəyyən
fərqlər mümkündür, bəzi hallarda isə hətta faza çevrilmələri müşahidə
olunur. Bundan başqa, hazırlanma mərhələsində formalaşmış bir çox
defektlər katalitik reaksiya gedişində qismən itir və ya közərtmə
temperaturunun yüksəldilməsi zamanı tamamilə yanır.
Kimyəvi tərkibin sabitliyi zamanı XKA-nın sabitliyindən kənara
çıxmanın daha bir təsviri Al2O3 nümunəsi ola bilər. Məlumdur ki, γAl2O3 spirtlərin dehidratlaşması reaksiyasında yüksək katalitik aktivliyə
malikdir, halbuki α-Al2O3 modifikasiyası mövcud reaksiyada praktiki
olaraq aktivlik nümayiş etdirmir. Bu onunla əlaqədardır ki, həmin
oksidlər müxtəlif struktura və alüminiumun müxtəlif koordinasiya
əhatəsinə malikdir və α-Al2O3-dən fərqli olaraq γ-Al2O3 səthində
spirtlərin dehidratlaşma reaksiyalarının baş verməsinə cavabdeh olan
brensted turşu mərkəzləri kimi çıxış edən adsorbsiya olunmuş OHqruplar iştirak edir. Beləliklə, brutto tərkib deyil, məhz səth kimyəvi
tərkibin oxşarlığı vacibdir.
XKA-dan növbəti kənara çıxmalar müxtəlif daşıyıcı səthində
metal hissəciklərinin dispersləşməsi ilə əlaqədardır. Hidrogenin
oksidləşməsi reaksiyasında platin hissəciklərinin katalitik aktivliyinin
tədqiqi zamanı aşkar edilmişdir ki, silikagel üzərinə hopdurulmuş platin
üçün XKA metal hissəciklərinin ölçülərindən asılı deyil, eyni zamanda θAl2O3 üzərinə hopdurulmuş platin üçün 3-4 nm ölçülü hissəciklərdən
başlayaraq, aktivlik kəskin azalır. Bu dəyişikliklər platinin daşıyıcı ilə
qarşılıqlı təsiri ilə əlaqədar ola bilər, bu da platin hissəciklərinin
ölçülərinin azalması ilə güclənir və istifadə olunan daşıyıcının təbiətindən
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asılıdır. Belə qarşılıqlı təsirin nəticəsi təmiz metal ilə müqayisədə aktiv
mərkəzlərin kimyəvi tərkibinin dəyişməsi olmalıdır ki, bu da katalitik
aktivliyin dəyişməsinə gətirib çıxarır.
Birkomponentli
katalizatorlardan
fərqli
olaraq,
çoxkomponentli sistemlərin hazırlanması zamanı, xüsusilə, katalizatorun
aktiv komponenti katalizatoru təşkil edən komponentlərin qarşılıqlı təsiri
məhsulu hesab edilirsə, daha mürəkkəb olur.
Çoxsaylı müxtəlif nümunələrdən metanoldan formaldehidin
əmələ gəlməsi reaksiyasında XKA-nın Fe-Mo-oksid katalizatorlarının
faza tərkibindən asılılığını göstərək (şək.9.1). Görmək olar ki, qarışıq
bərkfazalı oksidlər Fe2(MoO4)3 və Fe2(MoO4)3×0,5 H2O sadə MoO3 və
Fe2O3 oksidlərinə nisbətən müəyyən qədər aktivdirlər. Təbii ki,
hazırlanma şəraiti dəmir molibdat aktiv fazalarının əmələ gəlməsi
reaksiyasının dolğunluğunu təmin etməlidir.
Beləliklə, çoxkomponentli katalizatorların sintezi zamanı ümumi
nəticə ona əsaslanır ki, alınan aktiv komponentin qarşılıqlı təsir dərinliyi
və faza tərkibi seçilmiş hazırlanma üsulu və şəraiti ilə əhəmiyyətli
dərəcədə müəyyən edilir.

log W

1
0
-1

MoO3

Fe 2O3

Fe2(MoO4)3
Fe2(MoO4 )3 x 0,5 MoO 3

Şəkil 9.1. 350oC-də metil spirtindən formaldehidin əmələ gəlməsi
reaksiyasında ayrı-ayrı dəmir-molibden oksid fazalarının XKA-sı.
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9.9. Selektivlik
Müəyyən çevrilmə istiqamətində katalizatorların selektivliyi
(seçiciliyi) bütün istiqamətlərdə reaksiyaya girən maddənin yekun
çevrilmə sürətinə bölünmüş uyğun məhsulun yığılma sürətinə bərabərdir.
Selektivlik hazırlanma şəraitinə daha həssasdır, belə ki, o, təkcə aktiv
komponentin kimyəvi və faza tərkibi ilə deyil, həmçinin katalizatorun
məsaməli strukturu ilə müəyyən edilir. Burada selektivliyin aktiv
komponentin faza tərkibindən asılılığının bəzi nümunələrini nəzərdən
keçirəcəyik. Bu problem əsasən çoxkomponentli katalizatorlar üçün
aktualdır. Burada selektivlik komponentlərin qarşılıqlı təsir dərəcəsindən
asılı ola bilər, bu da artıq yuxarıda qeyd edildiyi kimi, hazırlanma şəraiti
ilə müəyyən edilir.
Şəkil
9.2-də n-butanın oksidləşdirici dehidrogenləşmə
reaksiyasında Ni-Mo-katalizatorlarının aktivliyi və selektivliyinin
tərkibindən asılılığı göstərilmişdir. Görünür ki, Ni/Mo = 1 atom
nisbətində katalizator məqsədli dehidrogenləşmə məhsulları üzrə ən
yüksək seçiciliyə malikdir ki, bu da NiMoO4 fazasının əmələ gəlməsi ilə
əlaqədardır. Sərbəst nikel və molibden oksidləri fazalarının meydana
gəlməsi prosesin seçiciliyini azaldır. Fərdi NiO və MoO oksidlərinin
katalitik xassələrinin ölçülməsi göstərir ki, onlar nikel molibdat fazası ilə
müqayisədə çox aşağı seçiciliyə malikdir.
Xarakterikdir ki, hətta katalizatorda komponentlərin optimal
nisbətində prosesin seçiciliyi hətta bir üsul çərçivəsində həmin
katalizatorların hazırlanma şəraitinin dəyişməsi zamanı əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişə bilər.
Belə ki, birgə çökdürmə üsulu ilə mövcud katalizatorun alınması
zamanı ən yaxşı nəticələr dövrü üsul ilə müqayisədə fasiləsiz çökdürmə
üsulundan istifadə zamanı əldə oluna bilər. Kitabın uyğun bölməsində
mövcud hadisənin izahı veriləcəkdir.
Digər çox maraqlı nümunə müxtəlif marşrutlar üzrə baş verən
karbohidrogenlərin çevrilməsi reaksiyalarında VIII qrup aktiv metalların
binar ərintilərinin selektivliyinin ikinci qeyri-aktiv metalın miqdarından
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Şəkil 9.2. N-butanın 500oC (1,2) və 600oC-də (3,4) oksidləşdirici
dehidrogenləşmə reaksiyasında butadienlərə (1,3) və butenlərə görə
çevrilmə dərəcəsi (a) və seçiciliyin (b) NiO-MoO3 nümunələrinin kimyəvi
tərkibindən asılılığı.

asılılığı hesab edilir. Müşahidə olunan hadisə həndəsi amilin təsiri ilə
əlaqədardır. Əgər məqsədli reaksiyanın baş verməsi üçün az sayda, əlavə
reaksiya üçün isə çoxlu sayda qonşu aktiv atomları ilə aktiv mərkəz tələb
olunursa, onda selektivliyin əhəmiyyətli artımını gözləmək lazımdır. Bu
səbəbdən aktiv metalın qeyri-aktiv metalla durulaşdırılması zamanı əlavə
reaksiyaların sürəti məqsədli reaksiyaya nisbətən xeyli sürətlə
azalacaqdır. Belə proseslərə nümunə Ni-Cu, Pt-Sn və s. ərintilər üzərində
parafin (xətti və tsiklik) karbohidrogenlərin dehidrogenləşməsi hesab
edilir. Burada parafinin dehidrogenləşməsi reaksiyası üçün bir atom Ni
və ya Pt tələb olunur, belə ki, əlavə hidrogenoliz və krekinq reaksiyaları
müəyyən qədər yanda yerləşmiş aktiv atomlar tələb edir. Çoxsaylı
təcrübələrlə göstərilmişdir ki, aktiv ərintinin tərkibi təkcə
komponentlərin ilkin nisbətindən deyil, həmçinin, katalizatorların
hazırlanma şəraitindən asılıdır.
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Bərk katalizatorların xüsusi səthi və məsaməli strukturu – birbaşa
hazırlanma şəraiti və üsulları ilə müəyyən edilən xarakteristikalardır.
Bütün məsaməli maddələr öz quruluşuna görə iki sinfə ayrıla bilər:
korpuskulyar və məsaməli.
Korpuskulyar maddələr böyük hissəsi nizamsız qablaşdırılmış
müxtəlif formalı məsaməsiz ilkin hissəciklərdən (korpuskul) ibarətdir.
Sistemlərin sərtliyi hissəciklər arasında zəncirləmə qüvvələri ilə
əlaqədardır.
Məsaməli maddələrdə ayrı-ayrı hissəcikləri ayırmaq imkanı
yoxdur. Onlarda məsamələr bütöv bərk maddədə kanallar, boşluqlarla
əmələ gəlmişdir. Həmin strukturların böyük hissəsi dəlikli quruluşa
malikdir, burada boşluqlar – özəklər bir-birilə daha dar keçidlərlə
birləşmişdir (butulka şəkilli məsamələr). Belə strukturda hər bir məsamə
qonşu məsaməyə aparan bir və ya bir neçə boğaza malikdir.
Məsaməli maddələrin quruluşunda fərq onların əmələ gəlməsinin
müxtəlif mexanizmləri ilə əlaqədardır. Korpuskulyar maddələr fəzada
müəyyən orientasiyalar və ilkin hissəciklər – korpuskulların öz
aralarında müəyyən dərəcəli qarşılılıqlı təsiri hesabına formalaşır. Belə
strukturlarda məsamələr hissəciklər arasında aralıqlarla əmələ gəlmişdir;
onların ölçüləri və formaları hissəciklərin ölçüləri və formalarından,
onların qablaşdırılma sıxlığından və fəzada orientasiya üsulundan
asılıdır. Amorf hissəciklərin forması adətən sferikdir və belə strukturlar
qlobulyar adlanır (şək. 9.3), kristallik hissəciklər ən müxtəlif formada ola
bilər.

Şəkil 9.3. Korpuskulyar
(qlobulyar)
model
bərk
maddələrin
məsaməli
strukturunun sxematik təsviri
(kəsimdə)
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Məsaməli maddələr reagentlərin iri məsaməli və ya məsaməsiz
bərk maddələrdə kimyəvi qarşılıqlı təsiri zamanı əmələ gəlir. Maddənin
bir hissəsinin ayrılması nəticəsində onda məsamələr əmələ gəlir (şəkil
9.4). Belə ki, su buxarı və CO2 mühitində 1300K-dən aşağı temperaturda
kömürün aktivləşdirilməsi zamanı karbonun bir hissəsi yanır və
şaxələnmiş sistemli məsamə əmələ gəlir. Analoji olaraq, Reney nikeli
nikel-alüminium ərintisindən alüminiumun qələviləşdirilməsi ilə alınır.
Bəzən məsaməli kristallar ayrıca qruplara ayrılır ki, bunlara
molekulyar-ələk təsirinə malik seolitlər aiddir. Onların qurulma prinsipi
korpuskulyar maddələrə yaxındır, fərq ondan ibarətdir ki, burada “tikinti
materialı” möhkəm kovalent rabitə ilə birləşmiş, təkrarlanan [AlO4]5- və
[SiO4]4- tetraedrləri hesab edilir. Karkasın qalıq mənfi yükü struktur
boşluqlarında yerləşən qələvi və qələvi-torpaq metalların kationlarının
yükləri ilə kompensasiya olunur. Kristallik strukturdan asılı olaraq həmin
boşluqların pəncərələri molekul ölçüləri ilə ölçülən 0,4-1,1 nm ölçülərə
malikdir. Ona görə də seolitlər bəzən “molekulyar ələk” adlanır, belə ki,
seolit boşluqlarına yalnız elə maddələr nüfuz edə bilər ki, onların
molekulları boşluq pəncərəsinin diametrindən kiçikdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, məsaməli maddələrin korpuskulyar və
məsaməli maddələrə bölünməsi tərkibində bu və digər strukturlu
elementlər olan katalizatorların alınma imkanlarını inkar etmir. Əksinə,
çox vaxt katalizatorlar qarışıq tip məsaməli strukturlar əmələ gətirir. Bu
halda məsaməli nazik məsamələr ayrı-ayrı hissəcikllərə nüfuz edə bilər,
bu hisəciklər arasında aralıqlar isə korpuskulyar strukturlu məsamə
sistemləri əmələ gətirir.

Şəkil 9.4. Məsaməli
strukturlu
məsaməli
maddələrin sxematik təsviri
(kəsikdə)
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Lakin məsaməli tərkib hissəsinin payı az olduqda, bu, əksər
sənaye katalizatorlarına aiddir, məsaməli strukturu korpuskulyar model
çərçivəsində təsvir etmək əlverişlidir, ona görə də mövcud kursda məhz
belə sistemlərin hazırlanması üsullarına daha böyük diqqət ayrılacaqdır.
Amorf hissəciklərdən ibarət olan silikagel, alümosilikat katalizator,
amorf alüminium hidroksid və digər məsaməli maddələr kimi geniş
yayılmış katalizatorlar və daşıyıcılar tipik qlobulyar quruluşa malikdir.
Çox vaxt ilkin hissəciklər daha iri ikili aqreqatlar əmələ gətirir.
Lakin katalizatorların əksər hissəsi formaları sferikdən fərqlənən
ayrı-ayrı kristallar olan korpuskullardan ibarətdir. Belə kristallar iynə,
lövhə, dendrit və s. şəklində ola bilər. Mürəkkəb formalı korpuskullar ilə
məsaməli maddələrin modelləşdirilməsinin daha ətraflı məsələləri uyğun
ədəbiyyatda nəzərdən keçirilmişdir. Burada biz əsas tekstura
xarakteristikaları barədə anlayışların: daxili səth, məsamələrin həcmi və
ölçüləri və onların hazırlanma şəraitindən asılılığının daxil edilməsi üçün
ilk yanaşmada sadə qlobulyar modelin köməyilə katalizatorun
strukturunu nəzərdən keçiririk. Onun istifadəsi bizə optimal həndəsi
xarakteristikalar ilə katalizator və daşıyıcıların məqsədyönlü hazırlanma
yollarını tapmağa kömək edir.
Əvvəlcə məsaməli maddənin daxili səthi anlayışını verək.
Korpuskulyar model çərçivəsində o, korpuskulların öz aralarında kontakt
yerləri sahələri çıxmaqla, həmin maddənin ibarət olduğu korpuskulun
daxili səthinin cəmi kimi müəyyən edilə bilər:

Sdax   S xar   Skontakt  NSh  nSk

(9.2)

burada: N – hissəciklərin sayı; Sh – hissəciklərin səthi; n – kontaktların
sayı; Sk – vahid kontaktın sahəsidir.
Hesablamalar zamanı katalizatorun xüsusi səthi kəmiyyətindən
istifadə etmək əlverişlidir, bu da onun ümumi daxili səthinin məsaməli
maddənin həcmi və ya kütləsinə nisbəti kimi müəyyən edilir:
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Sxüs  NSh / ( NVh )  Sh / Vh [m2 / m3 ]
Sxüs  NSh / ( Nm)  Sh / ( Vh )[m2 / q]

(9.3)

İlkin hissəciklərin eyni ölçüləri ilə məsaməli maddələr
monodispers, ölçülərə görə müxtəlif olanlar polidispers adlanır. Real
sistemlər, bir qayda olaraq, polidispersdirlər.
Əgər hissəciklər arasında kontakt sahəsinin ölçülərini nəzərə
almasaq, onda monodispers hissəciklər üçün xüsusi səthin müəyyən
edilməsinin çox sadə ifadəsini almaq olar ki, bu da ilkin hissəciklərin
ölçülərinə əks mütənasibdir və ya dispersliyə düz mütənasibdir:
kubşəkilli hissəciklər üçün:
Sxüs  6l 2 / l 3  6 / l[m2 / m3 ] və ya Sxüs  6 / ( l )[m2 / q]

(9.4)

sferik hissəciklər üçün:
Sxüs  6 d 2 / ( d 3 )  6 / d və ya Sxüs  6 / ( d )[m2 / q]

(9.5)

sərbəst formalı hissəciklər üçün:
Sxüs  kh /   khD və ya Sxüs  kh / ( D)[m2 / q]

(9.6)

burada: ρ – hissəciklərin sıxlığı; l – kub tilinin ölçüsü; d – sferanın
diametri; a – hissəciklərin ölçüsü; kh – hissəciklərin forma əmsalı; ρ –
maddənin sıxlığı; D = 1/a – disperslikdir.
Buradan görünür ki, məsaməli katalizatorun xüsusi səthinin
ölçülərinin idarə edilməsi planında hazırlanmanın elmi əsasları
məsələsi dispers hissəciklərin əmələ gəlmə mexanizmi və
qanunauyğunluqlarının açılmasına və hazırlanma şəraiti və üsulunun
dəyişdirilməsinin köməyilə katalizatoru təşkil edən hissəciklərin ölçü və
formalarının məqsədyönlü tənzimlənməsinə əsaslanır.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, digər tekstura xarakteristikaları:
məsamələrin həcmi Vməs, məsamələrin ölçüsü (radiusu) r, məsaməlilik ε
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həm hissəciklərin ölçü və formalarından, həm də onların qablaşdırılma
sıxlığından və fəzada orientasiya üsulundan asılıdır. Belə ki,
hissəciklərin eyni ölçülərində məsamənin radiusu, həcmi və məsaməlilik
hissəciklərin qablaşdırma sıxlığı (kontakt sayı) ilə müəyyən edilir:
qablaşdırma nə qədər yumşaq olarsa (az kontakt sayı), məsamənin
radiusu, həcmi və məsaməlilik bir o qədər böyük olur. Əksinə, sabit
kontakt sayında hissəciklərin ölçüləri nə qədər az olarsa, məsamənin
ölçüsü bir o qədər az olur, bu zaman məsaməlilik ε sabit saxlanılır.
Beləliklə, katalizatorların hazırlanmsının elmi əsasları məsələsi
verilmiş xarakteristikalı məsaməli strukturun alınması hissəsində ilkin
hissəciklərin ölçülərinin idarə edilməsi ilə yanaşı, onların formalarının,
qablaşdırma sıxlığının və fəzada orientasiyasının açılmasına, həmçinin
həmin proseslərin idarə edilməsi yollarının axtarışına əsaslanır.
9.10. Optimal məsaməli struktur
tənliyinə əsasən gözləmək olardı ki, hissəciklərin
ölçülərinin azalması hesabına xüsusi səthin yüksəlməsi vahid katalizator
həcminin aktivliyini artırmalıdır. Lakin bu, yalnız kinetik sahədə baş
verən zəif reaksiyalar üçün və nisbətən iri hissəciklər üçün doğrudur.
Hissəciklərin ölçülərinin müəyyən ölçülərə qədər azalması zamanı daxili
diffuziya katalitik aktivliyə təsir göstərməyə başlayır ki, bu da əvvəlcə
molekulyar qanun üzrə həyata keçir, sonra isə Knudsen sahəsinə keçir.
Ona görə də əvvəlcə hissəciklərin ölçülərinin azalması ilə aktivliyin
artması zəifləyir, sonra isə məsamənin radiusunun molekulların sərbəst
hərəkətinin uzunluğuna yaxınlaşması zamanı tamamilə başa çatır, daha
doğrusu, daxili səthin istifadə dərəcəsi η 1-dən az olur. Ona görə də
katalizatorların hazırlanması zamanı təkcə xüsusi səthin böyüməsinə
deyil, həmçinin onun istifadəsinin maksimal dərəcəsinin təmin
edilməsinə cəhd etmək lazımdır. Digər iki tələbin uyğunlaşması yalnız
optimal məsaməli strukturlu katalizatorların alınması zamanı
mümkündür.
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Katalizatorun optimal məsaməli strukturu onun xüsusi katalitik
aktivliyi, reaksiyanın kinetik parametrləri və reaksiyaya girən maddələrin
kütlə keçidinin xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır.
Aşağı sürətlə və ya yüksək təzyiqlərdə baş verən reaksiyalar üçün
diffuziya keçidi sürəti reaksiya sürətindən xeyli yüksək olduqda (Wdif >
Wreak), məsamələrin diametri 1-10 nm olan eynicinsli narın dispersli
struktur optimal hesab edilir. Sürətli reaksiyalar üçün Wdif < Wreak
olduqda diametri 100 nm-ə qədər olan məsamələr tələb olunur. Belə
məsamələrin yaradılması ya ilkin hissəciklərin ölçülərinin kəskin
artırılması yolu ilə mümkündür ki, bu da ümumi aktivliyin düşməsinə
gətirib çıxarır, ya da çox yumşaq hissəcik qablaşdırmasının yaradılması
hesabına mümkündür ki, bu da həmçinin problemlidir, belə ki, aşağıda
göstəriləcəyi kimi, katalizatorun mexaniki möhkəmliyinin kəskin
azalmasına gətirib çıxarır.

a

b

2r

2r1

2r2

2R
2R

Şəkil 9.5. Katalizator dənələrinin mono- (a) və bidispers (b)
strukturunun sxematik təsviri

Mövcud problemin həlli bidispers strukturun yaradılması yolu ilə
mümkündür. Belə strukturun layihələndirilmə variantlarından biri şəkil
9.5-də göstərilmişdir. Lazımi daxili səth və narın məsamələr əmələ
gətirən xırda qlobullar öz aralarında daha iri qlobullara birləşmişdir. İri
qlobullar həmçinin xüsusi şəkildə öz aralarında “yapışmışdır”. Həmin
qlobullar arasında boşluqlar diametri 100 nm və böyük olan iri nəqliyyat
məsamələri əmələ gətirir.
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Bi- və polidispers strukturlar digər üsullarla da formalaşa bilər:
məsələn, öz ölçülərinə görə xeyli fərqlənən ilkin hissəciklərin
qablaşdırılması yolu ilə və ya təxminən eyni ölçülü korpuskulların
müəyyən qranulometrik tərkibli yanar əlavələr ilə qarışdırılması yolu ilə.
Sonuncu halda qızdırılma zamanı bu maddələri oksigendə yandıraraq iri
nəqliyyat məsamələri ilə düzülmüş narın dispersli maddə almaq olar.
Yanar əlavələr kimi müxtəlif üzvi birləşmələrdən istifadə olunur: kömür,
ağac unu, polimerlər. Əlavə hissəciklərinin miqdarı və ölçülərini
tənzimləməklə makroməsamələrin həcm və ölçülərini tənzimləmək olar.
Optimal məsaməli struktur yüksək selektivliyə malik olan
katalizatorların alınması üçün də lazımdır. Burada struktur tipinin
seçilməsi əlavə reaksiyaların baş vermə sxemləri və reaksiyanın hər bir
sahəsinin kinetik təsvirləri ilə müəyyən edilir. Paralel reaksiyalar zamanı
B
A
C
diffuziya tormozlanması selektivliyi həm azalda, həm də yüksəldə bilər.
Belə ki, məsələn, əgər B məhsulun alınmasının əsas reaksiyası birinci
tərtibə malikdirsə, zərərli əlavə reaksiya – ikincidirsə, onda daxili
diffuziya sahəsində ümumi sürətin azalması ilə yanaşı selektivlik
artacaqdır.
Ardıcıl reaksiyalar zamanı
A→B→C
faydalı məhsul aralıq məhsul hesab edildikdə, diffuziya tormozlanması
hər zaman selektivliyi azaldır. Bidispers strukturlara keçid bu halda da
əhəmiyyətli fayda gətirir, belə ki, mövcud aktivlikdə selektivliyi
artırmağa imkan verir.
Beləliklə, bu nəticəyə gəlmək olar ki, optimal məsaməli struktur
ilə katalizator sintezinə təcrübi və nəzəri yanaşmaların işlənməsi
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katalizatorların hazırlanmasının elmi əsaslarının mühüm problemlərindən
biri hesab edilir.
9.11. Xüsusi səthin dəyişdirilməsinin əsas
mexanizmləri
Yüksək disperslikli sistemlərin termodinamika xüsusiyyətləri ilə
əlaqədar katalizatorların xüsusi səthinin ölçülərinin idarə edilmə
imkanlarını nəzərdən keçirək. Dispers sitemlərin formalaşması
proseslərinin istiqaməti və hərəkət qüvvəsi dispers sistemin kimyəvi
potensialı μ üçün tənlik ilə müəyyən edilir:

  v  2V / r  d e

(9.7)

burada: μv – həcmi fazanın potensialı; μs = 2σV/r – qalıq səth enerjisi; σ –
səthi gərilmə; dμe – entropiya amili; V – molyar həcm; r – səthin əyrilik
radiusudur.
Şəkil 9.6-da səthin dəyişməsinə gətirib çıxaran əsas elementar
proseslərin sxemləri verilmişdir. Bu kifayət qədər sadə sxem müxtəlif
katalizatorların hazırlanma prosesində səthin dəyişməsinin praktiki olaraq
bütün hallarını izah edir. Uyğun olaraq xüsusi səthin artması və azalması
ilə müşayət olunan iki qrup prosesləri ayırmaq olar.
Əvvəlcə səthin artmasına gətirib çıxaran elementar proseslərin
mexanizmlərini nəzərdən keçirək. Birincisi faza çevrilmələri zamanı
səthin artması mexanizmi hesab edilir ki, bu zaman faza potensialının
∆μv qiymətinin azalmasını səth potensialının ∆μs artması kompensasiya
edir. Uyğun olaraq yeni fazanın kritik dəliyinin radiusu rkr μ = const
(dW/dr)r = 0 şəraitində (9.7) ifadəsi ilə müəyyən edilir, burada: W – faza
keçidi zamanı hissəciklərin əmələ gəlmə işidir və sadə faza çevrilmələri
zamanı aşağıdakına bərabərdir:
rkp  2V / v

(9.8)
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Faza çevrilmələrinə əsaslanan katalizatorların hazırlanması
nümunələri məhluldan kristallaşma, çökdürmə, yenidən çökdürmə,
hidroksid və duzların termiki parçalanması hesab edilir. Həmin
mərhələlərdə nüvələrin minimal ölçüsü rkr səthin maksimal ölçüsünü
müəyyən edir.

Faza çevrilişi

Termokimyəvi və
mexanokimyəvi
dispersləşmə

S artımı
S azalması

Öz-özünə dispersləşmə

Hissəciyin həcmi
çevrilməsi
AMK-rin diffuziya
keçidi

Yaxınlaşanda hissəciklərin bir-biri
ilə ekranlaşması

Təkrar kondensləşmə

A)

Hissəciklərin kristallaşması
Bitişmə

B)
Koalessensiya

C)

Şəkil 9.6. Katalizatorların hazırlanması zamanı xüsusi səthin
dəyişməsinin əsas mexanizmlərinin sxemləri.
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Xüsusi səthin artmasına gətirib çıxaran digər tip proseslər liofil
kolloid sistemlərin əmələ gəlməsi hadisəsinə aiddir ki, bu da fazalardan
birinin öz-özünə dispersləşməsi zamanı alınır. Bu o deməkdir ki, mövcud
halda Hibbs enerjisi fazalararası səthin artması ilə (sabit səthi gərilmə
zamanı) və ya hissəciklərin ölçülərinin azalması ilə artmamılıdır. Əgər
səth enerjisi sistemin entropiyasının artması ilə kompensasiya olunarsa,
onda bu mümkündür. Bəzi qiymətləndirmələrə görə, həqiqi liofil
sistemlər σ < 0,01 mC/m2 olduqda əmələ gəlir. Belə sistemərin nisbətən
tipik nümayəndəsi kolloid SAM və yüksəkmolekullu birləşmələrin
məhlulları hesab edilir.
Nəhayət, səthin böyüməsi bərk maddəyə əlavə enerji verilməsi
zamanı baş verir, məsələn, termokimyəvi və ya mexaniki dispersləşmə
zamanı.
Qalan bütün hallarda katalizatorların hazırlanması prosesində özözünə səth yalnız azala bilər. Bu, dispers hissəciklərin xüsusi
vəziyyətindən irəli gəlir. Səthdə yerləşən atomlar və ya molekullar bərk
maddənin daxilinə nisbətən kifayət qədər böyük enerjiyə malik olurlar,
belə ki, səthdə onların meydana gəlməsi müəyyən rabitələrin qırılması
hesabına baş verir. Ona görə də səthin böyüməsi hər zaman
molekullararası rabitələrin qırılması işinə sərf olunması ilə müşayət
olunur. Buradan görünür ki, əks proses öz-özünə baş verməlidir, ona görə
ki, səth Hibbs enerjisinin azalması ilə müşayət olunur.

dG   dS

(9.9)

Xüsusi səthin azalmasına gətirib çıxaran iki qrup prosesləri
ayırmaq olar:
1) müxtəlif alçaqmolekullu komplekslər, molekullar, ionların
diffuziyalı keçidi;
2) həcmi elementlərin – hissəciklərin keçidi.
Birinci qrupa hissəciklərin yenidən kondensləşməsi, onların
böyüməsi, koalessensiyası prosesləri aiddir. Həmin proseslərin
hərəkətverici qüvvəsi dispers sistemlərin termodinamikasının mühüm
qanunu ilə təsvir edilir:
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a) tarazlıq həllolma qabiliyyətini səthin əyrilik radiusu ilə
birləşdirən Kelvin-Ostvald tənliyi:
 2V 
C  C0 exp  

 rRT 

(9.10)

b) əyilmiş faza sərhəddində hidrostatik təzyiq fərqini müəyyən
edən Laplas tənliyi:
P  

2
r

(9.11)

Kelvin-Ostvald tənliyinin analizi bizə xırda hissəciklərdən iri
hissəciklərə maddə keçidinin (Ostvaldın yetişmə mexanizmi) və
aşağıdakı proseslərdə kontakt yerlərində hissəciklərin böyümə
mexanizminin səbəblərini anlamağa imkan verir: külün böyüməsi, həll
olmuş çöküntülərin kristallaşması, hopdurulmuş metallik hissəciklərin
böyüməsi və s. Laplas tənliyi koalessensiya prosesini – dispers
hissəciklərin yapışmasının yüksək temperaturlu sahəsində hissəciklərin
birləşməsini təsvir edir.
Xüsusi səthin azalması mexanizmlərinin ikinci qrupuna
koaqulyasiya zamanı hissəciklərin yaxınlaşması prosesləri və müxtəlif tip
aqreqasiyalar, o cümlədən, sedimentasiya zamanı, mexaniki sıxlaşma
prosesləri aiddir. Qeyd etmək lazımdır ki, səthin bilavasitə azalması
əhəmiyyətsiz dərəcədə kiçik ola və ya mövcud olmaya bilər (məsələn,
ion-solvat örtüklərlə əhatələnmiş iri sferik hissəciklərin koaqulyasiyası
zamanı), lakin kontakt yerlərində adsorbat molekulları üçün məhdud
əlverişli yüksək mənfi əyrilik ilə sahələr əmələ gəlir. Xüsusi səthin daha
aşkar azalması kristallaşmış hissəciklərin yönəldilmiş böyüməsi zamanı
müşahidə edilir.
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9.12. Mexaniki möhkəmlik
Mexaniki möhkəmlik əsas etibarilə hazırlanma üsulu ilə müəyyən
edilən katalizatorun praktiki məqsədlər üçün çox mühüm xarakteristikası
hesab edilir. Bu, onun tekstura xarakteristikasının törəməsi hesab edilir.
Mexaniki möhkəmliyə qoyulan tələblər katalizatorun tipindən və
istismar şəraitindən asılıdır. Katalizatorlar istismar edilə bilər: 1)
stasionar layda; 2) hərəkət edən layda və 3) psevdoqaynar layda.
Birinci tip katalizatorlar üçün əzilməyə qarşı möhkəmlik
mühümdür, belə ki, onlar layın nəql etdirilməsi, doldurulması və təzyiq
əməliyatlarına tab gətirməlidir; üçüncü üçün – yeyilməyə qarşı
möhkəmlik mühümdür. İkinci üçün həm yeyilməyə qarşı, həm də
əzilməyə qarşı möhkəmlik lazımdır.
1) korpuskulyar strukturlu məsaməli maddələrin mexaniki
möhkəmliyi nədən asılıdır? 2) ilkin hissəciklərin möhkəmliyindən və
onlar arasındakı rabitənin möhkəmliyindən asılıdırmı? – suallarına cavab
verməzdən əvvəl dispers hissəciklərin kontaktı zamanı meydana gələ
bilən rabitələrin təbiətini nəzərdən keçirmək lazımdır.
Maye fazada yerləşən iki dispers hissəciklərin qarşılıqlı təsirinin
potensial əyrisi onlar arasında məsafədən asılı olaraq (şək. 9.7) ionelektrostatik itələmənin cəmi potensial enerjisi Ui və molekullararası
dartılma Um enerjisini göstərir. Dispers hissəciklərin qarşılıqlı təsirinin
nəticəvi potensial əyrisində hissəciklərin möhkəm (yaxın) və zəif (uzaq)
koaqulyasiyalı birləşməsinə uyğun gələn hissəciklərin fiksasiyasını
xarakterizə edən iki energetik minimum mövcuddur. Yaxın birləşmə
kristallaşma strukturunun əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır ki, bu da
sonrakı birləşmə zamanı strukturdan 10-100 dəfə möhkəmdir.

288

Fəsil IX

U

Umax

Ui

Umin

Umin
hmin
h1

Um
h2

Şəkil 9.7. İki dispers hissəciyin qarşılıqlı təsirinin potensial əyrisi.

Bərk məsaməli maddələr hissəciklərin öz aralarında qarşılıqlı
təsirinin xarakterindən asılı olaraq prinsipial müxtəlif iki yolla əmələ
gələ bilər.
1. Kristallaşdırıcı-kondensləşmə struktur əmələ gəlməsi (U1min)
– çoxaylı xırda kristalların böyüməsi zamanı və ya kimyəvi rabitə
şəbəkəsinin inkişafı zamanı fəza strukturunun əmələ gəlməsidir. Əgər
hissəciklər energetik baryeri aşmaq Umax və hmin = 10-6 – 10-7 sm
məsafəsinə yaxınlaşmaq üçün, burada onların fiksasiyası baş verir,
kifayət qədər kinetik enerjiyə malik olarsa, onda bu mümkündür.
Kristallaşdırıcı-kondensləşmə strukturu olduqca möhkəmdir, lakin
mexaniki təsirdən sonra dönməz dağılır.
2. Koaqulyasiyalı strukturlar hissəciklər arasında h2 > h1
məsafəsində maksimal energetik baryeri aşmadan əmələ gəlir, bu zaman
energetik çuxur Umin meydana gəlir. Koaqulyasiyalı strukturların
möhkəmliyi xeyli aşağıdır, belə ki, van-der-vaals qüvvələri hissəcikləri
maye mühitin narın qalıq təbəqəsi vasitəsilə birləşdirir. Bu təbəqələr, bir
tərəfdən, birləşmə möhkəmliyini azaldır, digər tərəfdən, koaqulyasiyalı
strukturlarda elastiki, plastiki xassələrin mövcudluğunu müəyyən edir.
belə strukturların davamlılığı kinetik xarakter daşıyır, onlar aşkar ifadə
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edilmiş tiksotropiyaya – onun mexaniki dağılmasından sonra zamanla öz
strukturunu bərpa etmək qabiliyyətinə malikdir.
Hər iki tip struktur katalizatorların hazırlanmasının müxtəlif
mərhələlərində faydalıdır: formalaşma mərhələsində koaqulyasiyalı,
kristallaşdırıcı isə möhkəm məsaməli maddənin alınmasının yekun
mərhələsində.
Struktur əmələ gəlməsinin spesifikasını əks etdirən yuxarıda qeyd
olunan qanunauyğunluqlar nəzərə alınmaqla akademik P.A.Rebinder və
E.D.Şukin tərəfindən narın dispersli məsaməli katalizatorlar və
adsorbentlərin mexaniki möhkəmliyinə aid olan fiziki-kimyəvi
mexanikanın əsas vəziyyəti formalaşdırılmışdır:
 narın dispersli bərk maddənin möhkəmliyi maddəni əmələ gətirən
hissəciklərin möhkəmliyi ilə deyil, onlar arasında fərdi
kontaktların möhkəmliyi və kontaktların sayı ilə müəyyən edilir;
 kontaktların sayı hissəciklərin ölçüləri və onların qablaşdırma
üulu ilə əlaqədardır ki, bu da ölçülər üzrə məsamələrin
məsaməliliyi və paylanması ilə əlaqədardır;
 iri məsamələr təkcə kontaktın en kəsiyinin kontaktlarının sayını
azaltmır: onlar gərginlik konsentratoru (çatlar) kimi təhlükə saçır
və ona görə də xüsusilə möhkəmliyi kəskin azaldırlar;
 alınma üsulundan asılı olaraq məsaməli maddələr makro- və
mikroskopik daxili gərginliklərin müəyyən paylanması ilə
xarakterizə olunurlar, bunlar da emalın sonrakı mərhələlərində
kontaktların bir hissəsini dağıdır, həmçinin istismar prosesində
möhkəmliyi azaldırlar.
Müəllifi tərəfindən təxminən 40 il əvvəl təklif edilmiş mövcud
nəzəriyyə ədəbiyyatda, ilk növbədə, monodispers sferaların müntəzəm
qablaşdırmalarının kifayət qədər süni modeli və burada bazalaşan
modelin əsas parametrlərinin – vahid en kəsiyində sfera kontaktları sayı
və vahidkontaktın möhkəmliyinin hesablanmasına görə dəfələrlə tənqid
edilmişdir. Lakin, keyfiyyətli yanaşmada o, böyük rol oynamışdır, belə
ki, onun əsasında möhkəm dispers məsaməli maddələrin alınması
yollarının təsviri verilmişdir.
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Məsaməli maddənin möhkəmliyinin yüksəlməsində ümumi
istiqamət minimal qalıq gərginliklərdə hissəciklərin qablaşdırmasının
dispersliyi və sıxlığının yüksəlməsi və aşağı möhkəmlikli koaqulyasiya
kontaktlarının möhkəm faza – kristallaşma – kontaktlarına çevrilməsi
vasitəsi ilə hissəciklər arasında kontaktların möhkəmləndirilməsi hesab
edilir.
Bununla əlaqədar olaraq qeyd etmək lazımdır ki, iri nəqliyyat
məsamələri şəbəkəsi ilə bidispers məsaməli strukturun yaradılması
qaçılmaz olaraq möhkəmliyin azalmasına gətirib çıxarır. Ona görə də
sənaye istismarı üçün əlverişli möhkəmlikli iri dənəvər katalizatorların
hazırlanması zamanı xüsusi tədbirlərin qəbul edilməsi tələb edilir.
9.13. Katalizatorların dezaktivləşməsi problemləri.
Katalizatorların termiki stabilliyi
Katalizatorların əsas xarakteristikalarının sırasına onun uzun
müddətli davamlılığı aiddir ki, bu da çox sayda amillərdən asılıdır.
Katalizatorun istismarı prosesində onun katalitik aktivliyi və
selektivliyinin
azalması
hadisəsi
dezaktivləşmə
adlanır.
Dezaktivləşmənin səbəbləri və nəticələrinin aşkar edilməsi, həmçinin
onun aradan qaldırılması və ya azalması üsullarının müəyyən edilməsi
heterogen kataliz nəzəriyyəsi və praktikası sahəsində ayrıca istiqamətə
aiddir. Bu səbəbdən biz burada həmin sual üzərində ətraflı
dayanmayacağıq. Yalnız dezaktivləşmə probleminin bir sıra əsas nəzəri
və praktiki vəziyyətlərini qeyd edəcəyik ki, bunlar da katalizatorların
hazırlanma proseslərinin idarə edilməsi ilə həmin problemi həll etməyi
birləşdirməyə köməklik edəcək.
Katalitik xassələrin dəyişməsinin bütün hadisələrini (9.1)
tənliyini analiz edərək iki böyük qrupa bölmək olar:
 katalizatorun istismarı prosesində kimyəvi və faza tərkibinin
dəyişməsi ilə əlaqədar xüsusi aktivliyin və selektivliyin
dəyişməsi;
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işləyən səthin ölçülərinin və onun əlverişliliyinin dəyişməsi
hesabına müşahidə olunan aktivliyin dəyişməsinə səbəb olan
katalizatorun strukturunun (tekstura) dəyişməsi.
Öz növbəsində, sadalanan siniflərdən hər biri konkret
katalizatorun və onun istismarı prosesinin spesifik xüsusiyyətlərini əks
etdirən yarımqruplara bölünür. Xüsusi katalitik aktivliyin dəyişməsinə
gətirib çıxaran səbəblər sırasına polimorf çevrilmələr, katalizator
komponentlərinin bərkfazalı qarşılıqlı təsiri, o cümlədən aktiv
komponentin daşıyıcı ilə qarşılıqlı təsiri hesabına aktiv komponentin faza
tərkibinin dəyişməsi, katalitik zəhərlərlə qarşılıqlı təsir hesabına aktiv
komponentin kimyəvi tərkibinin dəyişməsi aiddir. Xüsusi səthin
azalması aktiv komponentin, daşıyıcının və ümumilikdə katalizatorun
yüksək temperatur və reaksiya mühitinin təsiri hesabına yapışması
(hissəciklərin nizamsız artması) və ya yenidən kristallaşması
(kristallitlərin yönəldilmiş artması) nəticəsində baş verə bilər. Bütün bu
səbəblər, bir qayda olaraq, dönməyən dezaktivləşməyə gətirib çıxarır.
Dezaktivləşmənin mühüm səbəbi işçi səthin karbohidrogen xammalının
emalı prosesində əmələ gələn koks qalıqları ilə bloklaşması hesabına
səthinin azalması ola bilər. Bu səbəb adətən dönən xarakter daşıyır və bir
qayda olaraq, oksidləşdirici mühitdə saxlanılma zamanı katalizatorun
regenerasiyası ilə aradan qaldırılır.
Katalizatorun termiki stabilliyinin və beləliklə, dezaktivləşməyə
qarşı onun davamlılığının artırılmasının müxtəlif üsulları mövcuddur:
 Aktiv komponenti yapışmalardan mühafizə edən termostabil
əlavələrin daxil edilməsi. Bu üsul alüminium oksidin dəmir
oksidə əlavə edilməsi yolu ilə ammonyak sintezi katalizatorunun
hazırlanması zamanı istifadə olunur;
 Aktiv komponentin termodavamlı daşıyıcıya hopdurulması;
 Katalizatorun tərkibinə daxil olan fazaların davamlılığının
müəyyən edilməsi və buna uyğun olaraq, optimal termiki emal və
istismar rejiminin seçilməsi;
 Katalizatorun əvvəlcədən stabilləşdirici termiki emalı.
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Bu zaman belə termostabilləşdirmə işçi temperaturdan 100-300
dərəcə yuxarıda katalizatorun «kor-koranə» sadə közərdilməsinə aid
edilməməlidir.
Hazırlanmanın müasir elmi əsasları nöqteyi-nəzərindən məsaməli
bərk maddələr üzərində yüksək temperaturun təsiri zamanı baş verən
kristallaşma (yenidən kristallaşma) və yapışma prosesləri fərqləndirilir.
Bu proseslər müxtəlif mexanizmlər üzrə reallaşır, müxtəlif aktivləşmə
enerjisinə və temperatur sahəsinə malikdir.
Bütün sadalanan üsullar və anlayışlar müxtəlif üsullarla
katalizator hazırlanması ilə əlaqədardır və kursun uyğun bölmələrində
ətraflı nəzərdən keçiriləcəkdir. Burada promotor və ya promotorlaşdırıcı
əlavə kimi mühüm terminlərə anlayış vermək lazımdır. Ümumilikdə,
katalizatorun xassələrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə onlara az miqdarda
əlavə edilən ən müxtəlif maddələrin böyük qrupu promotor adlanır.
Teksturalı və strukturlu promotorlar fərqləndirilir.
Teksturalı promotorlar – katalizatorda çox xırda hissəciklər
şəklində mövcud olan və katalizatorun aktiv fazasının mikrokristallarının
yapışmasına mane olan inert maddələrdir. Teksturalı promotorlar yüksək
dispersliyə, kifayət qədər inertliyə, nisbətən yüksək ərimə nöqtəsinə
malik olmalıdır. Nisbətən mühüm tekstura promotorlarına aşağıdakı
oksidlər aiddir: SiO2, ZrO2, Cr2O3, CeO2, MgO2, TiO2.
Struktur promotorları katalizatorun kimyəvi tərkibini dəyişir.
onların təsirini aktivləşmə enerjisinin effektivliyinin dəyişməsi üzrə və
ya adsorbsiya izoterminin dəyişməsi üzrə aşkar etmək olar.
9.14. Katalizatorların optimal hidrodinamiki
xarakteristikaları
Dənələrin ölçü və forması ilə müəyyən edilən katalizatorun
hidrodinamiki xarakteristikaları hazırlanma şəraitindən tamamilə asılıdır.
Hidravlik müqavimət aşağıdakı formul üzrə hesablana bilər:

ƒHG 2 1   

3n

P 

r  3n 3

(9.12)
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burada: ∆P – hidravlik müqavimət; f – Reynolds kriteriyasından (Re)
asılı olan müqavimət əmsalı; ε – sərbəst həcmin payı; H – layın
hündürlüyü; G – reaksiya qarışığının kütlə sürəti; γ – qarışığın xüsusi
kütləsi; φ – sferik hissəcik üçün ən kiçik olan hissəciyin forma amili; r –
dənənin gətirilmiş radiusu; n – qazın hərəkət rejimi göstəricisidir.
(9.12) tənliyinin analizi göstərir ki, dənələrin eyni ölçülərində
həcmin səthə nisbəti ilə müəyyən edilən hidravliki müqavimət layda
dənələr arasında sərbəst həcmin miqdarından əhəmiyyətli dərəcədə
asılıdır. Tərpənməz katalizator layı ilə reaktorlara müxtəlif hündürlük və
diametr nisbəti ilə həblər şəklində,uzunluğu adətən diametrdən çox olan
silindrik dənələr və ya sferik dənələr şəklində yüklənilir.
Dənələrin optimal ölçüsü keçid sahəsində (kinetik və difuziya
daxili arasında) katalitik prosesin baş verməsinə cavab verir. Dənələrin
ölçülərinin azalması yolu ilə kinetik sahəyə keçid əlverişli deyil, belə ki,
hidravliki müqavimətin artmasına gətirib çıxarır. Dənələrin formasını
dəyişməklə əhəmiyyətli effekt əldə etmək olar.
Yuxarıda göstərilən material bu nəticəyə gəlməyə imkan verir ki,
katalizatorların bütün əsas xarakteristikaları onun hazırlanma şəraitindən
asılıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu xarakteristikalar, bir qayda olaraq,
sərbəst hesab edilir. Bu səbəbdən tələblərə cavab verən xassələrə malik
katalizatorların hazırlanmasının əsaslarını işləyib hazırlayaraq
hazırlanma şəraiti və üsullarından asılı olara onun bütün
xarakteristikalarının dəyişməsini nəzərə almaq lazımdır.
9.15. Daşıyıcılar
9.15.1. Katalizatorlarda daşıyıcıların rolu
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, iki və daha çox komponentlərdən
ibarət olan böyük qrup katalitik sistemlər mövcuddur ki, onlardan biri
artıq olaraq daşıyıcı funksiyasını yerinə yetirir. Əgər belə katalizatorlar
hopdurma üsulunun istifadəsi ilə alınmışdırsa, onda mövcud
katalizatorun hazırlanması üçün daşıyıcı əvvəlcədən hazırlanmalı və ya
onlara qoyulan əvvəlcədən formalaşdırılmış tələblərlə seçilməlidir
(alınmalıdır). Bu halda daşıyıcını kifayət qədər formal şəkildə ilkin
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maddələr sinfinə aid etmək olar və aktiv komponentin sintezi
qanunauyğunluqlarının nəzərdən keçirilməsi başlanğıcına qədər
katalizatorda onun rolunu nəzərdən keçirmək lazımdır.
Elmi tədqiqatların inkişafı zamanı katalizatorlarda daşıyıcıların
rolu barədə təsəvvürlər tədricən dəyişir. Başlanğıcda, praktiki olaraq 20ci əsrin 40-cı illərinin başlanğıcına qədər daşıyıcılar inert substrat kimi
nəzərdən keçirilirdi, onların istifadəsi isə iki əsas səbəblə əlaqədardır:
1. Bahalı elementlərdən ibarət olan aktiv komponentin
yüksəkdispersli vəziyyətinin yaradılması.
2. Kütləvi vəziyyətdə ilkin aktiv komponentin möhkəmliyi ilə
müqayisədə yüksək mexaniki möhkəmliyə malik dənəvər katalizatorun
alınması.
Bu illər ərzində daşıyıcının rolu xeyli genişlənmişdir. Müəyyən
edilmişdir ki, daşıyıcı və aktiv komponent arasında kimyəvi
birləşmələrin əmələ gəlməsinə qədər olduqca mürəkkəb qarşılıqlı təsir
baş verə bilər. Bu səbəbdən bəzi tədqiqatçılar hətta təsdiq edir ki,
daşıyıcıya katalitik sistemin aktiv hissəsi kimi nəzərdən keçirilməlidir.
Daşıyıcı kimi fərdi və mürəkkəb oksidlərdən, karbon, bəzən
karbidlər, metallar əsasında məsaməli materiallardan nisbətən geniş
istifadə olunur. Katalizdə istifadə olunan bütün kimyəvi maddələrdən
birmənalı şəkildə yalnız daşıyıcılara aid edilə biləcək birləşmələri
ayırmaq olmaz. Az sayda nümunə göstərmək olar ki, eyni bir maddə
istifadə sahəsindən asılı olaraq həm daşıyıcı, həm də katalizator kimi
istifadə olunsun. Belə ki, məsələn, nisbətən geniş yayılmış daşıyıcılardan
biri alüminium oksid (γ-Al2O3 və η-Al2O3) həmçinin Klaus üsulu üzrə
hidrogen-sulfiddən kükürd emalı prosesi, spirtlərin dehidratlaşması,
dietil efirinin etil spirtinə hidratlaşması üçün katalizator kimi istifadə
olunur. Bu və ya digər materialın daşıyıcı kimi seçilməsi aşağıda
göstərilən onlara qoyulan bir sıra tələblərdən asılıdır.
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Daşıyıcılara qoyulan tələblər:
1. Daşıyıcı katalitik reaksiyaların aparılması prosesində inert olmalı
və selektivliyin azalmasına gətirib çıxaran əlavə reaksiyaları
sürətləndirməməlidir.
2. Daşıyıcılar aktiv komponentə qarşı inert olmalıdır, daha doğrusu,
onunla qeyri-aktiv birləşmə əmələ gətirməməlidir.
Məsələn, CuO/γ-Al2O3 katalizatorunda daşıyıcı qəfəsində kation
vakansiyalarının mövcudluğuna görə t > 500oC-də közərdilmə zamanı
qeyri-aktiv mis alüminatın CuAl2O4 əmələ gəlməsi baş verir.
MgAl2O4 əmələ gəlməsi ilə alüminium oksid qəfəsinə Mg2+
ionlarının daxil edilməsi və CuO/MgAl2O4 və ya CoO/MgAl2O4 tipli
katalizatorun hazırlanması hopdurulmuş aktiv komponentin daha effektiv
istifadəsini təmin edir.
3. İnertlik tələbi daşıyıcının promotorlaşdırıcı və modifikasiyaedici
funksiyalarının meydana gəlməsi imkanlarını və ya hətta
lazımlığını inkar etmir.
Daşıyıcının müəyyən tərkibli və strukturlu aktiv komponentlərin
formalaşmasına əhəmiyyətli təsirini göstərən kütləvi sayda nümunələr
mövcuddur.
4. Daşıyıcı lazımi mexaniki xassələrə malik olmalıdır, onun da ifadə
dərəcəsi katalizatorun istismar şəraiti ilə müəyyən edilir.
5. Daşıyıcı katalitik proses şəraitində yüksək termiki stabilliyə
malik
olmaldırı.
Daşıyıcının
termiki
stabilliyinin
qiymətləndirilməsi
zamanı
Tammana
və
Xyuttinq
temperaturunun qiymətinə yönəlmək olar.
Tamman temperaturu (≈ 0,5 Tər, K) – kristallik qəfəsin
qovşaqlarında atomların aşkar mütəhərrikliyi müşahidə olunan
temperaturdur. Bu temperaturda aşkar sürətlə məsaməli materialın
yapışma prosesləri başlayır. Cədvəl 9.2-dən göründüyü kimi, daşıyıcı
kimi nisbətən daha geniş istifadə olunan oksidlər Tammana
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temperaturuna əsasən 600-700oC temperatura qədər yapışmaya davamlı
olmalıdır ki, bu da bir qayda olaraq, bir çox katalitik proseslərin
aparılması temperaturundan yüksəkdir. Xyuttinq temperaturunda (≈ 0,3
Tər, K) atomların aşkar səth mütəhərrikliyi müşahidə olunur. Mövcud
temperatur daşıyıcı səthində hopdurulmuş aktiv komponent
hissəciklərinin yapışmaya qarşı davamlılığının qiymətləndirilməsi
zamanı vacibdir.
Cədvəl 9.2
Əsas oksid daşıyıcıların ərimə temperaturu
Oksid
SiO2
TiO2
Al2O3
Cr2O3
ZrO2
MgO

Tər, oC
1700
1855
2027
2435
2687
2802

6. Daşıyıcı optimal xüsusi səthə malik olmalıdır.
7. Daşıyıcı optimal məsaməli struktura malik olmalıdır.
8. Daşıyıcı konkret reaktor üçün katalizator təbəqəsinin optimal
hidrodinamiki xarakteristikalarının təmin edilməsi üçün müəyyən
həndəsi formaya malik olmalıdır.
9. Və nəhayət, ən mühüm tələb – daşıyıcı hopdurma mərhələsində
aktiv komponent ilə qarşılıqlı təsir üçün müəyyən səthi
funksional qruplara malik olmalıdır.
9.15.2. Əsas sintetik və təbii daşıyıcılar və
onların fiziki-kimyəvi xassələri
Mövcud bölmədə katalizdə təmiz halda daşıyıcı kimi istifadə
edilən və ya mürəkkəb tərkibli daşıyıcı komponentləri hesab edilən
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maddələrin fiziki-kimyəvi xassələri və üsullarını qısa şəkildə nəzərdən
keçirəcəyik.
Silisium oksid (silikagel)
Silisium oksid bir neçə kristallik modifikasiyada mövcud ola
bilər, onların içərisində kvars, tridimit və kristabolit nisbətən daha çox
məlumdur. Lakin daşıyıcı kimi SiO2-nin yeganə modifikasiyasından –
amorf silikageldən istifadə olunur – SiO4 tetraedrlərindən quraşdırılmış
məsaməli maddədir, burada hər bir silisium atomu dörd oksigen atomu
ilə, hər bir oksigen atomu isə iki silisium atomu ilə birləşmişdir.
Silikagelin məsaməli strukturu qlobulyar model çərçivəsində nəzərdən
keçirilir. Hopdurulmuş metallik (Pt, Pd və s.) və aktiv oksid
komponentlərinin çox geniş dairəsi üçün daşıyıcı kimi istifadə olunur:
müxtəlif əlavələr ilə V2O5, fərdi və binar oksid birləşmələr Cr, Mo, V,
W, Ti və s.
Daşıyıcı kimi silikagelin geniş istifadəsi onun bir sıra qiymətli
xassələri ilə əlaqədardır:
1. Silikagel cüzi xüsusi katalitik aktivliyə malikdir ki, bu da əlavə
reaksiyaların baş vermə ehtimalını azaldır.
2. Silikagel kifayət qədər yüksək termiki stabilliyə malikdir. Kifayət
qədər yüksək ərimə temperaturuna baxmayaraq, xüsusi səthi
aşkar azaltmadan təmiz silikageli 1000oC-yə qədər közərtmək
olar.
3. Silikagel yüksək mexaniki möhkəmliyə malikdir.
4. Silikagelin əsas xassələrindən biri – geniş hədlərdə onun tekstura
xarakteristikalarının
tənzimlənməsi
imkanıdır.
Klassik
texnologiyalara görə aşağıdakı xarakteristikalar ilə silikagel
almaq olar:
Sxüs = 5-800 m2/q;
Vməs = 0,2-2,5 sm3/q;
rməs = 1-100 nm;
tökmə sıxlığı = 0,15-0,9 q/sm3.
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5. Silikagel xüsusi cüzi turşuluğa malik olaraq turşuların təsirinə
qarşı çox davamlıdır. Turş mühitin istifadə olunduğu yerdə
silikagel alüminium oksidə nisbətən daha üstündür.
Silikagel səthinin kimyası. Silikagel səthinin kimyasında
hidroksil qrupları müəyyənedici rol oynayır. Silikagel səthinin
öyrənilməsi zamanı (əsasən İQ-spektroskopiya üsulunda) aşağıdakı
qrupların mövcudluğu müəyyən edilmişdir (şəkil 9.8): tək hidroksillər
(I), yaxın yerləşmiş hidroksillər, qoşulmuş hidrogen rabitələri (II), cüt
hidroksillər (III), adsorbsiya olunmuş su (IV) və siloksan körpüsü (V).
Səth qruplarının qatılığı və nisbətinə təsir göstərən əsas amil
daşıyıcının dehidratlaşma temperaturu hesab edilir. Adsorbsiya olunmuş
su silikagelin vakuum altında 200oC-yə qədər qızdırılması zamanı ayrıla
bilər. Temperaturun sonradan 400-600oC-yə qədər yüksəlməsi zamanı
suyun ayrılması və siloksan qrupların əmələ gəlməsi hesabına hidrogenlə
birləşmiş hidroksillər ayrılır. 600oC-dən yuxarı temperaturda səthdə
yalnız I və III tip tək və cüt hidroksillər mövcuddur. OH-qrupların səth
qatılığı praktiki olaraq səthin ölçüsündən və hazırlanma üsulundan asılı
deyil və müxtəlif qiymətlərə görə 200 və 600oC közərtmə
temperaturunda uyğun olaraq 7,9-9,5 və 2,0-3,0 mkmol/m2 təşkil edir.

sm-1

Şəkil 9.8. Silikagel səthində hidroksil qrupları modeli.
Natrium silikatdan amorf silikagelin alınmasının iki ənənəvi
üsulu mövcuddur:
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1. Küldən ilkin və ya aralıq maddə kimi istifadə edərək külün əmələ
gəlməsi mərhələsi vasitəsilə.
2. Koagel şəklində çökdürmə.
Bu texnologiya üzrə alınan silikagel öz tekstura
xarakteristikalarına görə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.
Nisbətən təmiz silikageli SiCl4-ün hidrolizi və ya zol-gel üsulu
üzrə silisium alkoksidlərdən almaq olar. Əgər gelin qurudulmasını super
kritik şəraitdə həyata keçirsək, onda aerogel adlanan çox məsaməli
məhsul alınır.
SiCl4-ün alovda hidrolizi zamanı çox yüksək disperslikli kristallik
məsaməsiz toz – aerosil əmələ gəlir.
Katalizatorların istehsalında SiO2 əsasında bəzi təbii birləşmələr
də tətbiq tapmışdır. Bunlara kizelqur (diatomit) – diatom yosunları
qabığının qalıqlarından ibarət olan xırda dispersli təbii silisium oksid
aiddir. Məsələn, diatomit əsasında vanadium sulfat turşusu CBD istehsal
edilir. Diatomitin çatışmayan cəhəti səthdə, məsaməli strukturda
əhəmiyyətli fərqlər və yataqdan asılı olaraq qarışıqların mövcudluğu (Fe,
Al) hesab edilir. Üstünlüyü: ölçülər üzrə məsamələrin geniş paylanması
(80-dən 400 nm-ə qədər).
Bəzi hallarda metallik üçün daşıyıcı kimi pemza – məsaməli
vulkanik süxurdan istifadə olunur. Pemzada silisium oksidin miqdarı 6073% hədlərində dəyişir. Pemzanın xarakterik xüsusiyyəti – nazik
məsamələrin praktiki olmaması zamanı radiusu bir neçə min nanometrə
çatan iri məsamələrin böyük həcmidir. Pemzanın məsaməliliyi 80%-ə
çata bilər və bu zaman nümunələr yüksək mexaniki möhkəmliyi ilə
xarakterizə olunur.
Alüminium oksid
Alüminium oksid daşıyıcıların bütün yaxşı keyfiyyətlərinə
malikdir və daşıyıcıların seçilməsi və istifadəsi zamanı meydana çıxan
bir çox problemləri onun istifadəsi ilə nəzərdən keçirmək olar. Daşıyıcı
kimi onun geniş istifadəsini müəyyən edən alüminium oksidin bir sıra
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fiziki-kimyəvi xassələrini, həmçinin onun səthində hopdurulmuş aktiv
komponentin formalaşma spesifikasını nəzərdən keçirmək lazımdır [50].
 Amfoterlik. O, katalizatorun hazırlanmasının müxtəlif
mərhələlərində meydana gələ bilər. Hopdurma mərhələsində
mühitin pH-dan asılı olaraq alüminium oksid səthində ya
anionlar, ya da kationlar adsorbsiya oluna bilər. Termoemal
mərhələsində amfoterlik alüminium oksidin əsaslar və ya əsasi
oksidlərlə reaksiyaya girməsi zamanı meydana gəlir, məsələn,
maqnezium oksid ilə şpinel əmələ gətirməklə və ya turşularla –
topazın əmələ gəlməsi ilə flüor-silikat ilə qarşılıqlı təsiri.
 Daşıyıcı üçün ikinci qiymətli keyfiyyət alüminium oksidin
yüksək ərimə temperaturu hesab edilir. Bu parametrə görə o, daha
aşağı temperatura malik hopdurulmuş aktiv komponentin xırda
dispersli hissəciklərini stabilləşdirmək qabiliyyətinə malik çətin
əriyən oksidlərə aid edilir.
 Alüminium oksid alüminium hidroksidin dehidratlaşması zamanı
alınır, bunlar da hazırlanma prosesində həcmli gellər əmələ gətirə
bilər. Bu, əksər hallarda yüksək inkişaf etmiş səthə, yüksək
məsaməli və nisbətən aşağı tökmə sıxlığa malik alüminium oksid
alınmasına səbəb olur. Susuz mühitlərdə alkogel vasitəsilə
alüminium oksid sintezi zamanı hidrogel ilə müqayisədə daha
aşağı sıxlıq və yüksək məsaməlilik alına bilər.
 Alüminium hidroksidin asanlıqla gel əmələ gətirmək qabiliyyəti
hesabına alüminium oksidin formalaşması zamanı müxtəlif
formalı dənələrdə ektruziyalı formalaşdırma və sferik hissəciklərə
mayeli formalaşdırma üsullarından nisbətən daha çox istifadə
olunur. Buna görə alüminium oksid unikal deyil, lakin
formalaşdırma üçün digər oksidlər və hidroksidlərə nisbətən
əlverişlidir.
 Alüminium
oksidin
ən
gözək
xüsusiyyəti
onun
modifikasiyalarının müxtəlifliyi və onlar arasında çox geniş
temperatur intervalında faza çevrilmələrinin mövcudluğu hesab
edilir. Alüminium oksidin aşağıdakı hərflərlə işarə edilən altı əsas
keçid fazası mövcuddur: χ, η, γ, θ, δ, k və bir stabil forma – α
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(korund). Qeyd etmək lazımdır ki, alınan oksidin təbiəti
közərdilən ilkin hidroksidin təbiətindən, həmçinin közərdilmə
şəraitindən birmənalı şəkildə asılıdır.
Közərdilmə zamanı faza çevrilmələrinin bütün ardıcıllığı şəkil
12-də göstərilmişdir. Bütün hallarda közərtmənin yekun məhsulu korund
hesab edilir. Halbuki α-Al2O3-ün sıx yığılmış kristallik qəfəsinin əmələ
gəlməsi alçaq temperaturda mümkündür, real olaraq o, yalnız alüminium
oksidin keçid fazalarının kristallik qəfəsinin müəyyən yenidən
qurulmasından sonra baş verir ki, bu da yüksək temperatur tələb edir.
Bununla da 1000 və hətta 1200oC közərtmə temperaturlarında alüminium
oksidin inkişaf etmiş səthini saxlaması faktı izah edilir.
Alüminium oksidin bütün keçid formaları bu və ya digər
dərəcədə katalizatorların sintezi zamanı istifadə olunur, lakin iki forması:
η- və γ- daha geniş tətbiq edilir. Çox vaxt bu formalar «aktiv» alüminium
oksidlər adlanır. Bu modifikasiyalar xüsusi səthin yüksək qiyməti, geniş
sayda səth hidroksil qrupları ilə xarakterizə olunur və onlar çox müxtəlif
katalitik reaksiyalar üçün əlverişli olan temperatur intervalında nisbətən
stabildirlər. Bu oksidlərin strukturu çox oxşardır və bəzən onları birbirindən fərqləndirmək çətin olur. Bu oksidlərin kristallik qəfəsində
oksigen şpinel (MgAl2O4) kimi yerləşmişdir. Lakin η-formanın qəfəsi γformaya nisbətən az müntəzəmdir. η-fazada turşuluq γ-fazaya nisbətən
yüksəkdir və ona görə də o, turşu katalizi reaksiyalarında, məsələn,
olefinlərin izomerləşməsində daha aktivdir. Bundan başqa, η-forma (450500 m2/q) γ-formaya (200-280 m2/q) nisbətən daha böyük xüsusi səthə
malikdir, lakin onun termostabilliyi aşağıdır. Artıq 550°C-də közərdilmə
zamanı xüsusi səth kəskin azalır. 300-700°C temperatur intervalında γAl2O3-ün közərdilməsi səthin qiymətinin əhəmiyyətli dəyişməsi ilə
müşayət olunmur.
Şərait

Yol a

Yol b

Təzyiq, atm
Mühit
Qızdırılma sürəti, oC/dəq
Hissəciklərin ölçüsü, mkm

>1
Nəm hava
>1
> 100

1
Quru hava
<1
< 10
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χ

Hibbsit

γ

Bemit

100

200

300

α
α

θ
α

Diaspor
0

θ

δ

η

Bayerit

α

k

400

500

600

800

700

900

1000

1100

1200

o

Temperatur, C
Şəkil 9.9. Alüminium hidroksidin parçalanması zamanı faza
çevrilmələrinin ardıcıllığı və fazaların mövcudluq sahələri (qapalı fiqurlar
fazaların mövcudluq sahələrini; açıq sahələr keçid sahələrini göstərir)

Şəkil 9.10. MgAl2O4 şpineli kristalının
strukturu:
- oksigen;
- oktaedrik vəziyyət;
- tetraedrik vəziyyət.

Şpinelin strukturunda bütün oksigen ionları ekvivalentdir və sıx
kubşəkilli qablaşdırma əmələ gətirir (şəkil 9.10). Kationlar daha iri
oksigen ionları arasında boşluqlarda yerləşir. Bu boşluqlar oktaedrik –
altı ion arasında və tetraedrik – dörd ion arasında növlərə bölünür.
Ümumi formulu MIIM2IIIO4 olan çoxsaylı qarışıq oksidlər, həmçinin bəzi
fərdi oksidlər, məsələn, Mn3O4, Fe3O4, Co3O4 belə şpinel strukturuna
malikdir.
Müəyyən edilmişdir ki, şpinel üçün metal atomlarının ümumi
sayı və oksigen atomlarının sayının kristalloqrafik nisbəti 3:4-ə
bərabərdir, onda alüminium oksiddə bu 2:3-ə bərabərdir. η- və γ-Al2O3
üçün boşluqların bir hissəsi sərbəst qalır. Ona görə də kubşəkilli qəfəs ilə

Fəsil IX

303

alüminium oksidin keçid formaları çox vaxt defektli şpinellər adlanır.
Fərz edilir ki, γ-Al2O3-də vakansiyalar əsasən oktaedrlərdə, η-Al2O3-də
tetraedrlərdə yerləşmişdir. Bu vakansiyalara aktiv komponent kationları
daxil ola bilər. Bəzən bu, hopdurulmuş aktiv fazanın dispers vəziyyətinin
stabilləşməsinə səbəb olur. Lakin çox vaxt belə qarşılıqlı təsir mənfi rol
oynayır. Silikageldən fərqli olaraq alüminium oksid qızdırılma zamanı
asanlıqla ağır metalların kationları ilə bərk məhlullar və birləşmələr
əmələ gətirir. Bir qayda olaraq, əmələ gələn alüminatlar və şpinel
strukturları ilkin oksid fazalara nisbətən daha aşağı katalitik aktivliyə
malikdirlər.
Katalizator istehsalında alüminium oksidin «aktiv» formalarından
başqa, həmçinin α-forma – korunddan istifadə olunur. Korund
heksaqonal sistemdə kristallaşır, alüminium atomları isə oksigen
atomuna nisbətən oktaedrik koordinasiyada yerləşir. Korund səthinin
hidroksil örtüyü cüzidir.
Təyinatından, katalizatorun istifadə olunduğu reaksiyanın
xarakterindən asılı olaraq korund əsasında daşıyıcıları iki tipə ayırmaq
olar. Birinci tip – < 1 m2/q xüsusi səthlə S, ikinci tip isə < 10 m2/q xüsusi
səthlə xarakterizə olunan daşıyıcılar. Birinci tipə misal olaraq etilenin
oksidləşməsinin gümüş katalizatorları üçün daşıyıcıları, ikinci tipə isə
metanın konversiyasının nikel katalizatorları üçün istifadə olunan
korundu göstərmək olar.
Alüminium oksid səthinin kimyası. Alüminium oksid səthinin
kimyası silikagelə nisbətən daha mürəkkəbdir. Alüminium oksidin İQspektrində müxtəlif tip tək hidroksil qruplarına uyğun gələn bir neçə
udulma zolağı müşahidə edilir. Bu qruplar səthdə müxtəlif sayda oksigen
ionları ilə koordinasiya etmiş alüminium ionları ilə birləşmişdir. 500oCdən yuxarı temperaturda közərdilmiş alüminium oksidin əhəmiyyətli
xassələri səthdə güclü lyuis turşuluğuna malik koordinasiya-doymamış
alüminium ionlarının mövcudluğu hesab edilir. Su brensted turşuluğuna
malik səth qruplarının əmələ gəlməsi ilə həmin mərkəzlərdə möhkəm
adsorbsiya olunur. Silikagel ilə müqayisədə alüminium oksid daha sıx
hidroksil örtüyünə malikdir.
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Şəkil 9.11. Alüminium oksidin idel səthində OH-qrupunun konfiqurasiyası

Alüminium oksid səthinin modelləşdirilməsi cəhdləri ədəbiyyatda
birmənalı qəbul edilmir. Yalnız bir nisbətən populyar model üzərində
duraq, burada fərz edilir ki, kristallitlərin səthində aşağı indekslər– şipnel
qəfəsinin (111), (110) və (100) sərhəddi ilə qarışıq yerləşir. Bu zaman
fərz edilir ki, müxtəlif növ alüminium oksid üçün hər bir sərhəddin nisbi
miqdarı dəyişə bilər. OH-qrup və alüminium – tetraedrik, oktaedrik və ya
onların kombinasiyası ilə koordinasiyaya uyğun olaraq sxematik olaraq
şəkil 9.11-də OH-qrupunun beş müxtəlif tipi ayrılmışdır.
Alüminium oksidin alınma üsulları. Nəzərə alsaq ki, alınan
alüminium oksidin təbiəti közərdilən ilkin alüminium hidroksidin təbiəti
ilə müəyyən edilir, onda bu və ya digər formalı alüminium oksidin
alınması prosesi, ilk növbədə, uyğun hidroksidin alınmasına yönəlir.
Qedy etmək lazımdır ki, təmiz halda alüminium hidroksid və alüminium
oksidin alınması kifayət qədər çətin hesab edilir.
Alüminium hidroksid öz kimyəvi tərkibinə görə iki qrupa
bölünür:
1) ümumi formulu Al(OH)3 olan trihidroksidlər;
2) formulu AlO(OH)-a yaxın olan metahidroksidlər.
Al(OH)3 formulu üç müxtəlif kristallik formanı – qibbsit və ya
hidrargillit (HG), bayerit (BA) və nordstrandit təsvir edir. Yalnız HG və
BA sənayedə tətbiq tapmışdır. Öz kristallik strukturuna görə o, təbəqəli
birləşmələr sinfinə aiddir. Bu birləşmələrin strukturunu oksigen
atomlarının iki təbəqəsinin (və ya OH-qrup) A və B psevdokip
heksaqonal quruluş əmələ gətirdiyini nəzərə alaraq təsəvvür etmək olar.
Alüminium ionları oksigen quruluşunda olan oktaedrik boşluqların üçdə
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ikisini tutur. Mövcud trihidroksidlərin strukturunda fərq A və B
təbəqələrinin növbələşməsindən ibarətdir ki, bu da onların kristalloqrafik
xarakteristikalarında bəzi fərqlərə gətirib çıxarır.
AlO(OH)‧xH2O formuluna uyğun gələn iki struktur məlumdur –
beymit (x=1) izomorf dəmir lepidokroit və diaspor izomorf qeytit.
Psevdobemit və ya mikrokristallik, pis kristallaşmış bemit adlanan
üçüncü formanı da ayırmaq olar. Psevdobemitin əsas xassələri au
artıqlığı (x = 1,5-2), yaxşı kristallaşmış bemit ilə müqayisədə
rentgenoqrafik pikin sürüşməsi və genişlənməsi (020) hesab edilir.
Belə ki, alüminium oksidin əsas «aktiv» formaları: η- və γ-, uyğun
olaraq, bemitin (və ya psevdobemit) və baeyritin közərdilməsi zamanı
alınır, onda alüminium oksidin alınmasının bütün mövcud sənaye
üsulları əsasən həmin hidroksidlərin alınmasına əsaslanır.
Alüminium oksidin bütün bu alınma üsullarının əsasında Bayer
prosesi durur ki, onun da əsas məhsulu qibbsit hesab edilir.
Bayer üsulu aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:
1. Boksit filizinin qələvi və ya soda məhlulunda həll edilməsi:
AlO(OH) + NaOH → NaAlO2 + H2O
2. Həll olmayan qarışıqların ayrılması.
3. Qələvi məhlulunun su və ya karbon qazı ilə hidrolizi və qobbsit və
ya Bayer hidratın kristallaşması.
Üçüncü mərhələdə alınan iri dispersli məhsul “aktiv” alüminium
oksid formalarının hazırlanması zamanı birbaşa istifadə oluna bilməz,
belə ki, adi şəraitdə közərdilmə zamanı alüminium oksidin qeyri-aktiv χfazası alınır. Bundan başqa, qibbsitin tərkibinə müəyyən miqdarda
qarışıqlar daxildir: Na2O (0,2%), SiO2 (0,015%), Fe2O3 (0,02%).
Alüminium oksidin aktiv formalarının alınması üçün qibbsitin
müxtəlif emal üsullarından istifadə olunur. Baş verən reaksiyaların
xarakterinə görə fərqlənən alümooksid daşıyıcının alınmasının dörd əsas
prosesi mövcuddur (şəkil 9.12).
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Şəkil 9.12. Alüminium oksidin alınmasının sənaye üsullarının sxemi.
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Yenidən çökdürmə üsulları:

Yaxın zamanlara qədər alüminium oksidin alınmasının ən geniş
yayılmış üsulu yenidən çökdürmə üsulları idi. Bu üsullar çərçivəsində
qibbsit ya qələvidə, ya da turşuda həll edilir, sonra isə yenidən bayerit və
ya psevdobemit alınması üçün xüsusi seçilmiş şəraitdə hidroksidin
çökdürülməsi aparılır. Həllolma mühitindən asılı olaraq alüminium
hidroksid alınması texnologiyası uyğun olaraq alüminat və nitrat növlərə
ayrılır.
Alüminat texnologiyası:
1) natrium alüminatın əmələ gəlməsi ilə qibbsitin qələvidə həll
edilməsi
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
2) b) turşu ilə yenidən çökdürmə
NaAlO2 + HNO3 + H2O → Al(OH)3 (bayerit) + NaNO3 – pH – 10-12
NaAlO2 + HNO3 → AlOOH (psevdobemit) + NaNO3 – pH < 9
pH, temperatur və anionun təbiəti kimi çökmə parametrlərini
dəyişdirməklə çöküntünün struktur və tekstura xarakteristikalarının
böyük müxtəlifliyini (bayerit, psevdobemit, bemit) almaq olar. Yuxarıda
göstərilən reaksiyalardan görünür ki, bir mol hidroksidə bir mol qələvi
tələb olunur və bir mol natrium duzu əmələ gəlir.
Əlavə məhsulun miqdarı alüminium duzunun yenidən çökməsi
zamanı azala bilər:
3NaAlO2 + Al(NO3)3 + 6H2O → 4Al(OH)3 + 3NaNO3
Natrium alüminatın turşulaşdırılması zamanı alınan məhsul
çöküntüdə natrium qarışıqlarının mövcudluğu istisna edilməklə, kifayət
qədər yüksək təmizliyi ilə xarakterizə olunur, çöküntünün yuyulması
üsulu ilə qarışığın kənarlaşdırılması çətin əməliyat hesab edilir.
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Nitrat texnologiyası:
a) qibbsitin turşuda həll edilməsi 4Al(OH)3:
Al(OH)3 + 3HNO3 → Al(NO3)3 + 3H2O
b) qələvi və ya ammonyakın sulu məhlulu ilə çökdürmə:
Al(NO3)3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaNO3
Al(NO3)3 + 3NH4OH → AlOOH + 3NH4NO3 + H2O
Nitrat texnologiyası həmçinin prosesin aparılma şəraitindən asılı
olaraq geniş sayda məhsullar almağa imkan verir. Lakin bu üsul daha
bahalıdır, belə ki, burada bir mol alınan məhsula üç mol turşu və uyğun
olaraq üç mol qələvi agenti sərf olunur. Lakin digər tərəfdən, çökdürücü
kimi ammonyakdan istifadə olunması zamanı çöküntüdə natrium
qarışıqlarından azad olmaq olar.
I.

Zol-gel üsulları:

Son zamanlarda alüminium oksidin alınmasının zol-gel üsulları
daha geniş tətbiq tapmışdır. Şəkil 9.12-də bu üsulların sənayedə tətbiq
tapmış iki variantı göstərilmişdir. Bunların hər ikisi, məlum olduğu kimi,
ilkin xammal kimi qibbsitin istifadəsi ilə elektrolitik üsulla alınmış
metallik alüminiumun istifadəsinə əsaslanır.
UOP prosesi. Mövcud prosesdə metallik alüminiumun xlorid
turşusunda həll olması ilə alınan əsasi alüminium duzu Al2(OH)5Cl
zolunun sulu məhlulu heksametilentetraamin (HMTA) ilə qarışdırılır.
Alınan məhlul qaynar yağda közərdilir. Zol damcısında meydana gələn
səthi gərilmə sferik hissəciklərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Yağ
kalonunun temperaturunun təsiri altında (təxminən 90oC) HMTA
aşağıdakı tənlik üzrə parçalanır
(CH2)6N4 + 10H2O → 6CH2O + 4NH4OH
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Ammonyak alüminium əsasi duzu neytrallaşdırır və gel əmələ
gəlməsinə səbəb olur. Əmələ gələn məhsul sonradan kristallaşdırılır və
közərdilir.
Alkoqolyatların hidrolizi. Mövcud proses ali spirtlərin alınması
üçün Tsiqler reaksiyasında metallik alüminium istifadəsinə əsaslanır. Adi
keyfiyyətli alüminium, hidrogen və etilenə əsaslanaraq aşağıdakı
reaksiyaları göstərmək olar:
Trietil alüminiumun sintezi
Al + ½ H2 + 3C2H4 → Al(C2H5)3
Zəncirin böyüməsi
Al(C2H5)3 + 3nC2H4 → Al[(C2H4)n C2H5]3
Trialkilalüminiumun oksidləşməsi
Al[(C2H4)n C2H5]3 + 3/2 O2 → Al(OR)3
Alkoqolyatın hidrolizi
Al(OR)3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3ROH
Bu prosesin əsas məhsulu ali spirtlər hesab edilir, əlavə məhsul
kimi alüminium hidroksid əmələ gəlir. Nəzərə alsaq ki, ali spirtlər çox
yüksək qiymətə malikdir, onda alınmış hidroksid bu halda ucuz əmtəə
məhsulu hesab edilir.
Condea şirkəti mövcud prosesi təkmilləşdirmişdir. Alüminiumun
spirtlərlə birbaşa reaksiyası nəticəsində sintez edilmiş alkoqolyatlardan
müxtəlif alüminium hidroksidlər və oksidlər alınmışdır.
Al + 3ROH → Al(OR)3 + 3/2 H2
Alkoqolyatın hidrolizindən sonra əmələ gələn spirt yenidən tsiklə
qaytarılır:
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Al(OR)3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3ROH

II.

Aztullantılı hazırlama üsulları:

Alüminium oksidin alınmasının yuxarıda nəzərdən keçirilən
üsulları, bir qayda olaraq, aqressiv və ya bahalı reagentlərin istifadəsi,
çoxlu miqdarda çirkab sular və zərərli tullantıların mövcudluğu ilə
xarakterizə olunur ki, bunları da utilizasiya etmək lazımdır. Ona görə də
son zamanlarda aztullantılı və reagentsiz hazırlanma üsulları yüksək
maraq doğurur. Bütün məlum tullantısız üsulların prinsipi kristallik
qibbsitin amorf məhsula keçidinə əsaslanır. Qibbsitin amorflaşması
aparatlarda (tüstü qazları ilə termokimyəvi aktivləşmə üsulu – TKA,
katalitik istilik generatorlarında termiki parçalanma) impulslu qızdırılma
və ya yüksək enerji gərginliyi ilə dəyirmanlarda mexanokimyəvi
aktivləşmə (MKA) yolu ilə aparıla bilər. Əgər TKA məhsulları əlavə
narın doğranmaya məruz edilərsə, hər iki məhsulların uyğunlaşması
zamanı ən yaxşı nəticələr əldə olunur. Alınmış amorf məhsul yüksək
xüsusi səthə malikdir və yüksək reaksiya qabiliyyəti ilə xarakterizə
olunur. Suyun iştirakı ilə o, neytral və ya zəif qələvi mühitdə yüksək
disperslikli psevdobemitin, qələvi mühitdə isə bayeritin əmələ gəlməsi
ilə asanlıqla hidratlaşır. Amorflaşmış tozu əvvəlcədən kristallaşma
mərhələsinə qədər boşqablı dənəvərləşdiricilərdə sferik hissəciklərə
sarılma üsulu ilə formalaşdırıla bilər ki, bunlar da sonradan buxar-hava
mühitində yüksək disperslikli psevdobemit kürələrinə, sonra isə əsasən γfazalı alüminium oksidə kristallaşır. Sferik alüminiumun belə alınma
üsulu təkcə tullantısız deyil, həmçinin reagentsiz üsul hesab edilir, belə
ki, praktiki olaraq tərkibində «nəm» mərhələ yoxdur.
Ümumi şəkildə yeni aztullantılı texnologiyalar üzrə alüminium
oksidin alınmasının müxtəlif variantlarını sxem şəkildən göstərmək olar
(şəkil 9.13).
İmpulslu
qızdırma
üsulunun
çatışmayan
cəhətlərinə
dehidratlaşmanın temperatur rejiminin saxlanılma çətinliyini aid etmək
olar. Adətən bu texnologiya üzrə sənayedə alınmış flaş-məhsulun
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tərkibində 3-15% (küt.) parçalanmayan qibbsit qarışıqları, bemit
qarışıqları və ya alüminium oksidin χ-fazası vardır.

Hibbsit
(toz)
impuls isitmə
narın xırdalama

amorf
məhsul
nəm tozun boşqablı
dənəvələşdiricidə formallaşma
hidratasiya
(pH, T, zaman)

amorf fazanın
sferik qranulları

PB və ya BA
suspenziyası
maye fazanın
ayrılması
(filtrasiya,
çiləmə üsulu və b.)

nəm məhsul
və ya toz

PB sferik
qranulları

plastikifasiya,
formallaşma

hidroksidin
formallaşmış
qranulları

su buxarında
hisratlaşma
(T, zaman)

qurutma
közərmə

qurutma
közərmə

alüminium
oksid

sferik
alüminium
oksid

Şəkil 9.13. İmpulslu qızdırma üsulunun istifadəsi ilə alüminium
oksidin alınması sxemi.

TKA məhsulunun alınmasını axın tipli flaş-reaktorda
termokimyəvi aktivləşmə üsulu və ya PAH-ın Sibir şöbəsi tərəfindən
işlənib hazırlanmış «Цефлар» texnologiyası üzrə mərkəzdənqaçma
termiki aktivləşmə (MTA) üsulları ilə həyata keçirmək olar. TKA və
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MTA məhsulları öz fiziki-kimyəvi xassələrinə görə oxşardır, lakin
hidratlaşma reaksiyasında aktivliyinə görə bir-birindən əhəmiyyətli
dərəcədə fərqlənə bilər. İşlərimizdə göstərilmişdir ki, sənaye flaşməhsuldan qaynar layda izobutanın dehidrogenləşməsi katalizatorundan
Cr2O3/Al2O3 daşıyıcı kimi istifadə edən mikrosferik MTA məhsuluna
keçidi zamanı katalizatorun hazırlanması və tərkibinin bütün əsas
parametrlərinin sabit saxlanılması zamanı sənaye katalizatorları ilə
müqayisədə izobutanın dehidrogenləşməsi reaksiyasında izobutilenin
çıxımı və selektivliyini 2-5% (müt.) artırmaq mümkün olur.
Titan dioksid
Titan dioksid nisbətən maraqlı daşıyıcılardan biri hesab edilir.
Titan oksid üzərinə hopdurulmuş vanadium oksid bugün metanolun
formaldehidə oksidləşməsi, ammonyak iştirakı ilə aromatik
karbohidrogenlərin nitrobenzola oksidləşməsi, izopropanolun aseton və
ya propilenə parçalanması, həmçinin ftal anhidridinin alınması üçün oksilolun oksidləşməsi kimi karbohidrogenlərin parsial oksidləşməsinin
bir çox mühüm sənaye prosesləri üçün ən yaxşı katalizator hesab edilir.
Hesab edilir ki, V2O5/TiO2-nin yüksək selektivliklə yuxarıda sadalanan
prosesləri sürətləndirmək qabiliyyəti səth oksid birləşməsinin V-Ti
əmələ gəlməsinin nəticəsi hesab edilir.
Titan dioksidin maraqlı xassələrinin digər nümunəsi onun üzərin
əhopdurulmuş manqan oksidin katalitik xassələri ilə əlaqədardır.
Mövcud katalizator metanolu formaldehidə çox selektiv oksidləşdirir,
belə ki, çıxım təxminən 80%-ə çatır. Əksinə, ənənəvi daşıyıcılar silisium,
alüminium, maqnezium oksidləri üzərinə hopdurulmuş manqan oksidi
çox aşağı temperaturlarda metanolun CO2 və H2O-ya qədər tam
oksidləşməsini aparır.
Daşıyıcı kimi istifadəsi ilə yanaşı, titan dioksidin mühüm tətbiq
sahəsi fotokataliz hesab edilir.
Titan dioksid polimorf birləşmə hesab edilir. O, üç kristallik
modifikasiyaya malikdir: brukit, anataz və rutil. Brukit romboedrik
formada, anataz – tetraqonal, rutil isə sıx yığılmış tetraqonal formada
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kristallaşır. Bir modifikasiyanın digərinə faza keçidləri təzyiqdən,
temperaturdan asılıdır. Nisbətən yığcam struktura malik olan nisbətən
davamlı modifikasiya rutil hesab edilir. Lakin daşıyıcı kimi alçaq
temperaturlu faza – anataz nisbətən geniş yayılmışdır. Közərtmə
temperaturunun artması ilə sonuncunun rutilə keçidi səthin azalması ilə
müşayət olunur. Anataz 900oC-də rutilə çevrilir. Lakin faza keçidinin
real temperaturu ilkin məhsulun təmizliyindən və onun alınma
şəraitindən asılıdır.
Titan dioksid maye mühitdə hidroliz, alovlu hidroliz və ya titan
tetraxloridin aşağıdakı reaksiyalar üzrə oksidləşməsi ilə alına bilər:
1. TiCl4 + 2H2O ↔ TiO2 + 4HCl
2. TiCl4 + 2H2 + O2 ↔ TiO2 + 4HCl
3. TiCl4 + O2 ↔ TiO2 + 2Cl2
Sonuncu reaksiya 900-1000oC temperaturda kifayət qədər sürətlə
baş verir.
Lakin TiCl4-ün havada tüstülənməsi yaxşı məlumdur. Lakin üzvi
həlledicilərdə və ya çox qatı xlorid turşusu məhlulunda onun həll olması
ilə bu problem aradan qaldırıla bilər. Lakin hidroliz zamanı alınan
çöküntü xlor ionu qarışıqlarından əsaslı yuyulma tələb edir.
Titan dioksid həmçinin titantərkibli xammallardan (ilmenit, tutan
şlakları, loparit) sulfat turşusu üsulu ilə alına bilər. Sintez
çoxmərhələlidir və tərkibinə aşağıdakı mərhələlər daxildir:
 Konsentratın sulfat turşusu ilə parçalanması;
 İstifadə olunan xammalın növündən asılı olaraq məhlulların
müxtəlif qarışıqlardan təmizlənməsi;
 Sulfat turşusu məhlullarından metatitan turşusunun hidrolitik
ayrılması;
 Titan dioksidin alınması ilə çöküntünün közərdilməsi.
Hidroliz zamanı dəyişən tərkibli məhsul alınır ki, bunun da
tərkibində TiO2 və H2O-dan başqa külli miqdarda SO3 vardır.
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Çöküntülərin yalnız 850-900oC-də közərdilməsindən sonra sulfat turşusu
qrupları tamamilə ayrılır.
Daşıyıcı kimi titan dioksiddən istifadə olunmasının əsas problemi
– təmiz halda onun pis formalaşma qabiliyyətidir və dənəvərləşdirilmiş
TiO2 tədarük edən çoxlu şirkətlər vardır. Ticari TiO2 adətən təxminən
35-40 m2/q xüsusi səthə malikdir. Halbuki elmi nəşrlərdə kifayət qədər
yüksək temperaturlarda xüsusi səthi 100 m2/q olan titan dioksidin sintezi
barədə informasiya tapmaq olar.
Alkoksidlərdən zol-gel üsulu üzrə titan dioksid alınması zamanı
alçaqtemperaturlu qurutma ilə superkritik şəraitdə xüsusi səthi 600-750
m2/q və məsamələrinin həcmi 2,1 sm3/q-a qədər olan anataz formada
közərdilməmiş aerogellər almaq olar. Baxmayaraq ki, 800oC-də
közərdilmə xüsusi səthin və məsaməliliyin uyğun olaraq, 350 m2/q və 0,9
sm3/q-a qədər kəskin azalmasına gətirib çıxarır, bu xarakteristikalar
ənənəvi üsullarla hazırlanmış nümunələr üçün analoji qiymətlərdən xeyli
yüksəkdir.
Titan dioksid səthinin kimyası. Su və ya onun buxarları ilə
tarazlıqda anataz və rutil səthində həm xemosorbsiya olunmuş OHqrupları, həm də adsorbsiya olunmuş su molekulları olur. TiO2 səthində
hidroksil qruplarının təbiətini rutil nümunəsində nəzərdən keçirmək
lazımdır. Rutil elə şəkildə kristallaşır ki, kristalın səthində əsasən üç tip
sərhəd xaric olur: (110), (100) və (101), belə ki, (110) sərhədi üstünlük
təşkil edir (60%). Rutil həcmində titan ionları altı oksigen ionu ilə
koordinasiyadadır. (100) və (101) sərhədlərində beş koordinasiyalı titan
ionları, (110) sərhəddində isə bərabər miqdarda beş- və dörd
koordinasiyalı ionlar vardır. Ona görə də fərz edilir ki, (110) sərhəddində
suyun dissosiativ xemosorbsiyası zamanı iki tip hidroksil qrupları əmələ
gəlir. Adsorbsiya olunan su molekullarının oksigeni səth beş
koordinaisyalı titan ionununun (OHa) vakant koordinasiya vəziyyətində
lokallaşır, dissosiasiya edilmiş proton isə səthüstü təbəqənin (OHb) yaxın
oksigen anionuna birləşir. Beləliklə, fərz edilir ki, OHa bir, OHb isə iki
yaxın Ti4+ ionuna malikdir. Dissosiativ adsorbsiyanın oxşar mənzərəsini
(100) və (101) rutil sərhədlərinin nisbətində qəbul etmək olar, lakin bu
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halda protonun səthüstü oksigenə birləşməsi yalnız bir tipli hidroksil
qrupları verir.
Maqnezium oksid
Elmi ədəbiyyatda müxtəlif metallar və oksidlər üçün daşıyıcı
kimi maqnezium oksidin istifadəsi barədə məlumatlara çox tez-tez rast
gəlinir. Nisbətən maraqlı sistemlər içərisində Ru-Cs/MgO – ammonyak
sintezi katalizatorları, V2O5/MgO – propanın propilenə oksidləşdirici
dehidrogenləşmə katalizatorları, hopdurulmuş dərin oksidləşmə Au və
Pd-katalizatorları və s. göstərmək olar. Lakin sənaye miqyasında daşıyıcı
kimi maqnezium oksidin istifadəsi yuxarıda qeyd olunan silisium,
alüminium və titan oksidləri kimi geniş tətbiq tapmamışdır. Maqnezium
oksidə elmi maraq digər daşıyıcılar ilə müqayisədə hopdurulmu metallar
və oksidlərin formalaşması proseslərinin müqayisəsi zamanı aşkar ifadə
edilmi əsasi xassələrə malik olan onun model obyekt kimi istifadəsi ilə
əlaqədardır. Mürəkkəb tərkibli katalizator komponenti kimi maqnezium
oksid daha geniş sənaye tətbiqinə malikdir.
MgO NaCl tipli kubşəkilli özəyə malikdir. Məsaməli maqnezium
oksid duzların, məsələn, maqnezit MgCO3, maqnezium oksalatın
parçalanması və ya brusitin Mg(OH)2 dehidratlaşması ilə alına bilər.
maqnezitin parçalanması zamanı tərkibində ilkin maqnezitdə olan bütün
qarışıqlar olan oksid alınır. Daha təmiz məhsul maqnezium nitratdan
çökdürmə üsulu iə hazırlanmı hidroksiddən alına bilər. MgO-in xüsusi
səthinin ölçüsü və məsaməli strukturu alınma şəraitindən və Mg(OH)2nin dehidratlaşması şəraitindən asılıdır. Baxmayaraq ki, MgO nisbətən
çətin əriyən oksidlərə aiddir, yüksək xüsusi səthə malik nümunələr almaq
kifayət qədər problemlidir. 350oC-yə qədər közərdilmə zamanı o, 140180 m2/q-dan 90-a qədər və 500 və 700oC-də közərdilmə zamanı, uyğun
olaraq, 40 m2/q-a qədər azalır.
Yüksək dispersli maqnezium oksid tozlarının alınmasının
prinsipial yeni imkanlarını maqnezium alkoksid vasitəsilə zol-gel üsulu
üzrə reallaşdırmaq olar. Belə ki, superkritik şəraitdə qurutma üsulu ilə
uyğunlaşmış zol-gel üsulu üzrə alınmış və 500oC-də közərdilmiş
maqnezium oksidin xüsusi səthi 400-500 m2/q-a çata bilər. Bu üsulla
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alınmış nanodispersli maqnezium oksid tozları müxtəlif zəhərli üzvi
birləşmələrin destruktiv adsorbentlərin, o cümlədən zəhərləyici
maddələrin qeyri-adi xassələrini nümayiş etdirir. Bu yaxınlarda
göstərilmişdir ki, aerogel maqnezium oksid xlor-üzvi karbohidrogenlərin
hidrodexlorlaşması və metanın selektiv xlorlaşdırılması katalizatoru kimi
perspektiv xassələrə malikdir.
Daşıyıcı kimi MgO-in çatışmayan cəhətlərinə formalaşdırmadan
sonra alınmış dənələrin aşağı mexaniki möhkəmliyini, həmçinin su ilə
kontakt zamanı onun Mg(OH)2-yə qədər hidratlaşma qabiliyyətini aid
etmək olar. Havada uzunmüddətli saxlanılma zamanı o, tədricən
Mg(OH)2 və MgCO3 qarışığına çevrilir.
Maqnezium oksid səthində suyun dissosiativ adsorbsiyası digər
oksidlər üçün olduğu kimi hidroksil qruplarının əmələ gəlməsinə gətirib
çıxarır. Bu, iki tip qruplar ola bilər: biri maqnezium ionları üzərində
yerləşir və tərkibində su molekulunun oksigeni vardır, digərləri isə
maqnezium ilə qonşu yerləşən oksigen ionu ilə birləşmə zamanl əmələ
gəlir. (100), (110) və (111) sərhədlərinin tam hidroksilləşməsi
hidroksidlərin uyğun olaraq, 11, 8 və 6,5 qatılığına gətirib çıxarmalıdır.
Təcrübi tapılmış 11 OH/nm2 qiyməti (100) sərhədli maqnezium oksid
tozu kristallitlərinin səthində üstün çıxımı fərz etməyə imkan verir.
Vakuumda 700oC-yə qədər qızdırılma zamanı hidroksil qruplarının
qatılığı 0,5 OH/nm2-ə qədər azalır, 900oC-yə qızdırılmadan sonra isə
onların miqdarı aşkar etmə sərhəddindən aşağıda olur.
Sirkonium dioksid
Nanokristallik sirkonium dioksid əsasında materiallar unikal
fiziki-kimyəvi xassələrə malikdir və bu səbəbdən, ilk növbədə,
sirkoniumlu odadavamlılar, keramika, mina, şüşə istehsalı zamanı geniş
praktiki tətbiq tapmışdır. Sirkonium dioksid nisbətən çətin əriyən
oksidlərə aiddir, o, əksər turşularda (flüorit və qatı sulfat turşusu istisna
olmaqla), qələvilərdə, üzvi keramika həlledicilərində həll olmur. Son
illərdə sirkonium dioksid daşıyıcı kimi və ya yüksəktemperaturlu
proseslər üçün katalizator komponentlərindən biri kimi istifadə zamanı
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əksər katalitiklərin böyük diqqətini cəlb etmişdir: metanın buxar
konversiyası üsulu ilə sintez-qaz istehsalı zamanı daşıyıcı və katalizator,
NOx-in reduksiyası, CO-nun oksidləşməsi, Fişer-Tropş sintezi,
hidrokükürdsüzləşdirmə, etilbenzolun dehidrogenləşməsi. Dərin
oksidləşmənin hopdurulmuş metallik katalizatorlarının daşıyıcısı kimi
ZrO2-nin istifadəsi onun çox yüksək temperaturlarda işləmə prosesində
aktiv metalları unikal stabilləşdirmək qabiliyyəti ilə əlaqədardır.
Sirkonium dioksidin yüksək termiki və hidrotermiki stabilliyi su buxarı
mühitində proseslərdə istifadə üçün onun yüksək perspektivliyini
şərtləndirir. Lakin son iki onillikdə kataliz sahəsində mütəxəssislər
içərisində alkanların izomerləşməsi, benzolun nitrolaşması və güclü bərk
turşularla kataliz olunan bir çox digər reaksiyalarda katalizator kimi
sulfatlaşdırılmış sirkonium dioksid SO42-/TiO2 əsasında kompozisiyalar
diqqəti cəlb etmişdir.
Sirkonium dioksid əsasında daşıyıcıların fiziki-kimyəvi
xassələrini nəzərdən keçirən zamanı o fakta diqqət yetirmək lazımdır ki,
ondan hafnium dioksid qarışıqlarını tamamilə çıxarmaq çox çətindir
(təxminən 2% küt.). Ona görə də həqiqətdə biz hər zaman hafnium ilə
promotorlaşdırılmış və ya modifikasiya edilmiş sirkonium dioksid ilə
işləyirik.
Adətən sirkoniumun oksid forması beş modifikasiyada mövcud
olan dioksid formasındadır:






baddeleyit, monoklin qəfəs;
alçaqtemperaturlu tetraqonal modifikasiya;
yüksəktemperaturlu tetraqonal modifikasiya;
ortorombik;
yüksəktemperaturlu kubşəkilli.

Katalitik məqsədlər üçün sirkonium dioksidin alınmasının
nisbətən geniş yayılmış üsullarından biri çökdürülmüş sirkonium
hidroksidin közərdilməsi hesab edilir. İlkin duzlar kimi sirkonil
oksinitrat və ya oksixlorid hidratlardan istifadə olunur: ZrO(NO3)2‧
xH2O, ZrOCl2‧xH2O. Çökdürülmə zamanı alınan sirkonium hidroksidin
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közərdilməsi zamanı
göstərilmişdir.

faza

çevrilmələrinin

sxemi

şəkil

9.14-də

Sirkonium dioksid
o

150-300 C

Kubik ZrO2

Tetraqonal ZrO 2

Monoklin ZrO 2

o

325-525 C

Monoklin ZrO 2
o

1150 C

Yüksəktemperaturlu tetraqonal ZrO 2
o

2300 C

Yüksəktemperaturlu kubik ZrO 2

Şəkil 9.14. Müxtəlif temperaturlarda közərdilmə zamanı sirkonium
dioksidin faza çevrilmələri sxemi.

Alınma şəraitindən asılı olaraq sirkonium hidroksidin
dehidratlaşması zamanı metastabil alçaqtemperaturlu kubşəkilli və ya
tetraqonal modifikasiyalı sirkonium dioksid, həmçinin monoklin faza
əmələ gələ bilər. 325-525oC-dən yuxarı temperaturlarda közərdilmə
zamanı bütün alçaqtemperaturlu modifikasiyalar tamamilə monoklin
fazaya keçir. Polimorf çevrilmələr prosesi nümunələrin xüsusi səthinin
kəskin azalması ilə müşayət olunur. Bu zaman, şəkil 9.15-dən göründüyü
kimi, əgər ilkin hidroksidlərin xüsusi səthi 150-180 m2/q təşkil edərsə,
onda 600oC və yuxarı temperaturlarda közərdilmiş nümunələr 10-20
m2/q xüsusi səthə malikdir. Belə nümunələrin həcmi 0,2 sm3/q-dan çox
olmur (şəkil 9.16).
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Xüsusi səth, m2/q

Porların həcmi, sm3/q
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Közərmə temperaturu, °C

Közərmə temperaturu, °C

Şəkil 9.15. Ənənəvi çökdürmə (1) və zol-gel texnologiyası (2) üzrə
alınmış sirkonium dioksidin xüsusi səthinin közərdilmə temperaturundan
asılılığı (solda).
Şəkil 9.16. Ənənəvi çökdürmə (1) və zol-gel texnologiyası (2) üzrə
alınmış sirkonium dioksidin məsamələrinin həcminin közərdilmə
temperaturundan asılılığı (sağda).

Yuxarıda qeyd olunan səbəblərə görə yaxın zamanlara qədər
monoklin strukturlu təmiz sirkonium dioksid dənəvər şəkildə bazarlarda
rast gəlinmir. Son zamanlarda elmi məqalələrdə daşıyıcı kimi
məsamələrinin həcmi 0,28 ml/q və xüsusi səthi 49 m2/q olan Norton
şirkətinin ZrO2 ekstrudatlarından (Norton XZ16075) istifadə istinadları
meydana gəlmişdir. Lakin mövcud daşıyıcının sintez şəraiti
göstərilməmişdir.
Həm keramika və odadavamlıların, həm də daşıyıcıların alınması
zamanı sirkonium dioksidin əksər mövcud və perspektivli istifadəsi onun
tetraqonal və kubşəkilli, çox yüksək temperaturlarda stabil
modifikasiyası ilə əlaqədardır. Və yüksək simmetrik kristallik qəfəsi
ZrO2 ya oksid hissəciklərinin ölçülərini nanometr diapazonuna qədər
azaltmaqla, ya da struktura müxtəlif kationlar və anionlar (Ca2+, Y3+,
Sr2+, In3+, NO3–) daxil etməklə stabilləşdirmək olar.
Birgə çökdürülmüş sirkonium və kalsium hidroksidlərin 700oCdə közərdilməsi ilə alınmış kubşəkilli strukturlu Zr1-xCaxO2-x (x = 5-10)
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bərk məhlullar 70-100 m2/q xüsusi səthə malikdir ki, bu da analoji
şəraitdə alınmış monoklin strukturlu təmiz sirkonium dioksidin səthindən
bir neçə dəfə yüksəkdir. Bu zaman bizim işlərimizdə katalitik sistemin
həcm xassələri dəyişmədən kalsium əlavələri ilə stabilləşdirilmiş ZrO2
əsasında kristallaşmış kubşəkilli kristallik strukturda sulfat-ionların
hopdurulması yolu ilə aktiv səth mərkəzlərinin hazırlanmasının prinsipial
imkanları təcrübi olaraq sübut edilmişdir. Eyni zamanda təmiz,
modifikasiya edilməmiş ZrO2 üçün sulfat-ionların bərkidilməsi yalnız
onların hidratlaşdırılmış közərdilməmiş formalı sirkonium dioksid
üzərinə hopdurulması zamanı mümkündür.
Dünya ədəbiyyatında son illərdə nanodispersli sirkonium oksid
hissəciklərinin alınmasının mövcud üsullarının təkmilləşdirilməsi və yeni
üsullarının inkişafı məsələlərinə böyük diqqət ayrılır. Bu üsullar
içərisində: alkoksidlərdən zol-gel üsulu, planetar dəyirmanlarda
mexanokimyəvi sintez, partlayış üsulunu göstərmək olar. Superkritik
şəraitdə qurutma ilə birlikdə sirkonium alkoksidlərdən zol-gel üsulunun
istifadəsi ilə alınma zamanı sirkonium dioksidin xüsusi səthinin və
məsaməli strukturunun artması sahəsində əhəmiyyətli inqilab əldə
edilmişdir. Qurudulmuş aerogellərin xüsusi səthi ilkin alkoksidin və
həlledicinin təbiətindən asılı olaraq 390-520 m2/q çatır. Halbuki
közərdilmə prosesində xüsusi səth həmçinin kəskin azalır, lakin şəkil 18dən göründüyü kimi ənənəvi çökdürmə üsulu ilə alınmış nümunələrin
səthindən 2-3 dəfə çoxdur. Xarakterikdir ki, aerogel nümunələrində hətta
700oC-də közərdilmədən sonra 70%-ə qədər sirkonium dioksid
tetraqonal formada olur.
Serium oksid
Son illərdə daşıyıcı kimi serium oksidin istifadəsi tədqiqatçıların
böyük marağını doğurur. Belə marağın səbəbini başa düşmək üçün
CeO2-nin kristallik strukturunu nəzərdən keçirmək lazımdır. Serium
dioksid oksigen atomları ilə doldurulmuş tetraedrik vakansiyalar ilə
metal atomları ilə kip yığılmış kubşəkilli quruluşa malik flüorit (CaF2)
tipli kubşəkilli qəfəsə malikdir (şəkil 9.17,a).
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а)

b)

Şəkil 9.17. Stexiometrik CeO2 (a) və bir atom oksigen ayrılmasından
sonra (b) strukturu

Flüoritin strukturunun xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, kation
qəfəsinin yüksək davamlılığını təmin edir, bu zaman oksigen matrisası
əhəmiyyətli dəyişikliklərə tab gətirə bilər. Tetraedrik vakansiyalarda
yerləşən oksigen atomları çox mütəhərrikdir və iki maksimal hal CeO2 və
Ce2O3 ilə çox müxtəlif qeyri-stexiometrik oksidlər əmələ gətirməklə
serium oksid qəfəsini asanlıqla tərk edir. Əgər, məsələn, bir anion atomu
çıxarsaq (şəkil 9.17,b), onda bu zaman nə kationların mərkəzləşdirilmiş
yeri, nə də qalan anionların koordinasiyası dəyişmir. Anion defisiti yalnız
ayrı-ayrı metal atomlarının koordinasiya sayının azalmasına gətirib
çıxarır. Birləşmənin ümumi neytrallığının saxlanılması üçün kationların
cəmi valentliyi azalmalıdır. Beləliklə, anion vakansiyalarının sayından
asılı olaraq flüoritin ümumi formulu MO2-x kimi yazıla bilər. CeO2
strukturunda Ce4+ kationları ilə yanaşı, müəyyən miqdarda Ce3+ olur ki,
bu da anion vakansiyaların – CeO2-x meydana gəlməsinə gətirib çıxarır.
Beləliklə, CeO2-nin strukturu dəyişiklik olmadan böyük miqdarda
oksigen vakansiyalarını akkumulyasiya edə bilər ki, bu da
transformasiyalara uyğun gəlir CeO2 ↔ CeO2-x + x/2 O2.
Bu xassə Ce4+/Ce3+ oksidləşmə-reduksiya cütünün mövcudluğu
ilə assosiasiya edilən oksigen tutumunu müəyyən edir.
Çoxsaylı tədqiqatlar CeO2-ni bir çox reaksiyaların katalizatorları
üçün daşıyıcı kimi istifadəsini əlverişli edən onun aşağıdakı mühüm
xarakteristikalarını göstərir:
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CeO2 nəcib metalların dispersləşməsinə səbəb olur;
metal-daşıyıcı sərhəd mərkəzlərində katalitik aktivliyi artırır;
CeO2 qəfəsində mütəhərrik oksigen hesabına CO-nun
oksidləşməsinə səbəb olur;
 Ce4+/Ce3+ oksidləşmə-reduksiya cütü hesabına CeO2 yüksək
oksigen tutumuna malik olur, bunun sayəsində üçmarşrutlu
oksidləşmə katalizatorlarında hava/yanacaq nisbətinin dəyişməsi
zamanı oksidləşmə-reduksiya tsikli təmin edilə bilər.
Burada qeyd etmək lazımdır ki, serium oksidi tipik daşıyıcı kimi
nəzərdən keçirmək olmaz, belə ki, o, təkcə hopdurulmuş metalın
dispersləşməsinə səbəb olmur, həmçinin katalitik prosesdə iştirak edir.
Serium oksidin çatışmayan cəhətlərindən biri o hesab edilir ki,
yüksək temperatur sahəsində CeO2 qeyri-stabil olur. Bu, hər şeydən
əvvəl, onun tekstura xarakteristikalarının dəyişməsində təzahür edir:
CeO2-nin xüsusi səthinin ölçüsü ~1000-1100 K-də termiki emal zamanı
alınma şəraitindən və közərtmə rejimindən asılı olaraq adətən bir neçə
m2/q-a qədər düşür. CeO2-nin seçilməsi zamanı onun dəyəri mühüm amil
hesab edilir, bu da Al2O3 və SiO2 kimi daşıyıcılara nisbətən xeyli
yüksəkdir. Ona görə də CeO2 əsasən digər oksidlərlə kombinasiyada
istifadə olunur.
Çoxkomponentli daşıyıcılar
Yuxarıda göstərilən icmal bu nəticəyə gəlməyə imkan verir ki,
fərdi oksidlərdən heç biri daşıyıcılara qoyulan tələblərə tam cavab
vermir. Bu səbəbdən son illərdə tədqiqatçıların səyləri yeni
çoxkomponentli oksid daşıyıcıların işlənib hazırlanmasına yönəldilmişdir
ki, onların da yaradılması onların tərkibinə daxil olan fərdi oksidlərin
müsbət xassələrini nəzərə almaq cəhdlərinə əsaslanmışdır.
a) ZnAl2O4, MgAl2O4 – şpinellər
Yuxarıda qeyd edilmişdir ki, alüminium oksidin alçaq
temperaturlu formaları bir sıra katalizatorlar üçün yaxşı daşıyıcı hesab
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edilməklə şpinel tipli qeyri-aktiv birləşmələrin əmələ gəlməsi ilə
katalizatorun aktiv komponentlərini birləşdirmək qabiliyyətinə malik
əhəmiyyətli çatışmamazlıqlara malikdir. Bu, oksidlərin kubşəkilli
kristallik qəfəsində kation vakansiyalarının mövcudluğu ilə əlaqədardır.
Vakansiyaların olmaması yalnız α-Al2O3 üçün xarakterikdir. Lakin aşağı
xüsusi səth çox böyük miqdarda katalizatorlar üçün onu daşıyıcı kimi
istifadə üçün yararsız edir. Bu cəhətdən alüminium oksid əsasında
MgAl2O4 və ZnAl2O4 kimi şpinel strukturlu birləşmələr daha
perspektlivli hesab edilir. Onlar alüminium oksidin «aktiv» formaları
kimi kristallik qəfəsə malikdirlər, bu zaman faza tərkibi və teksturanın
olduqca yüksək termiki stabilliyi ilə yüksək inertlik birləşir.
CuO, CoO-in MgAl2O4 üzərinə hopdurulması γ-Al2O3 ilə
müqayisədə dərin oksidləşmə proseslərində aktiv komponentin daha
effektiv istifadəsini təmin edir. Qalay əlavələri ilə modifikasiya edilmiş
platin üçün ZnAl2O4-ün daşıyıcı kimi istifadə olunması xammalın su
buxarı ilə durulaşdırılması zamanı işləmək və bunun nəticəsində,
izopentan və ya n-butandan izopren və butadienin alınması prosesini bir
mərhələdə keçirmək qabiliyyətinə malik izopentan və n-butanın
dehidrogenləşməsi katalizatorunu yaratmağa imkan verir.
Şpinellər adətən alüminium oksidi və ya hidroksidlərinin
maqnezium və ya sink oksidi və ya hidroksidləri qarışığı ilə
yüksəktemperaturlu közərdilməsi ilə alınır. Bu qarışıqlar ya ilkin
komponentlərin mexaniki qarışdırılması və ya duz məhlullarından birgə
çökdürülməsi yolu ilə hazırlanır. Qarışdırma üsulu ilə alınmış şpinelin
formalaşdırılması birgə çökdürmə üsulu ilə alınmaya nisbətən daha
yüksək temperaturlarda baş verir. Bu səbəbdən daşıyıcıların tərkibində
reaksiyaya girməyən ilkin oksid qarışıqları olur və birgə çökdürülmüş
hidroksidlərin közərdilməsi ilə alınmış nümunələrə nisbətən daha aşağı
xüsusi səthə malikdir.
Şpinel daşıyıcılar aşkar ifadə edilmiş mezoməsaməli strukturu ilə
xarakterizə olunur. Onların çatışmayan cəhətlərinə γ- və η-Al2O3 ilə
müqayisədə daha aşağı xüsusi səthə və mexaniki möhkəmliyini aid etmək
olar.
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b) Sementtərkibli daşıyıcılar - nCaO‧xAl2O3
Kalsium alüminat əsasında daşıyıcılar böyük xüsusi səthə,
mexaniki möhkəmliyə və termiki stabilliyə malikdir.
Alümokalsium daşıyıcıların hazırlanması üçün ilkin materiallar
sement komponentləri hesab edilir: talyut və ya qalyut, əsasən kalsium
monoalüminatdan CaO‧Al2O3 ibarətdir. İlkin məhsulun xüsusi səthi 2-4
m2/q-dan çox olmur. Məsaməli strukturun inkişafı üçün o, su və ya
ammonyakın sulu məhlulları, ammonium karbonat və ya natrium
karbonatın sulu məhlulları ilə hidratlaşmaya məruz edilir. Hidratlaşma
prosesində monoalüminat hissəciklərinin güclü dispersləşməsi baş verir.
Sonradan kütlə formalaşdırılır və közərdilir. Hidratlaşma və közərdilmə
şəraitini tənzimləyərək xüsusi səthi 300-400 m2/q-a qədər daşıyıcılar
almaq mümkün olur.
Ədəbiyyatda qaz tullantılarının karbon oksidləri və
karbohidrogenlərdən təmizlənməsinin kalsium-alüminium daşıyıcılar
üzərinə hopdurulmuş bir sıra oksid və ya həmin oksidlərdən əmələ gələn
metallik katalizatorların (CuO, ZnO, CoO, NiO, Cu, Ni) yüksək istismar
keyfiyyətləri barədə məlumatlar mövcuddur. Lakin nəcib metallar
əsasında katalizatorlar üçün mövcud daşıyıcıların istifadə olunma
perspektivləri hələ tam aydın deyil.
Şpinel və kalsium-alüminium daşıyıcıların səthinin kimyası
ədəbiyyatda praktiki olaraq izah edilməmişdir.
c) Ce-Zr-O sistemi
Serium dioksidin tekstura və struktur xarakteristikalarının
əhəmiyyətli yaxşılaşmasını bir çox tədqiqatçılar CeO2-ZrO2 binar
sistemin yaradılmasından gözləyir. Bu onunla əlaqədardır ki, serium və
sirkonium yaxın ion radiusları (
= 0,88 Å,
= 0,82 Å) və CeO2 və
ZrO2 strukturunun izomorfluğuna görə serium dioksid strukturuna
sirkoniumun daxil edilməsi bərk məhlulların əmələ gəlməsi ilə müşayət
olunur.
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Şəkil 9.18. CeO2-ZrO2
sisteminin faza diaqramı:

Temperatur, K

T – tetraqonal faza;
C – kubşəkilli;
M – monoklin.

CeO2, % mol.
Faza diaqramından (şəkil 9.18) göründüyü kimi, göstərilən sistemdə üç
tip: monoklin, tetraqonal, kubşəkilli bərk məhlullar əmələ gəlir və
müəyyən tərkibli birləşmələr olmur. Faza diaqramlarının analizi göstərir
ki, mövcud binar sistem üçün 1273 K-də CeO2-nin 20%-dən aşağı molyar
payında monoklin simmetriyalı monofaza sahəsi formalaşır. Əgər CeO2nin miqdarı 80%-dən yüksək olarsa, yalnız kubşəkilli faza formalaşır.
Faza diaqramının orta sahəsi CeO2-ZrO2 nisbətən mürəkkəb hesab edilir
və onun tərkibində tetraqonal simmetriyalı çoxlu sayda stabil və
metastabil fazalar nəticəsində aydın deyil.
Faza diaqramının orta hissəsində metastabil fazaların mövcudluğu
qarışıq oksidlərin sintez üsulu və kinetik amillərlə əhəmiyyətli dərəcədə
müəyyən edilir: sistemin labilliyi və ya inertliyi.
Sirkonium CeO2-yə daxil edilməsi əksər hallarda binar
nümunələrin SBET-nin artmasına gətirib çıxarır. Lakin yüksək
temperaturlarda közərdilmə binar sistemin xüsusi səthinin azalmasına
gətirib çıxarır. Bu səbəbdən Ce-Zr-O sisteminin termiki davamlılığının
yüksəldilməsi üsullarının axtarışı hal-hazırda çoxsaylı tədqiqatların
predmeti hesab edilir.
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Ce-Zr-O binar sisteminin hazırlanması üsulları. Ədəbiyyatda
CexZr1-xO2 binar oksid sistemlərinin hazırlanmasına çoxsaylı yanaşmalar
nəzərdən keçirilir.
Aşağıdakı üsullar nisbətən daha çox istifadə olunur:
 birgə çökdürmə;
 zol-gel üsulu;
 keramika üsulu – sonradan yüksəktemperaturlu közərtmə ilə
mexaniki qarışdırma üsulu;
 Pekini üsuluna əsaslanan polimerlər vasitəsilə sintez.
Daşıyıcı kimi digər oksid kompozisiyalarından da istifadə etmək olar,
məsələn, SiO2-Al2O3 (amorf alümosilikatlar, seolitlər), SiO2-MgO, SiO2TiO2, SiO2-ZrO2, TiO2-ZrO2 və s. Lakin burada qeyd etmək lazımdır ki,
sadalanan oksidlərin qarşılıqlı təsiri zamanı fərdi oksidlər ilə müqayisədə
binar kompozisiyaların turşu-əsas xassələrinin əhəmiyyətli dəyişməsi baş
verir. Bu səbəbdən bəzi mürəkkəb oksid sistemlərin hopdurulmuş
metallar üçün daşıyıcı kimi istifadə olunması əsasən bifunksional
katalizatorların alınması üçün doğrudur. Ümumilikdə, fərdi oksidlərdən
tərtib edilmiş binar və daha mürəkkəb kompozisiyalar müxtəlif proseslər
üçün katalizatorlara çevrilir.
Aktivləşdirilmiş kömür
Sərbəst halda karbon təbiətdə iki allotropik modifikasiyalarda rast
gəlinir: almaz və qrafit. Daşıyıcı kimi metallar, oksidlər, sulfidlər və
xloridlər kimi katalizatorlar üçün qrafit strukturu ilə karbondan istifadə
olunur. Aydındır ki, karbon daşıyıcı yalnız reaksiyaya daxil olan halda
istifadə oluna bilər. Belə katalizatorlarun oksidləşmə reaksiyalarında
istifadə edilməsi kifayət qədər problemlidir və onların oksidləşdirici
mühitdə regenerasiyası mümkün deyil. Lakin işlənmiş katalizatorlardan
aktiv komponenti yandırılma ilə ayırmaq əlverişli olar.
Müxtəlif qrafitlər və kömür əsasında daşıyıcıların istifadəsi və
alınması problemi olduqca müxtəlif və maraqlıdır, bu da ayrı-ayrı sərbəst
kurslar üçün əsas ola bilər. Burada biz aktiv kömürün (AK) alınmasının
əsas prinsiplərinin üzərində duracağıq. AK-nın alınma üsulları, struktur
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və tekstura xarakteristikaları barədə daha ətraflı informasiyalar
icmallarda tapmaq olar.
Adətən AK-nin alınması iki mərhələdə aparılır:
1. Kömür, liqnin, ağac və ya neft qətranı kimi karbonlu
maddələrin havasız şəraitdə qızdırılması. Bu mərhələdə onlardan uçucu
maddələr ayrılır və tərkibində az miqdarda hidrogen olan məsaməli
karbon əmələ gəlir.
2. Məsaməliliyin sonrakı inkişafı və xüsusi səthin artırılması üçün
su buxarı və ya karbon dioksid ilə ehtiyatlı oksidləşmə ilə məsaməli
materialın əlavə aktivləşdirilməsi. Bu mərhələdə səthi funskional
qrupların tərkibində 10%-ə qədər oksigen olan məhsul alınır.
İlkin materialın təbiətindən asılı olaraq AK-nın tərkibində külli
miqdarda müxtəlif metalların külü və kükürd birləşmələri ola bilər. Belə
ki, daş kömürdən alınan AK-nın tərkibində nisbətən daha çox miqdarda
qarışıqlar olur. Bu material həmçinin kifayət qədər yumşaqdır və 300-dən
900 m2/q-a qədər xüsusi səthə malik olur. Neft qalıqlarından 1500 m2/q-a
qədər Sxüs olan daha möhkəm AK alınır, lakin onun tərkibində kükürd və
vanadium və nikel qarışıqları olur. 700-1500 m2/q-a qədər Sxüs olan çox
təmiz və möhkəm məsaməli material fındıq qabığından alınır.
Unikal supermikroməsaməli karbonlu nanostrukturlaşdırılmış
materiallar (SKNM) neft koksu, pek və digər karbontərkibli materialların
azot turşusu və ya sulfat turşusunda oksidləşdirici emalı yolu ilə,
sonradan KOH ərintisində 700-800oC-də karbonlaşma və yuyulması ilə
alınır (kemerit adlanan material). BET üsulu üzrə hesablanmış belə

Şəkil 9.19. Kemerit nanostrukturunun elektron-mikroskopik şəkli
(a) və onun sxematik təsviri (b)
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kömürlərin xüsusi səthi 2000-3200 m2/q təşkil edir. Kemeritin elektronmikroskopik şəkli və onun sxematik strukturu şəkil 9.19-də
göstərilmişdir.
Alınmış aktiv kömürlərin forması çox müxtəlif ola bilər: toz,
kürələr, ekstrudat, həb, toxuma və s.
Karbon-karbonlu məsaməli materiallar – sibunitlər
Əsasən aşağı mexaniki möhkəmliyi və qarışıqların mövcudluğu
ilə əlaqədar olan AK-nın yuxarıda qeyd olunan çatışmamazlıqları son iki
onillikdə karbon əsasında bir sıra yeni məsaməli materialların
yaradılmasını stimullaşdırmışdır. Belə işlərin sırasına karbon-karbonlu
kompozisiya materialları hesab edilən, sibunitlər adlanan bütöv sinif
karbonlu materiallar aiddir. Alınma sxemi şəkil 9.20-də göstərilmişdir.
Birinci mərhələdə his və ya texniki karbon hazırlanır (a). Onlar
müxtəlif karbontərkibli birləşmələrin qaz fazada 800-2000oC-də pirolizi
ilə alınır. Sonra texniki karbon müəyyən ölçü və formalı dənələrə
formalaşdırılır və sonra yüksək temperaturda qazvari karbohidrogenlərlə
emal edilir (b). Əmələ gələn pirolitik karbon texniki karbonun ilkin
qlobulları səthinə çökür. Bundan sonra CO və ya su buxarı iştirakı ilə
oksidləşdirici mühitdə termiki emal zamanı karbonun bir hissəsinin
yandırılması yolu ilə aktivləşmə mərhələsi aparılır (c, d-e). Aktivləşmənin
ilkin mərhələsində əsasən ölçüləri 1,2 nm olan mikroməsamələr əmələ
gəlir. Bu, orta hesabla üç karben təbəqəsindən ibarət olan nisbətən
defektli pirokarbon (PK) klasterlərinin yanmasının nəticəsidir. Əmələ
gələn məsamələr texniki karbon hissəciklərinin səthinə çatdıqda məhz
həmin hissəciklərin yanması başlayır. Bu effekt onunla əlaqədardır ki,
ilkin his 1600-1800oC-də alınır və onların səthində olan PK təbəqəsinə
nisbətən daha müntəzəm struktura malikdir.
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hissəcikləri
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Şəkil 9.20. Sibunit tipli
məsaməli karbon-karbonlu materialların formalaşma sxemi
Pirokarbon

Mikroporlar

Mezoroporlar

e

Makroporlar
f

Beləliklə, aktivləşmə nəticəsində ilkin texniki karbon qlobulu
formasından “tökmə” şəklində pirolitik karbondan məsaməli matrisa
formalaşır. Matrisa məsaməli daxili hissəyə və daşıyıcının yüksək
mexaniki möhkəmliyini təmin edən daha kip divarlara malikdir.
Nəticədə sibunitlərin xüsusi səthi 1-800 m2/q diapazonunda
dəyişə bilər. Ümumilikdə, sibunitlərin sitnez metodologiyası onların
tekstura xaraketristikalarını praktiki olaraq bütün diapazonda dəyişməyə
imkan verir. Belə ki, dispersliyin, mexaniki emal və ilkin hisin
formalaşması şəraitinin seçilməsi makroməsamələrin ölçülərini 100-1000
nm diapazonunda, mezoməsamələrin isə 10-100 nm diapazonunda
dəyişməyə imkan verir, mezoməsamələrin həcmi həmçinin çökmüş PKnın miqdarı, aktivləşmə dərəcəsi ilə tənzimlənə bilər. Ölçüləri təxminən 1
nm olan mikroməsamələrin həcmi hopmuş PK-nın miqdarı və aktivləşmə
dərəcəsi ilə idarə edilir. Məhz bu, sibunitləri geniş təyinatlı yeni sinif
karbonlu məsaməli materiallar kimi nəzərdən keçirməyə imkan verir.
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Karbon-mineral daşıyıcılar
Yeni məsaməli karbonlu kompozisiya materiallarının işlənib
hazırlanmasının əsasında dehidrogenləşmə, krekinq, riforminq, buxar
konversiyası, alkilləşmə və s. kimi proseslərdə müxtəlif
karbohidrogenlərin katalitik emalı zamanı oksidlər və metalların səthində
karbonlu çöküntülərin («koks») əmələ gəlməsi faktı durur. Bu, aktiv
səthin bloklaşmasına və katalizatorun dezaktivləşməsinə gətirib çıxarır.
Ədəbiyyatda karbonlu çöküntülərin əmələ gəlməsinin iki müxtəlif
mexanizmi təklif edilmişdir: konsekutiv və karbid mexanizmi, bunun
nəticəsində bu zaman katalitik karbonun iki doymuş növü alınır.
Karbonlu çöküntülərin əmələ gəlməsinin konsekutiv mexanizmi Lyuis və
Brensted turşu mərkəzlərinə malik oksid katalizatorları səthində reallaşır.
Bu mexanizm “monomer sıxlaşmaların” və polimerləşmə, kondensləşmə,
dehidrotsiklləşmə, aromatik halqaların birləşməsi və qrafitəbənzər
strukturlara qədər hidrogenlə azalma əsasında aralıq sıxlaşma
məhsullarının bir sıra ardıcıl reaksiyaları şəklində göstərilir.
Mövcud mexaniz əsasında karbon-mineral materialların
alınmasının təxmini sxemi şəkil 9.21-də göstərilmişdir.

Karbonla örtülmə

Aktivləşmə

oksid
Karbon çöküntüləri

Şəkil 9.21. Karbon-mineral daşıyıcıların formalaşma sxemi

İlkin məsaməli katalitik aktiv mineral matrisa kimi adətən alüminium
oksiddən istifadə olunur. 500-600oC temperaturda ilkin oksid propan,
butan, butadien kimi müxtəlif karbohidrogenlərlə emal edilir. Prosesin
əvvəlində səthin tam örtülməsinə gətirib çıxaran sıxlaşma məhsullarının
toplanması mümkündür. Kinetik sahədə koks dənə radiusu üzrə bərabər
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paylanır. Diffuziya sahəsində onun miqdarı periferiyadan mərkəzə qədər
azalır.
Karbonlaşma mərhələsindən sonra alınmış material səth
funksional qrupların aşılanması və məsaməli strukturun əlavə inkişafı
məqsədilə su buxarı mühitində emal edilir. Lakin ümumilikdə alınmış
məhsulun məsaməli strukturu ilkin oksidin teksturası ilə müəyyən edilir
və tənzimlənir.
Karbon-mineral materialların əsas üstünlüyü – onların kifayət
qədər yüksək mexaniki möhkəmliyi və AK ilə müqayisədə
mezoməsaməli strukturun alınma imkanlarıdır. Eyni zamanda xüsusi
səthin ölçüsünə görə onlar sonunculardan xeyli geri qalır. Hal-hazırda
СУМС markalı qanın təmizlənməsi üçün karbon-mineral sorbentlər və
hemosorbentlər praktiki tətbiq tapmışdır. Asetilenin hidroxlorlaşması ilə
vinil xloridin alınmasının süleymani katalizatorunun daşıyıcısı kimi
mövcud materialın istifadəsi perspektivlidir. Mövcud katalizator katalitik
aktivliyi və stabilliyinə görə ən yaxşı aktivləşmiş kömür nümunəli
katalizatorlardan üstündür.
“Karbid tsikli” mexanizmi VIII qrup dəmir yarımqrupu
metallarının səthində karbohidrogenlərin parçalanması zamanı reallaşır.
Mexanizm iki mərhələdən ibarətdir:
1. Kimyəvi mərhələ – aralıq səth karbidəbənzər birləşmələr
vasitəsilə aktiv səthdə adsorbsiya olunmuş metallik hissəciklərin karbon
atomlarına qədər katalitik parçalanması.

Şəkil 9.22. Katalitik lifli
karbonun
morfoloji
forma
nümunələri
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2. Fiziki – metallik hissəciklər vasitəsilə diffuziyası yolu ilə əmələ
gələn karbon atomlarının qrafit fazanın kristallaşma mərkəzlərinə
miqrasiyası.
Katalitik lifli karbon – KLK adlanan alınmış karbonlu
çöküntülərin müxtəlif morfoloji strukturlarının nümunələri şəkil 9.22-də
göstərilmişdir. Adətən bu, lif və ya tel, bəzən içiboş olur. Hər bir lifin baş
hissəsində metal hissəcikləri olur. Lifin ölçüsü və forması aktiv metallik
hissəciklərin forma və kimyəvi təbiəti, həmçinin istifadə olunan
karbontərkibli komponentin təbiəti və katalitik karbonlaşma reaksiyasının
temperaturu ilə müəyyən edilir.
Teləbənzər karbonun əmələ gəlməsi prosesini kifayət qədər uzun
müddət aparmaq olar. Bu zaman uzunluğu bir neçə mikrometr olan tel
almaq olar. Müxtəlif tip KLK-ın xüsusi səthi 100-300 m2/q
diapazonunda, məsamələrin həcmi 0,25-0,70 sm3/q diapazonunda dəyişir.
İlkin katalizatorun tərkibində 70-90% Ni, qalanları – alüminium oksid və
alüminium şpinelidir. Bu fazaların rolu karbon əmələ gəlmə reaksiyası
şəraitində metallik nikelin dispers hissəciklərinin yapışmasının qarşısını
almaqdan ibarətdir. Bəzən karbonun daha müxtəlif morfoloji formasını
almaq üçün nikel metallik mis əlavələri ilə modifikasiya olunur.
Ümumilikdə 1 q katalizatordan 150-300 q karbon almaq olur.
Beləliklə, yeni karbon materialının tərkibində 0,3-0,7% (küt.)-dən
çox qarışıqlar olur. İlkin karbohidrogenlər kimi metan və digər ucuz
qazlardan, o cümlədən, sənaye karbohidrogen qaz tullantılarından istifadə
etmək olar.
Karbonlu daşıyıcıların səthinin kimyası
Karbonlu daşıyıcıların səthinin kimyası oksidlərə nisbətən daha
müxtəlifdir. Şəkil 9.23-da karbonlu daşıyıcılarda mövcud olan əsas
struktur qruplaşmaları göstərilmişdir. Funksional qrupların tərkibi və
miqdarı bir çox amillərdən: ilkin materialın tərkibi, onun alınması şəraiti
və aktivləşmə şəraitindən asılıdır. Ümumilikdə səth oksigen qruplarının
ümumi qatılığı oksidləşdirici mühitdə aktivləşmə zamanı artır və inert
mühitdə közərdilmə zamanı azalır.
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Karboksil

Fenol
Karbonil

Lakton

Turşu karbonil

Şəkil 9.23. Karbonlu daşıyıcılar səthində
funksional qrupların sxematik təsviri

Şüşə-lifli daşıyıcılar
Hal-hazırda şüşə-lifli daşıyıcılar əsasında prinsipial yeni katalitik
sistemlər böyük maraq doğurur. Belə sistemlər ənənəvi katalitik
formalara (dənələr, halqalar və ya blokla) nisbətən alınma texnologiyası,
istismar şəraiti, istifadə dərəcəsinə görə bir sıra üstün xassələrə malikdir.
Belə xassələrə aiddir:
1. İstehsal sərfləri və kapital xərclərinin azaldılması.
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Şüşə-lif katalizatorların irimiqyaslı istehsalı böyük kapital
qoyuluşu tələb edir, belə ki, şüşə-lifli məmulatlar istehsalı üzrə
müəssisələrdə artıq fəaliyyət göstərən texnoloji xətlər bazasında
reallaşdırıla bilər, bu zaman xammal əsası kimi şüşə-lif və şüşə-parça –
ənənəvi keramik daşıyıcılar ilə müqayisədə ucuz materiallardan istifadə
olunur.
2. Katalitik aktivliyin artırılması.
Şüşə-lifli katalizatorlar ekstremal yüksək katalitik aktivliyə və
asan idarə olunan selektivliyə malikdir. Bu keyfiyyət şüşə-lifin amorf
vəziyyətinin faza halının qeyri-bərabərliyi ilə əlaqədardır. Bu, mövcud
katalitik materialları keyfiyyətcə yeni sinif katalizatorlar səviyyəsinə
keçirir.
3. İstismarın sadələşdirilməsi.
Şüşə-lifli katalizatorlar katalitik reaktorların yüksəkeffektivli
dizaynını həyata keçirməyə imkan verir.
Hazırki dövrdə şüşə-lifli katalziatorların istifadəsinin aşağıdakı
perspektivli sferaları təcrübi olaraq müəyyən edilmişdir:
 Sənaye işlənmiş qazların üzvi qarışıqlardan, CO, azot
oksidlərindən katalitik təmizlənməsi;
 Karbohidrogenlərin hidrogenləşməsi;
 Nitroaromatik karbohidrogenlərin hidrogenləşməsi, xüsusilə,
partlayıcı maddələrin utilizasiyası məqsədilə;
 Olefinlər və sintetik kauçuk monomerləri istehsalında sintezqazdan asetilen qarışıqların seçici hidrogenləşməsi;
 Salomas istehsalında (marqarin sənayesi və texniki bərk piylərin
istehsalı) təbii yağ və piylərin hidrogenləşməsi;
 Təbii qazın konversiyası;
 Sulfat turşusu istehsalı;
 Suların nitrat-nitrit çirklənmələrdən təmizlənməsi;
 Polad və ərintilərin katalitik azotlaşması.
Şüşə-lifli daşıyıcıların alınması aşağıdakı əsas mərhələlərdən ibarətdir:
 şüşə-lifin əridilməsi;
 tellərin çəkilməsi;
 müxtəlif forma və ölçülü şüşə-liflərin toxunması;

Fəsil IX

335

 şüşə-lifin qələviləşdirilməsi.
Şüşə-lifin hazırlanmasının müxtəlif üsulları mövcuddur. Nisbətən
effektiv və geniş yayılmış üsullardan biri sislisium tetraxlorid SiCl4 və
oksigen qaz qarışığından kvars borunun daxili səthində kimyəvi
çökdürmə üsulu üzrə alınmış kvars şüşədən lif hazırlanması texnologiyası
hesab edilir. Qaz qarışığının yüksək temperatura qədər (1500oC-yə qədər)
qızdırılması zamanı kimyəvi reaksiya nəticəsində təmiz kvars SiO2 çökür.
Qaz qarışığına digər metalların qarışıqlarını əlavə etmək olar. Belə
hazırlanma üsulu silisium oksid strukturunda qarışıqların eynicinsli
paylanmasını təmin etməyə imkan verir. Çökmə prosesi başa çatdıqdan
sonra alınmış kütlə yumşalana qədər qızdırılır və xüsusi qurğularda
tellərin çəkilməsi həyata keçirilir. Belə tel nümunələri şəkil 9.24-də
göstərilmişdir.
Alınmış şüşə tellər inkişaf etmiş səthə və yüksək məsaməliliyə
malik deyil ki, bu da katalizdə onların istifadəsini çətinləşdirir. Lifin
xüsusi səthinin artırılması üçün onlarda qeyri-silisium komponentləri,
məsələn, qələvi və qələvi-torpaq metallar qələviləşdirilir. Natrium-silikat
tellərin qələviləşdirilməsi müxtəlif temperaturlarda HNO3 məhlulu ilə
durulaşdırılması ilə həyata keçirilir.

Şəkil
materiallar

9.24.

Müxtəlif

tikişli

şüşə-lif
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Turşunun təsiri zamanı uyğun ölçülü mikroməsamələrin əmələ
gəlməsi ilə qeyri-silisium oksid mikrofazalarının həll olması baş verir.
Qələviləşdirmə zamanıkation mübadiləsi nəticəsində Si-ONa + H+ → SiOH + Na+ şüşə strukturunda bütün kationlar protonlarla əvəz edilir.
protonların kifayət qədər kiçik ölçüləri nəticəsində tapılma yerlərində
müqayisə olunan ölçüdə boşluqlar qalır. Proses daxili səthdən başlayır və
istifadə olunan lifin nisbətən kiçik diametrində tam qələviləşdirmə asan
və sürətli əldə edilir. Yüksək qələviləşdirmə dərəcəsində kimyəvi
tərkibinə görə SiO2-yə uyğun gələn, lakin quruluşuna və bəzi xassələrinə
görə ənənəvi silikagellərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən matrisa
əmələ gəlir. 29Si, 1H, NMR, İQS, RFES və s. üsulların dəlillərinə əsasən
qələviləşdirilmiş silikat şüşə-liflərin molekulyar strukturunun sxematik
təsviri şəkil 9.25-də göstərilmişdir.

Şəkil 9.25. 29Si, 1H, NMR, İQS,
RFES
və
s.
dəlillərinə
görə
qələviləşdirilmiş
silikat
şüşə-liflərin
molekulyar
strukturunun
sxematik
təsviri
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Üç-dörd silisium-oksigen tetraedrlərindən təbəqələr çox dar
təbəqələrarası müstəvilərlə növbələşir, burada çoxlu miqdarda OHqruplar iştirak edir. İki qonşu silisium-oksigen təbəqələri hidrogen
rabitələri ilə sıx birləşmişdir. 550oC temperaturda materialın közərdilməsi
suyun ayrılmasına və iki təbəqənin bütöv bir təbəqəyə tikilməsinə gətirib
çıxarır.
Keramometallar (kermetlər)
Keramometallar (kermetlər) – tərkibində bir və ya bir neçə
keramika fazası ilə kombinasiyada bir və ya bir neçə metallar olan
kompozisiya materiallarıdır .
Kermetlərin xassələrin aşağıdakıların xassələri arasında aralıq
hesab edilir:
 toz metallurgiyası üsulları ilə alınmış və yüksək mexaniki
möhkəmliyə, plastikliyə, istilikkeçiriciliyə, elektrikkeçiriciliyə
malik məsaməli metallar;
 yüksək termiki və kimyəvi davamlılığa, yüksək bərkliyə malik
yüksək dispersli məsaməli oksid keramika.
Katalizatorların hazırlanması zamanı metallik alüminium və
alüminium oksid Al2O3/Al əsasında kermetlər nisbətən yüksək maraq
doğurur. Kermetin Al2O3/Al sintez üsulu xüsusi formalaşdırıcı qurğu
özəyinə yerləşdirilmiş tozşəkilli alüminium xəlitəsinin hidrotermal
emalına əsaslanır. Hidrotermal emalın sxemi şəkil 9.26-da göstərilmişdir.
Xəlitənin hidrotermal emalı zamanı ardıcıl olaraq aşağıdakı
proseslər baş verir:
 psevdobemit strukturlu hidroksid alüminium fazasının əmələ
gəlməsi ilə metallik alüminiumun su buxarı ilə kimyəvi qarşılıqlı
təsiri;
 qapalı fəzada xəlitə həcminin artması;
 öz-özünə pressləmə effektinin meydana gəlməsi.
Nəticədə alınmış kermet formalaşdırıcı qurğunun özəyinin
formasını alır və yüksək mexaniki möhkəmliyə malik olur.
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Şəkil 9.26. Al2O3/Al kermetinin alınması zamanı hidrotermal
sintezinin sxemi

Sonradan termiki emal ilə HTE üsulu ilə sintez edilmiş Al2O3/Al
kermetlər bir sıra xüsusi fiziki-kimyəvi xassələrə malik olur. Tekstura
xassələrinə görə mövcud kermetləri ənənəvi oksid yüksək məsaməli
keramika və penomateriallar arasında aralıq materiallar sinfinə aid etmək
olar. İlkin metallik alüminium tozunun dispersliyindən, aşqarın sıxlığı və
HTE şəraitindən asılı olaraq müxtəlif mezo- və makroməsaməli material
almaq olar.
Ədəbiyyatda qeyd olunub ki, ilkin xəlitədə metallik alüminium
tozunun hibbsitin termokimyəvi aktivləşmə (TKA) məhsulları ilə qismən
əvəz edilməsi zamanı alınmış kermetlərin qiymətini xeyli azaltmaq
mümkün olmuşdur ki, bunlar da sintez şəraitində psevdobemitin
hidroksid fazasına yenidən asanlıqla hidratlaşır.
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TKA-nın miqdarı, % küt.
Şəkil 9.27. Al2O3/Al kermetlərinin məsamələrinin həcminin (a, 1 –
ümumi həcm, 2 – mezoməsamələrin həcmi < 0,1 mkm, 3 –
makroməsamələrin həcmi), tökmə çəkisinin (b), əzilməyə qarşı
möhkəmliyinin (c) və xüsusi səthinin (d) ilkin xəlitədə TKA məhsullarının
miqdarından asılılığı

Qiymətin azalması ilə yanaşı, mövcud üsulun üstünlüklərinə aid
etmək olar:
 daşıyıcının mexaniki möhkəmliyinin yüksəldilməsi;
 oksid fazanın verilmiş tərkibi və bidispers məsaməli struktur ilə
daşıyıcının alınması.
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Təsvir üçün şəkil 9.27-da kermetlərin tekstura-mexaniki
xarakteristikalarının ilkin xəlitədə TKA məhsullarının miqdarından
asılılığı göstərilmişdir.
Mövcud material stasionar katalizator layı ilə alçaq parafinlərin
dehidrogenləşməsinin hopdurulmuş xrom-oksid katalizatoru üçün
daşıyıcı kimi onun istifadəsi üçün perspektivlidir.
Aşağıda şəkil 9.28-də izobutanın dehidrogenləşməsi reaksiyasında
Cr2O3/Al2O3-Al katalizatorunun katalitik xarakteristikalarının ilkin
xəlitəddə TKA məhsullarının miqdarından asılılığı göstərilmişdir.
Şəkildən görünür ki, simbat olaraq xüsusi səthin dəyişməsi ilə (bax şəkil
9.27) katalitik aktivlik də dəyişir. İzobutanın maksimal çevrilmə dərəcəsi
və izobutilenin çıxımı xəlitədə TKA məhsulnun 80% (küt.) miqdarında
əldə olunur.

TKA-nın miqdarı, %
küt.
Şəkil 9.28. 540 (1,3) və 590oC (2,4) dehidrogenləşmə
temperaturlarında izobutanın çevrilmə dərəcəsi (1,2) və izobutilenə görə
selektivliyin (3,4) ilkin xəlitədə TKA məhsulunun miqdarından asılılığı

Lakin mövcud nümunə izobutanın izobutilenə dehidrogenləşməsi
marşrutu üzrə ən aşağı selektivliyə malikdir. Ümumiyyətlə, optimal
xassələr nöqteyi-nəzərindn TKA-nın 40-60% (küt.) miqdarında kermetlər
həm tekstura-mexaniki xarakteristikalara, həmçinin selektivlik və
aktivliyə malikdir. Yeni keramometallik daşıyıcıda katalizator üzərində
propanın dehidrogenləşməsi prosesinin həyata keçirilməsi zamanı aşağı
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parsial təzyiqdə çox yüksək selektivliklə 93-95% (mol) propilenin 4850% (mol) səviyyəsində çıxımı əldə edilə bilər. Bu nəticələr ən yaxşı
dünya analoqları səviyyəsindədir.
Aktivlik və xüsusilə, selektivliyin yüksək göstəriciləri
keramometallik daşıyıcının xüsusi tekstura xarakteristikaları ilə
əlaqədardır. Yüksək xüsusi səth aktiv komponentin yüksək dispersliyini
alınmasına
səbəb
olur.
Eyni
zamanda
katalizatorda
ultramakroməsamələrin (məsamələrin ölçüsü 1 mkm-dən böyük)
mövcudluğu
dehidrogenləşmə
prosesində
diffuziyadaxili
tormozlanmaların aradan qaldırılmasını təmin edir. Lakin nəqliyyat
məsamələrinin mövcudluğuna baxmayaraq, mexaniki möhkəmliyinə görə
alınmış daşıyıcı və katalizator ən yaxşı dünya standartları səviyyəsində
olur.
Duzlar əsasında daşıyıcılar. Maqnezium xlorid
Müxtəlif metalların duzları aşağı mexaniki möhkəmliyi və aşağı
xüsusi səthinə görə daşıyıcı kimi çox dar istifadəyə malikdir. Maqnezium
flüorid və xlorid – MgF2 və MgCl2 istisna təşkil edir. Maqnezium flüorid
müxtəlif üzvi birləşmələrin flüorlaşması proseslərində xrom-, sink-,
dəmirtərkibli katalizatorlar üçün daşıyıcı kimi istifadə olunur. lakin bu
daşıyıcının xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, əvvəlcədən kifayət qədər
nadir hallarda hazırlanır, maqneziumun qarışıq duzları və aktiv
katalizator komponentindən ibarət pastanın maye və ya yüksək
temperaturda qazvari hidrogen flüorid ilə emalı zamanı isə o, formalaşır.
Etilen və ya propilenin polimerləşmə katalizatoru TiCl4/MgCl2
alınması üçün effektiv daşıyıcılardan biri hesab edilən maqnezium
xloridlə iş başqadır. Yaxşı məlumdur ki, havada maqnezium xlorid su
buxarları ilə intensiv qarşılıqlı təsirdə olur və iri dispersli kristallik
kristalhidratlar əmələ gətirir. Eyni zamanda effektiv katalizator alınması
üçün TiCl4-ün bərkidilməsi üçün müəyyən xlorid vakansiyaların
mövcudluğu ilə susuz yüksək disperslikli maqnezium xloriddən istifadə
etmək lazımdır. Bununla əlaqədar olaraq, daşıyıcının sintezi üzvi
mühitdən həyata keçirilir, termiki emal və daşıyıcının saxlanılması isə su
buxarı ilə kontaktı olmayan şəraitlərdə aparılır.

342

Fəsil IX

Elmi ədəbiyyatda çoxlu sayda müxtəlif metodikalar təsvir
edilmişdir. Onlardan ən geniş yayılmış iki üsulda dayanaq.
Susuz MgCl2-nin kifayət qədər sadə alınma üsulu solvatlaşmamış
alkil-maqnezium halogenidlərin alkil haloid ilə parçalanmasına əsaslanır.
Solvatlaşmamış alkil-maqnezium halogenidlər metallik maqneziumun
karbohidrogen həlledicisində alkil haloid ilə qarşılıqlı təsiri ilə alınır
(qrinyar sintezi):
2Mg + 2RCl → MgR2 · MgCl2
MgCl2-nin əmələ gəlməsi alkil maqnezium
xlortərkibli birləşmələrlə qarşılıqlı təsiri zamanı baş verir:

halogenidin

MgR2 · MgCl2 → MgCl2 (R)
Bu üsul üzrə alınmış susuz MgCl2-in tərkibində əlavə məhsul
kimi təxminən 5-15% (küt.) çətin ayrılan polimer-üzvi qalıqlar olur. Bu
daıyıcının mühüm xüsusiyyəti rentgen-amorfa yaxın müntəzəm kristallik
strukturu hesab edilir. Göstərilmişdir ki, susuz MgCl2-in sitnezi üçün nbutilxlorid nisbətən əlverişli hesab edilir. n-butilxlorid vəüzvi xloridlərin
CHnCl4-n istifadəsi ilə alınmış maqnezium xloridin səthi 40-60 m2/q təşkil
edir. Daşıyıcının qaynar heksan ilə yuyulması zamanı xüsusi səth artır
(50-dən 98 m2/q-a qədər).
MgCl2-in alınması üçün ilkin komponent kimi həmçinin
solvatlaşmamış butilmaqnezium xloridin alüminium-üzvi birləşmə
məhlulları ilə qarşılıqlı təsirindən alınan, ümumi formulu MgBu2·nAlR3
olan maqnezium-alüminium alkil komplekslərindən istifadə oluna bilər.
Daşıyıcının sintezi üç mərhələdə aparılır. Birinci mərhələdə (14) reaksiya
üzrə solvatlaşmamış maqnezium xlorid alınır. İkinci mərhələdə butilmaqnezium xlorid alüminium-üzvi birləşmə məhlulları ilə emal edilir. Bu
zaman maqnezium-alkil kompleksi (MAK) və MgCl2 çöküntüsü əmələ
gəlir:
MgBu2 · MgCl2 → MgBu2·nAlR3 + MgCl2
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Sonra MAK məhlulu maqnezium xloriddən ayrılır və MAK-ın
dördxlorlu silisium ilə qarşılıqlı təsiri həyata keçirilir:
MgBu2·nAlR3 → MgCl2 · nAlCl3 · xSi · BuRxCl4-x
Nəticədə Al və Si birləşmələri qarışığı ilə susuz yüksək
disperslikli MgCl2-dən ibarət olan daşıyıcı alınır. Bu üsul üzrə alınmış
MgCl2-daşıyıcı yüksək xüsusi səthə (200-300 m2/q) malikdir. Belə
daşıyıcının çatışmayan cəhəti ölçülərə görə hissəciklərin geniş
paylanması və aşağı tökmə çəki hesab edilir ki, bu da polimerləşmə
prosesi üçün olduqca əhəmiyyətlidir.

344

Fəsil X
Katalizin sirlərinin açılması
bəşəriyyətin maddi mədəniyyətində çevriliş edəcək.
A.A.Balandin

FƏSİL X
KATALİZATORLARIN HAZIRLANMASININ ƏSAS
MƏRHƏLƏLƏRİ VƏ ÜSULLARININ
NƏZƏRİ ƏSASLARI
Topokimyəvi reaksiyaların kristallokimyəvi nəzəriyyəsinə və
katalizatorun hazırlanma şəraitində tarazlığın yerdəyişməsinin katalizator
səthinin quruluşu və qarışıqların tutulub saxlanılmasına təsiri
fərziyyəsinə əsaslanaraq S.Z.Roginski 1935-ci ildə aktiv kontaktların
hazırlanması nəzəriyyəsini, başqa sözlə, «ifratdoyma» nəzəriyyəsini
təklif etmişdir. Elmi ədəbiyyatlarda bu nəzəriyyə katalizatorların
hazırlanması nəzəriyyəsi adlandırılmışdır. Məlumdur ki, əvvəllər
katalizatorları yalnız empirik qaydalar əsasında hazırlayırdılar. İfrat
doyma nəzəriyyəsi ümumi termodinamiki və kinetik dəlillərə əsaslanmış
və sülb kütlənin aktiv səthinin hər hansı bir konkret modelindən asılı
olmamışdır. S.Z. Roginskinin göstərdiyi kimi, bizə məlum olan və
katalizdə istifadə olunan bütün tip aktiv quruluşlar üçün katalitik
reaksiyaların aktiv səthinin təbiətinin eyni olması haqqında fikirləşməyə
heç bir lüzum yoxdur. İfrat doyma nəzəriyyəsinə əsasən aktiv
kontaktların alınması üçün katalizatorun hazırlanmasının genetik
reaksiyalarının ifrat doyması əsas rol oynayır, amma aktiv səthlərin
təbiəti və onun quruluşu sualı müəyyən olunmur.
Aktiv kontaktlara xas olan və onun nəzəriyyəsinin inkişaf
etdirilməsi üçün istifadə olunan əsas xassə kimi uyğun kontaktların
yüksək sərbəst enerjilərinin olması qəbul olunur ki, bu enerji də
katalizatorun hazırlanmasının hər hansı bir topokimyəvi mərhələsində
ifrat enerji genezisi hesabına əldə olunur. İfrat doyma nəzəriyyəsi
nöqteyi-nəzərincə bütün katalizatorlar aktiv sülb kütlədən ibarətdirlər və
bununla əlaqədar olaraq yüksək həllolma, yüksək kimyəvi potensial və
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bu potensial ilə əlaqədar olan bütün kəmiyyətlər daxilindədirlər. Bu cür
xassə ən müxtəlif strukturlara aiddir. Beləliklə, «molekulyar ələklər və
submikroskopik məsamələri olan skeletli quruluşlar, yüksək dispersli
tozlar və istifadə olunan temperatur şəraitində kimyəvi tərkibi
dəyişməyən hər hansı bir sülb kütlə aktiv sayılır».
Eksperimental yoxlama, katalitik təcrübədə geniş istifadə olunan
bu nəzəriyyənin düzgünlüyünü sübut edir. Bu nəzəriyyədən çıxan konkret
nəticələr katalizatorların hazırlanması üçün lazım olan optimal şəraitin
seçilməsində, məsələn, yağları hidrogenləşdirmək üçün nikel formiat,
aşağı temperaturda oksidləşmə reaksiyaları üçün nikel oksidi,
ammonyakın sintezi və bir çox başqa reaksiyalar üçün katalizatorların
hazırlanmasında faydalı olmuşdur.
10.1.Katalizatorların hazırlanma prosesində sərbəst
enerjinin rolu
Kənar qarışıqların sülb kütlə tərəfındən zəbt olunmasının aktiv
formanın əmələ gəlməsi ilə əlaqədar olması nəzəriyyəsi bizim
tərəfimizdən inkişaf etdirilmişdir.
Bu nəzəriyyəyə əsasən yüksək aktiv kontaktlar əlavəedici
kontaktlar hesab olunurlar və təmiz sadə kontaktlar əlavəediciləri olan
kontaktlardan onunla fərqlənirlər ki, əlavəedicilərin olması və onların
rolunu təmiz və sadə kontaktlarda müəyyən etmək mümkün deyildir,
başqa sözlə, təmiz yüksək aktiv kontaktlar gizli əlavəediciləri olan
kontaktlardırlar. Etilenin hidrogenləşməsi üçün metallik kontaktlar və
qismən hidrogenin oksidləşməsinə səbəb olan kontaktlar üçün bu
konsepsiya eksperimental yol ilə sübuta yetirilmişdir.
Aktiv kontaktlar tam tsikl hazırlanma prosesi nəticəsində alınır
və bu proses əksər hallarda katalizatorun kontakt aparatında işləməsi
zamanı belə davam edir. Təcrübələr göstərir ki, müəyyən bir katalizator
üçün spesifik təsir, onun əldə olunan aktivliyi və möhkəmliyi əsas
etibarilə bu katalizatorun alınması üçün tələb olunan mərhələlərin
xarakterindən və ardıcıllığından, eləcə də, bu mərhələlərin aparılması
şəraitindən asılıdır.
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Belə ki, xrom oksidi, uzun müddət az əhəmiyyətli kontakt
materialı hesab olunduğuna baxmayaraq, onun hazırlanması üsulunu
təkmilləşdirməklə, yaxşı kontakt materialına çevrilmiş və hidrogenləşmə,
oksidləşmə, izomerləşmə və başqa proseslər üçün geniş istifadə
olunmuşdur. Bu cür inkişaf vanadium oksidi və metallik dəmirin də
katalizator kimi istifadə olunmasının əhəmiyyətli olduğunu göstərmişdir.
Metallik platinin çoxlu miqdarda rəngarəng xassəyə malik olmasının
onun alınması üsulundan və hazırlanma şəraitindən asılı olması artıq
məlumdur. Buna görə də, yaxşı nəticə əldə etmək üçün, təkcə
katalizatorun kimyəvi tərkibini yox, həm də onun «tərcümeyi-halını»
dəqiq normalaşdırmaq lazımdır.
Bu məqsəd üçün indiyə qədər nəzəriyyədə az işıqlandırılmış çox
geniş empirik yollar tapılmışdır. Buna görə də, bir-birinə zidd müvafiq
olan müəlliflər və müxtəlif patentlər əsasında eyni bir katalizatorların
alınması üçün müxtəlif üsullar və müxtəlif şərait təklif olunmuşdur. Belə
ki, məsələn, doymamış birləşmələrin hidrogenləşməsi üçün istifadə
olunan nikel katalizatorunu almaq üçün aşağıdakı mərhələlərdən istifadə
olunmuşdur:
1) qeyri-sabit birləşmələrin pirolizi;
2) elektrokimyəvi və əvəzetmə yolu ilə məhluldan ayrılması;
3) həm ilk maddənin və həm də kataliz prosesi zamanı alınan
oksid birləşmələrin reduksiya olunması və digər bu kimi
üsulları göstərmək olar.
Əgər biz müəyyən bir üsullar qrupu üzərində dayansaq orada da
bir sıra çoxlu dəlillər əldə etmiş olarıq. Belə ki, piroliz prosesi üçün ilk
maddə kimi formiatlar, oksalatlar, karbonillər, hidridlər təklif olunur;
reduksiya mərhələsində isə bir halda nitrat birləşməsinin və ondan sonra
onun oksidinin alınması, digər halda karbonat birləşməsi və ondan sonra
onun oksidinin, üçüncü halda hidroksid birləşməsi, dördüncü halda isə
duzun pirolizinin və reduksiyasının bir yerdə aparılması təklif
olunmuşdur. Müəyyən bir prosesın aparılması üçün optimal rejimin
seçilməsi haqqında eyni bir rəy yoxdur. Belə ki, məsələn, yuxarıda
göstərilən hal üçün Ni oksidini reduksiya etmək üçün eyni bir
reduksiyaedici maddə olan hidrogen üçün bir halda temperatur 250-
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450°C qədər, bəzi hallarda isə hətta 500°C və yuxarı temperatur təklif
olunur.
Xüsusən patent ədəbiyyatlarında bu cür müxtəlifliyin olması
əsasən katalizatorların hazırlanması mərhələsində aktivliyin müəyyən
olunması üçün faktorların zəif öyrənilməsi və hazırlanma prosesi üçün
inkişaf etmiş nəzəriyyənin olmaması ilə izah olunur.
Yaxşı olardı ki, katalizatorların hazırlanması nəzəriyyəsinin
aktiv səthin konkret modeli ilə əlaqədar olmadığını qəbul edək və aktiv
kontaktın ümumi xassələrindən irəli gələn genezis qanununu yalnız
müəyyən bir model üçün ədalətli olan nəticələrdən ciddi surətdə ayıraq.
Katalizatora müxtəlif tələbatlar qoyula bilər. Həmişə yox, amma
əksər hallarda, yüksək aktivlik tələb olunur. Bəzi hallarda eyni zamanda
həm aktivlik, həm də seçicilik tələb olunur, yəni müəyyən nisbətdə əlavə
və ardıcıl proseslərin getməsi nəzərə alınır. Bu ümumi tələbatlara
katalizatorun sənaye şəraitində işləmə müddəti də, yəni, temperaturun
dəyişməsi və çirkli qarışıqların olması və s. əlavə olunur.
Bir tələbatın yerinə yetirilməsi başqa tələbatın hesabına başa
gəlir, buna görə də elə bir optimal variant axtarıb tapmaq lazımdır ki, bu
variant bütün sualları qənaətbəxş həll edə bilsin.
İlk növbədə praktiki olaraq mövcud olan şəraitdə yalnız bir sadə
reaksiyanın getməsi ilə məhdudlaşmaq lazımdır. Məsələn, ikiqat rabitəsi
olan birləşmənin qismən aşağı temperaturda hidrogenləşməsi zamanı
ancaq tək bu reaksiyanı nəzərə almaq və termodinamiki mümkün olan
digər reaksiyaları, məsələn, izomerləşmə, hidrogen və karbona
parçalanma reaksiyalarını qəbul etməmək olar. Analoji reaksiya kimi
ammonyakın sintezini, hidrogen peroksidin oksigen və suya parçalanma
reaksiyasını və bir sıra başqa reaksiyaları göstərmək olar.
Bu cür reaksiyalar üçün selektivliyə tələbat itir və bu tələbat əsas
rol oynamır, bu halda aktivlik və davamlılıq əsas şərt sayılır.
Aktiv səthlər nəzəriyyəsini, ədalətli olaraq, əsas müddəa kimi
qəbul etsək katalizdə əsas rolu aktiv səthlərin əmələ gəlməsi təşkil edir.
Müvəqqəti olaraq bu əmələgəlmələrin xarakterini müəyyən etməkdən
imtina etsək və yalnız onların 2 əsas qrupa bölünməsi şərtini qəbul etsək,
onda normal sərbəst enerjidən fərqlənən yüksək sərbəst enerji ilə
xarakterizə olunan (I qrup) və aşağı sərbəst enerji ilə xarakterizə olunan
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(II qrup) alarıq. Normal hal kimi sülb kütlənin elə bir halı qəbul olunur
ki, onun fıziki strukturu və kimyəvi tərkibi ideal təmiz haldan fərqlənir və
kristalın düzgün quruluşu verilmiş xarici şəraitdə (temperatur, xarici
mühitin kimyəvi tərkibi, təzyiq) tam statik tarazlığına uyğun gəlir. İkinci
qrupun əmələ gəlməsi yalnız qarışıq olan halda, yəni aktiv səthin sərbəst
enerjinin azalması ilə gedən iki təmiz fazanın qarşılıqlı təsiri nəticəsində
alınması zamanı mümkündür. Bir komponentli sistem üçün yalnız I
qrupun əmələ gəlməsi realdır. Bu cür əmələ gəlmələr üçün sülb kütlənin
normal haldan fərqli olması ölçüsü kimi normal və aktiv fazaların sərbəst
enerjiləri fərqini və ya hərdən çox rahat olan, uyğun kimyəvi
potensialların fərqini qəbul etmək olar.
Gələcəkdə bu sistemləri ifrat doymuş sistemlər adlandıracağıq
və ifrat doyma ölçüsü kimi uyğun 1 qr-mol-a izafi sərbəst enerjini qəbul
edəcəyik. Sülb kütlənin yüksək sərbəst enerjisi kütlənin iştirak etdiyi
bütün tarazlıq sabitlərinin dəyişməsi zamanı mütləq özünü biruzə
verməlidir. Əgər verilmiş ifrat doyma forması tam möhkəmdirsə və
ölçmə şəraitində normal hala keçmirsə, onda bizim yüksək həllolma,
yüksək buxar elastikliyi, kimyəvi tarazlığın dəyişməsini gözləməyə
haqqımız var. Kontaktlar üçün yalnız sonuncu dərəcənin effekti xüsusi
olaraq ölçülmüşdür.
Yuxarıda göstərilən dəlillərə tam uyğun olaraq aktiv MnO
üzərində oksigenin təzyiqinin kvazitarazlıq qiymətinin yüksək olması
müşahidə olunmuşdur. İki nümunənin sərbəst enerjilərinin qiymətləri
arasındakı fərqi eyni ümumi hala gətirmək yolu ilə əldə etməklə onu
istilik enerjisinə çevirmək olar. Bizim sxem üzrə gedən proses üçün belə
nəticəyə gəlmək olar ki, müxtəlif aktivliyə malik olan katalitik
preparatlar eyni bir proses üçün müxtəlif istilik efektləri ilə xarakterizə
olunmalıdırlar.
Bu tip ölçmələr nəticəsində Ni, Fe və b. kütlələr üçün kimyəvi
həllolma istiliyi arasında olan fərq tapılmışdır ki, bu da 13 kkal/qr- mola
çatır. Beləliklə, aktiv kontaktların ifrat doymuş sistem kimi qəbul
olunması, eksperimental yol ilə təsdiq olunmuşdur.
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10.2.

İfratdoymanın təsnifatı

İfratdoyma halından davamlı hala keçən prosesin xarakterinə
görə ifratdoymanı kimyəvi, aqreqatlı və s. kimi təsnif etmək olar. Sülb
kütləsinin dəyişməsi ilə, yəni, onun dəyişmə vaxtından asılı olmayaraq,
kütlənin daha davamlı halından asılı olmayaraq, bu dəyişmənin amorf,
dispers, yanlış kristallaşma və s. halında olmasını biz struktur ifratdoyma
adlandıracağıq.
İfratdoyma ölçüsü kimi biz artıq sərbəst enerjinin verilmiş
ifratdoyma halından həqiqi və ya kvazidavamlı hala keçməsini və yaxud
bu cür keçid zamanı termodinamiki potensialın dəyişməsini qəbul edirik.
Bu imkan yaradır ki, birbaşa termodinamikada qəbul etdiyimiz hər bir
konkret hal üçün maksimal iş ifadəsindən istifadə edək.
Struktur dəyişikliyi ilə gedən ifratdoyma ölçüsü kimi uyğun
fazaların kimyəvi potensiallarının fərqindən istifadə etmək lazımdır.
Termodinamiki funksiyaların əsas xassələrindən ifratdoyma
additivliyi irəli gəlir. Hər hansı bir keçidə uyğun gələn ifratdoyma ilk və
son ifratdoyma halının fərqinə bərabərdir. Bizim üçün struktur
ifratdoymada bu ümumi qaydadan istifadə etmək əsas sayılır. Kütlənin
struktur ifratdoyması ilə gedən və hər hansı bir sistemdən alınan yeni
sülb fazanın genezisi zamanı keçid ifratdoyma, kütlənin struktur
ifratdoyması qədər artır və əksinə sülb reaksiya məhsullarının struktur
ifratdoyması prosesin ifratdoymasından çıxmaqla müəyyən olunur. Bu
mərhələ, mürəkkəb hazırlanma üsulu istifadə olunduqda ifratdoymanın
tədricən yığılması üçün geniş imkan açır. Struktur ifratdoymanın konkret
fıziki xarakterindən asılı olmayaraq onların hamısı termodinamiki
nöqteyi-nəzərcə bir neçə əsas qrupa bölünə bilərlər.
Birinci qrup. Faza ifratdoyma adlandırdığımız I qrupa müəyyən
xüsusi fazaya uyğun gələn, bütün hallarda davamlı formadan fərqlənən
və bu qrupdan olan və ya strukturu maksimal davamlı olan digər struktur
ifratdoymadan sürətlə keçməsi məhdudlaşan ifratdoyma aiddir. Bu halda
ifratdoyma bütün fazaya aid edilir və bu cür struktur ifratdoyma
kinetikasında yaranma effekti vacib sayılır. Bir yerdə mövcud olan və
hədsiz dərəcədə həllolmayan halda bu cür ifratdoymuş fazalar və ya bir
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struktur ifratdoymuş və ikinci struktur davamlı faza arasında kəskin
ayrılma sərhəddi olur.
İkinci qrup. Yeni fazanın əmələ gəlməməsi şərti ilə verilmiş
temperaturda statik tarazlığa uyğun gələn və normal haldan fərqlənən bir
sıra yerli və ya ümumi faza strukturlarının ifratdoyması zamanı əmələ
gələn strukturlardan kənara çıxması bu qrupa aiddirlər. Bu kateqoriyaya
istilik hərəkəti nəticəsində əmələ gələn sıxlığın fluktuasiyası və ya
artımın və nizamlama dərəcəsinin düz olmamasından yaranan həcmin
ayrı-ayrı elementlərində atomlar sayının deffektli və ya artıq olması
aiddir. Dartılmış kauçukun və ya metal prokatın deformasiyasına oxşayan
mexaniki təsir nəticəsində əmələ gələn deformasiyanı da yada salaq. Çox
aşağı temperaturda kristallik fazanın özlülüyü sayəsində əmələ gələn
struktur dəyişikliyi müəyyən bir şəraitdə dəyişməyə səbəb olan faktorlar
olmadıqda uzun müddət qorunub saxlanıla bilər. Bu, amorf sülb
maddələr üçün də düzgün sayılır. Struktur dəyişməsi uzun müddət qeyribərabər paylana bilər və onlar xüsusən səth qatında yığıla bilərlər.
Struktur kənara çıxması üçün başlanğıc, yəni əmələ gəlmə, ayrılma
sərhəddinin olması və şəraitin dəyişməsi vacib deyildir.
Üçüncü qrup. İfratdoyma fazalarının anomal kimyəvi tərkibi
nəticəsində əmələ gələn ifratdoymadır. Bu kateqoriyaya sülb fazanın
üzərinə molekullar və ya hissəciklər şəklində olan yad maddələrin
birləşməsi nəticəsində əmələ gələn ifratdoyma aiddir. Qatışıqların
hissəcikləri sülb kütlə üzərinə bərabər paylana bilərlər, misal olaraq,
dəyişən valentli metalların üzərinə oksigenin bərabər paylanması və ya
xüsusi bir zonada onların yığılıb çoxalmasını göstərmək olar.
Öz xassələrinə görə kimyəvi sistemlər həm faza ifratdoymaya,
həm də struktur dəyişikliyinə yaxınlaşa bilərlər. Birinci hal o vaxt
mümkündür ki, kimyəvi dəyişmək yeni fazanın əmələ gəlməsinə gətirib
çıxarır. İkinci halda isə ilk fazanın əsas qəfəsi olduğu kimi qalır, amma
ya stexiometriyadan kənaraçıxma, və ya yad molekulaların həllolması
nəticəsində daimi qəfəslər səlis dəyişir, ya da sülb fazaya yad qarışıqların
əlavə olunması nəticəsində kimyəvi potensialı yüksək olan xüsusi sahələr
əmələ gəlir.
Dördüncü qrup. İfratdoymaya yuxarıda göstərilən üç qrupa tam
aid olmayan dispers ifratdoyma aiddir, yəni, izafi sərbəst enerji sonsuz
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böyük bir parçanın xırdalanma dərəcəsində birinci qrup molekulun
sərbəst enerjisindən fərqlənməsi ilə izah olunur. Aydındır ki, dispersiyalı
ifratdoyma struktur dəyişikliyi kimi hər hansı bir qiymət ala bilər. Eyni
zamanda bu tip ifratdoymanın aradan qaldırılması üçün ya eyni tipdə bir
neçə ədəd dispersion ifratdoymuş kütlənin bir yerdə olması, ya da daha
böyük homogen həcmliyin olması lazımdır. Kiçik kristal və ya damcı çox
kiçik bağlı həcmdə yüksək ifratdoyma mühitində belə çox böyük
davamlılığa malik ola bilər.
10.3.

Katalizdə struktur ifratdoymanın rolu

Bir qayda olaraq struktur və kimyəvi ifratdoymadan azad olan
sistemlər az katalitik aktivliyi ilə fərqlənirlər. Əksər hallarda yaxşı
katalizator yüksək dispersliyə, yəni, yüksək dispersiyalı ifratdoymaya
malik olmalıdır. Qeyri-normal, strukturu pozulmuş, yüksək aktivliyə
malik olan kristalların mövcud olması haqqında dəlillər vardır. Qeyd
etmək kifayətdir ki, müxtəlif topokimyəvi reaksiyalar nəticəsində yeni
alınmış məhsullar və uçucu komponentləri olan tam parçalanmamış
birləşmələr də anomal aktivliyə malikdirlər və bu fıziki xəssələri müxtəlif
anomallığı ilə paralel gedir.
Həllolma istiliyinin fərqi ilə müəyyən olunan istilik tutumları
arasındakı böyük fərq artıq qeyd olunmuşdur və bir sıra bu cür
sistemlərin paramaqnitliyi və xüsusən təzyiqin anomal tarazlığının
yüksək dispersliyini nəzərə alan bu kəmiyyətlərin normal kəmiyyətlərə
çevrilməsinə səbəb olur.
Qəbul edək ki, katalitik nöqteyi-nəzərdən davamlı sistemlər az
effektli olurlar və əksər hallarda bu və ya digər ifratdoyma sistemləri
aktivlik daşıyıcısı rolunu oynayırlar. Burada bu əsas anlayış dəqiq
nəzərdən keçirilir.
Ümumi halda hər bir tip və hər bir ifratdoymanın mütləq
qiymətinə özünün xüsusi katalitik aktivliyi uyğun gəlir və sülb fazada hər
hansı bir pozulmanın paylanmasını nəzərə almaqla bu aktivliklərin cəmi
müşahidə olunan aktivliyin ümumi qiymətini verir. Xüsusi halda
ifratdoymanı xarakterizə edən müəyyən bir parametr sərhəddinin
pozulması əsas rol oynaya bilər. Belə ki, məsələn, mikroəlavəedicilərlə
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bağlı işlərdə tərkibində qarışıq olan maksimum aktivliyə yaxın sahələr
maksimumun gücü və hündürlüyünə əsasən kontaktın bütövlükdə
aktivliyini müəyyən etməlidirlər.
Genezis üçün düzgün qoyulmuş məsələlər müəyyən tip
ifratdoymanın yaradılmasından ibarətdir və sonra guya göstərilmişdir ki,
bu lazım olan ifratdoymanı bilmədən onun əmələ gəlməsi şəraitini
qabaqcadan görmək mümkündür.
Qeyri-müəyyən tip ifratdoyma sistemlərinin yaradılmasının
ümumi məsələsi üç xüsusi xırda məsələlərə ayrılır:
1) termodinamiki şərait yaratmaqla reaksiya məhsullarında
struktur ifratdoymanın əmələ gəlməsinin mümkünlüyünü
göstərmək;
2) kinetik şərait elə seçilməlidir ki, ondan maksimum istifadə
etmək imkanı əldə olunsun;
3) uzun müddətə stabilləşmə və genezis alınan zaman onun
ifratdoyma reaksiyalarında qorunub saxlanılması, yəni,
prinsipcə qeyri-davamlı olan struktur əmələ gəlmənin
qorunub saxlanılması təmin olunsun.
Genezisin konkret tipindən asılı olmayaraq ifratdoyma
additivliyidən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, birinci şərt genezis zamanı
ifratdoymanın kifayət edən rejim şəraitinə çatdırılmasıdır. Həqiqətən də
tarazlığa çox yaxın olan şəraitdə işlədikdə, yeni ifratdoyma olmadan
ifratdoymanın əmələ gəlməsi haqqında bizim danışmağa heç bir
ixtiyarımız yoxdur, belə ki, bu, sistemin sərbəst enerjisinin artmasına
səbəb olardı. Buna görə də, tarazlığa yaxın bir şəraitdə ancaq böyük
kristalın müəyyən hüdudlarının artması baş verə bilər və statik
fluktuasiyanı artıran hər hansı bir dəyişiklik mümkün deyildir.
Bu və ya digər yol ilə tarazlıqdan fərqli olan dəyişən tərkibli
fazalarda qatılığı, temperaturu və s. dəyişdirməklə yüksək ifrat rejiminə
keçək. Prosesin sərbəst enerjisini tədricən artırmaqla, yəni reaksiyanın
ifratdoyması ilə həmişə struktur ifratdoymanın yeni imkanları üzə
çıxarılacaq.
ΔFR (reaksiya) ≥ FSt(struktur)
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Disperslik üçün tətbiq olunan hər hansı bir ifratdoymaya ilk
sistem ilə tarazlıq halında olan kristalın minimal ölçüsü uyğun gəlir.
Başqa struktur ifratdoyma növləri üçün də anoloji nəticə alınır. Məsələn,
reaksiyanın ifratdoyması nə qədər yüksək olsa bir o qədər çox yad
qarışıqlar sülb kütlənin üzərinə yığılar və bir o qədər də zəbt etmə tipinin
müxtəlifliyi artar. Prosesin ifratdoymasının artması ilə nizamlanmış
strukturun pozulması imkanı bir o qədər də artır və s.
Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif struktur ifratdoymanın sərbəst
enerjiləri cəmlənir, yəni, ΔFR (reaksiyanın) qiymətində verilmiş
maksimal buraxıla bilən izafı sərbəst enerji ΔFD(dispersiya) müxtəlif
ifratdoyma strukturları üçün bərabər olmalıdır. Struktur dəyişmələrin
əmələ gəlməsi zamanı bu qiymət aşağı düşməlidir. Genetik reaksiyaların
hər bir ifratdoymasına mümkün olan struktur ifratdoymanın müəyyən
nisbəti uyğun gəlir.
Bu bölmənin nəticəsinin əhəmiyyətini göstərmək üçün inkişaf
etdirdiyimiz sxemin bir daxili əksliyi üzərində dayanaq. Struktur və
kimyəvi ifratdoymanın bir şəraitdə yaranması və bu şəraitin dəyişməsi ilə
termodinamiki davamlı olan hala keçməsidir. Nəzərə alsaq ki, sərbəst
enerjinin ifratdoyma sistemindən davamlı sistemə keçməsi katalizdə
birbaşa istifadə olunmur və sonuncu üçün isə keçid yox, müəyyən statik
strukturun olması vacibdir, «ifratdoyma» anlayışının heç bir mənası
olmur. Belə fikirləşmək olar ki, bir çox hallarda kataliz üçün ən mühüm
olan strukturu möhkəm hala çevirmək üçün şərtlər katalitik reaksiya
aparılan şəraitdə əldə edilməzdir, amma elə hal da ola bilər ki, xüsusən
yüksək temperaturlu proseslərdə, aktiv strukturlar tarazlıqda və ya
tarazlığa yaxın bir qatılıqda ola bilsinlər. Yüksək aktivlikli, aşağı
temperaturlu katalizator üçün yuxarıda deyilənlər mahiyyət kəsb etmir.
Amma, aktivliyi zəif olan katalizator iştirakı ilə, əksinə, yuxarıda
deyilənləri dəqiqləşdirmək lazımdır. Bu halda aşağı temperaturda
davamlı formalara nisbətən ifratdoymuş, amma proses aparılan
temperaturda ifratdoymamış və yaxud az ifratdoymuş strukturlar aktiv
ola bilər.
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10.4.

Katalitik sistemlərin konstruksiya olunması

Katalizatorların seçilmə problemini işləyib hazırladıqda müxtəlif
mürəkkəb dərəcəli məsələləri nəzərə almaq lazımdır ki, bu da
«katalizatorların seçilməsi» anlayışı altında birləşir. Cədvəl 10.1-dən
göründüyü kimi bunlardan ən sadəsi müəyyən reaksiya üçün məlum olan
katalizatorlar sırasından verilmiş şərait üçün optimal katalizatorun
seçilməsidir. Ən mürəkkəbi isə yeni tip proseslər üçün məlum olan
katalizatorların az effektli və ya effektsiz olduğu və digər öyrənilmiş
katalitik proseslərlə analogiyanın istifadə olunması mümkün olmayan
halda yeni katalik sistemlərin sintezi və konstruksiya olunmasıdır.
Biz nə qədər artıq məlum olan və istifadə olunan
katalizatorlardan və katalitik reaksiyalardan uzaqlaşırıqsa, bir o qədər də
katalizatorların seçilməsində daha mürəkkəb katalitik sistemlərin və fərdi
maddələrin katalitik xassələrini ön plana gətiririk.
Cədvəl 10. 1
Mürəkkəbləşmə istiqaməti üzrə katalizatorların seçilməsi məsələləri

Gələcəyin məsələləridir

Analoji olmayan
öyrənilməmiş yeni tip
reaksiyalar üçün

Analoji öyrənilmiş
reaksiyalar üçün

Katalitik öyrənilmiş
reaksiyalar üçün

Yeni reaksiyalar üçün

Analoji reaksiyalar üçün
öyrənilmiş katalizatorlar

Verilmiş reaksiya üçün ən
yaxşı

Məlum olan
Yeni katalizatorların
katalizatorlardan
seçilməsi
seçim

Verilmiş xassələrə uyğun
gələn katalik sistemlərin
sintezi və konstruksiya
olunması
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Əgər nisbətən sadə reaksiyalar üçün heç olmazsa bir neçə
kifayət dərəcədə nəticə verən katalizatorların əhatə dairəsini
genişləndirmək tələb olunursa aşağıdakılar böyük əhəmiyyət kəsb edir:
a) elementlərin dövrü sisteminə və digər ümumi kimya və fızika
qanunlarına əsaslanan analoji katalizatorlar;
b) empirik tapılmış və ya nəzəri cəhətdən qabaqcadan dərk olunmuş
qanunauyğunluğun sülb maddənin katalitik xassələrinin elektron
fiziki xassələri, kimyəvi tərkibi və onun quruluşu ilə
əlaqələndirilməsi.
Onların köməyi təkcə əvvəlcədən məlum olan katalizatorların
xassələrinin yaxşılaşdırılmasına yox, həm də, yeni katalizatorların
ixtirasına səbəb olmuşdur. O cümlədən, birincisi sadə yarımkeçiricilərdə,
keçid elementləri olmayan yarımkeçiricilərdə, eləcə də, ikincisi termiki
davamlı birləşmələrdə və N, S, C, Si və digər qeyri-metallarla keçid
elementlərinin ərintilərində oksidləşmə-reduksıya katalitik aktivliyinin
ixtira olunmasını göstərmək olar. Hər iki halda bu aktivliyin olması
katalizatorların
seçilməsinin
əvvəlcədən
müəyyən
olunmuş
qanunauyğunluqlarına əsaslanmışdır, yəni, bizim təsnifatla oksidləşməreduksiya reaksiyalarının katalizatorları arasında elektron keçiriciliyi
yüksək olan (metallar və yarımkeçiricilər) sülb maddələrin olmasına
uyğundur.
İkinci
halda
katalizatorların
seçilməsinin
ikinci
qanunauyğunluğundan istifadə etməklə qabaqcadan müəyyənetmə daha
aydın ifadə olunmuşdur ki, burada da əlverişli cəhət katalizatorun
tərkibində keçid elementlərinin olmasıdır. Turşu-əsas reaksiyaları üçün
də sülb qeyri-üzvi katalizatorların əhatə dairəsi çox genişlənmişdir və
müxtəlif sinif reaksiyalar üçün çoxlu miqdarda üzvi və metalüzvi
birləşmələrdən ibarət olan yeni katalizatorlar meydana gəlmişdir.
Katalizatorun seçilməsi prosesində xromatoqrafiyanın rolu
Proses nə qədər mürəkkəb olsa və katalizatorların
çoxfunksiyalılığına və selektivliyinə tələbat nə qədər çox olsa müasir
halda kataliz nəzəriyyəsi bir o qədər az kömək göstərir. Buna görə də,
nəzəriyyənin işlənib hazırlanması ilə yanaşı katalitik xassələrin,
katalizatorların seçilməsi qanunauyğunluqlarının və eləcə də tezliklə və
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tam məlumat almaq üçün eksperimental üsulların təkmilləşdirilməsinin
böyük əhəmiyyəti vardır. Bu nöqteyi-nəzərdən qaz və buxar
xromatoqrafıyasının böyük imkanları olmasını xüsusi ilə qeyd etmək
lazımdır.
Katalitik xassənin sülb kütlənin digər xarakteristikaları
ilə əlaqəsi
Gələcəkdə katalitik qarşılıqlı təsirin mexanizminin tədqiqi
zamanı maddənin kinetiki və adsorbsiya xassələrinin öyrənilməsi
katalitik xassələrin əvvəlcədən dərk olunması üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Əfsuslar olsun ki, bunun üçün çox vaxt maddənin quruluşu və
tərkibi haqqında hazır-cədvəl dəlilləri çatışmır. Bəzi hallarda isə kataliz
hadisəsinin xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün bu dəlillərdən istifadə etmək
mümkün olmur. Buna görə də katalizatorun seçilməsi istiqamətində
işlərin inkişafı üçün monokristallik və böyük ölçülü polikristallik
cisimlərdən ibarət olan fərdi maddələrin həcmi xassələri daha ətraflı
öyrənilməlidir. Belə maddələrin səth xassələri çox pis öyrənilmişdir. Bu,
müxtəlif indeksli səth hüdudunun fiziki və katalitik xassələri arasında
fərqin böyük olması, eləcə də, kristallik proseslərdə labüd olan səthin
mikrokimyası, adsorbsiya və struktur deffektinə qarşı bu xassələrin
həssas olması ilə izah olunur. Amma əksər katalizatorlar məsamələri çox
inkişaf etmiş iki-üç fazalı (və daha mürəkkəb) sistemlərdən ibarətdirlər.
Bunların bəziləri dəyişən tərkibli sistemlərdirlər; əksəriyyəti
modifıkasiyaedici və stabilləşdirici əlavə edicilərdən ibarət olurlar.
Buna görə də, fərdi maddənin xarakteristikasından başqa onun
struktur həssaslıq xassələri (real katalizatorların xassələri) haqqında
məlumat olmalıdır. Bu halda uyğun xassələri müəyyən etmək üçün çox
tez başa gələn üsullardan istifadə etmək və bunun imkan daxilində proses
gedən şəraitdə və ya katalitik proseslərə maksimal yaxın olan bir şəraitdə
aparılması lazımdır.
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10.5. Katalizatorların funksiyaları
Yeni katalizatorların axtarılıb tapılması nəzəriyyəsini, bu
katalizatorların funksiyalarından ayırmaq olmaz. Cədvəl 10.2-dən
göründüyü kimi, onlar çox müxtəlif ola bilərlər. Birinci qrup
reaksiyalarda termodinamiki şəraitə görə katalizator praktiki olaraq
yalnız bir prosesin sürətini artırır və ya dəyişdirir. Əgər reaksiya dönən
olsa əks prosesin sürəti də nəzərə alınmalıdır. Bəzi birinci qrup
reaksiyalar üçün bu təlabatlar hər hansı bir şəraitdə tam ödənilmir.
Məsələn, atomar oksigen müəyyən bir şəraitdə təkcə molekulyar
oksigenə yox, həm də ozona çevrilir və hidrogenin oksidləşməsi zamanı
su ilə yanaşı bəzən H2O2 də əmələ gəlir. Birinci qrup reaksiyalara benzol
və onun homoloqlarının aşağı temperaturda hidrogenləşməsi reaksiyaları
aiddir. Çox sadə sayılan asetilenin etilen və etana qədər hidrogenləşmə
reaksiyası əlavə reaksiyaların getməsi sayəsində mürəkkəbləşə bilər.
Məsələn, kuprenə qədər polimerləşmə, karbona qədər dehidrogenləşmə,
metana qədər destruktiv hidrogenləşmə və s. reaksiyaları göstərmək olar.
Bu proses 2-ci qrup reaksiyalara aid edilmişdir. Yüksək sərbəst enerjiyə
malik olan sistemlərdə aparılan çoxlu katalitik proseslər zamanı çoxlu
miqdarda sərbəst radikalların, atomların, ionların, dəyişən asosiativ
komplekslərin və s. əmələ gəlməsini nəzərə almaq lazımdır. Sonuncular
təkcə sülb cismin səthində yox, həm də, qazın və ya mayenin həcmində
əmələ gələ bilərlər. Bütün göstərilən misallarda ilk və son maddələr
stabildirlər.
İkinci qrupda katalizatorların funksiyaları incə və mürəkkəbdir.
Bir - birindən asılı olmayan paralel reaksiyaların nisbi sürətlərinin
tənzimlənməsi və yaxud mürəkkəb reaksiyaların müəyyən mərhələlərində
iki tip prosesin sürətlərinin nisbətini eyni vaxtda tənzimləməklə həyata
keçirmək seçiciliyin əsasını təşkil edə bilər. Birinci tip reaksiyalara
CO+H2 əsasında sintez prosesi aiddir. Müəyyən bir şəraitdə (Fişer-Tropş
sintezi) praktiki olaraq birdən bir neçə yüzə qədər karbon atomu olan
bütün normal quruluşlu alkillərin əmələ gəlməsini göstərmək olar.
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Cədvəl 10.2
Mürəkkəbləşmə sırası ilə katalizatorların
funksiyaları

Katalizatorun təsiri

Misallar

1. Mümkün olan yeganə bir
və ya o biri reaksiyalardan
çox fərqlənən bir
reaksiyanın
həyəcanlanması və
sürətlənməsi.
2. Mümkün olan reaksiyalar
içərisindən bəzi
reaksiyaların seçici
güclənməsi.

Zelinskinin dönməyən katalizi

3. İkiqat rabitəsi olan
proseslərin təmin olunması

a) Lebedeve görə etanoldan divinilin
alınması.
b) Biokatalizdə endotermiki sintez ilə
bağlılığı olan oksidləşmə
reaksiyaları.
c) Fəza və konformasiya
strukturlarının (l,d,sis-,trans-) və s.
tənzimlənməsi.

4. Morfoloji funksiyalar
(müəyyən quruluşlu
maddələrin təmin
olunması)

a) Karbohidrogen skeletinin
şaxələnməsi və tsiklləşməsinin
tənzimlənməsi.
b) Sopolimerləşmə zamanı molekulada
monomerin növbə ilə əvəz
olunması.
c) Matrisalı biosintez.

Fəsil X

359

Müxtəlif üzvi birləşmələr arasında nişanlanmış inisiatorlu
birləşmələrin (olefinlər, spirtlər, ketonlar) şüalanmış karbonun
paylanması həmin maddələrin CO və H2-dən asılı olmayan paralel
reaksiyalar əsasında əmələ gəlməsini göstərir.
Katalizatoru və prosesin şəraitini dəyişdirməklə geniş hüdudda
maddələrin tərkibini dəyişdirmək olar-təmiz metandan maye qarışığa
qədər, hətta çətin əriyən parafinlərə qədər maddələri almaq olar. Əgər hər
hansı bir maddə üstünlük təşkil etmirsə, onda aydın deyildir ki, müxtəlif
homoloqlar sinfınə aid olan birləşmələr asılı olmayaraq paralel və ya
ardıcıl reaksiyalar nəticəsində alınırlar.
Paralel və asılı olmayan müxtəlif maddələrin alınmasına səbəb
katalizator səthinin eynicinsli olmamasıdır. Diferensial izotop üsulunun
köməyi ilə bunu asetilenin Ni üzərində hidrogenləşməsi, periodik
sistemin ikinci qrup elementlərinin metal oksidləri üzərində spirtlərin
parçalanması reaksiyaları vasitəsi ilə tam sübut etmək olmuşdur. Hər iki
halda hər bir maddə əsasən katalizator səthinə adsorbsiya olunmuş,
adsorbsiya istiliyi və reaksiyaya girmə qabiliyyətinə görə fərqlənən
molekullardan əmələ gəlir. Buna görə də, - müxtəlif sahələrdə
katalizatorun selektiv zəhərlənməsinə nail olmaqla genezis zamanı
müxtəlifcinsliliyi azaltmaq olar və bununla da katalizatorun selektivliyini
artırmaq olar. Əlbəttə, bu hələ o demək deyildir ki, müxtəlif maddələr
həmişə və bütün reaksiyalar nəticəsində yalnız katalizatorun müxtəlif
sahələrində əmələ gəlir və paralel reaksiyalar getmir. Bir sıra
polikondensləşmə və polimerləşmə reaksiyaları nəticəsində müxtəlif
yüksək molekul çəkili maddələrin ardıcıl əmələ gəlməsini göstərmək
olar. Katalizdə reaksiyaların ardıcıl və paralel reaksiyalara bölünməsi bir
neçə səbəblərə görə ciddi ola bilməz:
a)
əksər hallarda paralel reaksiyaların ardıcıl reaksiyalarla
əvəz olunmasına tez-tez rast gəlmək olar. Bu, karbona görə izotop
nişanlanmanın köməyi ilə üzvi maddələrin katalitik oksidləşmə
reaksiyaları üçün çox dəqiq göstərilmişdir;
b)
amma müxtəlif sabit maddələr, məsələn, ayrılmaya məruz
qalan müxtəlif oksigenli üzvi birləşmələr asılı olmayaraq və paralel
əmələ gəlirlər. Bu maddələrin hər birinin hər hansı bir katalizator
üzərində sintezi bir sıra ardıcıl gizli mərhələlərdən keçir ki, bunlar da
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çoxu hərəkətdə olan aktiv maddələr vasitəsilə həyata keçirilir. Yeni fiziki
tədqiqat üsulları bu maddələrin xarakter və xassələri istiqamətində
biliyimizi genişləndirir. Heterogen katalizdə energetik və mikrokimyəvi
baxımından səthin eynicinsliliyini artırmaqla paralel və ardıcıl
reaksiyaların sayının azalmasını gözləmək olar. Eyni bir şərait üçün
homogen katalizdə asılı olmayan paralel reaksiyaların sayı heterogen
katalizə nisbətən az olmalıdır.
Reaksiyaların bağlılığı və korrelyasiyası III qrupa aid edilmişdir
(cədvəl 10.2-yə bax). Hər hansı bir katalitik prosesdə gizli və ya aydın
bağlılıq mərhələsi mövcuddur. Bunsuz heterogen katalizatorların eyni bir
mərkəzində və ya homogen katalizatorlarda eyni bir ionlarda
(molekullarda) hətta sadə təkrarolunma və bərpaolunma mümkün
deyildir. Amma hər hansı bir katalitik prosesin davamlılığı üçün bağlılıq
mərhələsinin korrelyasiyası tələb olunmalıdır.
Bağlılıq, sadə və trivial, başqa sözlə, ikiqat və üçqat rabitələr
şəklində ola bilər. Atomların katalitik rekombinasiyası, məsələn, H və O,
və ya ikiatomlu molekulun yer uğrunda rəqabət təşkil etməklə
homomolekulyar dəyişməsi şəklində ola bilər.

K  A  K · A  xem 



A  xem 

A  xem  A  A2 (abs)  K2  A2 və ya 2A  xem 
harada (K-katalizator; A(xem) - xemsorbsiya olunan maddə; □ bərabərlik işarəsidir).
Bağlılıq elektron-kimyəvi, məsələn, H2O2-nin parçalanması
nəticəsində 2H+ ionunun elektrodonor mərkəzlərində reduksiya olunması
və 2H+ -dan H2-nin alınması və akseptor mərkəzlərində oksidləşmə yolu
ilə O2- ionunun O2(qaz) çevrilməsi kimi ola bilər. Nəhayət, daha spesifık və
mürəkkəb bağlılıq ola bilər, məsələn, Zelinskinin dönməyən katalizi
zamanı tsikloheksen (və ya tsikloheksadien) molekulları arasında və
yaxud da Lebedev üsulu ilə etanoldan divinilin sintezi reaksiyalarında
hidrogenin paylanmasını göstərmək olar. İkinci halda korrelyasiya və
bağlılıq baş verir, məsələn, etanolun iki atomunun dehidrogenləşməsi,

Fəsil X

361

asetaldehidin kondensləşmə yolu ilə dimerləşməsi, iki dehidratasiya
mərhələsi, etanol ilə dehidrogenləşmə və absorbsiya-desorbsiya və s.
mərhələlərini göstərmək olar. Bu, nişanlanmış karbon molekulu ilə
təcrübi yolla sübut olunmuşdur.
Artıq göstərilən misallarda endotermiki və ekzotermiki
mərhələlərin bağlılığına rast gəlmək olar, bioloji katalizdə daha
mürəkkəb mərhələləri və tam mürəkkəb tsikllərlə gedən prosesləri
müşahidə etmək olar.Bunun üçün dəqiq uyğunlaşdırılmış, «əks əlaqə» ilə
avtomatik tənzimlənən çoxlu miqdarda katalizatorların iştirakı
xarakterikdir. Bu cür bağlılıq həyatda gedən mühüm proseslərə
əsaslanmışdır. Katalizatorların əsas funksiyalarından biri mərhələlərin
korrelyasiyası və bağlılığın effektivliyidir.
Katalizatorun morfoloji funksiyası 4-cü qrupa aiddir. (bax
cədvəl 10.2). Dəqiq kimyəvi tərkibli və faza strukturlu maddələrin
katalitik sintezi böyük maraq doğurur. Uzun müddət bu, canlı
orqanizmlər üçün üstünlük təşkil edirdi. Sonralar bu reaksiyaların bir
hissəsini süni yolla, koferment iştirakı ilə ayrılan fermentlərlə aparmağı
öyrəndilər.
Fermentlərin təsirinin modelləşdirilməsi və onların analoqlarının
sintezi istiqamətində böyük uğurlar əldə edildi.
Aşağı molekul çəkili birləşmələrin katalitik sintezində morfoloji
anlayış dedikdə aşağıdakı maddələrin selektiv alınması başa düşülür:
a) normal və izoquruluşlu izomer birləşmələr;
b) tsiklik və xətti izomer formaları;
c) müəyyən optik izomerlər və konformasiyalı izomerlər;
d) müəyyən olunmuş qayda üzrə növbə ilə dəyişmə və ya ayrıayrı funksional qrupların fəzada yerləşməsi, məsələn, orto-,
para- və meta vəziyyətdə əvəz olunmanı göstərmək olar.
Yeni morfoloji variantlar və yeni daha mürəkkəb morfoloji
məsələlər makromolekulların sintezi və onların kimyəvi reaksiyalarının
həyata keçirilməsi zamanı meydana gəlir. Əksər hallarda katalizator
müəyyən bir qarşılıqlı istiqamətləndirmə və ya makromolekulda
monomerin növbə ilə dəyişməsini təmin etməlidir, məsələn, RHC=CH2
olefinlərinin
polimerləşməsində
H
və
R
qruplarının
istiqamətləndirilməsini, müəyyən nisbətin götürülməsini, polipeptidlərdə
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və ya süni polimerlədə amin turşularının növbə ilə dəyişməsini, sol və
sağ tipli molekulyar spiralların əmələ gəlməsini və digər mürəkkəb ikili
fəza quruluşlarını göstərmək olar. Müxtəlif strukturlu morfoloji
variantların sayı çox böyükdür. Canlı hüceyrənin biokimyasında
morfoloji kataliz üstünlük təşkil edir. Buna misal olaraq, fərdi zülalların
sintezinin fermentativ idarə olunmasını, ribosom hüceyrələrində bir yerə
yığılmanı, hüceyrələrin parçalanması zamanı irsilik xassələrinin idarə
olunmasını, xromosom aparatında bir yerə yığılmanı göstərmək olar.
Mürəkkəb katalitik reaksiyalarda katalizatorun funksiyaları
müxtəlifdir-selektivliyin idarə olunması, sürətləndirmə, bağlılıq və
morfologiya bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olmalı və uzlaşmalıdırlar.
Katalizatorun funksiyası nə qədər mürəkkəb olsa və prosesin dəqiq idarə
olunmasına tələbat artar nə qədər yüksək olsa, vahid və yerli
sürətləndirmə aktı vasitəsilə lazım olan effektin əldə olunması ehtimalı
bir o qədər azalır. Nə qədər müxtəlif aktiv mərkəzləri olan mürəkkəb
sistemlər və ya müxtəlif katalizatorlar və eləcə də korrelyasiyanı təmin
edən xüsusi strukturlar çox olsa, bir o qədər də mürəkkəb sistemler böyük
məna daşıyırlar. Bu təsadüfı deyil ki, canlı orqanizmin fermentlərinin
böyük bir hissəsi sıx orqonal hüceyrələrdə yığılmışdır.
10.6. Katalizatorların seçilməsi
İdeal və real seçim. Heterogen katalizdə təkmilləşmiş nəzəriyyə
aşağıdakılara imkan yaratmalıdır:
a)
ilk maddələrin kimyəvi quruluşu və fıziki xassələrinin
dəlillərindən istifadə etməklə bu ilk maddələrin müəyyən katalitik
reaksiyalarını (o cümlədən yeni, hələ həyata keçməmiş) aparmağa imkan
verən sülb maddələrin (sistemin) xassələrinin alınmasını əvvəlcədən
göstərməlidir;
b)
Məlum sülb sistemlər arasında olan lazımlı katalizatorların
tapılmasına kömək etməli və hətta məlum olan katalizatorlar arasında bu
sistemlər mövcud olmayan halda katalitik sistemlərin istiqamətlənmiş
sintezinin daha perspektiv obyektlərini göstərməlidir.
Mövcud olan nəzəriyyələr sualın belə əsaslı sürətdə qoyulmasına
heç bir əsas vermir, amma katalizatorların seçilməsi nəzəriyyəsinin
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işlərində yeni kataliz mexanizmlərinin nəzərə alınması, model və
qanunauyğunluqların maksimal konkretləşdirilməsi istiqamətində
tendensiya müşahidə olunur. Bu halda sadə reaksiyalar üçün bir
funksiyalı katalizatorların seçilməsinə əsas fikir verilir və burada
morfologiya heç bir rol oynamır.
10.6.1.Dövrü sistem və katalizatorların seçilməsi
Maddələrin əsas kimyəvi və eləcə də fıziki xassələrinin birbaşa
və yaxud da dolayı yolla atomların elektron örtüyünün quruluşu ilə
əlaqədar olduğunu və periodikliyini nəzərə alsaq katalizatorun
seçilməsində periodik qanunların ifadə olunmasını gözləmək olar. Bu tip
ilk qanunauyğunluq keçən əsrin 20-ci və 30-cu illərində meydana
gəlmişdir. Son illərin sistematik işləri elementlərdə oxşar xassələrin
olması haqqında bir sıra əlavə sübutlar vermişdir, yəni, dövri sistemə
görə element-analoqların katalizatorların, modifikatorların, daşıyıcıların
tərkibində xassələri oxşardır. Bu həm sadə və həm də binar və mürəkkəb
birləşmələr üçün qanunauyğun sayılır. Məsələn,
1.
dehidrogenləşmə və spirtlərin dehidratasiyası üçün
katalizator kimi istifadə olunan dövri sistemin II qrupunun hər bir
yarımqrupununun, oksidləri və onların VI qrupun digər qeyri- metalları
ilə binar birləşmələri oxşarlıq təşkil etməlidir və onların katalitik
xassələri yarımqrupun yüngül metallarından ağır metallarına keçdikdə
qanunauyğun şəkildə dəyişirlər;
2.
bir metalı başqa metalla əvəz etdikdə həmin
qanunauyğunluq müşahidə olunur və oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları
üçün oksidlərdən telluridlərə qədər aktivlik artır. Bizim laboratoriyanın
digər işləri metalloid komponentlərinin variasiyası ilə katalitik aktivliyin
dəyişməsinin qanunauyğunluğunu bir daha göstərir və bu variasiyanın
perspektivliyi katalizatorun seçilməsi və modifikasiyası üçün geniş
istifadə oluna bilər;
3.
bütün qələvi elementlər ammonyakın sintezi və ona oxşar
butadienin polimerləşməsi reaksiyasında istifadə olunan katalizatorlara
əlavəedici kimi istifadə olunur;
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4.
nəhayət almazaoxşar strukturu olan yarımkeçiricilər üçün
sadə periodik qanunauyğunluq mövcuddur.
Katalizatorun seçilməsinin ümumi qanunauyğunluqlarının vacib
xüsusiyyətlərindən biri keçid elementlərinin və onların birləşmələrinin
müəyyən reaksiyalara (xüsusən oksidləşmə- reduksiya və radikal) görə
ümumi katalitik xassələridir və onların ümumi katalitik təsirinin qeyrikeçid elementlərinin ümumi katalitik təsirindən fərqli olmasıdır. VIII
qrup metallarının katalitik xassələri sıra ilə qonşu qrupun katalitik
xassəsinə oxşayır. Adi homogen katalizdə olduğu kimi -hetrogen
katalizdə III qrupun qonşu elementləri- Cu və Ag - katalitik nöqteyinəzərcə özlərini əksər hallarda analoji keçid elementi kimi aparırlar.
Keçidlik əlaməti əsas məna kəsb edən hallarda həm sadə cisimlər, həm də
onların bəzi tipləri (oksidlər, sulfidlər, nitridlər və s.) üçün ədalətli sayılır.
Üzvi polimerlər və qatı birləşmələr üzərində kataliz sahəsində aparılan
işlər göstərir ki, bu qanunauyğunluq üzvi birləşmələr üçün də qorunub
saxlanılır. Homogen katalizdə isə buna o vaxt rast gəlmək olar ki, dəyişən
valentli ionlarla gedən katalizdən söhbət getsin.
Heterogen katalizdə keçid və qeyri-keçid metallar arasındakı
fərq o vaxt aydın görünür ki, səth çox yaxşı təmizlənsin və katalizatorun
hazırlanması 10-10 mm c.süt. ultravakuumda aparılsın. Misal olaraq
hidrogenin oksigenlə reaksiyası zamanı H2 və O2-nin xemosorbsiyası
zamanı əldə olunan dəlilləri göstərmək olar.
10.6.2.Katalizatorların seçilməsi. Kristallik sahə nəzəriyyəsi
Sülb cisimlər üçün kvant kimyasının və elektron nəzəriyyəsinin
inkişafı katalizdə (d-sahə nəzəriyyəsi, ds və dp- rabitələr nəzəriyyəsi və
s.) səth elementlərinin xüsusi rola malik olmasını izah etmək üçün imkan
yaratmış, amma 60-ci illərə qədər bu sahədə müsbət nəticə əldə etmək
mümkün olmamışdır.
Heterogen katalizə tətbiq olunan kristallik sahə və liqand sahəsi
kvantkimyəvi konsepsiyası yeni istiqamətin perspektivliyinin çox vacib
olduğunu göstərir. Sonuncuların katalizatorların seçilməsi probleminə
tətbiq olunması ilk dəfə D.Dauden tərəfindən göstərilmişdir.
«Yarımkeçiricilərdə» xemosorbsiya və katalizin elektron nəzəriyyəsi
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üçün ilk dəlil sülb cismin makroskopik xarakteristikasıdır və ilk növbədə
Fermi səviyyəsi ilə ifadə olunan elektron sıxlığı, elektron dəlikləridir və
eləcə də elektronların çıxması zamanı görülən işdir. Bunun əksinə olaraq,
yeni konsepsiyaya əsasən katalitik reaksiyalarda molekulların
aktivləşməsi qəfəsin ayrı-ayrı metal ionlarına (çox nadir hallarda
anionlara) birləşməsi nəticəsində kompleksin əmələ gəlməsi ilə
əlaqədardır. Bu birləşmə kristal qəfəsində və ya məhlulda kompleks
ionların liqandlarının əlaqəsi kimi qüvvələr hesabına olur. Bu cür
yanaşmada xemosorbsiya əlaqəsi və aktivləşmə yerli xarakter daşıyır,
makroskopik elektron xassələri isə ikinci dərəcəli rol oynayırlar. Eyni
zamanda aktiv mərkəz rolunu oynayan metal ionunun d-səviyyəsinin
elektronlarının sayı böyük əhəmiyyət kəsb edir, belə ki, bu say
komplekslərin əmələ gəlmə enerjisini və liqandların fəzada yerləşməsini
müəyyən edir. Biz burada bu konsepsiyanı araşdırmaq imkanına malik
deyilik və yalnız onun nəyi izah etdiyini qeyd edək:
1)
eyni elementlərin sadə sülb cisimlər şəklində (metallar),
onların müəyyən növ sülb birləşmələri şəklində (oksidlər, sulfidlər və s.)
və məhlulda solvatlaşmış ionlar şəklində katalitik təsirinin oxşar olması;
2)
katalizdə xemosorbsiyanın rolu (katalizin selektivliyini
izah etmək və liqand sahəsinin fəza strukturu vasitəsilə morfoloji
effektini müəyyən etmək üçün yeni imkanlar açır);
3) d zonasının mübahisəli olan modelindən istifadə etməməklə
oksidləşmə-reduksiya katalizində keçid elementlərinin xüsusi yeri.
Bu konsepsiya həm də katalizin aralıq forması (keçid
kompleksləri daxil olmaqla) üçün yeni modellər verir və xemosorbsiya və
katalizin öyrənilməsinə kompleks və xətti birləşmələrin və kristallokimya
sahəsinin yaxşı öyrənilmiş qanunauyğunluqlarını cəlb etməyə imkan
verir. Amma bu qanunauyğunluqları mexaniki olaraq xemosorbsiyaya və
heterogen katalizə tətbiq etmək yarımkeçiricilər üzərində katalizin
elektron nəzəriyyəsində sülb cismin təkcə tam makroskopik
xassələrindən (Fermi səviyyəsi, sahənin əyilməsi, elektrokeçiricilik
qiyməti və s.) istifadə etmək kimi ifratçılıq olardı.
Müxtəlif valentli metalların və onların ərintilərinin və ya
oksidlərinin universal sırasının katalitik aktivliyi müəyyən sayda delektronu (məsələn bir və ya beş d-elektron) kompleks əmələ gətirən
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elementin atomunda (ionunda) olan ekstremum ilə reallıq şübhə oyadır.
Bu aşağıdakı mülahizələrdən irəli gəlir:
a)
metalın ion səthində bir atoma düşən d-elektronlarının
«həcmi» sayının qorunub saxlanılması üçün zəmanət yoxdur;
b)
hətta valentliyin və d-elektronların sayının uyğun
elementin səthində düzgün qiymətləndirilməsi halında belə verilmiş
nümunənin səthində ionlaşma enerjisinin və ya liqandların mərkəz ionu
ilə əlaqəsinin eksperimental qiymətinə uyğun d-elektronlarının sayında
ekstremal katalitik aktivliyin əmələ gəldiyini hesab etmək heç də vacib
deyildir;
c)
birbaşa təcrübə vasitəsilə oksidlər üçün göstərilmişdir ki,
valentliyi əsas valentlikdən çox fərqlənən metalın ionlarının köməyi ilə
aktiv mərkəzlər əmələ gəlir. Buna görə də təcrübi dəlillər ziddiyyətlidir
və onlar kompleksin davamlılığı ilə analogiyaya əsaslanaraq qabaqcadan
deyilənlər üçün əsas təsdiq mənbəyi ola bilməz. Xüsusən Dauden
maksimumlarından hər hansı biri (NiO və Co3O4 üçün) çox guman ki,
onun bir hissəsinin metala qədər reduksiya olunması ilə izah oluna bilər.
10.7. Həndəsi faktorların rolu
Kataliz nəzəriyyəsində həndəsi faktorlar böyük rol oynayırlar və
Balandinin multiplet nəzəriyyəsində həndəsi uyğunluğun ümumi ifadə
olunmasında əks olunur. Müasir molekulyar biologiyada fermentlərin,
nuklein turşularının və biokimyəvi prosesləri tənzimləyən digər
maddələrin təsirini izah etmək üçün hamı tərəfindən qəbul edilmiş matris
effekti nəzəriyyəsinin əsasında da buna oxşar prinsip durur.
Nisbətən sadə reaksiyaların sürətləndirilməsinin mümkünlüyünü
aydınlaşdırmaq üçün həndəsi xarakteristikaların istifadə olunması yüksək
ehtiyatlılıq tələb edir. Burada çətinlik, səthin həndəsi parametrlərinin
seçilməsindən irəli gəlir. Birincisi, səthdə eyni zamanda müşahidə olunan
eyni bir monokristalın müxtəlif indeksli ideal səthləri üçün bu
parametrlər müxtəlifdir. İkincisi, sürəti az olan elektronların
difraksiyasının birbaşa tədqiqinin göstərdiyi kimi kristalın səthində və
həcmində tək məsafə yox, həm də, quruluşun növü müxtəlif ola bilər.
Belə ki, Ge və Si həcmdə almazın kub şəkilli quruluşuna, səthdə isə
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heksaqonal quruluşa malikdirlər; Si-Si və Ge- Ge arasındakı məsafə,
həcmdə və səthdə biri-birindən fərqlənirlər; üçüncüsü, elektronoqrafık və
şüalanma mikroskopiyası dəlillərinə əsasən bir sıra keçid elementlərinin
(Cu, Pd, Pt, W, Mo, Ti və Ni) və eləcə də yarımkeçirici elementlərin (Si
və Ge) səth atomları yüngül inert qazlar (He və Ne) ilə kontakt zamanı
«çılpaq» qalma qabiliyyətinə malikdirlər. Başqa qaz və ya buxarlarla
kontakt nəticəsində isə xemosorbsiya olunmuş birləşmələrlə (oksidlər,
nitridlər və s.) tez bir zamanda ikiqat möhkəm nazik təbəqə əmələ
gətirirlər. Bu birləşmələrin həndəsi parametrləri metallik təmiz səthin və
yarımkeçiricilərin kristallarının həndəsi parametrlərindən kəskin surətdə
fərqlənirlər. Oxşar effektin ərintilərə və müəyyən şəraitdə oksidlərə aid
olunması ehtimalı vardır. Katalitik aktivlik ilə qəfəsin parametrləri
arasındakı uyğunluğun mövcud olması ilə yanaşı sonralar əldə olunan
dəililərə əsaslanaraq bu uyğunluğun olmaması göstərilmişdir. Məsələn,
almazaoxşar yarımkeçiricilər üçün katalitik aktivliyin qəfəs sabitindən
korrelyasiyası mövcud deyildir. Məsələn, a-nın qiyməti 5,420 və 5,658
A°-yə bərabər olan Si və Ge təmiz halda demək olar ki, eyni aktivliyə
malikdirlər. Dövri sistemin müxtəlif sıralarında olan elementlərdən
alınmış yarımkeçiricilərin aktivlik sırası üçün a-nın dəyişməsi ilə birbaşa
korrelyasiya müşahidə olunmur və a üçün optimal qiymət yoxdur.
Bu mülahizə katalizatorun xüsusi morfoloji funksiya yerinə
yetirmədiyi reaksiyalarda və proseslərin qarşılıqlı bağlılığı olmadıqda
sadə həndəsi xarakteristikaların roluna aid edilə bilər. Amma bu cür
reaksiyalara başqa növ həndəsi faktorlar da təsir göstərir. Məsələn,
molekulyar şəkilli skelet quruluşu olan sülb cisimlərdə şaxələnməmiş
üzvi molekulların reaksiyalarının sürətinin şaxələnmiş molekulların
analoji reaksiyalarının sürətinə nisbətən birdən-birə artması müşahidə
olunur. Normal, izo- və həlqəvari quruluşlu maddələrin əmələgəlmə
sürətində də böyük fərq müşahidə olunur. Son halda məsamələrin
xassələri prosesin istiqamətinə və onun selektivliyinə təsir göstərir.
Həndəsi quruluşun xüsusiyyətləri müəyyən tip quruluşu olan və daha
böyük ölçüsü olan molekulun səthin böyük hissəsində adsorbsiya
olunmasına imkan yaratmamaqdan ibarətdir. Uyğun həndəsi quruluşa
malik olan molekullar, əksinə sülb katalizatorun bir neçə yaxın
atomlarının (ionlarının) kollektiv təsirinə məruz qalırlar, yəni, reagent
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molekulunun halı sülb məhlulun halına yaxın bir vəziyyətdə olur.
Katalizatorun başqa substrat ilə sülb məhlul əmələ gətirməsinin başqa
son həddi kationların parçalanmağa və ya mürəkkəb anionların sülb
fazada qrup yerdəyişməsinə təsiri zamanı müşahidə olunur.








Məsələn, N3 , ClO3 , ClO4 , MnO4 , və s. parçalanmasını göstərmək
olar:
M e n  MnO4 n  Men  MnO2  n  nO2




Keçid metallarının ionlarının katalitik təsiri temperaturun aşağı
düşməsi ilə özünü biruzə verir, yəni, elektrik sahəsinin gərginliyinin
yüksək olması ilə reaksiyanın aktivləşmə enerjisi bir o qədər güclü olur.

E  ne / RT
(ne-elektron vahidində ionun yükü, R-ionun radiusu). Keçid
elementlərinin ionlarının təsiri çox az öyrənilmişdir.
Çoxlu sülb cisimlərdə əmələ gələn seolit strukturların səthi
böyük maraq doğurur. Ultramikroməsamələri və onları birləşdirən
kanalları müəyyən ölçüdə və formada olan seolitlərin spesifık aktivliyə
malik olan metalların ionları (Ag+, Ni2+, Mg2+ və s.) üçün daşıyıcı kimi
istifadə olunmasının böyük perspektivliyi vardır. Spesifik katalitik
aktivliyə malik olan bu metalların atomları və mikrokristalları ionların
reduksiyası zamanı əmələ gəlir. Seolitlərin əsasını təşkil edən məsaməli
struktur və digər qeyri-üzvi skeletlərin forması sabitdir və xarici şəraitin
az dəyişməsi ilə dəyişmir.
Makromolekulyar
katalizatorun
üzvi
skelet
quruluşu
biokatalizdə böyük rol oynayır. Bu cür quruluşlar, əksinə, pH-ın,
temperaturun və başqa faktorların dəyişməsi ilə çox asan formasını
dəyişir ki, bu da biokatalizdə morfoloji effekt nöqteyi-nəzərindən əsas
faktor olaraq böyük rol oynayır.
Katalizdə daha ümumi sayılan ikinci faktor qəfəsdə və səthdə
kimyəvi rabitələrin həndəsi yerləşməsidir. Bunun əsasında s-, p- və delektronlarının atom orbitlərinin hibridləşmə, konyuqasiya və b. spesifik
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kvantomexanik effektlər nəzərə alınmaqla özünəməxsus həndəsi
yerləşməsi təşkil edir. Bu atom orbitlərindən formaca və fəzada
yerləşməsinə görə müxtəlif olan daha mürəkkəb molekulyar orbitlər
əmələ gəlir.
10.8. Qeyri-klassik aktiv formalar
Hamar səthdə həndəsi faktorları və katalizin energetikasını
nəzərdən keçirdikdə ilk yaxınlaşmada sərbəst halda səthdə
(xemosorbsiyalaşmış molekul ilə birbaşa əlaqədar olan) uyğun atomun
(ionun) elektron quruluşunu nəzərə almaq lazımdır. Eləcə də, katalitik
qəfəsdə bu ion üçün xarakterik olan rabitələrin növünü və
koordinasiyasını nəzərə almaq lazımdır. Məhlulda bu ionlar üçün
rabitələrin və koordinasiyaların oxşarlığı mümkündür, amma vacib
deyildir. EPR spektrin tədqiqatları göstərdiyi kimi çətinlik ondan
ibarətdir ki, əsas katalitik aktivlik daşıyıcısı, səthin qoşalaşmamış
elektronu olan anomal valentli tək ionları (atomları) ola bilərlər.
Məsələn, etilenin polimerləşməsi üçün istifadə olunan alümoxrom
katalizatorunda Cr+5-i göstərmək olar. Katalizator səthində bu cür ion
radikalların miqdarı çox azdır (0,1-0,01%).
Heterogen kataliz prosesinin məhlulda kompleks ionlar iştirakilə
gedən homogen reaksiyalar ilə oxşarlığı məcbur edir ki, aktivləşmiş
xemosorbsiyanın bir ionun (atomun) səthində getdiyini qəbul edək. Eyni
zamanda məhlulda gedən kataliz prosesinin dəlilləri göstərir ki, müəyyən
halda (məsələn, C2H4-ün hidrogenləşməsi üçün) aktiv mərkəzdə iki və
daha çox kompleks əmələ gətirən metal ionu ola bilər.
Çox ehtimal ki, katalizdə əsas rolu çoxmərkəzli orbitalı olan πkompleks oynayır və bu təkcə doymamış və aromatik birləşmələrə aid
deyildir. Xemosorbsiya zamanı aktiv mərkəzlər ilə ilk maddələrin və ya
yeni əmələ gələn maddələrin bir neçə π- elektronu olan kollektiv elektron
buludu qarşılıqlı təsirdə olur: məsələn, olefinlərdə-2, diolefınlərdə-4,
benzol və piridində-6 π- elektron vardır. Səthdə olan π-kompleksləri üçün
molekulların səthdə yerləşməsi ehtimal olunur. Orientasiyaya görə bu cür
konfiqurasiya multiplet nəzəriyyəsinin duplet, kvadruplet və sekstet
oxşarlığına uyğun gəlir. Qeyri-klassik rabitəsi olan başqa tip
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komplekslərin iştirakı ehtimalını Sırkin göstərmişdir. Kristallik sahə
nəzəriyyəsi oksidləşmə-reduksiya və turşu-əsas reaksiyalarına tətbiq
oluna bilər.
10.9. Katalizatorların seçilməsi və termodinamika
Katalizatorların seçilməsi zamanı kinetik tələbatlarla
(reaksiyanın yeni yollarının axtarıb-tapılması və gedən reaksiyaların
sürətləndirilməsini
həyata
keçirmək)
yanaşı
termodinamiki
məhdudlaşmanı, yeni katalizator iştirakı ilə tarazlıqdan artıq çıxımın
alınmasının qeyri-mümkün olduğunu nəzərə almaq lazımdır.
Bu məhdudlaşma müasir katalizdə aşağıdakı səbəblərə görə
çoxdan nəzərə alınmır.
Xromatoqrafık rejimdə maddələrin fasiləsiz ayrılması
nəticəsində qeyri-əlverişli tarazlıq sabiti ilə xarakterizə olunan reaksiyanı
yüksək çevrilmə dərəcəsi ilə aparmaq imkanı əldə olunur. Bu
katalizatorun seçilməsi qarşısında yeni tələbatlar qoyur. Belə ki, bu
rejimin imkanlarından tam istifadə etmək üçün xüsusi aktiv kontaktlar
tələb olunur və bununla da kontaktların zəhərlənməsi qorxusu aşağı
düşür.
Sonra isə sərbəst enerjisi yüksək olan izolə olunmuş sistemdə
gedən reaksiyalar üçün mövcud olan termodinamiki qadağa onların
sərbəst enerjinin azalması ilə müşahidə olunan başqa reaksiyalarla
bağlılığı nəticəsində aradan götürülə bilər. Canlı orqanizmin
biokimyasında böyük əhəmiyyət kəsb edən bu cür bağlılığa adi katalizdə
də rast gəlinir. Amma bunu adətən dərk etmirlər. Bağlılığı əldə etmək və
onun həyata keçirilməsi üçün effektli katalizatorların seçilməsi və şəraitin
düzgün tətbiq olunması katalizin əsas və ümdə məsələlərindən biridir.
Şüalanma və plazma iştirakilə gedən çoxlu miqdarda katalitik
reaksiyalarda, eləcə də, fərdi aktiv forması sərbəst atomlar, radikallar,
ionlar, həyəcanlanmış molekullar olan reaksiyalarda termodinamiki şərait
kəskin surətdə dəyişir və katalizatorlara olan kinetik tələbatlar isə
yüngülləşir. Bu cür reaksiyalarda aktivləşmə problemi ya tamam itir, ya
da ikinci plana çəkilir. Adətən, termodinamiki çətinliklər demək olar ki,
tam itir. Amma, mürəkkəb reaksiyaları həyata keçirdikdə selektivliyin və
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morfologiyanın katalitik idarə olunmasına tələbat artır. Bu cür reaksiyalar
üçün katalizatorların seçilməsi qanunauyğunluqları adi termiki katalitik
proseslər üçün olan qanunauyğunluqlardan fərqlənir və əks mütənasiblik
təşkil edir. Xüsusən, tsikloheksanın və metanolun adsorbsiya olunmuş
molekulunun şualanma yolu ilə dehidrogenləşməsi nəticəsində alınan
dəlillərə əsasən keçid elementləri olmayan izolyatorlar üçün (məsələn,
SiO2) xüsusi çevrilmə maksimal, keçid elementləri, Ni və
yarımkeçiricinin oksidləri (NiO) üçün isə minimal olur. Bu, yəqin ki,
radiasion- katalitik aktivliyin sərbəst elektronların rekombinasiya
sürətindən asılılığı ilə izah olunur.
10.10. Katalizatorların aktivliyinin və seçiciliyinin
korrelyasiyası
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları üçün istifadə olunan
katalizatorların yarımkeçiricilik təbiətinin müəyyən edilməsi, katalitik
proseslərdə sülb cismin elektron və dəliklərinin birbaşa iştirak etməsi
konsepsiyasının yaranmasına gətirib çıxartdı. Bu zaman elektron keçidi
ilə gedən xemosorbsiya katalizin nəzarət mərhələsi sayılır. Katalizin
elektron nəzəriyyəsinə əsasən katalitik aktivlik tipik struktur-həssaslıq
xassəsi daşıyır ki, bu da maraqlı xarakteristikaları olan maddələrdən
katalizatorların seçilməsi baxımından nəzəriyyəni perspektivsiz edir.
Almazaoxşar yarımkeçiricilərin tətqiqatı göstərmişdir ki, bu geniş
yarımkeçiricilər qrupunda maddənin qadağan olunmuş zonasının eninin
cədvəl dəlilləri Δ-u ilə onun oksidləşmə-reduksiya katalitik aktivliyi
arasında aydın uyğunluğun olması müşahidə olunur. Ədəbiyyatlarda
verilən dəlillərin sonrakı statistik analizi bu qanunauyğunluğun geniş
istifadə olunmasını göstərir. Δ-u ilə aktivliyin uyğunluğu sonuncu
kəmiyyətin qarışıq sahədə elektrik keçiriciliyi ilə sistematik
korrelyasiyasının az ehtimal olunmasına səbəb olur və kataliz üçün
keçiriciliyin tipinin (n və p) əsas rolunu şübhə altına alır.
Elektron keçidi ilə gedən mərhələli sxemlərdə sülb cismin
oksidləşmə-reduksiya katalitik xassələrinin elektronların çıxış-işi-φ ilə
korrelyasiyasını gözləmək olar. Sonuncu kəmiyyətin bir sıra faktorlara
qarşı yüksək həssaslığa malik olması və katalitik proseslər zamanı onun
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ölçülməsinin çətin olması səbəbindən ümumi şəkildə bu nəticənin
düzgünlüyünü yoxlamaq çətinliklər yaradır. Bəzi hallarda bir tərəfdən
sadə reaksiyalarda katalizatorun aktivliyinin və ya mürəkkəb
reaksiyalarda selektiv təsirinin dəyişməsi, digər tərəfdən isə uçucu
olmayan və az uçucu olan maddələrin əlavə olunması ilə çıxış işinin
dəyişməsi arasında dəqiq uyğunluğun olduğunu sübut olunmuş hesab
etmək olar. Əvvəllər qeyd etdiyimiz kimi bu cür korrelyasiyanı ilk
maddələrin və reaksiyanın keçid kompleksinin yüklənməsinin
müxtəlifliyi zamanı gözləmək olar. Belə ki, kompleksin əmələ
gəlməsinin sərbəst enerjisinə yüklənmə işi aid edilmişdir. Beləliklə, digər
valentli əlavəedicilərin CO-nun MnO2 və NiO üzərində oksidləşmə
reaksiyasının sürətinə təsirini və ammonyakın sintezi zamanı dəmirin
aktivliyinə qələvi və qələvi torpaq elementlərinin təsirini izah etmək olur.
Səthin yüklənməsinə səbəb olan hər hansı bir faktorun təsiri zamanı
əmələ gələn elektrostatik mexanizm həm aktivliyin artmasına, həm də,
azalmasına gətirib çıxara bilər ki, bu da keçid kompleksin yükünün
işarəsindən asılı olaraq həm yarımkeçiricilərə, həm də, metalvari
kontaktlara aid ola bilər.
Gümüş üzərində etilenin etilen oksidinə çevrilməsi reaksiyası
üçün və qarışıq oksidlər iştirakilə propilenin akroleinə çevrilməsi
reaksiyasında əlavə edicilərin təsiri nəticəsində selektivliyin dəyişməsi ilə
çıxış işi φ arasında aydın uyğunluq müşahidə olunur. Bunun səbəbi
reaksiyanın yumşaq və dərin oksidləşmə sürətini müəyyən edən asılı
olmayan mərhələlərində və ya müəyyən istiqamətlərində keçid
komplekslərinin müxtəlif yüklənməsi ola bilər. Əlavəedicilərin işarəsinə
görə qruplar və çıxış işinin dəyişməsi kəmiyyətinə görə sıralar üzrə
birləşdirilməsi oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları üçün selektiv
katalizatorun seçilməsi üçün çox faydalı ola bilər. Bizim dəlillərə görə
elementar halda və oksidlər şəklində qələvi və qələvi torpaq elementləri
çıxış işini kəskin surətdə azaldır, amma halogenlər, oksigen, sulfat ionları
isə çıxış işini artırır. Dəfələrlə, keçid elementlərinin ionlarının valentlik
qabığının
izoelektronluğunun
kataliz
üçün
əsas
olduğu
postulatlaşdırılmışdır və eləcə də IV qrup elementləri olan
yarımkeçiricilərlə binar yarımkeçiricilərin izoelektronluğunun faydalı
olması qeyd olunmuşdur. Bu, həmin qrup yarımkeçiricilər üçün
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xarakterik olan müəyyən kristallokimyəvi və elektron xassələrinin
yaranması üçün geniş imkanlar yaradır. Buradan belə bir təbii nəticə
çıxarmaq olar ki, katalitik aktivliyin yaranması üçün yarımkeçiricilərin
Ge, Si və α-Sn ilə izoelektronluluğunun böyük əhəmiyyəti vardır. Son
vaxtlar binar birləşmələr və qəfəsin bir atomuna düşən valent
elektronlarının orta sayı n 4-dən fərqlənən mürəkkəb sistemlər əlavə
etməklə bu qrup yarımkeçiricilərin çərçivəsi genişlənmişdir. Bu zaman
tetraedr koordinasiyasını saxlamaq mümkündür ki, buna da səbəb
yarımqəfəslərin birində boş yerin və ya artıq atomun meydana
çıxmasıdır. Bu tipin, ayrı-ayrı sistemləri, xüsusən n=4,8 olan Ga2Se3 və
Ga2Te3 bizim laboratoriyada tədqiq olunmuş sistemlər sırasına daxil
edilmişdir. Bu cür sistemlər üçün nəticələr az kənara çıxmaqla bütün qrup
üçün ümumi olan katalitik aktivliyin qadağan olunmuş zonanın enindən
asılılığına uyğun gəlir. Buna n-kəmiyyətinə görə və qəfəsin defektinə
görə katalitik aktivliyin az həssas olması kimi baxmaq olar. Bizə elə gəlir
ki, bu nəticələr təsadüfı deyildirlər və yarımkeçirici katalizində və onun
seçilməsinin qanunauyğunluğunda prinsipial əhəmiyyət kəsb edə bilər.
Digər qanunauyğunluqlara gəlincə, əksər hallarda, xüsusən,
turşu-əsas tipli reaksiyalarda analoji tərkibli və oxşar strukturlu qəfəsləri
olan birləşmələrin katalitik təsirlərində oxşarlıq müşahidə olunur. Buna
görə də müəyyən bir proses üçün MemXn birləşməsinin katalizator kimi
istifadə olunmasından alınan dəlillərə əsasən başqa MemXn
birləşmələrinin də oxşar xassəyə malik olmasını gözləmək olar. Hətta Me
və X dövri sistemin başqa qrup və başqa sırasında olsa belə, bu oxşar
xassə müşahidə olunacaqdır. Belə ki, dehidratasiya reaksiyasına və çoxlu
başqa turşu-əsas reaksiyalarına görə A12O3, ln2O3, Sc2O3, La2O3, Cr2O3,
Fe2O3 üçün katalitik təsir prosesində çoxlu ümumilik vardır, baxmayaraq
ki, Al və In keçid elementləri deyildirlər, Sc, La, Cr, Fe isə keçid
elementləridir və bundan başqa Al, In, La,Sc-un üçvalentli halı yeganə
reallıq təşkil edir, Fe üçün ikiəsaslıdan yuxarı, Cr üçün isə aşağı hallardan
biri olduğu məlumdur. Başqa şəraitlər eyni olan halda kristallik
strukturun növü uyğun gəldikdə və heç olmasa yaxın olduqda sülb
cisimlərin katalitik xassələri bir-birinə yaxınlaşırlar.
Bu bölmənin axırında katalizatorların seçilməsinin bir
qanunauyğunluğunu da yada salaq, bu da xemosorbsiya ilə kataliz
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arasında olan paralellikdir, ona görə ki, katalitik prosesin bir qayda olaraq
başlanması və bəzi hallarda qurtarması xemosorbsiya ilə əlaqədardır.
Sonuncu, katalizatorların dezaktivasiyası və aktivasiyası üçün əksər
hallarda ədalətli sayılır. Eynicinsli olmayan səth və hətta sadə qazların
(H2,O2) katalitik prosesinin həyata keçirilməsinin mümkünlüyü ilə
müxtəlif formada əlaqədar olan bir neçə xemosorbsiya növünün olması
çətinliklər yaradır. Buna baxmayaraq, xemosorbsiya ilə kataliz arasında
əksər hallarda fövqəladə korrelyasiya müşahidə olunur. Bu cür
uyğunluğun mənası sadəcə olaraq o vaxt mümkündür ki, yeganə ilkin
maddə və ya ilk maddələrdən biri, məsələn, CH4, N2, tsikloheksan,
florüzvlü birləşmələr çətinliklə reaksiyaya girirlər. Bu zaman katalizator
üzərində müəyyən növ xemosorbsiya zamanı həll olunan əsas məsələ
kimi uyğun maddənin «aktivasiyası» haqqında fıkir söyləmək olar. Digər
hallarda isə iki və daha artıq maddənin birlikdə xemosorbsiyası tələb
oluna bilər.
Adətən, xemosorbsiyanı öyrənmək, katalitik prosesləri
öyrənməkdən asandır və daha dəqiq birqiymətli nəticə verir. Buna görə
də bir maddənin molekulunun aktivləşmə prosesini ayırmaq mümkün
olmadıqda xemosorbsiya katalitik prosesləri öyrənməyə kömək edə bilər.
10.11. Kibernetik funksiyaları olan katalizatorların
seçilməsi problemləri
Hər hansı bir katalitik prosesdə katalizator müəyyən dərəcədə
kibernetik funksiya rolunu ifa edir. Bu funksiya mürəkkəb bağlılıqla
əlaqədar olan reaksiyalarda və reaksiya məhsullarının quruluşunun
tənzimlənməsində əsas rol oynayır. Nə qədər kibernetik funksiya ön
plana çəkilirsə, bir o qədər də katalizatorların seçilmə
qanunauyğunluqları haqqında məlumat azalır.
Reaksiya bağlılıqlarının sadə mexanizmləri. Katalizatorların
seçilməsinin bəzi ehtimal olunan qanunauyğunluqları barədə məlumatları
bu prosesin mümkün olan mexanizminin natamam keyfıyyət təsəvvürü
əsasında əldə etmək olar. Sxematik olaraq iki tip bağlılığı qeyd etmək
olar:
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a) iki və bir neçə daha sadə reaksiyaların birləşdirilməsinə
gətirib çıxaran bağlılıq, harada ki, bu reaksiyalardan biri, ikisi
və ya hamısı katalitikdir və heç bir əlavə xüsusi mexanizm
iştirak etmir;
b) asılı olmayan proseslərin sadə toplanmasına gətirməyən və
xüsusi mexanizmlərin daxil olduğu bağlılıqlar.
Birinci halda bağlılığı olmayan katalizdə olan aktivləşmə
mexanizmləri təsir göstərir, ikinci halda isə, xüsusi spesifik mexanizmlər
meydana gəlir. Bu mexanizmlər qaz və mayelərin reaksiyaları üçün çox
fərqlənə bilər.
Heterogen katalizdə birinci tip bağlılığa Zelinskinin dönməyən
katalizində hidrogenin yenidən paylanması yaxşı misal ola bilər. Bu
halda bağlılıq məsələsi ona görə sadələşir ki, birincisi, bir-birinə bağlanan
hər iki proses (hidrogenləşmə və dehidrogenləşmə) eyni bir qrupa
aiddirlər. Və ikincisi, hər iki reaksiyada eyni tsiklen və ya tsiklodien
iştirak edir. Buna görə də hər iki proses eyni bir katalizator iştirakilə və
hətta eyni mərkəzdə gedir və mürəkkəb katalitik sistemlərin istifadə
olunmasına ehtiyac olmur. Katalizator seçiminin spesifık tələbatı əsasən
hidrogenin və aromatik maddənin adsorbsiya əmsallarının nisbətinə aid
edilir. Birinci çox kiçik olmamalıdır, ikinci isə-çox böyük. Bağlılıq hər
iki proses üçün ümumi olan komponentin- xemosorbsiya olunmuş
hidrogen atomunun vasitəsilə həyata keçir:

C6 H 10 ( xem )  C6 H 6 ( xem )  4H( xem )

C6 H6

C6 H10 ( xem )  2H( xem )  C6 H12 ( xem )  C6 H12
Göründüyü kimi, müxtəlif maddələrin molekulları arasında
bağlılığı olan hidrogenin yenidən paylanması oxşar yol ilə baş verə bilər.
Bu halda, yeni katalizatorların seçilməsi heç bir çətinlik yaratmır. Sərbəst
atomlar, radikallar, ionlar kimi aktiv aralıq maddələrin iştirakilə bağlılıq
mexanizmi homogen katalizdə çox geniş yayılmışdır.
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Müxtəlif tip proseslərin (mərhələlərin) məsələn, oksidləşməreduksiya və turşu-əsas proseslərinin bağlılıq problemləri daha mürəkkəb
və maraqlıdır. Divinilin sintezində bir tərəfdən hidrogenləşmə və
dehidrogenləşmə bağlılığı və digər tərəfdən isə sadə və kondensləşmə
dehidratasiyasının bağlılığı bu cürdür. S.V.Lebedev bu prosesi işləyibhazırladıqda iki katalizatordan ibarət olan sistemdən istifadə olunmasını
əsas götürmüşdür ki, bunlardan biri dehidrogenləşmə, digəri isə
dehidratasiya reaksiyasının aparılmasına səbəb olmuşdur.
Bir sıra müəlliflər tərəfindən icad olunmuş və intensiv işlənibhazırlanmış hidropolimerləşmə və hidrokondensləşmə reaksiyalarının
böyük bir qrupu, çox güman ki, bağlılıqla əlaqədardır. Bu reaksiyalarda
CO və başqa qatışıqlar, eləcə də oksigen olefınlərin stexiometrik
miqdardan artıq polimerləşməsinə səbəb olmuşdur. Nişanlanmış CO ilə
aparılan təcrübələr göstərmişdir ki, CO- polimerin tərkibinə daxil olur.
Beləliklə də, olefinlə və ya hidrogenlə qarşılıqlı təsiri nəticəsində alınan
hər hansı bir maddə polimerləşmədə iştirak edir və bu prosesin getməsinə
səbəb olur. Katalizdə inisiasiyaya əksər hallarda bağlılığın müəyyən bir
forması kimi baxmaq olar. Bağlılıq zamanı iki katalizatorun birgə işi bir
sıra müxtəlif mexanizmlər üzrə ola bilər. Məsələn,
a) müxtəlif funksiyalı kontaktların toxunan kristallarına
(dənələrinə) adsorbsiya olunmuş müxtəlif tip reaksiyalar
nəticəsində alınan aralıq maddələrin birbaşa təsiri ilə;
b)səthi diffuziya köməyi ilə adsorbsiya olunmuş maddələrin
kontaktdan kontakta keçməsi yolu ilə;
c) qaz fazası vasitəsilə bir kontaktdan desorbsiya və digərində
adsorbsiya edilməklə.
Birinci iki mexanizm eyni kontaktın və ya müxtəlif tip
mikrokristallik dənələri olan qarışıq kontaktın müxtəlif tip mərkəzlərinin
iştirakilə gedən proseslər üçün doğrudur. Üçüncü mexanizm isə daha
qarışıq sistemlər üçün mümkündür. Göstərdiyımiz kimi, mayedə
diffuziyanın çox yavaş getməsinə baxmayaraq, həcmə çıxma maye
fazada gedən katalitik reaksiyalar üçün doğrudur.
Bağlılığın xüsusi mexanizmləri. Xüsusi mexanizmlərdən ilk
növbədə keçirici elektronların iştirakilə gedən bağlılığı nəzərdən keçirək.
Sadə şəkildə bu tip mexanizm H2O2-nin parçalanması reaksiyası üçün
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artıq göstərilmişdir. Akseptor tipli katalitik mərkəzlərdə oksidləşmə
mərhələsi elektronun itməsi ilə və H+ və O2- nin əmələ gəlməsi ilə gedir.
Donor xarakterli mərkəzlərdə reduksiya gedir: elektronlar peroksidə
keçərək onu 2OH- ionuna çevirirlər. İonların hidratasiyası ilə proses
asanlaşır. Onun fasiləsizliyi yarımkeçirici mərkəzlərində elektron
axınının akseptordan donora doğru hərəkəti ilə əldə olunur. Buna oxşar
mexanizm üzrə hidrogen peroksidin başqa maddələrlə reduksiya və
oksidləşmə reaksiyaları gedir. Əlavə bağlılıq imkanı həcmdə zəncirvari
reaksiyaların uzanması mərhələsində neytral və yüklənmiş radikalların
(HO2, O2-, OH) əmələ gəlməsi hesabına yaranır. Az və çox az aktivliyi
olan katalizatorlarda həcmi zəncirlər özünü biruzə verir.
İkinci spesifık tip bağlılıqlar daşıyıcıların, xüsusi yayıcıların
iştirakilə meydana gəlir. CO-nun homogen oksidləşməsində və
olefinlərin hidropolimerləşməsində hidrogenin rolu, mürəkkəb
biokatalizdə,
xüsusən
fotosintez
prosesində
adenozinvə
nukleotidfosfatların rolu bundan ibarətdir. Əsasən katalitik və ya ilk
fotosintez proseslərinin enerjisi fosfat rabitələrində yığılır; bu rabitələrə
görə katalitik hidroliz enerjinin ayrılmasına səbəb olur və o bağlı sintez
prosesləri üçün istifadə olunur. Bu halda bizim iki tip bağlılığımız olur:
məkan və zamanda hər hansı bir parçalanma verən dolayı bağlılıq və
ikincisi, daha birbaşa bağlılıq. Birbaşa bağlılıqda adi kimyəvi
mexanizmlər təmiz elektron mexanizminə uyğun gəlir və bütün kompleks
prosesləri üçün bir neçə fermentlər və kofermentlərdən ibarət olan
sistemlərin iştirakı tələb olunur.
10.132 Katalizatorların seçilməsi və «quraşdırılması»
Bu bir həqiqətdir ki, adi katalizdə sadə katalizatorlara nisbətən
əksər hallarda əsasən qarışıq katalizatorların istifadə olunmasının və
daşıyıcıların tətbiq olunmasının vacibliyi müəyyən maddənin alınması
üçün tələb olunan prosesin gizli bağlılığının təmin edilməsi ilə
əlaqədardır. Bu vaxta qədər katalizatorların seçilməsi zamanı bu nəzərə
alınmırdı və mənim işlərimdə, eləcə də, mürəkkəb katalizatorların
təsnifatında bu göstərilməmişdir. Yuxarıda göstərilən mexanizmlərdən
aydın olur ki, effektli bağlılıq əldə etmək üçün mürəkkəb katalitik sistem
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tələb olunur. Bu vaxta qədər onu empirik yol ilə tapırdılar. Bu cür
sistemlərin şüurlu seçilməsi və «quraşdırılması»-nəzəriyyənin əsas
məsələlərindən biri olmalıdır. Mexanizmləri öyrənən zaman bu
istiqamətlərdən biri artıq aydındır, bu da bir kontaktda və ya onun
kombinasiyasında verilmiş tip bağlılıq prosesini aparmaq üçün tələb
olunan funksiyaların cəmləşməsidir.
Bəzi hallarda «quraşdırma» üçün müxtəlif sülb cisimlərin
oksidləşmə reduksiya və turşuluq aktivliyi, onların donor-akseptor
xassəsi radikallar əmələ gətirməsi və molekulları ionlaşdırması və s.
barədə olan dəlillər kifayətdir. Bu zaman əksər hallarda «aktivatora və
aktiv formaya oxşar» prinsipi istifadə olunur. Həqiqətən, normal
molekullarla reaksiyalarda cütləşməmiş elektronlu və ya sərbəst orbiti
olan katalizatorun radikal mərkəzləri asanlıqla radikallar əmələ gətirirlər.
Sərbəst müsbət ionlar neytral molekul ilə reaksiyaya girərək yeni müsbət
ionlar yaradırlar və s. Bu prinsip morfoloji katalizin bir sıra variantlarında
tətbiq oluna bilər. Digər aktivləşmə mexanizmi də mövcuddur ki, bu
halda oxşarlıq prinsipləri qorunub saxlanılmır.
Katalizatoru seçdikdə bizim tərəfimizdən baxılmamış digər
bağlılıq mexanizmlərini, xüsusən də hər iki bağlılıq prosesində iştirak
edən molekullardan və katalizatorların aktiv mərkəzlərindən ibarət olan
ümumi mürəkkəb komplekslərin (adi və keçid) əmələ gəlməsi nəticəsində
yaranan bağlılıqları nəzərdən keçirmək lazımdır.
10.14. Katalizdə bağlılıq
Primitiv formada katalizdə bağlılıq universaldır, çünki, hər hansı
bir sadə və mürəkkəb kataliz üçün müəyyən ardıcıllıqla çoxdəfəli təkrar
olunma onun mərhələləri üçün vacibdir. Amma bağlılıq haqqında
danışdıqda müxtəlif mərhələlərin və reaksiyaların mürəkkəb
uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Reaksiyanın bağlılığı gizli və açıq ola
bilər. Adi katalizdə mürəkkəb reaksiyalar arasında hər birinci bağlılıq
üstünlük təşkil edir. Bu onun nəticəsidir ki, bağlılıq hələ lazımi dərəcədə
yaxşı öyrənilməmişdir, bu da müasir katalizin zəif yerlərindən biridir.
Biokatalizdə əksinə, çoxlu miqdarda əsas və maraqlı açıq bağlılıqlar
müəyyən olunmuş və tədqiq olunmuşdur. İkinci təsnifetmə əlaməti -
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bağlılığın faza xarakteridir: bağlılıq mərhələləri (reaksiyaları) tamamilə
və ya əsasən müəyyən bir faza şəraitində gedir, amma bəzi hallarda
müxtəlif fazalarda gedən mərhələlər və proseslər bir-birinə bağlanır.
Nəhayət, bağlılığın formasını onun mexanizmi ilə müəyyən etmək olar
(cədvəl 10.3).
Cədvəl 10.3
Bağlılıq reaksiyalarının növləri
Kriteriya
Aydın ifadə
olunan

Bağlılığın növü
Aydın və ya gizli

Faza xarakteri

Eyni fazada və ya müxtəlif
faza şəraitində gedən
mərhələlərin (reaksiyaların)
bağlılıqları

Bağlılıq
reaksiyalarının
mürəkkəblik
dərəcəsi

Vahid bir prosesin
mərhələlərinin bağlılığı.
Müxtəlif proseslərin
bağlılığı. Bir tsikl prosesin
bağlılığı.

Bağlılığın
mexanizmləri

Umumi koordinasiyon
birləşmələr və ya ümumi
dissosiasiya məhsulları
vasitəsilə assosiativlik.
Hərəkətdə olan hissəcikləryayıcılar vasitəsilə:
elektronlar, hidrogen
atomları və s.
Matris strukturların köməyi
ilə.

Qeyd

Məsələn, tamamilə
sülb cismin səthində
və yaxud bir hissəsi
səthdə və bir hissəsi
qaz və ya maye
fazada.
Yalnız biokatalizdə
məlum olan iri
tsikllərin bağlılığı.

Bağlılıq
mexanizmlərinin
növləri bununla
tükənmir.
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Mürəkkəb reaksiyaların mexanizmini təhlil etdikdə gizli bağlılıq
nümunələrinə əvvəllər rast gəlmişdik. Xüsusən, Zelinskinin dönməyən
katalizi zamanı tsiklenlərdə hidrogenin disproporsiya reaksiyalarına rast
gəlmişdik. Tsiklen molekulundan qopma nəticəsində səthdə görünən
hərəkət edən hidrogen atomunun köməyi ilə əmələ gələn uyğun bağlılıqhidrogen atomunun bağlılıqda iştirak etməsini göstərən çoxlu hallardan
biridir.
S.V.Lebedev reaksiyası üzrə etanoldan butadienin alınması
reaksiyasında müxtəlif tip mərhələlərin bağlılığı daha mürəkkəb xarakter
alır. Qeyd olunmuşdur ki, formal olaraq bu proses aşağıdakı sadə tənlik
şəklində yazılır:

2C2 H5OH  C4 H6  2H 2O  H 2
və aşağıdakı aydın mərhələləri özündə əks etdirir:

1)

C2 H 5OH  CH 3  CHO  H 2

2)

2CH 3CHO  CH 3  CHOHCH 2CHO

3)

CH 3CHOHCH 2CHO  CH 3CH  CHCHO  H 2O

4)

CH 3CH  CHCHO  C2 H 5OH 
 CH 3  CH  CH  CH 2OH  CH 3CHO

5)

CH 3  CH  CH  CH 2OH  CH 2  CH  CH  CH 2  H 2O

Bizim tərəfımizdən 14C-ün nəzərə çarpan izotop dəyişməsinə
görə aşkar olunmuş hidrogenin böyük sürətlə etanol və asetaldehid
arasında dönən paylanmasını yuxarıdakı reaksiyalara əlavə edək:

6 ) CH 3CH 2OH  CH 314CHO

CH 314CH 2OH  CH 3CHO

Bu proses sxemdə göstərilmiş 4) mərhələsinin real olduğunu
sübut edir.
Bu sxemdə xaraktercə mübahisəli olan xemosorbsiya
mərhələləri və bir sıra ehtimal olunan davamlı olmayan aralıq maddələr
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göstərilməmişdir. Buna baxmayaraq, sxemdən bir sıra müxtəlif tipli
mərhələlərdə uyğunluğun və bağlılığın vacib olması aydın görünürdehidrogenləşmə və dehidratasiya iki molekul asetaldehidin
butiloksialdehid molekulunda birləşməsi və s. Bu, tərkibində
dehidratasiya üçün turşu mərkəzləri, dehidrogenləşmə və hidrogenləşmə
kimi reaksiyaların aparılması üçün isə oksidləşmə- reduksiya mərkəzləri
olan polifunksional katalizatorlar tələb edir. Həqiqətən də, bu reaksiyanın
aparılması üçün A12O3 və ZnO-dan ibarət olan qarışıq katalizatordan
istifadə olunur.
İki reaksiyanın aydın bağlılığına misal kimi propilenin
ammonyakla qarışığının oksidləşməsindən akrilonitrilin alınması
reaksiyasını göstərə bilərik:

C3 H6  NH3  1,5O2  CH 2  CH  CN  3H 2O
Propilensiz metallik və oksid kontaktların iştirakilə ammonyakın
oksidləşməsi azot oksidlərinin, bəzən də molekulyar azotun əmələ
gəlməsi ilə nəticələnir. N2 və ya NO, NO2-nin propilen ilə akrilonitrilə
natamam oksidləşmə reaksiyası gedişində hər hansı bir aralıq maddə
əmələ gətirməsini gözləmək çox çətindir. Daha real reaksiyaların
aşağıdakı sxemlərindən biri ola bilər, bu da prosesin katalizatoru və
propilenin akroleinə oksidləşməsinin katalizatorları arasındakı oxşarlığa
əsaslanır:
1) propilen akroleinə çevrilir və sonuncu adsorbsiya olunmuş
və ya qaz şəkilli ammonyak ilə reaksiyaya girərək
akrilonitrilə çevrilir;
1a) bu reaksiya akroleinə xemosorbsiya olunmuş NH2 və ya NHın təsiri ilə gedir;
2) uyğun aktiv oksidlər üzərində propilenin akrilonitrilə
çevrilməsi reaksiyasında aralıq maddə sayılan simmetrik
allil radikallarının CH2 - CH -CH, əmələ gəlməsi və NH2 və
NH-a təsir göstərərək CH2=CH-C əmələ gəlməsi. Bu allil
forma xemosorbsiya olunmuş O atomu ilə və ya qəfəsin O2
ionu ilə oksidləşərək akrilonitril və suya çevrilir.
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Göstərilmiş misalda az və ya çox mürəkkəb olan prosesin
mərhələləri bağlılıq təşkil edir ki, bunun da nəticəsində eyni bir maddənin
və ya iki müxtəlif maddənin bir neçə molekulundan müəyyən bir
maddənin (butadien, akrilonitril və s.) əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Amma, az əhəmiyyətli olmayan başqa tip bağlılıq da mövcud ola bilər ki,
onun nəticəsində bir maddənin katalitik çevrilməsi, başqa maddənin
reaksiyasının sürətlənməsinə səbəb olur. Bu cür bağlılığa misal olaraq
etilenin üzərinə asetaldehidin əlavə olunması ilə onun oksidləşməsi
reaksiyasının sürətlənməsini göstərmək olar. Bu hadisəyə yaxın
sokatalizatorların və ya ümumi şəkildə katalitik reaksiyalara qeyristexiometrik əlavəedicilərin təsirini göstərmək olar. Çoxlu üzvi
reaksiyalar üçün molekulyar hidrogen özünəməxsus sokatalizator rolunu
oynayır. Xüsusən, o, çoxlu sayda karbohidrogenlərin izomerləşməsi,
heterogen-katalitik reaksiyalarının məsələn, tsiklan törəmələrinin sistrans- izomerləşməsi reaksiyalarının sürətlənməsinə gətirib çıxarır.
Məsələn, ikili əvəz olunmuş tsiklopentanın və tsiklobutanın sis-, transizomerləşməsini göstərmək olar. Müəyyən katalizatorlar üzərində aşağı
temperaturda hidrogensiz bu reaksiya praktiki olaraq getmir.
İzomerləşmə üçün əlavə olunmuş hidrogen reaksiyada iştirak
etmir, amma reaksiyanı oyadaraq prosesin kəskin surətdə sürətlənməsinə
səbəb olur. Kifayət dərəcədə dəlillərə əsaslanaraq hesab edilir ki, bu
effekt hidrogenin tsiklə birləşməsi və ayrılması ilə əlaqədardır. Tam
doymuş tsiklanlarda bu proses normal kovalent rabitələrin əmələ gəlməsi
ilə əlaqədar ola bilməz. Bu, endotermiki koordinasion qarşılıqlı təsirin
hər hansı bir tipidir.
Adsorbsiya olunmuş H-atomunun reaksiyaya izomerləşmə
təsirinin mexanizminin sxemini nəzərdən keçirək (K-katalizatordur):
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İzomerləşmə zamanı müşahidə olunan izotop deyterium
übadiləyə əsasən belə bir sıra digər sistemlər üçün də izomerləşmə
prosesi müəyyən edilmişdir.
Bu cür bağlılıq ola bilsin ki, olefinlərin hidropolimerləşməsi
reaksiyalarında yad qazların «qeyri əlavəedicilərin» təsirinin əsasını
təşkil edir. Bu əlavəedicilərin (O2,CO) iştirakilə reaksiya daha çox
sürətlənir və daha böyük karbohidrogen molekullarının əmələ gəlmə
temperaturu aşağı düşür. Uyğun şərait seçilərsə, əlavəedicinin sərfi çox
az ola bilər. Bu, radioaktiv karbon ilə nişanlanmış CO əlavə etməklə
reaksiya məhsullarında l4C-ün müəyyən edilməsi vasitəsilə
göstərilmişdir. Bu halda O2 və CO-nun təsiri təkcə sadə sürətlənməyə
gətirib çıxarmır və prosesin özü isə böyük çətinliklə hidropolimerləşmə
və ya hidrokondensləşmə adlandırıla bilər. Maddələrin molekulyar
tərkibinin analizinin nəticələri bunun əksini göstərir. Tərkibində C
atomlarının sayı ilk olefın molekulunda (etilen, propilen, butilen) olan
atomların sayının sadə hasili qədər olan molekulların sayı, monomer
molekullarında onların sayı ilə bu cür nisbətdə olmayan karbon
atomlarına malik molekulların sayından çox az fərqlənirlər. Bu dəlillər
prosesin zəncirvari-radikal xarakteri daşıdığını göstərir. Bu cür
mexanizmin oxşar qohum proses kimi alkanların CO və H2-dən FişerTropş reaksiyası üzrə sintezi öyrənilərkən alınan nəticələri göstərmək
olar. Sistemə az miqdarda bir sıra maddələr-olefinlər, spirtlər, keten və s.
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əlavə etdikdə bu əlavəedicilər əmələ gələn karbohidrogenin tərkibinə
daxil olurlar. Radioaktiv karbon ilə nişanlanmış əlavəedici istifadə
olunduqda, sintez məhsullarında radioaktivliyin olması bunu çox yaxşı
sübut edir. Az miqdarda radioaktiv əlavəedicilərin əlavə olunması zamanı
molekul çəkisinin artması ilə xüsusi radioaktivliyin aşağı düşməsi,
molyar radioaktivliyin isə sabit qalması müşahidə olunur. Bu, ilk dəfə
spirtlər əlavə olunduqda müşahidə olunmuşdur. Olefinlər əlavə etdikdə
də bu cür hadisə müşahidə olunur. Xüsusən keten radioaktivliyin bu cür
paylanmasında güclü təsir göstərir. Bu faktorlar zəncirvari radikalreaksiyası ilə bağlı olan prosesin əlaveəedicilər iştirakilə inisiasiyasını
(oyanmasını) və alkan molekullarının əmələ gəlməsini göstərir.
Əlavəedici zəncirin yaranması üçün inisiator kimi istifadə olunur və buna
görə də, adətən, karbon atomlarının sayı müxtəlif olan molekullar üçün
onun miqdarı eyni olur. Nişanlanmış əlavəedicilərin qatılığı artdıqda, bu
qanunauyğunluq itir, çünki onların zəncirin uzanması mərhələsində
iştirak etməsi ehtimalı artır və nə qədər zəncirin uzunluğu böyük olsa, bu
ehtimal bir o qədər çox olur. Misal kimi, Co/ThO2 katalizatoru üzərində
nişanlanmış olefinlər iştirakilə reaksiyanın inisiasiyasını göstərmək olar.
Çox maraqlıdır ki, olefinlər Fişer-Tropş prosesində CO+H2-reaksiyasının
dəm qazı isə olefinlərin hidropolimerləşmə reaksiyasının sürətlənməsinə
səbəb olur. Göstərilən misal təkcə polimerləşmədə yox, həm də kimyası
daha mürəkkəb olan reaksiyalarda heterogen zəncirvari reaksiyaların
mövcudluğunu göstərir.
Müxtəlif fazalar şəraitində gedən və təkcə bu prosesin
bağlılığıyla yox, həm də, onun zəncirvari xarakteri ilə xarakterizə olunan
mərhələlərin bağlılığına misal olaraq alkilaromatik karbohidrogenlərin,
tsiklenlərin və başqa üzvi birləşmələrin maye fazada oksidləşmə
reaksiyalarını göstərmək olar. Son vaxtların işləri göstərdiyi kimi, bu
proseslər ancaq sülb katalizatorların (üzvi və qeyri-üzvi katalizatorlar)
iştirakilə və ya kvazihomogen reaksiyalar gedən qabın səthinin gizli
iştirakı ilə gedə bilər. Sonuncu halda reaksiya gedən qabın səthindən
başqa, həm də, reaksiya gedən qabın divarından qoparılan, mayedə
asılmış şəkildə olan hissəciklər prosesdə iştirak edə bilərlər. Katalizator
iştirak edən halda reaksiya induksiya vaxtı olmadan və ya çox qısa
induksiya vaxtı olan halda başlanır və reaksiyanı hidroperoksid əmələ
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gələn mərhələdə saxlamaq olar. Bir növ sülb katalizatorlar reaksiyanın
getməsinə, digərləri isə həcmdə inkişaf edən zənciri qıraraq reaksiyanın
dayandırılmasına səbəb olur. Bu cür hadisələrin üst-üstə düşməsi bir sıra
qeyri-adi və özünəməxsus kinetik effektlərin yaranmasına səbəb olur.
Prosesin həcmi hissəsi, yəni, hidroperoksidlərdən başlayaraq bir sıra
oksidləşmə reaksiya məhsulları əmələ gələnə qədər gedən proseslər
Emmanuel və onun tələbələri tərəfindən dərin öyrənilmişdir. Zəncirvari
proseslərdə HO2, RO2 və R radikallarının iştirakı çox böyük dəqiqliklə
göstərilmiş çoxlu xüsusi reaksiyalar və onlara ingibitorların və başqa
faktorların təsiri dəqiqləşdirilmişdir. Karbohidrogenlərin homogen
oksidləşmə reaksiyalarının ardıcıl mərhələlərini göstərək:
Zəncirin yaranması:

2RH  O2  2R  H 2O2

RH  O2  R  HO2
əsas zəncirin inkişafı:
1 ) R  O2  RO2
2 )RO2  RH  ROOH  R

zəncirin şaxələnməsi:

3 )ROOH  RO  O H
zəncirin davamı:

4 )RO  RH  R  ROH , 41 ) O H  RH  R  H 2O
zəncirin davamı
yaranması:

reaksiyası,

yeni

reaksiya

məhsullarının
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5 )RO2  RCOH  RO
Əlavə olunmuş katalizator, məsələn, aktivləşmiş kömür ikili
təsir göstərir -həm reaksiyanın oyanmasına və həm də, zəncirin
qırılmasına səbəb olur. Bu katalizatorun miqdarı dəyişmədiyi halda maye
kumolun həcminin artması zamanı reaksiyanın paradoksal sürətlənməsinə
səbəb olur. Bu zaman kömür qarışdırmaqla asılı vəziyyətdə saxlanılır.
Həcmi sabit olan, oksidləşdirilən karbohidrogenə əlavə olunan
katalizatorun miqdarının artması ilə oksidləşmə reaksiyasının sürəti
paradoksal olaraq o qədər də azalır. Aktiv «külü olan» kömür həcmə RO2
və R radikalları göndərməklə prosesin homogen hissəsinin oyanmasına
və həm də inkişaf edən reaksiyanın tormozlanmasına gətirib çıxaran
əlavə reaksiyalara səbəb olur. MnO və başqa oksidlər oksidləşməni ancaq
sürətləndirirlər.
Homogen ingibitorların əlavə olunması reaksiyanı həmin
ingibitorun miqdarına proporsional olan və onun sərfi üçün lazım olan
vaxt müddətinə müvəqqəti olaraq dayandırır.
Prosesin kinetikası və oksigen və kumolun aktiv kömürün
elektron paramaqnit rezonansının spektrinə təsir xarakteri bizə əsas verir
ki, kömürün katalitik təsirinin aşağıdakı mexanizmini təsəvvür edək.
Kumol kömürün keçid metallarının ionları olan kül mərkəzlərində
xemosorbsiya olunur və nəticədə aromatik həlqəsi olan xemosorbsiya
olunmuş π-kompleksini əmələ gətirir. Bu, izopropil radikalının üçlü
atomunun C-H rabitəsini zəiflədir və ya R (xem) və H (xem)-a
dissosiasiyasına səbəb olur. Xemosorbsiya olunmuş C6H6C(CH3)2
radikalı xemosorbsiya olunmuş oksigenlə birləşərək yeni radikal
C6H5C(CH3)2OO verir (sxem. 4-ün 1) və 2) mərh. bax). Əvvəlcədən
desorbsiya prosesi getdikdən sonra və ya mübadilə reaksiyasına görə
zənciri qapayır:

RO2  xem  RH  RO2 H  xem   R
RO2H(xem)-ın RO2 və H (xem)-a və ya O2H(xem) və R-ə
parçalanması da mümkündür. Zəncirin səthdə qırılması keçid elementləri
olmayan (çox güman ki, külsüz kömür) mərkəzlərdə baş verir.
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10.14. Morfoloji katalizatorların seçilməsi
Heterogen katalizdə ilk dəfə olaraq, morfoloji katalizi izah
etməyə çalışan S.Z.Roqinskiy olmuşdur. Sonralar isə katalizin gələcəyi
olan bölməyə az fıkir verilmişdir. İndi bir çox proseslərdə morfoloji
katalizatorlar nisbətən alçaq temperaturda yüksək seçiciliklə geniş
istifadə edilir.
Adi katalizdə katalizatorun morfoloji funksiyasını həyata
keçirmə mexanizmi əsasən asimmetrik sintezə həsr olunmuş problemlər
üzərində öyrənilmişdir. Biokatalizdə bu sual dəqiq tədqiq olunmuşdur.
Çünki biologiyada hüceyrə daxili sintez və çoxalmada fərdi zülalların
dəqiqliklə təkrarı problemi əsas rol oynayır.
Burada matris prinsipi əsas maraq doğurur ki, buna əsasən də
müəyyən quruluşlar, məsələn, dezoksiribonuklein turşularının ikili
spirallarının sərbəst saplaqları əlavə saplağın sintezi üçün kimyəvi matris
rolu oynayır və ayrılmış çatışmayan saplaqların «izini» qoruyub saxlayır.
Matris prinsipi həndəsi oxşarlıq və uyğunluq prinsipinə yaxındır və daha
mürəkkəb biomolekulun sintezində istifadə olunur. Asimmetrik sintezdə
matris xarakter reaksiyaya girən sistemin heç olmasa, bir komponentinin
(reagent, katalizator, həlledici) fəza asimmetriyasının mövcudluğu ilə
əlaqədardır. Bununla əlaqədar olaraq propilen oksidinin optiki fəal
polimerlərinin sintezinin nəticələri böyük maraq oyadır. Bu cür
poilmerləri adi qeyri-optik kontaktlar üzərində optiki fəal monomer
oksidlərindən və optiki fəal kontaktlarda asimmetrik izomerlərin rasemik
qarışığından almaq olar. Bir çox fermentativ proseslər üçün, xüsusən də
Oqstonun gizli izotop asimmetriyası effektinin özünü büruzə verdiyi
bütün hallarda istifadə olunan katalizatorun aktiv mərkəzlərində
substratın üç nöqtəli adsorbsiyasının modeli bununla əlaqədardır.
Biosintezdə hər bir mərhələdə tərpənməz matrislərin və matris
daşıyıcılarının (məlumat vericisi nuklein turşusu, hormonların və s.)
istifadə olunması ilə ciddi morfoloji nəzarət hökm sürür. Adi katalizdə
morfoloji effektlərin bir hissəsi başqa xarakter daşıyır. Bu, heç olmazsa,
bəzi hallarda homogen katalizatorlarda xüsusən, kompleks ionlarda və ya
müxtəlif strukturlu heterogen katalizatorlarda mürəkkəb, daimi
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strukturların katalitik yolla əmələ gəlməsindən irəli gəlir. Buna misal
olaraq, Tsikler katalizatorunu, xromoksid katalizatorlarını və bəzi
metallik kontaktları göstərmək olar. Əgər proses məhlulda gedirsə,
morfoloji təsiri həlledici göstərə bilər. Bu zaman həlledici, hərəkətedici
matris və eləcə də faza kimi istifadə olunur ki, bu fazada daima böyük
olmayan kvazikristallik sahələr yaranır və yaxın tərtib mövcud olur. Bu
cür effektin və monomerin ilk molekullarının qrup üzrə qabaqcadan
qaydaya salınmasının vacibliyi kristallik monomerlərin effektiv katalitik
polimerləşməsinin mövcud olması və kristalın xarici formasının əksər
hallarda qorunub saxlanması ilə müəyyən olunur. Bu hər hansı əsas ilkin
polimerləşmə prosesləri üzrə monomerləri aktivləşdirən mərkəzlərin
mövcud olduğu halda oxşar mikrostrukturlu maddələrin mayalarının
avtokatalitik təsirinin mümkünlüyü haqda düşünməyə imkan verir.
Klassik katalitik sintezdə çox nadir hallarda reaksiya məhsulunun
quruluşunu idarə etmək mümkündür. Polimerlərin morfoloji sintezi
əsasən metalüzvi və mürəkkəb oksid katalizatorlar üzərində aparılır.
Mürəkkəb katalitik reaksiyalarda katalizatorun reaksiyanı
sürətləndirmə, seçiciliyi idarəetmə və morfoloji funksiyaları əvvəlcədən
əlaqələndirilməli və razılaşdırılmalıdır. Katalizatorun funksiyaları nə
qədər mürəkkəb və prosesin idarə edilməsinə tələbat nə qədər ciddi
olursa, reaksiyanın sürətlənməsinin lokal aktı ilə çox səmərə əldə etmək
ehtimalı bir o qədər azalır. Bu baxımdan müxtəlif mərkəzlərin
məcmusundan ibarət olan xüsusi quruluşlu mürəkkəb sistemlər daha çox
əhəmiyyət kəsb edirlər.
Təsadüfı deyildir ki, canlı orqanizmin fermentlərinin çox hissəsi
məhz hüceyrənin sıx orqanellərində cəmləşmişlər. Zülalların hüceyrə
səviyyəsində sintezi mərkəzi sayılan bu ribosom özündə çoxsaylı
fermentləri, kofermentləri və digər bioloji aktiv maddələri cəmləşdirən
mürəkkəb katalitik sistemdir.
Morfoloji katalizatorların sintezi və seçilməsinin elmi
əsaslandırılması klassik katalizdə çox az öyrənilmişdir. Son zamanlar bu
istiqamətdə bir sıra elmi işlər aparılmış, elmi və praktiki əhəmiyyətli
katalizatorlar sintez olunmuşdur.
Katalizin bu bölməsi fermentativ kataliz və üzvi katalizatorlar
ilə müqayisə olunur. Bununla yanaşı katalizdə «yaddaş effekti» anlayışını
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da nəzərə almaq lazımdır. Bunların hamısının morfoloji katalizdə ətraflı
öyrənilməsi daha məqsədəuyğun olardı.
Bir çox katalitik proseslər üçün (ammonoliz, olefinlərin seçici
oksidləşməsi, oksigenli dehidrogenləşmə və s.) katalizatorlar bir qayda
olaraq çoxkomponentli olur və stasionar hala qədər çox vaxt tələb olunur.
Bu vaxt 30 dəqiqədən bəzi hallarda 48 saata qədər ola bilər. Bu onunla
izah olunur ki, katalitik prosesdə katalizatorun səthində üzvi örtük
yaranıb tamamlandıqdan sonra özü həmin proses üçün katalizator olur.
İlk katalizator kimyəvi prosesdə iştirak edəcək yeni katalizatoru yaradır.
Bu halda katalizatorun səthində aktiv mərkəzlərin formalaşması üçün
reaksiya mühiti ilə yanaşı zaman da lazımdır. Katalizatorun səthində
üzvü örtük yarandıqdan sonra, yəni stasionar hal yarandıqdan sonra
kimyəvi reaksiyanın sürəti artmış olur.
Belə üzvi katalizatorlara misal olaraq polinaftaxinon üzərində
etilbenzolun stirola çevrilməsini göstərmək olar. Bu proses oksid
katalizatoru üzərində yüksək temperaturda getdiyi halda polinaftaxinon
üzərində nisbətən aşağı temperaturda və yüksək seçiciliklə aparılır. Bəzi
oksidlər (A12O3, SnMoO və s.) üzərində də kimyəvi reaksiya nəticəsində
üzvi örtüklərin yaranması müşahidə olunmuşdur və bunlar katalizator
rolunu oynayırlar.
Beləliklə, verilmiş xassələrə uyğun gələn katalitik sistemlərin
sintezi və konstruksiya olunması yaxın gələcəyin ən vacib problemləridir.
10.15. Katalizatorların hazırlanmasının əsas
mərhələləri və üsuları
10.15.1. Dispers sistemlərin hazırlanmasına yanaşmalar
Kolloid kimyadan məlumdur ki, bütün yüksək disperslikli
sistemlərin sintezi prinsipcə iki əsas üsulla həyata keçirilə bilər:
kondensləşmə və ya dispersləşmə.
Kondensləşmə dedikdə, molekul, atom və ya ionların
aqreqatlara assosiasiyası nəticəsində homogendən heterogen dispers
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sistemlərin əmələ gəlməsi başa düşülür. Kondensləşmə üsulu ilə dispers
bərk maddələr həm maye, həm də, qaz fazadan alına bilər.
Dispersləşmə – makroskopik fazaların bəzi hallarda kolloid
hissəciklərin ölçülərinə çatan mikroskopik ölçülərə qədər xırdalanması və
ya doğranmasıdır. Dispersləşmə həyata keçirilə bilər:
 bərk maddəyə mexaniki təsir yolu ilə;
 faza çevrilmələri nəticəsində;
 məsaməsiz materiala kimyəvi və ya termiki təsir yolu ilə onun bir
hissəsinin ayrılması yolu ilə.
Katalizatorların həm ənənəvi, həm də, yeni hazırlanma üsulları
bu iki yanaşmanın istifadəsinə əsaslanmışdır, onların intensiv inkişafı son
10-15 ildə müşahidə edilmişdir. Burada hazırlanmanın elmi əsaslarının
inkişafında müasir nanotexnologiyanın rolu barədə danışmaq
məqsədəuyğundur. “Nano”, “nanohissəciklər”, “nanomateriallar”,
“nanokristallitlər”, “nanostrukturlar”, “nanotexnologiya” və s. sözönü ilə
terminlər materialşünaslar və kimyaçıların gündəlik həyatına geniş daxil
olmuşdur, belə ki, kiçik ölçülü hissəciklər sahəsində unikal xassələrə
malik materiallar alınmışdır. Lakin son illərdə bu termin artıq sistemsiz
istifadə olunmağa başlanmışdır. Katalizatorların hazırlanması barədə elm
də bundan geri qalmadı. Halbuki bu problemə tarixi planda nəzər
yetirsək, onda yarım əsr bundan əvvəl tədqiqatçılar katalizatorların xüsusi
səthini müəyyən etməyə başladıqda aydın olmuşdur ki, katalizatorun
maksimal müşahidə edilən aktivliyinin əldə edilməsi üçün aktiv
komponentin kifayət qədər xırda hissəciklərini almaq lazımdır. Həqiqətən
də, sənaye katalizatorlarının əhəmiyyətli hissəsi üçün aktiv komponentin
ölçüləri 1-5 nm-dən (hopdurulmuş metallik və ya oksid sistemlər) 5-50
nm-ə qədər (kütləvi oksid sistemlər) olur. Lakin Q.B.Sergeyevin
monoqrafiyasında ümumiləşdirilmiş yuxarıda sadalanan terminlərin ciddi
təyinləri bizi cəlb edir [8]. Bu təsəvvürlərə əsasən, nanokimya sahəsində
tədqiqatların məqsədi hissəciklərin ölçüləri və onun reaksiya qabiliyyəti
arasında əlaqənin müəyyən edilməsi hesab edilir. Qeyd etmək lazımdır
ki, belə əlaqə spesifik və ya qeyri-müntəzəm olmalıdır. Məsələn, metal
nanohissəcikləri üçün iki tip ölçü effektini ayırmaq qəbul edilmişdir. Biri
– hissəciklərin səth, həcm və kimyəvi xassələrində sepsifik
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dəyişikliklərlə əlaqədar şəxsi və ya daxili. Digəri – daxili effekt ilə bağlı
olmayan, xarici qüvvənin təsirinə ölçü-asılı cavab hesab edilən daxili.
10.15.2. Katalizatorların hazırlanmasının ənənəvi üsulları
İlkin maddələrin hazırlanması mərhələsindən müəyyən forma və
ölçülü əmtəə məhsulun alınması əməliyatına qədər katalizator
hazırlanması çoxmərhələli prosesdir. Katalizatorların hazırlanması
zamanı mərhələlər, üsullar və hazırlanma mərhələləri kimi anlayışlara
əsaslanılır.
Bütün katalizatorların hazırlanma prosesini şərti olaraq üç əsas
mərhələyə ayırmaq olar:
Mərhələ 1 – müəyyən kriteriyalar üzrə ilkin maddənin
seçilməsi, çökdürmə və ya hopdurma üsulu üçün məhlul və zolun
hazırlanması, mexaniki qarışdırma üsulu üçün duzların, oksidlərin,
hidroksidlərin doğranması və s. daxildir.
Mərhələ 2 – müxtəlif üsullarla aktiv komponentin alınması
daxildir. Bu, katalizator hazırlanması zamanı mühüm mərhələdir.
Mərhələ 3 – katalizatorun əmtəə məhsuluna emalından ibarətdir
və katalizatora müəyyən forma, ölçü və mexaniki möhkəmliyin
verilməsinə əsaslanır, bunun üçün müxtəlif formalaşdırma üsullarından
istifadə edilir.
Hazırlanmanın hər bir mərhələsi çərçivəsində bir və ya bir neçə
ardıcıl mərhələdə həyata keçirilə bilər.
Baxmayaraq ki, katalizatorların hazırlanması prosesi
çoxmərhələli hesab edilir, onu müxtəlif üsullara bölmək qəbul edilmişdir.
Hazırlanma üsullarına bölünmə mövcud üsula daxil olan və alınan
katalizatorun əsas göstəricilərini müəyyən edən aparıcı mərhələnin adına
əsaslanır.
Nəticədə
bugün
hazırlama
üzrə
mütəxəssislərin
terminologiyasına katalizatorların “ənənəvi” və “yeni” hazırlanma
üsulları anlayışı daxil edilmişdir. Ənənəvi hazırlanma üsullarına adətən
geniş tətbiq tapmış, o cümlədən, katalizator sintezi zamanı sənaye tətbiqi
tapmış üsular aiddir. Ümumilikdə, katalizatorların alınmasının ənənəvi
üsullarını altı əsas qrupa bölmək olar.
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1. Məhlullardan çökdürmə üsulu (və ya çoxkomponentli sistemlər
üçün birgə çökdürmə) – sonradan yuma, qurutma və termiki emal
mərhələləri ilə gel əmələ gəlməsi və ya çöküntülərin alınması
mərhələsi daxildir. Məhlullardan çökdürmə üsullarına toz və
suspenziya
şəklində
dispers
materialların
alınmasının
kondensləşmə üsullarının təsadüfi halı kimi nəzərdən keçirmək
lazımdır.
2. Hopdurma üsulu – məsaməli daşıyıcıya əlavə etmə və onun
səthinə ilkin maddənin – aktiv komponentin bərkidilməsinə
əsaslanan üsullardır. Mövcud üsullar həmçinin kondensləşmə
üsullarına aiddir. Hopdurma həm qaz, həm də maye mühitdən
həyata keçirilə bilər. Lakin sonuncu nisbətən geniş praktiki tətbiq
tapmışdır.
3. Komponentlərin mexaniki qarışdırılmasına əsaslanan üsullar
axınların və zərərli tullantıların olmaması və ya az miqdarına görə
birgə çökdürmə və ya hopdurma üsullarının alternativi kimi
istifadə olunur. Üsulun əsas mərhələsi sonrakı qurutma və
közərdilmə ilə ilkin komponentlərin dispersləşməsi və
homogenləşməsi hesab edilir.
4. İlkin maddələrin termiki parçalanmasında bazalaşan üsullar.
Termiki emal mərhələsi praktiki olaraq bütün hazırlanma
üsullarının mühüm mərhələsi hesab edilir. Bu mərhələnin
hazırlanma üsullarının ayrı qrupuna ayrılması 1-3 üsullarında
analoji mərhələlərindən əhəmiyyətli fərq mövcud olduqda
məqsədəuyğundur.
5. Reagentlərin daha məsaməli və ya məsaməsiz bərk maddələrə
kimyəvi təsiri yolu ilə süngər quruluşlu məsaməli maddələrin
hazırlanması ayrıca qrup üsullarına aid etmək olar: ərintilərin
qələviləşdirilməsi, aktiv karbon alınması zamanı termoliz və s. Bu
üsullar az tətbiq tapmışdır, halubki onların köməyilə çox mühüm
sənaye katalizatorları və adsorbentlər hazırlanır.
6. Oksidləşdirici agentlər olmadıqda və ya onların iştirakı ilə üzvi və
qeyri-üzvi uçucu maddələrin termiki pirolizinə əsaslanan qaz
mühitindən çökdürmə üsulları. Belə ki, karbohidrogenlərin
pirolizi his, texniki karbon, sibunit tipli karbonlu kompozit
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daşıyıcıların alınması üçün istifadə olunur. Buxar fazalı hidroliz
və ya uçucu xloridlərin oksidləşməsi MeCl4 – dispers tozların
SiO2, TiO2 və s. alınması üçün. Metalların, məsələn, nikel
karbonillərin parçalanması ölçüləri 4 nm olan yüksək disperslikli
metallik hissəciklər almağa imkan verir.
10.15.3. Yeni, qeyri-ənənəvi hazırlanma üsulları
Ədəbiyyatdan bizə məlum olan bütün yeni üsulları onları iki
böyük qruplara bölməklə təsnif etmək olar.
I qrup. Mövcud qrup üsulların xarakterik cəhəti ənənəvi
üsullardan əməliyyat və mərhələlərin yeni uyğunluqda və ya texniki
icrada istifadəsi hesab edilir. Belə üsullara aid etmək olar:
 daşıyıcı səthində müxtəlif ionların xemosorbsiya tsikllərinin
müəyyən sayı vasitəsilə ion təbəqələşmə;
 qızdırılmış səthlərdə uçucu metal birləşmələrin pirolizi;
 hidrotermal şəraitlərdə müxtəlif sintez üsulları, məsələn, yeni növ
məsaməli materialların – kermetlərin Al/Al2O3 hazırlanması;
 səthi daşıyıcılarda və s. spirtdə ali turşuların duzlarının kolloid
hissəciklərinin parçalanması.
II qrup. İkinci qrupa katalizatorların hazırlanmasında nisbətən
yeni hesab edilən, eyni zamanda kimyəvi reagentlər, keramika, şüşə,
örtük, tozlar və s. sintezi zamanı geniş tətbiq tapmış müxtəlif dispers
materialların hazırlanması zamanı artıq çoxdan istifadə olunan üsulları
aid edirik. Bütün bu üsulların əsasında ya kondensləşmə üsulu, ya da
dispersləşmə üsulu durur və ona görə də bu üsullar, öz növbəsində, şərti
olaraq iki böyük yarımqrupa bölmək olar: kimyəvi (və ya fiziki-kimyəvi)
və fiziki üsullar.
Kimyəvi və fiziki-kimyəvi üsullar:


Mexanokimyəvi sintez (MKS) – bilavasitə yüksək gərginlikli
xırdalayıcı aparatlarda və ya sonrakı közərtmənin mülayim
temperaturlarında maddələrin sintezi.
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MKS-ə katalizatorların hazırlanmasının yeni üsulu kimi
nəzərdən keçirmək olar, ənənəvi sintez üsulları:
mümkün olmadıqda,
çox yüksək temperatur tələb etdikdə,
digər marşrut üzrə gedir.
 Pekini üsulu – mürəkkəb efir polimer törəmələri üsulu, 30 il
bundan əvvəl keramik tozlar və narın örtüklər hazırlanması üçün
işlənib hazırlanmışdır.
 Sub- və altkritik su sintezi.
 Elektrokimyəvi üsullar:
metalların çökdürülməsi,
qeyri-taraz şəraitlərdə sənaye tezlikli dəyişən cərəyanda sintez,
ion-selektiv membranların istifadəsi ilə elektrokimyəvi
texnologiya.
Fiziki üsullara katalizator hazırlanmasının yeni üsulları kimi
nəzərdən keçirmək olar. Bunlara aiddir:







müxtəlif növ plazmalar,
ultrasəs üsulları (sonokimya),
SYT-şüalanma,
sürtlənmiş elektronlarla şüalanma,
elektron- və ion-şüa üsulları,
metalların sonrakı kondensləşməsi ilə lazer və katod
buxarlanması,
 aktiv oksidlərin alınması ilə ərintilərin mikroqövslü oksidləşməsi.
Son illərdə nanodispersli metal hissəciklərinin hazırlanması
üçün sonradan toz və ya hopdurulmuş şəkildə kondensləşmə ilə
maddələrin katod və ya lazerli buxarlanmasına əsaslanan üsullardan
istifadə edilmişdir. Həmin üsulların ətraflı təsirini xüsusi
monoqrafiyalarda tapmaq olar.
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10.15.4. Katalizatorların formalaşdırılması
Formalaşdırma üsullarını dörd əsas növə ayırmaq olar:
1. Ekstruziya üsulu ilə toz və pastaların formalaşdırılması.
Tozşəkilli kütlə qarışdırılır və ona plastiki xassələr vermək üçün
mexaniki təsirdən istifadə olunur. Sonra kütlə müəyyən ölçü və formalı
filyerdə əzilir. Bəzən təzə formalaşmış dəstələrin xüsusi qurğularda sferik
formalı dənələrə ayrılır.
2. Mayefazalı və ya qazfazalı formalaşdırma.
Mayefazalı formalaşdırma ona əsaslanır ki, qeyri-üzvi gelşəkilli
suspenziya dəlikləri olan filyerdən keçərək damcı şəklində üzvi mayeyə
keçirilir. Qeyri-üzvi damcılar üzvi fazada sferik formalı hissəciklər əmələ
gətirir.
Qazfazalı formalaşdırma, bəzən tozlandırıcı qurutma üsulu
suspenziyanın qaynar reaktorda tozlanmasından ibarətdir ki, bu da çox
kiçik ölçülü sferik hissəciklərin formalaşmasına gətirib çıxarır.
3. Həbləşdirmə üsulu ilə tozların formalaşdırılması.
Əgər maddə digər üsullarla formalaşdırıla bilməzsə, onda bu
üsuldan istifadə ounur. Əvvəlcədən tozşəkilli vəziyyətə qədər üyüdülmüş
material xüsusi maşınlarda həb şəklində möhkəm maddənin əmələ
gəlməsinə qədər emal edilir.
4. Hamarlama üsulu ilə tozların formalaşdırılması.
Mövcud üsul ondan ibarətdir ki, nəmləşdirilmiş tozşəkilli
material barabanda və ya boşqablı dənəvərləşdiricidə fırlanma zamanı
sferik formalı dənələrə hamarlaşdırılır.
10.15.5. Hazırlanma üsullarına qoyulan tələblər
İndi yuxarıda təsvir edilmiş materiallar əsasında biz hazırlanma
üsullarına qoyulan əsas tələbləri formalaşdıra bilərik:
I.
Üsul katalizatorun alınmasını təmin etməlidir:
 verilmiş kimyəvi və faza tərkibli;
 lazımi səth ölçülü və optimal məsaməli struktur ilə;
 yüksək mexaniki möhkəmlikli;
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yüksək termiki stabillikli;
verilmiş forma və dənələrin ölçüləri ilə.
II.
Üsul məhsuldar nəticələr verməlidir.
III.
Üsul mümkün qədər sadə olmalı və mürəkkəb
avadanlıqlar tələb etməməlidir.
IV.
Üsul ətraf mühit üçün zərərsiz olmalıdır.
Oxşar təsəvvürləri hazırlanma üsullarının ekoloji təmizliyi
tələbləri barədə söyləmək olar. Ekoloji təmiz texnologiyanın
yaradılmasının iki yolu mümkündür. Birinci yol turşu və əsas şəklində
aqressiv reagentlərdən istifadə edən nəm mərhələlərin ən aşağı sayı ilə və
çoxlu miqdarda zərərli tullantılar və çirkab suların əmələ gəlməsinə
gətirib çıxaran katalizator alınması üsullarının işlənib hazırlanmasından
ibarətdir. Digər yol həmin zərərli tullantıların utilizasiyası üsullarının
inkişafından ibarət ola bilər. İkinci yol, təbii ki, texnologiyanı və alınan
katalizatorun qiymətini bahalaşdırır.
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Dindən fərqli olaraq, — elmdə heç bir məsələ
inamla qəbul edilmir və eksperimental sübutlarla təsdiq olunmalıdır...
O.V. Krılov

FƏSİL XI
KATALİZATORLARIN TƏDQİQ ÜSULLARI
Katalizatorların tədqiq üsulları kompleks xarakter daşımalıdırlar
ki, onların əsas istismar xassələrinin aydınlaşdırılmasını təmin etmiş
olsun. Əsas istehsal xassələrinə ilk növbədə katalizatorların aktivliyi,
mexaniki möhkəmliyi və istismar zamanı sabitliyi aiddir.
Yekunlaşdırıcı və «başlıca» xarakteristika katalizatorun aktivliyi
sayılır ki, onun da əsas göstəricisi istifadə olunan üsuldan asılı olaraq ilk
maddələrin çevrilmə dərəcəsi, reaksiyanın sürət sabiti və sadəcə olaraq
reaksiyanın sürəti ola bilər (fəsil 2-yə bax).
Katalizatorun xassələrini müəyyən etmək üçün çoxlu sayda
(üsullar mövcuddur. Katalizatorun kimyəvi və faza tərkibinin müəyyən
olunması üçün «yaş» kimyəvi, rentgenofaza analizi, rentgen fotoelektron
spektroskopiya (RFES), elektron və messbayer spektroskopiyası və eləcə
də EPR və NMR üsulları istifadə oluna bilər.
Heterogen katalitik prosesləri apararkən katalizatorların
əlverişlilik və səthin sahəsi kimi xarakteristikaları əsas rol oynayır və
onların müəyyən olunması üçün geniş tədqiqat üsullarından istifadə
etmək imkanları vardır. Bu üsullara misal olaraq kontakt kütlənin
səthinin ümumi sahəsinin ölçülməsi, hopdurulmuş metalın səthinin və
qazın adsorbsiyasına görə məsamələrin həcminin təyini, civəporometriya
üsulu ilə məsamələrin ölçüləri üzrə paylanmasının müəyyən olunması və
s. göstərmək olar.
Kontakt kütlənin mexaniki möhkəmliyinin öyrənilməsi də
hərtərəflidir və hidrodinamiki reaksiya şəraiti ilə müəyyən olunur. Əgər
filtrləşdirici səth vardırsa, onda materialın əzilməyə davamlılığı, əgər
«qaynar qat» vardırsa, onda sürtülüb yeyilmə indeksi müəyyən olunur.
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Bu üsulların siyahısını artırmaq olar, belə ki, indiki dövrdə
kalalizatorların tədqiq olunması üsulları onların işlənib-hazırlanma
üsullarından irəlidə durur.
Katalizatorların stabilliyinin, yəni kontakt kütlənin istismar
vaxtının qiymətləndirilməsi istiqamətində aparılan tədqiqat üsulları çox
az işlənib-hazırlanmışdır. Hal-hazırki dövrdə ya aktivliyin düşməsi xətti
üzrə dəlillərin ekstrapolyasiyası istifadə olunur, ya da katolizatorların
yüksək temperaturda sürəti dezaktivasiyası aparılır, lakin bu üsullar
kontakt kütlənin stabilliyini qismən qiymətləndirir.
11.1. Aktivliyin təyini üsulları
Hər hansı katolizator üçün əsas xarakteristikalardan biri
müəyyən bir katalitik prosesdə onun aktivliyidir. Aktivliyin müəyyən bir
tədqiq üsulunun seçilməsi reaksiyanın xüsusiyyəti, eksperimentin
aparılması şəraiti və başqa göstəricilərlə əlaqədardır.
Katalitik aktivliyin ölçüsü kimi katalizator iştirakı ilə prosesin
verilmiş istiqamətdə getməsini təmin edən reaksiyanın sürəti ola bilər.
Sənaye şəraitində kontakt kütlənin aktivliyini qiymətləndirmək üçün
adətən vahid kontakt həcmində σ reaksiyanın sürətini hesablamaq
kifayətdir:

dG

m

vd

 k C

və ya



dG
 k C
vd

(11.l)

Reaksiyanın sürətini başqa göstəricilərlə də ifadə etmək olar:
1) vaxtdan asılı olaraq reaksiya məhsullarının qatılığının Cn
artması və ya ilk maddələrin reaksiya məhsullarına çevrilmə dərəcəsi-x
ilə (reaksiya məhsullarının çıxımı);
2) əsas ilk maddənin (reagentin) qatılığı C ə və ya onun ilk
qatılığı C i və ümumi çevrilmə dərəcəsi ilə
dCm
və ya
d

dx
;  dC və ya  Ci dx
d
d
d

Fəsil XI

399

Bütün hallarda müəyyənedici kimi k Δ C hasili işlənir.
Xüsusi katalitik aktivliyi və ya vahid səthin aktivliyini müəyyən
etmək üçün səthin tam daxili sahəsini ölçmək və onun reaksiyada tam
istifadə olunmasını təmin etmək lazımdır yəni proses kinetik sahədə
getməlidir. Bu halda reaksiyanın sürəti aşağıdakı ifadələr şəklində yazılır:

dGm
 k C
S xus d
dC
C dx
 i
 k C
S xus d S xus d

(11.2)

(11.3)

Sənayedə istifadə olunan iri dənəvari katalizatorları kinetik
sahədə aktivliyə görə tədqiq etdikdə diffuziya müqavimətini aradan
qaldırmaq üçün onları xırdalayırlar. Sənaye aparatlarını hesablamaq üçün
katalizator dənələrini təbii şəkildə istifadə etmək məqsədəuyğundur. Bu
halda (11.l)-(11.3) tənliklərindəki k prosesin sürət sabitindən diffuziya
müqavimətini də nəzərə almaq lazımdır. Diffuziya müqaviməti sürət
sabitindən çox az olmalıdır.
Kinetik xarakteristikaları müəyyən etmək üçün çoxlu müxtəlif
üsullar mövcuddur ki, onları iki əsas qrupa bölmək olar:
1) bağlı sistemdə aparılan-statik;
2) açıq sistemdə aparılan - axınlı (dinamiki).
Statik üsul
Tam termodinamiki tarazlıq alınana qədər, ya da ilk
maddələrdən birinin tam çevrilməsi təmin olunana qədər reaksiyanı bağlı
həcmdə aparırlar. Reagentlərin qatılıqları ilkin qiymətindən tarazlıq
qiymətinə qədər azalır, uyğun olaraq reaksiyanın sürəti kütlələrin təsiri
qanunu üzrə (kinetikanın əsas qanunu) dəyişir. Diffuziya müqaviməti
olmayan halda və sabit temperatur şəraitində tədqiq olunan həcm üçün
aşağıdakı tənlik ədalətli sayılır:
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(11.4)

Burada C i - reaksiya qarışığında olan i komponentinin qatılığı
reaksiya sisteminin fəza koordinatlarıdır.
Əksər hallarda statiki üsul molekulların sayının dəyişməsi ilə
gedən reaksiyaların sürətinin ölçülməsi üçün istifadə olunur ki, bu da
təzyiqin dəyişməsinə əsasən reaksiyanın gedişinə nəzarət etməyə imkan
verir.
Statiki üsul yalnız reaksiya qarışığına görə stasionar vəziyyətdə
olan katolizatorların öyrənilməsi üçün tətbiq oluna bilər.
Axınlı (dinamiki) üsullar
Katalitik aktivliyin ölçülməsi üçün axınlı üsul çox geniş istifadə
olunur. Axınlı və yaxud dinamiki qurğularda reagentlərin axını müəyyən
sürətlə katalizator olan reaksiya həcmindən buraxılır və prosesin
parametrləri ölçülür. Reaktora daxil olan yerdə, çıxan yerdə və eləcə də,
imkan daxilində reaktor həcminin müxtəlif nöqtələrində qarışığın tərkibi
analiz edilir. Dinamiki üsul imkan yaradır ki, kinetik tədqiqatları
qərarlaşmış şəraitdə, yəni, hər bir təcrübə üçün ilk maddələrin qatılıqları,
temperatur, təzyiq, çevrilmə dərəcəsi və digər parametrlər sabit olduqda
aparmaq mümkün olsun. Bir təcrübədən digərinə keçdikdə prosesin
yalnız müəyyən parametrlərini müəyyən qiymət hüdudunda dəyişdirmək
lazım gəlir.
Axınlı üsul inteqral və fasiləsiz olub prosesin çox uzun
müddətdə qatılıq, temperatur, təzyiq, reaktora daxil olan qaz axını xətti
və həcmi sürətlərinin verilmiş qiymətlərində aparılması imkanını yaradır.
Təbiidir ki, reaksiyaya girən maddələrin qatılıqları və başqa parametrlər
kimyəvi çevrilmə nəticəsində reaktorun uzunluğu boyu dəyişir. Bu cür
qurğuların aparatlarının layihə olunması çox asan və statik üsula nisbətən
həssaslıq dərəcəsi isə çox aşağıdır.
Reaktorda hərəkətsiz katalizator qatında dinamiki üsuldan
istifadə etdikdə adətən katalizator qatında qazın hərəkətinin ideal
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sıxışdırma rejiminə cavab verməsi qəbul olunur, yəni, radial qradientli
təzyiq, temperatur, qatılıq nəzərə alınmır. Uyğun olaraq katalizator
qatının hündürlüyü H-a görə və ya kontakt müddəti σ-ya görə (belə ki, σ
və H mütənasibdir) prosesin orta sürətini (11.l) və (11.3) tənliklərini
inteqrallamaqla müəyyən etmək olur. Kinetik tənliklərin analitik hesabı
yalnız elektron hesablayıcı maşınların köməyi ilə mümkündür. Bu
maşınlar olmadıqda isə X = f (σ) asılılığına qrafıki differensiallama üsulu
tətbiq oluna bilər ki, bu da böyük xətaya gətirib çıxarır.
Dinamiki üsulun əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, stasionar
katalizator halında katalitik aktivliyi müəyyən etmək imkanı yaradır. Bu
üsulun çatışmayan cəhəti isə ondan ibarətdir ki, reaksiyanın sürətini
birbaşa ölçmək mümkün deyildir və real şəraitdə ideal sıxışdırma rejimini
həyata keçirmək çətinlik törədir.
Amma axınlı (dinamiki) üsulun bir sıra üstünlükləri
(konstruktiv layihələndirmənin sadəliyi, aparılan prosesin fasiləsizliyi,
sənaye şəraitinə yaxın olan bir şəraitdə katalizatorun yoxlanılması) onun
dəm qazının, SO2-nin, ammonyakın, spirtlərin və s. katalitik
oksidləşməsini öyrənmək üçün geniş tətbiqinə imkanlar yaratmışdır. Şək.
10.l-də SO2-nin oksidləşməsi zamanı katalizatorun aktivliyini müəyyən
etmək üçün dinamiki qurğunun ümumi sxemi göstərilmişdir.
Qaz qarışığı qarışdırıcıdan 2 keçərək kontakt kütləsi olan
reaktora 3 istiqamətlənir. Kontakt borusu 3 elektrik peçində 4
yerləşdirilib. Kontakt borusu 3 sərbəst tənzimlənən nixrom spiralları ilə
təchiz olunmuşdur. Bu, kontakt kütlənin müxtəlif qatlarında ayrıayrılıqda izotermikliyə yaxın olan bir şəraitdə temperaturu tənzimləmək
imkanı yaradır. Hər qata görə temperaturun dəyişməsi 5°C-dən artıq
olmamalıdır. SO2-nin qatılığı kontakt boruya daxil olan yerdə və çıxan
yerdə müəyyən edilir.
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Şəkil 11.1. Axınlı üsul ilə SO2-ni oksidləşdirən katalizatorların
aktivliyini müəyyən edən standart qurğunun sxemi
1 - dreksel; 2 - qazların qarışdırıcısı; 3 - kontakt boru; 4 - elektrik soba; 5 sulfat turşusu ilə doldurulmuş uducu şüşə qab; 6 - aspirator; 7 - analizator; 8 termocüt.

Axınlı üsulun istifadə olunması ideal sıxışdırma rejimi və
sistemin kvazistasionar halı haqqındakı sadələşdirilmiş fərziyyənin qəbul
edilməsi prinsipinə əsaslanmışdır. Bu cür rejimlərdən kənara çıxma
istifadə olunan sistemlərdə yaranan müəyyən qradientlərin olması ilə
xarakterizə olunur.
Qradientsiz axınlı - dövrü üsul praktiki olaraq reaksiya
zonasında qatılığın və temperaturun azalmaması şəraitində həyata
keçirilir. Onun prinsipi ilk dəfə Temkin, Kiperman, Lukyanova
tərəfındən təklif olunmuşdur. Axınlı- dövrü sistemdə qarışma, qapalı
həcmdə qaz axınının fasiləsiz daxil olması və çıxması şəraitində
katalizatordan keçən reaksiya qarışığının intensiv dövr etməsi vasitəsilə
həyata keçirilir. Bu halda dövr edən qazın miqdarı reaktora daxil olan
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qazın miqdarından qat-qat çox olmalıdr. Yüksək sürətlə qazın dövr
etməsi mexaniki, porşenli və ya elektromaqnit, membran və başqa tip
nasoslar vasitəsilə həyata keçirilir. Dövredici kontur elektromaqnit
nasosundan 3 (məhsuldarlığı 600-1000 1/saat), ikitərəfli təsiri olan
klapan qutusundan 2 və sobada yerləşdirilmiş reaktordan 1 ibarətdir (şək.
11.2).

Şəkil 11.2. Elektromaqnit porşenli nasosu olan axınlı - dövrü sistem
1 - reaktor; 2 - klapan qutusu; 3 – nasos.
I - reaktora qədər reaksiya qarışığı; II - reaksiyadan sonrakı qarışıq;
III - qaz qarışığı.

Reaksiya qarışığının dövrdə yüksək xətti sürəti və kiçik çevrilmə
dərəcəsi qatılıq və temperatur qradientinin minimal olmasını təmin edir,
bu halda katalizator layını sonsuz kiçik, reaktoru isə ideal qarışma aparatı
kimi qəbul etmək lazımdır. Buna görə də prosesin sürətini verilmiş halda
aşağıdakı nisbət əsasında müəyyən etmək olar:
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(11.5)

Axınlı dövrü üsulun əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:
1. Hər bir təcrübədə birbaşa reaksiyanın sürətini ölçmək;
2. Reaktorda temperaturun sabit saxlanmasının asan olması. Hətta,
reaksiyanın istilik effekti çox olduqda belə, dövr edən qazın
miqdarı çox olduğundan və ilk maddələrin çevrilmə dərəcəsi
katalizator qatında az olduğundan temperatur sabit qalır;
3. Prosesin tam qarışmaya analoji olan rejimdə, yəni, xarici
diffuziya müqaviməti, başqa sözlə, praktiki olaraq heç bir qatılıq
və temperatur düşküsü olmayan halda aparılmasıdır;
4. Hər hansı bir miqdarda katalizator iştirakı ilə, (hətta bir dənəcik),
dənəciyin hər hansı bir ölçüsündə və dənəcik ilə reaktorun
ölçüsünün nisbətində işləmək mümkündür.
Dənəcik daxilində köçürmə ilə əlaqədar olan pozulma (yəni,
daxili diffuziya müqaviməti) qorunub saxlanılır. Onu aradan qaldırmaq
üçün sınaq zamanı katalizator dənəciklərinin ölçüsünü azaltmaq tələb
olunur. Kimyəvi tərkibi dəyişdirməməklə və katalizator dənələrinin
ölçüsünü dəyişdirməklə kontakt kütləsinin aktivliyinə məsaməli
strukturun təsirini müəyyən etmək olar, yəni, müxtəlif ölçülü dənələr
iştirakı ilə daxili diffuzion müqaviməti, eləcə də, daxili diffuzion sahədən
kinetik sahəyə keçmək üçün qranulaların (dənələrin) maksimal ölçüsünü
müəyyən etmək olar.
Axınlı - dövrü üsulun çatışmayan cəhətlərinə aşağıdakılar
daxildir:
1. Aparatların tərtibatının mürəkkəbliyi;
2. Stasionar şərait əldə etmək üçün lazımi miqdarda ilk maddələrin
olması zərurəti və vaxtın çox böyük olması, bəzi hallarda isə yan
məhsulların miqdarının çox olmasını göstərmək olar.

1 - reduktor; 2 - zərif tənzimləyici ventil; 3 - H2SO4 ilə doldurulmuş barbotaj aparatı;
4 - dibutilftalat ilə doldurulmuş monostat; 5 - reometr; 6 - P2O5 ilə doldurulmuş kalon;
7 - klapan qutusu; 8 - tutucu; 9 - dövr edici nasos; 10 - reaktor; 11 - anhidridlə
doldurulmuş kalon; 12 - CuO ilə doldurulmuş kalon.

Şəkil 11.3. SO2-ni oksidləşdirmək üçün axınlı-dövrü qurğu:
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Axınlı-dövrü üsulun əsas üstünlüyü reaksiyaların kinetikasını
öyrənmək üçün onun istifadə olunmasının məqsədəuyğun olması ilə
sübut olunur.
Kükürd 4-oksidin oksidləşməsi üçün istifadə olunan axınlıdövrü qurğunun sxemi şək. 11.3-də verilmişdir.
Kükürd 4-oksid, azot və oksigen uyğun balonlardan götürülür
dəqiq tənzimlənən ventillərlə 2 miqdarı tənzimlənərək quruducu sistemə
verilir. Qazların dəqiq sərfı monostatda 4 tənzimlənərək reometr 5
vasitəsilə ölçülür. Sonra isə qaz qarışığı dövretmə konturuna daxil olur.
Dövrəyə daxil olan yerdə və çıxan yerdə qaz qarışığı Reyx üsulu ilə
analiz edilir. SO3-ün kondensasiyası nəticəsində baş verən klapanların
«tutulmasının» qarşısını almaq üçün klapan qutusunun 7 daimi olaraq
elektrik qızması həyata keçirilir. Reaktor 10 qəfəs ilə təchiz olunmuş
borudan ibarətdir və termocüt üçün cibliklər lehimlənmişdir. Təcrübə
zamanı reaktor avtomatik temperatur tənzimləyicisi olan silindrik sobada
yerləşdirilir. Qurğu 0-620°C temperaturda işləmək qabiliyyətinə
malikdir.
Çevrilmə dərəcəsi X aşağıdakı ifadə üzrə hesablanır:

x   Cn  Ck  · 10000 / 100  1,5Ck 

(11.6)

Burada Cn və Ck - uyğun olaraq SO2-nin ilk və son miqdarlarıdır,
həcm % ilə.
Katalizatorun aktivliyi Boreskov tənliyi üzrə hesablanmış sürət
sabiti ilə xarakterizə olunur:
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(11.7)

Burada, Ci - SO2-nin ilk miqdarı, həcmi % ilə; x- çevrilmə
dərəcəsi 0-1 arasında; P - katalizatorun səpələnmə sıxlığı, qr/ml; V0 -
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normal şəraitdə qazın verilmə sürəti, l/saat; αkat - katalizatorun reaktorda
çəkisi, qr; Po2 - daxil olan qazda oksigenin parsial təzyiqi, Pa; Kp tarazlıq sabitidir.
Katalitik aktivliyi müəyyən etmək üçün differensial tədqiqat
üsulu istifadə edilir. Bu üsul az miqdarda katalizator və çox miqdarda
reaksiya qarışığı, yəni, böyük həcmi sürət olan adi axınlı üsuldan
ibarətdir. Buna görə də katalizator qatında çevrilmə dərəcəsinin
dəyişməsi çox böyük deyildir və çevrilən maddənin miqdarı az
olduğundan reaksiyanın sürət ölçüsü ola bilər. Amma bu üsul reaksiyanın
sürətini düzgün qiymətləndirmək imkanı vermir.
Axınlı-dövrü üsulda reaksiyanın sürətini hesablamaq üçün
reaktora daxil olan və çıxan yerdə qarışığın qatlığının çox kiçik fərqindən
yox, dövretmə konturuna daxil olan və çıxan yerdə qarışığın qatılığının
çox böyük qiymətlər fərqindən istifadə edirlər. Buna görə də axınlı-dövrü
üsul ilə katalitik aktivliyi çox dəqiq ölçmək mümkündür.
«Qaynar layda» katalitik aktivliyi müəyyən etmək bir sıra
proseslərin sənaye şəraitini modelləşdirmək üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Prosesin «qaynar layda» aparılması üçün hidrodinamiki şəraitin
modelləşdirilən prosesə yaxın bir şəraitdə olması tələb olunur. İlk
növbədə həqiqi sürət ω və katalizatorun «qaynamağa» başladığı sürət ω b
arasındakı nisbət modelləşən prosesə analoji olmalıdır.
Katalizatorun «qaynamağa» başladığı sürət aşağıdakı tənlik üzrə
müəyyən oluna bilər:
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(11.8) tənliyi sferik və düz olmayan formada olan hissəcikli mono - və
polidispers lay üçün Re kriteriyasının geniş intervalındakı qiymətindən
istifadə etməklə ωb-nin qiymətini ± 30% xəta ilə hesablamağa imkan
verir.
Hissəciklərin orta ölçüsü d3cp müxtəlif üsullar ilə müəyyən oluna
bilər. Hissəciklərin çox dar qranulometrik tərkibi sferik tərkibə yaxın
olduğundan və onların ölçülərinin dəyişməsi dcp1 -dən dcp2-yə qədər
olduğunu nəzərə alsaq onda

dh.or  dh.or1  dh.or2

(11.9)

ifadəsini alırıq.
Geniş qranulometrik tərkib üçün isə katalizator hissəciklərini
ələkdən keçirib dar fraksiyalara ayırırlar və hissəciklərin orta diametrini
(11.9) tənliyi vasitəsilə hesablayır və eləcə də bu ölçüdə olan
hissəciklərin payını Vi-ni müəyyən edirlər. Katalizatorun bütün
fraksiyalarında olan hissəciklərin orta diametrini aşağıdakı ifadə üzrə
hesablayırlar:

d h.ori  1

i

d

(11. 10)
h.ori

Sferik formadan fərqlənən hissəciklər üçün orta diametr aşağıdakı
ifadə üzrə hesablanır:

dh.ori  3 6 h.or / 

(11.11)

Burada, vh.or – hissəciklərin orta həcmidir ki, onu da nümunədə
olan hissəciklərin sayı və nümunənin ümumi kütləsi ilə müəyyən edirlər.
SO2-nin «qaynar katalizator qatında» oksidləşmə qurğusunun sxemi 11.l
sxemi kimidir, amma burada verilən qaz qarışığı kontakt aparatının
aşağısından yuxarıya doğru verilir və onun sürəti ilk həqiqi sürətindən
artıq olmalıdır.
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Katalizatorun aktivliyinin impuls üsulu ilə tədqiqi son vaxtlar
çox geniş istifadə olunur. Bu üsulda katalizator kimi xromatoqrafık
adsorbentdən istifadə olunur və dövrü olaraq oraya reaksiyaya girən
maddələr verilir. Xromatoqrafik kolonda reaksiya məhsullarının və
reaksiyaya girməyən qarışıqların ayrılması həyata keçirilir.
İmpulslu katalitik mikroreaktorlara sistemdən daşıyıcı qaz (inert
qaz və ya reagentlərdən biri) sabit sürətlə verilir və reagent daxil edilir.
Reaktordan çıxan qaz qaz-xromatoqrafın termostatlaşdırılmış kalonuna,
oradan da detektora verilir. Bu üsulla çox kiçik bir vaxtda çoxlu
miqdarda katalizatorların nisbi aktivliyini və selektivliyini müxtəlif
temperaturlarda müəyyən etmək olur.
İmpuls üsulu stasionar şəraitdə katalitik aktivliyi müəyyən
etmək üçün yaramır. Amma bu üsul ilə qeyri stasionar proseslər üçün,
katalitik səth hələ tarazılıqda olmadığı hallarda kinetik dəlilləri almaq
mümkündür ki, bu da reaksiyanın kinetikasını və mexanizmini dərindən
öyrənmək imkanı yaradır. Sabit temperaturda bir-birinin ardınca gedən
impulsları öyrənməklə, stasionar hal yaranana qədər katalizatorun
dəyişməsinə nəzarət etmək olar.
11.2. Strukturun tədqiqi
Qeyd olunduğu kimi, kontakt kütlənin əsas xarakteristikaları
sırasına onların məsaməli strukturu, yəni, səthin ölçüsü, məsamələrin
ümumi həcmi və onların radius boyu paylanması daxildir.
Aşağıda katalizatorun makrostrukturunun bir sıra üsullarla
müəyyən olunması göstərilmişdir. Bunların hamısı etibarlı üsullardır,
mürəkkəb deyildirlər və buna görə də onlar kontakt kütlələr, daşıyıcılar
və sorbentlər sənayesində geniş istifadə olunurlar.
Adsorbsiya - səthi müəyyn edən üsul kimi Teylor qeyd
etmişdir ki, 1935-1940 beşilliyi kataliz haqqındakı elmə elə bir üsul
vermişdir ki, bu üsula onun uzun müddət ehtiyacı var idi. Bu üsul
qaynama temperaturuna yaxın bir temperaturda qazların fıziki
adsorbsiyası tədqiq olunan zaman katalizator səthinin dəyişməsini
müəyyən edən üsuldur.
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İlk dəfə Ləngmür tərəfindən təklif olunmuş nəzəri tənlik, sabit
temperaturda adsorbsiya olunan qazın miqdarı ilə onun tarazlıq təzyiqi
arasındakı asılılığın müəyyən olunması tənliyidir. Bu zaman fərz
olunmuşdur ki, adsorbsiya monomolekulyar təbəqənin əmələ gəlməsi ilə
məhdudlaşır və səth qüvvələrinin təsir radiusu çox kiçikdir. Buna görə də
yalnız təmiz səthə zərbə ilə dəyən molekullar adsorbsiya oluna bilərlər.
Adsorbsiya olunmuş səthə toxunan digər molekullar isə elastiki olaraq
geriyə, yəni, qaz fazaya qayıdırlar. Ləngmürün monomolekulyar
adsorbsiya üçün təklif etdiyi tənlik aşağıdakı şəkil alır:

Sa.m  (0· m / n) / 1  a0· m · n 
Burada, S a.m - adsorbsiya olunmuş molekullarla tutulmuş səthin
hissəsi; a 0 - təmiz səthdə «kondensasiya əmsalı» (adsorbsiya ilə
nəticələnən qeyri-elastiki toqquşmalar sayının qaz molekulunun səthə
ümumi toqquşmalar sayına olan nisbətidir); n - vahid zamanda vahid
səthdən desorbsiya olunan molekulların sayı; m - vahid zamanda vahid
səth sahəsinə toxunan molekulların sayıdır.
Ləngmür tənliyinə az miqdarda adsorbsiyasının izotermi tabe
olur. Buxarın fiziki adsorbsiyasının beş növ izotermi mövcuddur (şək.
11.4).
I izoterm monomolekulyar Ləngmür izoterminə uyğun gəlir,
amma, II və III izotermləri isə mono- və polimolekulyar adsorbsiyaya
uyğundur. II və III izotermləri IV və V izotermlərinə oxşayırlar, amma
iki birinci izotermler buxarın P0 doymuş halına yaxınlaşması ilə
adsorbsiyanın sonsuz artmasını göstərir, iki son tip izotermlər üçün isə
maksimum adsorbsiya P0 təzyiqindən kiçik qiymətlərdə baş verir. IV və
V izotermləri monomolekulyar və polimolekulyar adsorbsiyanın kapilyar
kondensləşmə ilə müşahidə olunduğu hala cavab verir.
Əksər buxarlar üçün adsorbsiya izoterminin II tipinin forması
uyğun gəlir ki, ona əsasən də Brunauer, Emmet və Teller nəzəriyyəsindən
istifadə etməklə adsorbsiya edən sülb kütlənin səthinin xüsusi sahəsini
müəyyən edirlər. II izotermi polimolekulyar adsorbsiyanı xarakterizə
edir. Polimolekulyar adsorbsiya nəzəriyyəsinə görə buxar molekullarının
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V

1 p/p
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Şəkil 11.4. Buxarların fiziki adsorbsiyasının izoterm növləri

artıq adsorbsiya olunmuş molekulların səthinə adsorbsiya olunması fərz
edilir. Bu zaman Ləngmür konsepsiyası qorunub saxlanılır və Brunauer,
Emmet və Teller bunun ikinci və sonrakı adsorbsiya olunmuş molekul
qatlarına tətbiq olunmasını qəbul edirlər. Brunauer, Emmet və Teller
(BET) tənliyini aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:

P
1 c 1 P



v  P0  P  vmc vmc P0

(11.I3)

Burada P - tarazlıq təzyiqi; P 0 – adsorbatın doymuş buxar
təzyiqi; v- adsorbsiya olunan maddənin həcmi; v m və c- BET tənliyinin
sabit kəmiyyətləridir.
Baxmayaraq ki, c sabit kəmiyyət adlanır, amma hal-hazırda elə
bir hal yoxdur ki, buxarların adsorbsiya izotermində adsorbatın bütün
təzyiqləri intervalında P = 0-dan P=P o , yəni doymuş buxar təzyiqinə
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qədər hüdudunda c kəmiyyəti sabit qalsın. Amma əksər buxarların
adsorbsiya izotermində elə sahələr vardır ki, orada c kəmiyyəti sabit
qalır. Belə P/P o = 0,05 ÷0,35, yəni Sa.m= 0,5÷1,5 hüdudunda dəyişdikdə
əksər II tip izotermlər (11.13) tənliyinə tabe olur. Brunauer, Emmet və
Teller tənliklərindən çıxan statiki və termodinamiki nəticələr göstərir ki,
c kəmiyyətinin qiyməti maye ilə tarazlıqda olan buxarın adsorbent
səthinə keçidi zamanı Hibbs enerjisinin dəyişməsindən asılıdır. c
kəmiyyətinin qiyməti adsorbsiya izoterminin tipini müəyyən edir. Əgər c
>2 olarsa onda II tipli S-şəkilli izoterm alınır; əgər c ≤ 2 olsa, - III tip
izoterm alınır. c parametri ilk yaxınlaşma ilə aşağıdakı ifadə üzrə
müəyyən edilir:
c  exp  q1  q2  /  RT 

(11.14)

Burada, q 1 - birinci təbəqənin adsorbsiya istiliyi; q 2 - adsorbatın
gizli kondensasiya istiliyidir.
Çoxlu sistemlər üçün c kəmiyyətinin qiyməti məlumdur.
vm parametri adsorbentin səthinin bir qat ilə tam örtülməsi üçün lazım
olan buxar molekullarının sayını xarakterizə edir.
Eksperimental yol ilə alınmış II tip izoterm əyrisinin böyük bir
hissəsini düz xətt təşkil edir (şək. 11.5-də BC hissəsi).

V

A

B

C

p/p0
Şəkil 11.5. II tip izoterm
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Bunu BET tənliyinin xassəsi ilə birbaşa əlaqələndirmək düzgün
deyildir, çünki, bu əyrinin bir hissəsidir. Bu xəttin başlanğıc nöqtəsi
Brunauer və Emmet tərəfindən «B nöqtəsi» adlanır. Onlar qəbul etmişlər
ki, bu nöqtədə adsorbentin birinci qatı molekullarla tam örtülmüşdür,
buna görə də B(..) nöqtəsinin tutumu birinci qatın tutumuna (..)
bərabərdir. B nöqtəsinin yerinin düzgün müəyyən olunması izotermin
əyilmə vəziyyətindən asılıdır. Əyri əyilən yerin kəskin olması (c
parametrinin böyük qiymətinə uyğun gələn) hətta xətti hissə sahəsi kiçik
olduqda belə B nöqtəsinin müəyyən olunmasını asanlaşdırır. Əgər
izoterm əyrisinin qalxması mailidirsə B nöqtəsini müəyyən etmək çox
çətindir və demək olar ki, mümkün deyildir.
Adsorbentin səthinin xüsusi sahəsi (m 2/q) birinci qatın tutum
həcmi (Vm) (qram adsorbentin 1 qr. sülb kütləyə görə) ilə əlaqədardır və
aşağıdakı tənliklə ifadə olunur:

S xüs   vm / M  N ·Sm·1020

(11.15)

Burada, M- adsorbatın molekul kütləsi; N- Avoqadro ədədi; Sm adsorbat molekulunun en kəsiyinin sahəsi (adsorbsiya olunmuş
molekulun sülb kütlə səthində dolmuş birinci qatda tutduğu sahə) nm2 ilə.
Sm-in qiyməti molekulların sferik formada olub, birlikdə
heksaqonal şəkil əmələ gətirməsi fərziyyəsi əsasında hesablanır. Burada
adsorbatın səthdə sıxlığının adsorbsiya ölçülən temperaturda uyğun maye
və ya sülb maddənin sıxlığına bərabər olması qəbul olunmuşdur. Əksər
hallarda, səthin xüsusi sahəsini müəyyən edən zaman adsorbat kimi azot
isifadə olunur və onun üçün Sm-in qiyməti 1,62 nm2 qəbul olunur. Bəzi
ədəbiyyatlarda mənfı 195°C-də azot üçün Sm-in qiyməti 1,45-dən 1,9 nm2
hüdudunda dəyişir. Bu bir molekulun müxtəlif səthlərdə müxtəlif
oriyentasiya, qablaşdırma və səth ilə qarışılıqlı təsir gücü olması ilə
əlaqədardır. Azotun adsorbsiyası zamanı, bir qayda olaraq, dik maili olan
II tip izoterm alınır ki, bu zaman Vm-in BET tənliyi üzrə hesablanmış
qiyməti VB qiymətinə çox yaxın olur. Buna görə də azot ən yaxşı
adsorbat sayılır və bununla da eksperimental yol ilə adsorbsiya
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izoterminə görə səthin xüsusi sahəsinin qiymətinin düzgün təyin
olunduğunu yoxlamağa imkan verir.
Adsorbsiya izoterminə görə səthin
müəyyən olunması üsulları
Bu üsullar üç əsas qrupa bölünür: həcmi, çəki və
istilikkeçirmənin ölçülməsinə əsaslanmış (dinamiki) üsullar qrupu.
Həcmi üsulda verilmiş təzyiqdə qazın həcminin dəyişməsini
ölçürlər və bu da adsorbsiya olunmuş maddənin miqdarının göstəricisi
kimi istifadə olunur. Çəki üsulu ilə işləyən zaman qazın adsorbsiyası
nəticəsində sülb fazanın (adsorbent-adsorbat) çəki artımı müəyyən edilir.
İstilikkeçirməyə əsaslanmış üsulda isə oyuq istifadə olunur ki, onun
köməyi ilə adsorbentdən keçən qaz axınının adsorbsiya və ya
desorbsiyası nəticəsində tərkibinin dəyişməsi səbəbindən istilik
keçiriciliyin dəyişməsi ölçülür. Dinamiki üsul adlanan bu üçüncü üsul
qaz xromatoqrafiyasının inkişafı ilə əlaqədar olaraq çox geniş istifadə
tapmışdır.
Həcmi üsul. Hal-hazırki dövrdə səthi müəyyən etmək üçün
həcmi üsul çox geniş istifadə olunur. Bu tip vakuum qurğularının çoxlu
miqdarda müxtəlif variantları işlənilib-hazırlanmışdır. Bu cür bir həcmi
qurğunun sxemi şək. 11.6-da verilmişdir.
Həcmi üsul ilə işləyən qurğunun əsas şərtlərindən biri ölçü
büretinin ± 0,5°C-yə qədər dəqiqliklə yaxşı termostatlaşdırılmasıdır.
Qurğuda vakuum yaratmaq üçün forvakuum nasosu birləşdirilir. Qurğu
işə salınana qədər kalibrlənmiş kolba 8 vasitəsilə sistemin lazım olan
həcmi ölçülür. Sistemdə təzyiqi ölçmək üçün civə manometrindən 5 və
adsorbsiya zamanı təzyiq dəyişikliyini ölçmək üçün isə yağ
manometrindən 4 istifadə olunur.
İlk növbədə tam hazır olan qurğunu vakuum xəttinə
birləşdirərək qurğunu sınaqdan keçirirlər, sonra isə kolbanı 6 azot ilə
doldururlar. Bunun üçün krana 1 boru keçirtməklə borunun ucunu maye
azotun içərisinə buraxırlar. Kalibrə olunmuş kolbanın məlum olan
həcmindən və Boyl-Mariott qanunundan istifadə edərək sistemin

1 - azot vermək üçün kran; 2 - küvetlər; 3 - ampul; 4 - yağ manometri; 5 - civə manometri;
saxlamaq üçün kolba; 7 - kran; 8 - kalibrə olunmuş kolba; 9 - termocutün lampası.

6 - qazı

Şəkil 11.6. Həcmi üsul ilə səthin sahəsini müəyyən etmək üçün istifadə olunan
adsorbsiya qurğusu:
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adsorbsiya həcmi ölçülür və kranın 7 açıq vəziyyətində sistemdə olan
qazın təzyiqi P1 müəyyən edilir (P1 təzyiqi təxminən 16 kPa olmalıdır),
sonra kranı 7 bağlayaraq qazı sistemdən çıxarırlar, daha sonra isə yenidən
kranı 7 açırlar (bu zaman o biri kranları o vəziyyətdə saxlayırlar ki,
kolbada 8 olan azot yalnız həcm ölçən cihaza keçsin) və qazın təzyiqi P2
ölçülür.
Kolbanın 8 həcmi V2, P1 və P2 təzyiqlərini bilməklə axtarılan V2
həcmi aşağıdakı ifadə üzrə tapılır:

v2  v1P1 / P2

(11.16)

Sonra isə civəyə görə yağ manometrini dərəcələyirlər və küvetdə
olan qazın soyudulmasına görə düzəliş edirlər. Bu düzəlişi tapmaq üçün
adsorbentin çəkisindən asılı olaraq hər bir küvetə müəyyən sayda şüşə
şarlar və ya şüşə çubuqlar doldururlar.
Sonra isə sistemi yenidən vakuumlaşdırırlar, 16 kPa təzyiqədək
azot verirlər. Bir ədəd küvetdən başqa bütün küvetlər bağlanaraq təzyiq
ölçülür və bu açıq qalan küvet maye azotun içərisinə buraxılır. Təzyiq
sabitləşəndən sonra soyutma əmsalı i hesablanır:

i  P / P

(11. 17)

Burada, P-sistemdə azotun təzyiqi; ΔP-adsorbsiyadan sonra
küvetin maye azotun içərisinə salınmasından sonra təzyiq dəyişikliyidir.
Bu cür ölçmə hər bir küvet üçün aparılır və soyutma əmsalının
katalizatorun çəkisindən αkat asılılığı qrafiki qurulur.
Xüsusi səth sahəsini birbaşa ölçən zaman tədqiq olunan
materialın çəkisi elə götürülür ki, onun ümumi səthi 5-100m2 hüdudunda
olsun. Tədqiq olunan nümunə ilə dolmuş bütün küvetləri işçi vəziyyətdə
saxlayırlar, bunun üçün isə onları vakuum xəttinə birləşdirirlər və 200250°C temperatura qədər qızdıraraq lazımi vakuum yaradırlar. Sonra isə
nasosu və qızmanı saxlayırlar. Küvetlər soyudulduqdan sonra isə azot
olan kolbadan qaz o hesabla verilir ki, sistemdə onun təzyiqi 16 kPa-a
çatsın, bir küvetdən başqa qalan bütün küvetləri sistemdən ayırırlar,
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manometrin göstəricisini ölçürlər və küveti maye azot olan Düar qabının
içərisinə salırlar. Manometrdə olan mayenin səviyyəsi sabit qaldıqdan
sonra yenidən təzyiqi ölçürlər.
Katalizator səthinin xüsusi sahəsi aşağıdakı ifadə üzrə
hesablanır:

Sxüs  A(P  iP) / (n · kat )

(11.18)

Burada A-sistemin verilmiş həcmi üçün sabit kəmiyyətdir və
onun hesabı
t 

3
A  4, 4vB / 1 
 · 760 üzrə aparılır; 4,4 əmsalı 1 sm qaz halında
 273 
azotun normal şəraitdə tutduğu adsorbentin səth sahəsidir, m 2/sm3; vadsorbsiya aparılan sistemin həcmi, sm3; B-yağ manometrinin
göstəricisinin civə manometrinə keçidi üçün istifadə olunan əmsal; t-otaq
temperaturu, °C; n=v/vm.
Brunauer, Emmet və Teller tənliyini yazaraq n-in qiymətini
hesablamaq olar.
n

v
P
 c
P0
vm


P
P 
1   1   c  1 
P0  
P0 


(11.19)

C parametrini (11.14) tənliyi üzrə hesablayırlar; maye azot
temperaturunda C= 240 qiymətinə bərabərdir.
Xromatoqrafik üsul ilə səthin müəyyən olunması statik üsula
nisbətən bir sıra üstünlüklərə malikdir: xromatoqrafik qurğular vakuum
aparatları tələb etmirlər; onların quraşdırılması çox asandır; səthi
müəyyən etmək üçün çox az vaxt tələb olunur və səth sahəsinin çox kiçik
bir qiymətini (0,01 m2/qr) müəyyən etmək mümkün olduğundan çox
həssas sayılır.
Bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, adsorbat və daşıyıcı qazdan
ibarət olan qarışığı maye azot temperaturuna qədər soyudulmuş adsorbent
nümunəsi üzərindən keçirməklə adsorbatı udmaq mümkündür. Bu,
müvəqqəti olaraq katarometrin ölçü dəliyindən keçən qarışıqda olan

41 , 2 - adsorbat və daşıyıcı qaz balonları; 3 - şüşə pambıq ilə doldurulmuş fıltrlər;
reometrlər; 5 - qazları təmizləmək üçün kolon; 6 - quruducu kolonlar; 7,11 - üç axınlı kranlar; 8 12- dörd axınlı kran;
tutucu; 9 - katarometr dəliyi; 10- sistemə nümunəni daxil etmək üçün cihaz;
13- adsorber; 14- katarometrin ölçücü dəliyi; 15- adsorbsiya sürətini ölçən cihaz.

Şəkil 10.7. Xromatoqrafik üsul ilə katalizatorun səth sahəsini müəyyən edən qurğu:
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adsorbatın qatılığını aşağı salır və potensiometr vasitəsilə qeyd olunaraq
özüyazan cihazın diaqramlarında adsorbsion piklər şəklində göstərilir.
Katalizator-qaz sistemində tarazlıq alındıqdan sonra özüyazan qələm
əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Nümunənin otaq temperaturunda qarışıqda
olan adsorbatın qatılığı, desorbsiya nəticəsində müvəqqəti olaraq artır və
bu dəyişiklik diaqramda desorbsiya piklərini verir. Bu desorbsiya pikləri
adsorbsiya piklərinə nisbətən katarometrin (istilikkeçirməyə görə
detektor) sıfır xəttindən əks istiqamətə yönəlir. Xromatoqrammada olan
piklərin sahəsi adsorbsiya olunan adsorbatın miqdarına mütənasib olur.
Bu zaman adsorbsiya və desorbsiya piklərinin sahələri bir-birinə bərabər
olur: Əksər hallarda adsorbsiya pikləri «dağınıq» şəkildə olduğundan
onun sahəsini müəyyən etmək çətinlik törədir. Buna görə də təcrübədə
çox vaxt daha aydın olan desorbsiya piklərindən istifadə edirlər.
Bütün adsorbsiya və eləcə də, xromatoqrafik üsullarda
adsorbatın seçilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Faydalı olardı ki, müxtəlif kimyəvi təbiətli bir qat səthdə
adsorbat molekullarının sahəsi sabit olsun. Bundan başqa, yaxşı olardı ki,
təcrübə aparılan temperaturda kimyəvi adsorbsiya getməmiş olsun. Bu
tələbatlara təsirsiz qazlar və azot yaxşı cavab verir.
Daşıyıcı qazı seçdikdə aşağıdakıları əsas tutmaq lazımdır:
təcrübə temperaturunda (maye azot temperaturu) daşıyıcı qazın
adsorbsiyası nəzərə alınmayan dərəcədə az olmalıdır; katarometrin
yüksək həssaslığını təmin etmək üçün daşıyıcı qazın və adsorbatın
istilikkeçirmə əmsalları bir-birindən çox fərqlənməlidirlər, çünki, qızmış
cismin öz istiliyini itirməsi sürəti onu əhatə edən qazın tərkibindən
asılıdır. Buna görə də istilikvermə sürəti qazın tərkibini müəyyən etmək
üçün istifadə oluna bilər.
Xromatoqrafik üsul ilə katalizatorun səthinin sahəsini müəyyən
edən qurğu qazın təmizlənməsi bölməsi və ölçü cihazlarından
(xromatoqrafdan) ibarətdir (şək. 11.7).
Daşıyıcı qaz və adsorbat 1 və 2 balonlarından şüşə pambıq ilə
doldurulmuş fıltrə 3 daxil olur. Filtrdə daşıyıcı qaz və adsorbat yağ
qatından təmizlənərək reometri 4 və təmizləyici sistemi keçir. Yüksək
təmizlikli Helium (99,9%) və ya arqon (99,99%) istifadə etdikdə ilk
təmizləyici qurğular istifadə olunmur və yalnız qaz qarışığındakı nəmliyi
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dondurub təmizləmək üçün tutucu 8 aparatı saxlanılır. Xromnikel
katalizatoru üzərində kalonda 5 azot və hidrogen oksigendən təmizlənir
və kalonlarda 6 qurulur. Təmizlənmiş qazlar üç keçidli kranlarda 7
qarışdırılır, ardıcıl olaraq qarışıq katarometrin müqayisə dəliyini 9 və
kalibrə etmək üçün nümunənin daxil olunma 10 qurğusundan keçir.
Sonra isə bir-birindən dörd keçidli kranlarla 12 ayrılan altı adsorberə 13
və oradan da katarometrin ölçü dəliyinə 14 və adsorbsiya sürətini ölçən
15 aparatına daxil olur.
Katalizator üzərində adsorbatın monomolekulyar qatının əmələ
gəlməsi üçün ilkin qarışıqda qazların müəyyən nisbətini seçmək lazımdır.
Belə ki, azot ilə işləyən zaman qaz qarışığında onun nisbi parsial təzyiqi
0,1÷ 0,3 hüdudunda olmalıdır. Əgər azotun parsial təzyiqi çox olsa, onda
polimolekulyar qat əmələ gəlir ki, bunun nəticəsində hesablamalar
zamanı alınan nəticə yüksək olur; əgər təzyiq az olsa, onda katalizatorun
bütün səthi azot molekulaları ilə tam əhatə olunmur.
Katalizatorun səthinin sahəsini ölçməzdən əvvəl cihazı
dərəcələyirlər və dərəcələmə əmsalı z müəyyən edilir (sm3/sm2).
Eksperiment apardıqdan sonra Sxüs hesablamaq üçün bir azot
molekulunun sıx bir qatda sahəsini l,62nm 2 qəbul edərək hesabatı
aşağıdakı ifadə üzrə aparırlar:

Sxüs =Sp · Z· f

6,02 ·1023
1
· 16, 2 · 1020 ·
1000 · 22, 4
 kat

(11.20)

Burada, Sp - pikin sahəsi,sm2; f- miqyas əmsalıdır. Verilmiş
ifadə üzrə Sxüs hesablanarkən xəta ± 5%-dən çox olmur.
Katalizatorun xassəsi haqqında tam məlumat almaq üçün,
katalizatorun ayrı-ayrı komponentlərinin məsələn, aktiv metal
oksidlərinin səthinin sahəsini ölçmək vacibdir. Bu məqsədlə katalizatorun
komponentləri tərəfindən qaz və ya buxarın müxtəlif adsorbsiyasına
əsaslanmış xemosorbsiya üsulu tətbiq olunur. Belə ki, dəm qazının aşağı
temperaturda adsorbsiyası istifadə olunduqda alüminium oksidi üzərinə
hopdurulmuş nikelin səthi qiymətləndirilir.
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Oksigenin kimyəvi adsorbsiyası ilə barium sulfat üzərinə
hopdurulmuş platinin səthi müəyyən edilir. Hal-hazırki dövrdə ayrıayrılıqda komponentlərin səthinin sahəsinin ölçülməsi metodları geniş
vüsət tapmışdır və kontakt kütləsinin təcrübədə tədqiq olunmasında geniş
istifadə olunaraq böyük perspektivə malikdir.
Məsamələrin radiuslarını müəyyən
etmək üçün adsorbsiya üsulu
Kontakt
kütlənin
struktur
xarakteristikalarını
tam
qiymətləndirmək üçün məsamələrin həcmini və ya orta radiusunu və
məsamələrin həcminin ölçüyə görə paylanmasını bilmək lazımdır.
Məsamələrin ölçüsünü bilərək, verilmiş kataliz şəraitində daxili diffuziya
müqavimətinin olub-olmamasını, onun dərəcəsini və eləcə də,
məsamələrin ölçüsü ilə əks mütanasib olan katalizatorun daxili səthinin
istifadə dərəcəsini müəyyən etmək olar. Müxtəlif üsullar arasında
adsorbsiya üsulu geniş tətbiq tapmışdır. Bu üsul kiçik məsamələrdə
kapilyar kondensləşmənin adsorbatın doymuş buxar təzyiqindən aşağı
təzyiqdə getməsinə əsaslanmışdır. Radiusu r olan məsamələrdə
(kapilyarlarda) silindrik maye sütunu üzərində buxar təzyiqinin aşağı
düşməsi Kelvin tənliyi ilə ifadə olunur:

ln  P0 / P   2v  rk RT 

(11.21)

Burada, σ- səthi gərilmə; v - mayenin molyar həcmi; rk verilmiş P0/P qiymətinə uyğun gələn silindrin radiusu (orta Kelvin
radiusu).
Əgər sülb maddə ilə maye arasındakı islanma bucağı Θ c olsa,
onda səthi gərilmə qiyməti σcosΘ bərabər olur və (11.21) ifadəsi başqa
şəkil alır. Kapilyar kondensləşmə sahəsində tarazlıq adsorbsiyasının
təzyiqi Pa uyğun desorbsiya təzyiqindən Pd artıq olur, çünki bu halda
desorbsiya tam dolmuş kapilyardan gedir və islanma bucağı sıfra bərabər
olur. Buna görə də adsorbsiyanı nisbi təzyiq vahidə bərabər olanadək
aparmaq tələb olunur, sonra isə desorbsiya aparılır. Hesabat üçün

422

Fəsil XI

Adsorbsiya

a, mmol/q

Desorbsiya

verilmiş izotermanın histerezis dolağının desorbsiya budağı istifadə
olunur, çünki, burada islanma bucağına düzəliş əlavə etmək lazım
deyildir. Şək. 11.8-də iriməsaməli silikagel üzərində benzol buxarlarının
adsorbsiya və desorbsiya izomerləri göstərilmişdir.
Adsorbsiya izoterminin hər bir nöqtəsi adsorbsiya olunmuş
benzolun a miqdarına uyğun gəlir və buxarın nisbi təzyiqini P/P 0 ifadə
edir.
a kəmiyyətini v-yə vursaq məsamələrin həcmini almış olarıq və
P/P0 qiymətini (11.21) tənliyində yerinə yazsaq r k ifadəsini tapa bilərik.
Nəzərə alsaq ki, kapilyar kondensləşmə bərk maddənin məsamələrində
polimolekulyar adsorbsiya ilə müşayiət olunur, onda Kelvin tənliyi
məsamələrin radiusu r üçün düzgün qiymət vermir.

p/p0
Şəkil 11.8. İriməsaməli silikagel üzərində 20°C-də benzol
buxarlarının adsorbsiyası və desorbsiyası izotermləri

Belə ki, rk qiyməti r qiymətindən adsorbsiya olunmuş
polimolekulyar qatın qalınlığı 6 qədər fərqlənir:

r  rk  

(11.22)
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Əgər kapilyar kondensləşmə gedən bütün nisbi təzyiqlər
sahəsində δ - const qəbul etsək, onda silindrik və ya konus şəkilli
məsamələri olan sorbent modelləri üçün adsorbsiya olunmuş qatın otra
statistik qalınlığı aşağıdakı ifadə üzrə hesablanır:

  a·v / Sxüs

(11.23)

Burada, a - verilmiş nisbi P/P0 təzyiqində adsorbsiya mmol/qr;
Sxüs- BET üsulu ilə hesablanmış sorbentin xüsusi səthinin sahəsidir,
sm2/qr; v - təcrübə temperaturunda 1 mmol mayeləşmiş buxarın həcmidir,
sm3.
δ kəmiyyətinin qiyməti histerezisin başlanmasını ifadə edir.
Sorbentin desorbsiyasının hər bir mərhələsi üçün δ= const olan halda
aşağıdakı asılılıq alınır:
v  v *  r / rk 

2

(11.24)

Burada, Δv - təcrübə aparılan temperaturda buxarın mayeləşmiş
həcmi ilə ifadə olunmuş sorbsiya dəyişikliyi; Δv* - boşalmış məsamələrin
həcminin artımıdır.
Δv*/Δr nisbəti və ya

məsaməli sülb kütlə üçün məsamələrin

həcminin radiusu üzrə paylanmasını ifadə edir.
Civə porometriyası
Bu üsul civənin müxtəlif sülb maddələri islatmamasına
əsaslanmışdır. Xarici təzyiq P ilə sülb maddələrin məsamələrində
kapilyar müqavimət arasındakı əlaqə kapilyar düşgüsü tənliyi üzrə
hesablanır:

Shgpm    cosc

(11.25)

Burada S – məsamənin en kəsik sahəsi; h - mayenin kapilyar
düşgüsünün hündürlüyü; π- məsamənin perimetridir.
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Qeyd etsək ki, hgpm=P, onda SP=-π v cosθc və ya

S /   cosc / P

(11.26)

ifadəsini alırıq.
Məsamələrin en kəsik sahəsinin məsamələrin perimetrinə nisbəti
hidravlik radiusu rhid ifadə edir və həmişə məsamələrin hər bir formasının
en kəsiyi üçün ekvivalent radiusun rek yarı qiymətinə bərabərdir.

rhid  rek / 2  cosc / P

(11.27)

və

rek  2cosc / P

(11.28)

Sülb kütlənin məsaməli strukturu aşağı və yuxarı təzyiqli
poromer qurğularında tədqiq edilir. Bu qurğularda 3,5-dən 35000 HM-ə
gədər olan məsamələrin ekvivalent radiusunu ölçmək mümkündür.
Aşağı
təzyiqli
poromerlər
(şək.11.9)
nümunələri
vakuumlaşdırmaq, nümunələri civə ilə doldurmaq və ən iri məsamələrin
həcmini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Təcrübəni başlamazdan
əvvəl tədqiq olunan nümunə dilatometrə 12 doldurulur. Dilatometr 12
şüşə kapsuldan ibarətdir ki, o çox asan kapilyara çevrilir. Sonra isə
texniki tərəzidə dilatometr çəkilir və poromerin 13 silindrinə yerləşdirilir.
Nümunənin vakuumlaşdırılması əvvəlcə forvakuum nasosu ilə, sonra isə
diffuzion 11 nasosu vasitəsi ilə həyata keçirilir. Əgər termiki davamlı
sülb cisim götürülürsə, onu tam qazsızlaşdırmaq məqsədi ilə porometri
silindrik elektrik boru sobasında 250-300°C-yə qədər qızdırırlar.
Təzyiq 13,3 MPa-a çatdıqda qızmanı saxlayırlar, dilatometrdəki
civə sütununu və dilatometri civə ilə doldururlar. Sonra isə forvakuum
nasosunu saxlayırlar və porometrin elektrik dövrəsinin müqavimətini
ölçürlər. Bunu əldə etmək üçün dilatometrin platin-iridium naqili
tamamilə civəyə batırılmalıdır. Bundan sonra, poromerə hava daxil
etməklə orada təzyiqi 133 kPa-a qədər qaldırırlar ki, bu zaman civənin bir
hissəsi katalizatorun iri məsamələrinə daxil olur və naqilin müqaviməti
dəyişir.
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Su

Şəkil 11.9. Alçaq təzyiqli poromerin sxemi
1,10 - forbalon; 2 - manometrik boru; 3 - silindrin kontaktları; 4 - kran; 5 - civə
vermək üçün kapilyar; 6 - tıxac; 7 - civə üçün qab; 8 - civə manometri; 9 - MakLeod manometri;
11 - diffuzion nasos; 12 - dilatometr; 13 - poromerin
silindri; 14 - civə buxarlarının tutucusu.

Yüksək təzyiqli poromer (şək.11.10) ölçüsü 3-dən 6000Hm-ə
qədər olan məsamələrin həcmini ölçmək üçün istifadə olunur.
Dilatometr poromerin bomba boşluğuna yerləşdirilir. Təzyiqi
artırmazdan əvvəl elektrik dövrəsinin ilk müqaviməti ölçülür. Bombada
təzyiqi (6-8 MPa) balondan gələn azot ilə yaradırlar. Azot istifädə
olunandan sonra yağ nasosu işə salınır; müəyyən bir təzyiq yaratmaqla
elektrik dövrəsinin müqaviməti ölçülür.

1 - bomba; 2 - kran; 3 - manometrlər; 4 - əks klapanlar; 5 - yüksək təzyiqli silindr; 6 - elektrokontaktlar; 7 alçaq təzyiqli silindr; 8 - elektormaqnit; 9 - qoruyucu klapan; 10 - elektrik mühərriki; 11 - nasos; 12 vurucu klapan; 13 - sorucu klapan; 14 - reduksiya klapanı; 15 - yağ həcmliyi; (-) - təzyiq altında işləyən yağ
borusu; (--) - təzyiqsiz yağ borusu.

Şəkil 10.10. Yüksək təzyiqli poromerin sxemi:
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Məsamələrin radiusunun və həcminin hesablanması aşağıdakı
üsul ilə aparılır. Poromerin bombasındakı təzyiqdə sorbentin
məsamələrinə doldurulmuş civənin həcmi (sm 3) aşağıdakı ifadə üzrə
hesablanır:
vc  K d  Rp  R0 

(11.29)

Burada Kd- dilatometrin sabiti, sm3/Om (xüsusi dərəcələmə
yolu ilə müəyyən edilir və civənin hansı həcminin məsamələrə dolması
ilə elektrik dövrəsinin müqavimətinin 1 Om qədər dəyişməsini göstərir);
Rp - verilmiş təzyiqdə elektrik dövrəsinin müqaviməti, Om; R0 - dövrənin
ilk müqaviməti, Om.
Məsamələrin xüsusi həcmi (sm3/qr) aşağıdakı ifadə üzrə tapılır:

vxüs  vc v / akat

(11.30)

Burada Δvc - dilatometrdə civənin bütün həcminin sıxılmasına
edilən düzəliş (1 MPa-dan artıq olan təzyiqdə bu düzəliş əlavə edilir).

vc  mc N p

(11.31)

mc- dilatometrdəki civənin kütləsi qr; Np-nuğun təzyiqdə orta düzəliş
əmsalıdır.
Verilmiş P təzyiqində dolmuş kapilyarların ekvivalent radiusu
rek (nm) aşağıdakı ifadə üzrə hesablanır:

rek  2cosc / Pg

(11.32)

Burada v = 480 10-2 n/m (civə üçün); θc=140°C (civə üçün)

Pg  Pm  Pb  P

(11.33)
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Pg-gətirilmiş təzyiqdir, Mpa; Pm - manometrik təzyiq, MPa; Pb başlanğıc təzyiq, MPa; ΔP - dilatometrin kapilyarında civə sütununun
təzyiqinin azalması, MPa.
İnteqral proqramın qrafiki təsviri zamanı ordinat oxunda
məsamələrin həcmi və ya vxäs (sm3/qr), absis oxunda isə onların
ekvivalent radiusunun loqarifması göstərilir.
Katalizatorun həqiqi və zahiri
sıxlıqlarının müəyyən edilməsi
Həqiqi ρhəq və nəzərə çarpan zahiri ρzah sıxlıqlar vasitəsilə
məsamələrin xüsusi həcminin cəmini vxüs daha dəqiq hesablamaq olar:

Vxüs  l /  zah –1/ həq

(11.34)

Həqiqi sıxlıq - məsamələrin həcmini nəzərə almadan sülb
maddənin vahid həcminin kütləsidir. Ən geniş yayılmış üsul piknometr
üsulu ilə sülb maddənin həqiqi sıxlığının müəyyən edilməsidir.
Piknometrik maye kimi benzol, etanol, su və başqa həlledicilər istifadə
oluna bilər.
Zahiri sıxlıq - məsamələrin həcmini nəzərə almaqla sülb
maddənin vahid həcminin kütləsidir. Zahiri sıxlıq şəkil 11.11-də
göstərilmiş qurğu vasitəsilə müəyyən edilir. Bunun üçün götürülən
nümunə çəkisi 6 əvvəlcədən çəkisi təyin olunmuş cihaza 5 yerləşdirilir.
Cihazın aşağı hissəsi vakuum borusu 4 vasitəsilə büretə 1
birləşdirilir, yuxarı hissəsi isə nümunədən havanı çıxarmaq üçün
forvakuum nasosuna birləşdirilir. Qalıq təzyiq vakuum - manometr 3
vasitəsilə ölçülür. Kranı açmaqla nümunə civə ilə doldurulur. Sonra isə
kranı bağlayaraq atmosfer təzyiqində civəni məsamələrin içərisinə
sıxırlar. Bundan sonra isə nasosu saxlayırlar, cihazı civədən təmizləyərək
çəkirlər. Zahiri sıxlığı aşağıdakı ifadə üzrə hesablayırlar:

 zah  13,54kat / [m1   m2  akat ]

(11.35)
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Burada, 13,54 – civənin 20°C-də sıxlığı, qr/sm3; m1 - cihazın
civə ilə birlikdə çəkisi, qr; m2 - cihazın nümunə və civə ilə birlikdə çəkisi,
qr.
Katalizatorun məsaməliyinin cəmini su udma W vasitəsilə
müəyyən etmək olur:

W   akat .1  akat .0 100 / akat .0

(11.36)

Burada, αkat.0 və akat.1 - tədqiq olunan nümunənin doymadan
əvvəl və sonrakı kütlələridir.

Şəkil 11.11. Zahiri sıxlığı müəyyən edən qurğu
1 - civə ilə büret; 2 - civə; 3 - vakuum-manometr; 4 - vakuum borusu;
5 - Zahiri sıxlığı müəyyən etmək üçün cihaz; 6 - nümunə; 7 - ştativ.

11.3. Katalizatorların mexaniki möhkəmliyinin təyini
Müasir kimya sənayesi yüksək təzyiq, temperatur və yüksək
sürətlə xarakterizə olunduğundan istifadə olunan materialların, eləcə də,
sorbent və katalizatorların mexaniki möhkəmliyini bilmək vacib
məsələlərdən biridir. Bir qayda olaraq bu materiallar dispers sistemlərdir.
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Dispers cisimlərdə möhkəmliyin gərginlik vəziyyətinin xarakterindən
aslılığı başqa cisimlərdən fərqlidir.
İncə dispers məsaməli cisimlərin xüsusiyyətlərini ifadə edən
əsas müddəalar aşağıdakılardır:
1)
bu materialların möhkəmliyi təkcə cismi əmələ gətirən ilk
hissəciklərin möhkəmliyindən yox, həm də onların arasındakı
rabitələrin xarakterindən asılıdır;
2)
rabitələrin sayı ilk hissəciklərin ölçüsü ilə və onların qablaşması
üsulu ilə, yəni, strukturu ilə müəyyən olunur;
3)
verilmiş en kəsiyində iri məsamələr təkcə kontaktların sayını
azaltmırlar, onlar həm də gərginliyin artmasına səbəb olurlar və
buna görə də möhkəmliyi kəskin surətdə aşağı salırlar;
4)
məsaməsiz cisimlər kimi məsaməli cisimlər də onların alınma
üsulundan asılı olaraq daxili gərginliyin müəyyən qanunauyğunluq
üzrə paylanması (mikro və mikrosferik) ilə xarakterizə olunurlar ki,
bu da istismar zamanı onların möhkəmliyinin azalmasına gətirib
çıxarır;
5)
fərdi kontaktın möhkəmliyi onun əsas xarakteristikasıdır.
Materialın yoxlanması zamanı gərginlik halının yaradılması
şəraiti mümkün qədər istismar vaxtı həmin nümunənin olduğu şəraitə
yaxın olmalıdır. Əsas mexaniki sınama növlərinə: dartılmaya, sıxılmaya
və əyilməyə qarşı statiki sınaq; qırılma zərbəsinə qarşı dinamiki sınaq;
davamlılığa görə sınaq və başqaları aiddir. Bundan başqa materialı
möhkəmliyə, dağılmağa və sürtülüb yeyilməyə qarşı da sınaqdan
çıxarırlar.
Statik rejimdə filtrləşdirici
qatın katalizatorlarının sınaqdan çıxarılması
Filtrləşdirici qat katalizatorları üçün əsas qanunauyğunluq
əzilmədən statik dağılmadır. Bu rejim çox sadədir və stasionar qatda
katalizatorların dağılmasının real şəraitinə daha yaxşı cavab verir.
Statik rejimdə tədqiqatları aparmaq üçün MP-2C cihazı
yaradılmışdır. Bu cihazda dağıdıcı təsiri müəyyən etmək üçün yay tipli
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güc ölçəndən istifadə edirlər. Amma, bu cihaz çox mürəkkəb quruluşlu
və tam universal deyildir.
Sadə və etibarlı olan İPQ-1 tipli ekstenzometrin sxemidir ki,
onun köməyi ilə dənəciklərin davamlılığı ölçülür. Amma bu cihazda da
əsas prinsip yastı yay vasitəsilə dağıdıcı təsiri ölçməkdən ibarətdir. Yastı
yayın əyilməsini ölçmək üçün elektromaqnit sxem nəzərdə tutulmuşdur
və onun vasitəsilə təcrübə nəticələri qeyd olunur. Bu cihaz həm əl ilə
idarə olunur və həm də avtomatik rejimdə işləyir. Ekstenzometrin iş
prinsipi (şək.11.12) differensial-transformator sarğısının 7 induktivliyinin
dəyişməsinə
əsaslanmışdır. Differensial-transformator sarğısının
göstəricisi qranulanın əzilməsinə sərf olunan qüvvəyə mütənasib olur.
Qüvvənin ölçülməsi zamanı sarğının oxu 6 ilə sərt birləşdirilmiş matrisa
4 puansonun 2 təzyiqi altında aşağı yerini dəyişir. Bu yerdəyişmə
qranulaya 3 puansonun təsir qüvvəsindən və ölçü yayının 9 reaktiv
momentinin qiymətindən asılıdır. Mühərrikin fırlanma hərəkəti konus
şəkilli dişli çarx vasitəsi ilə puansonun irəliləmə hərəkətinə çevrilir.
Mühərrik, dişli çarxlar və puanson metallik dəmir qol 5 üzərində
bərkidilib və örtük 1 ilə bağlanmışdır.
Tədqiqat üçün hər bir halda 10-20 nümunə götürülür.
Qranulların horizontal vəziyyətində əzilmə prosesini aparırlar. Bu zaman
təsir qüvvəsi nümunənin oxuna perpendikulyar istiqamətdə təsir göstərir
və parçalanma vertikal səthdə gedir. Möhkəmlik P nümunənin orta
dağıdıcı təsir qüvvəsinin F qırılma gedən qranulun en kəsiyi sahəsinə
nisbəti kimi hesablanır.
Silindr şəkilli qranullar üçün:

P  F /  DH 

(11.37)

həlqə şəkilli nümunələr üçün isə

P  F /  D  dH 

(11.38)

ifadəsi üzrə hesablanır.
Burada, D - silindrin diametri və ya həlqənin xarici diametri, sm;
d- həlqənin daxili diametri, sm; H- nümunənin hündürlüyüdür, sm.
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Sürtülüb yeyilmə üsulu
Kontakt kütlənin sürtülüb yeyilməsini müəyyən etmək üçün
çoxlu üsullar mövcuddur. Bunların arasında erliftdə və «qaynar qatda»
50-80 saat müddətində tədqiqatın aparılması daha doğru nəticə verir.
«Qaynar qatda» istifadə olunan qurğu katalizatorun aktivliyini təyin
etmək üçün istifadə olunan qurğu kimidir (şək. 11.l2-ə bax).

1
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3
6

4

7

5

Şəkil 11.12. İPQ-1 cihazının sxemi
1 - qapaq; 2 - puanson; 3 - nümunə; 4 matrisa; 5 - ştanq; 6 - ox; 7 - differensialtransformatorun sarğısı; 8 - gövdə; 9 - yay.

8
9

Amma burada qaz reaktora aşağıdan yuxarıya doğru verilir. Bir
qayda olaraq sürtülmədən yeyilmə hava iştirakı ilə otaq temperaturunda
aparılır. Müəyyən vaxt ərzində kütlənin sürtülüb yeyilməsi J (% ilə)
katalizatorun çəkisinin azalmasının Δm kat katalizatorun ilk çəkisinə mkat
olan nisbəti ilə hesablanır:

J  mkat ·100 / mkat

(11.39)

Şək.11.13-də hissəcikləri qeyri-düzgün formada olan sürtülməyə qarşı
davamlı KC tipli vanadium katalizatorunun vaxtdan asılı olaraq sürtülüb
yeyilməsi göstərilmişdir.

Sürtünmə, %
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Şəkil 11.13. Vanadium kontakt kütləsinin vaxtdan asılı olaraq
sürtülüb yeyilməsi

Əvvəlcədən 20-25 saat müddətində katalizator hissəciklərinin
sınaqdan keçirilməsindən sonra sürtülüb yeyilmə dərəcəsi hər bir ay üçün
1% təşkil edir. Kontakt kütlənin sürtülüb yeyilməsini tez bir zamanda
müəyyən etmək üçün bir sıra başqa üsullar da mövcuddur.
11.4. Reaksiya şəraitində katalizatorların tədqiqi
Kataliz şəraitində mexaniki davamlılığın müəyyən olunması ilə
katalizatorların keyfıyyəti haqqında daha düzgün məlumat əldə etmək
olar. Birbaşa reaksiya şəraitində katalizatorun mexaniki davamlılığını
müəyyən etmək üçün istifadə olunan cihaz şək. 11.14-də göstərilmişdir.
Üç qranuldan ibarət olan katalizator nümunəsi 12 reaktorun 14
yayına 15 yerləşdirilmiş deşikləri olan boşqabların 11 arasına qoyulur.
Reaktor şəffaf optiki kvarsdan hazırlanmışdır və spiral 10 vasitəsilə
qızdırılır. Sıxılma təsiri ölçü yayı 5 və oymaq 2 vasitəsilə yaradılır və
oymaq 7 və boşqablar vasitəsilə nümunələrə ötürülür.
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Şəkil 11.14. Reaksiya şəraitində katalizatorların
davamlılığını müəyyən etmək üçün cihazın sxemi
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mexaniki

1 - şkala; 2 , 7 , 9 - oymaqlar; 3 - qayka; 4 - silfon; 5 - ölçülü yay;6 - tıxac;
8 - termocüt;
10 - spiral; 11 - deşikləri olan boşqab; 12 - nümunə; 13 - istilik
əksetdiricisi; 14 - kvarsdan hazırlanmış reaktor; 15 - mil; 16 - pəncərə.
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nümunələrin müxtəlif vaxtlarda parçalanmasından əmələ gələn əyilmənin
qarşısını almaq üçün boşqabların arasına üç oymaq 9 yerləşdirilir ki,
bunlar da boşqabların vertikal yerdəyişməsinin qarşısını alır.
Yayın sıxılma dərəcəsi sıxıcı oymağın 2 irəli hərəkəti ilə
müəyyən edilir və göstərici ilə qeyd olunur. Oymaq 7 reaktorun
tıxacından 6 çox asan keçir. Qayka 3 və tıxaca 6 möhkəm geydirilmiş
silfon 4 vasitəsilə sistemdə hermetiklik yaradırlar. Reaktor axınlı katalitik
qurğunun karkasına bərkidilir və istiliyi əks etdirən silindrik örtük
vasitəsilə istilik itkisinin qarşısı alınır.
Reaksiya zamanı qranulaları birbaşa müşahidə etmək üçün
izolyator pəncərələrdən 16 istifadə olunur. Reaksiya zonasında
temperaturu tənzimləmək və nəzarət etmək üçün termocüt 8 və PCR-1
tipli özüyazan cihazdan istifadə olunur.
Sınaq üsulu aşağıdakılardan ibarətdir. Reaktoru doldurduqdan və
qızdırdıqdan sonra reagentlərin reaktora verilməsinə başlayırlar və
yayların müəyyən dərəcədə sıxılmasını əldə edirlər. Əksetdiricinin
pəncərələrindən baxılmaqla parçalanmayan qranulların sayı vizual olaraq
qeyd edilir.
11.5. Reaksiya şəraitində katalizatorların faza
tərkibinin rentgenoqrafik tədqiqi
Kataliz şəraitində təcrübəni aparmaq üçün rentgenoqrafık
kamera istifadə oluna bilər, onların əsasını 50 mkm-ə qədər
nazikləşdirilmiş rentgenoşəffaf divarı olan kvars ampula təşkil edir ki,
onu da qoniometr üzərində yerləşdirilmiş xüsusi konstruksiyalı sobanın
içərisinə yerləşdirirlər. Sistematik istifadə olunduqda bu cür kameralar bir
sıra çətinliklər yaradır. Reaksiya şəraitində katalizatorların rentgenoqrafık
üsul ilə öyrənilməsi üçün şək. 11.15-də göstərilmiş cihazın icad olunması
bu çətinliklərin bir sırasını aradan qaldırmağa imkan vermişdir.
Bu üsul nümunələrin hazırlanması üsulu ilə birgə istifadə
olunduqda alınan nəticələrin dəqiq etibarlı olmasını təmin edir. Yüksək
temperaturlu rentgenoqrafıya üçün müəyyən ölçüdə və möhkəmlikdə
olan katalizator həbləri ən yaxşı nümunə sayılır. Katalizator tozunu 20 t.
qüvvə altında sıxaraq onu həbə çevirirlər və katalizator həblərinin
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termocüt

Şəkil 11.15. Reaksiya şəraitində katalizatorların rentgenoqrafiki
tədqiqi üçün istifadə olunan cihaz
1 - oturacaq; 2 - gövdə; 3 - adiasion ekran; 4 - qızdırıcı; 5 - kvars
ampula; 6 - düzəliş edən cihaz; 7 - kipkəc; 8 - araqat; 9 - sıxıcı oymaq;
10 - taxıcı qayka; 11 - ştuser; 12 - nümunə saxlayıcısı.
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davamlılığını artırmaq üçün onu közərdirlər. Həb şəklini almış
katalizatoru tutucuya 12 bərkidirlər, bundan sonra isə onu ampulanın 5
içərisinə yerləşdirirlər. Ampulanı reagentlər qarışığı ilə üfürürlər.
Reagentlərin qarışığı katalizatorun aktivliyi müəyyən olunan zaman
tərkibi və həcmi sürəti standart olan reagentlərin qarışığına uyğun
olmalıdır. Nümunəni qızdırmaqla eyni vaxtda difraktometr «dəyişən»
hesablayıcının köməyi ilə tələb olunan bucaq sahəsində əksi çıxarır.
Rentgenoqram çıxarıldıqdan sonra və kiçik bir vaxt çərçivəsində
identifikasiya edildikdən sonra reaksiyanın rejimini (temperatur,
reagentlərin tərkibi) dəyişdirirlər və yeni rentgenoqrammanın alınması
prosesini təkrar edirlər. Bəzi hallarda nümunənin soyudulması nəzarət
aparılan şəraitdə həyata keçirilir.
Bu cür qurğuda hopdurulmuş tipli vanadium katalizatorları
öyrənilmişdir. Qurğuya yerləşdirilmiş nümunəni hava axını iştirakında
420°C temperatura qədər qızdırırlar. Bundan sonra reaksiya qarışığı (7%
S02 + hava) verilir və rengenoqramma çəkilir. Bu katalizatorlar üçün
istifadə olunan üsul informativ xarakter daşıyır. Reaksiya şəraitində faza
tərkibinin əmələ gəlməsinə düzgün nəzarət etmək olardı, eləcə də,
reaksiya mühiti olmayan halda aktiv komponentlərin kristallik fazalarının
ərintiyə, mayeyə çevrilməsini sözün əsl mənasında görmək olardı.

Verilmiş reaksiya üçün katalizatorun qabaqcadan seçilməsinin
tələbə üçün tapşırığa çevriləcəyi zaman hələlə ki uzaqdadır.
L.Qammet
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