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Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń organicznych zawiera-
jących chlor, w którym nasyca się solami metali nośnik zawierający tlenki glinu i krzemu, polega na 
tym, że próbkę utartego montmorillonitu zalewa się wodą i miesza się w temperaturze pokojowej 
przez 40 - 180 godzin, korzystnie 100 - 160 godzin, następnie do tak otrzymanej zawiesiny dodaje się 
wodny roztwór oligomerów hydroksytlenowych tytanu i/lub wodny roztwór oligomerów hydroksytleno-
wych cyrkonu, po czym zawiesinę miesza się przez 2 - 10 godzin, korzystnie 3 - 7 godzin, odwirowuje, 
przemywa wodą aż do zaniku reakcji na jony Cl-, następnie suszy w temperaturze do 120°C, praży 
w temperaturze 300 - 550°C, a dalej suchy nośnik nasyca się wodnym roztworem soli palladu o takim 
stężeniu, aby zawartość palladu w produkcie końcowym wynosiła 0,1 - 1,0% wagowych masy nośnika, 
po czym nasycony nośnik praży się w temperaturze 350 - 550°C przez 4 - 10 godzin. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania katalizatora do oczyszczania gazów, zwłasz-

cza odlotowych, z zanieczyszczeń organicznych, zawierających w swoim składzie chlor, czyli z tak 
zwanych chlorowcopochodnych. 

Według znanych rozwiązań usuwanie chlorowcopochodnych prowadzić można poprzez ich spa-
lanie w obecności wodoru lub metanu (zgłoszenie EP 1 201 292) w temperaturach wyższych od 700°C. 
Produktami spalania są dwutlenek węgla, woda oraz HCl, który w warunkach prowadzenia spalania jest 
niezwykle agresywnym czynnikiem, powodującym korozję urządzeń, w których prowadzi się proces. 

W przeciwieństwie do spalania termicznego metoda katalitycznego pełnego utleniania posiada 
wiele zalet, takich jak niska temperatura pracy, a przez to niskie koszty oczyszczania gazów. 

Problemem kluczowym jednak jest właściwy dobór katalizatora. W katalizatorze do pełnego 
utleniania chlorowcopochodnych zarówno nośnik jak i faza aktywna muszą być odporne na korodują-
ce działanie chloru w wyższych temperaturach. Problemem odrębnym jest aktywność katalizatora, im 
wyższa - tym niższa temperatura pracy i niższe koszty oczyszczania. 

Opisy katalizatorów stosowanych do utleniania chlorowcopochodnych i sposobów ich wytwa-
rzania dostępne są przede wszystkim w literaturze zagranicznej. 

W zgłoszeniu patentowym PCT/US90/02386 przedstawiono skład katalizatora, zawierającego 
tlenki wanadu, wolframu, cyny oraz metale szlachetne, takie jak: platyna, pallad i rod, rozproszone na 
tlenku tytanu, który pełni w tym przypadku rolę nośnika. 

Z kolei w opisie patentowym US 5 283 041 ujawniony jest skład katalizatora, w którym rolę nośnika 
pełni tlenek cyrkonu, na którym rozproszono tlenki manganu, ceru, kobaltu, wanadu oraz platynowce. 

Z praktyki powszechnie wiadomo, że katalizatory używane w ochronie środowiska składają się 
z żaroodpornych nośników, na których osadzona jest masa aktywna zawierająca metale z grupy pla-
tynowców i/lub tlenki metali nieszlachetnych, takich jak chrom, mangan, kobalt, nikiel, miedź, wanad. 

W literaturze patentowej znaleźć można bardzo wiele rodzajów nośników żaroodpornych, mo-
gących znaleźć zastosowanie do tego celu. Podstawowe wymogi stawiane używanym materiałom to: 
względnie wysoka powierzchnia właściwa, odpowiednia porowatość, odporność na ścieranie, w tym 
przypadku również na korodujące działanie chlorowodoru. Korzystnie, nośniki winny być też pozba-
wione topników, takich jak alkalia. 

Do najczęściej stosowanych nośników należą: tlenek glinu, dwutlenek krzemu, krzemiany glinu 
i manganu, dwutlenek tytanu, tlenki ceru. W praktyce stosuje się przede wszystkim aktywną odmianę 
tlenku glinu, zwaną odmianą gamma. 

Właściwości aktywnego tlenku glinu poprawić można poprzez domieszkowanie go takimi pier-
wiastkami jak cer, tytan, cyrkon, przy czym korzystne okazało się wytwarzanie formy przejściowej - 
wodorotlenku glinu zawierającego w/w domieszki - poprzez jednoczesne wytrącanie z roztworów za-
wierających sole Ce, Ti, Zr, a następnie wyprażenie tej formy. 

Katalizatory przygotowane z użyciem tlenku glinu wykazują wysoką aktywność w reakcjach 
utleniania, ale równocześnie reagują z chlorowodorem, tworząc lotny chlorek glinu, usuwany ze strefy 
reakcji, powodując w ten sposób postępującą destrukcję katalizatora. 

Z kolei katalizatory przygotowane na bazie dwutlenku krzemu wykazują mniejszą aktywność 
w porównaniu z katalizatorami opartymi o tlenek glinu, ale za to mają dużą odporność na korodujące 
działanie chlorowodoru. 

Korzystne połączenie właściwości tlenku glinu i dwutlenku krzemu możliwe jest, według opisu 
patentowego US 4 169 862, poprzez naniesienie platyny lub palladu na czyste tlenki krzemu i glinu, 
a następnie, po wysuszeniu i wyprażeniu, wymieszanie gotowych produktów w złożu katalitycznym. 
Zawartość platyny lub rodu w gotowym katalizatorze wynosi według tego rozwiązania 0,01 - 0,5% 
wagowych. Korzystny sposób formowania złoża katalitycznego polega w tym przypadku na mecha-
nicznym połączeniu aktywnego katalizatora glinowego z odpornym chemicznie katalizatorem krzemowym. 

Mechaniczne wymieszanie cząstek (ziaren) dwóch różnych katalizatorów nie prowadzi z zasady 
do ich wzajemnego oddziaływania na siebie, czy do pojawienia się nowych właściwości takiej miesza-
niny. Nie należy więc spodziewać się synergizmu, lecz tego że każdy z gotowych katalizatorów będzie 
działał oddzielnie, a zachowanie się ich mieszaniny w reakcji utleniania chlorowcopochodnych będzie 
wypadkową zachowań poszczególnych składników mieszaniny. 

Wady tej pozbawiony jest katalizator wytworzony sposobem według wynalazku. Okazało się, że 
możliwe jest otrzymanie katalizatora palladowego, aktywnego i odpornego na korodujące działanie 
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chlorowodoru, przez wykorzystanie naturalnego montmorillonitu, zawierającego w swoim składzie 
krzem i glin, oraz taką modyfikację montmorillonitu, aby otrzymany nośnik wykazywał równocześnie 
cechy korzystne tlenków glinu i krzemu. 

Istota wynalazku polega na tym, że w montmorillonicie wymienia się jony sodu mające nieko-
rzystny wpływ na właściwości katalityczne, na oligomery hydroksytlenowe tytanu lub cyrkonu, a na-
stępnie otrzymany produkt suszy się, praży, po czym zalewa się wodnym roztworem soli palladu 
i następnie postępuje się w znany sposób, tzn. preparat suszy się i praży. 

Struktura montmorillonitu jest strukturą pakietową. W każdym pakiecie dwie warstwy tetra- 
edryczne krzemo-tlenowe przedzielone są warstwą oktaedryczną glino-hydroksytlenową. Część jonów 
glinu zastąpiona jest magnezem, co nadaje warstwie ładunek ujemny, kompensowany przez obec-
ność jonów sodu lub wapnia w przestrzeni między pakietami. 

Do wymiany jonów sodu dochodzi wtedy, kiedy wodną suspensję montmorillonitu doda się do 
wodnego roztworu oligomerów hydroksytlenowych tytanu i/lub cyrkonu, otrzymanych przez częściową 
hydrolizę soli tych metali. 

Nieoczekiwanie okazało się, że produkt takiej wymiany spełnia funkcje nośnika katalizatora, łą-
cząc w sobie zalety czystych tlenków krzemu i glinu. 

Sposób wytwarzania katalizatora według wynalazku realizuje się tak, iż montmorillonit zalewa 
się wodą i miesza się w temperaturze pokojowej przez 40 - 180 godzin, korzystnie 100 - 160 godzin, 
następnie do tak otrzymanej zawiesiny dodaje się wodny roztwór oligomerów tytanu, otrzymany przez 
częściową hydrolizę TiCl4 rozpuszczonego w wodnym roztworze kwasu solnego, po czym zawiesinę 
miesza się przez 2 - 10 godzin, korzystnie 3 - 7 godzin, odwirowuje, przemywa wodą aż do zaniku 
reakcji na jony Cl-, a następnie suszy w temperaturze do 120°C, praży w temperaturze 300 - 550°C, 
po czym suchy nośnik nasyca się wodnym roztworem soli palladu o takim stężeniu, aby zawartość 
palladu w produkcie końcowym wynosiła 0,1 -1,0% wagowych masy nośnika, a następnie nasycony 
nośnik praży się w temperaturze 350 - 550°C przez 4 -10 godzin. 

Alternatywnie sposób według wynalazku realizuje się tak, że po przygotowaniu zawiesiny 
w sposób podany wyżej dodaje się wodnego roztworu oligomerów cyrkonu przygotowanego przez 
rozpuszczenie ZrOCl2·8H2O w wodzie o temperaturze 30 - 50°C, korzystnie 35 - 45°C, po czym za-
wiesinę miesza się 2-10 godzin, korzystnie 3 - 7 godzin, odwirowuje, przemywa wodą aż do zaniku 
reakcji na jony Cl-, a następnie suszy w temperaturze do 120°C, praży w temperaturze 300 - 550°C, 
po czym suchy nośnik nasyca się wodnym roztworem soli palladu o takim stężeniu, aby zawartość 
palladu w produkcie końcowym wynosiła 0,1 - 1,0% wagowych masy nośnika, a następnie nasycony 
nośnik praży się w temperaturze 350 - 550°C przez 4-10 godzin. 

W niektórych przypadkach korzystnie jest też do zawiesiny montmorillonitu dodawać mieszani-
nę oligomerów tytanu i cyrkonu. 

Przyczyn uzyskania nieoczekiwanych właściwości nośnika wytworzonego sposobem według 
wynalazku należy upatrywać w tym, że krzem, glin oraz tytan i/lub cyrkon oddziałują ze sobą w całej 
masie na poziomie atomowym, w przeciwieństwie do znanych mieszanin mechanicznych tlenków 
krzemu i glinu, w których oddziaływanie ograniczone jest jedynie do miejsca fizycznego styku ziaren. 
Wprowadzenie do montmorillonitu oligomerów hydroksytlenowych tytanu i/lub cyrkonu nie zmienia 
pakietowego charakteru struktur, w których były poprzednio jony sodu. Widać to na załączonym ry-
sunku na przykładzie widm dyfrakcji rentgenowskiej montmorillonitu modyfikowanego oligomerami 
hydroksy-tlenowymi tytanu. 

Poniżej przedstawiono przykłady wykonania wynalazku oraz przykłady porównawcze otrzymy-
wania katalizatorów metodami dotychczas znanymi. 

Aktywność katalizatorów według wynalazku sprawdzano stosując metodykę porównawczą opi-
saną w polskim opisie patentowym nr 146901. Polega ona na wyznaczaniu temperatur, przy których 
porównywane katalizatory mają taki sam stopień konwersji w reakcji dopalania wzorcowego związku 
o zadanej koncentracji, dla stałej wartości obciążenia. 

Poniższe przykłady obrazują testy katalityczne polegające na przepuszczaniu przez kwarcowy 
reaktor przepływowy, w którym umieszczono 1 ml katalizatora, 10 litrów na godzinę powietrza zawie-
rającego trójchloroetylen o stężeniu 3 g/Nm3 i wyznaczeniu temperatur reakcji, w których konwersja 
osiąga wartość 90%. Warunki prób dobrano pod kątem zapewnienia izotermiczności procesu. 

P r z y k ł a d  I  (p o r ó w n a w c z y) 
20 g izopropanolanu glinu rozpuszczono w 80 ml izopropanolu w temperaturze 50°C, a następ-

nie dodano wodę destylowaną do pełnego strącenia wodorotlenku glinu. Pozostały osad przemyto 
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wodą, odsączono, a następnie, po wysuszeniu w 120°C prażono w temperaturze 550°C przez 5 go-
dzin. Do wyprażonego osadu dodano wodnego roztworu azotanu palladowego w takiej ilości, aby 
w końcowym produkcie zawartość palladu wynosiła 0,4% wagowych w przeliczeniu na suchy nośnik 
i ponownie wyprażono w temperaturze 550°C przez 5 godzin. 

P r z y k ł a d  II  (p o r ó w n a w c z y) 
20 g etoksylanu krzemu zmieszano z 40 ml izopropanolu, a następnie dodano wodę destylowa-

ną z 0,9% amoniaku do pełnego strącenia wodorotlenku krzemu. Osad przemyto, wysuszono i wypra-
żono jak w przykładzie I. 

Pallad w ilości 0,4% wagowych w przeliczeniu na suchy tlenek krzemu naniesiono również jak 
w przykładzie I. 

P r z y k ł a d  III  (p o r ó w n a w c z y) 
Spreparowano katalizator dwuskładnikowy Al2O3/SiO2 w stosunku wagowym 1:1. Katalizator 

otrzymano w analogiczny sposób jak katalizatory jednoskładnikowe z przykładów I i II, biorąc odpo-
wiednią ilość soli glinu i krzemu, rozpuszczając je w alkoholu izopropylowym i na dalszych etapach 
postępując jak poprzednio naniesiono na wyprażony nośnik glinowo-krzemowy pallad w ilości 0,4% 
wagowych w przeliczeniu na suchy nośnik. 

P r z y k ł a d  IV 
20 g utartego montmorillonitu zalano 250 ml wody destylowanej i umieszczono w temperaturze 

pokojowej na 160 godzin. Następnie do zawiesiny dodano 240 ml roztworu oligomerów tytanowych 
w kwasie solnym (w ilości odpowiadającej 10 mmoli Ti/1 g montmorillonitu) i mieszano 5 godzin.  
Zawiesinę odwirowano, przemywano wodą aż do zaniku reakcji na jony Cl-, po czym suszono 
w 100°C przez 5 godzin i prażono w temperaturze 500°C przez 5 godzin. 

Skład wagowy zmodyfikowanego montmorillonitu wyrażony w procentach przedstawiał się następu-
jąco: 34,8% SiO2, 11,5% Al2O3, 41,0% TiO2, 2,1% Fe2O3, 2,0% MgO oraz woda krystaliczna do 100%. 

Na wysuszony nośnik montmorillonitowy naniesiono pallad analogicznie jak w przykładzie I, aby 
jego zawartość w produkcie końcowym wynosiła 0,4% wagowych. 

P r z y k ł a d  V 
8,0 g utartego montmorillonitu zalano 400 ml wody destylowanej i mieszano 90 godzin w tempe-

raturze 40°C. Do zawiesiny dodano 16,25 g ośmiowodnego ZrOCl2 rozpuszczonego w 660 ml wody 
destylowanej o temperaturze 40°C i mieszano przez 5 godzin. Następnie zawiesinę odwirowano, 
przemyto wodą aż do zaniku reakcji na jony Cl-, po czym suszono w 100°C przez 5 godzin i prażono 
w temperaturze 500°C przez 5 godzin.  

Skład wagowy zmodyfikowanego montmorillonitu wyrażony w procentach przedstawiał się nastę-
pująco: 53,2% SiO2, 17,4% Al2O3, 13,0% ZrO2, 3,5% Fe2O3, 3,0% MgO oraz woda krystaliczna do 100%. 

Na wysuszony nośnik montmorillonitowy naniesiono pallad analogicznie jak w przykładzie I, aby 
jego zawartość w produkcie końcowym wynosiła 0,4% wagowych. 

Wyniki testów katalitycznych przedstawiono w tabeli: 

T a b e l a 

Katalizator T90% [°C] WHCl [%] 

Przykład II - - 

Przykład III 468 75 

Przykład I 445 80 

Przykład IV 425 85 

Przykład V 425 84 

T90% [°C] - temperatura 90% konwersji trichloroetylenu  
WHCI [%] - wydajność HCl 

Z tabeli widać, że katalizatory otrzymane w przykładach IV i V sposobem według wynalazku są 
aktywniejsze niż katalizatory standardowe, a przez to pracują w niższych temperaturach, co umożliwia 
obniżenie kosztów oczyszczania przy ich użyciu przemysłowych gazów odlotowych. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń organicznych zawie-
rających chlor, w którym nasyca się solami metali nośnik zawierający tlenki glinu i krzemu, znamienny 
tym, że utarty montmorillonit zalewa się wodą i miesza się w temperaturze pokojowej przez 40 - 180 
godzin, korzystnie 100 - 160 godzin, następnie do tak otrzymanej zawiesiny dodaje się wodny roztwór 
oligomerów hydroksytlenowych tytanu i/lub wodny roztwór oligomerów hydroksytlenowych cyrkonu, po 
czym zawiesinę miesza się przez 2 - 10 godzin, korzystnie 3 - 7 godzin, odwirowuje, przemywa wodą 
aż do zaniku reakcji na jony Cl-, następnie suszy w temperaturze do 120°C, praży w temperaturze 300 
- 550°C a dalej suchy nośnik nasyca się wodnym roztworem soli palladu o takim stężeniu, aby zawar-
tość palladu w produkcie końcowym wynosiła 0,1 - 1,0% wagowych masy nośnika, po czym nasycony 
nośnik praży się w temperaturze 350 - 550°C przez 4 - 10 godzin. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wodny roztwór oligomerów hydroksytlenowych ty-
tanu otrzymuje się przez częściową hydrolizę TiCl4 rozpuszczonego w wodnym roztworze kwasu solnego. 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wodny roztwór oligomerów hydroksytlenowych 
cyrkonu otrzymuje się przez rozpuszczenie ZrOCl2·8H2O w wodzie o temperaturze 30 - 50°C, korzyst-
nie 35 - 45°C. 

 
 

Rysunek 
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