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N.O. 11? 023 

United Kingdom Atomic Energy Authority, te Londen, 

Werkwijze voor de bereiding van katalysatoren voor toe-
passing in katalytische gasfasereacties. 

De -uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor de 
bereiding van katalysatoren en op een werkwijze voor de toepas-
sing van katalysatoren in katalytische gasfasereacties» 

Katalyse is een oppervlakteverschijnsel en veel katalytische 
materialen zijn kostbaar (bijvoorbeeld platina en palladium). 
Het is bekend het katalytische materiaal op een dragend substraat 
aan te brengeji, dat een poreus lichaam of een poeder kan zijn, 
met als doel het verkrijgen van een- groot blootgesteld oppervlak 
wit een gegeyen volume van het katalytische materiaal. 

Technieken, die in het algemeen worden toegepast voor het 
afzetten van het katalytische materiaal, zijn afzetting uit' 
damp, bijvoorbeeld door ontleding van een gas dat over of door 
het substraat wordt geleid of afzetting van het katalytische 
materiaal uit een oplossing, waarin het substraat wordt onderge-
dompeld. 

Een prbbleem, dat meó tegenkomt bij het bereiden van kata-
lysatoren in het bijzonder voor de katalytische gasfasereacties, 
is de houdbaarheid of de levensduur van de katalysator, indien 
blootgesteld aan een stfer^ omgeving en hoge temperaturen, die 
typisch zijn voor veel van dergelijke reacties. De noodzaak voor 
een groot blootgesteld oppervlak van de substraatdrager is in 
strijd met het vereiste van dé levensduur, aangezien poreuze 
substraten met een hoog oppervlak onstabiel zijn bij hoge tem-
peraturen en een neiging hebben tot sinteren met als gevolg ver-
mindering van het oppervlak en verlies van katalytische activiteit. 

Bekend is dat kathodeverstuiving van platina op een bijzon-
der substraat voorgesteld is voor het bereiden van een vloeibare 
elektrode met een groot katalytisch oppervlak. 

Materiaal, dat is afgezet door kathodeverstuiving, wordt 
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hier aangeduid als verstuivingsafzetting en wordt gedefinieerd 
als een afzetting, afkomstig van een trefplaat van materiaal, 
dat onderworpen is aan beschieting met energetische ionen, waarbij 
de beschieting atomen losmaakt uit het materiaal die vervolgens 
worden afgezet als een atomische dispersie op voorwerpen, die 5 
dichtbij de trefplaat zijn aangebracht. 

De onderhavige uitvinding is gebaseerd op de ontdekking, 
dat, wanneer katalytisch materiaal wordt afgezet door kathode-
verstuiving onder nauwkeurig geregelde omstandigheden, het mogelijk 
is katalytisch actieve oppervlaktebekledingen te verkrijgen voor 10 
katalysetoepassihgen in de gasfase met'veel kleinere hoeveelheden 
katalytisch materiaal dan mogelijk is door afzetting uit damp of 
afzetting uit oplossing. Verder kan een aanzienlijk grotere acti-
viteit per eenheid van oppervlakte van de drager worden bereikt 
in vergelijking met' katalysatorafzettingen volgens een gebruike- 15 
lijke techniek. 

De onderhavige ontdekking is gebaseerd op de volgende rede-
nering: De activiteit van een katalysator is afhankelijk van het 
aantal actieve plaatsen waar katalysatoratomen in een bloostel-
lingsplaats worden gehouden waar---- ze in wisselwerking staan met 20 
de componenten van de reactie die moet worden gekatalyseerd. Bij 
gebruikelijke methoden voor de bereiding van katalysatoren blijkt 
het aantal actieve plaatsen die gevormd zijn beperkt te worden 
door de neiging van de katalysatoratomen, te agglomereren tot 
klonten materiaal op het oppervlak. 25 

De vorming van dergelijke klonten materiaal vermindert 
aanzienlijk het aantal blootgestelde katalysatoratomen. Aangenomen 

verbetering van • 
wordt, dat/de katalytische activiteit wordt bereikt wanneer het 
katalytische materiaal wordt afgezet op een substraat als een na-
genoeg atomaire dispersie, waarbij de energie van de atomen die . 30 
op het substraat slaan zodanig is, dat de atomen sterk genoeg op 
het oppervlak worden gehecht dat ze de neiging van afgezette ato-
men om zich te verplaatsen op het oppervlak en te agglomereren 
tot klonten vermijden of verminderen. Wanneer deze criteria voor 
afzetting worden waargenomen is de verbetering zo, dat de noodzaak 35 
voor het vergroten van het blootgestelde oppervlak van de substraat-
drager wordt verminderd of zelfs vermeden. Deze ontdekking opent 
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derhalve een nieuwe dimensie in de bereiding van dragerkatalysa-

toren in het bijzonder voor toepassing in katalytische gasfase-

reacties. Zo kan het materiaal en de fabricagemethode van de drager 

zo worden gekozen, dat ze bijvoorbeeld voldoen aan stijgende be-

perkingen en gevaren voor de werkomgeving zonder de extra en zeer 

beperkende dwang, dat de drager noodzakelijkerwijze zo moet worden 

gefabriceerd, dat het blootgestelde oppervlak ervan wordt ver-

groot. 

In het bijzonder kan een substraatdrager met een klein opper-

<-vlak worden gebruikt teneinde een goede levensduur onder hoge 

temperatuursomstandigheden te geven, terwijl een hoge katalytische 

activiteit wordt verzekerd. Ben hard, niet-poreus deeltjesvormig 

substraat met een gemiddelde deeltjesdiameter van 0,1 micron tot 

0,5 cm verdient de voorkeur. Het oppervlak van een dergelijk sub-
• 2 

straat zal niet groter zijn dan ongeveer 20 m /g wat kan worden. 
r 

vergeleken met bekende poreuze katalysatordragers die een oppervlak 
p 

kunnen hebben van enkele honderden m./g. Kathodeverstuiving van 

het katalytische materiaal op het deeltjësvormiêe substraat geeft r 
een goede atomaire dispersie van het katalytische materiaal en is 

een werkwijze die ontvankelijk is voor een nauwkeurige controle. 

Gevonden werd dus, dat het stoppen van de verstuiving op een trap, 

waarin nog blootgesteld oppervlak van het substraat aanwezig is 

voordelig kan zijn voor sommige reacties. Anderzijds, wanneer de 

reactie afhankelijk is van de beschikbaarheid van sterk gedisper-

geerd katalytisch materiaal en onafhankelijk is van het substraat, 

dan kan het verstuiven worden voortgezet totdat het substèaat nage-

noeg geheel bedekt is. Wanneer verder een eenvoudige beschouwing 

van de aard van de katalyée suggereert, dat een mono-atomaire of 

mono-moleóulaire laag katalytisch materiaal op het substraat het 

beste zou zijn, kan dit niet noodzakelijkerwijze zo zijn. Verstui-

ving vormt 'niet een gelijkmatige monoatomaire laag maar vormt eer-

•der kleine hoopjes, elk van een paar atomen, die verspreid zijn 

over het blootgestelde substraatoppervlak. Wanneer het verstuiven 

wordt voortgezet vormen zich nieuwe hoopjes en de bestaande hoop-

jes groeien. Voor een gegeven katalytische reactie kan er een opti-

male grootte van het hoopje zijn voor de'beste doelmatigheid van 

de reactie. Dit wordt gemakkelijk bereikt aangezien het verstuiven 



gemakkelijk en nauwgezet controleerbaar is. In het bijzonder werd 

gevonden, dat voor katalytische oxydatiereacties in de gasfase 

het maximalè rendement wordt bereikt wanneer het verstuiven zo 

wordt geregeld, dat «en oppervlaktebedekking gelijk aan 0,5 tot 

5 monoatomaire lagen wordt verkregen. 

Wanneer echter-de katalytische reactie afhankelijk is van 

de beschikbaarheid van zowel substraat^dragermateriaal als hst kata-

lytische materiaal, zoals bijvoorbeeld in sommige reacties met een 

metaal uit de platinagroep als katalytisch materiaal verenigd met 

eei keramisch substraat, zoals aluminiumoxyde, kan het gewenst 

zijn na het verstuiven van katalytisch materiaal op het substraat 

extra, niet bekleed, substraat-dragerinateriaal in vereniging met 

het bestoven beklede substraat te verschaffen. 

Technieken voor het uitvoeren van deze vereniging zijn 

beschreven in de Nederlandse octrooiaanvrage 7502132, waarin o.a. 

een katalysator wordt gevraagd, dié uit deeltjes bestaat die ver-

enigbaar zijn met en een bekleding van katalytisch materiaal dra-

geni, waarbij een voornaamste hoeveelheid van de bekleding een niet 

geagglomereerde atomaire dispersie vormt, waarbij de beklede deel-

tjes verenigd zijn met dragermateriaal, dat verenigbaar is met de 

beklede deeltjes, zodat het dragermateriaal en de beklede deeltjes 

aan elkaar zijn gehecht. 

Een kenmerk van de onderhavige uitvinding, dat onderstaand 

meer volledig beschreven wordt, betreft katalysatoren, waarin de 

bovengenoemde vereniging wordt bereikt door het toevoegen van extra 

poedervormig dragermateriaal aan deeltjes die zijn voorzien van 
* 

een Verstoven afzetting van katalytisch materiaal. 

Volgens de uitvinding wordt een katalysator verschaft, die 

bestaat uit een deeltjesvormige substraatdrager met een gemiddel-

de deeltjesdiameter van 0,1 micron tot 0,5 cm en een oppervlak, 
2 

dat niet groter is dan ongeveer 20 m /g, en een verstoven afzetting 

van katalytisch materiaal op de substraatdrager. 

Bij voorkeur is het oppervlak van de deeltjevormige sub-2 
straatdrager niet groter dan ongeveer 10 m /g. 

Het substraatmateriaal is bij voorkeur keramisch en bij 

voorkeur aluminiumoxyde, hoewel andere oxyden, zoals silicium-

dioxyde, ceriumoxyde, yttriumoxyde, zirkoonoxyde of titaanoxyde 



kunnen worden gebruikt. Koolstof kan eveneens worden gebruikt 
als substraatmateriaal. 

Het katalytische materiaal bevat bij voorkeur een of meer 
van de metalen uit de groep, bestaande uit platina, rodium, 
palladium, rutenium, osmium'en iridium. 

Voor het afzetten van katalytisch materiaal door verstui-
ving is het mogelij^'voor componenten van het katalytische materiaal 
dat ze tezamen of apart worden verstoven. Voor het tezamen ver-
stuiven van componenten kan een samengestelde trefplaat, worden ge-
bruikt. Bijvoorbeeld kan voor een uit platina en rodium bestaand 
katalytisch materiaal de trefplaat een platinavel- met een strip 
rodium erop zijn. Anderzijds wordt de afzetting van materiaal, dat 
een component van het katalytische systeem is , gevolgd door afzet-
ting van een of meer andere componenten die, hetzij voor hetzij 
na de reactie met elkaar, het katalytische systeem vormen. Een 
katalytisch systeem kan worden gevormd door afzetting eerst van 
een hoeveelheid van een component gevolgd doop een hoeveelheid van 
een andere component en herhaling van deze trappen achtereenvolgens 
totdat de gewenste gecompoundeerde laag gevormd is. 

Het verstuiven van een materiaal dat katalytisch is, of dat 
een component van hst katalytische systeem is, op een substraat 
wordt uitgevoerd door het bombarderen van een bron van het mate-
riaal in de omgeving van het substraat met energetische ionen, 
waarbij de omstandigheden van atmosfeer en selectiviteit van ionen, 
die het materiaal kunnen bombarderen, zo zijn, dat tevens afzet-
ting op het substraat van niet' gewenst materiaal wordt vermeden. 

Onder energetische ionen worden ionen verstaan, die een 
voldoende energie bezitten dat zij een nuttige verstuiving van 
het bronmateriaal veroorzaken. Verontreinigingen, die worden afge-
zet op het substraat uit de atmosfeer waarin het verstuiven wordt 
uitgevoerd, of verontreinigingen afkomstig uit de afzetting van 
de bombarderende ionen zelf op het substraat, kunnen de katalysator 
inactief maken of de activiteit ervan verlagen. Anderzijds kunnen 
sommige verontreinigingen, die op deze wijze worden afgezet, ge-
tolereerd worden. Daarom wordt voorgesteld, dat de omstandigheden 
van atmosfeer en selectiviteit van ionen, die het bronmateriaal 
kunnen bombarderen, nauwkeurig geregeld worden teneinde nadelige 
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beïnvloeding van de activiteit van de produktkatalysator te ver-

mijden. Onder ongewenst materiaal wordt dus materiaal verstaan, 

dat, in de hoeveelheid waarin het tevens wordt afgezet bij de uit-

voering van de werkwijze, de katalytische activiteit van het pro-

dukt op onaanvaardbare wijze beïnvloedt. 

Een bijzonder goede controle van de werkwijze wordt verkre-

gen wanneer de ionen worden verschaft door een ionenstralenbundel 

uit een versneller, ionenafscheider of een ionenkanon. Onder deze 

omstandigheden werd gevonden dat het noodzakelijk is dat de "atmos-

feer" een vacuum is, zodat de gemiddelde vrije weglengte van zowel 

ionen als verstoven' atomen voldoende is voor een doelmatige over-

brenging en afzetting van de verstoven atomen. Zo moet het'vacuum 

zijn in de orde van of beter dan 10 mm kwik. Zo worden volgens 

een bij voorkeur uitgevoerde methode van het verstuiven het bron- • * 

materiaal en het subs.traat aangebracht in een vacuümsysteem en wordt 

het bronmateriaal verstoven op het substraat door bombarderen van 

het bronmateriaal met een straal ionen uit een versneller of een 

ionensstralenbundelscheider of een ionenkanon. 

Zoals bekend is het mogelijk ionenstralen te produceren, 

die een bijzonder geselecteerd ion bevatten in een hoge mate van 

zuiverheid. Hoewel een hoge zuiverheid niet noodzakelijkerwijze 

essentieel is, is het noodzakelijk, dat de ionenstralenbundel 

niet een bevuiling van het afgezette katalytische materiaal tot 

gevolg zal hebben. Dienovereenkomstig verdient het volgens de werk-

wijze van de onderhavige uitvinding de voorkeur een stralenbundel 

van ionen van èen inert gas, zoals neon, argon, krypton, xenon, te 

gebruiken. Argon verdient de voorkeur omdat dit een goede opbrengst 

bij de verstuiving verschaft en omdat het betrekkelijk goedkoop 

is. 

Voor het verstuiven op een bijzonder materiaal wordt een 

voorziening verschaft voor het doen Vibreren van de deeltjes in 

het verstuivingsgebied. Hiervoor wordt er aan de voorkeur gegeven, 

dat do doeltjes bolvormig aljn en do?;« xljn bij voorkeur tKilvormitfft 

deeltjes van «-aluminiumoxyde gevormd door calcinoring bij liotfo 

temperatuur van aluminiumoxydegelbolletjes. 

Bij voorkeur heeft de katalysator, die bestaat uit een 

deeltjesvormig substraat als bovenbeschreven en een verstoven afzet-
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1 . • ; ting van katalytisch materiaal op het substraat, daarop een 
j partiele bedekking gehecht van een actief poeder van dragerma-
1 teriaal, waarbij het poeder ca de mate van bedekking zo zijn, dat 
I ze de katalytische activiteit van de katalysator verbeteren. 

Gevonden werd, dat een dergelijke katalysator stabiel is 
| en 
• wat betreft het vermogen ervan/dat deze zeer v/einig afbraak onder* 
j gaat, die het gevolg is van herhaalde thermische cycli, bijvocr-
j beeld, indien deze gebruikt wordt in het behandelingssysteem 
! ! voor uitlaatgassen van een motorvoertuig, en de katalysator is 
j tevens zeer sterk katalytisch werkzaam in bijvoorbeeld de' oxydatie 
I van koolstofmonoxyde, de oxydatie van koolwaterstoffen en de re- j i • • | 1 ductie van oxyden van stikstof. > ! 
! 

Een actief poeder volgens deze aanvrage is een poeder met 
een vermogen de katalytische activiteit van de uiteindelijke kata-
lysator te verhogen, bijvoorbeeld omdat het een groot oppervlak • 
heeft of omdat het een chemische functie vervult bij het verenigen 
met het katalytische materiaal. # , 

Aangenomen wordt, dat de rol van het actieve poeder zeer 
aanzienlijk is in het vermogen van de katalysator volgens de j 
onderhavige uitvinding om bijvoorbeeld de oxydatie van koolwater- ! i 
stoffen en de reductie van oxyden van stikstof te katalyseren. j 
Be verklaring hiervoor is, dat voor de levensduur van het sub-
straat de dragerdeeltjes een gering oppervlak bezitten zodat, 
nadat de verstoven afzetting aangebracht is, weinig blootgesteld 
dragermateriaal aanwezig is. Een dergelijke configuratie is 
enigszins ineffektief bij het katalyseren van de oxydatie van 
koolwaterstoffen en de reductie van oxyden van stikstof. De aan-
wezigheid van het actieve poeder verhoogt het blootgestelde opper-
vlak van substraatmateriaal zonder, de stabiliteit van de totale 
katalysator te verminderen. ' 

Er wordt de voorkeur aan gegeven, dat de gedeeltelijke be-
dekking van elk dragerdeeltje 5 tot 20$ van het beschikbare 
oppervlak van het dragerdeeltje bedraagt. Wanneer, de bedekking 
dus minder is dan 5% kan er onvoldoende actief poeder aanwezig ! 
zijn voor het verbeteren van de katalytische activiteit van de j [ katalysator en wanneer de bedekking groter is dan 20$ kunnen ! 

— . — | 
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sommige Tan de plaatsen van het katalytische materiaal worden be-

dekt en bestaat de mogelijkheid van agglomereren van het poeder 

waarbij verlies van een deel van de activiteit sordt veroorzaakt. 

De in het bijzonder bij voorkeur gebruikte mate van bedekking 

is 10$. 5 

De grootte van de poederdeeltjes moet aanzienlijk kleiner 

zijn dan de grootte van de dragerdeeltjes, die ze bedekken. Er 

wordt de voorkeur aan gegeven, dat de grootte van het poeder, 

dat een deeltjesvormig dragerdeeltje bedekt, een honderste of 
1i 

minder is van de grootte van de bijzondere dragerdeeltjes. Zo werden 

bolvormige dragerdeeltjes met een afmeting van 1-25 micron ge-

deeltelijk bedekt met. poeder met afmetingen van 100 X . Het is 
:echter mogelijk poeder te gebruiken met afmetingen tot 1000 

De dragerdeeltjes moeten verenigbaar zijn mef het drager- 1' 

materiaal van liet poeder en met het katalytische materiaal, en 

se moeten eveneens verenigbaar zijn fiiet de reactie die moet worden 

gekatalyseerd. Voorbeelden van dragerdeeltjes, maar afhankelijk 

van de bovengenoemde beperkingen, zijn die uit verschillende 

vuurvaste niet-metallieke materialen, in het bijzonder oxyden, 2-

zoals aluminiumoxyde, siliciumdioxyde, mengsels of verbindingen 

van deze materialen met elkaar of met basische vuurvaste oxyden, 

zoals calciumoxyde en magnesiumoxyde^ en koolstof. Ze kunnen in 

een zeer vuurvaste vorm aanwezig zijn, zoals gesmolten magnesium-

oxyde, sterk gecalcineerd aluminiumoxyde, spinellen en hydraulisch 2 
cement. 

De substraat-dragerdeeltjes kunnen bestaan uit bolvormige 

of cilindervormige deeltjes met een diameter in de orde van 

0,25 cm. 

Het materiaal, waaruit het poeder bestaat, kan het zelfde 

zijn als of verschillen van het materiaal waaruit de dragerdeeltjes 

bestaan. Bij voorkeur bestaan het poeder en de dragerdeeltjes 

elk uit aluminiumoxyde en met bijzondere voorkeur bestaafi de drager-

deeltjes uit a-aluminiumoxyde en het poeder uit $ -aluminiumoxyde, 

dat de vorm met een groot oppervlak van aluminiumoxyde is. "5 . 
De katalysator volgens de uitvinding kan samengehouden wor-

den in een geschikte vorm door het hechten'van de substraat-drager-

deeltjes op een drager. Dit is het meest geschikt wanneer de drager-

'i iR fï /? 9 ft 7 / U U ü £ Q ƒ 
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deeltjes klein zijn (bijvoorbeeld 100 2-50 micron). Een voorbeeld 

van een geschikte drager is een aluminium dat een ferritische 

legering met een continue hechtende oppervlaktelaag uit een vuur-

vast oxyde, zoals aluminiumoxyde, draagt. Een dergelijke legering 

is bij voorkeur een legering van ijzer, chroom, aluminium en 

yttrium en de hoeveelheden ervan liggen bij voorkeur in het ge-

bied tot 20$ chroom, 0,5-12$ aluminium en 0,1-3$ yttrium, terwijl 

de rest ijzer is. 

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor de be-

reiding van een katalysator en is gekenmerkt door de volgende 

trappenJ 

1) Het selecteren van een deeltjësvormig substraatdrager-

materiaal met een gemiddelde deeltjesdiameter van 0,1 mi-

cron tot 0,5 cm en een oppervlak'dat niet groter is dan 

2 

ongeveer 20 si /g, 

. 2) het katho'disch verstuiven rvan kéitalytisch materiaal 

voor het vormen van een verstoven afzetting (zoals reeds 

beschreven is) van katalytisch materiaal op het substraat, 

en 

3) het verschaffen van een gedeeltelijke bedekking met een i 
actief poeder, gehecht op het oppervlak van elk drager-

deeltje, dat behandeld is volgens trap 2), waarbij het 

poeder en de mate van bedekking zo zijn, dat ze de kata-

lytisch activiteit van de katalysator verbeteren. 

Trap 3) kan worden uitgevoerd door de dragerdeeltjes, die 

zijn behandeld zoals in trap 2), in aanraking te brengen met een 
* 

dispersie van het poeder en vervolgens bakken om het poeder op 

de dragerdeeltjes te doen hechten. Wanneer de dragerdeeltjes 

dispergeerbaar zijn (dat wil zeggen in het geval van dragerdeel-

tjes met kleine afmeting) kunnen deze tevens in dispersie zijn 

teneinde .een dispersie van gedeeltelijk bedekte dragerdeeltjes 

te verschaffen. De dispersie is geschikt als een dispersie in 

een vloeibaar milieu, zoals wèter. Het bakken kan worden uitge-

voerd in een atmosfeer, die inert is ten opzichte van de aanwezige 

materialen, zoals een atmosfeer van helium, en kan worden uitge-

voerd bij een temperatuur van 200-1000°C. De gedeeltelijk bedekte 

dragerdeeltjes kunnen echter worden overgebracht op een drager, 
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zoals een bovenbeschreven drager voor het bakken, bijvoorbeeld 
door het in aanraking brengen van de drager met de dispersie 
van de gedeeltelijk bedekte dragerdeeltjes, gevolgd door drogen» 
Dit is het meest geschikt wanneer de dragerdeeltjes klein zijn 
(bijvoorbeeld 100 8-50 micron). 

De stabiliteit van de katalysator, wanneer de dragerdeel-
tjes worden gedragen door een drager kan, indien 'gewenst, verder 
worden verbeterd door toepassing van een sol van een vuurvast 
oxyöe op de katalysator, bijvoorbeeld door bekleding door wassen, 
gevolgd door drogen en bakken. Het sol kan van hetzelfde of van 
een van het materiaal waaruit de dragerdeeltjes bestaan verschil-
lend materiaal zijn, onder het voorbehoud dat ze verenigbaar zijn 
De colloidal© deeltjes in het sol gaan door de tussenruimten 
tussen de dragerdeeltjes op de drager liggen. Ze worden omgezet 
tot gédeeltjes "bij drogen en tot watervrlj materiaal bij bakken, 
waarbij- ze de hechting van de dragercfeeitjes op de drager helpen. 
Het sol kan ook kleine deeltjes vuurvast oxyde gedispergeerd erin 
bevatten. "Klein-" betekent klein in verband met de dragerdeeltjes 
zodat de kleine deeltjes eveneens door de tussenruimten tussen 
de dragerdeeltjes gaan en op de drager komen te liggen, liever 
dan dat ze op het katalytische materiaal liggen. Er wordt de voor-
keur aan gegeven, dat het sol een aluminiumoxydesol is en dat de 
kleine deeltjes, indien toegepast, bestaan dit een tf -aluminium-
oxydepoeder. 

De uitvinding wordt nader toegelicht aan de hand van het 
onderstaande voorbeeld en onder verwijzing naar de figuren: 

Fig. 1 is een schematische doorsnede van een trefvlakkamer 
van een ionenversneller met verschillende componenten erin aan-
gebracht; 

Fig. 2 is een schematische doorsnede overeenkomstig aan 
fig. 1 maar waarin de componenten worden toegelicht die zijn 
•opgesteld voor het verstuiven van materiaal op een deeltjesvor-
mig substraat; 

Fig. 3 is een schematische toelichting van een glimontla-
dingsopstelling; 

Fig. k is een schematische toelichting van een gemodifi-
ceerde glimontladingsopstelling; en 



de fig. 5, 6 en 7 zijn grafieken, die de werking van ver-
schillende katalysatoren toelichten. 

Een experimentele demonstratie van de bovenbeschreven ont-
f 

dekking, waarop de onderhavige uitvinding is gebaseerd, werd uit-
gevoerd met toepassing van éen veelvoud van poreuze aluminiumoxyde-
schijven, waarvan een is weergegeven met 11 in fig. 1'. De schijven 
hebben een diameter van ongeveer 2,5 cm en een dikte van 3-k mm 
en hebben een blootgesteld oppervlak van ongeveer 80 m /g. -3 

Een controleschijf werd bekleed met 1,5 x 10 g platina 
volgens een gebruikelijke techniek, zoals afzetting uit damp. 
Voor het bereiken van een bevredigende mate van katalytische acti-
viteit en levensduur van de katalysator werd gevonden, dat het -3 noodzakelijk is ten minste ongeveer 1,5 x 10 ̂  g platina op een 

* 

monsterschijf van de aangegeven grootte te gebruiken, wanneer ge-
bruikelijke platina-afzettingstechnieken worden toegepast. r ' De experimentele schijven 11 werden elk aangebracht in het 

-6 
vacuümsysteem 12 (ongeveer 5 x 10 . mm kwik;) van een ionenver-
sneiler, waarvan de stralenbundelbuis is toegelicht met het cij-
fer 13. Een trefvlak van zuiver platina 14 op houder 15 is tevens 
in het vacuümsysteem 12 aangebra;hb, in de weg 16 van de ionen-
straalbundel, die komt uit opening 17 in de secundaire elektro-
nen-storingseliminatorelektrode 18. 

Een stnaal argonionen met een energie van 90 KeV werd ge-
bruikt en het gewicht van platina, dat door verstuiving op de 
schijf 11 werd afgezet kon nauwkeurig worden gecontroleerd door 
het regelen van de intensiteit en de duur van de beschieting met 
de ionenstralenbundel. In dit voorbeeld kan de stroom van de 
ionenstraal worden gevarieerd van 2 microampere tot 50 micro-
ampere en wordt gemeten door meter 19, die in verbinding staat 
tussen het trefvlak en de aarde. De opstelling van het platina-
trefvlak 1*+ op k5° ten opzichte van de ionenhtralenbundel en de 
schijf 11 nagenoeg loodrecht op het trefvlak 1k worden gekozen 
teneinde een voldoende opvanging van verstoven platina te berei-
ken. Schijven werden op deze wijze bereid met geschatte afgezette - k - 6 

gewichten van platina van 5 x 10 g tot 4 x 10 g. 
De zo bereide katalysatoren werden beproefd op de kataly-

tische hydrogenering van butadieen. De volledige hydrogenering 
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van butadieen levert butaan, maar tussenprodukten kunnen worden 

gevormd, zoals door het volgende schema wordt voorgesteld: 

H2C=CH-CH=CH2 - butadieen 

H2 (Pt katalysator) 

H C-CH -CH -Cïï butaan (complete hydrogene-
3 2 2 3 ring) 

H_C=CH-CH_-CH buteen-1 (gedeeltelijke hy-
2 + 2 5 dfogenering) . 

H C-Cïï=CH-CH, buteen-2 (gedeeltelijke hy-

drogenering 

- twee vormen bestaan - cis 

en trans). 

Een afgemeten hoeveelheid butadieen en waterstof werd over 

de katalysator geleid bij de proef en teruggevoerd. Monsters pro-

duktgas werden getrokken na tussenpozen en geanalyseerd met 
r 

behulp 'van gaschromatogtfafie. 

Twee blanco-proeven werden echter eerst uitgevoerd, dat wil 
> 

zeggen met toepassing van aluminiumsubstraatschijven zonder plati-

naafzetting erop, eerst door butadieen alleen te circuleren en 

vervolgens butadieen met waterstof. In beide gevallen werd geen 

verandering in de gassamenstelling waargenomen. 

Bij de proeven werd de katalytische activiteit geschat door 

het meten yan de opbrengst aan butaan en feventueel tussenprodukten 

en de tijd nodig om deze opbrengsten te bereiken. 

De resultaten zijn weergegeven door de grafiek van fig. 5» 

waarin de OX-as de tijd in minuten weergeeft en de OY-as de butaan-

opbrengst in willekeurige eenheden weergeeft. Kromme A geeft de 
opbrengst weer met toepassing van de controleschijf, bekleed met 

-3 

1,5 x 10 g platina-katalysator volgens een gebruikelijke tech-

niek. Kromme B geeft de butaanopbrengst weer met toepassing van —5 een verstoven platinakatalysator met 6,25 x 10 J g platina. 

'Kromme G geeft de butaanopbrengst weer met toepassing van een 
-k 

verstoven platinakatalysator met 1,25 x 10 g platina. Uit deze 

krommen blijkt, dat met toepassing van de verstuivingstechniek 

een katalysator met een activiteit wordt verkregen, die groter 

is dan' die van een op de gebruikelijke wijze bereide katalysator 

met hoeveelheden platina, die een orde van grootte kleiner zijn. 
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Inderdaad» bij verdere vergelijkende proeven met monsters met 
dalende hoeveelheden tot ongeveer 1/4-00 van het gewicht aan plati-
na van het gebruikelijke contE&emonster werd een uiteindelijke 
opbrengst aan butaan aangetoond, die vergelijkbaar was met het 
controlemonster. 

Opgemerkt werd, dat de katalytische reactiviteit varieerde 
over het geheel van monsters, wat een vermogen aangaf voor het 
uitoefenen yan controle over de opbrengst aan tussenreactieproduk-
ten. 

Zo vertoonde het monster, dat 1/4-00 van het gewikt aan plati-
na in vergelijking met het controlemonster bevatte, een lage 
reactiviteit zodat de vorming van -tussenprodukten gemakkelijk 
werd waargenomen. 

Een monster dat ongeveer 1/800 van het gewicht aan platina 
bevatte vertoonde in vergelijking met het controlemonster geen 
waarneembare katalytische activiteit. 

Elektronenspectroscopie voor-chemische analyse (ESCA) 
is toegepast op de monsters en toont aan, dat monster die een 

-5 
kleine hoeveelheid van 1,5 x 1,0 g platina, afgezet volgens de 
bovenstaand beschreven methode, 'bevatten, zoveel beschikbare 
platina op het oppervlak bezitten als een gebruikelijke katalysa-
tor, die 1,5 x 10 g platina bevat. Dit resultaat is volledig 
vergelijkbaar met de vergelijkende katalytische metingen. Waar' 
de hoeveelheid afgezet platina zo was gekozen, dat deze equiva-
lent -was aan nagenoeg een monoatomaire laag (onderstaand meer 
volledig beschreven) werd gevonden, dat het aantal beschikbare 
platinafatomen op het oppervlak sterk overeenkomt met het aantal 
afgezette atomen. Absorptiemetingen hebben de bevindingen met 
ESCA bevestigd. 

Verder werden poreuze aluminiumoxydeschijven, bekleed met 
platina volgens de verschuivingstechniek, die bovenstaand beschre-
ven is, beproefd op de katalyatische oxydatie van koolstofmonoxy-
de. 

In deze proeven werd een prop van een gasvormig mengsel, 
dat een 1:1 volumeverhouding van koolstofmonoxyde en zuurstof in 
helium als drager bevat, eenmaal door de beklede aluminiumschijf 
geleid. De produktprop werd vervolgens geanalyseerd. Elke prop van 
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het gasvormige mengsel bedroeg 50 microliter en de stroomsnelheid 

door de schijf was 245 cnrVminuut. De resultaten voor verschil-

lende beladingen zijn weergegeven in fig. 6 en vergeleken met 
2 . 

zuiver platinafoelie (kromme D) met een oppervlak 8 cm * Dit 
46 

verschaft ongeveer 1,3 x 10 oppervlakteatómen. De OX-as geeft 

de temperatuur in °C en de OY-as geeft het percentage omzetting 

van het koolstofmonoxyde. Kromme- E werd verkregen met een schijf, 
- 8 

bekleed door verstuiving met 1,8 x 10" g platina, overeenkomend 
13 

met ongeveer 5*15 x 10 platina*atomen, Kromme F werd verkregen 

met een. schijf, bekleed door verstuiving met 1,3 x 10 g plati-14 na, overeenkomend met ongeveer 4,0 x 10 platin̂ 'atomen» Kromme 

G werd verkregen met een schijf, bekleed met 7*8 x ,g platina, 
16 

overeenkomend ffiet ongeveer 2,3 x 10 pl&tin^atomen. 

Zoals blijkt, bij de ruimtesnelheden die 

bij de proeven 

werden toegepast, waren alle katalysatoren, die platina, versto-

ven op poreus aluminiumoxyde bevattfen, in staat een omzetting van 

100$ te leveren in vergelijking met een maximum van ongeveer 70$ 

voor de platinafoelie. 

Het gedrag van de katalysator is karakteristiek voor-wat 

verwacht van een gebruikelijke katalysator, in zoverre dat de 

reactie slechts verloopt boven een bepaalde temperatuur (de 

"light-off" temperatuur) voordat deze voortging tot een volledige 

reactie binnen een verdere kleine temperatuursverhoging. Vermin-

dering van de platinabeladingen van de katalysator verhoogt de 

"light-off" temperatuur, aangezien deze zeer gevoelig is voor het 

aantal beschikbare actieve plaatsen. 

Het is een belangrijk kenmerk van de uitvinding, dat met 

toepassing van deze verstuivingstechniek de noodzaak voor een 

vergroot oppervlèk van de drager zeer aanzienlijk wordt vermin-

derd. Dit wordt aangetoond door een verdere proef, weergegeven 

door fig.- 7> In deze proef werden enkelvoudige kristallen van 2 
aluminiumoxyde (saffier) elk met een totaal oppervlak van 2 cm 

respectievelijk bekleed met verschillende hoeveelheden platina 

volgens de boven beschreven verstuivingstechniek. Elk bekleed 

kristal werd beproefd op de katalytische oxydatie van koolstof-

monoxyde met toepassing van identieke omstandigheden als boven-

staand beschreven voor de proeven met de beklede schijven. 
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In de grafiek van fig. 7 geeft de OX-as de temperatuur in 

°C, terwijl de Oï-as Bet percentage omzetting van het koolstof-

monoxyde weergeeft. Kromme H werd verkregen met een kristal, bekleed 
15 2 met ongeveer 2,4 x 10 platina-atomen per cm * Dit komt overeen 

met ongeveer twee monoatomaire lagen platina. Kromme J werd ver-
1L 

kregen met een kristal, bekleed met ongeveer ?ï4 x 10 
2 

platina-atomen per cm . Dit komt overeen met ongeveer 0,2 mono-

atomaire lagen platina. Kromme K werd verkregen met een kristal, 
• 13 2 bekleed met ongeveer 2,k' x 10 platina-atomen per cm . Dit komt 

overeen met ongeveer 0,02 monoatomaire lagen platina. 
15 2 

Het blijkt,.dat de werking van 2,4 x 10 platina-atomen/cm 
2 

in twee monoatomaire-lagen op 2 cm van een enkel kristal aluminium-
16 

oxyde vergelijkbaar is met 2,3 x 10 platina-atomen (fig. 6) 
J» 

sterk gedispergeerd op een poreus aluminiumoxydesubstraat met 

een hoog blootgesteld oppervlak. 

De grafiek van fig. 7 toont eveneens een enigszins paradoxaal 

resultaat aan van de warmtebehandeling van verschillende monsters 

gedurende 15 minuten bij 1100°C. Zo vertoonde het monster (2 mono-

atomaire lagen) welke de kromme H opleverde, na/de warmtebehandeling 

een enigszins verminderde activiteit, gestippelde kromme L. 

Het monster (0,2 monoatomaire lagen) die de kromme J opleverde, 

toonde na de warmtebehandeling een aanmerkelijke toename van de 

activiteit tot de gestippelde kromme M. De warmtebehandeling van 

het monster (0,02 monoatomaire lagen) die- kromme K opleverde gaf 

geen duidelijke Verandering. 

Deze resultaten van de warmtebehandeling zijn niet volledig 

begrepen, maar het schijnt mogelijk, dat bijzondere groeperingen 

platina- en aluminiumoxyde-atomen gewenst kunnen zijn voor een 

maximale katalytische activiteit en dat de warmtebehandeling, door 

het veroorzaken van een atomaire hergroepering, gunstige groepe-

ringen afbrak in het eerste monster maar hulpzaam was bij de vor-

ming ervan in het tweede monster. 

In overeenkomst met de uitvinding werden de bovenbeschreven 

ontdekkingen toegepast bij de bereiding van een katalysator met 

een lange levensduur bij hoge temperaturen door het afzetten van 

katalytisch materiaal door gecontroleerd verstuiven op deeltjesvor-
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mig materiaal met een klein oppervlak. 
Hiervoor werd de apparatuur, die in fig. 2 is weergegeven, 

gebruikt. In fig. 2 zijn overeenkomstige componenten als die in 
fig. 1 aangeduid met dezelfde cijfers, met als verschil het achter-
voegsel "a". De modificaties voor het in staat stellen van de ver- 5 
stuiving op het deeltjesvormige materiaal zijn als volgt: 

Het deeltjesvormige materiaal 21 in vat 22 wordt aange-
bracht op het diafragma 23 van een luidspreker 2k. Aangezien de 
bodem van vat 22 nagenoeg horizontaal moet zijn, is de geometrie 
van de opstelling voor het doelmatig opvangen door het deeltjes- 10 
vormige materiaal 21 van platina, verstoven uit He', trefplaat 14a, 
verschillend van fig. 1. Zoals blijkt uit fig. 2 is Se;' trefplaat 
14 onder een steilere helling aangebracht ten opzichte van de 
weg 16a van de ionenstraalbundel. 

Voor het uitvoeren van het verstuiven van platina uit öe • 15 
T 

trefpiaat ika op het deeltjesvormige materiaal 21 wordt de luid-
spreker bekrachtigd door een audio-frequentiesignaalgenerator ter-
wijl de trefplaat lka wordt gebombardeerd met ionen van een inert 
gas, zoals in de eerste proef. De audio-frequentie-vibratie van 
het diafragma 23 houdt het deeltjesvormige materiaal 21 in con- 20 
stante beweging, zodat een nagenoeg homogene afzetting van platina 
op het deeltjesvormige materiaal wordt bereikt. 

Ben alternatieve techniek wordt schematisch toegelicht in 
fig. 3« In deze opstelling bevat een vacuumvat 31 een inert gas, 
bijvoorbeeld argon, een platina-elektrode 32 en een substraat 33, 25 
dat in dit voorbeeld op een tweede elektrode 3^ is aangebracht. 
Een spanning wordt aangelegd tussen de elektroden en het argon 
wordt naar beneden gepompt, zodat een glim-ontlading tussen de 
elektroden wordt ingesteld. Energetische ionen uit de glim-
ontladingsplasma bombarderen het platina 32 dat daarbij wordt 30 
verstoven op substraat 33* 

Fig. k licht een modificatie en ontwikkeling van de appara-
tuur van fig. 3 toe. Vacuumvat kl bevat een inert gas, bijvoorbeeld 
argon, en een gemodificeerde glim-ontladingselektrodeopstelling, 
waarin een platinakathode '+2 is opgesteld dichtbij en afgeschermd 35 
aan alle zijden op een na door anode 4-3« Met deze opstelling wordt, 
wanneer -3 KeV wordt toegepast op de kathode terwijl argongas naar 

7 3 0 6 2 8 7 
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beneden wordt gepompt door leiding 46 tot ongeveer 50 micrometer 
kwik, een glim-ontlading in het gas ingesteld. Positieve gas-
ionen bombarderen de kathode 42 en, met de weergegeven geometrie, 
wordt een gelijkmatige verstuiving van de kathode 42 geproduceerd. 
Monsters 44, die elektrisch isolerend of geleidend kunnen zijn, 
worden aangebracht op een tiansportband 45, die achtereenvolgens, op cfe 
plaats wordéi gebi-aeht voor het bekleden met verstoven platina. 
Een vibrator (niet weergegeven) voor toepassing bij het bekleden 
van deeltjesvormig materiaal wordt opgesteld, zodat deze werkt 
op de transportband 45 in het gebied waar deze onder' de kathode 
42 doorgaat. 

De uitvinding wordt nader toegelicht aan de hand yan de vol-
gende voorbeelden. 

Voorbeeld I 
Harde,*nagenoeg niet-poreuze aluminiumoxydedeeltjes met een 

diameter van 1 mm werden bekleed mlt platina door verstuiving in 
de bovenbeschreven apparatuur. t " 

De platinabelading, dat is de verhouding van het gewicht 
aan platina tot het gewicht aan aluminiumoxydesubstraat, bedroeg 
0,0006$. Dit is een hoeveelheid platina, nagenoeg equivalent aan 
een monoatomaire bekleding van het oppervlak van de aluminiumoxyde-
deeltjes. 

1 g van de geplatineerde deeltjes werden'geladen in een 
micro-katalytische reactor en proppen van 100 microliter van een 
mengsel van gelijke volumina zuurstof en koolstofmonoxyde werden 
doorgeleid. Gevonden werd, dat een volledige oxydatie van het 
koolstofmonoxyde plaats vond bij 235°C. 

Voorbeeld II 
Een poeder van harde nagenoeg niet-poreuze a-aluminium-

oxydebolletjes met afmetingen van 1 micron tot 5 micron, vervaar-
digd door calcinering bij hoge temperatuur (1100°C gedurende 12 
uren in lucht) van aluminiumgelbolletjes werd bekleed met platina 
door verstuiving in de boven beschreven apparatuur. 

De platina-belading was 0,7$, een hoeveelheid platina nage-
noeg equivalent aan een monoatomaire bekleding van het oppervlak 
van het aluminiumoxydepoeder. 

100 microgram van dit geplatineerde poeder werd in een micro-

7 6 0 6 2 8 7 
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katalytische reactor geladen en proppen van 100 microliter van 
een mengsel van gelijke volumina koolstofmonoxyde en zuurstof 
werden over het poeder geleid met een snelheid van ?0 cm^/min. 
De werking als functie van de temperatuur werd beproefd en de 
katalysator bleek zeer actief en toonde een "light-off" tempera-
tuur van ongeveer 60°C en een sterk stijgende percentuele om-
zetting tot een omzetting van 100$ bij ongeveer 73-80°C. 

Een betrekkelijk fijn poeder, zoals beschreven in voorbeeld 
II, zal in de praktijk in het algemeen vereisen, dat het wordt 
aangebracht op een substraat met grotere structurele afmetingen 
voor het beschermen van de poederdeeltjes en om de toegang van de 
gas in de poederdeeltjes mogelijk te maken. Wanneer bijvoorbeeld 
het geplatineerde poeder van voorbeeld II werd gedispergeerd op 
een opgeschuimde aluitiiniumoxydedrager en beproefd in de micro-
katalytisehe reactor, werd een zeer hoge activiteit bereikt. In 

" r • 

het bijzonder gaf Ot393 g katalysator (geplatineerde bolletjes 
met afmetingen van 1-5/ua aluminiumoxyde, gedispergeerd op opge-
.schuima aluminiumoxyde) met een platina-belading van 0,36$ en 
met toepassing van proppen gas van 100/ui-mengsels van gelijke 
volumina koolstofmonoxyde en zuurstof bij 30 cnr/min. een "light-
off" beneden 20°C en een snelle toename in de procentuele omzet-
ting tot 100$ juist boven 20^C. 

Voorbeeld III 
Een bijzondere interessante katalysator wordt verkregen door 

hechten van poederdeeltjes van aluminiumoxydebolletjes met afme-
tingen van 1-5yum, geplatineerd zoals in voorbeeld II, op aluminium-
oxydebollet jes met een grotere diameter (100 micron), eveneens 
bereid door calcinering bij hoge temperatuur van aluminiumoxyde-
gelbolletjes. Het dragende substraat absorbeert dus niet de klei-
nere geplatineerde bolletjes, maar is afhankelijk van de neiging 
van de kleinere bolletjes te hechten op het harde, nagenoeg 
niet-poreuze oppervlak van de grotere bolletjes. Deze katalysator 
blijkt effektief voor een aantal reacties en als voorbeeld ver-
toonde een proefmonster van 0,28 g met een platina-belading van 
0,29$ op een mengsel van propaan en zuurstof in proppen van 100 
microliter en met een gassnelheid van 30 cnrVmin. een "light-off" 
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bij ongeveer 235°C en een sterk stijgend percentage-omzetting tot 
100$ "omzetting bij ongeveer 250°C 

De bovenstaande voorbeelden lichten de doelmatigheid toe 
van de katalysatoren volgens de uitvinding, die bestaan uit hard, 
duurzaam, deeltjesvormig substraatmateriaal met een gering opper- . 
vlak met katalytisch materiaal, dat daarop is afgezet door ver-
stuiving. Voor het gebied van de deeltjesgrootte dat is aangege-
ven, waarin deze harde en nagenoeg niet-poreuze aluminiumoxyde-

2 bolletjes zijn, varieert het oppervlak van 3»^ cm /g (voor bolle-2 
tjes van 50 mm) tot 17 m /g (voor bolletjes van 0,1 micron), 
waarbij zo de opmerkelijke doelmatigheid van de katalysatoren 
wordt aangetoond voor' katalytische gasfasereacties ten spljte van 
het substraat met een zeer klein oppervlak per g, vergeleken met 
gebruikelijke katalysatoren. 

Een verdere mogelijkheid volgens de uitvinding is het ver-
T 

schaffen van een samengesteld deeltjesvormig substraat in de vorm 
van deeltjes met een' betrekkelijk grote afmeting, waarop een opper-

I 

vlaktebekleding van hechtende kleinere deeltjes wordt verschaft, 
waarna de samengestelde deeltjes worden voorzien van een verstoven 
bekleding van katalytisch materiaal. Deze mogelijkheid wordt in 
het volgende voorbeeld toegelicht: ' -

Voorbeeld IV 
Deeltjes van aanzienlijk hard, niet-poreus aluminlümoxyde 

met een diameter van 1 micron tot 25 micron en met een gemiddelde 
deeltjesdiameter van 10 micron werden verenigd met klein deeltjes-
vormig aiuminiumoxydepoeder met een gemiddelde diameter van 0,1 
micron. 

De hoeveelheid van de kleine deeltjes, nodig voor het ver-
schaffen van een laag van gelijkmatig dichtgepakte enkelvoudige 
deeltjes-dikte op de grotere deeltjes werd berekend en toonde aan, 
dat een groot deeltje (10 micron) 4-0.000 van de kleine deeltjes 
(0,1 micron) op deze wijze kan bevatten. Dit yereist een relatief 
gewicht van de grotë^en kleine deeltjes van respectievelijk 25:1. 

100 ml sol, dat 9 g van de kleine deeltjes (0,1 micron) 
bevatte, werd bereid en 225 g van de grote deeltjes (10 micron) 
werden toegevoegd en het geheel werd geroerd. Het mengsel werd 
ingedampt tot een droog produkt was verkregen en vervolgens gebak-
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ken bij 1000° C gedurende ee'n half uur voor het verschaffen van 

een goede binding van de kleine deeltjes op de grote deeltjes.. 
2 

Eet oppervlak per g van deze samengestelde deeltjes bedroeg 4,27 m / 

g, wat een bevredigende vorm van het deeltjesrormige substraat 

verschaft, waarop een verstoven afzetting van katalytische mate- 5 

riaal volgens de uitvinding kan worden aangebracht. 

Het volgende voorbeeld licht de bereiding van een katalysator 

volgens de uitvinding toe, waarin de katalytische activiteit voor 

specifieke reacties wordt verbeterd door een gedeeltelijke bedek-

king van een actief pbeder van dragermateriaal, dat men doet 10 

hechten op het oppervlak van een deeltjesvormlgïsubstraatdrager 

nadat deze laatste is voorzièn van de verstoven bekleding van het 

katalytische materiaal» Het voorbeeld licht tevens een systeem toe, 

waarin de katalysator is aangebracht op een drager. 

Voorbeeld V 15 
r 

(a) ' Bereiding van de drager. 

Een vlak vel van niet-geoxydeerd "Fecralloy" (gedeponeerd 

handelsmerk) aluminium, dat een ferritische legering met een dikte 

van 0,0762 mm droeg, werd g.eoxydeerd onder vorming van een alu-

miniumoxydelaag door verhitting in lucht bij een temperatuur van 20 

ongeveer 1000°C gedurende ongeveer 12 uren. ' 

Een aluminiumoxydesol, dat microkristallieten van ongeveer 

een deeltjesgrootte van 100 2 bevatte, werd bereid door disper-

geren gedurende een paar minuten in een inrichting voor het vloei-

baar maken, van een'dispergeerbaar gel van wqter bevattend alu- 25 

miniumoxyde (150 g), gemalen kaolienvezels (50 g) en 5 ml van een 

1-procents bevochtigingsmiddel (BDH Nonidet P40) in gedeioniseerd 

water (tot 1500 ml). Men liet het sol staan gedurende een half 

uur en vervolgens decanteerde men het om ruwe vezels achter te 

laten. De werkwijze van het dispergeren en decanteren werd her- 30 

haald. 

Het geoxydeerde vel werd-, vervolgens ondergedompeld in het 

sol, verwijderd, waarna men het liet afdruipen, verhit in lucht 

met een snelheid van 100°C per uur tot 200°C en vervolgens afge-

koeld. Dit leverde een katalysatordrager in de vorm van een ge- 35 

oxydeerd vel, voorzien van een verdere aluminiumoxydelaag. 
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b) Bereiding van een deeltjesvormige substraatdrager en af-
zetting van katalytisch materiaal* 

Gelbolletjes van water bevattend aluminiumoxyde werden ver-
hit op 500°C in lucht om ze te drogen en vervolgens verhit in 
lucht op 1100°C gedurende 12 uren voor het verkrijgen van S-alu-
miniumoxydebolletjes met een deeltjesgrootte van 1-25 micron. 

Dit voorgecalcineerd aluminiumoxyde werd bestoven met plati-
na-atomen in een glim-ontladingskamer in een vacuum van 10^um 
argon bij 2,5 KeV en een gemeten stroom van 200 mA. 

c) Aanbrengen van actief poeder op bestoven deeltjes. 
Een dispersie werd bereid, die geplatineerd «-aluminiumoxyde-

deeltjes, bereid volgens b) (500 g),een aluminiumoxydesol met 
microkiisiallieten van ongeveer 100 2 deeltjesgrootte, die kO gew.$ 
bevatte van een dispersie van een dispergeerbaar gel van water 
bevattend aluminiumoxyde in gedeioniseerd water (kjO ml), water 
355 »"l)> een 1-procents oplossing van BDH Nonidet PkO als bevochti-
gingsmiddel (7,5 ml)9 / -aluminiumqxydepoeder met een deeltjes-
groótte van 100 t en een oppervlak van 200 m2/g (0,35 g) en gemalen 
kaolienvezels (14,0 g) bevatte. Bereiding van de dispersie ver-
oorzaakte dat het f-aluminiumoxyde gedeeltelijk de geplatineerde 
a-aluininiumoxydedeeltjes bedekte tot een mate van ongeveer 10$. 

Op deze trap, voor het onderdompelen van de drager in de 
dispersie, kan het voordelig zijn de dispersie te verzadigen met 
waterstofsulfide, teneinde een goede hechting op de drager en 
behoud van de katalytische activiteit te verzekeren.' 

d) Bereiding van katalysator aangebrabht op de drager. 
De drager, bereid volgens bovenstaand (a), werd onderge-

dompeld in de dispersie, bereid in bovenstaand (c), waarna men 
deze liet afdruipen en verhitte in lucht (of helium, wanneer 
waterstofsulfide was gebruikt in de dispersie, bereid in boven-
staand (c)), bij 100°C per uur tot ^OO^ en dan sneller tot 700°C. 

Dit gaf een katalysator, die hechtte op de drager, die ver-
der werd behandeld door onderdompelen in 4-50 ml van een sol, 
bereid als in bovenstaand (a), maar die tevens <jf-aluminiumoxyé!@ • 
met een deeltjesgrootte van 100 & (2,25 g) bevatte, gevolgd door 
laten afdruipen en verhitting in lucht bij 100°C per uur tot _if00OC 
en dan sneller tot 800°C en handhaven op 800°C gedurende een half 
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uur* Dess uiteindelijke behandeling verzekert, dat hst geplati-
neerde bolvormige aluminiumoxyde sterk wordt gehecht op het uit 
Feerallöy-staal bestaande vel. 

Het verkregen katalysatorsysteem bleek actief te zijn bij 
een aantal chemische reacties;, Bijvoorbeeld werd het beproefd in 5 
een katalytische proefuitvoering en daarbij bleek, dat 100$ oxy-
datie van propaan werd bereikt bij 500°C en dat deze werking na 
verhitting van de katalysator in lucht bij 1000°C gedurende 2 uren, 
werd gehandhaafd. 

De werkwijze volgens de uitvinding van het verstuiven kan 10 
tevens worden toegepast met toepassing van boogontlading, hoewel 
in dit geval waarschijnlijk bijzondere zorg is vereist om ver-
ontreiniging van de katalysator te vermijden.. 

De techniek volgens de uitvinding verschaft een gecontroleer-
de afzetting van zeer fijne lagen, bijvoorbeeld nagenoeg mono- 15 

r < 

atomaire lagent van uitgezochte materialen. Het is zo mogelijk 
legeringen of goed gedispergeerdemengsels op te bouwen uit twee 
of meer materialen, die, hetzij voor hetzij na reactie met elkaar, 
een katalytisch systeem verschaffen. Dit kan worden bereikt 
door achtereenvolgens verstuiven ,van trefplaten van de afzonder- 20 
lijke componenten van het systeem of mogelijk door gelijktijdig 
verstuiven uit verschillende trefplaten met toepassing van een 
gesplitste ionenstralenbundel of dubbele stralenbundels voor het 
bombarderen van de trefplaten. Anderzijds.kan een samengestelde 
trefplaat worden gebruikt, in welk geval een apparatuur voor het 25 
verstuiven met behulp van glim-ontlading of een aftast-ionen-
stralenbundel nodig zou zijn voor het verstuiven van een typisch 
gebied van 'der, trefplaat. Behandeling, bijvoorbeeld een warmte-
behandeling, kan noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de 
afgezette componenten onderling reageren onder vorming van een ge- 30 
compoundeérd katalytisch systeem. Een groot gebied van legeringen 
of mengsels is van belang omdat de keuze afhankelijk is van de 
te katalyseren reactie. Een voorbeeld is de versterking van plati-
na door legeren met andere metalen, bijvoorbeeld irridium of rodium. 

Het is gemakkelijk uitvoerbaar ionenstralenbundels uit inert - 35 
gas op te wekken met een intensiteit in de rrde van 100 mA. Met 
een dergelijke stralenintensiteit is de behandelingstijd voldoende 
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kort voor een continue produktie van katalysator op substraat, 
dat op een sportsysteem door het gebied van de-, trefplaat wordt 
geleid. Dit blijkt uit het feit, dat behandelingstijden in de 
bovenstaande voorbeelden in de orde van 2 minuten waren voor het 
bekleden van het gebied van specifieke aluminiumoxydeschijven. 
Met stralenbundels met een intensiteit van 100 mA wordt deze be-
handelingstij d gemakkelijk verkort tot de orde van 1 seconde. 
Meer kwantitatief is het met een stralenbundel van 100 mA moge-
lijk een vierkante meter substraat te bekleden met katalytisch 
materiaal in een tijd van de orde van 1 minuut. 

Het is bijzonder geschikt een luidspreker te gebruiken 
voor het doen vibreren van een deeltjesvormig materiaal terwijl 
het katalytische materiaal of component op het deeltjesmateriaal 
wordt verstoven. Andere technieken kunnen echter ook worden toe-
gepast. Ook is een continue behandeling weer uitvoerbaar en hier-." • r 
voor kunnen stromen van deeltjesvormig materiaal worden bewogen 
door het verstuivingsgebied onder geschikte omstandigheden voor 
het blootstellen van het gehele of het grootste gedeelte van het 
deeltjesvormige materiaal ean.de inwerking van het verstoven mate-
riaal. Zo kan men bijvoorbeeld het deeltjesvormige materiaal 
laten vallen door het verstuivingsgebied of, zoals in fig. 
kan het worden getransporteerd op een transportband, die over een 
vibreerinrichting (zoals een luidspreker) wordt geleid in het ver-
stuivingsgebied. . 

De energie van de uit inert gas bestaande ionenstralenbundel 
voor het bombarderen kan worden gevarieerd in.een zeer breed ge-
bied maar moet zo worden gekozen, dat een voldoende opbrengst van 
deeltjes met een aanvaardbare energiespreiding wordt verkregen. 

Het vacuum, dat door pompen in de ruimte rond 3e trefplaat 
wordfc opgewekt, is niet kritisch, behalve dat het voldoende moet 
zjjricm onaanvaardbare verontreiniging van de katalysator te voor-
komen en, zoals bovenstaand beschreven is, moet het een geschikte 
gemiddelde vrije weglengte voor ionen en verstoven atomen ver-
schaffen voor een doelmatig transport van de ionenstralenbundel.en 
van de verstoven atomen op de trefplaat. 

De ionen-stralenbundel kan worden afgetast voor het verbe-
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teren van de gelijkmatigheid van de bekleding op het doelmate-
riaal. 

C O N C L U S I E S 
1. Katalysator, ge k e n m e r k t d o o r d a t deze 

bestaat uit een deeltjesvormige substraatdrager met een gemiddelde 
deeltjesdiameter van 0^1 micron tot 0,5 cm en een oppervlak niet 2 
groter dan ongeveer 20 m /g en een kathodisch verstoven afzetting 
van katalytisch materiaal op de substraatdrager. 

2. Katalysator volgens conclusie 1 , m e t h e t k e n -
m e r k , dat de verstoven bekleding van katalytisch materiaal 
bestaat uit een .hoeveelheid katalytisch materiaal equivalent aan 
0,5-5 monoatomaire- lagen op het oppervlak van de substraatdrager. 

3. Katalysator volgens conclusie 1 of 2, m e t h e t 
k e n m e r k , dat het oppervlak van de deeltjesvormige substraat-
drager niet groter is dan ongeveer 10 m /g. 

• k. Katalysator, g e k e n m e r k t d o o r d a t 
deze bestaat uit een harde, nagenoeg niet-poreuze deeltjesvormige 
substraatdrager met een gemiddelde deeltjesdiemeter van 0,1 micron 
tot 0,5 es* en een oppervlak niet groter dan ongeveer 20 m /g en 
een kathodisch verstoven afzetting van katalytisch materiaal op 
de substraatdrager. 

5» Katalysator volgens conclusie m e t h e t k e n -
m e r k , dat het oppervlak van de deeltjesvormige substraatdrager 2 
niet groter is dan .ongeveer 10 m /g. 

6. Katalysator volgens conclusie k of 5, m e t h e t 
k e n m e r k , dat de substraatdrager bestaat uit keramisch mate-
riaal. 

7. Katalysator volgens conclusie 6 , m e t h e t k e n -
m e r k , dat heb keramische materiaal aluminiumoxyde is. 

8. Katalysator volgens conclusies 4-7, m e t h e t k e n -
m e r k,>dat het katalytische materiaal bestaat uit een of meer 
metalen uit de groep van platina, rodium, palladium, rutenium, 
osmium en irridium. 

9. Katalysator volgens een of meer der voorgaande conclu-
sies, m e t h e t k e n m e r k , dat de door verstuiving be-
klede deeltjesvormige substraatdrager erop een gedeeltelijke • 
bekleding van een actief poeder van dragermateriaal gehecht bevat 
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waarbij het poeder en de mate van bedekking zo zijn, dat de kata-
lytische activiteit van de katalysator wordt verhoogd. 

10. Katalysator volgens conclusie 9, u e t h e t k e n -
m e r k , dat de gedeeltelijke bedekking van elk substraat-drager-
deeltjef 5-20$ van het beschikbare oppervlak van het dragerdeeltje 
bedraagt. 

11. Katalysator volgens conclusie 10, m e t h e t k e n-
m e r k, dat de gedeeltelijke bedekking 10$ van het beschikbare 
oppervlak van het dragerdeeltje bedraagt. 

12. Katalysator volgens een of meer der conclusies 9-11, 
m e t h e t k . e n m e r k , dat de gemiddelde grootte van het 
poeder, dat'een deeltjesvormig substraatdragerdeeltje gedeeltelijk 
bedekt 1-/100 of minder 'Van de afmeting van het dragerdeeltje.'is. 

1J. Katalysator volgens een of meer der conclusies 9-12, 
m e t h e t ' k e n m e r k , dat de gemiddelde grootte van de 
sübstraat-dragerdeeitjes iigt in het'gebied van 100 X-50 micron. 

14. Katalysator volgens conclusie ,13, m e t h e t ken-, 
m e r" k, dat de gemiddelde grootte van de substraat-dragerdeeltjes 
ligt in het gebied van 1-25 micron. 

15. Katalysator volgens een of meer der conclusies 9-14, 
m e t h e t k e n m e r k , dat de gemiddelde grootte van het 
poeder ten hoogste 1000 2 bedraagt. 

16. Katalysator volgens conclusie 15, m e t h e t k e n -
m e r k , dat de gemiddelde grootte van het poeder 100 % is. 

17. Katalysator volgens een of meer der conclusies 9-16, 
m e t h e t k e n m e r k , dat de substraat-dragerdeeltjes 
bestaan uit «-aluminiumoxyde en bolvormig zijn. 

18. Katalysator volgens een of meer der conclusies 9-17, 
m e t h e t k e n m e r k , dat het poeder uit een vuurvast 
oxyde of uit koolstof bestaat. 

19» Katalysator volgens conclusie 18, m e t h e t k e n-
m e r .k, dat het poeder bestaat uit hetzelfde materiaal als de • 
substraat-dragerdeeltjes. 

20. Katalysator volgens conclusie 19, rae t h e t k e n -
m er k, dat het poeder en de substraat-dragerdeeltjes elk bestaan 
uit aluminiumoxyde. 
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21. Katalysator volgens conclusie 20, m e t h e t k e n -
m e r k , dat het poeder bestaat uit /-aluminiumoxyde en de sub-
straat-dragerdeeltjes bestaan uit a_aluminIumoxyde. 

22. Katalysator volgens een of meer der conclusies 13-21, 
m e t h e t k e n m e r k , dat de substraat-dragerdeeltjes 
worden gedragen door een drager. 

23. Katalysator volgens conclusie 2 2 , m e t h e t k e n -
m e 'r k, dat de drager bestaat uit een aluminiumcbevattende ferri-
tische legering met een continue, hechtende oppervlaktelaag van 
een vuurvast oxyde. 

• 2k. Katalysator volgens conclusie 23, m e t h e t k e n -
m e r k , dat de legering bestaat uit een legering van ijzer, chroom, 
aluminium en yttrium met hoeveelheden van ten hoogste 20 gew.$ 
chroom, 0,5-12 gew.$ aluminium, 0,1-3 gew.$ yttrium en de rest 
ijzer. 

T 

25» Katalysator volgens conclusie 23 of 24-, m e t h e t 
k e n m er k, dat het vuurvaste oxyde aluminiumoxyde is. 

2o. Werkwijze voor de bereiding van een katalysator, m e t 
h e t k e n m e r k , dat men 

1) een deeltjesvormige substraat-drager kiest met een ge-
middelde deeltjesdiameter van 0,1 micron tot'o,5 cm en een opper-2 vlak niet groter dan ongeveer 20 m /g, 

2) katalytisch materiaal kathodisch verstuift onder vorming 
van een verstoven afzetting van katalytisch materiaal op het sub-
straat, en 

3) een gedeeltelijke bedekking verschaft van een actief 
poeder, gehecht op het oppervlak van elk di-agerdeeltje, behandeld 
als in trap 2), waarbij het poeder en de mate van bedekking zo 
zijn, dat ze de katalytische activiteit van de katalysator ver-
beteren. 

27.' Werkwijze volgens conclusie 26, m e t h e t k e n -
m e r k , dat men trap 3) uitvoert door de substraat-dragerdeeltjes, 
behandeld als in trap 2), in aanraking brengt met een dispersie 
van het poeder en vervolgens bakt om het poeder aan de deeltjes 
te hechten. 

28. Werkwijze volgens conclusie 26 of 27, m e t h e t 
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; k e n m e r k, dat de substraat-dragerdeeltjes dispergeerbaar 
! zijn en eveneens in de dispersie zijn, teneinde een dispersie 
i ; | van gedeeltelijk bedekte dragerdeeltjes te geven. i i ! 29. Werkwijze volgens conclusie 27 of 28, m e t h e t 

T 

k e n m e r k , dat de gedeeltelijke bedekking op elk substraat- ! 5 
dragerdeeltje 5-20$ bedraagt van het beschikbare oppervlak van 

! I | het deeltje. • j 
i JO. Werkwijze volgens yonclusies 26-29, m e t h e t j 
' > 

| k e n m e i* k, dat de gemiddelde grootte van het poeder, dat een 
bijzonder deeltje bedekt, 1/100 of minder is van de grootte van J 10 
dat deeltje. ' [ 

51. Werkwijze volgens conclusie 26-30, m e t h e t k en-' 
m e r k, dat de gemiddelde grootte van de substraat-dragerdeeltje 
in het gebied van 100 S-50 micron ligt. i 

32. Werkwijze volgens conclusie 26-31, m e t h e t k e n-i 15 
m e r k , dat men de gedeeltelijk'bedekte substraatdragerdeeltjes 
overbrengt op een drager vóór het bakken. . ..' • 

33. Werkwijze vólgens conclusie 32, m e t- h e t . . 
k e n m e r k , dat men de overdracht, uitgevoérd door het in aan- j 
raking brengen van de drager met de dispsrsie van de gedeeltelijk ; - 20 
bedekte deeltjes, Iaat volgen door drogen. ' j 

• | 34. Werkwijze volgens conclusies 32 of 33, ® © t h e t j 
k e n m e r k, dat de drager beétaat uit een legering van ijzer, ; 

f » chroom, aluminium en yttrium waarbij de hoeveelheden liggen in 
het gebied tot ten hoogste 20,gew.$ chroom, 0,5-12 gew.$ alu- 25 

< 

minium, 0,1-3 gew.$ yttriufi en de rest ijzer, waarbij de legering i 
een continue, hechtende oppervlakte-laag van een vuurvast oxyde j 
draagt. | 

35» Werkwijze volgens conclusies 32-Jk, m e t h e t j 
k e n m e r k , dat men een extra trap van het toepassen van een { 3° 
•sol van een vuurvast oxyde op de katalysator, gevolgd door drogen 
en bakken uitvoert. -

36. Werkwijze volgens conclusie 35, n e t h e t k e n-
m' e r k, dat men een sol gebruikt, dat tevens daarin gedispergeerd; 
kleine vuurvaste deeltjes bevat. j 35 

37'. Werkwijze volgens conckusie 35 of 36, m e- t h e t , 
k e n m e r k, dat het vuurvaste oxyde aluminiumoxyde is. j 
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58, Werkwijze voor een katalytische gasfasereactie, waarin 

gasvormig materiaal dat moet worden omgezet over een katalysator 

wordt geleid, met h e t k e n m e r k , dat men een katalysa-

tor gebruikt, die een substraat bevat met een oppervlak niet gro-

ter dan 20 m /g en op het oppervlak ervan katalytisch materiaal 5 

draagt, dat is afgezet door kathodisch verstuiven. 

39» Werkwijze volgens conclusie 38, .met h e t k e n -

m e r k , dat de verstoven afzetting van katalytisch materiaal 

bestaat uit een hoeveelheid katalytisch materiaal equivalent aan 

0,5-5 monoatoffiaire lagen op het substraat oppervlak. 10 

40..Werkwijze volgens conclusie 39, m e t h e t k e n -

SJ e r k, dat men als substraat een keramisch materiaal gebruikt. 

41. Werkwijze volgers conclusie 39, m e t h e t k e n -

m e r k , dat het katalytische materiaal een of ïaeer metalen uit 

de groep platina,rodium, palladium, rutenium, osmium en iridium 15 
r 

bevat.' 

42. Werkwijze voor hen katalytische ga.sfasereactie, waarbij 

gasvormig materiaal dat moet worden omgezet over een katalysator, 

wordt geleid, m e t h e t k e n m e r k , dat men een katalysa-

tor gebruikt, die bestaat uit een hard, niet-poreus, deeltjesvor- 20 

mig substraat van keramisch materiaal of koolstof met een gemid-

delde deeltjesgrootte van 0,1 micron tot 0,5 cm en een oppervlak 
2 

niet groter dan ongeveer 20 m /g, waarbij het deeltjèsvormige 

substraat op het oppervlak ervan katalytisch materiaal draagt 

in een hoeveelheid equivalent aan 0,5-5 monoatomaire lagen op 25 

het substraat-oppervlak, welk katalytisch materiaal is afgezet 

door kathodisch verstuiven van een materiaal, dat katalytisch is, 

of dat een component van een katalytisch systeem is, op het sub-

straat door bombarderen van een bron van het materiaal in de omge-

ving van het substraat met energetische ionen van neon, argon, 30 
_2 

krypton of'xenon, onder een vacuumdruk niet groter dan 10 mm 

kwik waarbij verstoven materiaal wordt gedreven naar het substraat 

als een nagenoeg atomaire dispersie. 

43. Werkwijze volgens conclusie 4 2 , m e t h e t k e n -

m e r k , dat het keramische materiaal aluminiumoxyde bevat. 35 

44. Werkwijze volgens conclusie 4 2 , m e t h e t k e n -

m e r k , dat het katalytische materiaal een of meer metalen uit 
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de groep van platina, rodium, palladium, rutenium, osmium en 
irridium bevat. 
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