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Válasz Dr. Sárkány Antalnak 

Onyestyák György „Hordozós fémkatalizátorok biomassza származékok oxigén-tartalmának 

csökkentésére” 

című doktori értekezésnek bírálatára  
 

A tanulságos bírálat megismerése után arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha úgy, ahogy a 

referált tudományos közleményeknél, a bírálók munkája beépülhetne a doktori dolgozatok 

bekötésre kerülő változatába. Az értekezésben szereplő munkák közül többet azért közöltem a 

„Catalysis Communication” című folyóiratban, mert a gyors megjelenés mellett előnyösnek 

találtam, hogy rendre öt érdemi bírálat segített abban, hogy cikkemen javíthassak. Szívből 

köszönöm Sárkány Antalnak munkám gondos átvizsgálását, kritikus észrevételit és hasznos 

javaslatait. 

Alább sorban válaszolok minden egyes észrevételre: 

Megjegyezni kívánom Marcel Guerbet reakciója 1890-től ismert, s a szabadalmi irodalmak 

tárháza rendkívül bőséges. Ezek közül még jelzés szinten sem idéz.  

Napjainkban kiváló összefoglaló munkák jelentek meg (pl. a 70., 71., 75., 76. sorszámmal 

hivatkozott közlemények), melyek idézésével hozzáférhetővé tettem a szakterület jelenlegi 

teljes ismeretanyagát. A 71. sorszámú munka bőségesen hivatkozik szabadalmakra is. Dr. 

Valyon Józseffel még a dolgozat megírása előtt találmányi bejelentést tettünk, de a dolgozatban 

elmulasztottam a bejelentésre hivatkozni. (Eljárás bio-üzemanyagok előállítására, P1500571). 

A találmányi leírás elkészítéséhez szükségünk volt a szabadalmi irodalom alapos áttekintésére. 

A témakörben néhány éve közel száz oldalas, minden részletre kiterjedő találmányi bejelentést 

nyújtottak be (WO 2014/176552), mégis maradtak a katalitikus reakciónak olyan megvalósítási 

módjai, melyeket újnak és szabadalmaztathatónak gondoltunk. 

Számomra egy kicsit furcsa, hogy az irodalmi hivatkozásokat a mondat végére teszi, s nem a 

hangsúlyozandó mondatrész után, de ebben nem kell egyetértenünk.  

Egyetértek bírálómmal, szerintem is így lenne helyesebb. A dolgozatban a közleményekben 

uralkodó gyakorlatot követtem, mely szerint a hivatkozás a mondat végére kerül, kivéve, ha a 

szerzőt nevével hivatkozzuk. Ilyenkor a hivatkozás helye a szerző neve után van. 

A 6. oldalon olvastam, „munkám emlékeztet az eredményességre törő Edison féle kutatási 

módszer filozófiájára". Edison filozófiája nem igazán bonyolult: "Anything that will not sell, I 

do not want to invent. Its sale is proof of utility, and utility is success."(URL dm: 

goo.gl/4pmpxl). Így nagy várakozással vettem kezembe a dolgozatot.  

Örülök, hogy bírálóm is nagyra értékeli Edison munkásságát. Engem már 7-8 éves koromban 

elvarázsolt, mikor elolvastam a Móra Könyvkiadónál megjelent „A Menlo-parki varázsló” 

című könyvet. Nagy élményem volt, hogy életem delén felkereshettem Edison és Ford 

szomszédos birtokait a floridai Fort Myers-ben. Bölcsességei sorából én is idézek kettőt, 

melyeket én is mondhatnék: "I never did a day's work in my life. It was all fun." és "Genius is 

one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.".  

 Összességében a dolgozat felépítése jónak mondható, talán az „Anyagok és módszerek" című 

http://bit.ly/1k7evvN
http://bit.ly/1Lqz9oV
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4. fejezetet lehetett volna függelékbe tenni. 

Megvallom, ez eszembe sem jutott, de igen jó ötletnek tartom. 

 

Az emberben óhatatlanul felmerül, biomassza fermentációja, majd az ecetsav konverziója 

etanollá „cash flow" alapon lehet-e jövedelmező. 

Napjainkban az etanol 93 %-át fermentációs eljárással állítják elő cukrokból. 

Anaerob fermentáció etanollá például élesztőgombával (Saccharomyces cerevisiac) történik. 

 

C6H12O6  
__________

> 2C2H5OH + 2CO2 

 

A folyamatban az etanollal közel azonos tömegű, haszontalan szén-dioxid keletkezik. 

Az ecetsavvá fermentálást más mikroorganizmus végzi (Clostridia). 

 

C6H12O6  
__________

> 3 C2H3OOH 

 

A cukor valamennyi szénatomja az ecetsavban hasznosul. Az ecetsav redukálása után 

valamennyi cukor szénatom alkoholban lesz. Például: 

                     H2, kat. 

3 C2H3OOH  
__________

> 3 C2H5OH + 3H2O 

 

A redukálási költség és az alkohol nyereség gazdasági mérlegének megvonására nem 

vállalkozom, inkább másokra támaszkodom. Holtzapple professzor Texasban technológiát 

fejlesztett szerves hulladékok és melléktermékek fermentációjára és az acidogenezis 

savtermékeinek alkoholokká alakítására. A technológia „MixAlco” néven ismert. A mai napig 

is jelennek meg közlemények a technológiáról meggyőzőnek tűnő költségelemzésekkel. Ilyen 

például a dolgozat irodalomjegyzékében az 58. sorszámú cikk. 

Úgy gondolom, az ecetsav szelektív katalitikus alkohollá redukálásának a tudományos 

megismerés mellett gyakorlati jelentősége is lehet. 

 

Zavaró módon kemiszorpciós mérésekre nem került sor: ezért Cu és Ni katalizátorokon a 

felületi fématomok számára még becslés sincs. A reakció sebességeket minden esetben a 

katalizátor tömegére vonatkoztatja, noha a heterogén katalízis a felület tudománya. A TEM és 

XRD mérések eredményét felhasználva néhány TOF [1/s] adat bemutatása hasznos lett volna. 

Igen, a heterogén katalízis a felület tudománya. A bírálóm által említett jellemzők 

meghatározásában nem voltam eredményes. Elsődleges oka a fémrészecske-felület főleg a 

többkomponensű fémrészecske-felület kemiszorpciós jellemzésének nagyfokú 

bizonytalansága. Még akkor is, ha a tömbfázis bizonyíthatóan Cu2In ill. Ni2In szükség lenne a 

fémkomponensek valós felületi eloszlására. Nem lenne egyszerű összefüggést találni a felület 

nagysága, a felületi atomok száma és minőség szerinti eloszlása, és a kemiszorpciós 

tulajdonságok között. 

A részecskeméret és a felületi sajátságok jellemzéséhez a TEM és az XRD vizsgálatok sem 

nyújtottak érdemleges segítséget. A katalitikus eredmények esetenként arra utaltak, hogy a 

viszonylag jól tanulmányozható nagyobb fémrészecskék mellett a reakcióban nagy szerepe 

lehet a nanorészecskéknek. A nagyfelbontású mikroszkópiai és a felületanalitikai módszerek 
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alkalmazása nem katalitikus szakembert, hanem inkább felületkémikust kívánt volna. Az 

elmaradt munka elegendő lehet egy másik doktori disszertációhoz. 

 

A halmozott területi diagramok jól áttekinthetőek, s a szerző ügyelt arra, hogy ne legyen 

félreértés a termékek megjelölésében. A termékek tömeg százalékban, időnként mól százalékban 

vannak megadva. Változatos molekuláris tömegek esetén célszerűbb a mól százalékok 

megadása. 

Nagy örömmel olvastam, hogy bírálóm azon kevesek közé tartozik, akinek nem okoz gondot a 

halmozott területi diagramok megértése, sőt még azok előnyeit is értékelni tudja. Azzal csak 

egyetérteni tudok, hogy jobb lett volna a termékeloszlásokat egységesen mólszázalékban 

megadni. 

 

A H2-TPR görbék kétségtelenül jelzik az adott kísérleti körülmények között a minta 

redukálhatóságát, a fémfázis kialakulását, viszont figyelembe kell venni, hogy ezekben a 

vizsgálatokban a vivőgáz csupán 9,6 v/v% hidrogént tartalmaz és a fűtési sebesség 10 K/min. A 

katalitikus vizsgálatokat 19 bar hidrogén parciális nyomáson végezte, ezáltal a fémes 

komponens redukciójának mértékét, de még inkább a felületi fématomok számát utólagos, pl. 

reaktorból kivett mintákkal kellett volna ellenőrizni. A problémát úgy vélem a szerző is 

érzékelte, idézem (86 oldal): „350 és 550 °C között végezve a redukciót, e katalizátor magas 

aktivitása kaprilsav redukciójában változatlan, annak ellenére, hogy ebben a tartományban a 

Ni redukciójának mértéke a szinte kimutathatatlan értéktől a teljes mértékben fémmé 

redukálásig terjed". A szerző az 53 o. található TPR mérésekre hivatkozik. A HT-XRD 

vizsgálatokban alkalmazott hidrogén parciális nyomást nem jelzi a szerző. Egy tudományos 

igénnyel megírt munkában a felületi állapot, centrumszám, minél teljesebb megismerése a cél. 

Én is úgy gondolom, hogy egy tudományos igénnyel megírt munkában a felületi állapot és 

centrumszám, minél teljesebb megismerése fontos cél. A megismerés nehézségeit és korlátait 

korábban vázoltam.  

Tisztában vagyok azzal is, hogy a dinamikus H2-TPR méréssel adott hőmérsékletig elért 

redukciós fok nem feltétlenül ugyanaz, mint amit izoterm körülmények között, tiszta 

hidrogénnel lehet elérni. A TPR és a HT-XRD vizsgálatokat atmoszférikus nyomáson 

végeztem, 9,6 v/v % H2/N2, illetve tiszta hidrogén gázáramban. 

Bíráló által említett TPR mérések bemutatása előtt az 51. oldalon megadtam a különböző 

hőmérsékleten redukált katalizátorok HT-XRD-vel felvett röntgendiffraktogrammját. A TPR és 

a HT-XRD eredményeket érdemes együtt értékelni. 

Jogos kritika, hogy a reaktorból kivett használt katalizátorminták vizsgálatára nagyobb 

hangsúlyt kellett volna fektetnem. Bár nem teljesen ide tartozik, de itt kell megemlítenem, hogy 

a jól működő katalizátorok esetén, akár hetek, hónapok eltelte után is, egy rövid hidrogénben 

végzett kezeléssel a korábbi katalitikus aktivitást reprodukálni lehetett. 

 

A 25. oldalon jelent meg „vízoldható In(OH)3 oldattal történő impregnálás. Az állítás 

megtalálható a 94. oldalon: „végül is a vízoldható In(OH)3 alkalmazásával könnyedén 

kiküszöbölhető volt...", és a 10. tézispontban is „Felismertem, hogy vízoldható In(OH)3-dal...". 

Megjegyzem az alkalmazott anyagok listájában (4.1.) In(OH)3 nem szerepel. Az állítás csak 
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elírás lehet, a Sigma- Aldrich és az Indium Corporation szerint sem az amorf, sem a kristályos 

forma sem oldható vízben. (298 K, s<10'
7
 gramm/100 ml víz). Esetleg indium-acetátra vagy 

nitrátra gondolt a szerző? 

Igen, ez rendkívül sajnálatos elírás - indium-nitrátról van szó valójában, ahogy az a XVI. és a 

XXIII. sorszámú közleményemben helyesen szerepel. 

60. oldalon: idézem „az egyfémes katalizátorhoz képest az indium tartalmú fémközi vegyület 

sokkal aktívabb, hatékonyabb felületet biztosít, mind az ecetsav, mind az etil-acetát etanollá 

történő hidrogénezése számára." Kérem, fejtse ki álláspontját: az In elektronosan módosítja az 

alapfémet, vagy inkább a geometriai hatás dominál?  

Többfémes katalizátorok esetén a komponensek kölcsönhatásai következtében említett két 

legkézenfekvőbb hatással együtt még másféle hatások is felléphetnek. Ezek elkülönítése nem 

egyszerű feladat és sokszor alig lehetséges. A vizsgálatok összessége alapján azt gondolom, 

hogy inkább a geometriai hatás dominál. A nikkel és a kobalt katalizátorok indiummal történő 

módosítása igen eltérő összetételű fémközi vegyületeket eredményez. A fő fém hígulásában a 

felületen mutatkozó nagy különbség összhangban van a katalitikus aktivitás változásával.   

Az In(lll)-oxid a hordozófelületén amfoter sajátságánál fogva nem jelenthet „landoló" 

centrumot az ecetsav molekula számára? Érdemes lett volna a hordozók felületére 

indium-hidroxidot leválasztani, majd a főfémmel impregnálni. Az együttes impregnálás is a 

prekurzorok jobb keveredését eredményezheti. 

Voltak vizsgálataim olyan katalizátorokkal, melyekben az indium(III)-oxid nem redukálódott 

teljesen, és olyan katalizátorokkal is, melyekben már bizonyosan nem volt oxid fázis. A 

katalitikus viselkedést tekintve számottevő különbséget nem észleltem. A javasolt 

katalizátorkészítési változatokat nem próbáltam ki. Elvégeztem viszont olyan méréseket, 

melyeknél az indium bevitelt mechanikai úton, indium(III)-oxidot használva hajtottam végre, 

illetve indium(III)nitrát oldatos impregnálással valósítottam meg. A különböző módon készült 

katalizátorok katalitikus viselkedésében semminemű különbséget nem észleltem.  

A 65. oldalon Schwab professzortól idézett mondat azért kikényszerít belőlem két megjegyzést, 

idézem: „Die Katalyse ist die Lehre der betrogenen Betrüger". Egyrészt a Schwab Professzor 

Úr által tett kijelentés megjelenési helyét illendő lett volna megadni, esetleg közölni, hogy ez 

szóbeli közlés volt. De ez a kisebbik probléma. A konkrét idézet Lessing Bölcs Náthán 

színműjében elhangzottakra („...betrogene Betrüger" jelzős szerkezetre) hivatkozva történt. 

Onyestyák György magyar fordítása: „A katalízis a megcsalt csalók tudománya". Ez a mondat 

hihetetlenül bántó nagyon sok katalízissel foglalkozó kolléga számára (katalízis ...csalók 

tudománya"), s úgy vélem a sarkos ítélet elfogadhatatlan a pejoratív tartalom miatt. A 

„betrogene Betrüger" szerkezet Lessing drámai költeményében a III. felvonásban hangzik el 

(III. felvonás,7. jelenet: Die Ringparabel), Lator László is „megcsalt csalók vagytok 

mindhárman" mondattal fordítja a szöveget-szerintem „hiszékeny becsapottak" magyarítás 

jobb lett volna (Az előbbi indulatos, az utóbbi szelídebb megnyilvánulása a bírónak). Bölcs 

Náthán egy parabolát (tanmesét) ad elő egy gyűrűről, aki azt birtokolja szeretetreméltó Isten és 

ember előtt. A gyűrű egy apához került és nem tudta melyik fiának ajándékozza, hisz 

mindegyiket egyformán szerette, ezért másolatokat készítetett, a fiúknak adta azzal, hogy 

legyenek méltók a gyűrűhöz, úgy éljenek. Náthán társalog Saladin szultánnal, s Náthán idézi a 
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bírót: 

„Oh, so seid ihr allé őrei Betrogene 

Betrüger! Eure Ringe Sind allé drei 

nicht echt. Dér echte Ring Vermutlich 

ging verloren.” 

Angol fordításban a színmű ezen része: 

„Ye're all deceived deceivers, 

None of your rings is true. The real ring 

Perhaps is gone. To hide or to supply Its 

loss, your father ordered three for one." 

Visszatérve a katalízissel foglalkozó kutatókra, talán mégis arról van szó, hogy a kutatók 

találnak egy jelenséget, aminek értelmezésére több magyarázat is logikusnak tűnik, de lehet, 

hogy egyik értelmezés sem jó, de adott pillanatban nem tudunk jobbat. Szerintem nem a 

csalásról szól a tanmese, és ne kezdjük lebecsülni tudásunkat (Bocsánat, ha túl hosszú voltam.). 

Nagyon örülök, hogy bírálómmal a szakmai vita mellett, az Akadémia szellemiségéhez 

méltóan, szellemtörténeti párbeszédet is folytathatunk. Tanítómesterem, Kalló Dénes 

professzor egy időben Professzor Schwab munkatársa volt és ott, élőszóban, oldottabb légkörű, 

vidámságot sem nélkülöző beszélgetések során hallotta több alkalommal ezt a Lessing Bölcs 

Náthán című színművében gyökerező kijelentést. Lessing művét ismerem. Sajnos német 

nyelvtudásom, csak középszerű. A hibát akkor követtem el, mikor pontos fordításért a Műszaki 

Egyetem egyik neves nyelvtanárához fordultam. A fordítás pontosságával nem is volt gond. A 

gond az, hogy költői művek fordításakor műfordításra van szükség. Őszintén elnézést kérek a 

katalízissel foglalkozó kutatóktól, hogy fordításom pejoratív tartalmúnak érezhető. Nyugodt 

szívvel állíthatom, hogy egyetértek bírálómmal. Csak a kutatómunka lényegéből eredő 

bizonytalanságot szerettem volna az idézettel érzékeltetni. 

78. oldal: „fém indiumnak számottevő hidrogénező aktivitása van". Ezek szerint a hidrogén 

molekula disszociálódik In fémen? Kétlem, bár kétségtelenül extrém körülmények között InH3 

létezik. 

A 32B. és 40. ábrán bemutatott eredményeim pedig egyértelműen erre mutatnak. Vizsgálataink 

során mindig összehasonlítottuk az üres reaktoron, a hordozón, a fő fémet és a módosító fémet 

külön-külön, és együttesen is tartalmazó katalizátorokon áthaladó reaktánselegy konverzióját. 

Az indiumot egyedül tartalmazó hordozós katalizátorokon az ecetsav etanollá redukálódása 

számottevő volt. 

98. oldal: "... fématomok mozgékonysága a redukciós reakciók körülményei között sokkal 

nagyobb, mint az az emberi léptékű világból valószínűnek tűnik". Hogyan jön ide az emberi 

léptékű világ? 

A fogalmazással csodálkozásomat akartam kifejezni, hogy az indium(III)-oxid és szilárd 

hordozó egyszerű mechanikai elkeverésével és a keverék hidrogénes redukálásával homogén 

indium-eloszlású katalizátorok hozhatóak létre. Történik ez annak ellenére, hogy a fém indium 

magas forráspontja miatt azt gondolhatnánk, hogy az indium fématomok mozgékonysága a 

hordozó felületén, a hidrogénes redukálás hőmérsékletén nem lehet túl nagy. 
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Néhány kisebb, értelmezést nem zavaró hiba előfordul a dolgozatban: pl. 6. oldalon: „mennyi a 

fehér foltja az általam vizsgált heterogén katalitikus rendszereknek" ez inkább képzavar;  

Valóban így igaz, helyesebb lett volna azt írni, hogy ……az általam vizsgált heterogén 

katalitikus rendszerek még nem túl jól ismertek. 

 

13. oldalon: Nature cikk ref. [72] és nem [73];  

Sajnos, így igaz. 

15. oldalon: „nem túl nagy számban tárgyalják forrásmunkák...olvashatunk szakirodalomban", 

a mondat publikációra történő hivatkozásért kiált, ami viszont kimaradt;  

Elismerem, hogy ez így egy elég szerencsétlen megfogalmazás. Bírálom fentebb 

megkérdőjelezte már az ecetsav etanollá való konvertálásának gazdaságosságát. Ezzel 

összhangban a szakirodalomban nem túl sok ilyen közlemény található. Viszont ezeket mind 

idéztem egyenként a dolgozatban, csak nem az itt említett helyen.  

15. oldalon: „Alcala és mtsi", hivatkozás viszont a bekezdés végén a 16. oldalon található;  

Sajnos ez is egy a figyelmetlenség számlájára írandó hiba. 

19. oldalon: "elektronikai...befolyás", elektronos hatásra gondolt?; 

Igen, ez egy valóban sajnálatos szótévesztés. 

66. oldal: 22. ábra A, ecetsav parciális nyomása?, B, hidrogén parciális nyomása?, adatok 

hiányoznak;  

Sajnálatos módon lemaradtak az ábrafeliratról: A, 2.1 bar ecetsav és B, 11 bar hidrogén. 

73. oldal: gépelési hiba: Ni2In;  

Tagadhatatlan a hiba. 

86. oldal: „Ni csekély hányada redukálódik", konkrétan hány százalék?;  

A diffrakciós vonalak gyenge intenzitása miatt csak becsülni lehet. Bizonyosan 10 % alatti, de 

még az is lehet, hogy 5 %-nál is kevesebb. A kapott kisméretű fémrészecskék ugyanakkor 

képesek a szükséges hidrogénező/dehidrogénező aktivitást biztosítani. Ez a bizonytalanság, 

ami a Schwab professzortól származó mondás idézését indokolhatja. 

94. oldal: „P25 különleges morfológiájú hordozó", Degussa adatbázisa szerint szemcseméret 

tipikusan 27 nm, 80% anatáz és 20 % rutil;  

Nem igazán értem a Bíráló mire gondol. A nanométeres nagyságrendű szemcseméret 

eredményezi a viszonylag nagy felületet és az ezzel összefüggésbe hozható kedvező 

tulajdonságokat (hasonlóan a CAB-O-SIL SiO2-hoz). 

110. oldal: „héliummal szemben hidrogén vivőgázt alkalmazva": helyett a megfelelő szó;  

Valóban így lett volna helyes. 

113. oldal: "palládium katalizátorokon (54. D ábra)", itt az 53. D ábra a helyes; 

Sajnos itt bent maradt egy korábbi számozásnak megfelelő adat.   

114. oldalon: „néhány napos időtartomány (58. ábra)", valójában 12 órás vizsgálatról van szó; 

Ez az időfüggést bemutató ábra alapján tényleg így tűnhet. Nem látszik, hogy bemutatott 

kísérlet előtt, ugyanezt a katalizátort különböző paraméter együtteseknél több napon keresztül 

vizsgáltuk. Az egyes vizsgálatok után mindig sikerült visszakapni a friss katalizátor aktivitását. 
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A szerző téziseit 22 pontban összegzi. Azokat áttekintve a bírálóból kikívánkoznak a következő 

megjegyzések: 

Az 1. tézispont túl általános, az egyes NiMo/Al2O3 lényegében két katalizátort jelent. Túl 

kockázatos két minta alapján megállapítani, hogy egyes változatok szulfidálás nélkül is 

működnek. A megállapítás hasznos, de végül is nem tudományos eredmény. 

Tizenegy katalizátor mintát vizsgáltam. A hatékony változatokra példa a két, dolgozatban 

bemutatott katalizátor. Az ipari katalizátorok jellemzőinek nyilvánosságra hozását a katalizátor 

gyártója korlátozta. Első cikkem a témában csak 2010-ben jelent meg, pedig a munkát 2006-ban 

kezdtem el. Addig szabadalmak születtek (EP2639286), melyeket szintén elfelejtettem említeni 

a dolgozatban. Hogy a tézis tudományos eredmény-e, megítélés dolga. Tény, hogy az Applied 

Catalysis A folyóiratban megjelent cikk 2010 óta nyolcvan feletti hivatkozást kapott. 

2. tézispont: „két versengő reakció arányát alapvetően a katalizátorok fémkomponenseinek 

minősége és kölcsönhatásuk mértéke szabja meg" az utóbbi mondatrész „kölcsönhatás 

mértéke"magyarázatra, pontosításra szorul. 

Ez a kölcsönhatásuk mértéke kifejezés elég sok dolgot takarhat, hiszen nagyon sokféle 

katalizátort vizsgáltam. Csak egy egyszerű példa: a kobalt csak nagyobb indium tartalmú 

fémközi vegyületeket tud létrehozni, mint a nikkelre jellemző Ni/In=2:1 atomarányú vegyület, 

ezért a felület kobalt atomokban szegényebb. Ez a katalitikus aktivitásban is tükröződik. 

3-6. tézispontok az In fémkomponens szerepét taglalja, s bizonyítja a fémközi vegyület Ni2ln, 

Cu2In szerepét. Érdemes lett volna tovább menni, s bemutatni a felületi összetételt, In 

koordinációját az aktív fématomok környezetében. Katalízis végül is a felületről és nem a tömbi 

összetételről szól. 

A felületanalitikai mérési eredményeim nincsenek. A szakirodalom is bizonytalan még a 

fémközi vegyületek felületi tulajdonságait illetően, amint Tungler professzornak adott 

válaszomban részleteztem. Elméleti DFT számítások nemzetközi együttműködésben 

megkezdődtek, de sajnos, mint azt Pálinkó professzornak válaszomban kifejtettem, nem 

fejeződtek be. 

7. tézisponthoz megjegyzés: amalgám képződéséhez nem szükséges a főfém fázisváltozása, így 

természetes hogy a „főfém olvadáspontja" lényegtelen paraméter. 

Én is így tudom. Ezt próbáltam érzékeltetni a fő és módosító fémek igen erősen eltérő 

olvadáspontjainak a szembeállításával. 

9. Indium-oxid alacsony hőmérsékleten redukálható, „következésképpen nagyobb 

változatosságban állíthatóak elő" szelektív kétfémes katalizátorok. Kérdés: „változatosságon" 

mit ért? 

Kétfémes katalizátorainkat az alkotó fémek prekurzorainak együttes redukálásával állítjuk elő 

és nem mindegy, hogy mi a legalacsonyabb hőmérséklet, ahol ez megvalósítható. Ahol 

alacsonyabb a szükséges hőmérséklet, nagyobb a szabadságunk, hiszen olyan katalizátor 

hordozókat is használhatunk, melyek magasabb hőmérsékleten előnytelen változást, károsodást 

szenvednének el. 
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10. A tézispont a vízoldható indium-hidroxidot alkalmazásáról számol be. Remélem, csak 

elírásról van szó!!! Az ellentmondást egyes forgalmazók adataival szemben mindenképpen 

tisztázni kell. 

Mint már fentebb tisztáztam, egy rendkívül sajnálatos elírásról van szó. 

A 15. tézispont megfogalmazása túlzottan általánosító, idézem: „nő a reakció látszólagos 

aktiválási energiája". Nyilvánvalóan az ecetsav hidrogénezéséről van szó és a 43. ábra, illetve 

7. táblázat adataira utal. A Cu és CuIn katalizátorokra az állítás igaz, viszont a Ni katalizátorra 

vonatkozó adatok hiányoznak, tehát a NiIn/AI203 és NiIn/Si02 méréseket nincs mihez 

hasonlítani. 

Igaza van bírálómnak. Mivel a Ni formákon nem az ecetsav etanollá alakulása a meghatározó 

reakció, erre nem vonatkoztathattam az indiummal módosított katalizátorokon kapott 

eredményeket. 

A 16. és 17. tézispont a hordozó textúrájára tesz észrevételt. Hibának érzem, hogy nem konkrét 

a tézispont megfogalmazása. így azt olvashatjuk: 16. pont idézem „a hordozó nem játszik 

közvetlen szerepet", a 17. pontban viszont azt írja, idézem „a hordozó textúrájától jelentősen 

függő aktivitással...". A pontos fogalmazás mindig célravezető. 

Elismerem, hogy még pontosabb megfogalmazással talán még jobban meg lehetett volna 

világítani, hogy két jelentősen eltérő dologról esik szó a két tézispontban.  

A 18.-22. tézispontokat elfogadom. Egy kérdés azért felmerül a bírálóban: milyen lehet a 

katalizátorok felületi állapota több órás üzemelést követően hidrogén betáplálás nélkül un. 

inert atmoszférában. Hidrogén transzferre szükség van a reakcióban, s magyarázza a 

fémkomponens fontosságát. 

A Guerbet kapcsolás lényeges vonása, hogy külső hidrogénforrás nélkül megvalósítható. Az 

etanol kapcsolásnál azt tapasztaltam, hogy hidrogén jelenlétében a fémkomponens akár el is 

hagyható. Mivel amúgy is hidrogén van a rendszerben, az etanol dehidrogénezéssel kapott 

hidrogén megőrzése a katalizátor felületen nem annyira fontos. Az aktívszén-hordozós 

báziskatalizátor fém jelenléte nélkül is, igaz magasabb hőmérsékleten, ki tudja váltani a 

hidrogén átadást. A szakirodalom a közvetlen vízkilépéssel járó kapcsolódás lehetőségét is 

mérlegeli. Ez a mechanizmus nem tartalmaz hidrogéntranszfer lépést. Ha utóbbi 

mechanizmusnak megfelelő körülményeket biztosítunk akár a butanol szelektivitás is javulhat, 

hiszen nem szükséges sem hidrogén atmoszféra sem fémkomponens, melyek mellékreakciók 

lejátszódását válthatják ki. 

A dolgozat, mintha a katalizátor fejlesztés szempontjait helyezte volna előtérbe, talán ezért az 

„ujjlenyomat eloszlások" bőséges tárháza és a katalizátorok változatos felvonultatása. Egy 

bíráló lehet elégedetlen fiatalabb kollegájával szemben, amiért nem szerepel nagyobb súllyal a 

felületi állapot jellemzése, szerkezetérzékenység, hordozó bázikusságának szisztematikus 

vizsgálata pl. a Guerbet reakcióban. Hiányolom a kemiszorpciós méréseket (CO, N2O, H2). AZ 

elektron spektroszkópia XPS (ESCA) bevetése is segített volna a jelenségek feltárásában. 

Összességében a bemutatott kísérleti anyag impozáns, s alapul szolgálhat katalizátorok 

fejlesztéséhez, illetve ipari alkalmazásokhoz. 
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Az elmúlt évtizedben a kutatásaimat támogató programok - melyeket a bevezetésben be is 

mutattam - meghatározták kutatói mozgásteremet. A felületi jelenségek mélyebb feltárására 

mindig megvolt bennem az igény, de nem sikerült az említett irányú kutatáshoz a szükséges 

erőforrást előteremtenem. 

 

 

Budapest, 2017. február 24. 
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a kémiai tudományok kandidátusa 
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