
Karakterisering av katalysatorer

Olika kommersiella katalysatorer, ref. Hayes& Kolawzkowski 1997)

KARAKTERISERING betyder att man testar de kemiska och fysikaliska 
egenskaperna hos en katalysator med olika metoder.

KARAKTERISERING AV KATALYSATORER är nödvändigt vid 
framställning och också

 
vid användning av katalysatorer. Inom de

 
 

parametrar som uppställts för katalysatorn mäts dess effektivitet och
 

 
specifitet.
Från en industriell synpunkt är karakteriseringen viktigt för att man skall 
kunna producera katalysatorer som är tillräckligt selektiva, aktiva och

 
 

mekaniskt hållbara.

BULKEGENSKAPER, där de viktigaste är pulvrets eller partikelns 
kemiska sammansättning, fasstruktur och termiska stabilitet.

PARTIKELEGENSKAPER, där de viktigaste är partiklarnas täthet
 

, 
partikelstorlek, mekaniska egenskaper, yta, fördelningen av porstorlek

 
och 

diffusionsegenskaper.

En katalysator är ett ytaktivt ämne. Det är viktigt att bestämma YTANS 
EGENSKAPER eftersom den katalytiska aktiviteten baseras på

 
kemiska 

ytreaktioner. En mätning av ytfenomen
 

ökar förståelsen för ytans form och 
struktur, dispersionen på

 
ytan förekomsten av sura/basiska platser och 

dess inverkan på
 

katalysatorns funktion. Med hjälp av ytegenskaperna
 

kan 
man sedan utreda katalysatorns aktivitet och specifitet i den önskade 
reaktionen. 

Egenskaper som undersöks hos en katalysator*

*Ref. J.T. Richardson, Principles of catalyst development, 
Plenum Press, New York, 1989.

Med hjälp av elektronmikroskopi kan man utforska ytans struktur och 
urskilja hur olika ämnen fördelas på ytan.
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BET (Brunauer-Emmet-Teller) –
 

isotermen är den vanligaste metoden för 
att bestämma specifika ytan hos fasta ämnen. Man mäter den mängd av 
en inert gas som binds till ytan av det fasta ämnet. Då

 
man känner till den 

yta som gasmolekylerna täcker kan man beräkna ytan hos det undersökta 
ämnet. 

Karakterisering av ytegenskaperna hos en katalysator

Katalysatorns specifika yta (eller dess stödämnes yta), fördelningen av 
porstorlek

 
och porvolymen

 
kan bestämmas genom att adorbera

 
kvävgas 

på
 

dess yta (se BET isoterm, fysikalisk adsorption). Dessutom kan man 
bestämma ytan av den aktiva metallen och dispersionen på

 
ytan genom att 

selektivt adsorbera väte eller kolmonoxid till katalysatorns aktiva platser 
(se Kemisk adsorption, kemisorption).  

UNDERSÖKNIG  AV FINSTRUKTUREN HOS EN KATALYSATOR
Ytstrukturen hos en katalysator undersöks enklast med hjälp av 
elektronmikroskop. Samtidigt kan man mäta den kemiska 
sammansättningen.

Med transmissionselektronmikroskopi (TEM) kan man undersöka
 

 
hur metallpartiklarna är placerade samt partikelstorleken. 
Bilden nedan är en TEM-bild av en iridiumkatalysator som är 
bunden till en bärare av γ-aluminium. De små

 
pilarna pekar på

 iridium-partiklar. Medeldiametern på
 

metallpartiklarna i katalysatorn 
är 1-3 nm, men några större partiklar, upp till 9 nm

 
stora, finns.

Specifika ytan  och fördelningen 
av porstorlek

 
kan bestämmas 

med en yt-analysator. I bilden en 
ASAP2020 yt-analysator.

Med SPEKTROSKOPISKA METODER kan man utforska halten av 
olika ämnen i katalysatorn.

Hur bra en katalysator är bestäms på
 

basen av dess aktivitet, selektivitet 
och stabilitet (kemisk, termisk och mekanisk stabilitet).

En hög aktivitet är en grundläggande parameter vid planering, val och 
optimering av en katalysator för ett visst ändamål. På

 
så

 
sätt kan man 

mäta kinetiska egenskaper och förstå
 

ytmekanismer.

Selektiviteten beskriver hur reaktionen går enligt en viss önskad
 

 
reraktionsrutt. En hög selektivitet leder till att det bildas låga halter av 
biprodukter, något som förbättrar utbytet av reaktionen.

En katalysator bär vara stabil såväl kemiskt som mekaniskt och 
termiskt. Den bör också

 
vara renegerbar, dess aktivitet bör

 
 

åtminstone delvis kunna återställas. 

Egenskaper som krävs av en katalysator Fysikalisk adsorption (fysisorption)
 
och

 
kemisk adsorption  

(kemisorption)
 

beskriver hur ämnen binds till katalysatorns yta. Vid 
fysisorption

 
sker bindningen med hjälp av svaga interaktiva krafter, 

främst van der Waals krafter. Vid kemisorption
 

sker en bildning av 
kemiska bindningar. 

Bild Anne-Riikka Leino



Deaktivering av en katalysator

En minskning av katalysatorns aktiva yta leder till att den katalytiska 
aktiviteten försämras.

Vilket fenomen som helst, fysikaliskt eller kemiskt, som förorsakar en
 

 
tidsberoende minskning av katalysatorns aktivitet kallas deaktivering av 
katalysatorn.

I nästan samtliga fall är en deaktivering
 
av katalysatorn en följd av 

fenomen som minskar antalet aktiva platser på
 

katalysatorns yta. Faktorer 
som deaktiverar

 
en katalysator kan till sin karaktär vara termiska

 
 

(exempelvis hög temperatur, kemiska (exempelvis föroreningar som 
svavel) eller mekaniska (exempelvis förslitning).

Deaktivering
 

märks som en minskning av katalysatorns aktivitet. 

Aktiviteten hos en deaktiverad
 

katalysator kan delvis återställas genom 
regenerering.

Kirsi Partanen
kirsipar@paju.oulu.fi

Ulla Lassi
Tel.: 00-358-400-294 090

I bilden intill presenteras olika deaktiveringsmekanismer. 
A) förkolning eller koksning
B) förgiftning
C) försintring

 
, metallpartiklarna växer i storlek och den aktiva ytan           

minskar som en följd av detta 
D) fasförändringar fast-fast

 
och isolering av metallpartiklar (eng. 

encapsulation)

Vid katalytiska tillämpningar förorsakas deaktivering
 

av katalysatorn oftast 
av ett flertal orsaker.

Referens: Lassi, Ulla (2003)
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