
 Ulf Nordgren

                  Syntes och karakterisering 
                   av katalytiska zeolitfilmer 
                  på inerta packningsmaterial

 
 
 
 
 
 

  

2000:154

EXAMENSARBETE

Civilingenjörsprogrammet

 

 

Institutionen för Kemi och metallurgi
Avdelningen för Kemisk teknologi

2000:154 • ISSN: 1402-1617 • ISRN: LTU-EX--00/154--SE



II

Abstract
This project aims to study if it is possible to synthesise a catalytic zeolite coating on inert
packing material. Such a catalyst would be beneficial in terms of selectivity and activity.
The tested packing material are spheres with diameters of 6 mm and porous bodies with
porosity of 85%. Both these materials contain mainly Al2O3. The zeolites that has been
used are ZSM-5 and Silicalite-1. The method used to synthesise the coating is “the Seed
Film Method”; the method has been modified to suite the packing materials.

The samples have been characterized by scanning electron microscopy, x-ray diffraction,
gas adsorption, thermal analysis and dynamic light scattering.

The results show that it is possible to synthesise catalytic zeolite coatings on inert
packing material by using a modified version of “the Seed Film Method”. Continuous
ZSM-5 films with a thickness of about 500 nm were formed on both types of support.

Sammanfattning
Detta projektet syftar till att studera om syntes av katalytisk zeolitfilm på inerta
packningsmaterial är möjlig. De packningsmaterial som har studerats sfärer med
diametern 6 mm och porösa kroppar, båda dessa packningsmaterial innehåller
huvudsakligen Al2O3. De zeoliter som har använts är ZSM-5 och Silkalit-1. Den metod
som används för syntes av zeolitfilmen är ”the Seed Film Method”, för att kunna använda
metoden har vissa modifieringar av den skett.

Proven har karakteriserats med svepelektronmikroskopi, gasadsorption,
röntgendiffraktion, dynamisk ljusspridning och termisk analys.

Resultaten visar att syntes av zeolitfilm med en modifierad verision av ”the Seed Film
Method” på packningsmaterialen fungerar. Det blidas kontinuerliga ZSM-5 filmer som
har en tjocklek omkring 500 nm på båda materialen.
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1. Inledning
En katalysator är ett ämne som deltar och sänker aktiveringsenergin för en reaktion utan
att förbrukas. Detta gör att det bland annat finns energi-, tidsmässiga och ekonomiska
fördelar med att använda katalysatorer för att genomföra kemiska reaktioner.

I processindustrin är katalysatorer vitala i själva tillverkningsprocessen men även för att
begränsa utsläpp. Reaktionshastigheten är dels beroende av den aktivitet katalysatorn har
för den givna reaktionen men även av katalysatorns specifika yta, det vill säga antalet
aktiva säten som katalysatorn kan tillhandahålla. Ofta används helt katalytiska partiklar i
industrin för att katalysera en reaktion. Användning av helt katalytiska partiklar har dock
vissa begränsningar, en stor del av den katalytiska effekten utnyttjas inte då många av de
potentiella reaktionssätena inte kan komma i kontakt med reaktanterna. Detta problemet
har inte katalytiska zeolitfilmer.

Användning av katalytiska zeoliter har också selektivitetsfördelar. Selektiviteten kommer
av att zeoliter och zeolitfilmer har väl definierade porer. Detta förklaras genom att vissa
oönskade reaktioner inte kan ske på grund av utrymmes brist. Det finns tre olika typer av
selektivitet, reaktant-, intermediär- och produktselektivitet [6]. Dessa förklaras närmare
nedan:

1. Reaktantselektivitet. Innebär att vissa av reaktanterna på grund av sin storlek inte kan
komma i kontakt med de katalytiskt aktiva sätena för att porerna i den aktuella
zeoliten är för små.

2. Intermediärselektivitet. Ett intermediär är en mellan produkt i ett reaktionsförlopp.
Selektiviteten består i att reaktionen fortlöper via intermediärer men vissa av dessa
kan inte bildas på grund av utrymmesbrist i och med det så styrs reaktionen till att
endast vissa produkter kan bildas.

3. Produktselektivitet. Innebär att vissa tänkbara produkter inte kan bildas då de inte får
plats i porerna och där med styrs selektiviteten.

En annan fördel med zeoliter är att de är termiskt stabila. Katalysatorn kan därmed
regenereras från koks och liknande föreningar som har en förmåga att sätta igen zeolitens
porer, detta sker genom att föreningarna bränns bort. Detta tordes dock kunna leda till
sintringsproblem men det gör det inte då de katalytiskt aktiva metalljonerna är inbundna i
zeolitstrukturen.

Speciellt fördelaktigt skulle det vara med en tunn katalytiskt aktiv zeolitfilm. En metod
för att kunna tillverka tunna zeolitfilmer (<1 µm) är ”the Seed Film Method” [1], denna
metod är utvecklad vid avdelningen för kemisk teknologi vid Luleå tekniska universitet.
En tunn katalytisk zeolitfilm tillverkad med denna metoden har inte samma
masstransportbegränsningar som en tjock film tillverkad på konventionellt sätt.
Ytterligare en fördel är att temperaturgradienterna i reaktionsblandningen blir mindre och
lättare att kontrollera.
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Ett annat alternativ skulle vara att tillverka tjockare zeolitfilmer (~5-10 µm) med hjälp av
en slurry, men i detta fall kommer andra fördelar med att använda ”the Seed Film
Method” fram. Efter syntes med ”the Seed Film Method” kalcineras provet, kalcineringen
innebär att zeolitfilmen blir helt fri från mallmolekyler och diffusionsvägarna i filmen blir
både korta och obehindrade. I de tjockare mer kompakta zeolitfilmerna finns däremot
bindemedlen kvar, detta leder till att diffusionen av både produkter och reaktanter
begränsas och reaktionshastigheten blir således lägre. Eftersom de tunna filmerna har
kortare diffusionsvägar blir de även mer selektiva med avseende på antingen reaktanter,
intermediär eller produkter. Ovanstående nämda fördelar gör det intressant att studera om
det går att syntetisera en katalytiskt aktiv zeolitfilm på inerta packningsmaterial med ”the
Seed Film Method”. För att undersöka detta så har syntetisering av zeolitfilm med denna
metod genomförts på två olika inerta packningsmaterial, sfärer med en diameter på 6 mm
som har handelsnamnet Duranit Inert-Balls och en porös kropp med handelsnamnet
Kerapor 1000. Båda dessa packningsmaterial består huvudsakligen av Al2O3 och är
således inerta.

2. Zeolit

2.1 Zeolit i pulverform
Zeolit är en benämning på kristallina aluminiumsilikater [4]. Zeoliten byggs upp till ett
tredimensionellt nätverk bestående av aluminium-, kisel- och syreatomer. Detta nätverk
ger upphov till en uppsättning av kanaler och hålrum som för varje zeolit har en bestämd
geometri. Kisel/aluminium (Si/Al) förhållandet har stor betydelse för zeolitens
egenskaper. Det finns både naturliga och syntetiska zeoliter. Naturliga förekommer oftast
i vulkaniska bergarter medan syntetiska zeolitkristaller framställs ur basiska
vattenlösningar vid måttliga tryck och temperaturer. Den kemiska sammansättningen för
zeolit fås av följande formel (1):

[ ] OwHOSiAlM y)(xyx
n

nx 22/ ⋅+
+ (1)

M = Motjon (vanligen Na+, K+ eller Ca2+).

Zeoliter kännetecknas av att de innehåller löst bundna vattenmolekyler som befinner sig i
zeoliternas kanaler och hålrum. Vattenmolekylerna bidrar därför inte till
kristallstrukturens uppbyggnad och kan således bytas ut eller avlägsnas utan att
strukturen kollapsar. Det är detta som är grunden till zeoliters förmåga att absorbera
vatten eller andra ämnen. Hur bra en zeolit är på att absorbera en given molekyl beror på
storleken på zeolitens kanaler, dessa ligger vanligen i intervallet 0.3-1.3 nm. Detta
fenomen kallas molekylsiktning och utnyttjas bland annat för torkning, rening och
separation av gaser i industriella processer. Den tekniskt och ekonomiskt vanligaste
användningen av zeoliter är däremot som katalysatorer, främst inom petroleumindustrin. I
mer än 98% av den olja som produceras i världen (1998) används zeoliter för krackning
av råoljan.
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Om zeoliter med en given struktur eftersträvas vid syntes ur basiska vattenlösningar
måste mallmolekyler tillsättas lösningen. Efter syntes finns mallmolekylerna kvar i
zeolitens porer, detta gör att reaktanter med mera blockeras från att diffundera in i till de
katalytiskt aktiva sätena. För att sätena ska friläggas måste zeoliten kalcineras.
Kalcinering innebär att mallmolekylerna förbränns genom att zeoliten värms till relativt
höga temperaturer (ca 500-600°C [2]) under kontrollerade former. Efter kalcineringen har
zeoliten erhållit sin mikroporösa struktur.

I zeolitstrukturen binds positiva joner med elektrostatiska krafter, vilket gör att jonerna
både är lättrörliga och utbytbara. Detta ger upphov till en av zeoliters karakteristiska
egenskaper nämligen att de är goda jonbytare. Jonbyte sker genom att motjonen i
zeolitstrukturen (se formel 1) byts ut. Denna egenskap har gjort att zeoliter används som
jonbytare i framförallt renande processer så som i tvättmedel och vattenrening.
Jonbytesegenskaperna gör även att det går att jonbyta in en specifik metalljon i strukturen
beroende på vilken katalytisk effekt som eftersöks.

2.2 Zeolitfilmer
Det finns ett flertal olika metoder för syntets av zeolitfilm. Här nedan kommer
huvudprincipen för tre vanligare att redovisas [2]:

1. ”Slurry coating” eller ”wash-coating”. I denna metod blandas zeolitkristaller med en
slurry som innehåller bindemedel bestående av aluminium, zink, kisel, titan eller
kisel-aluminium. Slurryn sprids över bärarmaterialet och torkas. Provet kalcineras
sedan för att det ska bildas bindningar mellan bärarmaterialet och zeolitkristallerna.
Denna metod ger beläggningar som har låg kontinuitet och begränsad tillgänglighet
eftersom zeolitkristallerna delvis täcks av det makroporösa överdraget.

2. ”Dry gel conversion”. Här förs en gel som innehåller aluminium-silikat, vatten och
mallmolekyler i kontakt med bärarmaterialet. Zeolitfilmen bildas sedan genom att het
ånga (105-150°C) förs i kontakt med gelen. Denna metoden ger oftast en mycket
kompakt film.

3. ”In situ coating”. Med denna metod så växer zeolitfilmen direkt i kontakt med
bärarmaterialet och en film som är fäst på bärarmaterialet bildas direkt. Denna syntes
kan ske med hjälp av en klar lösning eller gel. Om zeolit av MFI typ ska tillverkas
kan processen styras genom att kontrollera innehållet i synteslösningen. På detta sätt
går det att tillverka kontinuerliga filmer som kan optimeras beroende på
användningsområde t.ex. till membran eller för katalytiska tillämpningar.

2.3 Zeolit och bärarmaterial som använts i detta projektet
Som tidigare nämnts så kan det vara intressant att ta reda på om det finns inerta
packningsmaterial som lämpar sig som bärarmaterial vid syntes av zeolitfilm. I detta
examensarbete studeras syntes av zeolitfilmer på två olika typer av packningsmaterial.
Dessa är sfärer av duranit (se figur 1a) samt en porös kropp, Kerapor 1000 (se figur 1b).
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Figur 1a: Sfärer av duranit Figur 1b: Porös kropp, Kerapor 1000

Båda dessa packningsmaterial består huvudsakligen av alminiumoxid, Al2O3 och
materialen är således inerta. Sfärerna är mikroporösa och de flesta porerna är omkring 4
nm. Av figur 2a syns det även att sfärens yta inte är slät utan relativt ojämn. Den porösa
kroppen är däremot makroporös med en porisitet på 85% och huvudporerna som bygger
upp kroppens struktur omkring 0.5-1 mm. Av figur 2b syns det att de porösa kropparna
även har mindre porer, < 20 µm, vilket förklarar kropparnas höga porositet.

5 µm

a

20 µm

b

Figur 2a: Ytan av en sfär utan film. Figur 2a: Ytan av en poröskropp utan film.

De zeoliter som studeras i detta projektet är Silikalit-1 och ZSM-5. Dessa två zeoliter har
MFI-struktur (se figur 3) och en specifik yta på omkring 450-550 m2/g. Det som skiljer
dem åt är att ZSM-5 innerhåller en del aluminium medan silikalit-1 endast består av kisel
och syre. Eftersom packningsmaterialet innehåller aluminium kommer det senare att vara
intressant att studera om denna lakar ur och påverkar aluminium innehållet i zeolitfilmen.
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Figur 3:Schematisk bild över MFI-strukturen [3].

3. Analysmetoder
För att kunna karakterisera en zeolitfilm krävs diverse analyser. De analyser som har
använts i detta projektet beskrivs nedan. Hur analysresultaten utnyttjas för att
karakterisera filmerna diskuteras också.

3.1 Svepelektronmikroskop
Med svepelektronmikroskopi (SEM) går det att fastställa en hel del av zeolitfilmens
egenskaper som filmtjocklek, sammansättning och morfologi [13]. I detta arbete har ett
SEM av typen Philips XL 30 använts. Principen för ett SEM är följande (se figur 4): En
elektronkanon alstrar elektroner som sedan accelereras ner mot provet med hjälp av den
potentialskillnad som föreligger. När elektronstrålen sveper över provet (därav namnet)
uppkommer bl.a. sekundära bakåtspridda elektroner som lämnar provet. Dessa elektroner
detekteras av en detektor och med hjälp av de signaler som uppstår alstras en bild. En del
av de elektroner som träffar provet slår även ut elektroner från innersta skalet hos de
ämnen provet består av. Detta leder till att en elektron från ett skal utanför ramlar ner till
den vakanta platsen. Vid denna process avgår röntgenstrålning. Energin hos denna
strålning kan mätas med ett EDS-instrument (energi-dispersiv-spektrometer). I detta
arbetet har ett EDS-instrument med en germaniumkristall använts. Resultatet blir ett
spektrum med toppar som motsvarar specifika grundämnen. Av topphöjderna fås
information om provets sammansättning.
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Figur 4: Ett svepelektronmikroskopsuppbyggnad.

För att kunna ta bra SEM-bilder av ett prov är det viktigt att provet är rent och tort. Om
det är förorenat med t.ex. vis vatten eller fett sprider sig detta i mikroskopet och det går
inte att ta skarpa bilder. För att provet och stubben, som är en slags provhållare,  ska vara
riktigt rena tvättas de i aceton eller liknande rengöringsmedel. Därefter samanfogas prov
och stubbe med hjälp av kollim. När provet väl är tvättat måste det hanteras aktsamt för
att det inte ska bli förorenat och därigenom kunna förorena mikroskopet under analysen.
Innan provet utvärderas i SEM så måste det också göras ledande, om provet inte är
ledande blir bilderna suddiga.

3.2 Gasadsorption
Alla fasta material kan absorbera en viss mängd gas vid jämvikt. Den mängd gas som
adsorberas ger ett värde på det fasta materialets effektiva yta. Hur mängden adsorberad
gas på materialet varierar med gasens temperatur och tryck är känd som
adsorptionsisotermen. Adsorption kan ske på två olika sätt, kemisk och fysikalisk [7]:

• Kemisorption innebär att en reaktion sker på ytan, denna reaktion kan vara spontan
eller kan kräva aktiveringsenergi. Kemisorption är oftast en långsam process och kan
endast ske i monolager. Kemisorption är oftast irreversibel.

• Fysikalisk adsorption beror av van der Waalskrafter. Adsorption av gaser innebär en
minskning i fri energi och denna process är således exoterm. Fysikalisk adsorption är
en reversibel process och både mono- och multilager adsorption förekommer.
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För att kunna göra mätningar på hur mycket gas ett prov kan adsorbera måste provet först
avgasas [12]. Detta sker genom att provet evakueras samtidigt som det värms, den ökade
temperaturen gör att provet evakueras lättare i och med att adsorptionen minskar med
ökande temperatur. Vilken temperatur provet värms till beror på dess egenskaper.
Principen för hur ett instrument för mätning av gasadsorptionen är uppbyggt visas i figur
5 nedan, i figuren har även förklarande beteckningar införts. Till sidokärlet, V1, doseras
en känd mängd heliumgas. Efter evakuering av prov och provbehållaren, V2, öppnas
ventilen och med hjälp av det tryck som blir kan tomrumsvolymen beräknas. Denna
mätning görs med heliumgas eftersom den inte adsorberas. Som analysgas, för att göra
själva adsorptionsmätningen, används sedan kväv- eller kryptongas. När mätningen av
adsorptionen sker fylls analysgas till sidokärlet som då får ett högre tryck än provkärlet.
När sedan gasen från detta kärl tillåts fylla provbehållaren registreras ett tryckfall. Det
nya trycket som erhålls i systemet (provbehållaren + sidokärl) blir lägre än vad som kan
förväntas beroende på att en del av analysgasen adsorberas av provet. Mätningen av
adsorptionen sker genom att variera trycket så att P1≠P2. Ur allmänna gaslagen kan
adsorptionsvolymen beräknas ut för varje mätpunkt.

Figur 5: Princip för gasadsorptionsinstrument.

Beräkning av provets area kan sedan ske med hjälp av två olika adsorptionsisotermer,
BET- och Langmuir-isoterm. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa är att i BET-
isotermen antas adsorptionen kunna ske i multilager medan Langmuir-isotermen bygger
på att endast monolager adsorption sker [7]. I praktiken innebär detta att Langmuir-
isotermen ger en större yta än BET-isotermen. För att utföra gasadsorptionsmätningarna
så har ett Micromeritics ASAP 2010 instrument använts.

3.2.1 Beräkning av filmtjockleken med hjälp av gasadsorption
Med gasadsorption kan en medeltjocklek på den zeolitfilm som täcker substraten
beräknas. Detta sker genom att först mäta ytan före syntes och sedan mäta ytan efter
syntes. Dessa ytor mäts enligt Langmuir-ekvationen vilken anses vara mer lämpad vid
ytmätning av zeoliter. Genom att zelitens specifika yta och densitet är kända så går det att
beräkna volymen av zeoliten på provet. Detta sker genom att mäta ytan av zeoliten på
prov med film och räkna om det till volymen zeolit. Delas sedan denna volym med ytan
av provet före syntes så erhålls filmtjockleken. Detta ger formel 2 nedan för beräkning av
filmtjockleken.
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SZZ

Z

AS

A
t

⋅⋅
=

ρ
(2)

t = filmtjockleken [m]
AZ = kalcinerade zeolitens area [m2]
SZ = zeolitens specifika yta enligt Lagnmuir = 553 m2/g
ρZ =  zeolitens densitet = 1760 kg/m3

AS = substrates area [m2]

Zeolitens specifika yta och densitet är konstanter, värden på substratets area och zeolitens
area fås från gasadsorptionsmätningar.

3.3 Röntgendiffraktion
Vid analys med röntgendiffraktion bestäms huvudsakligen om ett material är kristallint,
amorft eller en blandning [13]. Genom att jämföra erhållet difraktogram med
difraktogram samlade i en databas går det att bestämma vilket det kristallina materialet
är. Analys sker genom att provet bestrålas med röntgenstrålning av känd våglängd vid
olika infallsvinklar. Med hjälp av Bragg´s lag går det också att bestämma avstånd mellan
atomplan i provet.

Röntgendiffraktometern består av ett röntgenrör, spalter, detektor och monokromator
eller filter (se figur 6). En elektronstråle alstras då en spänning sätts mellan ett filament
och en kopparanod. Elektroner från filamentet krockar med kopparatomernas elektroner
som då slås ut från atomens elektronskal och en vakant plats uppstår. Den vakanta platsen
fylls med en elektron från ett uteliggande skal varvid röntgenstrålning emitteras.
Våglängden på den bildade röntgenstrålningen beror av vilket elektronskal elektronen
som fyller den vakanta platsen kommer. Monokromatorn eller filtret avskiljer oönskad
strålning. Spalternas uppgift är att förhålla sig så att samma del av provet analyseras hela
tiden trots att detektor och provhållare rör sig för att variera infallsvinkeln på
röntgenstrålningen. På detta sätt fungerar Simens D5000 som är det instrument som
använts för att göra analyserna i  detta arbete. Det finns även instrument där provhållaren
är fast och där förutom detektor även röntgenröret är rörligt för att få samma
analysförhållanden.
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Figur 6: Princip över XRD-instrument.

3.4 Dynamisk ljusspridning
Med dynamisk ljusspridningsanalys (DLS) mäts partikelstorleken på partiklar i en
lösning. Detta sker genom att lösningen som ska analyseras bestrålas med laser och
partiklarna i lösningen sprider ljuset [2]. Detektorn mäter sedan ljusspridningen från
partiklarna i en rät vinkel mot laserstrålen. Eftersom partiklarna inte är fixerade utan fritt
rörliga i lösningen gör det att deras slumpmässiga rörelse medför variationer i det spridda
ljusets intensitet. Från dessa variationer går det att beräkna partiklarnas
diffusionskoefficienter. Om viskositeten är känd går det att beräkna den hydrodynamiska
partikelstorleksfördelningen under antagandet att partiklarna är sfäriska. Intensiteten av
det detekterade ljuset är proportionellt mot partikeldiametern upphöjt till sex vilket gör att
DLS analyser är mycket känsliga för att partiklarna ska aggregera till varandra och
därmed ge missvisande värden. För att utföra DLS analyser har ett Brookhaven
Instruments ZetaPlus instrument använts.

3.5 Termisk analys
Principen för termisk analys (TG) är att ett prov placeras på en mycket känslig våg [5].
Provet tillförs en viss mängd värme, provets vikt och temperatur mäts sedan
kontinuerligt. Den mängd värme som ska tillföras bestämms genom
temperaturprogrammering. Temperatur och viktsvariationerna presenteras sedan
tillsammans. Ur grafens form går det att avgöra om en exoterm eller enoterm reaktion har
skett. Med den vetskapen samt med kunskaper om provets sammansättning går det sedan
att beräkna vilka de specifika reaktionerna är. I detta arbete har termisk analys skett med
ett instrument av typen Netzsch STA 409 C.

4. Experimentellt arbete

4.1 ”The Seed Film Method” allmän metod
”The Seed Film Method” är utvecklad på avdelningen för kemisk teknologi vid Luleå
tekniska universitet [1]. Detta är en metod som har utvecklats för att kunna tillverka
membran för separation. Detta sker genom syntes av tunna zeolitflimer på flata inerta
ytor. Metoden består i princip av tre huvudsteg. Dessa är modifiering av substratets yta,
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adsorption av groddkristaller och syntes av zeolitfilmen. För att kunna genomföra dessa
tre huvudsteg måste först ett antal lösningar beredas.

4.1.1 Beredning av polymer-, grodd- och synteslösning
Polymerlösningen är en vattenlösning med 0.4 vikts-% Redifloc 4150 justerad till pH 8
med ammoniak. Detta erhålls genom att till 3.14 g Redifloc 4150 tillsätta vatten och
ammoniak tills lösningen väger 400 g och har pH 8. Lösningen går därefter att använda
direkt.

Groddlösningen bereds genom att 113 g tetraetylortosilikat och 200 g 1 M tetrapropyl-
amoniumhydroxid blandas i en 500 ml polypropenflaska. Där efter får detta hydrolyseras
på ett skakbord i cirka 1 vecka. Därefter placeras lösningen i värmeskåp, 60°C, i minst 2
veckor för att kristallisation ska ske. De bildade kristallerna avskiljs nu ur lösningen
genom centrifugering. Kristallerna tvättas genom att de får återdispergera i 0.1 M
ammoniaklösning därefter centrifugeras lösningen igen, denna procedur upprepas tre
gånger för att kristallerna ska bli ordentligt renade. Tillsist spädes lösningen med
destillerat vatten och ammoniak så att den får en torrhalt på 1% och pH 10. Nu är
groddlösningen klar att använda.

Synteslösningen ska ha ett Si/Al-förhållande på 50 och bereds genom att 10 g
tetraetylortosilikat, 5.88 g 1 M tetrapropylamoniumhydroxid, 0.1964 g aluminium-
isopropoxid och 47.2 g destillerat vatten blandas. Lösningen får sedan hydrolysera på ett
skakbord tills den klarnar (minst 24 h). Nu är synteslösningen klar att använda.

4.1.2 Utförande allmän metod
Förutom de tre huvudstegen, modifiering av substratets yta, adsorption av groddkristaller
och syntetisering av zeolitfilmen ingår även tvätt av substraten före och efter syntes.
Laborativa arbetet för den allmänna metoden går till på följande sätt:

1. Tvätta substratet flertalet gånger i aceton under fem minuter.
– För att inga föroreningar som kan störa syntesen ska finnas kvar.

2. Skölj substratet med polymerlösning.
– För att skölja bort kvarvarande aceton.

3. Förvara substratet i polymerlösning i tio minuter.
– För att ytan på substratet ska få en positiv laddning och där igenom adsorbera

groddarna lättare.

4. Tvätta substratet i 0.1 M NH3 lösning fyra gånger.
– För att skölja bort kvarvarande polymer.

5. Förvara substratet i silikalit-1 groddlösning i tio minuter.
– För att groddarna ska adsorberas på ytan. Det är utifrån groddarna filmen sedan

växer.
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6. Tvätta substratet i 0.1 M NH3 lösning fyra gånger.
– För att skölja bort kvarvarande groddlösning.

7. Placera substratet i synteslösningen med givet Si/Al-förhållande och låt det
syntetisera i ett tempererat oljebad en längre tid (dygn).
– Det är nu själva filmen bildas genom att groddarna växer till.

8. Tvätta substratet i 0.1 M NH3 tills det sediment som finns på substratet har försvunnit
(dygn).
– Om sediment och lösa kristaller inte tvättas bort kommer det att leda till oönskade

egenskaper hos katalysatorn.

9. Torka provet.
– För att kunna karakterisera filmen med hjälp av diverse olika metoder.

4.2 Modifieringar av metoden
Eftersom metoden är utvecklad för att passa tillverkningen av zeolitmembran vissa
korrigeringar göras för att metoderna ska passa för att syntetisera zeolitfilm på sfärerna
och de porösa kropparna.

4.2.1 Sfärerna
Syntes av zeolitfilm på sfärerna skedde till en början styckesvis. Denna process
fungerade bra men för att mer efterlikna en eventuell industriprocess samt att ha
möjlighet att kunna skala upp proceduren genomfördes försök i en specialtillverkad
glasbehållare. Denna var utformad som en cylinder med en kran i botten så att sfärerna
kunde vara i samma behållare under hela syntesförloppet. Behållaren behandlades
varsamt under processen så att sfärerna hela tiden behöll sin orientering i behållaren.

4.2.2 Porösa kroppen
För att metoden ska passa de porösa kropparna har följande modifieringar skett; När
vätska påförs de porösa kropparna så sänks även trycket, detta för att luften som finns
inne i kropparna ska ersättas med vätska. Trycksänkningen sker genom att provhållaren
med den porösa kroppen placeras i en tryckkammare. Processerna där det gäller att byta
vätska inne i den porösa kroppen anses vara diffusionsstyrda. Diffusion är en långsam
process vilket gör att steg 3-6 i metoden ovan tar betydligt längre tid. Tvättproceduren
antas också vara diffusionsstyrd, vilket leder till att en betydligt längre tvättid krävs för
att erhålla god tvättning. Eftersom tvättningen är diffusionsstyrd så byts tvättvätskan (0,1
M NH3) ett flertal gånger för att öka diffusionshastigheten. En typisk tvättprocedur tar
mellan 3-6 dygn och vätskan byts 6-15 gånger.

4.2.3 Utförda försök
Två försök har genomförts, ett á två batcher på sfärerna och ett á två batcher på de porösa
kropparna. Försöken som utfördes var så kallade tvåstegsförsök på 3+3 dygn. Detta
innebär att substraten först behandlads i en synteslösning med ett Si/Al-förhållande på 50
i 3 dygn då avbryts syntesen för byte av synteslösning och därefter fortsätter syntesen i 3
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dygn till med samma givna förutsättningar. Detta för att partiklarna som sedimenterar
från lösningen ska vara mindre och där med lättare att tvätta bort. För att göra
tvättproceduren ännu mer effektiv sker en del av tvättningen i ultraljudsbad.

4.3 Dynamisk ljusspridning
När synteslösningen byts samt när syntesen är färdig så tas de använda lösningarna om
hand för att det senare ska gå att genomföra DLS-analyser på dessa. Eftersom
zeolitkristallerna som bildats sedimenterar så krävs det att lösningen återdispergeras
innan DLS-analys genomförs för att erhålla tillförlitliga värden.

4.4 Kalcinering
Kalcineringsprocessenen som används är följande; substraten med zeolitfilm värms till
550°C på fem timmar, vid denna temperatur hålls sedan substraten under sex timmar för
att slutligen kylas till 20°C på fem timmar. Detta åskådliggörs tydligare i figur 7 nedan.
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Figur 7: Kalcineringsprocess.

4.5 Jonbyte
I detta fall sker vad som skulle gå att kalla ett påtvingat jonbyte, det genomförs för att
kunna utföra TG-analyser. Zeolitfilmen jonbyts så att NH4-ZSM-5 erhålls. Jonbytet sker
genom att kropparna med zeolitfilm förvaras i 1 M NH4NO3 i 24 timmar därefter tvättas
de noga i destillerat vatten för att slutligen torkas i torkskåp, ca. 60°C, under 24 timmar.
Denna procedur upprepas tre gånger för att zeolitfilmen ska vara ordentligt jonbytt.
Jonbytet leder till att en NH4-molekyl binds till varje aluminiumatom i zeolitfilmen enligt
formlen i figur 8 nedan.
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Figur 8: Jonbytnings formel

4.6 Provförberedelse för SEM
Substraten gjuts in i LR White plast detta sker genom att substraten placeras i en liten
plastkopp, LR White harts påförs och till det tillsätts en härdare vilket leder till att hartset
polymeriseras och stelnar. Ingjutningen syftar till att möjliggöra slipning av provet.
Slipningen sker med hjälp av en Knuth-Rotor 2 som är en slipmaskin med roterande
diskar som sandpapper placeras på. Slipningen görs för att få fram ett tvärsnitt av
zeolitfilmen som sedan kan analyseras i SEM för att ta reda på filmtjockleken. Innan
SEM utvärdering kan ske måste dock provet kalcineras igen för att bränna bort den LR
White som finns kvar, detta måste ske för att inte mikroskopet ska bli förorenat.

Före SEM utvärdering måste även provet göras ledande. Provet görs ledande genom att
genomgå en sputtrinsprocess, vilket innebär att provet beläggs med  ett tunnt lager av
guld.

4.7 Specialförsök

4.7.1 Lakningsförsök
Eftersom substraten som används nästan bara innehåller Al2O3 och zeoliten som ska
tillverkas i huvudförsöket är ZSM-5 är det intressant att studera om substraten lakar ur
någon aluminium som kan påverka zeolitens Si/Al-förhållande. Detta undersöks genom
att utföra ett försök med samma princip som huvudförsöket, skillnaden är dock att detta
försök genomförs med silikalit-1 synteslösning och att det är ett enstegsförsök. Silikalit-1
lösning används eftersom den inte innehåller någon aluminium från början, det innebär
att all aluminium som detekteras vid analysen har lakats ur från substraten. Enstegsförsök
innebär att syntesen sker utan att synteslösningen byts men istället så sker det enda
syntessteget i 6 dygn. När försöket avbryts tas synteslösningen om hand och den
centrifugeras för att de bildade zeolitktistallerna ska kunna avskiljas. Dessa avskillda
zeolitkristaller tvättas sedan genom att återdispergeras i 0.1 M NH3 för att sedan
centrifugeras igen efter centrifugeringen hälls vätskan av och zeolitkristallerna torkas i
torkskåp (ca 60°C) i ett dygn. Denna tvättprocedur upprepas tre gånger för att kristallerna
ska bli ordentligt rena. När kristallerna sedan har torkats den sista gången lämnas de till
en analysfirma för analys av zeolitens Si/Al-förhållande. Denna analys sker på följande
sätt:
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• Provet torkas vid 105°C enligt svensk standard SS 028113.

• 0.125 gram torkat prov har smälts med 0.375 gram LiBO2 och upplösts i 5 % HNO3.

• Slutbestämning av metallhalter har skett med Plasma-emissionsspektrometri ICP-
AES.

4.7.2 Försök för att kunna bestämma zeolitens specifika area
För att kunna beräkna filmtjockleken med gasadsorption krävs det att zeolitens specifika
yta är känd. För att kunna mäta ytan behövs fria zeolitkristaller, kristaller som alltså inte
sitter fast på någon yta. Dessa tillverkas genom att synteslösning med Si/Al-förhållandet
satt till 50 får syntetisera i ett oljebad vid 100°C i fyra dygn. Efter fyra dygn har
zeolitkristallerna vuxit färdigt och de avskills och tvättas då på samma sätt som beskrivits
tidigare. När kristallerna sedan är tvättade kalcineras de för att de sedan ska kunna
analyseras med gasadsorption.

4.7.3 Zeolitens Si/AL-förhållande
Zeolitens Si/Al-förhållande eller syrastyrka går att avgöra med TG som beskrivits
tidigare. För att veta att den viktsförändring som sker vid TG-analys endast beror av NH3

som avgår från zeoliten och inte på processer som sker i bärarmaterialet analyseras även
jonbytta zeolitkristaller enskilt. De zeolitkristaller som analyseras är samma kristaller
som används som använts för att beräkna zeolitkristallernas specifika yta. Innan de
analyseras i TG har de jonbytts i enlighet med tidigare beskriven jonbytesprocess.

5. Resultat och diskussion
Zeolitfilmens karakteriseras med en rad olika metoder. En del av analyserna ger något
avvikande resultat.

5.1 Svepelektronmikroskopi
Svepelektronmikroskop används för att kunna avgöra om det har bildats någon film. När
det väl är fastställt så används det även för att avgöra filmtjockleken. Detta görs genom
att studera tvärsnittet av zeolitfilmerna. Zeolitfilmerna är dock för tunna för att det ska gå
att genomföra EDS-analys för att studera vilka ämnen filmen innehåller.

5.1.1 Sfärerna
Ett antal av sfärerna från batcherna togs för att studera om det hade bildatas någon film. I
figur 9a nedan syns att en kontinuerlig film har bildats på sfären. Det går också att dra
slutsatsen att tvättproceduren har fungerat väl då det inte finns något sediment på ytan.
Bilden är tagen på en yta som var orienterad uppåt under syntesen där risken för
ansamling av sediment torde vara som störst. Av figur 9b så går det att utläsa att
filmtjockleken är omkring 500 nm.
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Figur 9a: Zeolitfilm på en sfär. Figur 9a: Tvärsnitt av zeolitfilm på en sfär.

Vidare gick det se att det hade bildats zeolitfilm i en del av sfärens porer, de porer det
hade bildats film i var porer i ytans närhet..

5.1.2 Porösa kropparna
En av de porösa kropparna bröts isär för att kunna studera om någon film hade bildats i
det innre av kroppen. Antagandet är att om det finns film i det innre av kroppen, dit det är
längst diffusionsvägar, så finns det film överallt i kroppen. Vid utvärdering av provet kan
detta antagandet anses korrekt då det finns zeolitfilm över allt i de porösa kropparna
vilket ilustreras i figur 10a. Av denna figur går det även se att tvättningen har fungerat
relativt väl, det finns dock en del lösa zeolitkristaller kvar på filmens yta. Av figur 10b
framgår att filmtjockleken är omkring 450 nm.

2 µm

a

1 µm

b

Figur 10a: Zeolitfilm inne i kroppens porer. Figur10b: Tvärsnitt av zeolitfilm inne i kroppen.

5.2 Zeolitens specifika area
Zeolitens specifika area bestämdes genom att utföra gasadsorptionsanalys på zeolitpulver
med Si/Al-förhållandet 50. Detta gav följande resultat:

SAL = Specifik area av zeolitpulvret enligt Langmuir = 553 m2/g
SAB = Specifik area av zeolitpulvret enligt BET = 415 m2/g



16

De beräkade specifika areorna stämmer väl överens med litteraturvärden [1].

5.3 Gasadsorption

5.3.1 Sfärerna
Sfärerna antas vara identiska, inte styckesvis men tio stycken slumpvis valda sfärer anses
ha samma vikt, form och yta som tio stycken andra slumpvis valda sfärer. I och med att
sfärerna analyseras tio stycken eller flera åt gången så går det att använda ett beräknat
medelvärde för sfärernas yta före syntes när filmtjockleken ska bestämmas. Detta
medelvärde beräknas till 0.332 m2/sfär. Sfärernas area efter syntes uppmättes till 0.505
m2/sfär. Beräknas filmtjockleken med dessa värde fås ett orimligt lågt värde, 0.54 nm.
Beräknas filmtjockleken istället med sfärens geometriska area fås ett orimligt stort värde,
1.6 µm.

Inget av ovanstående sätt anses ge den korrekta filmtjockleken. Detta antagande grundar
sig att det med SEM har gått att påvisa att det finns film på ytan av sfärerna men även i
en del av sfärens porer. De porer det finns film i är huvudsakligen de ytliga porerna. I
figur 9a syns det att filmtjockleken för sfären lokalt är 500 nm. Antas all bildad film ha
tjockleken 500 nm kommer varje sfär att ha 3.57⋅10-4 m2 av sin totala yta före syntes,
uppmätt med gasadsorption, belaggd med zeolitfilm. Detta innebär att 0.11% av sfärens
totala yta är belaggd med zeolitfilm efter syntes. Ytan täckt med zeolit är också 3.15
gånger större än sfärens geometriska yta vilket innebär att 68.3% av den bildade
zeolitfilmen kommer att finnas i sfärens ytporer och 31.7% av den bildade zeolitfilmen
finns på sfärens yttre yta.

5.3.2 Porösa kropparna
De porösa kropparna antas ha samma specifika yta på vikts basis. Detta innebär att t.ex. 2
gram av kroppen alltid har samma yta. Normalt väger de porösakropparna 4-4.5 gram
styck. Filmtjockleken beräknas enligt samma princip som för sfärerna. Specifika ytan för
prov före syntes har beräknats till 0.0165 m2/g. Analys genomförs på 1.604 g prov  med
film vilket gav ytan 12.31 m2. Dessa värden tillsammans med formel 2 ger att kroppen
har en filmtjocklek 478 nm (detta visas utförligare i bilaga 1), vilket stämmer mycket bra
överens med SEM resultaten. Räknas detta om för att gälla en hel porös kropp med film
fås en area på 30.78-34.62 m2/porös kropp.

5.4 Beräkning av zeolitfilmens tjocklek med hjälp av viktupptag
Filmtjockleken beräknas genom att substratens viktökning under syntes antas bero på den
bildade zeolitfilmen.

5.4.1 Sfärerna

Under syntes ökar sfärernas vikt med 2.5⋅10-4 g/sfär, detta motsvarar 1.4⋅10-10 m3 zeolit.
Genom att dela volymen av zeoliten med sfärerens yta före syntes erhålls en filmtjocklek
av 0.43 nm. Används sfärernas geometriska area istället blir filmtjockleken 1.274 µm,
vilket liknar resultaten från gasadsorptionsanalyserna. Eftersom SEM visar att det finns
zeolitfilm i sfärens ytporer anses inget av ovanstående sätt ge den korrekta
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filmtjockleken. Antas istället den bildade filmen ha en tjocklek av 500 nm (som SEM
påvisar) kan ytans beläggningsgrad av zeolit beräknas, på samma sätt som för
gasadsorptionsmätningarna, till 0.087%. Detta värdet stämmer bra överens med
beläggningsgraden beräknad med gasadsorption.

5.4.2 Porösa kropparna

Under syntes ökar porösa kropparnas vikt med 0.0747 g/kropp, detta motsvarar 4.2⋅10-8

m3 zeolit. Genom att dela volymen av zeoliten med kroppens yta före syntes erhålls en
filmtjocklek av 606 nm vilket stämmer bra överens med SEM.

Att beräkna filmtjockleken med viktupptaget som sker under syntesen kan mest ses som
en kontroll. Detta då viktupptagen är små eller mycket små och det finns ett flertal
felkällor, dels osäkerhet i vågen, zeolit absorberar vatten bra så en del av viktupptagen
kan vara vatten och substraten lakar även en del vilket gör att de minskar i vikt men hur
stor den viktsförlusten är går inte att avgöra.

5.5 Röntgendiffraktion
I difraktogrammet för malda sfärer med zeolitfilm 5-45°, se figur 11a,  går det inte att
urskilja några toppar för ZSM-5. I diffraktogrammet för den malda porösa kroppen med
zeolitfilm 5-45°, se figur 11b,  går det däremot ana toppar kring 22-25° som skulle kunna
vara ZSM-5. Det är dock svårt att säga säkert om det är ZSM-5 toppar i och med att den
zeolit som bildats på den porösa kroppen har väldigt låg viktsandel, < 1.8 vikt-%
(beräknat m.h.a. viktupptag). På sfärerna är andelen zeolit ännu lägre, < 0.03 vikt-%
(beräknat m.h.a. viktupptag).
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Figur 11a: Difraktogram malda sfärer 5-45° Figur 11b: Difraktogram mald porös kropp 5-45°

För att försöka detektera ZSM-5 görs en noggrannare analys av de intervallen där ZSM-5
toppar kan förväntas, dessa intervallen är 7-10° och 22-25°. För sfärerna väljs även att
studera hela kulor istället för malda. Detta görs för att huvuddelen av den bildade zeoliten
finns på ytan av sfärerna enligt SEM. I figur 12a och 12b nedan ser vi XRD-
diffraktogram av hela kulor i de båda intervallen.
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Figur 12a: Difraktorgram hela sfärer 7-10° Figur 12b: Difraktorgram hela sfärer 22-25°

I diffraktogrammen syns toppar både i intervallet 7-10° och 22-25°. Topparna i första
intervallet är något förskjutna åt höger i diagrammet mot det förväntade för ZSM-5 men
tros ändå vara ZSM-5 toppar då analysen skedde på ett prov med höjdskillnader vilket
kan förskjuta topparna något. I intervallet 22-25° har ZSM-5 flera toppar. I
diffraktogrammet ovan syns endast en tydlig topp omkring 23.4° det går i och för sig
urskilja antydan till ytterligare en topp omkring 24.2° men om detta är en topp eller ej är
svårt att avgöra.  Förklaringen till att diffraktogrammet ser ut som det gör är att provet
har höjdskillnader vilket leder det till bredare toppar och ZSM-5 topparna överlappar
varandra och bildar en gemensam topp.

Den porösa kroppen måste krossas för att kunna analyseras med XRD. Enda möjligheten
till att detektera ZSM-5 toppar är därför genom att uföra noggrannare analyser av de
intervall där topparna kan förväntas. Diffraktogrammen från dessa analyser visas i figur
13a och 13b nedan.
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Figur 13a: Difraktorgram av porös kropp 7-10° Figur 13b: Difraktorgram av porös kropp 22-25°

Två tydliga ZSM-5 toppar syns i diffraktogrammet för analysen som skett på 7-10°. Vid
analys av intervallet 22-25° är ZSM-5 topparna inte lika tydliga men detta skulle kunna
förklaras av att bärarmaterialet har en hög bakgrund i intervallet (se figur 11b) vilket gör
att det blir svårt att urskilja de svagare ZSM-5 topparna.

De erhållna diffraktogrammen påvisar att det troligen är ZSM-5 film som har bildats på
materialen.
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5.6 Dynamisk ljusspridning
Med dynamisk ljusspridning utvärderas storleken på de zeolitkristaller som bildats i
synteslösningen. Genom att mäta storleken på dem fås en uppfattning om hur snabbt
zeolitkristallerna växer till i synteslösningen. Hedlund [1] har visat att zeolitfilmens
tillväxthastighet är i samma storleksordning som för kristallerna. Resultat av DLS-
analyserna redovisas i tabell 1 nedan.

Tabell 1: Fria zeolitkristallstorleken vid tvåstegssyntes.

Försök Kristallstorlek, syntessteg-1
[nm]

Kristallstorlek, syntessteg-2
[nm]

Sfärer batch 1 504 595
Sfärer batch 2 532 608
Poröskropp batch 1 354 262
Poröskropp batch 2 482 283

Tillväxthastigheten för zeolitkristaller minskar med minskande Si/Al-förhållande [11].
För sfärerna är tillväxthastigheten högre i syntessteg 2 vilket kan förklaras med att
lakningen av aluminium till synteslösningen avtar i samband med att det bildas zeolitfilm
runt sfärerna. För de porösa kropparna är dock tillväxthastigheten lägre i andra
syntessteget, anledningen till att det förhåller sig så är okänd. Summan av
kristallstorlekarna i syntessteg 1 och 2 är större än de filmtjocklekar som tidigare
beräknats detta förklaras av att filmen växer i direkt anslutning till substraten. Detta gör
att lakningen av aluminium har större effekt på filmen än på de kristaller som växer i
bulken.

5.7 Termisk analys
De analyser som har utförts är dels på jonbytt zeolitpulver med Si/Al-förhållandet 50 och
dels på krossade sfärer med zeolitfilm på och på en krossad porös kropp med zeolitfilm
på. Zeolitfilmen på sfärerna och den porösa kroppen var syntetiserade i en synteslösning
med Si/Al-förhållandet 50. Tanken är att analyserna ska ge svar på hur mycket NH4

+-
joner som zeolitfilmen har upptagit vid jonbytet, detta är sedan direkt kopplat till hur
mycket aluminium (Al) det finns i filmen i och med att varje aluminiumatom kan binda
upp en NH4

+-jon. När zeolitens aluminiuminnehåll är känt så går zeolitfilmens verkliga
Si/Al-förhållande att beräkna. Jämförs sedan detta verkliga Si/Al-förhållande med det
Si/Al-förhållandet som synteslösningen hade går det då att uppskatta hur mycket
substratens lakning påverkar zeolitfilmens Si/Al-förhållande. Den reaktionen som sker
vid upphettande av proven är desorption av NH3, vilket är det samma som den omvända
jonbytesformlen som visas i figur 14 nedan.
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Figur 14: Tänkta reaktionen vid TA-försök

Analysen av zeolitpulvret, zeolitpulver+substrat och enbart kalcinerade substrat visas i
figur 15a för sfärerna och i 15b för porös kropp.

Figur15a: Termisk analys av sfärer. Figur 15b: Termisk analys av porös kropp.

För zeolitpulvret har endoterma processer skett vilket påvisar NH3 desorption. För
zeolitfilm+substrat har summan av de reaktioner som skett varit exoterma vilket påvisar
att det är andra reaktioner än desorption av NH3 som dominerar. Dessa reaktioner är
antagligen reaktioner i bärarmaterialet eftersom analys av endast bärarmaterialen är ännu
mer exoterma men reaktioner mellan bärarmaterialet och zeolitfilmen skulle också kunna
ske. Att utnyttja resultatet från zeolitpulveranalysen för att beräkna zeolitens Si/Al-
förhållande är dock svårt i och med att ingen masspektrometer fanns kopplad till
instrumentet och det är då omöjligt att avgöra hur mycket av viktsförändringen som beror
på NH3 desorption.

Studeras formen på kurvan för zeolitpulvret, syns toppar omkring 200°C och 500°C.
Toppen vid 500°C härrör [10] från NH3 desorption från Brönstedtsyrasäten vilka är
starka syra säten. Toppen vid 200°C härrör från svagare syrasäten (Lewissyrasäten) [9]
och en del av avgången vid lägre temperaturer är troligtvis också vatten. Samantaget
påvisar detta att den bildade zeoliten är ZSM-5.
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5.8 Lakningsförsök
Analysresultatet av lakningsförsöket presenteras i tabell 2. Analysen är utförd genom att
studera Si/Al-förhållandet hos sedimenterade zeolitkristaller vid syntes av silikalit-1 film
på substraten.

Tabell 2: Resultat av lakningsanalyser

Sfärer Porösa kroppar
Si [mg/kg] 387000 389000
Si [mol/kg] 13.78 13.85
Al [mg/kg] <114 706
Al [mol/kg] <0.004225 0.02617
Si/Al-molförhållande >3262 529

Av tabellen går det att utläsa att de porösa kropparna lakar ut aluminium. Zeolitfilmen
som ska syntetiseras på substraten i huvudförsöket har Si/Al-molförhållande 50. Detta
gör att eventuell lakning från sfärerna kan anses försumbar, men för de porösa kropparna
skulle lakningen dock kunna påverka zeolitfilmens slutliga Si/Al-molförhållande. Det
troliga är att ZSM-5 filmen som bildas tar upp lika mycket eller mer aluminium eftersom
filmen befinner sig i direkt anslutning till substratet och de sedimenterade kristallerna ute
i bulken, i enlighet med slutsatser från ljusspridning.

5.9 Resultatsammanställning
Målen med projektet var att kunna framställa zeolitfilm med ”the Seed Film Method” på
inerta packningsmaterial och sedan kunna karakterisera denna. Huvuddelen av
karakteriseringen syftar till att ta reda på vilken typ av zeolit som har bildats samt att
avgöra tjockleken på den bildade zeolitfilmen.

5.9.1 Zeolit
Att en zeolitfilm har bildats på substraten är uppenbart det visar flera av analyserna, SEM
bilderna, att arean ökar vid analys av ytan med gasadsorption och det viktupptag som
sker under syntesen. Röntgendiffraktion och termisk analys syftar till att ta reda på den
bildade filmens egenskaper. Difraktogrammen påvisar att den bildade filmen med stor
säkerhet kan påstås vara ZSM-5 eftersom det av tidigare analyser har framgått att zeolit
har bildats och difraktogrammet ger toppar där ZSM-5 toppar förväntas. Termiska
analysen på zeolitpulvret visar att någon typ av desorption sker, med de givna
förutsättningarna kan denna desorption påstås vara NH3 desorption. Den formen kurvan
ger för analysen på zeolitpulvret stämmer också väl överens med den förväntade formen
på kurvan. Zeolitpulvret har syrasäten som beror på zeolitens aluminiuminnehåll, hur stor
mängd aluminium zeoliten innehåller är dock svårt att avgöra då det inte fins någon
masspektrometer kopplad till instrumentet. Si/Al-förhållandet i synteslösningen sattes till
50 att det inte med säkerhet går att påstå att zeolitfilmens Si/Al-förhållande är 50 beror på
att substraten lakar ur en viss mängd aluminium vilket troligen minskar Si/Al-
förhållandet i filmen. Slutsatsen av alla dessa analyser tillsammans är att den bildade
zeolitfilmen är ZSM-5.
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5.9.2 Filmtjocklek
Att veta hur tjock den bildade zeolitfilmen är av intresse eftersom det tillsammans med
filmens Si/Al-förhållande avgör vilken katalytisk effekt som kan förväntas av filmen.
Filmtjockleken utvärderas på ett flertal olika sätt en sammanställning av dessa ges i tabell
3 nedan.

Tabell 3: Filmtjockleken beräknad med olika metoder.

Filmtjocklek [nm]
Sfärerna Porösa kropparna

SEM 500 450
Gasadsorption - 478
Viktupptag - 606
Medelvärde 500 511

I tabellen syns att filmtjockleken för de båda substraten ligger omkring 500 nm. För
sfärerna går det tyvärr inte att avgöra filmtjockleken med någon mer metod än SEM, men
i och med att båda substraten i huvudsak består av Al2O3 så borde tillväxthastigheten av
zeolit på de båda substraten vara i samma storleksordning, vilket blir slutsatsen av
tabellen ovan. Däremot används gasadsorption och viktupptag till att bestämma hur stor
del av sfärernas yta som är täckt med film. Tilläggas kan också att beräkningarna av
mängden zeolit från viktupptag och mängden zeolit från gasadsorption på sfärerna
stämmer väl överens med varandra. Filmtjockleken utvärderad med SEM måste dock
betraktas med viss skepsism då SEM endast ger ett lokalt värde och inget medelvärde.
Att gasadsorption ger en något högre filmtjocklek än SEM är logist då denna även tar
hänsyn till de sedimenterade partiklarna som finns på substratens yta. Även DLS används
för att skatta tillväxthastigheten av zeolitfilmerna, denna metod överskattar
tillväxthastigheten av filmen då kristallerna växer till i bulken och får således ett högre
Si/Al-förhållande än filmen som växer i direkt kontakt med substratet. Beräkning av
filmtjockleken med hjälp av bärarmaterialens viktupptag under syntes kan endast
betraktas som en kontrollerande metod då viktupptagen är små eller mycket små och det
finns flera felkällor.

6. Slutsatser

6.1 Sfärerna
Det går att syntetisera tunna zeolitfilmer på sfärerna med ”the Seed Film Method”, vissa
modifieringar krävs dock. I och med att sfärerna är mikroporösa går det inte att utvärdera
filmtjockleken tillförlitligt med någon mer metod än SEM. SEM indikerar att filmen
erhåller tillräcklig tjocklek för att den ska vara intressant att använda i katalytiska
processer. Filmens Si/Al-förhållande är svårt att avgöra, men studeras formen av
kurvorna från termisk analys syns det att zeoliten har syrasäten vilka beror av
zeolitfilmens aluminiuminnehåll. En gissning är att zeolitfilmen har ett Si/Al-förhållande
< 50. Även XRD-analyser påvisar att den bildade zeoliten innehåller aluminium i och
med att diffraktogrammet ger ZSM-5 toppar. Sfärernas lakning av aluminium anses dock
vara försumbar för zeolitfilmens slutliga Si/Al-förhållande.
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6.2 Porösa kropparna
Det går att syntetisera tunna zeolitfilmer på de porösa kropparna med ”the Seed Film
Method”, vissa modifieringar krävs dock vissa modifieringar krävs dock. Filmtjockleken
går att bestämma med flera olika analysmetoder och erhållna resultat stämmer väl
överrens med varandra. Dessa analyser indikerar att filmen erhåller tillräcklig tjocklek för
att de porösa kropparna ska vara intressant att använda i katalytiska processer. Filmens
Si/Al-förhållande är svårt att avgöra, men studeras formen av kurvorna från termisk
analys syns det att zeoliten har syrasäten vilka beror av zeolitfilmens aluminiuminnehåll.
En gissning är att zeolitfilmen har ett Si/Al-förhållande < 50. Även XRD-analyser påvisar
att den bildade zeoliten innehåller aluminium i och med att diffraktogrammet ger ZSM-5
toppar. Porösa kropparnas lakning anses ha påverkan på zeolitfilmens slutliga Si/Al-
förhållande.
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