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Witjp

Zeoliry zawierające gal posiadają własności zarówno kwasowe, jak i redoksowe. Dlatego
też mogą być katalizatorami wielu procesów katalitycznych. Gal można wprowadzić do zeolhów
albo bezpośrednio w czasie syntezy [1], albo na drodze modyfikacji uprzednio otrzymanego pre-
paratu [2,3]. Izomorficzna substytucja galu w zeolitach prowadzi do podwyższonej selektywności
takich katalizatorów, np. w reakcji dehydrocyklizacji alkanów do węglowodorów aromatycznych
[4]. Celem niniejszej pracy było otrzymanie zeolitów szeroJcoporowatych modyfikowanych tlen-
kiem galu, zbadanie ich własności i przeprowadzenie testów katalitycznych w reakcji utleniającego
odwodornienia propanu. Do badań wybrano syntetyczny fojazyt. Zmiany w strukturze katalizato-
rów badano min. za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego z rotacją pod kątem magicz-
nym. W pracy tej omawiamy widma MAS NMR dla jąder krzemu.

Czcić eksperymentalna

Syntetyczny zeolit Na-Y (Inowrocław, Majtwy) o stosunku Si/Al - 2.47 i Na/Al = 1.09,
poddano wymianie jonowej za pomocą 10% NH4CI w temperaturze 368 K w czasie 1 godziny.
Formę 0.76 NH4, Na-Y ogrzewano w reaktorze kwarcowym w temperaturze 813 K przez 4 go-
dziny. Zeolit poddano dalszej wymianie jonowej i kalcynacji w 1093 K. Forma US-Y miała
Si/Al=2.55 i Na/Al=0.003. Próbkę US-Y poddano dwóm ekstrakcjom za pomocą 0.1 i 0.2 m HO,
odmyto od jonów chlorkowych i wysuszono. Otrzymana matryca zeolitowa o symbolu US-Y-ex
miała Si/AI-8.91 i Na/Al = 0.003. Zeolit US-Y-ex homogenizowano w moździerzu agatowym z
tlenkiem galu (UJ) o czystości spektroskopowej. Próbki zawierające różne ilości tlenku galu
wygrzewano w powietrzu lub redukowano wodorem w temperaturze 873 K w czasie 2 godzin.
Wszystkie próbki przed dalszymi pomiarami klimatyzowano w eksykatorze do stałej wagi. W
Tabeli 1 zestawiono preparaty przygotowane do badań. 9.09 GaZ oznacza próbkę zawierającą
9.09 % wag. Ga2O3 w matrycy zeolrtowej Z, gdzie Z oznacza formę ultrastabilną ekstrahowaną
kwasem US-Y-ex.

Pomiary widm 2 9 Si MAS NMR wykonano na magnesie o polu 6.3 T, przy częstotliwości
53.7 MHz. Długość impulsu n/2 wynosiła 8 us, a czas repetycji 10 s. Liczba akumulacji była rzędu
1000. Przedstawione widma nie były poddane żadnej filtracji cyfrowej. Próbka wirowała z częs-
tością 4 kHz.



Tabela 1. Charakterystyka zeolitu Na-Y, matrycy zeolitowej i preparatów zawierających gal.

Preparat
Na-Y
US-Y

US-Y-ex

9.09 GaZ

28 6GaZ

BET(Ar)

599
5 8 0 "

4 0 3 "

Stała sieciowa (A)
24.690(2)
24.51(1)

24.375(5)

24.51(1)""
24.50(2)**

Si/Al*
2.47
2.55

8.91

Alp/kom, element.
55.6
33.2
19.9

ok. 7

ok. 4.5

* - wg analizy chemicznej (na drodze mokrej, metodą absorpcji atomowej).
** - po redukcji wodorem w temp. 873 K w czasie 2 godz.
" * - po homogenizacji z tlenkiem galu.

Dyskusja wyników

Konwencjonalne studia NMR. stałych krzemianów i glinokrzemianów dają widma z bardzo
szerokimi pasmami, np. dla Na2Si2O5 szerokość sygnału wynosi 208 ppm [5]. Zastosowanie
techniki NMR z rotacją pod kątem magicznym pozwala na otrzymanie widm o wysokiej roz-
dzielczości, na podstawie których można określić stosunek krzemu do glinu w sieci zeolitu,
obecność defektów w strukturze itd. Gdy wszystkie atomy krzemu w glinokrzemianie są krysta-
lograficznie i magnetycznie równoważne (oraz występuje tylko jeden rodzaj otoczenia atomów
krzemu, czyli Si(4Al)), w widmie obserwujemy jeden sygnał (np. zeolit naturalny thomsonit [6]).
Podobnie obecność dwóch rodzajów krzemu sieciowego w natroticie prowadzi do dwóch
sygnałów o stosunku powierzchni 2:1, zgodnie z budową glinokrzemianu [6], Ogólnie, w sieci
glinokrzemianów może występować pięć różnych otoczeń dla atomów krzemu. Są one nastę-
pujące: Si(4Si)=Si(0AI), Si(3Si,lAl)-SKlAl), Si(2Si,2Al)=Si(2Al), Si(lSi,3Al)=Si(3Al) i
Si(0Si,4Al)=Si(4Al). Zwykle używa się notacji skróconej podanej w drugiej pozycji, tj. Si(nAl),
gdzie n = 0-4.

Zeolit Y, czyli syntetyczny fojazyt, należy do grupy 4 według klasyfikacji Brecka. Sieć
glinokrzemianowa zawiera 192 jony glinu i krzemu w pozycjach o koordynacji tetraedrycznej
(miejsca T, gdzie T — Si, Al). Wszystkie pozycje w sieci fojazytu sa równoważne pod względem
krystalograficznym. Zgodnie z reguła Loewensteina, w strukturze fojazytu mole się znajdować
maksymalnie 81 jonów Al. Wtedy Si/Al = 1, występuje uporządkowanie krzemu i glinu i widmo
MRJ dałoby jeden sygnał o przesunięciu ok. -84 ppm wobec TMS. W miarę wzrostu stosunku Si
do Al w sieci, w widmie obserwuje się występowanie pięciu sygnałów, które odpowiadają różnym
otoczeniom jonów krzemu. Pięć sygnałów obserwuje się dla Si/Al od 1.19 do około 2. Dla sieci
bogatszej w krzem sygnał Si(4Al) zanika [7].

Na rys. 1 pokazano widmo Si zeolitu wyjściowego Na-Y. Widać bardzo dobre rozdzielenie
sygnałów, które występują przy -106.5, -101, -95.2 -90.1 ppm względem TMS. Są one przy-
porządkowane kolejno grupom Si(OAl), Si(lAl), Si(2Al) i Si(3AI). Wielkość przesunięcia
chemicznego jest zgodna z wcześniejszymi badaniami [7,8].
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Rys. 1 Widmo MSi MAS NMR dla zeoHtu Na-Y

Istnieje wiele metod otrzymywania form ultrastabilnych zeolitów. Glin można ekstrahować
z sieci stosując roztwory kwasów mineralnych lub organicznych, pary S1CI4 oraz wygrzewanie
form amonowych zeolitów w zakresie temperatur 673-1073 K [8,9]. Tutaj zastosowano kombi-
nowaną metodę wygrzewania formy amonowej i ekstrakcji glinu pozasieciowego rozcieaczonymi
roztworami kwasu chlorowodorowego. Widmo zeolitu US-Y-ex przygotowanego tą metodą
pokazano na rys. 2.
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Rys 2 Widmo »Si MAS NMR dla zeolitu ultrastabilnego US-Y-ex.



Jak widać, widmo znacznie różni się od widma preparatu wyjściowego. Obserwuje się zmian;
intensywności pasm, przy czym pasmo Si(OAl) przy -108.1 ppm posiada największą intensywność.
W widmie pojawia się ponadto dodatkowy sygnał przy -114.7 ppm, który przypisujemy
amorficznej krzemionce powstałej w wyniku zdefektowania struktury zeolitu Y. Wielkość prze-
sunięcia chemicznego krzemionki amorficznej jest porównywalna z przesunięciem opisanym dla
innych form SiO2 [10] Gaussowska dekonwolucja widma daje intensywności zebrane w Tabeli 2,
na podstawie których wyliczono stosunek Si do Al w sieci Wynosi on 8.65 i pozostaje w dos-
konałej zgodności z wynikiem analizy chemicznej (Tabela 1).

Tabela 2. Przesunięcie chemiczne (ppm wobec TMS), szerokość połówkowa i intensywność
sygnałów dla zeolitów Na-Y, US-Y-ex i preparatów modyfikowanych tlenkiem galu.

Preparat

Na-Y

US-Y-ex

9.09 GaZ

28 6 GaZ

Przes.chem. [ppm]

*~ -90.1
-95.2

-101.0
-106.5
-95.1

-101.4
-108 1
-114.7
-102.0
-107.9
-102.5
-107.6

szer.poł. [ppm]

2.5
1.9
3.0
2.0
2.0
1.2
1.2
1.2
2.5
1.1
2.0
1.1

wzgl. intensywność

0.14
0.37
0.43
0.06
0.08
0.21
0.53
0.17
0.16
0.84
0.13
0.87
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Rys. 3 Widmo »Si MAS NMR dla katalizatora 9 09 GaZ po redukcji
wodorem w temperaturze 873 K.



Na rys. 3 przedstawiono widmo dla preparatu 9.09 GaZ po redukcji wodorem. Zwraca
uwagę silny sygnał pochodzący od grup Si(OAl) oraz dużo mniej intensywny sygnał dla Si(lAl)
Natomiast zniknął całkowicie sygnał od amorficznej krzemionki. Na rys. 4 obserwuje się podobną
sytuację dla preparatu zawierającego większą ilość tlenku galu. Należy zwrócić uwagę na asyme-
tryczność sygnału Si(lAl). Jest to spowodowane nakładaniem się na sygnał od grup Si(lAl)
sygnału od grup Sr(lGa). Powstały one w wyniku wbudowania się galu w defekty sieci zeolitu
ultrastabilnego. Natomiast część glinu przeszła w pozycje pozasieciowe. Podobnie krzemionka
amorficzna, widoczna w matrycy przed modyfikacją tlenkiem galu, uległa wbudowaniu w po-
zostałe defekty sieci krystalicznej. Taki obraz jest zgodny z wynikami studiów FT [R, laserowej
spektroskopu ramanowskiej i XRD [11],
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Rys. 4 Widmo »Si MAS NMR dla katalizatora 28.6 GaZ po redukcji
wodorem w temperaturze 873 K.

W konkluzji należy stwierdzić, ze stosując magnes o natężeniu pola 6.3 T i rotację pod
kątem magicznym z szybkością 4 kHz otrzymano wysokiej jakości widma MRJ dla jąder krzemu w
fojazycic. Pozwoliły one na pełną interpretację zjawisk zachodzących podczas modyfikacji
fojazytu i otrzymywania katalizatorów zawierających gal.
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