
Framställning av katalysatorer

KATALYSATORFRAMSTÄLLNING inleds med planering. Först måste 
man veta för vilket ändamål katalysatorn behövs, vilken typ av  
katalysator som fungerar i reaktionen, dessutom måste man känna 
till de krav som reaktorn och reaktionsförhållandena ställer.

I bilden: olika katalysatorer

KRAV PÅ EN INDUSTRIELL KATALYSATOR
Hur ”bra” en katalysator är bestäms av dess aktivitet, selektivitet och 
stabilitet.

Med aktivitet avses hur effektivt (konversion) och vid vilken temperatur 
utgångsämnena omvandlas till produkter. 

Selektivitet beskriver hur stor andel av utångsämnena reagerar till önskad 
produkt och hur mycket biprodukter bildas vid reaktionen. Målet är att 
producera minsta möjliga mängd biprodukter.

Stabilitet beskriver hur hållbar katalysatorn är termiskt, kemiskt och 
mekaniskt.

Med regenererbarhet avses hur bra aktiviteten för en deaktiverad
katalysator kan återställas. I praktiken återställs aktiviteten endast delvis 
vid regenerering och en återställd katalysator är aldrig lika bra som en ny. 

Dessutom ställer katalysatorns pris egna krav vid industriella tillämpningar.

VAR BEHÖVER VI KATALYSATORER?

> För att utveckla ny teknologi och för tillverkning av existerande eller          
nya produkter

> För optimering av existerande processer

Heterogena katalysatorer är viktiga i industriella processer. De används 
i ~ 80 % av alla industriella processer och över 90 % av alla produkter 
tillverkas med hjälp av katalytiska processer.

Katalysatorns effektivitet baseras på
 
att katalysatorn erbjuder

 
 

alternativa reaktionsvägar
 

där aktiveringsenergin minskar. Som en följd 
av detta ökar reaktionshastigheten, behovet av råvaror minska och det 
bildas mindre biprodukter.

Utrustning för att mäta katalysatoraktivitet.
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METODER FÖR KATALYSATORTILLVERKNING (IUPAC)

1. UTFÄLLNING; framställning av stödämne

2.
 

BELÄGGNING; koppling av aktiv metall till stödämnets yta.
 

 
Använda metoder är bland annat:

A.
 
Impregnering

B.
 
Jonbyte

C.
 
Ympning

D.
 
Kemisk beläggning genom förångning

3. INKAPSLING tvätt av katalysator, torkning och kalcinering

4.
 

SELEKTIVT AVLÄGSNANDE; reduktion som ger en aktiv 
katalysator.

KOMPONENTER SOM INGÅR I EN KATALYSATOR

DEN AKTIVA KOMPONENTEN bestämmer katalysatorns kemiska 
aktivitet. Valet av aktiv komponent baseras främst på

 
om

 
 

katalysatorn skall användas till oxidations-
 

eller reduktionsreaktioner 
samt under vilka förhållanden katalysatorn används. Andra viktiga 
egenskaper är löslighet och reducerbarhet.
Normalt fås den katalystiska

 
metallen från prekursorsalt

 
som kan 

vara exempelvis nitrater, klorider etc.

Val av STÖDÄMNE påverkas av var katalysatorn kommer att användas 
och av reaktionsförhållanden som temperatur och pH. Viktiga 
egenskaper är att ge en stor specifik yta åt katalysatorn samt goda 
mekaniska egenskaper, stabilitet, samt att underlätta en jämn 
fördelning (dispersion) av den aktiva komponenten på

 
ytan.

Vanliga stödämnen är aluminium, kisel, aktivt kol och kolbaserade 
nanorör

 
samt olika zeoliter.

PROMOTOR kan kopplas antingen till stödämnet eller till den aktiva
 

 
komponenten. I stödämnet inverkar den på

 
katalysatorns struktur

 
 

samt för att öka/dämpa aktiviteten. Kopplad till den aktiva 
komponenten kan promotorn påverka exempelvis katalysatorns 
elektriska egenskaper samt förhindra förgiftning.

Våtimpregnering är den mest använda metoden vid katalysator-
 framställning

-
 
Den aktiva ädelmatellprekursorn

 
löses i vatten eller annat   

lösningsmedel varefter metallen sugs in bärarens yta. 
-

 
Efter detta torkas katalysatorn, kalcineras och metallen aktiveras genom 
att den reduceras till metall (oxidationsgrad noll).

FRAMSTÄLLNING AV KATALYSATOR (förenklat schema)

Lösning av 
metallsalt

Impregnerad bärare

Torkning,
kalcinering

Ca. 400 C

Reducering

Aktiv katalysator

Stödämne, oftast porösa 
partiklar
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EXEMPEL: Framställning av koboltkatalysator genom  
våtimpregnering

Till stödämne valdes pellets av γ-aluminiumoxid,
 

Al2
 

O3

 

, som uppvägdes i 
en indunstningsskål och kalcinerades vid 600ºC i en glödgningsugn

 
under 

fyra timmar.

Beräknade den mängd av prekursorsaltet
 
som behövs för att ge en

 
 

kobolthalt på
 
5 m%

 
i katalysatorn. Som prekursorsalt

 
användes 

vattenlösligt koboltnitrat på
 

grund av att det är ett vattenlösligt salt och 
reduceras lätt. Prekursorsaltet

 
löstes i en liten volym destillerat vatten.

Efter detta blandades lösningen med stödämnet och lösningen fick 
impregneras en viss tid så

 
att kobolten skulle fästa på

 
ytan av stödämnent.

Efter impregnering placerades katalysatorn i ett värmeskåp och torkades 
vid 120ºC

 
över natten.

Efter torkning tvättades katalysatorn med hjälp av vacuumfiltrering
 

och
 

 
torkades därefter ånyo i värmeskåp. Den här gången var torknings-

 temperaturen
 

105 ºC.

Den torkade katalysatorn kalcinerades i glödgningsugn
 

vid temperaturen 
500ºC

 
under fyra timmar. 

Före användning aktiverades ännu katalysatorn i ett reducerande gasflöde.

I bilderna uppe till höger: till vänster den ugn som används vid 
katalysatortillverkning och till höger pellets av stödämne.

AKTIVERING AV KATALYSATORN

KALCINERING påverkar såväl stödämnet som katalysatorns aktiva
 

 
komponenter. I de aktiva komponenterna sker en termisk sönderdelning av 
metallföreningarna. Som reaktorer kan man använda ugnar, rörugnar

 
och 

svävande-bädd
 

reaktorer.

REDUCERING aktiverar den katalytiska metallen. Normalt sker detta i ett 
flöde av H2

 

/N2

 

vid en temperatur på
 
300 –

 
700 °C. Reducerings-

 temperaturen
 

väljs enligt katalysator och tillämpning.
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