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A jelenség

A katalízis már az ókorban ismert, de csak a
XIX. század elsõ felében, a kémia tudomá-
nyának egy bizonyos fejlettségi fokán felis-
mert, és a mai napig teljesen meg nem értett
természeti jelenség. Körébe tartozik az em-
beri tevékenység útján megvalósított kémiai
folyamatokon kívül számos fiziológiai és
biológiai folyamat is, amelyekre itt nem té-
rünk ki.

A jelenséget Berzelius határozta meg
1836-ban, annak nyomán, hogy egyes ké-
miai folyamatok megvalósítása céljából ek-
kor már tudatosan alkalmaztak olyan anya-
gokat, amelyek e folyamatokban látszólag
nem vettek részt, de nélkülük azok nem ját-
szódtak le. Berzelius az ilyen anyagok hatását
„katalitikus erõnek” tulajdonította, a hatást
kifejtõ anyagot katalizátornak, a jelenséget
katalízisnek nevezte el. A görög szó eredeti
jelentése „törvényen kívüli állapot”; Berze-
lius szerint a kémiai szabályok itt látszólag
érvényüket vesztették.

A katalízis fogalma azóta jórészt tisztá-
zódott: a katalizátor kizárólag olyan kémiai

folyamatokat segít elõ, amelyek lejátszódása
energetikai (pontosabban termodinamikai)
szempontból lehetséges, de katalizátor nél-
kül ehhez gyakran extrém, sõt gyakorlatilag
nem megvalósítható körülmények szüksé-
gesek: igen magas hõmérséklet vagy nyo-
más, mert sebességük közönséges körülmé-
nyek között minimális. A katalizátor megnö-
veli az ilyen folyamatok sebességét, így reális
feltételek között is lejátszódnak. A hidrogén
és az oxigén elegye („durranógáz”) szobahõ-
mérsékleten változatlan marad; meggyújtva
(magas hõmérséklet) vízzé alakul, de platina
jelenlétében e reakció szobahõmérsékleten
is nagy sebességgel indul meg. A katalizátor
megváltoztatja a reakció sebességét (kineti-
káját), de nem módosítja termodinamikáját
és a reakcióba lépõ anyagok, illetve az átala-
kulás eredményeképpen képzõdõ termé-
kek egymáshoz viszonyított arányát, azaz a
reakció sztöchiometriáját.

A katalizátor fontos tulajdonsága hatásá-
nak szelektív  volta, azaz a katalizátor a sok
lehetséges folyamat közül egy, illetve egyes
termékek képzõdését eredményezõ folya-
matokat gyorsít meg. Megfelelõ katalizátor
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alkalmazásával például a kõolaj feldolgozása
során optimális mennyiségben állítható elõ
nagy oktánszámú benzin. Különösen nagy
szelektivitásúak a biokémiai folyamatokat
katalizáló enzimek, fehérjék, amelyek álta-
lában csak egy folyamatot, egyetlen  vegyü-
let egyetlen átalakulását segítik elõ. Emil
Fischer szellemes hasonlatával „úgy illesz-
kednek egy szubsztrátumhoz, mint kulcs a
zárhoz”.

A katalitikus reakcióban a bruttó kémiai
folyamat részlépéseit a katalizátor megvál-
toztatja; a nem katalitikus reakcióban mole-
kulák ütközése révén lejátszódó folyamat
résztvevõi a folyamat katalitikus változatában
a katalizátorral lépnek kapcsolatba, miáltal
reaktívabb közti termék(ek) képzõdik(nek)
amely(ek) nagyobb sebességgel alakul-
(nak) át végtermékké, mint katalizátor nél-
kül. Attól függõen, hogy a katalizátor és a
reakciópartnerek azonos vagy különbözõ
fázisban vannak, beszélünk homogén, illetve
heterogén katalízisrõl. A katalizátor nem sze-
repel a reakció végtermékei között, azonban
aktív résztvevõje a folyamatnak: a katalizátor
és a reakciópartnerek közösen alakítják ki a
katalitikus rendszert, amelyben a folyamat
végbemegy (Tétényi, Guczi, Paál, 1974). A
katalizátor és a reagáló anyagok közötti
kémiai kötések a felületet is átrendezhetik:
Somorjai Gábor, a Berkeley Egyetem pro-
fesszora 1992-ben Budapesten, a Magyar
Tudományos Akadémián tartott elõadásában
vezette elõ a „flexible surface”, azaz a „moz-
gékony felület” elméletét.

A katalitikus iparok fejlõdésének néhány
mérföldköve: az ólomkamrás (1750), majd
a kontakt (1831) kénsavgyártás, az ammó-
niaszintézis (1910), a katalitikus kõolajbontás
(krakk, 1930–1960), a benzin katalitikus re-
formálása (1948), a polimerek gyártása
(1950), a hidrokrakkolás és hidroizomerizálás
(1960), a hidrogénezõ kénmentesítés (1950-
1980), majd a kipufogógázok katalitikus ár-
talmatlanítása (1970). A katalitikus kõolajfel-

dolgozás évi mértéke jelenleg meghaladja
az 500 millió tonnát, a polipropilén és a po-
lisztirol alapanyagának mennyisége 1990-
ben megközelítette a 10-20 millió, a meta-
nolé a 20 millió tonnát. Szakértõi becslés
szerint a katalitikus folyamatok termékei a
fejlett országokban a bruttó hazai termék 20-
30 %-ához járulnak hozzá. A katalitikus tech-
nológiák a környezetvédelemben és a fenn-
tartható fejlõdés biztosításában létfontosságú
szerepet játszanak. Az elmúlt évtizedben
elõtérbe kerültek az értékesebb, a speciális
szerves kémiai termékek elõállítására irá-
nyuló fejlesztések is.

A katalízis elméleteirõl

A katalitikus folyamatok tervezése az elmúlt
150 évben fõleg empirikus alapokra épült.
Gyakran említett példa, hogy az ammónia-
szintézis (Haber-Bosch eljárás) legjobb kata-
lizátorát mintegy kétezer katalizátor kipró-
bálása után találták meg.

A katalízis tudományos alapjainak fel-
tárása nagy kihívás a kutatóknak. Ezt jól mu-
tatja a katalízis tárgykörében készült tudo-
mányos publikációk számának rohamos
növekedése, fõleg a múlt század közepe óta.
Az elsõ két, katalízisre specializált folyóirat, a
Kinetika i Katalíz és a Journal of Catalysis
1960-ban, illetve 1962-ben indult meg. Je-
lenleg már további mintegy tíz, katalízisre
specializálódott folyóirat mûködik, további
katalitikus tárgyú publikációkat jelentetnek
meg a Journal of Physical Chemistry, a Sur-
face Science, a Journal of the American Chem-
ical Society és más kiemelkedõ színvonalú
folyóiratok is.

A katalízis elmélete elé állított kérdés
leegyszerûsítve így fogalmazható meg: Mi-
lyen adatok révén választható ki egy folya-
mat optimális katalizátorává valamely kémiai
elem vagy elemcsoport az elem(ek)nek a
Mengyelejev-féle periodikus rendszerben
betöltött helye alapján? Mi az oka például
annak, hogy az etilén→etán átalakulás (azaz
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egy hidrogénmolekula addíciója etilénhez)
ródium jelenlétében tízezerszer, platinán
kétszázszor gyorsabban játszódik le, mint
volfrám felületén? Ilyen és hasonló kérdések
sok elméleti kutatást generáltak, parciális
válaszok születtek is rájuk, az alapkérdés
azonban megválaszolatlan maradt, és ilyen
általánosságban valószínûleg nem is vála-
szolható meg.

A heterogén katalízis elméleteinek közös
kiindulópontja szerint a reakcióban részt ve-
võ molekulák kapcsolatba lépnek a katalizá-
tor felületével, azaz adszorbeálódnak, homo-
gén katalízisnél pedig a katalizátor és a rea-
gáló molekulák közös köztiterméket képez-
nek. Az AB + CD = BC általános reakció pél-
dájaként a katalitikus hidrogén-deutérium
csere: H

2
 + D

2
 = 2HD sémája írható fel, a

katalizátor atomjait K-val jelölve:

1. ábra • A katalitikus hidrogén-
deutérium cserereakció sémája

E folyamat katalizátor nélkül 600-750,
ezüstfólián 400-460, rézfólián 310-350 °C hõ-
mérsékleten játszódik le, platinán és palládi-
umon pedig szobahõmérséklet alatt is vég-
bemegy. Mélyebb tanulmányozása közelebb
vezethetne a heterogén katalízis alapkérdé-
seinek megértéséhez. Sajnos azonban – mint
azt G. C. Bond, a katalíziskutatás ma élõ egyik
„nagy öregje” megjegyezte (Ponec, Bond,
1995) – erre a tisztán elméleti témára nagyon
nehéz volt ipari támogatást szerezni, így e
reakció vizsgálata lassan háttérbe szorult.

Több elméleti megközelítés indult ki a
katalizátor geometriai szerkezete és a rea-
gáló molekularészek közötti geometriai
összhang elvébõl (Balandin, 1969). Eszerint

minden katalitikus reakcióhoz tartozik egy
optimális geometriájú katalizátor, amelynek
szerkezete és a katalizátor-atomok közötti
optimális távolság (K–K) nagysága a reagáló,
illetve a reakcióban képzõdõ molekulák
szerkezetétõl és a reakció során felhasadó,
illetve képzõdõ kötések nagyságától függ.
Optimális K–K távolságnál a felületi komp-
lex képzõdése a legkisebb energiát igényli,
és – a termékek képzõdéséhez vezetõ –
bomlása sem igényel nagy energiát. A geo-
metriai megközelítés alapján meglepõen
sok bonyolult katalitikus reakció bizonyult
értelmezhetõnek, sõt az elméletet kiterjesz-
tették az enzimkatalizált folyamatokra is.

Az elméletek másik klasszikus iránya a
katalizátorok elektronszerkezetébõl kiin-
dulva értelmezte a katalitikus aktivitást (Po-
nec, Bond, 1995). Fém-, illetve ötvözetkatali-
zátoroknál – a komplexek fémmagva és a
ligandumok közötti kötés elektronszerkeze-
tének analógiájára – a d-elektronoknak a
fémes kötésben megvalósuló arányát, illetve
a fém d-sávjának relatív telítetlenségét tekin-
tik meghatározónak a fémfelülethez kötõ-
dés erõssége és a katalitikus aktivitás szem-
pontjából: a kötõdés az atomi elektronpályák
révén valósul meg, és minél nagyobb a d-
elektronok hányada, annál kevesebb pálya
áll rendelkezésre a reagáló molekula és a
felület közötti kötés számára. Ez magyarázná
az átmeneti fémek – nikkel, palládium, ró-
dium és platina – kiemelkedõ aktivitását
olyan vegyületek reakcióiban, amelyek
nem tartalmaznak feleslegben elektront
(többszörös kémiai kötéseket). A fémkata-
lizátor elektronkoncentrációjának jelentõ-
ségét jól mutatták a különbözõ vezetõképes-
ségû oxidokra épített nikkellel végzett vizs-
gálatok eredményei (Szabó, Solymosi,
1960): a titán-dioxid elektronkoncentráció-
jának változtatásával sikerült elõször kimu-
tatni, hogy a hordozó (hordozó alatt általában
az adott reakciót önállóan nem katalizáló
anyagot értünk, alkalmazása a felület és a
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katalizátor élettartamának növelését célozza)
elektronszerkezete, a hordozó és a fém között
végbemenõ elektronos kölcsönhatás a fém-
katalizátor hatásosságát befolyásolja.

A szilárd test elektronjainak „kollektív”
tulajdonságaiból levezetett elektronelméle-
tet napjainkra felváltotta az „atomos” meg-
közelítés. Az elektronok energiaállapota kis
atomcsoportokban különbözik a tömbi ál-
lapotoktól; ezek modellezésére ma már mó-
dot nyújt a korszerû kvantumkémiai számítási
módszerek alkalmazása (Thomas, 1994).

A fémoxid katalizátorok aktivitását is ér-
telmezték vezetõképességük alapján, ne-
héz azonban ezeket egységes csoportnak
tekinteni. Szelektív oxidáció, illetve redukció
játszódhat le nem savas oxidokon. Sokkal
fontosabbak azonban a savas, leginkább szilí-
cium-alumínium-oxidok, amelyek elsõsor-
ban a szénhidrogének alkilezését, izomeri-
zációját, krakkolását katalizálják, fõleg sa-
vasságuk révén a proton és a szénhidrogén
közötti kölcsönhatás eredményeképpen
képzõdõ karbónium-ion közti termékekkel
(Oláh, Molnár, 1995).

A katalizátorkészítés módja gyakran sok-
kal nagyobb mértékben befolyásolja az akti-
vitást, mint az összetétel: hét – különbözõ-
képpen készített – kobalt katalizátor össze-
hasonlítása például azt mutatta, hogy a leg-
aktívabb és a legkisebb aktivitású katalizátor
között ugyanazon reakció felületegységre
jutó sebességében 4000-szeres a különbség.
Az ilyen és hasonló tapasztalatok azt mutat-
ták, hogy a katalizátor fizikai állapota jelentõs
szerepet játszik a katalizátor viselkedésében.
Mindez lényegében levette napirendrõl a ka-
talitikus aktivitásnak a  katalizátor periódusos
rendszerben elfoglalt helyébõl, az ebbõl kö-
vetkezõ geometriai, illetve elektronszerke-
zeti paraméterekbõl következõ magyarázat
lehetõségének kérdését, egy teljesen  álta-
lános katalíziselmélet kidolgozásának igé-
nyét. A kiábrándulást jól szemlélteti a követ-
kezõ esemény: Charles Kemball, a katalízis-

tudomány kiemelkedõ szeniorja 1988-ban,
a 9. Nemzetközi Katalízis Kongresszuson egy
elõadásához feltett – a platina és a ródium
katalitikus viselkedése közti különbség okát
firtató – kérdésre a következõket válaszolta:
„a különbség okáról nem akarok mást mon-
dani, csak azt, hogy a platina – platina, a ró-
dium pedig ródium.”

A készítési mód hatása érvényesül a kata-
lizátor tulajdonságait meghatározó legkülön-
bözõbb paraméterek értékében, és fõleg a
felület szerkezetében. Langmuir már a múlt
század 20-as éveiben kialakította a szilárd
testek felületének heterogén voltára vonat-
kozó elméletét, amelynek értelmében a felü-
leti helyek energiaállapota, következéskép-
pen a hozzájuk kötõdõ vegyületek és a felü-
let közötti kölcsönhatás erõssége különbözõ.
(Kézenfekvõ példa a felület síkjában, vala-
mint az éleken és a csúcsokon elhelyezkedõ
atomok energiaállapota közötti különbség.)
Erre épült a katalitikusan aktív helyek, az ún.
aktív centrumok koncepciója, amely szerint
a katalitikus reakció a felület kis részét kitevõ
aktív helyeken játszódik le. Bizonyítja ezt a
katalizátormérgezés jelensége: olyan kis
mennyiségû katalizátorméreg is megsemmi-
sítheti a katalizátor aktivitását, amely a felület
kisebb hányadának lefedésére – így annak
elzárására a reagáló molekuláktól – sem elég-
séges. A reakció szempontjából általában
optimális a közepes erõsségû helyekhez kö-
tõdés: a kis erõsségû helyek nem alkalmasak
a reakció elõsegítésére, a túl erõs kötõdés
esetén viszont a felület nem szabadul meg a
reakciótermékektõl és elveszíti aktivitását.
Ezért a reakció mintegy kiválasztja az aktív
helyeket, amelyek száma a felület egészé-
hez képest kicsiny.

A kutatók figyelme a múlt század má-
sodik felétõl a katalizátorfelület és a felületi
képzõdmények szerkezete felé fordult. Új
vizsgálati eljárások (elektronkilépési munka
meghatározása, elektronspektroszkópia,
pásztázó alagút-mikroszkópia, szinkrotron-
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sugárzásos szerkezetvizsgálat, kvantumké-
miai számítások) alkalmazásával sikerült is-
mereteket szerezni többek között a szerves
katalízisben alapvetõ szén-fém kölcsönhatás
jellegérõl, a képzõdõ kötések számáról, a
különbözõ kristálylapokon elhelyezkedõ
fématomok konfigurációja és a szénhidro-
gének szerkezete közötti összefüggésrõl, a
különbözõ felületi ionok vegyértékállapotá-
ról.  A felületkémiai és katalíziskutatások kö-
zötti kapcsolatok jelentõs mértékben bõvül-
tek (lásd errõl Berkó András cikkét e szám-
ban).

A katalízis azonban nem azonosítható
a felületkémiával; a felületi szerkezetre vo-
natkozó ismeretek alkalmazásához elenged-
hetetlen az egyes katalitikus reakciók me-
chanizmusának teljes körû tisztázása, az ad-
szorpció és deszorpció, továbbá a felületi
képzõdmények között lejátszódó elemi re-
akciólépések sorozatának feltérképezése. E
kutatásokhoz jelentõs segítséget adtak a kü-
lönbözõ izotópos nyomjelzéses módszerek,
valamint az izotópcsere-mérések (Ponec,
Bond, 1995). Segítségükkel sikerült például
megállapítani, hogy a telített szénhidrogének
a hidrogén és a szénatom közötti kötés(ek)
felhasadása útján kötõdnek a felülethez a
reakció során, továbbá, hogy ennek a részlé-
pésnek a sebessége a legkisebb, ezért meg-
határozza az egész folyamat sebességét. Az
aromás (azaz benzolgyûrût tartalmazó) szén-
hidrogének képzõdése mind a gyûrûs szén-
hidrogénekbõl, mind a parafin szénhidro-
génekbõl, azok gyûrûzáródása során, a hid-
rogénmolekulák fokozatos leszakadása útján
játszódik le, ami cáfolja a hattagú szénhidro-
géngyûrû és a fémszerkezet (felületi szex-
tett) közötti különleges geometriai összhang
létét. A szénhidrogének hidrogén-deutérium
cseréje segítségével sikerült megkülönböz-
tetni a gyenge (egyszeres) és az erõs (több-
szörös) szénatom-fém kötõdést és ennek
szerepét a fémkatalizált szénhidrogén-reak-
ciókban.

A katalíziskutatás súlypontjai
napjainkban

A múlt század második felében növekedett
az ipar szerepe a katalíziskutatásban. Ez érez-
tette hatását a kutatási tematika terén is. Kü-
lönösen a következõ irányok kerültek elõ-
térbe az elmúlt évtizedekben (Heinemann,
1997):

Nagyfelületû hordozókra (alumínium- és
szilícium-oxid, valamint ezek vegyes oxidjai)
változatos módszerekkel épített egy- és több-
fémes katalizátorok, melyek fõleg a szénhid-
rogén-átalakulások, szénatomszám-növelés,
szén-monoxid → szénhidrogén-átalakulás,
illetve a kipufogógázok ártalmatlanítási re-
akciói szempontjából nagy fontosságúak.

Fém-zeolit katalizátorrendszerek. A zeo-
litok vegyes, fõleg szilícium- és alumínium-
oxidból álló, sajátos szerkezetû ásványok.
Egységes szerkezetû, meghatározott tulaj-
donságú zeolitok mesterségesen is elõállít-
hatók. A katalízis szempontjából nagy jelen-
tõségû a további társ-fém alkalmazásával
befolyásolható savasságuk, a nagy elektro-
sztatikus mezõ, amely a reagáló molekulákat
aktiválhatja, különösen pedig a szabályos
kristályszerkezet és az egyenletes pórusmé-
ret, amelynek változtatásával a katalizátor
szelektivitása tervezhetõ. A pórusok ponto-
san meghatározott helyein ionok, ionegyüt-
tesek rögzíthetõk, így alakítható ki az elekt-
rosztatikus térnek a kívánt katalitikus hatás-
hoz szükséges specifikus geometriája. A
zeolitok tipikus – <1 nm – átmérõjû csator-
náin csak kisebb molekulák férnek át. Na-
gyobb (~5 nm) átmérõjû üregeket tartalma-
zó, ún. mezopórusos  anyagokban már teljes
funkciós csoportok rögzíthetõk az üregek bel-
sõ falain, ami lehetõvé teszi nagyobb méretû
molekulák szelektív katalitikus átalakítását. A
zeolitok különleges tulajdonságai kitûnõen
érvényesültek a szénhidrogéniparban.

További – az utóbbi évtizedekben elõ-
térbe került – kutatási irány a hidrogénezõ
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kéntelenítés katalizátorainak – hordozós
fém-fémoxid rendszerek – tanulmányozása.
E folyamat környezetvédelmi fontossága
mellett a katalizátorrendszer elméleti szem-
pontból is különösen érdekes: itt kiemelkedõ
szerepet játszik a fém-fémoxid kölcsönhatás,
amelyet a fém elhelyezkedése és az oxid-
lemez (slab) mérete is befolyásol. E rend-
szerben sikerült pásztázó alagútmikroszkó-
piával azonosítani a katalizátor valószínû
aktív helyeit is.

A szintetikus szerves kémia, a finomké-
miai ipar, a mûanyag- és a gyógyszeripar terén
különösen széleskörû a homogén katalízis
alkalmazása. Korszerû felfogás szerint a ho-
mogén katalízis a fémkomplexek és fémor-
ganikus vegyületek katalitikus hatásával fog-
lalkozik. Fontos ága a bioszervetlen kémiához
kapcsolódó biomimetikus katalízis, amely a
metalloenzimek hatásmechanizmusa alapján
tervez hatékony és szelektív fémkomplex
katalizátorokat (bioinspired catalysis).

Az életfolyamatokat átszövõ kiralitás
(azaz az egymás tükörképét képezõ mole-
kulák „jobb-”, illetve „balkezes” szerkezete)
következtében a biomolekulákkal kölcsön-
hatásba lépõ gyógyszerek, rovarirtó és
gyomirtó szerek, illatanyagok optikai izo-
merjei (enantiomerjei) eltérõ hatékonysá-
gúak. A kívánt hatás általában az egyik optikai
izomerhez kötõdik, míg a másik izomer ha-
tástalan, vagy egyes esetekben akár súlyos
méreg is lehet (Contergan). Az optikailag
tiszta izomerek alkalmazása ma már elõírás,
ezért az ezt lehetõvé tévõ királis szintézisek
alapvetõ fontosságúak a modern gyógyszer-
iparban és a csatolt iparágakban. Az enan-
tioszelektív homogén katalízis e célra alkal-
mas költséghatékony módszer, mivel kis
mennyiségû királis katalizátor alkalmazásával
a prokirális szubsztrátum (azaz a nem királis
kiindulási anyag) nagy mennyiségének opti-
kailag szelektív átalakítása végezhetõ el. A
jövõben egyre több ipari eljárás kidolgozása
várható a királis katalízis alapján.

A homogén katalízis leglátványosabb
eredményei a királis katalízis kidolgozásához
kötõdnek. A 2001. évi kémiai Nobel-díj nyer-
tesei ezen a területen végeztek úttörõ mun-
kát: iparilag is alkalmazható eljárásokat
dolgoztak ki enantioszelektív hidrogénezési
és oxidációs reakciók kivitelezésére királis
ligandumokat tartalmazó ródium-, ruténium-
és ozmium-komplexek jelenlétében. Az
elsõ sikeres enantioszelektív homogén kata-
litikus ipari eljárás a Parkinson-kór kezelésére
használt L-dopa elõállítása volt, amelyet több
más alkalmazás követett. A királis katalízis
jelensége a katalizátor-szubsztrátum komp-
lex két enantiomerjének eltérõ reaktivitásá-
val értelmezhetõ.

Az enantioszelektív hidrogénezést nyo-
mokban különbözõ optikai aktivitású kvarc
katalizátoron is kimutatták, de fõleg homogén
katalitikus folyamatként valósították meg.

Az enzimekhez hasonló „alakszelektív”
heterogén katalizátorok fontossága ugrás-
szerûen megnõtt az 1980-as évektõl kezdve
(Thomas, 1994). Egy óntartalmú zeolitkatali-
zátor segítségével elõször sikerült egy szer-
ves molekula oxidációjában az enzimekhez
hasonló, 100 %-os szelektivitást elérni (Cor-
ma, Németh, Renz, Valencia, 2001).

Katalitikus technológiák
az elmúlt évtizedekben

Az elõbbi példák egyértelmûen bizonyítják,
hogy a katalízistudomány fejlõdését elsõ-
sorban a gyakorlat, a technológia fejlesztési
igényei vezérlik. A katalitikus technológiák
fejlesztésének fõ irányai jelenleg (Thomas,
1994; Heinemann, 1996): Kõolajfeldolgozás
és a szénhidrogén gázok (mindenekelõtt me-
tán) átalakítása. Polimerizációs folyamatok.
Finomkémiai szerves reakciók szelektív ka-
talitikus eljárásainak kidolgozása. A levegõ-
szennyezés leküzdését célzó katalitikus
folyamatok.

Az elmúlt évtizedekben bevezetett
nagyszámú új folyamat közül különösen há-
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rom felfedezést kell kiemelni, amelyek meg-
határozó irányban vitték elõre a katalitikus
technológiát (Heinemann, 1996):

•A zeolitok katalitikus tulajdonságainak
felismerése (Rabó Gyula az Egyesült Álla-
mokban), amelynek révén, mint ezt már
részleteztük, a kõolajfeldolgozás hasznos
termékeinek aránya, oktánszámuk növelé-
se, és a feldolgozás során képzõdõ koksz
jelentõs csökkenése volt biztosítható. Az
alkalmazásuk révén elérhetõ megtakarítás
a Föld ma ismert kõolajkészleteinek 8 %-ára
tehetõ. Nagy perspektivikus jelentõségû a
benzinelõállítás metilalkoholból és az aro-
mások elõállítása metánból.

• A polimerizációs technológiák fejlõ-
dése: egyrészt a heterogén, fémtartalmú ka-
talizátorok alkalmazása kisnyomású poli-
merizációs folyamatokban, majd (a kilenc-
venes években) az ún. metallocénekkel (két
párhuzamos öttagú szénhidrogéngyûrû a
közötte elhelyezkedõ cirkónium, titán vagy
hafnium fémmel) katalizált polimerizáció
programozott szerkezetû és tulajdonságú
polimerek elõállítására. A metallocének
ugyan drágábbak, mint a hagyományos
katalizátorok, de ezt ellensúlyozza kiemel-
kedõ aktivitásuk (1 g fémet tartalmazó katali-
zátorral másodpercenként 10 kg-ot meghala-
dó polimer állítható elõ) és a polimer progra-
mozható szerkezete. A polimer-technológia
új lehetõségeit nyitotta meg az oxigéntar-
talmú monomerek titánszilikát által katalizált
elõállítása hidrogénperoxiddal.

• A múlt század utolsó harmadában a
kémia áttörést hajtott végre a katalízis alkal-
mazásával: a köztudat szerint környezetet
szennyezõ tevékenységbõl az emberi kör-
nyezet talán elsõ számú védelmezõjévé lé-
pett elõ. A jármûvek kipufogógázaiból szár-
mazó szén-monoxid-, szénhidrogén- és nit-
rogén-oxid-tartalom több mint 90 %-át nitro-
génné, vízzé és szén-dioxiddá alakítják át a
kerámiára épített mintegy 4 illetve 2 tízez-
red súlyrész platinát és ródiumot tartalmazó

„háromutas” katalizátor segítségével. Egyút-
tal a katalizátor változtatható oxigén tartalmú
fémoxidot is tartalmaz, amely biztosítja a
reakció feltételét képezõ, szigorúan megha-
tározott levegõ (azaz oxigén)-üzemanyag
arány minimális ingadozásának kiküszö-
bölését is. A katalizátor ólomérzékenysége
és a környezet védelme megkövetelte az
ólomvegyületek kiiktatását, de katalitikus
úton az üzemanyag megfelelõ oktánszámát
is sikerült biztosítani.

A katalizátorok környezetünket védõ
alkalmazásának másik iránya a villamosener-
gia-ipar. Nagy jelentõségû az üzemanyagok
égéstermékei, különösen a gázturbinák mû-
ködése során képzõdõ nitrogén-oxidok
ártalmatlanná tétele monolit szerkezetû (az-
az párhuzamos csatornákban elhelyezkedõ
aktív fázisú), magas hõmérsékleten is mûkö-
dõ katalizátorok segítségével. Példaképpen
említhetõ a Japánban a múlt század kilenc-
venes éveiben kifejlesztett mangán-alumi-
nát katalizátorra épülõ, 1300 °C-ig alkalmaz-
ható deNox technológia.

A kutatások jelenlegi irányait jellemezheti
a Catalysis Today folyóirat számainak három
évre visszamenõ elemzése. Ennek minden
száma egy-egy témával foglalkozik. A vizs-
gált 42 szám közül 8 foglalkozott környezeti
katalízissel, 5 ipari reaktorokkal. 10 kiadás
egy-egy katalizátortípusra, 10 egy-egy reak-
ciótípusra (ebbõl 5 oxidációra, 2 Fischer-
Tropsch reakcióra), 4 pedig egy-egy mód-
szerre koncentrált, a maradék 5 (pl. foto-
katalízis, plazmakémia) nehezen sorolható
az elõbbi csoportokba. Az utóbbi idõkbõl
származó 550 cikk tematikus vizsgálata sze-
rint (Schlögl, 2001) ezek 65 %-a heterogén,
35 %-a homogén katalízissel foglalkozott; a
dolgozatok 60 %-ának fõ témája a reakció-
mechanizmus volt, 20 %-uk az aktív szer-
kezetre koncentrált, míg a kinetikára csak
10 % jutott.
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A magyar katalíziskutatásról
(MTA Katalízis Munkabizottság, 2002)

A hazai kémiai kutatásban a katalízis jelentõs
helyet foglal el. Kiemelkedõ ipari eredmény
volt a Varga-eljárás: mûbenzin elõállítása
barnakõszén eredetû kátrány hidrogénezése
útján volfrám-, illetve molibdén-szulfid kata-
lizátorral. Csûrös és az általa alapított iskola a
gyógyszeriparban alkalmazott szelektív hid-
rogénezõ katalizátorokat fejlesztett ki, Szabó
Zoltán és iskolája pedig a szilárdfázisú reak-
ciók katalízise, valamint a hordozó hatás új
értelmezésében (Solymosi, 1977) értek el
maradandó eredményeket. Az a körülmény,
hogy a teljes nehézvegyipari technológiák
érthetõ okokból általában import útján való-
sulnak meg, természetesen gátolja az ipari
célú katalíziskutatásokat, de az elmúlt évek-
ben a kõolajfeldolgozásban alkalmaztak egy
– a KKKI-val közösen kidolgozott – eljárást.

A magyar kutatók jelentõs részt vállalnak
a katalízistudomány nemzetközi fejlõdésé-
ben. A magyar kutatók tollából külföldi folyó-
iratokban évente megjelenõ közlemények
száma meghaladja a 100-at, a katalízis tárgyú
könyvfejezetek, könyvek szerzõi között is
rendszeresen találunk magyar kutatókat.

Az elmúlt évtizedekben kiemelkedõ
eredmények születtek többek között a felü-
leti szerkezetek kimutatásában, a felület-
szubsztrátum kölcsönhatás értelmezésében,
a szénhidrogén-reakciók mechanizmusának
tanulmányozásában, az elektrokatalízis, fém-
komplexek homogén katalitikus tulajdonsá-
gainak, a finomkémiai célú hidrogénezés ka-
talizátorainak vizsgálatában, továbbá a zeo-
litalapú katalizátorok elõállításának, aktivitá-
sának és szerkezetének kutatásában.

A hazai katalíziskutatás, sokoldalú nem-
zetközi kapcsolatrendszerének köszönhe-
tõen is, idõben kapcsolódott a legutóbbi idõk
korszerû kutatási irányaihoz, így például a
zeolit hordozóra épített fémek szerkezet-
vizsgálata és katalitikus alkalmazása már

1985-ben megkezdõdött, a fém-nanoré-
szecskék, a klaszterek, a nanocsövek kataliti-
kus alkalmazása, a királis katalízis immár a
hazai katalíziskutatás tárgya is. A hazai ka-
talíziskutatás jelenlegi fõ irányai is megfe-
lelnek a nemzetközi irányzatoknak.

A magyar katalíziskutatás jelentõs elis-
merésének tekinthetõ Budapest kijelölése
az 1992-es 10. Nemzetközi Katalízis Kon-
gresszus helyszínéül, Párizst, Amszterdamot,
Moszkvát, Londont, Berlint követõen a
hatodik európai városként.

A katalíziskutatás jövõjérõl

Láthattuk, hogy a katalízis a szervetlen, a szer-
ves és a fizikai kémia, valamint a komplex
és fémorganikus kémia, az anyagtudomány,
a felületkutatás eredményeire, haladására
épül és e tudományos diszciplínák fejlõdé-
séhez járul hozzá, de ezek egyikével sem azo-
nosítható, mûvelése komplex megközelí-
tést igényel. Ezt a rendkívül összetett – az
atomi léptékû elemi folyamatoktól az ipari
reaktorokig terjedõ – kérdéskört összefüggé-
seiben ezekben az években kezdték vizs-
gálni (Schlögl, 2001). A jelenség egyre több
részlete tárul fel; a Stephen és Mackenzie
által a múlt század harmincas éveiben még
„titokzatos katalízisnek” nevezett jelenség
már régen nem az. Mindemellett egy-egy
folyamat optimális katalizátorát ma is empiri-
kus úton építik fel, pontosabban az eddig fel-
halmozott hatalmas ismeretanyagra építve.

A katalitikus iparok fejlõdési irányai az
utolsó évtizedekben kialakultnak tekinthe-
tõk, ezekrõl az elõbbiekben már ejtettünk
szót. A XXI. században a katalízis elõtt álló
legnagyobb kihívás valószínûleg az egyszén-
atomos molekulák átalakítása nagyobb szer-
ves molekulákká, ami már a múlt században
elkezdõdött. Sokat ígérõ terület a metán át-
alakítása hatszénatomos szénhidrogénekké,
de talán a legnagyobb fontosságú a szénhid-
rogének elõállítása szén-dioxidból és vízbõl
(Heinemann, 1996). Oláh György (1999)
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szerint e folyamat nagyüzemi megvalósítása
révén az ember majd mûvi úton másolja a
természetes fotoszintézist. Az eddigi tapasz-
talatok arra utalnak, hogy a katalízisre, illetve
elektrokatalízisre döntõ szerep vár e folyamat
megvalósításában. Nagy áttörést jelentene,
ha megoldódna hidrogén elõállítása fotokata-
litikus úton (Thomas, 1994), illetve a hidro-
gén-peroxid közvetlen elõállítása oxigénbõl
és hidrogénbõl.

Az elméleti katalíziskutatás célja ma a
reakciómechanizmusok atomi vagy moleku-
láris szintû megértése, ezen belül különösen
a meghatározó szerepet játszó felületi kép-
zõdmények szerkezetének tisztázása. Eb-
ben segítséget nyújtanak a komplex kémiai
analógiák, a ligandumok szerkezetére vonat-
kozó ismeretek alkalmazása a feltételezett
felületi intermedierek keresésében. E szem-
pontból nagy fontosságú továbbá a nanomé-
retû felületi szerkezetek felépítése, az atomi
szintû modellrendszereken létrejövõ kép-
zõdmények vizsgálata. Segítséget nyújtanak
mindebben az elméleti ab initio és sûrûség-
funkcionál számítások. A megoldásban nyil-
ván szerepet fog játszani a katalitikus anya-
gok elektronszerkezetének (Schlögl, 2001),

a reaktáns-felület kölcsönhatás, továbbá az
elemi folyamatok számítógépes modelle-
zése is. A felületi folyamatok kísérleti – in-
situ – vizsgálata sajnos még csak részleteiben
lehetséges: zavart okozhatnak a reaktív köz-
titerméknél jóval hosszabb élettartamú
„spectator” („szemlélõdõ”) képzõdmények.
Fontos tudni, hogy a mûszeres vizsgálatokon
kívül magát a reakciót is fel lehet és fel is kell
használni a katalizátorok tulajdonságainak
vizsgálatára, hiszen – mint gyakran hangoz-
tatják – nincs olyan fizikai módszer, amely
jobban ismerné a katalizátor aktív helyeit,
mint maga a katalitikus folyamat. Ezért sajná-
latos, hogy ma kevesebb figyelem fordul a
katalitikus reakciók sebességi egyenleteiben
szereplõ konstansok meghatározására, hol-
ott ezek a reakció során kialakuló felületi
képzõdményt, a felület-szubsztrátum köl-
csönhatás jellegét jellemzik. Ebbe a családba
sorolhatók a tranziens kinetikai vizsgálatok
is, izotópok alkalmazásával vagy más mód-
szerekkel (Thomas, 1994).

Kulcsszavak: katalízis, katalíziselméletek,
szénhidrogén-katalízis, zeolitkatalízis,
kiralitáskatalízis, környezetkatalízis


