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розвиток фундаментальних засад створення нових каталізаторів,
гетерогенно-каталітичних процесів та технологій для їх використання
в хімічній промисловості, нафтохімії та енергетиці України

 для азотної промисловості: окиснення аміаку для отримання азотної
кислоти, конверсія СО водяною парою, окиснення оксидів азоту;
 для органічного синтезу: парціальне окиснення С1-С5 парафінів з
одержанням оксигенатів та олефінів, каталітичні синтези на основі
метанолу, дегідрування циклогексанолу в циклогексанон, гідрування
органічних нітросполук у цінні нітрили та аміни;
 для нафтопереробки та нафтохімії: алкілування ізобутану бутенами та
бензолу олефінами С8-С24, ізомеризація н-парафінів, крекінг нафтових
фракцій, ароматизація легких парафінів;
 для паливно-енергетичного комплексу: отримання водню з біоетанолу
та його очищення від монооксиду вуглецю для нових технологій
нетрадиційної водневої енергетики на основі відновлюваної сировини,
одержання вуглеводнів та спиртів гідруванням оксидів вуглецю, синтез
етил-трет-бутилового ефіру – високооктанової добавки до моторних
палив.

НАНОРОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ
окиснення монооксиду вуглецю

Геометрічний фактор
R > 10 нм
Fe3O4/Al2O3

WO3

Квантово-розмірний
ефект R < 10 нм

Cr2O3/Al2O3

n-WO3

1%ZnO/MgO
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ФРАКТАЛЬНИЙ ПІДХІД
окиснення монооксиду вуглецю
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Зміна енергії Гіббса системи
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активного центру
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DF – поверхнева фрактальна розмірність,
R – радіус збурення поверхні,
r – радіус активованого комплексу

Ентропія та енергія активації активованого комплексу
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ФРАКТАЛЬНИЙ ПІДХІД
доступність активних центрів поверхні

Площа фрактальної поверхні
S ( r )  S0  r 
 r0 

2  Df

r – розмір активованого комплексу
CO + ½ O2 → CO2 C2H5OH + H2C=C(CH3)2 →
→ C2H5-O-C(CH3)3

k0  k0 R

D
r
S
 
 k0 R  0 
S0
 R

F
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ДИФУЗІЯ РЕАГЕНТІВ У ЧАСТИНКАХ КАТАЛІЗАТОРА
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вперше запропоновано використання методу п’єзокварцового мікрозважування
для дослідження масообмінних властивостей каталізаторів

Дослідження масообміну
на макрорівні
на мікрорівні

Схема установки

C2H5OH + С4H8 →
→ C2H5-O- (CH3)3

П’єзокварцові резонатори

Величини ефективного коефіцієнта дифузії етанолу
в цеолітах Н-ВЕА і Н-СМК (морденіт-вмісна порода)
цеоліт

макрорівень

мікрорівень

Н-СМК

2,7 ×10-3 см2/с

2,4 × 10-15 см2/с

Н-ВЕА

4,7 ×10-3 см2/с

6,5 × 10-14 см2/с

Вплив морфології на активність
сульфокатіонітних каталізаторів
синтезу етил-трет-бутилового
ефіру

ЕФЕКТ НОСІЯ
дегідрування етанолу

С2Н5ОН = СН3СНО + Н2
T = 300 C, С2Н5ОН:Н2О:N2 = 1:18.5:17.5
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формування частинок оксиду міді
визначається структурою ZrO2
На носії моноклінної структури об’ємні
частинки CuO епітаксіально ростуть у
напрямку (110) на площинах носія (200)

Знімок ПЕМВР частинки
оксиду міді на площині
(200) m-ZrO2

Розташування
катіонів міді в
кисневих сітках
структури m-ZrO2
На носії тетрагональної структури
утворенню об’ємної структури CuO передує
формування оксидних ланцюжків,
закріплених на поверхні носія

ПАРЦІАЛЬНЕ ОКИСНЕННЯ МЕТАНУ В
ФОРМАЛЬДЕГІД

CH4  O2  CH2O  H2O
V2O5 / носій

Залежність активності від
поверхневої щільності VOx
0,06

Швидкість, с-1

0,05

823 K
848 K

0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
0,033

0,264

0,488

0,773

2,038
2

Поверхнева щільність, VOx/нм
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СЕЛЕКТИВНІСТЬ
Дегідрування циклогексанолу
в циклогексанон
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Паровий риформінг біоетанолу

CH3CH2OH + 3H2O → 2CO2 + 6H2
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ОЧИСТКА ВОДНЮ ВІД МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ
2CO + О2  2CO2
2Н2 + О2  2Н2O
Трикомпонентний каталізатор
CuO - активний компонент
CeO2 - “постачальник кисню”
ZrO2 - носій
Вибіркове окиснення СО

Вплив розміру частинок міді

глибина очищення до 4×10-5 %

CuO

ОТРИМАННЯ ТА ОЧИСТКА ВОДНЮ
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КАТАЛІЗАТОРИ ДЛЯ НАФТОПЕРЕРОБКИ
 На основі каоліну Просянівського родовища
Дніпропетровської області розроблено цеолітний
каталізатор крекінгу нафтових фракцій для
поглибленої переробки нафти.
 На основі морденіт-кліноптилолітових порід
Закарпаття розроблено каталізатор ізомеризації
нормальних парафінів для підвищення
октанового числа прямогонної фракції від
початку кипіння до 70 С.
 Розроблено каталізатор ароматизації легких
парафінів, який не вміщує благородних металів.
 Розроблено цеолітний каталізатор алкілування
ізобутану бутенами для утилізації бутанбутенової фракції каталітичного крекінгу у
високооктановий компонент бензинів.
 Розроблено цеолітний каталізатор
диспропорціонування толуолу до
високозапотребованих хімічною та
нафтохімічною промисловістю бензолу та параксилолу.
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НОВИЙ ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ
АНГІДРИДІВ З ВУГЛЕВОДНІВ

Залежність селективності
утворення фталевого (ФА)
та малеїнового (МА)
ангідридів при окисненні
н-пентану від кислотності
Льюїса

CH3
C5H12

CH2-CH2-CH2-CH-CH3

CH2-CH2-CH-CH2

CH2-CH2-CH2-CH

CH2-CH2-CH-CH2

CH2-CH2-CH=CH

CH2-CH=CH-CH2

CH=CH-CH=CH

CH
CH

C—C ==O
O

CH

C—C==O

CH—C==O

CH—C==O

O
CH—C==O

O
C—--C==O

CH

Селективність ФА, МА %

60
ФA

50
40
30
20
МА
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CH3

Фталевий ангідрид
ангідрид

Малеїновий ангідрид

Цитраконовий

0
0

0.5

1

1.5
2

Кислотність Льюїса, ммоль/м

ТЕХНОЛОГІЯ СИНТЕЗУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ АКТИВНОСТІ
ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРІВ УЛЬТРАЗВУКОВОЮ
ОБРОБКОЮ
Підготовка каталізаторів

Кінетика зміни концентрацій основних
продуктів при ультразвуковій обробці

ультразвуковою обробкою
Приготування
каталізаторів

Регенерація
каталізаторів

Методи
просочення

Методи
гомогенізації

ДІАП-3-6Н
Zn-Ac

Fe2O3-Cr2O3
Al2O3-B2O3
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АПК-2
ПК-3
КСМ

dC H
 2 C H 2 C H
 2  
 k1  C H  COH  k 2  C H  C H 2O2
dt
r r
r
dCOH
 2 COH 2 COH
2
 2  
 k1  C H  COH  k 2  C H  C H 2O2  2k 3  COH
dt
r r
r
dCZn
 2CZn 2 CZn



 k 4  CZnO
2
dt
r r
r

CH , COH , CH2O2 , CZn – концентрації радикальних та
молекулярних продуктів реакції;
α, β, γ – коефіцієнти дифузії;
k1, k2, k3, k4 – константи швидкостей реакцій.
Схема дослідно-промислової установки
приготування каталізаторів ультразвуковою
обробкою:
1 – ємність; 2 – магнітострикційний випромінювач;
3 – термореле; 4 – подача повітря; 5 – термокишеня;
6 – п’єзодатчик; 7 – УЗ генератор.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ КАТАЛІЗАТОРІВ
УЛЬТРАЗВУКОВОЮ ОБРОБКОЮ
Ступінь просочення Zn-Ac каталізатора:
1 – відомий спосіб; 2 – ультразвукова обробка

Ступінь перетворення NH3 на каталізаторі
Fe2O3-Cr2O3 , приготованому різними методами:
1 – традиційним; 2 – ультразвуковою обробкою
Схема дослідно-промислової установки
регенерації каталізаторів ультразвуковою
обробкою:
1 – реактор; 2 – магнітострикційний
випромінювач;
3 - п’єзодатчик; 4 – насос; 5 – УЗ генератор;
6 – фільтр; 7 – касета з каталізатором;
8 – термодатчик.

2
1

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,9
ступінь хемосорбції, д.о.

Ступінь екстракції
(хемосорбції), д.о.

ТЕХНОЛОГІЯ СУМІСНИХ ХЕМОСОРБЦІЙНО-ЕКСТРАКЦІЙНИХ 16
ПРОЦЕСІВ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ
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С HNO3 , % мас

Δ, ▲ – Ni2+ відповідно при СNOxпоч =0,9 і 0,3% об.; ♦, ● - NOx при екстракції відповідно
для СNoxпоч =0,9 і 0,3% об.; ◊, ○ - NOx на інертній насадці для СNoxпоч =0,9 і 0,3% об.
Залежність αNOx від концентрації HNO3 при різних СNОxпоч
в системі з каталізатором НКМ-1 і на інертній насадці
0,6

0,6
ступінь хемосорбції, д.о.

Ступінь хемосорбції, екстракції,
д.о.

Динаміка зміни ступеня екстракції Ni2+ і хемосорбції NOx
в системі з каталізатором НКМ-1
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Δ, ▲ – Pd2+ відповідно при СNOxнач =0,1 і 0,9% об.; ♦, ● - NOx при екстракції відповідно
для СNОxпоч =0,1 і 0,9% об.; ◊, ○ - NOx на інертній насадці для СNОxпоч =0,1 і 0,9% об.
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ТЕХНОЛОГІЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ
Блок-схема регенерації каталізаторів

На абсорбційну очистку

Свіжий
носій

2a
26

13

Нітрозний газ
з розчинювача

Розчини
Me m(NO3)n

NОx на санітарну доочистку

21

Виробництво
каталізаторів

5

3

7
1

Водна промивка
Промивна вода
на утилізацію

15

4
6б

Н 2О

каталізатор
8

Промитий
каталізатор

14
У сбірник
кислого конденсату

Експлуатація
каталізаторів

У сбірник
кислого конденсату

9

19

16

Відпрацьований
каталізатор

6
10

Хемо сорбція-екстракція
з повним або частковим
вилученням каталітично активних
компонентів

К ислотна екстракція або
хемо сорбція-екстракція
з повним вилученням
каталитично активних
компонентів

NOx

11

Відділення розчину,
промивка носія (шламу),
відділення бою носію (шламу)

12
20

17

НNO 3

6а

Бій носію (шлам)
на утилізацію
18

22

Р-р Ni(NO3 )2 на
очистку від
домішок
23

Промивна вода
на БХО

Реагенти

Очистка розчину

Регенерованийй
носій

Регенерований
розчин Me m(NO3)n

Шлам
на утилізацію

Схема дослідно-промислової установки хемосорбції
оксидів азоту і екстракції металів з відпрацьованих
механічно міцних каталізаторів
1,13 – краплевідбійник; 2, 2а, 2б – шибер; 3, 10, 15 – пробовідбірні крани;
4, 8 – витратоміри; 5 – хемосорбер-екстрактор;
6, 7, 9, 14, 16, 18, 19, 22, 23 – вентилі; 11 – манометр; 12 – циркуляційний насос;
17 - ємність промивної води; 20 - ємність для розчину Ni(NO3)2; 21 - вакуумний насос

РЕСТАВРАЦІЯ ПЛАТИНОЇДНОГО КАТАЛІЗАТОРА
ОКИСНЕННЯ АМІАКУ
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Технологія
реставрації
частково
відпрацьованого платиноїдного каталізатора
виробництва НNO3 вирішує такі завдання:
використання як сировини платини, яка
вилучена
з
платиновмісного
шламу
азотнокислотного виробництва;
реставрація відпрацьованого каталізатора з
нанесенням
на
нього
електрохімічним
способом вилучених платиноїдів.

Ступінь конверсії, %

96
94
92
1

90

2
88
1110

1140

1170
Температура, К

1200

1230

Реставрований платиноїдний каталізатор
має
рівномірну,
суцільну,
розвинену
поверхню, що приводить до підвищення
ступеня конверсії аміаку відносно до нового
стандартного каталізатора на 0,7 %.
У процесі окиснення аміаку киснем повітря
на
реставрованому
платиноїдному
каталізаторі під тиском 0,716 МПа оптимальна
температура процесу становить 1170 К,
ступінь конверсії аміаку 94,5-94,7 %об.
Витрати металів платинової групи у
виробництво
неконцентрованої
азотної
кислоти знижується на 12-20 %

1 – стандартний каталізатор;
2 - реставрований платиноїдний каталізатор.

НАНОСРІБНИЙ КАТАЛІЗАТОР ОКИСНЮВАЛЬНОЇ КОНВЕРІЇ
МЕТАНОЛУ В ФОРМАЛЬДЕГІД
Розроблено технологію наносрібного катализатора (Ag – активний компонент,
пемза – носій) окиснювальної конверсії метанолу у формальдегід, яка дає
можливість:
- зменшити вміст срібла в каталізаторі в 2 рази (з 40 до 20 % мас.);
- збільшити час експлуатації каталізатора в 2,5 рази;
- зменшити навуглецьованість каталізатора в 2 рази.

Схема виробництва низькоконцентрованого наносрібного
каталізатора
ЕТС-32
Al(NO3)3·9H2O
1

Сировина
для носія
20 % HNO3

Паровий конденсат
NН3·H2O
AgNO3

2

3

4
5

6

Продукти відмивки
(на утилізацію)

7

8
На затарювання

C6H12N4

1 – реактор для розчинення
карбонату амонію і подальшого
приготування алюмосилікатного
золю; 2 – реактор для розчинення
дев’ятиводного нітрату алюмінію
в спиртовому розчині ЕТС-32; 3 –
реактор для отримання аміачного
комплексу нітрату срібла і розчинення
в ньому уротропіну; 4, 8 – сита;
5 – реактор для вилучення іонів
заліза; 6 – реактор для нанесення
компонентів на носій; 7 – муфельна
піч
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НЕПЛАТИНОВИЙ КАТАЛІЗАТОР ДЛЯ ОКИСНЕННЯ
АМІАКУ У ВИРОБНИЦТВІ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ
 Розроблено спосіб приготування
неплатинового оксидного нанесеного
каталізатора на основі Cr2O3 та Co3O4 для
заміни стандартного платиноїдного (Pt-PdRh) каталізатора. Каталізатор розміщується
безпосередньо в контактному апараті в зоні
температур 880-910оС.
 Мольний вихід NO після безперервної
роботи зразків каталізатора за виробничих
умов становить 95,8 %, що відповідає
стандартному каталізатору.

Схема розташування каталізатора
в контактному апараті
Газ

1
2
3
4

5

1 – розподільна решітка;
2 – корпус апарату;
3 – шар неплатинового каталізатора;
4 – карман для термопари;
5 – опірна решітка

КАТАЛІЗАТОР
ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
Створено високоефективний каталізатор
на основі оксидів Co-Zr для окиснення
аміаку та відновлення N2O
Технічні коефіцієнти та нормативні дані
Коефіцієнти
Коефіцієнт викидів N2O
базовий
Коефіцієнт викидів N2O
проект
Коефіцієнт перерахунку
N2O в еквіваленті СО2 (КГП)

Показник Розмірність

Вміст N2O
в нітрозних
газах

0,00333

тN2O/тHNO3

340-380 ррm

0,00067

тN2O/тHNO3

70 ppm

310

тN2O/тСO2

Вихід оксиду азоту N2O знижується в 4–5 разів, що відповідає нормам
по вмісту N2O у вихлопних газах азотнокислотних установок – 65-75ppm
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗРОБЛЕНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ
Каталізатор

Технологічний процес

Середньотемпературний
каталізатор
(гранульований)
Fe2O3 + Cr2O3 + CuO

Конверсія CO

Наносрібний каталізатор
Ag + SiO2 + Al2O3 + пемза

Конверсія CH3OH до CH2O

CO +H2O → CO2 + H2

CH3OH + 0,5 O2 →
→ CH2O + H2O

Переваги порівняно з
аналогами
• активність більша на 8-12%
• термостійкість вища на 10-15%
• збільшено термін роботи до 5-6 разів
• не містить сполук сірки
• виключена стадія десульфуризації
• вміст срібла зменшено в 2 рази
(з 40 до 20% мас.)
• збільшено термін роботи в 2,5 рази
• зменшено собівартість продукції
• зменшено виділення вуглецю
• зменшено вміст Ag в об'ємі носія
• активність становить 95,8 %
• заміна Pt-Rh-Pd каталізатора

Неплатиновий каталізатор
(гранульований)
Co3O4 +Cr2O3

Окиснення NH3 до NO

Каталізатор Zn-Ac
(гранульований)
Носій – активоване вугілля

Синтез вінілацетату

• підвищення активності в 1,5 рази

Нанокаталізатор
CuO - Cr2O3

• каталітичне спалювання
природного газу в енергетиці
• каталітичне горіння рідкого
палива в ДВЗ
• каталітичне очищення викидів від
вуглеводнів

• зменшено викиди СО в 3 рази,
N2O – в 2 рази
• зменшення витрат палива на 10-15%
• не містить дорогоцінних металів

4NH3 +5O2 → 4NO + 6H2O
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Висновки
 В роботі вирішено низку важливих для промисловості України проблем
створення нових та удосконалення існуючих енерго- та ресурсозберігаючих
гетерогенно-каталітичних процесів та технологій виробництва каталізаторів.
Розвинуто наукові основи створення новітніх каталізаторів та різноманітних
гетерогенно-каталітичних процесів, які використовуються або є підґрунтям
індустрії майбутнього.
 Отримані фундаментальні результати привели до розробки важливих технологій
одержання багатьох необхідних продуктів хімічної та нафтопереробної
промисловості та виявили шляхи використання розроблених гетерогеннокаталітичних процесів в енергетиці. В таких процесах та технологіях
запропоновано використання дешевої та доступної вітчизняної сировини.
 Результати досліджень впроваджено на підприємствах України та за її межами:
ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот”, ТОВ НОК АЛВІГО-КС
(м. Сєвєродонецьк), ПрАТ “Концерн Стирол” (м. Горлівка), ПрАТ “Азот”
(м. Черкаси), Гірничо-збагачувальний комбінат (м. Шевченко, Казахстан),
ВО “Навоїазот” (м. Навої, Узбекистан) та ін. Середньорічний економічний ефект
від впровадження результатів становить понад 12 млн. грн.
 За результатами роботи опубліковано 11 монографій та підручників, 489 статей,
17 авторських свідоцтв, 54 вітчизняних та 10 закордонних патентів. Загальна
кількість посилань на публікації авторів, що містяться в базі даних SCOPUS,
становить понад 1000, h-індекс Хірша  15. За матеріалами досліджень було
захищено 9 докторських та 38 кандидатських дисертацій.

