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I. УВОД: 

Зеолитите са кристални хидратни алумосиликати с точно определена структура, 

съдържащи правилно подредени кухини и канали, през които могат да преминат голям 

брой молекули. В зависимост от вида и размера на каналите им, зеолитите могат да 

сорбират молекули до определен размер, докато по-големите молекули не се задържат. 

По този начин се проявява т.нар. молекулно-ситов ефект. Това е причината да се 

наричат молекулни сита. Порестия характер на структурата способства за голямата им 

специфична повърхност, като общата повърхност на порите е много по-голяма в 

сравнение с тяхната външна повърхност. Възможността за компенсация на възникналия 

отрицателен заряд при кислороден атом, разположен в съседство на алуминиев атом в 

структурата на зеолита, с катиони на алкални и алкалоземни елементи и най-вече с 

протон, дава възможност зеолитите да бъдат използвани в редица индустриални 

процеси. Комбинацията от кристална структура, специфични сорбционни и 

каталитични свойства прави молекулните сита широко използвани в 

нефтопреработвателната и нефтохимическа индустрия, както и за производството на 

детергенти, сушители и в системи за разделяне на газови смеси, в екологията, в нови 

високо технологични области като електроника, оптика, сензорна техника и др. 

Един интересен клас зеолитни представители е този на пентасилите. Тяхната 

структурата е изградена от вторични строителни звена, съдържащи пет членни 

пръстени. Тези представители имат висока киселинна и термична устойчивост. За да 

отговорят на високите изисквания на новото време, материалите трябва да притежават 

специфични свойства, размер на частиците и химизъм, което води до промяна методите 

за тяхното получаване. Най-често се следват два подхода, а именно: синтез на нови 

структури с атрактивни свойства и модифициране на вече съществуващите материали 

към изискванията на новите технологии. Независимо от избора на подход, за постигане 

на поставените цели се налагат иновативни техники: една част от тях по време на 

синтезния период, а други след синтезния процес. 

Интересът към зеолитите с размер на кристалните частици в субмикронната и 

нанометричната област е породен от улеснения достъп до активните центрове и 

ограничаване на дифузионните проблеми. Получаването на зеолити с такъв размер на 

частиците се постига с редица синтезни техники като: добавяне на зародиши, 

понижаване водното съдържание на системата и вариране на синтезната температура. 

Друг все по-често използван метод за решаване на този вид проблеми е чрез след 
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синтезни третирания с различни разтвори, водещи до десилициране и/или 

деалуминиране на структурата. В резултат се формират структури с допълнителна 

порьозност, коeто прави достъпа до активните зеолитни центрове и контакта на 

реагиращите молекули с тях по-лесен. С оглед опазване на околната среда и използване 

на синтезни процеси, които са икономически обосновани, сериозно внимание се 

обръща към синтеза на зеолити от системи, които не съдържат органични молекули. 

Този метод, освен с ограничено отделяне на вредни емисии, се характеризира и с 

намален брой процедури за получаване на желаната фаза, както и с намален разход на 

енергия и средства, което е от особена важност при едно многотонажно производство. 

Основна цел на настоящия дисертационен труд е синтез на зеолити тип пентасил, 

в частност морденит и ZSM-5, от изходни системи без наличие на органичен 

структуроопределящ реагент, които да бъдат високоефективни материали с подобрен 

достъп на реагентите до активните им центрове. Въпреки безспорните преимущества, 

които притежават твърдите катализатори, сериозен проблем се оказва формирането на 

кокс, ограничавайки броя химични реакции протичащи в порите на зеолитната 

структура. За да се повиши ефективността на зеолитите в решаване на дифузионните 

проблеми са използвани два подхода – чрез намаляване размера на зеолитните кристали 

и чрез създаване на допълнителна порьозност по кристалната повърхност, позволяваща 

улеснен достъп до активните центрове на материала. С цел намаляване на кристалния 

размер и увеличаване на добива на крайния продукт, са използвани техники като 

добавяне на зародиши, ограничаване водното съдържание в стартовия гел и промяна на 

синтезната температура. За да се формират йерархични структури, високо кристалните 

морденитни продукти са третирани с различни концентрации на флуороводородна 

киселина в комбинация с амониев флуорид. Изборът на разтвор се основава на 

желанието за запазване на съотношението Si/Al на третираните образци близко до това 

на изходния. Изследвано е влиянието на киселинната атака върху кристалната 

структура и е проследена каталитичната активност на така получените образци в 

реакцията на трансформация на m-ксилен. 
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II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 

1. СИНТЕЗ И МОДИФИЦИРАНЕ НА МОРДЕНИТ 

1.1. Синтез на морденит 

Зеолит морденит е синтезиран от калиево-натриева система, без органичен 

структуроопределящ реагент, при хидротермални условия. Осъществени са синтези с 

два различни източника на силициев диоксид, при две различни температури (160 
о
С и 

180 
о
С), с вариране на водното съдържание и количеството зародиши в стартовия гел. 

Моларния състав на изходния гел е следния: 18SiO2 : Al2О3 : 1.24K2O : 1.21Na2O : 

xH2O, където x = 600, 280 и 22,5 мола вода. Към изходния гел са добавяни 1, 2 и 5 

тегловни процента (от силициево-алуминиевото съдържание) предварително 

синтезирани морденитни кристали – наричани още зародиши. 

За получаване на началните гелове са използвани следните реагенти: два различни 

източника на силициев диоксид – колоиден разтвор на SiO2 (40 %, Alfa Aesar) или 

високо дисперсен SiO2 (100 %, Degussa); NaOH (98 %, Sigma Aldrich); KOH (85 %, 

Sigma Aldrich); алуминий на прах (99 %, Acros Organics); дестилирана вода. 

Използваните зародиши са синтезирани от гел с начален моларен състав 18SiO2 : 

Al2О3 : 1.24K2O: 1.21Na2O : 280H2O при температура 180 
о
С за 120 часа. 

Таблица 1. Синтези осъществени с високо дисперсен SiO2 на прах. 

№ Gel Composition 
Seeds 

(w. %) 

160 
о
С 180 

о
С 

Time 

(hours) 
Product 

Time 

(hours) 
Product 

1 18SiO2:Al2О3:1.24K2O:1.21Na2O:600H2O - 120 h. Mor. / Fer. 72 h. Mor. / Fer. 

2 18SiO2:Al2О3:1.24K2O:1.21Na2O:600H2O 1 % 96 h. Mor. / Fer. 48 h. Mor. / Fer. 

3 18SiO2:Al2О3:1.24K2O:1.21Na2O:600H2O 2 % 96 h. Mor. / Fer. 24 h. Mor. / Fer. 

4 18SiO2:Al2О3:1.24K2O:1.21Na2O:600H2O 5 % 72 h. Mor. 18 h. Mor. / Fer. 

5 18SiO2:Al2О3:1.24K2O:1.21Na2O:280H2O - 144 h. Mor. 96 h. Mor. 

6 18SiO2:Al2О3:1.24K2O:1.21Na2O:280H2O 1 % 96 h. Mor. 72 h. Mor. 

7 18SiO2:Al2О3:1.24K2O:1.21Na2O:280H2O 2 % 72 h. Mor. 72 h. Mor. 

8 18SiO2:Al2О3:1.24K2O:1.21Na2O:280H2O 5 % 48 h. Mor. 48 h. Mor. 

9 18SiO2:Al2О3:1.24K2O:1.21Na2O:22.5H2O - 96 h. Mor. 72 h. Mor. 

10 18SiO2:Al2О3:1.24K2O:1.21Na2O:22.5H2O 1 % 24 h. Mor. 48 h. Mor. 

11 18SiO2:Al2О3:1.24K2O:1.21Na2O:22.5H2O 2 % 24 h. Mor. 18 h. Mor. 

12 18SiO2:Al2О3:1.24K2O:1.21Na2O:22.5H2O 5 % 18 h. Mor. 6 h. Mor. 
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В представената таблица са разделени осъществените синтези в зависимост от 

силициевия реагент. Всяка таблица съдържа молните отношения с конкретното водно 

съдържание, количеството зародиши, синтезната температура, кристализационното 

време и продукта. 

Най-общо процедурата за синтез на морденитните образци е следната: В бехерова 

чаша се поставя необходимото количество вода, при системите с 600 и 280 мола вода, 

при постоянно бъркане на магнитна бъркалка се добавят NaOH и KOH. След пълното 

разтваряне на основите внимателно се добавя и алуминия. При избистряне на разтвора 

се добавя и съответния източник на силиций и зародишите, в съответните системи. 

Така получените гелове се оставят да престоят при постоянно бъркане 24 часа, след 

което се прехвърлят в автоклави, снабдени с тефлонови фтулки и се поставят за 

кристализация в сушилни при дадената температура и за съответното време. Системата 

с 22.5 мола вода е получена като първоначално приготвения гел съдържа 600 мола вода. 

След добавяне на всички изходни реагенти и престояване 24 часа, гела се замразява при 

температурата на течен азот и се подлага на лиофилизиране. Достигайки пълно 

изсушаване на гела, получената прахообразна смес се поставя в ексикатор при 95 % 

влажност (разтвор на KNO3) с цел адсорбиране на конкретно количество вода. 

Количеството адсорбирана вода зависи от времето на престой, затова чрез периодично 

тегловно проследяване на системата се следи за достигане на желаните стойности. Така 

получените системи, сорбирали точно определено количество вода се поставят за 

кристализация. Получените кристални продукти се отделят от матерната луга чрез 

центрофугиране, промиват се няколкократно с дестилирана вода и се сушат при 60 
о
С. 

1.2. Модифициране на морденит 

За да се създаде система от вторични микро и/или мезо пори, които да подобрят 

както транспортните свойства на зеолитните материали, така и да улеснят достъпа до 

активните центрове, са приложени след синтезни модификации на получените зеолитни 

образци. Вторичната порьозност се формира при директна атака на зеолитните 

структури от различни киселини или основи. В дадения случай избраният разтворител е 

флуороводородна киселина, защото F
-
 (флуорните аниони) имат сравнително ниска 

реактивоспособност към алуминия от структурата на зеолита. Направени са 

изследвания с концентрации 0,1 М и 0,25 М флуороводородна киселина, към разтвора 

на киселината е добавен и амониев флуорид. От комбинацията HF с NH4F в разтвора се 

формират HF2
-
 (хидрогендифлуорни аниони, hydrogen dyfluoride anion), които се 

оказват по-реактивоспособни от F
-
 и притежават сравнително еднаква селективност 
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както към силиция, така и към алуминия от структурата на зеолита, което е съществено 

значение за запазване на съотношението Si/Al. 

HF + NH4F => NH4
+
 + HF2

- 

Направените опити при две различни концентрации на флуороводородната киселина 

и при различно време за третиране върху един морденитен образец. В таблица 2 са 

представени изходните разтвори и времето за третиране. Преди експериментите за 

изследване на каталитичната активност на образците, те се превръщат в протонни 

форми. Тази процедура включва следните стъпки: 

 Отделянето на образците от киселинния разтвор става веднага след приключване 

на времето за третиране, чрез филтруване и няколкократно промиване с 

дестилирана вода. 

 При следващия етап е йонообмен на калиевите и натриеви катиони с амониеви. 

Йонообмена се осъществява с 1 М разтвор на NH4Cl (30 - 40 мл разтвор за 1 грам 

зеолит) при постоянно бъркане и температура 80 
о
С за 12 часа. Процедурата се 

повтаря три пъти, след което образците отново се промиват добре с дестилирана 

вода. 

 Така получените морденитни кристали се подлагат на високо температурно 

третиране (калциниране) с цел отстраняване на амоняка от структурата и 

превръщането и във водородна форма. Образците се нагряват до 500 
о
С, като 

нужната температура се достига за 8 часа, задържа се 4 часа, след което 

температурата плавно се смъква до стайна. Процесите на загряване и охлаждане са 

бавни с оглед на максимално съхраняване на структурата на зеолита. Двата процеса 

се извършват със скорост 1 градус за минута. 

Таблица 2. Изходни разтвори и време за третиране на морденитни кристали за 

получаване на вторична порьозност. 

№ Образец 

Количество 

зеолит  

(g.) 

Концентрация 

на HF 

киселина 

(М) 

Количество NH4F 

(g.) 

Време на 

третиране 

(min.) 

Количество 

краен 

продукт 

(g.) 

1 Mor_1 0.3 g 0.25 М 18 g H2O + 18 g NH4F 10 min 0.096 g 

2 Mor_2 0.3 g 0.25 М 18 g H2O + 18 g NH4F 15 min 0.09 g 

3 Mor_3 0.3 g 0.1 М 18 g H2O + 18 g NH4F 5 min 0.210 g 

4 Mor_4 0.3 g 0.1 М 18 g H2O + 18 g NH4F 10 min 0.173 g 

5 Mor_5 0.3 g 0.1 М 18 g H2O + 18 g NH4F 15 min 0.141 g 

6 Mor_6 0.3 g 0.1 М 18 g H2O + 18 g NH4F 20 min 0.138 g 
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2. СИНТЕЗ НА ZSM-5 

Зеолит ZSM-5 е синтезиран от натриева система, без органичен структуроопределящ 

реагент, при хидротермални условия. Осъществени са синтези при две различни 

температурни стойности (150 
о
С и 180 

о
С) с 2 тегловни процента (от силициево-

алумиевото съдържание) зародиши в стартовия гел. Моларния състав на началния гел е 

представен по-долу. 

Моларен състав: 50SiO2 : Al2О3 : 5.24Na2O : 500H2O 

За получаване на началните гели са използвани следните реагенти: SiO2 – колоиден 

разтвор на SiO2 (40 %, Alfa Aesar); Na
+
 - NaOH (98 %, Sigma Aldrich); Al2O3 – алуминий 

на прах (99 %, Acros Organics) и дестилирана вода. 

Използваните зародиши са синтезирани от гел с начален моларен състав 25SiO2 : 

0.05Al2О3 : 9TPAOH : 480H2O при температура 100 
о
С за 72 часа. За синтеза на 

зародишите са използвани реагентите: SiO2 – колоиден разтвор на SiO2 (40 %, Alfa 

Aesar); TPAOH – разтвор (40 %, CHEM-LAB); Al2O3 – алуминий на прах (99 %, Acros 

Organics) и дестилирана вода. Така получените зародиши се прилагат в последвалите 

синтези показани в Таблица 3. Осъществен е и синтез с калцинирани зародиши, на 

които е премахнат органичния структуроопределящ реагент, с цел проследяване 

влиянието на органичната молекула в зародишите върху кристализационното време и 

морфологията на продукта. 

Tаблица 3. Синтези на зеолит ZSM-5 при две различни температури. 

№ Gel Composition 
Seeds 

(w. %) 

150 
о
С 180 

о
С 

Time 

(hours) 
Product 

Time 

(hours) 
Product 

1 50SiO2:Al2О3:5.24N2O:500H2O - 120 
ZSM-5 / 

Magadiite 
96 h. ZSM-5 

2 50SiO2:Al2О3:5.24N2O:500H2O 2 % 10 ZSM-5 6 h. ZSM-5 

3 50SiO2:0.25Al2О3:5.24N2O:500H2O 2 % 18 
ZSM-5 / 

Magadiite 
24 h. Кварц 

4 50SiO2: 5.24N2O:500H2O 2 % 30 Кварц 24 h. Кварц 

Синтезната процедура е следната: в бехерова чаша се поставя необходимото 

количество вода и при постоянно бъркане на магнитна бъркалка се добавя NaOH. След 

пълното разтваряне на основата внимателно се добавя и алуминия. След пълното 

избистряне на разтвора се добавя и съответния източник на силиций, веднага след това 

и зародишите. Така получените гелове се оставят да престоят при постоянно бъркане 24 
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часа, след което се прехвърлят в тефлонов автоклав и се поставя за кристализация при 

дадената температура и кристализационно време. Получените продукти се 

центрофугират и промиват няколкократно с дестилирана вода и сушат при 60 
о
С. 

Образците са охарактеризирани със следните методи – рентгенострукторен 

анализ, сканираща електронна микроскопия, трансмисионна електронна 

микроскопия, динамично разсейване на светлина, инфрачервена спектроскопия, 

спектроскопия на ядрен магнитен резонанс, текстурен анализ чрез адсорбция на 

азот. На част от образците е изследвана каталитичната активност в реакция на 

трансформация на m-ксилен. 

III. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

1. СИНТЕЗ И МОДИФИЦИРАНЕ НА МОРДЕНИТ 

1.1. Синтез с високо дисперсен SiO2 

Резултатите от хидротермалния синтез на морденит от системи съдържащи високо 

дисперсен SiO2 (като източник на силиций) в началния гел са изброени в Таблица 1. 

Всички продукти са изследвана чрез рентгенова дифракция - системите с различно 

количество вода и зародиши получени при две температури – 160 °С и 180 °С. При 

първоначално осъществените синтези, съдържащи голямо количество вода (600 мола), 

в почти всички системи продуктът е смес от две фази морденит и фериерит. 

Съдържанието на фериеритна фаза се доказва от наличието на пикове около 9.30 и 

12.50 за 2θ на представените рентгенови дифрактограми. Когато синтеза се провежда 

при 160 °С в присъствието на 5 тегловни процента морденитни кристали (зародиши) 

след 72 часа продуктът е чиста морденитна фаза (Фиг. 1). Морфологията и размера на 

получените кристали е наблюдавана със сканиращ електронен микроскоп. Кристалният 

продукт е комбинация от различни по размер плочести агрегати между 8 и 10 μm. 
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Фигура 1. РСА на образци синтезирани с 600 мола вода в изходните гелове 1- без 

зародиши, 2 – с 1 % зародиши, 3 – с 2 % зародиши и 4 – с 5 % зародиши; където (А) 

синтез при температура 160 
о
С (В) синтез при температура 180 

о
С. СЕМ изображение 

на А – 4 системата. 

 

Фигура 2. РСА на образци синтезирани с 280 мола вода в изходните гелове 1- без 

зародиши, 2 – с 1 % зародиши, 3 – с 2 % зародиши и 4 – с 5 % зародиши; където (А) 

синтез при температура 160 
о
С (В) синтез при температура 180 

о
С. 

Чрез намаляване на водното съдържание в изходния гел, алкалността се увеличава и 

в резултат - времето на кристализация намалява и единственият образуван продукт е 

морденит. Друг ефект, който се постига с намаляване на водното съдържание е 

намаляване на синтезния обем. Така броя на спонтанно образуваните зародиши по 

време на синтеза и на добавените към синтезния гел, зародиши е по-голям за единица 

обем и това затруднява процеса на нарастване на кристалите. По този начин се 

образуват кристали с по-малки размери. Това е начин за контрол на размера на 
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кристалните частици. Осъществени са серия от синтези с изходен гел 18SiO2 : Al2O3 : 

1,24K2O : 1.21Na2O : 280H2O при две температури на кристализация 160 °С и 180 °С. 

Рентгеновите дифрактограми на образците, получени от гелове с 280 мола вода са 

показани на Фиг. 2А. 

Във всички случаи се наблюдава висока степен на морденитна кристалност. С 

увеличаване количеството на добавените зародиши към геловете се наблюдава 

намаляване времето на кристализация. Същият ефект, но по-слабо изразен се забелязва 

и при повишаване температурата на кристализация. (Фиг. 2В, Таблица 1) При 

допълнително удължаване времето за кристализация не се наблюдава подобряване 

кристалността на материала. 

Фигура 3. ИЧ спектър на образец синтезиран при 160 
о
С от система с 280 мола вода и 5 

% зародиши. 

 

Фигура 4. СЕМ изображения на образци получени от системи с 280 мола вода, 1- без 

зародиши, 2 – с 1 % зародиши, 3 – с 2 % зародиши и 4 – с 5 % зародиши; където (А) 

синтез при температура 160 
о
С (В) синтез при температура 180 

о
С. 
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Получените серии образци са изследвани и с ИЧ спектроскопия. Ивиците, които са 

характерни за формиране на зеолитна фаза присъстват в спектрите на разглежданите 

образци. Показания спектър отговаря на А – 4 от Фиг. 3 и е представителен за всички 

изследвани образци. 

Проведените изследвания със сканираща електронна микроскопия на морденит са с 

цел проследяване морфологията и размера на отделните кристалити. Продукта е с 

еднакви по размер кристали (Фиг. 4), притежаващи плочеста и плочесто подобна 

морфология. Както е известно, при увеличаване на синтезната температура се 

стимулира формирането на по-големи по размер кристали. Този ефект в следствие от 

високата температура е намален с добавяне на зародиши към началните системи. 

Поради това изследваните образци при 180 
о
С са подобни по размер с тези, получени 

при 160 °С. Очевидно е, че броят на кристалите в крайните системи е определен от 

количеството на добавените зародиши в единица гел, което способства появата на 

фактори, контролиращи размера на зеолитните кристали. Както може да се види на фиг. 

10 средният размер на продукта синтезиран без зародиши е около 40 μm. Добавянето на 

морденитни кристали води до значително намаляване на размера на кристалитите в 

крайния продукт. Когато се добави 1 тегловен процент зародиши (изчислени като 

процент от общото количество SiO2 и Al2O3 в гела), получените кристали са 15 μm, 2 % 

зародиши - 10 μm и 5 % зародиши - 7 μm съответно (Фиг. 4). Резултатите са потвърдени 

с метода ДРС, където са използвани суспензии от съответните образци в разтворител 

вода. Получените разпределения на кристалите по размер са близки при двете 

температури на работа. В резултат от увеличеното количество зародиши добавено към 

началния гел се наблюдава намаляване на кристалния размер при изследваните 

образци. 

На Фигура 5 е представена зависимостта на добива от времето на кристализация при 

двете използвани температури – 160 и 180 
о
С. На фигурата ясно си личи ефекта от 

използванaтa температура и зародиши. Осъществявайки синтези при 160 
о
С се 

наблюдава по-продължително кристализационно време за системите без и 1 % 

зародиши, сравнено със същите при високата температура. Чрез увеличаване 

количеството зародиши (2 % и 5 %) в началните гелове се постига намаляване на 

температурния ефект върху времето за кристализация. Ако в системите без зародиши 

се отчита разлика от 2 дни при системите с 1 % зародиши разликата във времето е 

намалено до един ден, докато при добавяне на 2 % и 5 % се наблюдава еднакво време за 

формиране на кристална фаза и при двете температури. 
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Фигура 5. Кристализационна кинетика на образците получени от системи с 280 мола 

вода, 1- без зародиши, 2 – с 1 % зародиши, 3 – с 2 % зародиши и 4 – с 5 % зародиши; 

където (А) синтез при температура 160 
о
С (В) синтез при температура 180 

○
С . 

За получаване на по-малки морденитни кристали е приложено ограничаване на 

водното съдържание в изходния гел до 22.5 мола. С цел равномерно разпределение на 

това малко количество вода в целия обем на изходния гел е приложен метод на 

лиофилизиране на първоначално формирания гел с последвала адсорбция на вода в 

ексикатор, съдържащ петри с 1 М разтвор на амониев хлорид. Чрез този метод се 

постига равномерно разпределение на водата в целия обем на гела. Процедурата следва 

традиционния хидротермален синтез в автоклав, като преди това гъстия гел внимателно 

количествено се прехвърля в автоклава. Дифрактограмите на така синтезираните 

образци са представени на Фиг. 6. Във всички изследвани случаи се наблюдава чиста 

фаза морденит, с висока степен на кристалност. 

Изследвана е зависимостта на количеството продукт в резултат от температурата на 

синтез (160 
о
С и 180 

о
С). Синтезите, проведени при 160 

о
С ясно показват влиянието на 

количеството зародиши. От системата без зародиши, се получава високо кристален 

продукт за 96 часа, докато при системите с добавени 1 % и 2 % зародиши времето за 

кристализация е сведено до 24 часа. Чрез увеличаване количеството зародиши до 5 % 

времето за получаване на чиста фаза е намалено до 18 часа. При повишаване на 

кристализационната температура с 20 
о
С се наблюдава съкращаване на 

кристализационното време – системата без зародиши времето на синтез е 72 часа. 

Далеч по-значим ефект се наблюдава в системата с 5 % зародиши където времето на 

кристализация е 6 часа (Таблица 1). 
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Фигура 6. РСА на образци синтезирани с 22,5 мола вода в началните гелове 1- без 

зародиши, 2 – с 1 % зародиши, 3 – с 2 % зародиши и 4 – с 5 % зародиши; където (А) 

синтез при температура 160 
о
С (В) синтез при температура 180 

о
С. 

СЕМ анализи на образците синтезирани от изходен гел с 22.5 мола вода с различно 

количество зародиши при двете кристализационни температури са представени на Фиг. 

7. Пробата, получена при 160 
о
С без зародиши формира големи агрегати с плочеста 

морфология и среден размер около 40 μm (Фиг. 7A1). Чрез добавяне на зародиши 

значително се намалява кристалния размер, както може да забележи на Фиг. 7А. 

Кристалния размер на образеца синтезиран с 1 % зародиши е 15 μm, с 2 % - 6 μm, а 

частиците синтезирани с 5 % зародиши са сравнително еднакви по размер и форма със 

среден размер на кристали от около 1-2 μm. Резултатите, свързани с размера и 

морфологията на кристалния продукт получен при 180 
о
С (Фиг. 7B) са близки с тези 

при по-ниската температура. Разлика се отчита само в по-слабо изразената еднаквост 

дължаща се на по-високата скорост на синтезния процес. Разпределението на 

частичките по размер получено чрез метода ДРС потвърждава резултатите получени от 

СЕМ. 
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Фигура 7. СЕМ изображения на образци получени от системи с 22,5 мола вода, 1- без 

зародиши, 2 – с 1 % зародиши, 3 – с 2 % зародиши и 4 – с 5 % зародиши; където (А) 

синтез при температура 160 
о
С (В) синтез при температура 180 

о
С. 

Най-тясно разпределение на частиците по размер е отчетено при образеца 

синтезиран с 5 % зародиши (Фиг. 8). По този начин, добавяйки различно количество 

зародиши в синтезните системи, е възможно да се контролира размера на получената 

кристална фаза. Допълнителните кристали играят ролята на ядра върху които да се 

осъществява кристалния растеж. Колкото по-голямо е количеството добавени кристали 

в първоначалния гел, толкова по-малък е размерът на получените кристалити, тъй като 

се увеличава броя на синтезните ядра (зародиши) върху които се извършва кристален 

растеж в единица обем. 

 

Фигура 8. Разпределение на частиците по размер, определено чрез ДРС на образци 

синтезирани с 22,5 мола вода в изходните гелове 1- системи без зародиши, 2 –1 %, 3 –2 

% и 4 –5 % зародиши; където (А) температура 160 
о
С (В) температура 180 

о
С. 
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Синтезираните морденити са изследвани в реакция на трансформация на м-ксилени. 

Тази реакция е важна от индустриална гледна точка, тъй като основните приложения на 

ксилените са в производството на синтетични влакна, пластификатори, разтворители и 

подобрители за бензин. Все по-голямото търсене на o- и p-ксилените като суровина в 

производствените процеси, налага подходи за получаването им от продукти с ниска 

стойност, като m-ксилен, толуен и триметилбензен. Освен индустриалното значение на 

тази каталитична реакция, където значение имат високата каталитична активност и 

селективност по отношение на полезните продукти, тя е и много ценен подход за 

охарактеризиране порестата структура на зеолитите. В зависимост от получените 

продукти и дали дадена реакция изобщо протича могат да се правят изводи за химизма, 

архитектурата на порите и каталитичната активност на молекулните сита. Широко 

използвана каталитична реакция за определяне на кисели зеолити е изомеризация (i) и 

диспропорциониране (d) на m-ксилен. Тази реакция е информативна за зеолити със 

средна, широка и много широка пореста система, където попада и морденитната 

структура. В зависимост от осигуреното пространство от катализатора е възможно да 

протекат отделно или паралелно двете реакции (Фиг. 9). Първата възможност е 

изомеризацията на m-ксилен до получаване на желаните изомери: p- и/или o-ксилен. 

Другата възможност е при взаимодействие на две молекули m-ксилен до получаване на 

триметилбензени (ТМБ) и толуен. 

 

Фигура 9. Схематично представяне на превръщанията на m-ксилен. 

С цел проследяване ефекта на кристалния размер в реакцията изомеризация на m-

ксилен са подбрани два високо кристални образеца. Първия образец е синтезиран от 

система съдържаща 280 мола вода в стартовия гел при 180 
о
С за 5 дни с получен 
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кристален размер около 40 μm. Другия избран образец е с големина на кристалитите 

около 4 μm от система съдържаща 22.5 мола вода и 5 тегловни % зародиши получен 

при 180 
о
С за 18 часа. Първоначалните данни на образците за каталитичната им 

активност са получени при атмосферно налягане, реакционна температура 200 
о
С и 

контактно време на катализатора с наситените пари на m-ксилена 0,4 h
-1

. На 

представената Фиг. 10А ясно се очертава ефекта на кристалния размер в дадената 

реакция върху каталитичната активност на образците. В началото на каталитичната 

реакция, образеца съдържащ големи кристали проявява около 25 % превръщане на m-

ксилен. Друг важен момент е бързото дезактивиране на катализатора, след 60-тата 

минута превръщането спада под 10 %. Върху образеца с големина на кристалните 

частици около 4 μm превръщането на m-ксилен се увеличава двойно, което е ясен 

признак за улеснени дифузионни свойства, намалено влияние на кокс формирането и 

увеличена активна повърхност в резултат от намаления кристален размер. При този 

образец много по-голям брой активни центрове са достъпни за молекулите на реагента, 

което улеснява реакцията. Видимо хода на кривата има друг характер, сравнена с този 

на образеца с по-големи размери на частиците. Дезактивирането е по-слабо изразено. 

Образуването на кокс по време на трансформацията на m-ксилена при крива 1 блокира 

достъпа до порите, заедно с това достъпа до активните центрове и конверсията на 

реагента намалява значително с времето. При крива 2, частиците са с по-голяма 

специфична повърхност и влиянието на образуването на кокс е по-малко, тъй като 

кокса, който се образува трудно може да блокира цялата външна повърхност на 

частиците, по която са разположени активните центрове на зеолита. 

 

Фигура 10. Трансформация на m-ксилен върху морденитни кристали: 1) с размер около 

40 μm; 2) с размер около 4 μm. 



17 

От каталитичните данни могат да се проследят няколко ключови параметъра 

информативни за изследваната структура. За правилното определяне на порестия 

размер трябва да се вземе под внимание и отношението i/d. Поради това, че процеса на 

диспропорциониране е бимолекулна реакция, то преимущественото формиране на 

ТМБ-и говори за структура с големи канали. При едномолекулното взаимодействие 

крайния продукт съдържа p- и/или o-изомера. Докато при бимолекулната изомеризация 

участва молекула m-ксилен и молекула ТМБ, а крайния продукт съдържа ТМБ и един 

от другите два изомера на ксилена. На Фигура 10B се вижда, че по-голямата външна 

повърхност благоприятства в известна степен диспропорционирането за сметка на 

изомеризацията, което не е изненада, като се има пред вид, че за 

диспропорционирането е нужно да няма стерично запречване и се получават по-

големите по размер молекули на ТМБ. 

1.2. Модифициране на морденит 

Правилния избор на модифициращ метод се основава на характеристиките, които 

даден материал трябва да притежава. С оглед създаване йерархично порьозни 

материали с подобрени дифузионни свойства, повишена каталитична активност и 

едновременно с това запазване кристалността и характеристиките на изходния образец 

в нашата работа сме избрали да използваме флуороводородна киселина в комбинация с 

амониев флуорид. Известно е, че използването на HF киселина реагира едновременно 

както със Si, така и с Al от зеолитната структура. Концентрацията на HF влияе върху 

сeлективността към елементите в кристалната решетка на зеолита. Ако при намаляване 

концентрацията на киселината се наблюдава като ефект повишаване селективността 

към структурния алуминий, то при по-високите концентрации се отчита изместване на 

селективността към силициевите атоми. Обяснение за наблюдавания ефект може да се 

даде чрез внимателно проследяване йонизацията на HF във водна среда. Тя може да 

бъде представена на два етапа: 

1) HF       H
+
 + F

-
 

2) HF + F
-
       HF2

-
 

От уравненията става ясно че в разтвора на флуороводородната киселина присъстват 

H
+
, F

-
, HF2

-
 както и недисоциирани молекули HF. Именно наличието на HF2

-
 

бифлуоридни аниони са отговорни за извличането на SiO2, докато H
+
 играе важна роля 

за преференциалното извличане на алуминий. Съответно при повишаване 
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концентрацията на киселината равновесието се измества в посока формиране на HF2
-
, 

съответно до преимуществено отстраняване на силициевите атоми. Докато 

разреждането на киселинните разтвори способства формирането на H
+
 отговорни за 

разтваряне и отделяне на алуминий от зеолитния скелет, което води до промяна на 

съотношението Si/Al. От всичко казано до тук става ясно, че правилния контрол на 

равновесието в разтвори на флуороводородна киселина е от съществено значение за не 

селективното извличане на Т-елементи от структурата на зеолита. Лесен начин за 

контролиране на киселинността и съответно равновесието между H
+
, HF2

-
 йоните и не 

дисоциираните молекули HF се осъществява чрез използване на буфер NH4F. При 

разтворите NH4F-HF-H2O съдържанието на NH4F освен, че спомага за по-високото 

дисоцииране на флуороводородните молекули увеличавайки концентрацията на 

водородните катиони, но и едновременно с това благоприятства формиране на по-голям 

брой HF2
-
. Като резултат от добавянето на буфер към разтворите за третиране се очаква 

формиране на образци с допълнителна порьозност и съотношение Si/Al близко до 

изходната проба. 

Фигура 11. РСА на третираните образци сравнени с изходната проба: (А) третиране с 

0,25М HF: parent – изходен, Mor_2 – 10 мин., Mor_3 - 15 мин.; (В) третиране с 0,1М HF: 

parent – изходен, Mor_2 – 5 мин., Mor_3 – 10 мин., Mor_4 – 15 мин., Mor_5 – 20 мин. 

За осъществяване на след синтезните третирания е избран образец, синтезиран с 

високо дисперсен SiO2 от система с ограничено водно съдържание (22.5 мола) в 

присъствие на 5 тегловни процента зародиши при 180
о
С и кристализационно време 18 

часа. Получените кристали с размери около 4 μm са използвани като изходен образец за 

последвалите третирания. Използва ни са две концентрации на флуороводородна 
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киселина, а имено 0.25 и 0.1 М, към които е добавен и амониевия флуорид. Начините 

на третиране на образеца са представени в Таблица 2 на експерименталната част. На 

Фиг. 11 са представени дифрактограмите на третираните образци сравнени с тази на 

изходния. На фигурата се вижда, че след този метод на третиране образците запазват 

своята структура и кристалност. 

Структурата на изходния образец и на третираните образци е изследвана и с 

помощта на 
29

Si и 
27

Al ЯМР (Фиг. 12). 
29

Si ЯМР дава информация за свързаността на 

силициевите тетраедри с други силициеви или алуминиеви тетраедри (nAl, 4-nSi), тоест 

лесно може да се получи броя на обкръжаващите го Al атоми. Въпреки силата на 
29

Si 

ЯМР, наличието на скелетни дефекти (силанолни места) усложняват анализа на 

силициевото обкръжение. Това е особено осезаемо при високо силициеви структури 

поради големия брой на Т позиции, затруднявайки интерпретацията на резултатите. 

Фигура 12. 
29

Si ЯМР на третираните образци сравнени с изходната проба: (А) 

третиране с 0,25М HF: parent – изходен, Mor_2 –10 мин., Mor_3 - 15 мин.; (В) третиране 

с 0,1М HF: parent – изходен, Mor_2 – 5 мин., Mor_3 – 10 мин., Mor_4 – 15 мин., Mor_5 – 

20 мин. 

В 
29

Si ЯМР спектъра на изследваните образци се наблюдават два сигнала между -120 

и – 100 ppm. Наличието на сигнал около -114 ppm се дължи на Si(4Si) – силициев 

тетраедър свързан с четири други силициеви тетраедъра, а наблюдавания сигнал около 

-107 ppm отговаря на силициев тетраедър свързан с три други силициеви тетраедъра и 

един алуминиев Si(1Al). Чувствителността на метода дава възможност за изчисляване с 

висока точност на съотношението Si/Al на структурата, благодарение на данните 

получени за силициевото обкръжение. При това се получава това съотношение само за 
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зеолитната структура, без да се взима под внимание алуминия, който е останал извън 

решетката на зеолита в една или друга форма. За изчисляване на съотношението Si/Al е 

използвана следната формула: 

 
Kъдето ISi(nAl) представлява интензитета на ивиците отговарящи на Si обграден с nAl и  

(n-4)Si. 

Таблица 4. Интензитетите на съответните силициеви ивици от 
29

Si ЯМР, както и 

изчислените съотношения Si/Al. 

Образец Int. Si(OAl) Int. Si(1Al) Si/Al 
Време на 

обработка 

Концентрация 

HF 

Mor_1 7.09 5.37 9.28 10 мин 0.25 M 

Mor_2 6.63 4.91 9.40 15 мин 0.25 M 

Mor_3 7.88 5.34 9.90 5 мин 0.1 M 

Mor_4 7.33 5.34 9.49 10 мин 0.1 M 

Mor_5 7.37 5.94 8.96 15 мин 0.1 M 

Mor_6 6.69 5.76 8.65 20 мин 0.1 M 

Изходен 8.45 5.93 9.70 - - 

От таблицата се вижда, че съотношението Si/Al в обработените образци варира в 

много тесни граници в сравнение с изходния образец – от 2 % до 10.8 %. Изчислявайки 

съотношенията на третираните образци и това на изходния (Таблица 4) се отчита 

тенденция на леко понижение при стойностите в системите претърпели киселинна 

атака независимо от нейната концентрация. Изключение прави образеца обработен с 

0.1 М разтвор HF за 5 мин. (най-краткото време на обработка), където се забелязва 

слабо повишение на Si/Al съотношението на Mor_3 в сравнение с изходния образец. 

Тези резултати говорят, че в първите минути на обработка с 0.1 М разтвор на HF и 

NH4F протичат слаби процеси на деалуминация, докато при по-продължителна 

обработка наблюдава лек афенитет на този разтвор към разтваряне на силициевите 

атоми на зеолитната структура. При сравнение на съотношението на изходната проба с 

това на третираните се вижда, че най-голямата разлика в съотношението Si/Al с 10.8 % 
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е при образеца третиран най-дълго време с 0.1 М разтвор на HF. Тeзи резултати 

показват, че са намерени условия на комбиниране на флуороводородна киселина и 

амониев флуорид, която извлича сравнително еднакво и двата елемента (Si и Al), 

изграждащи зеолитната структура, в контраст с други методи където се наблюдава 

драстична (почти двойна и тройна) разлика в Si/Al съотношенията между третирани и 

изходни образци. Това е много важен момент, тъй като по този начин се получава 

йерархичен материал с по-големи пори и със същата концентрация на активни 

киселинни центрове, което е от голямо значение за каталитичната активност на 

материала. 

Фигура 13. 
27

Al ЯМР на третираните образци сравнени с изходната проба: (А) 

третиране с 0,25М HF: parent – изходен, Mor_2 –10 мин., Mor_3 - 15 мин.; (В) третиране 

с 0,1М HF: parent – изходен, Mor_2 – 5 мин., Mor_3 – 10 мин., Mor_4 – 15 мин., Mor_5 – 

20 мин. 

За изследване позицията на алуминиевите атоми в структурата на морденита е 

използван 
27

Al ЯМР (Фиг. 13). На представените спектри, високо интензивният сигнал 

при 55 ppm се отнася за алуминий от решетката на зеолита. Присъствието на втори 

сигнал около 0 ppm е доказателство за наличие на извън решетъчен алуминий под 

формата на оксиди и/или хидроксилни форми. От отношението между вътрешен и 

извън решетъчен алуминий може да се предполага, че разтвора с по-високата 

концентрация на HF киселина в присъствие с NH4F проявява лек афинитет към 

решетъчните алуминиеви атоми, докато при понижаване концентрацията на 

използваната киселина се отчита преимуществено разграждане на извън решетъчните 
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алуминиеви форми, особено при образците третирани по-продължително време с 0.1 М 

киселина. 

От СЕМ анализа (Фиг. 14 - 1) на изходната проба се вижда тенденция за формиране 

на агломерати от единични и различни по размер кристали. Именно мястото на 

срастване е потенциална позиция за първоначална атака на киселината, поради 

увеличеното наличие на кристални дефекти или области с различен химичен състав. 

Логично е да се предположи, че началното разпадане на кристалите при третиране с 

различни концентрации (0.25 и 0.1 М – Фиг. 14) ще се осъществява точно в тези 

позиции. При обработка с 0.25 М разтвор на киселината за 10 мин. (Фиг. 14 - 2) се 

наблюдават не засегнати или слабо атакувани агрегати в комбинация с добре 

перфорирани кристални повърхности. Същия ефект, но по-засилен се отчита и при 

образеца третиран със същата киселинна концентрация за 15 мин. Характерно за 

процеса на разтваряне Фиг. 14 – 3 е, че централните кристални части са дълбоко 

проядени, което е от съществено значение за улесняване достъпа до активните 

центрове. Освен това голямото количество на отделени кристални части говори за по-

агресивна киселинна атака към дефектни зони, които се разтварят преимуществено. 

Въпреки агресивното третиране с флуороводородна киселина и амониев флуорид на 

образеца, то неговата кристалност е запазена (Фиг. 14 РСА Mor_2 - A). С цел 

проследяване влиянието на концентрацията, системите третирани с 0.1 М разтвор на 

HF и постоянно количество NH4F за 10, 15 и 20 мин. (Mor_4, Mor_5 и Mor_6) са 

изследвани също със сканиращ електронен микроскоп. Въпреки намалената киселинна 

концентрация се формират йерархични зеолити, проявяващи ясни тенденции свързани 

с времето на обработка. От СЕМ изображението на образеца третиран за 10 мин. с 0.1 

М HF (Фиг. 14 - 4) става ясно, че в образеца се съдържат както слабо засегнати 

кристали, така и такива на които вътрешно сраснали области са отстранени, в резултат 

на което са формирани допълнителни мезопори. Увеличавайки времето на обработка 

(Фиг. 14 - 5) се отчита отстраняване на големи участъци от кристалната повърхност, и е 

трудно да се определи морфология на кристалната фаза. Единствено от СЕМ 

изображенията на образците, третирани с 0.1 и 0.25 М киселина и еквивалентно време, 

е трудно да се каже при коя обработка кристалната фаза е по-засегната. За това съдим 

от загубата на тегло при различните третирания. Ясно се отчита по-агресивното 

действие на високо концентрирания разтвор, водещо до бързо разлагане на кристалите. 

При по-меките условия на третиране се наблюдава ефективност много близка до 0.25 М 

разтвори и едновременно с това висока степен на щадене на кристалната фаза. При 
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последвало третиране с 0.1 М разтвор за 20 мин. (Фиг. 14 – 6) не се наблюдава сериозна 

загуба в теглото на образеца, но се забелязва значително начупване на кристалите 

дължащо се на продължителния киселинен ефект, което не влияе върху кристалността 

на образеца. 

 

Фигура 14. СЕМ изображения отговарящи на: 1 - Изходен, 2 – Mor_1, 3 – Mor_2, 4 – 

Mor_4, 5 – Mor_5 и 6 – Mor_6. 

Освен за фино уточняване на кристалната структура, трансмисионната електронна 

микроскопия е използвана и за изследване кристалната морфология на получените 

продукти. ТЕМ изображенията на високо разделяне показват наличие на идеална 

кристална структура на изследваните морденитни кристали (Фиг. 15 и 16). Модела на 

електронната дифракция потвърждава морденит с пространствена група на симетрия 

Cmc21 и параметри на елементарна клетка: a = 18.131 Å, b = 20.507 Å, c = 7.522 Å и α = 

β = γ = 90
о
. При химично третиране с HF-NH4F-H2O на морденитовите образци се 

наблюдава отклонение в стойностите на междуплоскостните разстояния до 3 %, в 

сравнение с това на изходния материал, но като цяло структурата на морденита се 

запазва. Предполага се, че тези промени най-вероятно са следствие от изпарение на 

водни молекули под влияние на електронния лъч по време на ТЕМ измерванията. 

Увеличеният размер на порите в резултат на след синтезното третиране с разтвор на 

флуороводородна киселина и амониев флуорид улеснява миграцията на водни 

молекули, намиращи се в каналите на зеолита, което е и причина за промяна 

параметрите на междуплоскостните разстояния. Чувствителността на метода 
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потвърждава също така и наличието на извън решетъчния алуминий под формата на 

Al2O3, наблюдаващ се и при ЯМР анализите. 

 

Фигура 15. Светлополни TEM изображения на морденитни кристали: 1 – Изходен, 2 – 

Mor_4, 3 – Mor_5, 4 – Mor_6 и съответните области на дифракция от определена площ 

(SAED) в ориентация: Изходен [112], Mor_4 [101], Mor_5 [001] и Mor_6 [012]. 

 

 

Фигура 16. ТЕМ изображения при високо разделяне (HRTEM) на морденитни кристали 

и съответните обратни Фурие трансформации: 1 – изходен в ориентация [146] и 2 – 

Mor_5 в ориентация [788]. 
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Важни характеристики на зеолитните материали са техните адсорбционни свойства. 

Газ адсорбционните изследвания спомагат за определяне размера, обема на микро 

порите, както и специфичната повърхност на изследвания материал. Метода, физична 

адсорбция на азот (инертни молекули) предоставя функция, чрез която да се изчисли 

обема на порите. Количеството адсорбиран газ зависи от относителното парно 

налягане, и е пропорционално на общата външна и вътрешна повърхност на материала. 

Поради специфичността на нашата работа този метод е използван за проследяване 

кристалната порьозност в следствие от киселината атака. В Таблица 5 са изнесени 

получените резултати за специфична повърхност и порест размер на изходния 

материал, сравнен с тези на третираните с 0.1 М разтвор флуороводородна киселина. 

Изследваните образци формират изотерми от тип 1 характерни за порести материали. 

За разлика от изходния образец при изотермите на третираните с HF-NH4F-H2O се 

отчита повишено поглъщане на азот при високото парциално налягане, дължащо се на 

допълнително формираните пори. Получените данни при адсорбция/десорбция на азот 

са използвани за определяне специфичната повърхност и порестия размер на 

изследваните материали (Таблица 5). Третираните образци проявяват текстурни 

характеристики близки до началната проба. Специфичната повърхност на третираните 

образци е по-висока отколкото на изходния образец. Сериозна разлика се отбелязва в 

размера на порите, в зависимост от времето на киселинното третиране. Разликата в 

големината на порите на третирания морденит за 5 мин. с 0.1 М HF и тази на началната 

проба е незначителна, докато при по-продължителна киселинна атака, порьозността на 

образците расте пропорционално с времето на третиране. Съответно най-голям размер 

на порите се забелязва при Mor_6, където той е почти два пъти по-голям от този на 

изходната проба. 

Таблица 5. Изследване порьозността на изходен и третирани образци с 0.1 М HF-NH4F. 

Образец 
Концентрация 

HF 

Време на 

обработка 

Повърхност 

BET 

(m
2
/g) 

Размер на 

порите 

(nm) 

Mor_3 0.1 M 5 мин 402 0.84 

Mor_4 0.1 M 10 мин 396 0.9 

Mor_5 0.1 M 15 мин 384 1.3 

Mor_6 0.1 M 20 мин 372 1.6 

Изходен - - 372 0.86 
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Получените йерархични образци са изследвани в реакцията изомеризация на m-

ксилен където е проследена тяхната каталитична активност (Фиг. 17). Изследванията са 

проведени при атмосферно налягане, реакционна температура 200 
о
С и контактно 

време на катализатора с наситените пари на m-ксилена 0,82 h
-1

. За изходна проба (Фиг. 

30 - parent) е използван образец с размер на кристалитите около 4 μm, синтезиран от 

изходен гел: 18SiO2 : Al2О3 : 1.24K2O : 1.21Na2O : 22.5H2O с добавени 5 тегловни 

процента зародиши и синтезна температура 180 
о
С. Каталитичната активност на всички 

шест проби, третирани с разтвор от HF и NH4F, е по-висока от тази на изходния 

образец. Повишената активност се дължи на подобрения достъп до активните центрове 

при обработените образци в резултат от създадената допълнителна порьозност. Този 

резултат е логичен имайки предвид запазването на киселинните позиции в третираните 

проби, което се потвърждава и от запазването на съотношението Si/Al в третираните 

образци близко до изходния образец (Таблица 10 – Si NMR). 

 

Фигура 17. Трансформация на m-ксилен върху морденитни кристали: parent – изходен, 

Mor_1 – 0.25 М HF за 10 мин., Mor_2 – 0.25 М HF за 15 мин., Mor_3 – 0.1 М HF за 5 

мин., Mor_4 – 0.1 М HF за 10 мин., Mor_5 – 0.1 М HF за 15 мин., Mor_6 – 0.1 М HF за 20 

мин. 
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С увеличаване времето на третиране (5, 10 и 15 минути, 0.1М HF) се наблюдава 

повишаване на каталитичната активност, като най-висока активност се отчита за 

пробата третирана с 0.1М HF за 15 минути. При по-продължително третиране 20 

минути с 0.1M HF и NH4F активността се понижава. Същият ефект се проявява и при 

образците третирани с 0.25M разтвор на HF, където по-активната проба е тази 

третирана за 10 минути в сравнение с образеца получен след 15 минутна обработка. 

Този факт може да се дължи на наличие на оптимален размер на порите, при който 

трансформацията на m-ксилен да протича максимално бързо. Въпреки това е важно да 

се отбележи за тези по-дълго третирани образци (0,1 М HF 20 мин и 0.25 М HF 15 мин), 

че деактивирането на тези проби е по-слабо изразено (Фиг. 17). Причината за 

наблюдаваната зависимост е, че поради по-малкия размер на кристалите и поради 

образуваните по-големи пори ефектът на кокс формирането върху каталитичната 

активност при тези образци е по-слабо изразен. Казано с други думи, образуването на 

кокс не възпрепятства в такава голяма степен като при другите образци, достъпа на 

реагиращите молекули до активните каталитични центрове. 

2. СИНТЕЗ НА ZSM-5 

Друг представител от семейството на пентасилите, предмет на настоящата 

дисертация е зеолит ZSM-5. Той е синтезиран от изходен гел със следния състав: 

50SiO2 : xAl2О3 : 5.24N2O : 500H2O : yЗародиши (x = 1 или 0.25; y = 0 или 2 тегловни 

процента). Въпреки широкия температурен интервал в които е синтезиран ZSM-5, 

формирането му в чиста фаза от системи без органичен структуроопределящ реагент е 

значително затруднено. Основната причина е високата силициева структура на ZSM-5, 

докато липсата на ОСОР обуславя наличие на голямо алуминиево съдържание в 

началните гелове. Формирането на кристали с определени свойства и размери строго 

зависи от съотношенията Si/Al, Na2O/TO2 и Na
+
/OH

-
. Съответно леки отклонения в 

отношенията на началните реагенти и синтезните условия (температура и налягане) 

способстват за формиране на многофазни продукти с разнообразие на кристалните 

размери. Начин за да бъдат избегнати тези ограничения е добавянето на малки 

количества зародиши в началните системи. 
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Фигура 18. РСА на ZSM-5 образци получени при: А) 150 
о
С където 1 – система със 

съотношение Si/Al=25 без зародиши, 2 - система със съотношение Si/Al=25 с 2 % 

зародиши и 3 - система със съотношение Si/Al=100 с 2 % зародиши; В) 180 
о
С със 

съотношение Si/Al=25 на гела 1 – без зародиши и 2 – с 2 % зародиши. 

Методологията на синтеза на зародиши е описана в „Експериментална част“ на 

представената дисертация. Кристалността на продукта е изследвана с РДА (Фиг. 18). 

Част от синтезираните кристали са подложени на високо температурна обработка за 

премахване на органичната молекула (калциниране). Целта е проследяване ефекта на 

органичната молекула в зародишите върху кристалността и морфологията на крайния 

продукт. На Фиг. 19 са представени дифрактограмите на зародишите преди и след 

калциниране. Както става ясно независимо от приложената температурна обработка 

пробата не променя своята фаза и висока кристалност. 

Фигура 19. РСА на синтезираните зародиши: 1) не калцинирани, 2) след калциниране; 

СЕМ изображения на използваните зародиши (не калцинирани). 
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Приложените зародиши в последвалите синтези са получени в наноразмерната 

метрична система (Фиг. 19) с размери на отделните кристалити около 300 – 400 nm. 

Въпреки малкия кристален размер на СЕМ изображенията ясно си личи хомогенността 

на продукта както и характерната морфология на зеолит ZSM-5. Добавяйки количество 

от тези кристали в началния гел ще се инициализират голям брой ядра около които ще 

се осъществи кристалния растеж. Наличието на еднакви по форма и размер кристали 

(зародиши) създава предпоставка за формиране на продукт с близки свойства и 

морфология. Този метод на синтез представлява интерес от гледна точка на това, че 

чрез добавяне на малки количества зародиши получени от системи съдържащи ОСОР 

може да се получи голямо количество продукт с предварително зададени свойства от 

системи освободени от органичен темплейт. 

Проследено е влиянието на използване на зародиши при различни синтезни 

температури (150 и 180 
о
С и различно съотношение Si/Al в използваните изходни 

разтвори. На Фиг. 18 - А са представени дифрактограмите на образците, синтезирани 

при 150 
о
С, където ясно се отчита промяна във фазата в зависимост от изходния гел. 

Ако от системата без зародиши със Si/Al отношение 25 формирания продукт е 

предимно магадит, то с добавянето само на 2 тегловни процента ZSM-5 кристали, 

процеса на кристализация значително се съкращава от 120 до 10 часа и се осъществява 

формиране на желания зеолит. Понижавайки алуминиевото съдържание (0.25 и 0) в 

началните гелове, независимо от добавените зародиши, фазата преминава към смес 

магадит и ZSM-5 до формиране на плътни силикати (кварц – Таблица 3). Това 

потвърждава факта, че трудно се формират високо силициеви структури от системи без 

ОСОР. Въпреки наличието на аморфна част, ZSM-5 се формира с преимущество и от 

системата без зародиши, като това е постигнато единствено чрез повишаване 

синтезната температура с 30 
о
С (Фиг. 18 - В). Както при синтезите осъществени при по-

ниска температура, така и тук се наблюдава ясно изразен ефект дължащ се на 

допълнително добавените зеолитни кристали. Освен подобряване кристалността на 

продукта значително се отчита и намаляване времето на кристализация от 96 до 6 часа. 

Проведени са СЕМ анализи за проследяване размера и морфологията на кристалните 

образци получени при двете кристализационни температури (150 и 180 
о
С). Получените 

продукти са с характерната за ZSM-5 морфология – хексагонална призма. Единствено, 

разлика се отчита в размера на кристалите в зависимост от използваната температура и 

наличието или отсъствието на зародиши в началния гел. Характерно за кристалите, 

формирани в система с 2 % зародиши и синтезна температура 150 
о
С, е тяхната 
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еднородност по форма и размер около 1 μm (Фиг. 20 – изображения 1 и 2). При 

увеличаване на температурата се стимулира формирането на големи по размер 

кристали (Фиг. 20, изображения 3 и 4), като този ефект е намален с наличието на 

зародиши в системата. Поради това изследваните образци при 180 
о
С са подобни по 

размер с тези, получени при 150 °С (Фиг. 20 – изображения 5 и 6). Въпреки това 

продукта, формиран при високата кристализационна температура притежава по-слабо 

изразена еднородност, дължаща се на по-високата скорост на синтезния механизъм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 20. СЕМ на ZSM-5 кристали от гел със Si/Al = 25: 1 и 2 отговарят на система с 

добавени 2 % зародиши и температура на кристализация 150 
о
С; 3 и 4 отговарят на 

система без зародиши при 180 
о
С; 5 и 6 система с 2 % зародиши и кристализационна 

температура 180 
о
С. 

Разпределението на частичките по размер получено чрез метода ДРС показва същата 

зависимост както резултатите получени със СЕМ. Най-тясно разпределение е отчетено 

при кристалите използвани за зародиши, формирани с помощта на TPAOH. Средния 

частичков размер на системите с 2 % зародиши е близък до този на използваните 

зародиши, и съответна най-голям кристален размер е отчетен от изходната система 

синтезирана при 180 
о
С. Получените серии образци са изследвани и с ИЧ 

спектроскопия. Ивиците, които са характерни за формиране на зеолитна фаза 

присъстват в спектрите на разглежданите образци. В него се наблюдават всички 

необходими ивици, отговарящи на зеолитна фаза. 
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С цел проследяване влиянието на ОСОР в зародишите са осъществени две серии 

синтези от изходна система 50SiO2 : Al2О3 : 5.24N2O : 500H2O, при синтезни условия 

180 
о
С и различно кристализационо време (0, 4, 6 и 8 часа). И към двете системи са 

добавени по 2 тегловни процента (от общото силициево и алуминиево съдържание) 

зародиши, като в първата не са калцинирани, а във втората са поставени след 

премахване на съдържащата се в тях органична молекула. Характерното и при двете 

системи е формиране на високо кристален продукт още на 6-ия час, независимо от вида 

на добавените кристали (Фиг. 21). Този факт показва, че кристализациония механизъм 

единствено се влияе от прибавената кристална фаза. Присъствието на органичния 

темплейт е в толкова малко количество (3 - 4 тегловни процента от зародишите, които 

от своя страна са 2 тегловни процента в изходния синтезен гел), че не оказва влияние 

върху хода и скоростта на синтезния механизъм. От казаното до тук следва, че 

безпроблемно може да се пропусне етапът на калциниране. Следователно от една 

страна кристализационния период значително се намалява от няколко дни до броени 

часове чрез използване на този подход и едновременно с това зародишите могат да се 

използват веднага след техния синтез. Така допълнително се спестява време, енергия и 

средства за получаване на желаната фаза. 

 

Фигура 21. РСА на синтезираните образци без използване на ОСОР от системи 

съдържащи: 1) не калцинирани зародиши, 2) калцинирани зародиши. 
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IV. ИЗВОДИ 

1. Успешно е синтезиран чист морденит без използване на органичен 

структуроопределящ реагент като молният състав на изходния гел е: 18SiO2 : Al2О3 

: 1.24K2O : 1.21Na2O : хH2O (където х = 600, 280 и 22.5). Синтезът на морденит е 

оптимизиран максимално с цел подобряване на каталитичните и дифузионни 

свойства на морденитните кристали, като са използвани два подхода - намаляване 

на кристалния размер и формиране на допълнителни пори в кристалната структура 

на зеолита. 

2. За намаляване на кристалния размер са използвани следните синтезни методи: 

 Намаляване на водното съдържание (600, 280 и 22.5 мола вода) в изходния гел и 

изследване на влиянието на това намаляване върху морфологията на крайните 

продукти. 

 Използване на добавка на различно количество зародиши в синтезната система и 

изследвана зависимостта количество зародиши - кристален размер. За целта са 

проведени серии синтези без зародиши, с 1, 2 и 5 тегловни процента. 

 Проследено е влиянието на силициевия източник върху крайния продукт. 

 Осъществяване на синтез при две различни температури на кристализация –  

160 
о
С и 180 

о
С. 

От всички използвани синтезни системи се получава чиста морденитна фаза, с 

изключение на синтезите, проведени с високо дисперсен SiO2 от гел съдържащ 600 

мола вода, където продуктите са смес от две фази. Получаване на чист морденит е 

отчетено в системите със същото водно съдържание, но като източник на силиций е 

използван 40 % колоиден разтвор на SiO2. При синтезите с намалено количество вода 

не се наблюдава съществена разлика в морфологията и кристалния размер, 

предизвикана от различните силициеви източници. 

3. С комбинацията от по-висока температура на кристализация, намалено водно 

съдържание и увеличаване количеството зародиши за пръв път без използване на 

ОСОР е постигнат размер на кристалите на морденит от 4 μm. Получава се стерично 

запречване (по-голям брой зародиши в по-малък обем) в синтезната среда, което не 

позволява формиране на големи кристали. Получените образци с големина на 

частиците от 40 и 4 μm са тествани в реакция на трансформация на m-ксилен и е 
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установен положителен ефект на намаления кристален размер в каталитичната 

активност на образците. 

4. За пръв път са проведени след синтезни третирания със смес от NH4F и HF върху 

зеолит морденит с цел улесняване достъпа до активните центрове. Проведени са 

опити с различна продължителност на третиране с различна концентрация на HF 

киселина (0.25 M и 0.1 M), които позволяват да бъде оптимизиран процеса на 

третиране. Доказано е, че формирания HF2
-
 не проявява селективност към един от 

двата скелетни елементи (Si или Al). Комбинацията запазено съотношение Si/Al, 

висока кристалност на продукта и улеснен достъп до активните центрове, 

способстват за значително повишаване каталитичната активност на зеолита в 

реакция на трансформация на m-ксилен. 

5. Успешно е синтезиран от система без органична молекула зеолит ZSM-5, друг 

представител на пентасилите. Формирана е чиста зеолитна фаза от изходен гел: 

50SiO2 : Al2О3 : 5.24N2O : 500H2O при 150 
о
С и 180 

о
С след добавяне на 2 % 

зародиши. Ефектът от добавянето на зародиши е отчетлив. Постига се значително 

съкращаване времето на кристализация и редуциране на кристалния размер от 

около 50 μm до около 1 μm. Важен момент е и насочване на кристализациония 

механизъм към формиране на ZSM-5 от система, която без използване на зародиши 

не дава зеолитна фаза, чрез добавяне на малки количества кристален продукт. 

Доказано е, че независимо под каква форма (калцинирани или не калцинирани) са 

използваните зародиши, те променят скоростта и хода на кристализациония процес 

по един и същи начин. 
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SUMMARY 

1. Successfully is synthesized pure zeolite mordenite without organic structure directing 

agent in the initial gel: 18SiO2 : Al2O3 : 1.24K2O : 1.21Na2O : xH2O (where x=600, 

280 and 22.5 mоlеs). The synthesis of mordenite is optimized in order to improve the 

catalytic properties of the obtained materials. For this purpose, two approaches are used - 

reducing the crystal size and formation of additional pores in the crystal structure of the 

zeolite. 

2. To reduce the crystal size are used different kind of synthesis methods: 

 Reducing of water content (600, 280 and 22.5 mоlеs water) in the initial gel and its 

influence on the final product morphology. 

 Adding of different amounts of seeds in the synthesis system and investigation of the 

relationship amount of seed - crystal size. For this aim series of synthesis are carried 

without and whit 1, 2 and 5 weight percent seeds. 

 It was traced influence of silicon source on the final product. 

 The syntheses are conducted at two crystallization temperatures – 160 
o
C and 180 

o
C. 

The syntheses clearly show forming of mordenite phase from almost all systems. Only 

systems with initial gels composed by high dispersed SiO2 and 600 moles water content form 

two phases. Pure mordenite phase is prepared from gel with the same water content but 

different silica source (40 % colloidal solution). In the syntheses with reduced amount of 

water there was no significant difference in morphology and crystal size caused by various 

sources of silicа..  

3. For the first time mordenite crystals with size of 4 μm are synthesized without using of 

OSDA by using of combination of a higher crystallization temperature, reduced water 

content and increasing the quantity of seed.. There is steric obstruction (a greater number 

of nuclei in a smaller volume) in the synthetic medium, which prevents the formation of 

large crystals. The obtained samples with a particle size of 40 μm and 4 μm were tested in 

a reaction of m-xylene transformation. The catalytic activity of crystals with reduced size 

is much higher than this of zeolite with large particle size.  
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4. Mordenite type materials are treated with mixture of NH4F and HF. The goal is to create 

an additional pore system for easier access to active zeolite active centers and to improve 

the diffusion through zeolite samples. Experiments with different treatment time and 

various concentration of HF acid (0.25 M and 0.1 M) are carried out. It is demonstrated 

that there is no preference to one of the frame elements (Si or Al) of the formed HF2
-
. All 

treated samples show higher catalytic activity in the reaction of m-xylene transformation 

than the parent sample. The combination preserved ratio Si/Al, high crystallinity of the 

product and easier access to active centers contributes to a significant increase of catalytic 

activity of the samples in the reaction of m-xylene transformation. 

5. Another important zeolite material of pentasil family is ZSM-5. The pure ZSM-5 phase is 

successfully synthesized from OSDA-free system. The initial gel used for this purpose is: 

50SiO2 : Al2О3 : 5.24N2O : 500H2O after adding 2 % seeds and synthesis is carried out at 

two different crystallization temperatures 150 
o
C and 180 

o
C. The adding of seeds to the 

initial  gel clearly shows positive effect -.reducing of the crystallization time and 

decreasing of crystal size of products from 50 μm to around 1 μm. Another important 

point of adding seeds is orientation of crystallization process to form crystals ZSM-5 by a 

system that does not give a zeolite phase. It is proved that seeds change the rate and 

course of crystallization mechanism no matter what kind of seeds are used (calcined or not 

calcined). 
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