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INTRODUCERE
Cu o capacitate anuală de aproximativ 140 milioane de tone, etilena este unul dintre cele
mai importante produse chimice de bază. Etilena este produsă în principal prin cracarea
termică cu abur a hidrocarburilor saturate lichide sau gazoase. Totuși, metode în curs de
dezvoltare, ce implică surse alternative precum gazul natural, cărbunii și biomasa, sunt luate
în vedere. De exemplu, metanolul (care este obținut cu ușurință din toate aceste surse via gaz
de sinteză) poate fi convertit în etilenă printr-un proces catalizat de zeoliți (Froment și colab.,
1992; Stöcker și colab., 1999; Olah și colab., 2006). De asemenea, conversia bio-etanolului în
etilenă este o aplicație promițătoare (figura 1) (Levanmao și colab., 1989; Gayubo și colab.,
1991).

Figura 1. Metode de preparare și de valorificare a etilenei

Etilena este materia primă pentru obținerea unor produse chimice și intermediari de
mare valoare economică. Aplicațiile industriale ale etilenei includ, în ordinea ponderii:
polimerizarea, oxidarea, halogenarea/hidrohalogenarea, alchilarea, hidratarea, oligomerizarea
și hidroformilarea. Oligomerizarea etilenei este o reacție de mare interes industrial și
academic, deoarece este unul dintre procedeele majore de fabricare a olefinelor superioare
ramificate și liniare. Acestea sunt materii prime pentru obținerea materialelor plastice (C4-C6,
prin copolimerizare), plastifianților (C6-C10, prin hidroformilare), lubrifianților (C10-C12,
prin oligomerizare) și surfactanților (C12-C16, prin arilare/sulfonare). De asemenea,

oligomerii etilenei sunt materiale de plecare pentru alte produse importante, cum ar fi
propilena, alcoolii, aminele și acizii.
Oligomerizarea etilenei poate fi efectuată în prezența catalizatorilor omogeni sau
eterogeni. Aplicațiile comerciale de oligomerizare a etilenei (destinate obținerii olefinelor cu
catenă lungă) sunt bazate pe catalizatori omogeni, cum ar fi trialchilaluminiu (Chevron și
Ethyl) și complecși cu Ni (Shell) (Skupinska, 1991; Al-Jarallah și colab., 1992; Kooppl și Alt,
2000; Bianchini și colab., 2006; Cornils și Herrmann, 2006; Keim, 2013), folosind solvenți
organici.
Dacă se consideră principiile chimiei durabile (proces fără solvent, cu catalizator
reciclabil, separare ușoară a produselor de reacție și a catalizatorului, etc.), cataliza eterogenă
este o alternativă logică la metodele tradiționale. În consecință, eforturi de cercetare
semnificative au fost direcționate spre dezvoltarea de procese eterogene pentru oligomerizarea
etilenei. Materialele poroase anorganice pe bază de Ni prezintă proprietăți foarte interesante
ca și catalizatori de oligomerizare a etilenei, în special în condiții blânde de operare. În
literatură au fost raportate informații despre materiale microporoase sau mezoporoase, ce
conțin specii de nichel pe suporturi (NiO, NiSO4) sau Ni în formă ionică pe diferite suporturi
(Finiels și colab., 2014).
Materialele mezoporoase cu Ni, în particular Ni-MCM-41 și Ni-MCM-48, au dovedit
cele mai bune performanțe catalitice în reacția de oligomerizare a etilenei (Hulea și Fajula,
2004; Lallemand și colab., 2007, 2008, 2011). Cu scopul de a dezvolta noi catalizatori cu
structură mezoporoasă și de a înțelege mai bine funcționarea lor în oligomerizare, în această
teză am studiat materialele catalitice de tip Ni-AlSBA-15. Lucrarea tratează diferite aspecte
legate de elaborarea și caracterizarea materialelor catalitice, precum și de performanțele lor în
reacții conduse în mod semi-continuu sau în mod dinamic, la diferite temperaturi, presiuni și
viteze volumice.
Conținutul tezei este structurat în cinci capitole. Primul capitol este un studiu de
literatură, în care se face o sinteză a informațiilor legate de subiectul tezei. Sunt abordate
următoarele aspecte: (i) materialele mezostructurate, în particular cele cu topologie SBA-15
(proprietăți, preparare și caracterizare); (ii) reacția de oligomerizare a etilenei, catalizată de
solide poroase cu nichel (catalizatori, centre catalitice, procese, etc.); (iii) conversia etilenei în
propilenă prin cuplarea reacțiilor de oligomerizare și metateză.
În al doilea capitol este descrisă partea experimentală. Sunt prezentate tehnicile de
sinteză ale silicei mezoporoase SBA-15, ale materialelor aluminate (AlSBA-15), precum și
ale catalizatorilor cu nichel (Ni-AlSBA-15) și cu molibden (MoOx/(Al)SBA-15). De

asemenea, se face o prezentare a materialelor catalitice cu Ni și Mo obținute pe un suport de
tip silice comercială (SiO2). Apoi sunt prezentate principalele echipamente și metode folosite
în caracterizarea solidelor, împreună cu modul de prelucrare a rezultatelor. În final se prezintă
instalaţiile folosite în oligomerizare și echipamentele de analiză a produselor de reacție.
Următoarele trei capitole conțin rezultatele experimentale originale obținute pe
parcursul tezei. Capitolul trei este destinat sintezei materialelor mezoporoase. Rezultatele sunt
discutate prin prisma informațiilor furnizate de o serie de tehnici, precum difracția de raze X,
analiza chimică elementală, microscopia electronică, fizisorbția de azot, spectroscopia
fotoelectronică cu raze X, spectroscopia DRUV-Vis și Raman.
În capitolul al patrulea sunt discutate performanțele catalitice ale materialelor NiAlSBA-15 și Ni-AlSiO2 în reacția de oligomerizare a etilenei. Prezentarea este făcută în
funcție de modul de realizare a reacției: în mod semi-continuu și în mod dinamic (reactor cu
catalizator în strat fix). Discuția vizează performanțele diferiților catalizatori, în termeni de
activitate, selectivitate și stabilitate la dezactivare.
Al cincilea capitol este dedicat studiului conversiei directe a etilenei în propenă,
folosind două reacții: oligomerizarea pe un catalizator Ni-AlSBA-15 și metateza pe un
catalizator MoOx/(Al)SBA-15, realizate în același reactor și în aceleași condiții (sistem de
reacții în cascadă). În finalul tezei sunt prezentate concluziile generale.

Capitolul I - S T U D I U D E L I T E R A T U R Ă

În acord cu obiectivele experimentale ale tezei, studiul bibliografic tratează trei
subiecte majore:
(i) Materiale mezoporoase cu topologie SBA-15. După o prezentare generală a materialelor
mezoporoase cu structură ordonată, ne-am interesat de solidele SBA-15, în particular de cele
ce au în compoziție siliciu și aluminiu. Au fost analizate metodele de aluminare ale silicei
SBA-15, precum și proprietățile și aplicațiile acestor materiale în cataliză.
(ii) Oligomerizarea etilenei în cataliza eterogenă. Discuția s-a concentrat pe catalizatorii
solizi de oligomerizare, în particular cei cu nichel. Au fost analizate diversele tipuri de
catalizatori, în funcție de compoziția fazelor și de textura lor. De asemenea, s-a făcut o analiză
detaliată a proprietăților catalizatorilor, cu referire principală la natura centrelor active de Ni
și acide. Performanțele catalitice ale acestor materiale în reacția de oligomerizare a etilenei, în

mod semi-continuu (reactor în suspensie, cu agitare) sau dinamic, au fost prezentate în raport
cu proprietățile lor și cu parametrii de reacție.
(iii) Metateza olefinelor inferioare. La început este prezentată reacția de oligomerizare,
împreună cu implicațiile sale în sintezele organice și în petrochimie. Studiul bibliografic se
referă în principal, la reacțiile de metateză ale olefinelor C2, C3 și C4. Sunt discutate
sistemele catalitice, în particular cele eterogene. Discuția s-a concentrat pe oxizii de molibden
pe suport: metode de preparare, caracterizare, aplicații catalitice, mecanisme de reacție.

Capitolul II - P A R T E A E X P E R I M E N T A L Ă

În acest capitol sunt prezentate detalii experimentale legate de: (i) sinteza materialelor
(obținerea silicei SBA-15, aluminarea post-sinteză, schimbul ionic și impregnarea), (ii)
caracterizarea fizico-chimică a materialelor (difracția de raze X, fizisorbția de azot, rezonanța
magnetică nucleară a

27

Al și

29

Si, microscopia electronică de transmisie, analiza

termogravimetrică, analiza elementală, spectroscopia DRUV-Vis, spectroscopia Raman,
spectroscopia fotoelectronică de raze X) și (iii) reacțiile catalitice (oligomerizarea realizată în
mod semi-continuu și mod dinamic și cuplajul oligomerizare-metateză).

II.1. SINTEZA MATERIALELOR
II.1.1. Reactivi și etape principale de sinteză
Pentru sinteza materialelor folosite în această teză s-au folosit următorii produși
chimici: poli (etilen glicol)-bloc-poli (propilen glicol)-bloc-poli (etilen glicol) (Pluronic P123,
Mmedie = 5800) (Aldrich), tetraetilortosilicat (TEOS) 99% (Aldrich), acid clorhidric 36,5%
(Aldrich), aluminat de sodiu 54% (Carlo Erba), azotat de amoniu 99% (Acros Organics),
azotat de nichel hexahidratat 98% (Alfa Aesar), heptamolibdat de amoniu tetrahidratat 99%
(Merck).
Prepararea materialelor catalitice s-a realizat printr-o succesiune de etape, descrise în
schema II.1: (i) prepararea silicei SBA-15, (ii) aluminarea silicei pentru a obține materialele
AlSBA-15, (iii) prepararea materialelor Ni-AlSBA-15. În paralel, din SBA-15 și AlSBA-15
s-au preparat, prin impregnare, materialele conținând oxid de molibden.

schimb ionic
aluminare

sinteză
TEOS/H2O/ sinteza

Pluronic/HCl

hidrotermala
hidrotermală

aluminare
post-sinteza
post-sinteză

SBA-15
NaAlO2

Ni(NO3)2.6H2O

Ni-Al-SBA-15
Ni-AlSBA-15

Al-SBA-15
AlSBA-15
impregnare
(NH4)6Mo7O24.4H2O

MoO3x/Al-SBA-15
MoO
/AlSBA-15

Schema II.1. Etapele principale ale preparării catalizatorilor cu topologie SBA-15

II.1.2. Sinteza silicei mezoporoase SBA-15
II.1.2.1. Sinteza la 100 °C


Întru-un balon cu două gâturi (500 mL) se adaugă 7 g tribloc co-polimer Pluronic

P123 într-o soluție apoasă de 210 g HCl 2 M și 52,5 g H2O și se agită pe o baie cu ulei cu
agitare magnetică, la temperatura de 40 °C, sub reflux, timp de 2 h;


Se adaugă în picături TEOS-ul (14,88 g) şi se continuă agitarea timp de 24 h la

temperatura de 40 °C;


Se transferă soluţia vâscoasă într-o autoclavă căptușită cu teflon şi se supune

tratamentului hidrotermal la 100 °C timp de 48 h;


După tratamentul hidrotermal, se răceşte autoclava şi se filtrează soluţia;



Precipitatul, se spală cu apă distilată până la pH neutru şi se usucă în etuvă la

temperatura de 80 °C timp de 12 h;


Se calcinează produsul la 550 °C timp de 8 h cu o viteză de încălzire de 1,5 °C/min

sub aer, pentru a elimina surfactantul și a elibera porii. Răcirea se face lent.

II.1.2.2. Sinteza la 130 °C
 Întru-un balon cu două gâturi (500 mL) se adaugă 10 g tribloc co-polimer Pluronic
P123 într-o soluție apoasă de 56,15 g HCl 37% și 250 g H2O și se agită pe o baie cu ulei cu
agitare magnetică, la temperatura de 55 °C, sub reflux, timp de 1 h și 30 min;
 Se adaugă în picături TEOS-ul (23,63 g) şi se continuă agitarea timp de 5 h la
temperatura de 55 °C;
 Se transferă soluţia vâscoasă într-o autoclavă căptușită cu teflon şi se supune
tratamentului hidrotermal la 130 °C timp de 24 h;
 După tratamentul hidrotermal, se răceşte autoclava şi se filtrează soluţia;

 Precipitatul, se spală cu apă distilată până la pH neutru şi se usucă în etuvă la
temperatura de 80 °C timp de 24 h;
 Se calcinează produsul la 550 °C timp de 8 h cu o viteză de încălzire de 1,5 °C/min în
aer. Răcirea se face lent.

II.1.3. Aluminarea silicei SBA-15
Pentru aluminarea silicei am adoptat metoda propusă de Luan și colab. (1999), utilizând
aluminatul de sodiu ca sursă de Al. Tratamentul a fost realizat la 25 °C, pentru o durata de 15
h, prin agitarea a 4 g SBA-15 în 400 ml de apă distilată (sau etanol absolut) ce conține diferite
cantități de aluminat de sodiu (ce corespund rapoartelor Si/Al = 1, 5 sau 10). Suspensia finală
a fost filtrată, spălată cu apă distilată și uscată la 80 °C timp de 12 h. S-a calcinat materialul la
550 °C timp de 6 h cu o viteză de 0,5 °C/min, în aer.
II.1.4. Schimbul ionic cu amoniu și nichel
Schimbul ionic cu NH4+ a fost realizat cu materialele aluminate utilizând o soluție de
azotat de amoniu 0,5 M în apă.


4 g de solid este pus în contact cu 200 ml de soluție de azotat de amoniu la 25 °C, timp

de 2 h cu o agitare de 500 rpm;


Solidul este recuperat prin filtrare;



În final, suspensia este spălată cu 2 L apă distilată și apoi solidul rezultat este uscat la

80 °C timp de 12 h.
Schimbul ionic cu Ni2+ a fost realizat cu materialele în forma NH4+ utilizând o soluție de
azotat de nichel 0,5 M în apă.


4 g de solid este pus în contact cu 200 ml de soluție de azotat de nichel la 25 °C timp

de 2 h cu o agitare de 500 rpm;


Solidul este recuperat prin filtrare;



În final, suspensia este spălată cu 2 L apă distilată iar apoi solidul rezultat este uscat la

80 °C pentru 12 h și calcinat în aer la 550 °C timp de 6 h cu o viteză de 0,5 °C/min.

II.1.5. Sinteza materialelor MoOx/(Al)SBA-15
Materialele MoOx/(Al)SBA-15 au fost obținute prin impregnarea probelor SBA-15 și
AlSBA-15. Pentru aceasta, 2 g de material este suspendat în 8 ml de apă distilată ce conține
diverse cantități de heptamolibdat de amoniu pentru realizarea unor concentrații de 5, 7 și

10% Mo. Suspensia se agită cu o baghetă de sticlă la temperatura camerei timp de o oră, apoi
se usucă la 80 °C timp de 12 h și se calcinează în aer la 550 °C, cu o viteză de 0,5 °C/min.
II.1.6. Sinteza materialelor Ni-AlSiO2 și MoOx/(Al)SiO2
Materialele catalitice Ni-AlSiO2 și MoOx/(Al)SiO2 au fost preparate folosind o silice
comercială ca material de plecare (Davicat (R) SI 1454; Lot # SP550-10019ID35; particule
de 200 μm). Toate etapele (aluminare, schimb ionic, impregnare) au fost realizate în condiții
identice celor prezentate mai sus pentru silicea SBA-15.

II.1.7. Sinteza materialelor MoO3-SiO2-Al2O3
În reacția de metateză am utilizat drept catalizator și un oxid mixt MoO3-SiO2-Al2O3
furnizat de către grupul de cercetare condus de Dr. Hubert Mutin (echipa CMOS, Institutul
Charles Gerhardt Montpellier). Acest material a fost obținut printr-o metodă dezvoltată de
acest grup, ce constă într-o sinteză de tip sol-gel în mediu organic, în absența totală a apei
(metodă non-hidrolitică). Sinteza a fost realizată într-o singură etapă, folosind cloruri (Mo, Al,
Si) ca precursori, în mediu de eter izopropilic, la 110 °C, în autoclavă, timp de 4 zile. Gelul
obținut a fost uscat și apoi calcinat 5 h la 500 °C.

Capitolul III - R E Z U L T A T E O R I G I N A L E

În acest capitol sunt prezentate rezultatele originale de cercetare obținute pe parcursul
tezei de doctorat. El este structurat în trei părți:
(i) Prepararea și caracterizarea materialelor catalitice. Folosind ca suport solidele de
tip SBA-15, au fost elaborate două familii de materiale catalitice: Ni-AlSBA-15 (catalizatori
de oligomerizare) și MoOx/(Al)SBA-15 (catalizatori de metateză). De asemenea, au fost
preparați catalizatori cu Ni și MoOx folosind un suport de tip silice comercială. Scopul
studiului a fost acela de a optimiza etapele de preparare, pentru a obține de o manieră
reproductibilă materiale cu o textură corespunzătoare, posedând centre catalitice adecvate
reacțiilor studiate. Derularea studiului de preparare a materialelor a fost realizată ținând cont
de rezultatele de caracterizare obținute pe parcurs, folosind metode fizico-chimice adecvate.
(ii) Oligomerizarea catalitică a etilenei. Materialele catalitice cu Ni au fost folosite
pentru studiul reacției de oligomerizare a etilenei. Reacția a fost realizată în două moduri
distincte: (a) în mod semi-continuu, folosind un reactor „batch” (autoclavă cu agitare), în

sistem trifazic gaz - lichid - solid și (b) în mod continuu, într-un reactor dinamic, cu
catalizatorul în strat fix, în sistem bifazic gaz - solid. Performanțele catalitice ale acestor
materiale în reacția de oligomerizare a etilenei au fost urmărite în raport cu proprietățile
catalizatorilor, precum și cu parametrii de reacție.
(iii) Conversia etilenei în propenă prin cuplarea reacțiilor de oligomerizare și
metateză. Pentru a realiza conversia directă a etilenei în propenă, am combinat în același
reactor, în aceleași condiții, două reacții: dimerizarea etilenei în butene (pe un prim
catalizator, cu Ni) și metateza etilenă-butene (pe un al doilea catalizator, cu Mo). S-a studiat
efectul catalizatorilor și al parametrilor de reacție asupra activității și selectivității la propenă.
III.1. PREPARAREA ȘI CARACTERIZAREA MATERIALELOR CATALITICE
(O parte dintre rezultate au făcut obiectul unei publicații apărute în European Physical
Journal Special Topics)
Materialele cu topologie SBA-15, datorită proprietăților texturale și de stabilitate
remarcabile, sunt candidați excelenți pentru a prepara catalizatori de oligomerizare activi și
robuști. Deoarece structura SBA-15 se obține doar în condiții de aciditate ridicată, ea nu poate
încorpora aluminiul direct prin sinteză. Prin urmare, pentru prepararea catalizatorilor de
oligomerizare, de tip Ni-AlSBA-15, au fost parcurse mai multe etape, care sunt reprezentate
schematic în figura III.1. Această figură redă modificările ce au loc pe suprafața mezoporilor
în diferite etape.

A lS B A - 1 5

S B A -15
Si

Si
OH

TEO S
P lu ro n i c 1 2 3
HC l 2M
H2O

O

HO

Al
O

Si

HO

O
Si

O
Si

O
Si

1 ) im p r e g n a r e

2 ) s ch i m b / N i

Na+

Si

Si

Si

Al
O

Si

O

O

H+

N i2 +

2+

N i2 +

3 ) 5 5 0 ° C / a er

O

O
Si

1 ) s ch i m b / N H 4

+

Al

O
Al

O

O
Si

Si

Al

1 ) im p r e g n a r e

2 ) 5 5 0 ° C / ae r

(N H 4)6M o 7O 24

Al

N i - A lS B A - 1 5
Si

O

Na+

N a+
OH

Si
O

N aA l O 2 /H 2 O / 2 5 ° C

1 ) 1 0 0 °C /4 8 h
2 ) 5 5 0 °C /a er

Si

Si

M o O x / S B A -1 5

2 ) 5 5 0 ° C / ae r

(N H 4)6M o 7O 24

M o O x / A l S B A -1 5

Figura III.1. Etapele principale folosite în prepararea catalizatorilor

Silicea SBA-15 este obținută prin sinteză hidrotermală, după care ea este aluminată cu
NaAlO2 pentru a obține forma AlSBA-15, cu ionii Na+ în poziție de schimb. Acești ioni sunt
schimbați succesiv cu NH4+ și Ni2+ pentru a obține catalizatorii de oligomerizare Ni-AlSBA15. Materialele catalitice conțin pe suprafața lor ioni Ni2+, dar și ioni H+, aceștia din urmă

constituind centrele acide. Pentru a obține catalizatorii de metateză de tip MoOx/SBA-15 și
MoOx/AlSBA-15, solidele SBA-15 și respectiv AlSBA-15 au fost impregnate cu molibdat de
amoniu și apoi calcinate sub aer (figura III.1). Folosind același protocol experimental, pornind
de la o silice comercială (SiO2), au fost preparate materialele Ni-AlSiO2 și MoOx/(Al)SiO2.
III.1.1. Silicea SBA-15
Așa cum a fost raportat într-un studiu anterior (Galarneau și colab., 2001), porozitatea și
textura generală a materialelor mezostructurate SBA-15 depind foarte mult de temperatura de
sinteză. În această teză am preparat silice cu topologie SBA-15 lucrând la două temperaturi de
sinteză: 100 °C (cod SBA-15100) și 130 °C (cod SBA-15130). În figura III.2 sunt prezentate
difractogramele de raze X pentru unghiuri mici, ale probelor sintetizate la cele două
temperaturi, și apoi calcinate la 550 °C.

SBA-15100
SBA-15130

1
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2 Theta (grade)

Figura III.2. Difractogramele de raze X pentru probele calcinate SBA-15100 și SBA-15130

În ambele cazuri difractogramele DRX prezintă un semnal intens (d100) și alte două mai
puțin intense (d110 și d200), toate fiind caracteristice topologiei SBA-15 (Zhao și colab., 1998).
Picurile de difracție pentru proba SBA-15130 sunt situate la unghiuri 2θ mai mici, indicând
faptul că diametrul mezoporilor în această probă este mai mari. În figura III.3 sunt prezentate
imaginile de microscopie electronică de transmisie (TEM) ale solidelor sintetizate la 100 °C.
Ambele imagini evidențiază o dispunere foarte ordonată a mezoporilor, confirmând
rezultatele DRX. Imaginile TEM similare au fost obținute și în cazul probelor sintetizate la
130 °C.

(a)

(b)
Figura III.3. Imagini TEM pentru proba SBA-15100: (a) perpendicular și (b) longitudinal

Proprietățile texturale ale materialelor au fost investigate prin fizisorbție de azot la -196
°C. Izotermele de adsorbție/desorbție pentru materialele SBA-15100 și SBA-15130 sunt redate
în figura III.4.
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Figura III.4. Izotermele de adsorbție-desorbție de azot pentru solidele SBA-15100 și SBA-15130

Ambele solide prezintă izoterme de tipul IV cu buclă de histerezis de tip H1, ele fiind
caracteristice pentru solidele mezoporoase ordonate, cu o geometrie cilindrică a porilor.
Ramurile de adsorbție/desorbție sunt abrupte, sugerând o structură poroasă foarte ordonată a
acestor materiale, cu o distribuție îngustă a dimensiunilor porilor (Zhao și colab., 1998).
III.1.2. Silicea SBA-15 aluminată (AlSBA-15)
III.1.2.1. Influența cantității de Al
Într-o primă etapă am studiat influența cantității de aluminiu folosită în grefare asupra
proprietăților materialelor. Pentru o cantitate fixă de silice SBA-15100, s-a variat cantitatea de

aluminat de sodiu, pentru a obține rapoarte atomice Si/Al de 2, 5 și respectiv 10. Tabelul III.2
prezintă proprietățile materialelor cu diferite rapoarte Si/Al, obținute prin grefare realizată la
temperatura de 25 °C, timp de 15 h.
Rezultatele analizei elementale ale probelor AlSBA-15100 indică faptul că încorporarea
aluminiului folosit în sinteză este aproape completă. Referitor la celelalte proprietăți ale
materialelor AlSBA-15100, așa cum se poate observa în Tabelul III.2, ele nu sunt decât foarte
puțin influențate de raportul diferit Si/Al.
Tabelul III.2. Proprietățile structurale și texturale ale materialelor AlSBA-15100 cu rapoarte Si/Al
diferite
Si/Al în

da

a0b

Dc

Vd

SBETe

Vmezf

Vsg

th

(atom/atom)

(nm)

(nm)

(nm)

(mL/g)

(m2/g)

(mL/g)

(mL/g)

(nm)

sinteză

solid

10

12

9,7

11,2

8,0

0,91

540

0,74

0,17

3,6

5

7

9,6

11,1

7,9

0,91

550

0,75

0,16

3,6

2

3,5

9,2

10,6

7,8

0,91

550

0,75

0,16

3,1

a

Distanța d100; b Parametrul de rețea; c Diametrul porilor; d Volumul poros total; e Suprafața specifică; f Volumul mezoporos;

g

Volumul microporos; h Grosimea pereților porilor

Pentru a determina natura speciilor de aluminiu în solidele obținute, am efectuat analize
RMN

27

Al pentru solidele AlSBA-15100 calcinate, cu diferite rapoarte Si/Al. Spectrele

obținute sunt redate în figura III.5.
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Figura III.5. Spectrele RMN MAS 27Al ale solidelor AlSBA-15100 calcinate

Pentru toate materialele se observă un semnal intens centrat la 55 ppm, care este
caracteristic speciilor de aluminiu coordinate tetraedric. Proba cu raport Si/Al = 3,5 prezintă
în plus un semnal important la aproximativ 0 ppm (care este atribuit speciilor de aluminiu
coordinate octaedric) și unul mai mic, la ~30 ppm (semnal atribuit speciilor Al

pentacoordinate (Kosslick și colab., 1999)). Aceste două semnale sunt aproape
nesemnificative în spectrele materialelor cu rapoarte Si/Al = 7 sau 12. Pe baza acestor
rezultate se poate afirma că metoda de grefare post-sinteză cu aluminat de sodiu permite
obținerea de materiale AlSBA-15 cu rapoarte Si/Al ≥ 7, în care aluminiul este complet
încorporat în rețeaua de silice.

III.1.2.3. Efectul solventului în procesul de grefare
Așa cum se va arăta mai jos, aluminarea în apă generează modificări texturale majore
ale probelor aluminate față de silicea inițială. Din acest motiv am realizat și un proces de
aluminare în etanol absolut, în aceleași condiții ca și în apă. Pentru aceasta am folosit silicea
SBA-15130 iar rezultatele obținute sunt redate în Tabelul III.4.
Tabelul III.4. Proprietățile structurale și texturale ale materialelor aluminate în medii diferite
Solvent
Apă
Etanol absolut
a
g

da

a 0b

Dc

Vd

SBETe

Vmezf

Vsg

th

(nm)

(nm)

(nm)

(mL/g)

(m2/g)

(mL/g)

(mL/g)

(nm)

10,4

12,0

10,3

0,94

400

0,81

0,13

2,2

9,9

11,4

9,6

0,69

300

0,60

0,09

2,3

b

c

d

e

f

Distanța d100; Parametrul de rețea; Diametrul porilor; Volumul poros total; Suprafața specifică; Volumul mezoporos;
Volumul microporos; h Grosimea pereților porilor

Materialul obținut în mediu alcoolic suferă modificării și mai drastice comparativ cu cel
obținut în apă. Se constată o scădere a volumului poros total și a suprafeței specifice,
modificări asociate cu scăderea diametrului mezoporilor. Din contră, spectrele RMN 27Al ale
materialelor incluse în figura III.8 indică faptul că mediul de aluminare nu influențează
încorporarea aluminiului, în ambii solvenți obținându-se materiale cu aluminiu majoritar în
forma tetraedică, în rețea.
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Figura III.8. Spectrele RMN 27Al ale solidelor aluminate în apă și în etanol absolut

III.1.3. Materialele Ni-AlSBA-15
În urma etapei de aluminare s-au obținut materiale de tip aluminosilicat, cu ioni de
compensație Na+. Conform schemei din figura III.1, materialele AlSBA-15 au fost supuse
succesiv schimbului ionic cu amoniu și cu nichel, urmat de calcinare sub aer la 550 °C, pentru
a obține astfel catalizatorii de oligomerizare (Ni-AlSBA-15).
În figurile III.14 și III.15 sunt prezentate difractogramele de raze X și respectiv
izotermele de adsorbție-desorbție pentru materialele cu nichel. Conținutul în nichel a fost de
2,6% pentru Ni-AlSBA-15100 și 2,3% pentru Ni-AlSBA-15130. Schimbul ionic a fost realizat
în condiții similare pentru ambele materiale (conc. Ni = 0,5 M; T = 25 °C; t = 2 h).
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Figura III.14. Difractogramele DRX pentru
materialele Ni-AlSBA-15100 și Ni-AlSBA-15130

Figura III.15. Izotermele de adsorbție-desorbție ale
materialelor Ni-AlSBA-15100 și Ni-AlSBA-15130

Aceste izoterme, precum și datele din Tabelul III.6 indică faptul că proprietățile
texturale ale materialelor Ni-AlSBA-15 nu sunt diferite față de cele ale probelor AlSBA-15 și
aceasta indiferent de concentrația sării de nichel folosită în procesul de schimb ionic.
Tabelul III.6. Proprietățile structurale și texturale ale materialelor schimbate cu nichel

a
g

da

a0b

Dc

Vd

SBETe

Vmezf

Vsg

th

(nm)

(nm)

(nm)

(mL/g)

(m2/g)

(mL/g)

(mL/g)

(nm)

Ni-AlSBA-15100

9,5

10,9

7,9

0,78

460

0,63

0,15

3,4

Ni-AlSBA-15130

10,6

11,8

9,6

0,95

400

0,81

0,14

2,7

b

c

d

e

f

Distanța d100; Parametrul de rețea; Diametrul porilor; Volumul poros total; Suprafața specifică; Volumul mezoporos;
Volumul microporos; h Grosimea pereților porilor

Dacă se compară spectrele RMN

27

Al ale materialelor cu Ni (figura III.16) cu cele ale

probelor AlSBA-15 se observă câteva modificări. Astfel, spectrul probelor cu Ni prezintă un
semnal lărgit la 55 ppm și un semnal mai evident la 0 ppm (ce este caracteristic speciilor de

aluminiu coordinate octaedric). Aceste schimbări arată că în timpul schimbului ionic cu
amoniu/nichel o parte din aluminiu se re-organizează în specii extra-rețea. O explicație
posibilă poate fi legată de efectul acidității, deoarece utilizarea azotatului de nichel în procesul
de schimb are ca rezultat scăderea pH-ului soluției la valori de 4-5. Formarea speciilor de
aluminiu extra-rețea s-a observat la toate probele, indiferent de concentrația nichelului în
soluțiile de schimb ionic (figura III.17).
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Figura III.16. Spectrele RMN 27Al ale
materialelor Ni-AlSBA-15100 (0,5 M Ni) și NiAlSBA-15130 (0,25 M Ni)
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Figura III.17. Spectrele RMN 27Al pentru NiAlSBA-15100 (0,5 și 1,0 M) și Ni-AlSBA-15130
(0,1 și 0,25 M)

III.1.4. Silicea comercială aluminată (AlSiO2) și schimbată cu nichel (Ni-AlSiO2)
În figura III.20 sunt prezentate izotermele de adsorbție-desorbție de azot pentru silicea
de plecare (SiO2), produsul aluminat (AlSiO2) și cel cu Ni (Ni-AlSiO2). Pe baza izotermelor
s-au determinat parametrii texturali prezentați în Tabelul III.8.
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Figura III.20. Izotermele de adsorbție-desorbție de
azot pentru probele SiO2, AlSiO2 și Ni-AlSiO2
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Figura III.21. Spectrele RMN 27Al ale solidelor
AlSiO2 și Ni-AlSiO2

Informații despre natura speciilor de Al au fost obținute din spectrul RMN

27

Al (figura

III.21). Proba Al-SiO2 prezintă un semnal centrat la 55 ppm ce este caracteristic speciilor de
aluminiu coordinate tetraedric. În schimb, proba cu nichel prezintă un pic relativ mic la 0
ppm, ce este caracteristic speciilor de aluminiu coordinate octaedric.
După cum se poate observa în Tabelul III.8, atât volumul poros total cât și suprafața
specifică suferă reduceri evidente. Din nou, după etapa de schimb ionic cu Ni textura solidului
practic rămâne neschimbată, cu excepția unei mici creșteri a diametrului porilor (dificil de
explicat).
Tabelul III.8. Proprietățile materialelor obținute din silicea comercială
Da (nm)

Vb (mL/g)

SBETc (m2/g)

Vmezd (mL/g)

Vse (mL/g)

SiO2

6,0

0,81

400

0,69

0,12

AlSiO2

6,0

0,65

330

0,55

0,10

Ni-AlSiO2

6,5

0,67

320

0,57

0,10

a

Diametrul mediu al porilor; b Volumul poros total; c Suprafața specifică; d Volumul mezoporos; e Volumul microporos

III.1.5. Materiale impregnate cu specii de molibden
III.1.5.1. Materiale (Al)SBA-15 impregnate cu molibden
Ca o regulă generală, prin introducerea speciilor de molibden în compoziția materialelor
mezoporoase nu s-a observat o modificare importantă a diametrelor porilor și a arhitecturii
acestora. În schimb am remarcat o scădere semnificativă a volumului poros și al suprafeței
specifice a materialelor. Pentru a ilustra aceste observații, în figurile III.22 și III.23 sunt
prezentate difractogramele de raze X la unghiuri mici și izotermele de adsorbție-desorbție de
azot pentru proba AlSBA-15 și probele încărcate cu 5, 7 și 10% Mo. În Tabelul III.9 sunt
redate valorile parametrilor texturali ai acestor probe.
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Figura III.22. Difractogramele de raze X pentru
probele AlSBA-15
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Figura III.23. Izotermele de adsorbție-desorbție de
azot pentru probele AlSBA-15

Tabelul III.9. Proprietățile structurale și texturale ale materialelor cu molibden
da

a0b

Dc

Vd

SBETe

Vmezf

Vsg

th

(nm)

(nm)

(nm)

(mL/g)

(m2/g)

(mL/g)

(mL/g)

(nm)

AlSBA-15100

9,6

11,1

7,9

0,91

550

0,75

0,16

3,60

5%MoO3/AlSBA-15

9,5

11,0

7,7

0,60

340

0,50

0,10

3,68

7%MoO3/AlSBA-15

9,5

11,0

7,7

0,55

310

0,50

0,10

3,47

10%MoO3/AlSBA-15

9,3

10,7

7,7

0,55

300

0,45

0,10

3,19

10%MoO3/SBA-15

9,7

11,2

7,9

0,90

540

0,74

0,16

3,70

a
g

b

c

d

e

f

Distanța d100; Parametrul de rețea; Diametrul porilor; Volumul poros total; Suprafața specifică; Volumul mezoporos;
Volumul microporos; h Grosimea pereților porilor

Indiferent de cantitatea de molibden adăugată, scăderea volumului poros și al suprafeței
specifice este foarte mare, în schimb diferențele dintre probe nu sunt proporționale cu gradul
de încărcare cu molibden. Aceleași observații pot fi făcute și în cazul probei obținute prin
impregnarea silicei SBA-15 cu 10% molibden (Tabelul III.9). Faptul că structura și mărimea
porilor nu s-a modificat prin impregnare (conform datelor DRX și a izotermelor), dar că
volumul poros și suprafața specifică au scăzut, este o dovadă că în procesul de impregnare o
parte din pori au fost obturați de către speciile de molibden.
Pentru a urmări implicațiile pe care modificările cu molibden le au asupra speciilor de
aluminiu din probele MoOx/AlSBA-15, s-au efectuat măsurători spectrale RMN de 27Al.

AlSBA-15
5%MoOx /AlSBA-15
7%MoOx /AlSBA-15

10%MoOx /AlSBA-15
150
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50
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-50
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Figura III.24. Spectrele RMN de 27Al ale probelor cu molibden

Rezultatele prezentate în figura III.24 indică faptul că pentru probele cu 5 și 7% Mo
raportul dintre semnalele de la cca. 50 ppm (aluminiu tetraedric) și cel de la cca. 0 ppm
(aluminiu octaedric) este doar puțin diminuat față de proba de referință AlSBA-15. Apariția a
două noi benzi, la 15 și –15 ppm poate fi explicată prin schimbarea vecinătății atomilor de
aluminiu datorită prezenței atomilor de molibden. În cazul probei cu 10% Mo, spectrul RMN
este puternic modificat, indicând probabil existența unor interacțiuni puternice între Al și Mo,
sau chiar formarea unor specii de aluminat de Mo.
Natura speciilor de molibden a fost studiată prin DRUV-Vis, Raman și XPS. În figura
III.25 sunt prezentate spectrele UV-Vis pentru probele MoOx/AlSBA-15 cu diferite grade de
încărcare cu molibden. Conform literaturii (Higashimoto și colab., 2005), benzile din regiunea
220-400 nm pot fi atribuite transferului de sarcină de la ionii O2- la Mo6+. Toate probele
prezintă o bandă de absorbție intensă la o lungime de undă de cca. 250 nm, specifică speciilor
tetraedrice MoOx, bine dispersate (Williams și colab., 1991; Hahn și colab., 2014). Pe măsură
ce conținutul în molibden crește, banda se lărgește din ce în ce mai mult spre lungimi de undă
mai mari (spre 330 nm), fapt ce indică prezența speciilor octaedrice de MoOx oligomerizate
sau polimerizate (Williams și colab., 1991a; Weber, 1995). Banda de la 330 nm este foarte
intensă în cazul probei 10%MoOx/SBA-15 (figura III.26), indicând prezența speciei MoO3 în
formă masică (Williams și colab., 1991a).
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Figura III.25. Spectrele UV-Vis pentru probele

Figura III.26. Spectrele UV-Vis pentru probele

MoOx/AlSBA-15

10%MoOx/(Al)SBA-15

Spectrele Raman din figura III.27 au fost înregistrate pentru probele cu 7% și
10%MoOx/AlSBA-15. În ambele cazuri se observă o bandă importantă la cca. 960 cm-1, care
este atribuită speciilor de MoOx izolate, sub formă de monomeri MoOx sau clusteri mici
MoOx (Hu și colab., 1995; Chen și colab., 2001; Topka și colab., 2006). Umărul benzii de la
960 cm-1 poate fi atribuit speciilor de molibden bine dispersate, în interacțiune cu suportul.
Este important de subliniat faptul că pentru proba 10%MoOx/AlSBA-15 nu apar benzi în
domeniul 200-250 cm-1, care sunt caracteristice vibrațiilor legăturilor Mo-O-Mo. Acest
rezultat indică absența speciilor de tip oligomer sau polimer de oxid de molibden (Griffith și
colab., 1969; Knoezinger și Jeziorowski, 1978; Jeziorowski și colab., 1979). Din contră,
aceste benzi sunt prezente în spectrul probei cu 7% Mo.
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Figura III.27. Spectrele Raman pentru probele
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În figura III.28 se compară spectrele Raman ale probelor SBA-15 și AlSBA-15 cu 10%
Mo. În spectrul probei 10%MoOx/SBA-15 apar trei noi benzi intense, la cca. 367, 819 și 995
cm-1, care sunt atribuite fazei cristaline α-MoO3 (McEvoy și Stevenson, 2005; Thielemann și
colab., 2011). Acest rezultat este în deplin acord cu cel obținut prin spectroscopia UV-Vis.
Pentru a determina natura atomilor de Mo (starea de oxidare) și dispersia acestora am
folosit metoda XPS (X-ray Photoemission Spectroscopy) pentru stratul electronic Mo 3d
(orbitalii 3d3/2 și 3d5/2). Conform informațiilor din literatură, spectrul XPS al probei MoO3
pure prezintă un dublet caracteristic speciei Mo6+ la 235,9 și 232,8 eV, ce corespund
orbitalilor Mo 3d3/2 și respectiv Mo 3d5/2 (Wagner și colab., 1979).
Spectrele XPS ale probelor preparate în această teză prezintă un singur dublet (3d3/2 și
3d5/2), indicând prezența unui singur tip de specii oxo-molibden (cel mai probabil Mo6+), cu
energii de legătură apropiate de cele ale oxidului de referință MoO3 (Tabelul III.10).
Tabelul III.10. Energiile de legătură XPS pentru probele MoOx/(Al)SBA-15
Proba

Energie de legătură (eV)
Mo3d5/2

Mo3d3/2

α-MoO3 (referința)

232,8

235,9

7%MoOx/AlSBA-15

232,76

235,88

10%MoOx/AlSBA-15

233,12

236,17

10%MoOx/SBA-15

233,13

236,28

Absența altor dublete indică faptul că speciile de molibden au fost complet oxidate în
procesul de tratare termică în aer. Este important de subliniat faptul că speciile Mo6+ sunt
considerate ca precursori pentru centrele catalitice active în metateză (Amakawa și colab.,
2012). În figurile III.31 și III.32 sunt prezentate două exemple de rezultate XPS,
corespunzătoare probelor 10%MoOx/AlSBA-15 și 10%MoOx/SBA-15.
Așa cum s-a raportat într-un studiu anterior (Wertheim, 1987), se poate stabili o
dependență între mărimea speciilor oxo-Mo și valorile energiilor de legătură. Dacă analizăm
rezultatele din tabelul III.10, observăm că, în afara probei 7%MoOx/AlSBA-15, celelalte sunt
caracterizate prin energii de legătură superioare celor ale probei α-MoO3. Conform celor
stabilite de Thielemann și colab. (2011), aceste deplasări indică prezența clusterilor MoOx
foarte bine dispersați pe suprafața suportului.
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Energie de legătură (eV)

Figura III.31. Spectrul XPS Mo 3d al probei
10%MoOx/AlSBA-15

Figura III.32. Spectrul XPS Mo 3d al probei
10%MoOx/SBA-15

III.1.5.2. Materiale (Al)SiO2 impregnate cu molibden
Pentru această familie de materiale am preparat, după un protocol identic celui discutat
mai sus, probe de SiO2 și AlSiO2 ce conțin 10% molibden. De asemenea, ca și în cazul
probelor de tip SBA-15, volumul poros și suprafața specifică s-au micșorat (Tabelul III.11).
Tabelul III.11. Proprietățile materialelor obținute din silice comercială
Da (nm)

Vb (mL/g)

SBETc (m2/g)

Vmezd (mL/g)

Vse (mL/g)

SiO2

6,0

0,81

400

0,69

0,12

10%MoOx/SiO2

10,2

0,62

180

0,56

0,06

AlSiO2

6,0

0,65

330

0,55

0,10

10%MoOx/AlSiO2

6,8

0,49

200

0,43

0,06

a

Diametrul mediu al porilor; b Volumul poros total; c Suprafața specifică; d Volumul mezoporos; e Volumul microporos

Pentru a stabili natura speciilor de molibden, probele 10%MoOx/SiO2 și
10%MoOx/AlSiO2 au fost caracterizate prin spectroscopie DRUV-Vis, Raman și XPS.
Spectrele UV-Vis și Raman sunt prezentate în figurile III.34, respectiv III.35.
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Ca și în cazul probelor de tip SBA-15, spectrele XPS ale probelor MoOx/(Al)SiO2
prezintă un singur dublet (3d3/2 și 3d5/2), caracteristic speciilor oxo-Mo6+ ( Tabelul III.12).
Tabelul III.12. Energiile de legătură XPS pentru probele MoOx/(Al)SiO2
Energie de legătură (eV)

Proba

Mo3d5/2

Mo3d3/2

α-MoO3 (referința)

232,8

235,9

10%MoOx/SiO2

233,02

236,06

10%MoOx/AlSiO2

233,31

236,31

III.1.5.3. Oxizi micști MoO3-SiO2-Al2O3 obținuți prin metoda sol-gel în mediu organic
Proba furnizată de către echipa CMOS (Chimie Moléculaire et Organisation du
Solide) are următoarea compoziție chimică: 9,5% MoO3, 5% Al2O3 și 85,5% SiO2. Este un
material cu o structură mezoporoasă neordonată, așa cum se observă din izoterma redată în
figura III.38. Volumul poros este de 1,12 mL/g, iar suprafața specifică de 540 m2/g.
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Figura III.38. Izoterma de adsorbție-desorbție de azot pentru catalizatorul MoO3-SiO2-Al2O3

Măsurătorile XPS au condus la rezultate diferite față de cele discutate mai sus pentru
probele obținute prin impregnare și oxidare. Spectrul XPS din figura III.39 indică prezența a
două dublete pentru energiile de legătură Mo 3d.
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Figura III.39. Spectrul XPS pentru oxidul mixt MoO3-SiO2-Al2O3

În afară de dubletul 233,18 eV și 236,16 eV (caracteristic speciilor Mo6+) apare un al
doilea dublet cu energii de legătură de 231,28 eV și 234,35 eV. Acest dublet corespunde
speciilor oxo-Mo5+ (Grim și Matienzo, 1975; Koos și colab., 2007).

Capitolul IV - O LIGOMERIZAREA CATALITICĂ A ETILENEI
(O parte a rezultatelor sunt incluse în articolul Journal of Catalysis 323 (2015) 76-84)
Materialele cu Ni au fost folosite drept catalizatori în reacția de oligomerizare a
etilenei. Reacția a fost studiată în două moduri distincte: (a) în mod semi-continuu, folosind
un reactor semi-continuu (autoclavă cu agitare), în sistem trifazic (gaz - lichid - solid) și (b) în
mod continuu, într-un reactor dinamic, cu catalizatorul în strat fix, în sistem bifazic (gaz solid). Performanțele catalitice au fost urmărite în raport cu proprietățile catalizatorilor,
precum și cu parametrii de reacție. În toate cazurile oligomerii sunt amestecuri de alchene cu
un număr par de atomi de carbon (schema IV.1), raportul dintre ele depinzând de condițiile de
operare.
catalizator

n = 0-5

n

Schema IV.1. Reacția de oligomerizare a etilenei (∆H < 0)

IV.1. OLIGOMERIZAREA ETILENEI ÎN REACTOR CU AGITARE

IV.1.1. Activitatea și selectivitatea catalizatorilor în reacția de oligomerizare
În testele realizate cu materialele catalitice obținute în diferite sinteze, productivitățile
(măsurate prin cântărirea masei de reacție) au fost cuprinse între 100 și 175
goligomeri/gcatalizator×h. În Tabelul IV.1 sunt prezentate activitățile catalitice medii și distribuția
oligomerilor pentru câteva teste reprezentative. Pentru comparație, rezultate obținute anterior
în literatura de specialitate, în condiții similare, pe catalizatori mezoporoși (Ni-AlMCM-41,
cu diametrul porilor de 3,5 și 10 nm) și Ni-zeoliți (Ni-MCM-22, Ni-USY), sunt incluse în
Tabelul IV.1. Pe Ni-MCM-22 (un zeolit ce conține doar micropori) se obțin doar cantități
mici de oligomeri. Activitatea este mai bună în reacția catalizată de Ni-USY (un zeolit ce
conține atât micropori cât și mezopori) și foarte bună în prezența catalizatorilor mezoporoși
(Ni-AlMCM-41).
Tabelul IV.1. Performanțele catalitice ale materialelor cu Ni în oligomerizarea etilenei în reactor cu
agitare
Si/Al

Ni

A1d

A2e

TOFf

Selectivitate (% )

(mol/mol)

(%)

(g/g×h)

(g/h×m2)

(h-1)

C4

C6

C8

C10+

Ni-AlSBA-15100

7,0

2,6

175

0,380

14200

40,6

37,3

14,8

7,3

Ni-AlSBA-15100

6,0

2,7

160

0,365

13800

43,8

34,7

13,2

8,4

Ni-AlSBA-15130

6,5

2,3

170

0,425

15500

41,5

36,5

14,2

8,0

Ni-NaAlSBA-15100

104

0,221

48

35

14

4

Ni-AlSiO2

130

0,403

56

31

10

3

Catalizator

Ni-MCM-41 (3,5nm)a
Ni-MCM-41 (10nm)
Ni-MCM-22
Ni-USYc
a

b

a

~9

2,0

150

0,233

15720

45

33

15

7

~9

2,0

158

0,269

16560

40

33

16

11

14

0,55

2,5

0,006

876

81

5

13

1

0,6

31

0,051

10482

69

10

16

5

30
b

c

d

Ref. Lacarriere și colab., 2012; Ref. Lallemand și colab., 2008 ; Ref. Lallemand și colab., 2006; Productivitatea medie
(goligomeri/gcatal.×h); e Productivitatea medie raportată la suprafața specifică (goligomeri/m2×h); f moletilenă/molNi×h; Condiții de
reacție: 150 °C, 35 bari, timp de reacție - 60 min

Pentru probele Ni-AlSBA-15100 și Ni-AlSBA-15130 (Si/Al = 6,5±0,5; 2,5±0,2% Ni),
activitățile catalitice, exprimate în grame de oligomeri pe gram de catalizator și oră, sunt
cuprinse între 160 și 175. Este de subliniat faptul că acestea sunt cele mai mari productivități
raportate până în prezent pentru catalizatorii eterogeni cu Ni. În raport cu catalizatorii NiMCM-41, solidele Ni-AlSBA-15 sunt puțin superioare în termeni de productivitate medie.
În Tabelul IV.1 am inclus rezultatele obținute în oligomerizarea etilenei în prezența unui
catalizator de tip Ni-NaAlSBA-15100. Acesta a fost obținut prin schimbul cu Ni a probei Na-

AlSBA-15100, fără trecerea prin forma amoniu (schema II.1). Absența ionilor amoniu face ca
după tratamentul termic la 550 °C această probă să conțină un număr redus de centre acide
(Hulea și Fajula, 2004). Activitatea catalizatorului Ni-NaAlSBA-15100 a fost de doar 104
goligomeri/gcatal.×h, ea fiind mai mică față de cea a probelor Ni-AlSBA-15.
Silicea comercială aluminată și apoi schimbată cu amoniu/nichel (Ni-AlSiO2) a fost
utilizată drept catalizator în reacția de oligomerizare a etilenei, iar rezultatele obținute sunt
prezentate în Tabelul IV.1. Activitatea catalitică de 130 goligomeri/gcatal.×h, deși este mai mică
decât cea obținută pe catalizatorii mezoporoși, este totuși una remarcabilă. Activitatea
exprimată pe unitatea de suprafață a catalizatorului este chiar similară celei obținute pe NiAlSBA-15.
IV.1.3. Stabilitatea catalizatorilor în reacția de oligomerizare
Pentru a evalua modificările suferite de catalizatori în reacția de oligomerizare, după
reacție, proba Ni-AlSBA-15100 a fost separată, spălată cu n-heptan, uscată și caracterizată prin
DRX, sorbție de azot și RMN 27Al. Proprietățile structurale și texturale sunt comparate cu cele
obținute pentru caracterizarea catalizatorului inițial (Tabelul IV.4). Difractogramele de raze X
și izotermele de adsorbție-desorbție de azot sunt identice, dovedind faptul că structura
mezoporoasă și proprietățile texturale nu au fost alterate în timpul celor 60 de minute de
reacție.
Tabelul IV.4. Proprietățile structurale și texturale ale catalizatorului Ni-AlSBA-15100 (proaspăt și
utilizat)
da

a0b

Dc

Vd

SBETe

Vmezf

Vsg

th

(nm)

(nm)

(nm)

(mL/g)

(m2/g)

(mL/g)

(mL/g)

(nm)

Catalizator proaspăt

9,5

10,9

7,9

0,78

460

0,63

0,15

3,4

Catalizator utilizat

9,5

10,9

7,6

0,77

460

0,63

0,14

3,7

a
g

Distanța d100; b Parametrul de rețea; c Diametrul porilor; d Volumul poros total; e Suprafața specifică; f Volumul mezoporos;
Volumul microporos; h Grosimea pereților porilor

IV.2. OLIGOMERIZAREA ETILENEI ÎN REACTOR CU STRAT FIX DE
CATALIZATOR
Reacția, în care s-a folosit etilenă pură (fără gaz purtător inert) a fost realizată în
următoarele condiții: T = 50-300 °C, P = 10-40 bari și viteză volumică orară masică (WHSV)
= 10-17,5 h-1. Pentru întreaga plajă de valori ale parametrilor de reacție, butenele, hexenele și
octenele au fost produsele principale. Mai puțin de 5% dintre oligomeri sunt olefine C10+.

Doar în câteva teste s-a observat formarea de propenă și pentene (< 1%). Ca și în cazul
oligomerizării în reactorul cu agitare, fracția C4 conține doar cei trei izomeri de n-butenă: 1C4, trans-2-C4 și cis-2-C4.
IV.2.1. Oligomerizarea pe catalizatorii Ni-AlSBA-15
Materialele sintetizate la două temperaturi, Ni-AlSBA-15100 și Ni-AlSBA-15130, au fost
testate în reacția de oligomerizare în condiții identice: 150 °C, 30 bari, durată de 7 h. În
figurile IV.5 și IV.6 sunt prezentate rezultatele obținute. Se poate observa că atât activitățile
catalitice (exprimate prin conversia etilenei), cât și selectivitățile pentru diferiți oligomeri sunt
foarte apropiate între cei doi catalizatori. În ambele cazuri conversia este de peste 90% și
rămâne constantă pe toată durata de reacție. De asemenea, compozițiile produselor (45% C4,
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31% C6, 20% C8 și 4% C10+) nu suferă modificări semnificative în timp.
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Figura IV.5. Performanțele catalizatorului Ni-AlSBA-15100; (◊) conversia etilenei; selectivitatea: (□)
C4, (∆) C6, (x) C8 și (ж) C10+. Condiții de reacție: T= 150 °C, P = 30 bari, WHSV = 10 h-1
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Figura IV.6. Performanțele catalizatorului Ni-AlSBA-15130; (◊) conversia etilenei; selectivitatea: (□)
C4, (∆) C6, (x) C8 și (ж) C10+. Condiții de reacție: T= 150 °C, P = 30 bari, WHSV = 10 h-1

IV.2.1.1. Efectul temperaturii de reacție
Așa cum se poate observa în figura IV.7, în prezența catalizatorului Ni-AlSBA-15100
conversia etilenei crește foarte repede de la 14% la 90% atunci când temperatura de reacție
crește de la 50 la 150 °C. Conversia continuă să crească, atingând aproape valoarea maximă la
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Figura IV.7. Efectul temperaturii asupra conversiei etilenei și a distribuției produselor; (◊) conversia
etilenei; selectivitatea: (□) C4, (Δ) C6 și (x) C8; Condiții de reacție: catalizator Ni-AlSBA-15100, P =
30 bari, WHSV = 10 h-1

IV.2.1.2. Efectul timpului de contact
Efectul timpului de contact a fost evaluat în teste de oligomerizare efectuate la 150 °C,
presiune de etilenă 30 de bari, în domeniul WHSV = 10–17,5 h-1 (Tabelul IV.5).
Tabelul IV.5. Efectul timpului de contact și al presiunii asupra conversiei etilenei și a distribuției
oligomerilor
Presiune,
bari

WHSV,
-1

h

Conv.,

Activitate,a

%

mmol/ gcat×h

Olefine, gr %

Izomeri C4, mol%

C4

C6

C8

C10+

1-C4

trans-2-C4

cis-2-C4

30

17,5

49

309

70

18

9

3

36

32

32

30

15,0

58

312

61

23

12

4

31

34

35

30

12,5

71

317

55

26

15

4

25

36

39

30

10,0

91

325

45

31

19

5

17

38

45

10

10,0

60

214

77

17

4

2

18

40

42

20

10,0

86

307

58

25

13

4

16

39

45

10,0

94

336

41

33

21

5

15

36

49

40
a

activitate specifică. Condiții: 150 °C, timp de reacție 1 h, 0,5 g de catalizator Ni-AlSBA-15100

Cum era de așteptat, conversia etilenei scade atunci când WHSV crește (echivalent cu
scăderea timpului de contact). În tabel am introdus și efectul presiunii, care va fi discutat în
paragraful următor.

IV.2.1.3. Efectul presiunii
Datele din Tabelul IV.5 arată că efectul presiunii etilenei din reactor este analog celui
observat în cazul temperaturii: conversia etilenei și cantitatea de olefine C6+ crește atunci
când presiunea crește de la 10 la 40 de bari. Activitatea specifică crește semnificativ, de la
214 la 336 mmol/gcat.×h în același interval de presiune. În schimb, efectul presiunii asupra
compoziției izomerilor C4 a fost unul minor.

IV.2.1.4. Studiul dezactivării catalizatorilor
Rezultatele prezentate în figura IV.10 arată că dezactivarea catalizatorului este una
foarte moderată, chiar redusă. Într-adevăr, pe parcursul acestei lungi perioade de reacție
activitatea catalizatorului (exprimată în termeni de conversie) scade foarte lent. Viteza de
dezactivare este de 1,6×10-3 h-1. Pe de altă parte, natura produselor de reacție și compoziția
acestora (45% C4, 31% C6, 20% C8 și 4% C10+) nu se modifică decât foarte puțin. De notat
faptul că izomerii butenei (17% 1-C4, 38% trans-2-C4 și 45% cis-2-C4), precum și cei ai

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

Oligomeri, %

Conversia etilenei, %

hexenei se obțin în cantități similare celor obținute în reactorul cu agitare (paragraful IV.1).
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Figura IV.10. Conversia etilenei și compoziția produselor în funcție de timpul de reacție. (◊) conversia
etilenei; selectivitatea (□) C4, (Δ) C6, (x) C8 și (ж) C10+; Condiții de reacție: 150 °C, 30 bari, WHSV
= 10 h-1, catalizator Ni-AlSBA-15100

După efectuarea reacției de oligomerizare, catalizatorul Ni-AlSBA-15100 utilizat a fost
supus regenerării, direct în reactor. Regenerarea constă într-un tratament termic, în prezența
unui amestec aer-azot (25/75, v/v). Catalizatorul este încălzit cu o viteză de 2°C/min, până la
550 °C, unde este menținut 8 h. După regenerare reactorul a fost adus la temperatura de
reacție (150 °C), sub azot (debit 1 L/h). Un nou ciclu de reacție, pe o durată de 40 h a fost
realizat, iar rezultatele sunt redate în figura IV.14. După cum se poate observa, chiar și după o
regenerare în condiții neoptimizate, catalizatorul revine la o activitate apropiată de cea inițială
(figura IV.10), iar viteza de dezactivare este una destul de redusă. În plus, distribuția
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Figura IV.14. Conversia etilenei și compoziția produselor în funcție de timpul de reacție. (◊) conversia
etilenei; selectivitatea (□) C4, (Δ) C6, (x) C8 și (ж) C10+; Condiții de reacție: 150 °C, 30 bari, WHSV
= 10 h-1, catalizator Ni-AlSBA-15100 regenerat

IV.2.2. Oligomerizarea pe catalizatorii Ni-AlSiO2
Testul catalitic a fost efectuat timp de 9 h utilizând 500 mg de catalizator, sub formă de
particule cu dimensiuni de 150–250 μm (figura IV.15).
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Figura IV.15. Performanțele catalizatorului Ni-AlSiO2; (◊) conversia etilenei; selectivitatea: (□) C4,
(∆) C6, (x) C8 și (ж) C10+. Condiții de reacție: T= 150 °C, P = 30 bari, WHSV = 10 h-1

Se observă că acest catalizator manifestă o activitate remarcabilă (conversie inițială de
90%), iar viteza de dezactivare (20,3×10-3 h-1), chiar dacă este mai mare decât în cazul NiAlSBA-15 (1,6×10-3 h-1), ea este una moderată. În același timp distribuția produselor (~47%
C4, ~34% C6, ~16% C8 și ~3% C10+) nu este semnificativ diferită față de Ni-AlSBA-15.
Compoziția medie a butenelor este ~18% 1-C4, 38% trans-2-C4 și 44% cis-2-C4.
Capitolul V - CONVERSIA ETILENEI ÎN PROPENĂ PRIN REACȚII DE
OLIGOMERIZARE-METATEZĂ
(O parte a rezultatelor sunt publicate în ACS Catalysis 5 (2015) 2774-2777)
În capitolul precedent am arătat că materialele catalitice Ni-AlSBA-15 și Ni-AlSiO2
sunt capabile să convertească cu ușurință etilena în olefine C4-C10, printr-o reacție de
oligomerizare. În funcție de condițiile de reacție (temperatură, presiune, timp de contact), se
poate controla compoziția produselor de oligomerizare. De exemplu, la temperaturi mici și
timp de contact scurt, butenele reprezintă peste 80% din oligomeri. Pornind de la acest
rezultat, ne-am propus să studiem posibilitatea transformării etilenei în propilenă, prin
cuplarea reacției de dimerizare a etilenei (catalizator cu Ni):
2 CH2=CH2 → CH3-CH=CH-CH3
cu reacția de metateză dintre butenele formate și excesul de etilenă din reactor (catalizator cu
Mo):

Aceste reacții în cascadă permit conversia etilenei în propilenă, care, așa cum s-a arătat
în capitolul I, este foarte solicitată pe piața produselor chimice. Procesul a fost realizat într-un
singur reactor, cu doi catalizatori dispuși în straturi succesive: primul de oligomerizare
(catalizatori cu Ni) și al doilea de metateză (catalizatori cu Mo). Alimentarea cu etilenă se
face în flux continuu. Performanțele catalitice au fost urmărite în raport cu proprietățile
catalizatorilor, precum și cu parametrii de reacție. Înainte de a prezenta rezultatele noastre,
vom face o scurtă trecere în revistă a studiilor anterioare legate de acest subiect.
V.2. OLIGOMERIZARE-METATEZĂ CU CATALIZATORI Ni-AlSBA-15 ȘI MoO3SiO2-Al2O3
În cadrul acestei teze, propunem un procedeu original de conversie a etilenei în
propilenă, folosind un singur reactor și doi catalizatori solizi diferiți care vor lucra în aceleași
condiții de temperatură, presiune și debite. Într-o primă etapă am folosit catalizatorii NiAlSBA-15100 și MoO3-SiO2-Al2O3. Acesta din urmă provine din grupul lui Hubert Mutin
(echipa CMOS, Institutul Charles Gerhardt Montpellier), iar modul de preparare și
proprietățile sale au fost prezentate în subcapitolul III.1.5.3.
În Tabelul V.1 sunt rezumate proprietățile celor doi catalizatori.
Tabelul V.1. Compoziția și textura catalizatorilor
Catalizator
Ni-AlSBA-15100
MoO3-SiO2-Al2O3

Si/Al
(mol/mol)
7,0
14,4

Me
gr. %
2,6
6,5

D
(nm)
7,6
8,1

V
(mL/g)
0,75
1,12

SBET
(m2/g)
450
540

D - diametrul mediu al porilor - BJH, V - volumul total al porilor, SBET - suprafață specifică

Sistemul de reacții folosit de noi este un exemplu tipic de proces în "tandem" sau
"cascadă" (Fogg și dos Santos, 2004), implicând reacții de dimerizare, izomerizare și
metateză, așa cum sunt prezentate în secvența redată în schema V.1.

Schema V.1. Secvența de reacții dimerizare/izomerizare/metateză

În reacții a fost folosit 150 mg de catalizator Ni-AlSBA-15100 și 500 mg de MoO3-SiO2Al2O3. La un debit de etilenă de 33 mL/min, viteza volumică (WHSV) a fost de 16,5 h-1
(pentru oligomerizare) și 5 h-1 (pentru metateză). Pentru a stabili valorile parametrilor de
operare, au fost realizate teste în care s-a urmărit efectul temperaturii și al presiunii. S-a
observat că valorile conversiei etilenei în proces cresc cu temperatura, iar valoarea care este
favorabilă studiului este de 80 °C.
Pe baza acestor teste preliminare am fixat pentru acest studiu următoarele condiții: T =
80 °C, P = 30 bari și debitul de etilenă 33 mL/min. În aceste condiții, conversia etilenei este
relativ mică. Pe de altă parte, selectivitatea la butene este foarte bună. Într-un test paralel s-a
efectuat reacția de conversie a etilenei folosind doar catalizatorul Ni-AlSBA-15100 în condiții
identice (cantitate de catalizator și parametri de reacție). În figura V.1 sunt comparate
cromatogramele tipice obținute cu un singur catalizator și cu doi catalizatori.
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Figura V.1. Cromatograme tipice pentru: (A) oligomerizarea etilenei (catalizator Ni-AlSBA-15100) și
(B) oligomerizare-metateză (catalizatori Ni-AlSBA-15100 și MoO3-SiO2-Al2O3)

Pe catalizatorul de oligomerizare (Ni-AlSBA-15100), butenele au fost produsele
majoritare, olefinele C6 și C8 formându-se în cantități relativ mici. Când au fost utilizați doi
catalizatori în reactor, pe lângă olefinele C4, C6 și C8 s-au obținut și olefine cu număr impar

de atomi de carbon: propilenă, pentene și heptene. Propilena și butenele au reprezentat peste
90% din amestecul de produse.
În figura V.2 sunt redate selectivitățile la C3 și C4 în funcție de timpul de reacție.
Selectivitatea inițială la propilenă atinge valoarea de 70%, dar ea scade progresiv până la 46%
după 5 ore de reacție. În paralel, selectivitatea la butene crește de la 22% la 48%. Menționăm
că valoarea conversiei etilenei a fost de 40±2% pe toată durata reacției. Aceste rezultate indică
faptul că activitatea catalizatorului de metateză scade în timp, pe când cea de oligomerizare se
păstrează constantă pe toată durata de reacție. Conform informațiilor din literatură,
dezactivarea relativ rapidă a catalizatorilor de metateză este o problemă sistematică, ea
datorându-se în principal otrăvirii centrelor catalitice de către specii grele, puternic adsorbite
pe catalizatori. În cazul nostru, temperatura de reacție relativ mică poate contribui la procesul
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Figura V.2. Selectivitatea la propilenă (o), butene (Δ) și productivitatea în propenă (◊) vs. timpul de
reacție. Condiții: 80 °C, 30 bari

În figura V.2 este inclusă și activitatea specifică (productivitatea) a catalizatorilor pentru
formarea propilenei. Deși aceasta scade în timp de la 51,3 la 33,7 mmolC3/g×h, ea rămâne
totuși la valori relativ mari. Într-adevăr, aceste valori sunt foarte apropiate de cele obținute
anterior în procesul de metateză dintre etilenă și trans-2-butenă (Bouchmella și colab., 2013)
pe catalizatori de tip oxizi micști Mo-Si-Al preparați prin metoda sol-gel non-hidrolitic. Dacă
se consideră numărul total de atomi de Mo din catalizator (determinat din compoziția
chimică), la o activitate specifică de 51,3 mmolC3/g×h corespunde o valoare TOF de 277
mmolC3/mmolMo×h (adică 4,6 molC3/molMo×min).

V.3. OLIGOMERIZARE-METATEZĂ CU CATALIZATORI Ni-AlSBA-15 ȘI
MoOx/(Al)SBA-15
În cadrul acestei teze am preparat catalizatori de metateză prin depunerea de oxid de
molibden pe aceleași materiale care au servit drept suport în obținerea catalizatorilor cu
nichel: SBA-15, AlSBA-15, SiO2 și Al-SiO2 (vezi capitolul III). Solidele obținute au fost
utilizate drept catalizatori de metateză în procese cuplate cu reacția de dimerizare, după
modelul discutat în paragraful anterior, în condiții identice (T = 80 °C, P = 30 bari, debit de
etilenă 33 mL/min). Pentru început se analizează și compară rezultatele obținute pe
catalizatorii Ni-AlSBA-15100 și 10%MoOx/AlSBA-15 (figura V.3) și Ni-AlSBA-15100 și
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10%MoOx/SBA-15 (figura V.4).
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Figura V.3. Perfomanțele catalizatorilor Ni-AlSBA-15100 și 10%MoOx/AlSBA-15; (◊) conversia
etilenei; selectivitatea: (□) C3, (∆) C4, (○) C5, (■) C6
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Figura V.4. Perfomanțele catalizatorilor Ni-AlSBA-15100 și 10%MoOx/SBA-15; (◊) conversia etilenei;
selectivitatea: (□) C3, (∆) C4, (○) C5, (■) C6

Dacă se consideră activitatea catalitică globală (exprimată în conversia etilenei), aceasta
este mai mare pentru sistemul ce conține 10%MoOx/SBA-15. În ambele teste aceasta scade cu
timpul de reacție. Cât privește selectivitatea la propilenă (deci activitatea în reacția de
metateză), aceasta este mai bună pentru catalizatorul 10%MoOx/AlSBA-15. Selectivitatea
inițială este de 72%, dar scade până la 19% după 6 ore de reacție. În mod similar, pentru
celălalt catalizator, selectivitatea la propilenă scade de la 56% la 11% (figura V.4).
V.4. OLIGOMERIZARE-METATEZĂ CU CATALIZATORI Ni-AlSiO2 ȘI
MoOx/(Al)SiO2
Folosind aceeași procedură experimentală, au fost efectuate teste în care s-au utilizat
catalizatori Ni-AlSiO2 și 10%MoOx/AlSiO2 (figura V.7) și Ni-AlSiO2 și 10%MoOx/SiO2
(figura V.8). Și în acest caz oligomerizarea funcționează "corect", cu valori ale conversiei
etilenei de cca. 40%.
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Figura V.7. Perfomanțele catalizatorilor Ni-AlSiO2 și 10%MoOx/AlSiO2; (◊) conversia etilenei;
selectivitatea: (□) C3, (∆) C4, (○) C5, (■) C6
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Figura V.8. Perfomanțele catalizatorilor Ni-AlSiO2 și 10%MoOx/SiO2; (◊) conversia etilenei;
selectivitatea: (□) C3, (∆) C4, (○) C5, (■) C6

După reacții, catalizatorii au fost regenerați și, ca și în cazul materialelor de tip
(Al)SBA-15, performanțele catalitice au fost regăsite, dar nu în totalitate. Catalizatorul
10%MoOx/AlSiO2 (proaspăt și utilizat) a fost supus analizei ATG, iar rezultatele sunt
prezentate în Figurile V.9 și V.10.
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Figura V.9. Profilul ATG pentru catalizatorul
10%MoOx/AlSiO2 (proaspăt)
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Figura V.10. Profilul ATG pentru catalizatorul
10%MoOx/AlSiO2 (utilizat)

În cazul probei proaspete, pierderea de masă la temperaturi mici, de 4-5% este datorată
umidității acumulate în timpul stocării. Este dificil de explicat pierderea ulterioară, de cca.
3%, până la 850 °C. În cazul catalizatorului uzat se observă două etape de pierdere de masă
distincte. Prima, de cca. 5%, la temperaturi de până la 250 °C poate fi atribuită desorbției
produselor de reacție (medii și grele) fixate în catalizator. A doua pierdere de masă (2%) este
în jurul temperaturii de 450 °C, care poate fi atribuită combustiei speciilor puternic fixate în
catalizator.
CONCLUZII GENERALE
Pe baza rezultatelor și discuțiilor prezentate în cadrul tezei de doctorat, se pot formula
următoarele concluzii generale.
1. Prepararea și caracterizarea de materiale catalitice pentru oligomerizare și metateză


Folosind ca suport o silice de tip SBA-15 și una comercială, au fost obținute materiale
aluminate (AlSBA-15 și AlSiO2) printr-un tratament post-sinteză cu aluminat de
sodiu, în mediu apos. Prin analiza RMN de 27Al s-a dovedit că acest tratament permite
introducerea în forma cea mai activă a aluminiului în rețeaua de silice, chiar și la
rapoarte mici, Si/Al = 5-10.



Au fost preparate două familii de materiale catalitice: (i) prin schimb ionic, cu nichel
(Ni-AlSBA-15, Ni-AlSiO2 - catalizatori de oligomerizare) și (ii) prin impregnare, cu
molibden (MoOx/(Al)SBA-15, MoOx/(Al)SiO2 - catalizatori de metateză).



În toate etapele de tratament post-sinteză, s-a observat un comportament similar al
silicei mezostructurate (SBA-15) și a celei comerciale.

2. Oligomerizarea catalitică a etilenei


Oligomerizarea etilenei a fost studiată în prezența materialele catalitice cu Ni.
Catalizatorii Ni-AlSBA-15 au fost pentru prima dată folosiți în această reacție. Au fost
aplicate două procedee distincte: (i) în mod semi-continuu, folosind un reactor cu
agitare, în sistem trifazic gaz - lichid - solid și (ii) în mod continuu, într-un reactor
dinamic, cu catalizatorul în strat fix, în sistem bifazic gaz - solid.



Toți catalizatorii preparați sunt foarte activi și selectivi. Astfel, în reactor cu agitare, cu
catalizator Ni-AlSBA-15, la 150 °C, s-au obținut productivități de până la 175
gramoligomeri/gramcatalizator×h. Aceste valori sunt mai mari decât cele raportate până
acum în literatură pentru catalizatorii poroși cu Ni, în absența cocatalizatorilor alchilaluminiu. De asemenea, în reactorul cu strat fix de catalizator, acești catalizatori sunt
extrem de activi, iar aceasta se păstrează pe durate lungi de reacție (peste 80 de ore).
Condițiile optime pentru acest tip de reactor sunt: T = 150 °C, P = 30 bari și WHSV =
10 h-1



Atât în termeni de activitate, cât și de stabilitate, catalizatorii Ni-AlSBA-15 sunt mai
performanți decât cei de tip Ni-AlSiO2. Mărimea și arhitectura porilor în materialele
mezostructurate sunt elemente determinante pentru acest comportament.

3. Conversia etilenei în propenă prin cuplarea reacțiilor de oligomerizare și metateză
Rezultatele obținute arată că sistemul de reacții în cascadă este unul adecvat pentru
conversia directă a etilenei în propilenă, dar activitatea și selectivitatea catalitică depind foarte
mult de catalizatorul de metateză. Principalele concluzii sunt următoarele:


Reacția de dimerizare a etilenei pe Ni-AlSBA-15100 a fost eficientă pentru toate testele
efectuate, produsul principal fiind butenele.



Catalizatorul MoO3-SiO2-Al2O3, obținut prin metoda sol-gel în mediu anhidru organic,
este foarte bun pentru reacția de metateză. În cuplaj cu catalizatorul de dimerizare,
acesta este capabil să genereze până la 51,3 mmolC3/g×h (TOF = 277
mmolC3/mmolMo×h).



Catalizatorii preparați prin impregnare (MoOx/(Al)SBA-15 și MoOx/(Al)SiO2) sunt
capabili să producă propilenă, dar performanțele lor depind foarte mult de tipul de
suport. Oxidul de molibden depus pe suporturile aluminate (AlSBA-15 și AlSiO2) este
mai activ decât cel depus pe suporturile de silice (SBA-15 și SiO2). Acest

comportament poate fi atribuit rolului favorabil al acidității în reacția de metateză dar
și în dispersia speciilor MoOx pe suport.


Toți catalizatorii de metateză se dezactivează în timp; viteza de dezactivare este mai
mică în cazul suporturilor aluminate.



Prin regenerare (tratament în aer la 550 °C), activitatea catalizatorilor de metateză este
regăsită în bună măsură, dar un studiu de optimizare al acestei etape este necesar.
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