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Bevezetés, célkit�zések 
 

Heterogén katalitikus égésnek nevezzük azt a folyamatot, amelynek során a tüzel�anyag 

egy katalizátor felszínén, heterogén katalitikus reakcióban oxidálódik. Katalizátor 

alkalmazásakor az oxidáció olyan alacsony h�mérsékleten is lejátszódhat, amely homogén 

gázfázisú reakciót és lángfront terjedését nem teszi lehet�vé.  

A heterogén égés tanulmányozásának egyik fontos területe a heterogén katalitikus 

gyulladások vizsgálata. A heterogén gyulladáshoz vezet� folyamatokat alapvet�en ismerjük, 

ezek mennyiségi leírása azonban jelenleg is aktívan kutatott terület. A katalitikus gyulladással 

foglalkozó szakirodalom lényegében két csoportra osztható: 1. gyulladási h�mérsékletek 

kísérleti meghatározása különféle gázelegyek, katalizátorok és kísérleti körülmények esetén, 

2. gyulladási h�mérséklet számítása reakciókinetikai modellekkel.  

A heterogén gyulladási folyamat leírására alapvet�en kétféle modell használható: a 

részletes reakciómechanizmust tartalmazó modellek megkísérlik a katalizátorfelületen lezajló 

összes elemi reakciólépést figyelembe venni, míg a modellek másik csoportja a felületen 

lezajló reakciókat vázmechanizmus formában adja meg, figyelembe véve a sebesség-

meghatározó folyamatokat. 

A részletes reakciómechanizmust tartalmazó modellekhez szükség van a felületen 

lejátszódó elemi reakciók kvantitatív ismeretére. A felületeken lejátszódó elemi reakciókra 

vonatkozó adatok nagy részét alacsony h�mérsékleten és kis nyomáson végzett kísérletekkel 

határozták meg, a részletes reakciómechanizmusok pedig ezeket az adatokat használják. A 

heterogén gyulladást tanulmányozó kísérleteknél viszont a jellemz� nyomástartomány a 

légköri nyomás nagyságrendjébe esik, a h�mérséklet pedig magasabb a szobah�mérsékletnél, 

így a részletes reakciómechanizmusban szerepl� adatok érvényessége kérdéses lehet. 

Vázmechanizmusok alkalmazása esetén nincs szükség az összes elemi reakciólépés 

ismeretére, és csak a sebességmeghatározó folyamatokra szükséges adatokat kell meghatá-

rozni a valós kísérleti körülményeknek megfelel� h�mérséklet- és nyomástartományban.  

Az irodalomban számos közleményben megállapították, hogy a katalizátorok felületét 

gyulladás el�tt csaknem teljesen a domináns felületi anyagfajta borítja, és a heterogén 

katalitikus gyulladás h�mérsékletét a katalizátor és a gázelegy anyagi min�ségén és 

összetételén kívül f�ként az adszorpciós és deszorpciós folyamatok sebessége határozza meg, 

a gyakran igen bonyolult felületi reakciók sebessége pedig nem játszik szerepet. A katalitikus 

gyulladás folyamata ezért vázmodell segítségével el�nyösen leírható. 
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César Treviño és munkatársai vázmechanizmusok használatával több közleményben 

vizsgálták a katalitikus gyulladás feltételét abban az esetben, amikor a gyulladáshoz 

szükséges aktiválási energiát a gázelegy melegítése biztosította. Heterogén katalitikus reakció 

hiányában ekkor, stacionárius esetben, és ha a katalizátor h�vesztesége elhanyagolható, a 

felület és a gázelegy h�mérséklete azonos lenne. A szakirodalomban közölt katalitikus 

gyulladási h�mérsékletadatokat rendszerint más módszerrel határozták meg: a reagáló 

gázelegy helyett a katalizátort melegítették, így katalitikus reakció hiányában sem volt azonos 

h�mérséklet�nek tekinthet� a felület és a gázelegy. Doktori munkám egyik célja egy olyan 

vázmechanizmuson alapuló modell kifejlesztése volt, amellyel értelmezhet�k az így mért 

gyulladási h�mérsékletadatok. 

Bár a szakirodalomban több kutatócsoport is használt már vázmechanizmusokat 

heterogén katalitikus gyulladás modellezésére, a mechanizmusok reakciókinetikai adatait 

vagy valamely részletes mechanizmusból vették, vagy a gyulladási kísérletekt�l nagyon eltér� 

körülmények között meghatározott értékeket használtak. Alkalmas modell segítségével 

azonban a mért gyulladási h�mérsékletadatok felhasználhatók fontos adszorpciós és 

deszorpciós paraméterek meghatározására. Doktori munkám második célja az volt, hogy az 

általam kifejlesztett modell segítségével meghatározzam a katalitikus gyulladás szempontjából 

fontos adszorpciós és deszorpciós folyamatok reakciókinetikai paramétereit. 

A matematikai modellek alkalmazásakor fontos a modell érzékenységanalízise, azaz 

annak vizsgálata, hogy milyen összefüggés van a modell paraméterei és annak megoldása 

között. A modell megoldásának a mért adatokra történ� illesztésével meghatározhatók a 

modell paraméterei; e meghatározás azonban csak akkor megbízható, ha a modell eredménye 

érzékeny a meghatározandó paraméterekre. Doktori munkám harmadik célkit�zése az általam 

kifejlesztett modell érzékenységanalízissel történ� vizsgálata volt, annak megállapítására, 

hogy a mért adatokból mely paraméterek határozhatók meg kis hibával. 

 

Tudományos munka és eredményei 
 
1. Reakciókinetikai vázmechanizmuson alapuló matematikai modellt dolgoztam ki a 

katalitikus gyulladás leírására. A vázmechanizmus a következ� reakciókat tartalmazta: 

 M(a)F m+   F(a)m  (R1) 

 M(a)2O2 +   O(a)2  (R2) 

 O(a)2F(a) σ+m   )a(M)2()a(P kmk −++ σ  (R3) 

 )a(P   )a(MP +  (R4) 
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ahol F és P a gázfázisú tüzel�anyag- illetve termékmolekulá(ka)t, M(a) szabad 

köt�helyet jelöl; (a) jelöli, hogy a megfelel� anyagfajta a felszínen kötött. 

1.1. Levezettem a katalizátorfelület gyulladás el�tti teljes borítottságára vonatkozó, 

különféle adszorpciós reakciórendek mellett érvényes feltételeket, tüzel�anyaggal és 

oxigénnel borított felületre is. 

1.2. Az adszorpciós és deszorpciós reakciólépések sebességének h�mérsékletfüggését és a 

felületi borítottságot figyelembe véve felírtam a bruttó kémiai reakció sebességére 

vonatkozó egyenleteket. 

1.3. A katalizátorra vonatkozó energiamérleg és a Frank-Kamenyeckij feltétel alkalma-

zásával analitikus képlettel írtam fel a katalitikus gyulladási h�mérsékletre érvényes 

feltételeket. A levezetett egyenletek paraméterként tartalmazzák az adszorpciós és 

deszorpciós folyamatokat leíró fizikai paramétereket, úgymint a tüzel�anyag és az 

oxigén adszorpciós reakciórendjének arányát; a tüzel�anyag és az oxigén nulla 

borítottságú felületre vonatkozó megköt�dési együtthatóinak hányadosát; a domináns 

felületi részecske deszorpciójának aktiválási energiáját; valamint e részecske 

deszorpciójának preexponenciális tényez�jét. 

1.4. Az alkalmazott közelítéseket részletesen elemezve megállapítottam a felállított modell 

érvényességi körét, az alkalmazási lehet�ségeket és korlátokat. 
 

2. A felállított matematikai modell numerikus megoldására FORTRAN nyelv� szubrutint 

írtam, amely a CHEMKIN-II általános gázkinetikai programcsomag eljárásait használja a 

gázelegy transzport-tulajdonságainak és a reakcióh�k kiszámítására. 

A szubrutint háromféle programba ágyaztam bele: 

(a) Ismert paraméterek mellett a gyulladási h�mérséklet összetételfüggését kiszámító 

programba. 

(b) A Marquardt-módszeren alapuló nemlineáris paraméterbecsl� programba, melynek 

segítségével feldolgozhatók az irodalomban közölt gyulladási h�mérséklet adatok. 

Az így kapott program segítségével tetsz�leges számú adatsor értékelhet� ki 

egyszerre, és megszabható az is, mely paraméterek értéke legyen minden adatsorra 

azonos, és melyeket kívánunk adatsoronként külön kezelni. 

(c) A modell érzékenység-analízisét és az érzékenységi mátrix f�komponens-analízisét 

végz� KINAL programcsomag alkalmasan módosított változatába, melynek 

segítségével elemezhet�, hogy illesztéssel a modell mely paraméterei határozhatók 

meg kis hibával és a többi paramétert�l függetlenül. 
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3. A heterogén katalitikus gyulladás modelljének segítségével kiértékeltem a 

szakirodalomban közölt, polikristályos platina felületen mért kísérleti gázösszetétel – 

gyulladási h�mérséklet adatsorokat a következ� tüzel�anyagokra: szén-monoxid, 

hidrogén, metán, etilén, propilén. 

3.1. Paraméterbecsléssel meghatároztam a tüzel�anyag és az oxigén adszorpciós reakció-

rendjének arányát, a tüzel�anyag és az oxigén nulla borítottságú felületre vonatkozó 

megköt�dési együtthatóinak hányadosát, valamint a domináns felületi részecske 

deszorpciójának aktiválási energiáját és a deszorpció preexponenciális tényez�jét. CO, 

H2, C2H4 és C3H6 esetén a mért tartományban a felületet a gyulladás el�tt a tüzel�anyag 

részecskéi borítják, így ezek deszorpciójára vonatkozó paraméterek határozhatók meg. 

CH4 esetén a felületet oxigén borítja, így az ekkor mért gyulladási h�mérsékletekb�l az 

oxigén deszorpciójának paramétereire lehet következtetni. 

3.2. A modell érzékenységi mátrixának f�komponens-analízisével megvizsgáltam, hogy az 

illesztett modell paraméterei függetlenek-e egymástól. Amennyiben a paraméterek 

összefüggését tapasztaltam, az illeszt� kifejezés transzformációjával, a fizikai 

paraméterek eltér� kombinációjának illesztésével elértem, hogy az új paraméterillesztés 

során csak egymástól függetlenül meghatározható (bár nem feltétlenül hatásos) 

paramétereket illesszek. Megállapítottam, hogy azonos adszorpciós reakciórendek 

mellett a modellben a deszorpció aktiválási energiája hatékony és független paraméter, 

így pontosan meghatározható. A megköt�dési együtthatók aránya és a deszorpció 

preexponenciális tényez�je nem minden esetben volt egymástól független, az illeszt� 

kifejezés átalakításával azonban sikerült a megköt�dési együtthatók arányát is 

függetlenül meghatározni. A deszorpció preexponenciális tényez�jére a modell 

segítségével számított gyulladási h�mérséklet kevéssé érzékeny, így ennek illesztéssel 

kapott értéke csak nagyságrendi becslésnek tekinthet�. 

3.3. Megállapítottam, hogy ha a modellben alkalmazott feltételek nem teljesülnek, az a 

meghatározott paraméterek közül els�sorban a preexponenciális tényez� értékét 

befolyásolja, a többi paraméter meghatározását nem hátráltatja. 

3.4. A paraméterbecslés eredményét a következ� táblázatban foglaltam össze, az értékek 

95%-os konfidenciatartományának megadásával. 
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tüzel�anyag a meghatározott paraméter 

ED 107.2 ± 12.7 kJ/mol 

nF,A/nO2,A 1.03 ± 0.10 CO 

SF,0/SO2,0 41.2 ± 8.5 

ED 43.3 ±   5.2 kJ/mol 

nF,A/nO2,A 1.08 ± 0.15 H2 

SF,0/SO2,0 36.7 ± 9.6 

ED 136   ± 21 kJ/mol 

nF,A/nO2,A 1.0 ± 0.2 C2H4 

SF,0/SO2,0 15.6 ± 1.9 

ED 161   ± 53 kJ/mol 

nF,A/nO2,A 1.1 ± 0.3 C3H6 

SF,0/SO2,0 11.9 ± 1.7 

ED (O2) 190   ± 34 kJ/mol 

nF,A/nO2,A 0.95 ± 0.25 CH4 

SF,0/SO2,0 0.169 ± 0.009 
 

 

3.5. Az értekezésben meghatározott adszorpciós és deszorpciós paraméterek értékét a 

következ� táblázatban hasonlítom össze a rendelkezésre álló irodalmi adatokkal, 

megadva azok meghatározásának körülményeit. 
 

Az értekezésben meghatározott érték Irodalmi értékek és meghatározásuk módszere 

ED (CO)  =  107.2 ± 12.7 kJ/mol 92 kJ/mol Ertl, 1977 LEED, 0–300°C, Pt(111),UHV 

   105 kJ/mol Collins, 1976 TPD, 350–600K, UHV 

   103 kJ/mol Chatterjee, 2001 modellben használt 

ED (H2)  =  43.3 ±   5.2 kJ/mol 51.3 kJ/mol Lisowski, 1988 TPD, 250–450K, UHV 

   45.0 kJ/mol Wolf, 1999 modellben használt 

ED (C2H4)  =  136  ± 21 kJ/mol 160 kJ/mol Spiewak, 1998 mikrokalorimetria, 303 K 

   50.2 kJ/mol Salmeron, 1982 TPD, 280 K, Pt(111), UHV 

   50.2 kJ/mol Zerkle, 2000 modellben használt 

ED (C3H6)  =  161  ± 53 kJ/mol 72.7 kJ/mol Tsai, 1997 TPD, 284 K, Pt(111), UHV 

   72.7 kJ/mol Chatterjee, 2001 modellben használt 

ED (O2)  =  190  ± 34 kJ/mol 180 kJ/mol Parker, 1989 TPD, 500–900 K, UHV 

   172 kJ/mol Rinnemo, 1997 modellben használt 
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Az értekezésben meghatározott érték Irodalmi értékek és meghatározásuk módszere 

SO2,0  =  0.024  ± 0.004 0.02 Ljungström, 1989 LIF, 1200 K, <1 Torr 

   0.05 Collins, 1976 UPS, 650–900 K, UHV 

   0.023–0.07 Deutschmann, 1994 modellben használt 

SH2,0  =  0.88    ± 0.27 0.95 Lisowski, 1988 TPD, 250–450K, UHV 

   1.0 Vlachos, 1996 modellben használt 

SC2H4,0  =  0.38    ± 0.08 1.0 Tsai, 1997 TPD, 100 K, Pt(111), UHV 

   1.0 Wolf, 1999 modellben használt 

   0.015 Zerkle, 2000 modellben használt 

SC3H6,0  =  0.29    ± 0.06 1.0 Tsai, 1997 TPD, 150 K, Pt(111), UHV 

   1.0 Chatterjee, 2001 modellben használt 

SCH4,0  =  0.0041 ± 0.0009 0.01–0.19 Schoofs, 1989 szuperszonikus molekulasugár 

   0.01 Veser, 1997 modellben használt 

   0.0006 Aghalayam, 1999 illesztett érték modellben 
 

Az eredmények alkalmazása 
 

A heterogén katalitikus égés technológiáját napjainkban széleskör�en alkalmazzák 

el�nyös tulajdonságai miatt: a jó szabályozhatóság kis szennyez�anyag-kibocsátással párosul, 

és az alacsonyabb üzemi h�mérséklet miatt a szerkezeti anyagokat ér� h�terhelés is kisebb. 

Katalitikusan stabilizált láng esetén a gázfázisú égést a katalizátor indítja be és tartja fent még 

olyan kis tüzel�anyag-koncentráció mellett is, ahol a tisztán gázfázisú reakció már nem 

lehetséges. Telített szénhidrogének katalitikus parciális oxidációjával értékes vegyipari nyers-

anyagokat (etilént, szintézisgázt) lehet el�állítani. Viszonylag új technológia a katalitikus 

h�sugárzó, amelynek el�nye, hogy azonos energiafelhasználás mellett jóval magasabb felületi 

h�mérséklet érhet� el, mint homogén reakciók esetén, továbbá az alkalmazható 

tüzel�anyag/oxigén arány széles határok között változhat, és a keletkez� szennyez�anyagok 

koncentrációja is alacsony. A sziládoxid-elektrolitot tartalmazó tüzel�anyag-cellák anódján és 

katódján is katalitikus hatású fém (általában nikkel) biztosítja a megfelel� reakciósebességet.  

A katalitikus reaktorok tervezéséhez, továbbfejlesztéséhez olyan modellekre van 

szükség, amelyek képesek pontosan leírni a felületeken lejátszódó reakciókat. A részletes 

reakciókinetikai modellek alkalmazásának egyik akadálya, hogy a kinetikai paraméterek 

számottev� részére csak becslés áll rendelkezésre, vagy olyan paraméterértékeket használ a 

modell, melyeket a kívánt alkalmazástól gyökeresen eltér� körülmények között határoztak 

meg. 
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A doktori munkám során, katalitikus gyulladási h�mérsékletek felhasználásával olyan 

adszorpciós és deszorpciós paramétereket határoztam meg, amelyek fontos szerepet játszanak 

a katalitikus reaktorok modellezésekor. Részletes modellekben és vázmodellekben történ� 

felhasználásukkal is az eddig alkalmazott értékekhez képest a reakciókörülményeknek 

megfelel�bb fizikai paraméterekkel írhatók le az adszorpciós és deszorpciós reakciólépések, 

ami várhatóan javítja az egyezést a számított és kísérletileg meghatározott eredmények között, 

és ezáltal el�segíti a katalitikus égés felhasználásán alapuló technológiák további fejl�dését. 
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