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ABSTRAKT 

 

Tato disertační práce se zabývá katalytickým rozkladem N2O na směsných oxidech 

s obsahem aktivních složek – kobaltu a manganu, které byly modifikovány cesiovým promotorem. 

Série směsných oxidů Co4MnAlOx modifikovaných cesiem v koncentračním rozmezí 0,6 – 4,5 

hm. % byla připravena kalcinací prekurzoru se strukturou hydrotalcitu s molárním poměrem Co:Mn:Al 

= 4:1:1. Vzniklý směsný oxid byl následně impregnován cesiem pomocí metody zaplňování pórů za 

použití dvou solí – Cs2CO3 a CsNO3. Připravené vzorky katalyzátorů byly charakterizovány několika 

analytickými metodami – AAS, XRD, SBET, TPR-H2, TPD-CO2, TPD-NH3, XPS, a TAD. Experimentální 

měření katalytického rozkladu N2O bylo provedeno v laboratorním nerezovém trubkovém průtočném 

reaktoru s integrální vrstvou katalyzátoru v teplotním rozmezí 210 – 450 °C. 

Specifický povrch směsného oxidu Co4MnAlOx byl roven 92 m
2
/g a modifikací cesiem k jeho 

významné změně nedošlo. XRD analýzou byla ve vzorcích katalyzátorů identifikována spinelová fáze. 

Se stoupajícím množstvím cesia stoupala i bazicita jednotlivých vzorků. Vzorky modifikované cesiem 

za použití CsNO3 vykazovaly poněkud horší redukovatelnost než vzorky modifikované cesiem za 

použití Cs2CO3. Termální alkalická desorpce ukázala, že cesium je na povrchu katalyzátoru stabilní až 

do teploty 550 °C. 

Aktivita katalyzátorů stoupala se zvyšujícím se množství cesia ve vzorku. Nejvyšší 

katalytickou aktivitu vykazovaly katalyzátory s množstvím cesia v rozmezí 3 – 4 hm. % bez ohledu na 

použitou cesiovou sůl, a to i v podmínkách simulujících odpadní plyn z výroby kyseliny dusičné. Na 

základě laboratorních výsledků katalytických testů byl zvolen optimální obsah cesia 3,4 hm. % pro 

výrobu poloprovozního katalyzátoru označeného AST3. 

Katalyzátor AST3 byl testován pro snížení emisí N2O v odpadním plynu v poloprovozním 

reaktoru připojeném na koncový plyn z výroby kyseliny dusičné ve společnosti BorsodChem MCHZ 

Ostrava. Při prostorové rychlosti 11 130 l.llože
-1

.h
-1

 a teplotě 450 °C bylo dosaženo vysoké konverze 

N2O v rozmezí 64 – 94 %, jejíž hodnota byla závislá na proměnlivém složení reakční směsi. Po 142 

dnech provozu nebyla pozorována deaktivace. 

Bylo zjištěno, že cesium funguje jako elektronový promotor, umožňuje snadnější štěpení 

molekuly N2O na rozhraní Cs–Co. Posun teplotních maxim redukčních píků do nižších teplot se 

stoupajícím množstvím cesia ukazuje na snadnější redukci Co
3+

, což souvisí s oslabením vazby Co–

O, čímž dochází ke snížení doby zdržení kyslíku na povrchu katalyzátoru. Testy TPD-O2 potvrdily, že 

optimální množství cesia napomáhá rychlejší desorpci kyslíku z povrchu katalyzátoru, což je rychlost 

určující krok katalytického rozkladu N2O. 

 

Klíčová slova: Oxid dusný, katalytický rozklad, hydrotalcit, směsný oxid, promotor, cesium. 
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1. ÚVOD 
 

Oxid dusný byl dlouho považován za relativně neškodný plyn a z pohledu vědců a 

politiků o něj nebyl zájem. Nicméně během posledních dvaceti let byl N2O identifikován jako 

relativně silný skleníkový plyn, který také přispívá k poškození ozónové vrstvy ve stratosféře. 

Koncentrace oxidu dusného v atmosféře byla po dlouhá staletí téměř konstantní (~ 270 ppb), 

zatímco v současné době se koncentrace pohybuje okolo 310 ppb, což je zhruba 9%ní 

zvýšení z doby před industrializací (~ 285 ppb) a znamená každoroční zvýšení emisí N2O o 

0,2 - 0,3 %. Ačkoli nemá N2O hlavní podíl na globálním oteplování (~ 6 %), je mnohem více 

nebezpečný než další dva nejběžnější antropogenní skleníkové plyny CO2 a CH4. Kvůli jeho 

dlouhé životnosti (cca 150 let) v atmosféře je jeho potenciál globálního oteplování (Global 

Warming Potencial - GWP) 21 x větší než u CH4, a dokonce až 310 x větší než u CO2 [1-3]. 

Emise N2O pocházejí jak z přírodních, tak i z antropogenních zdrojů. Mezi přírodní se 

řadí biologické procesy v půdách a oceánech, které jsou primárním přírodním zdrojem emisí 

N2O. Naproti tomu ke vzniku emisí oxidu dusného antropogenního původu dochází nejvíce 

při používání dusíkatých hnojiv během kultivace půdy, a tím přispívají cca 57 % k celkovým 

emisím N2O v rámci EU [1, 2]. Avšak tyto emise jsou velmi obtížně redukovatelné. Největším 

průmyslovým zdrojem emisí N2O je výroba kyseliny dusičné a následně i dalších chemických 

látek (kyselina adipová, kaprolaktam, glyoxal, akrylonitril), kde je kyselina dusičná využívána 

jako oxidační činidlo, spalování organického materiálu a fosilních paliv a provoz 

automobilových motorů s třícestnými katalyzátory [4]. 

Tato disertační práce přispívá k vývoji katalyzátoru pro redukci emisí N2O z výroby 

kyseliny dusičné, kde nejjednodušším postupem likvidace oxidu dusného z hlediska 

energetického i finančního je jeho katalytický rozklad na kyslík a dusík. Avšak nalezení 

vhodného katalytického systému pro nízkoteplotní rozklad N2O je stále nevyřešeným 

problémem, neboť jsou kladeny vysoké nároky na aktivitu i stabilitu katalyzátorů 

v přítomnosti inhibujících složek (O2, H2O a vyšší oxidy dusíku) vyskytujících se spolu s N2O 

v koncovém plynu z výroby kyseliny dusičné. 

Pracoviště Katedry fyzikální chemie a teorie technologických pochodů na FMMI, 

VŠB-TU Ostrava se katalytickým rozkladem oxidu dusného z koncového plynu výroby 

kyseliny dusičné zabývá již řadu let. V uplynulých letech byl výzkum zaměřen převážně na 

vývoj katalyzátoru připraveného kalcinací hydrotalcitu s obsahem kobaltu a s různým 

množstvím alkalických promotorů. V rámci projektu TAČR (TA 01020336 – „Odstraňování 

N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné“) byl ve spolupráci se společnostmi 

BorsodChem MCHZ s.r.o. a Chemoprojekt Chemicals s.r.o. testován katalytický rozklad N2O 

v poloprovozních podmínkách. Spoluřešiteli projektu byli současně i Ústav chemie pevných 

látek na VŠCHT v Praze a Ústav chemických procesů na AV ČR. 
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Hlavním cílem disertační práce je nalézt optimální množství cesia jako promotoru 

směsného oxidu Co4MnAlOx připraveného kalcinací hydrotalcitu pro snížení emisí oxidu 

dusného z výroby kyseliny dusičné. S tím souvisí další dílčí cíle práce: 

o příprava směsného oxidu Co4MnAlOx s různým množství cesia a jeho charakterizace 

vybranými analytickými metodami (AAS, RTG analýza, fyzikální sorpce N2, XPS, 

TPR-H2, TPD, TAD) 

o laboratorní testy rozkladu N2O v inertních i procesních podmínkách simulujících 

složení odpadního plynu z výroby kyseliny dusičné 

o nalezení korelace mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi daných katalyzátorů a jejich 

experimentálně zjištěnou katalytickou aktivitou, 

o objasnění funkce cesia jako promotoru katalyzátoru Co4MnAlOx pro rozklad N2O, 

o na základě laboratorních výsledků nalezení vhodného katalytického systému pro 

výrobu a ověření v poloprovozním měřítku, 

o vyhodnocení aktivity a stability zvoleného katalytického systému v poloprovozních 

podmínkách. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

3.1 Sloučeniny na bázi hydrotalcitu 

 

Hydrotalcit je přírodní materiál s vrstevnatou strukturou, jehož chemické složení lze 

vyjádřit vzorcem Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O. Materiály na bázi hydrotalcitu patří do skupiny 

aniontových jílů, jejichž struktura je odvozena ze struktury brucitu (Mg(OH)2), kde jsou 

kationty Mg2+ oktaedricky koordinovány se šesti hydroxylovými skupinami OH-. Část kationtů 

Mg2+ je v hydrotalcitové struktuře izomorfně nahrazena trojmocným Al3+, čímž hydroxylové 

vrstvy získávají pozitivní náboj, který je kompenzován nábojem aniontů nacházejících se 

spolu s molekulami krystalové vody v prostoru mezi těmito vrstvami (Obr. 1) [4, 5]. 

 

Obr. 1 Struktura vrstevnatého materiálu na bázi hydrotalcitu [6] 

Podvojné vrstevnaté hydroxidy (LDH), v literatuře také často nazývané „hydrotalcite-

like compounds“ (HTlc) mají mnoho fyzikálních a chemických vlastností, které jsou 

překvapivě velmi podobné vlastnostem jílových materiálů – vrstevnatá struktura, široké 

chemické složení (díky variabilní izomorfní substituci kovových kationtů), variabilní hustota 

náboje vrstvy, iontově-výměnné vlastnosti či reaktivní prostor mezivrstvy. Protože mají LDH 

aniontově-výměnné vlastnosti, lze je také označit jako aniontové jíly. 

Základní vzorec pro sloučeniny na bázi hydrotalcitu je [M1-x
II Mx

III (OH)2] [Ax/n
n-.nH2O], 

kde 

[M1-x
II Mx

III (OH)2] značí složení vrstvy a 

[Ax/n
n- . nH2O] značí složení mezivrstvy. 

MII značí dvojmocný kationt (např. Mg2+, Zn2+, Cu2+, Co2+, Ni2+), MIII trojmocný kationt 

(např. Al3+, Cr3+, Fe3+) a An- značí aniont (např. CO3
2-, NO3

-, SO4
2-, Cl-). Vícesložkové 

podvojné vrstevnaté hydroxidy jsou zajímavé prekurzory pro přípravu směsných oxidů 

s homogenní distribucí kovů – kationty kovů jsou homogenně distribuovány v brucitových 

vrstvách. Částečná substituce kovů ve struktuře pak může zlepšit katalytické vlastnosti 

materiálu. 
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Nejrozšířenější způsob přípravy sloučenin na bázi hydrotalcitu je srážení roztoků solí 

obsahujících MII a MIII (nejčastěji dusičnanů) s bazickou fází. Srážení probíhá při konstantním 

pH z důvodu vysoké homogenity a dosažení správných vlastností pro technologické využití: 

 vysoká krystalinita 

 malá velikost částic 

 vysoký specifický povrch 

 velký průměr pórů 

Vzniklá sraženina se obvykle nechá krystalizovat po určitou dobu a následně se odfiltruje, 

promyje destilovanou vodou a vysuší. 

Kromě tohoto způsobu přípravy existují ještě další metody, mezi které patří např. 

metoda srážení s močovinou jako bazickou fází, která umožňuje získat monodisperzní 

částice, metoda indukované hydrolýzy, technika sol-gel či metoda rekonstrukce 

kalcinovaných LDH, kdy se kalcinovaný LDH rehydratuje ve vodném roztoku obsahujícím 

aniont, který se může interkalovat do struktury [7]. 

Termický rozklad (kalcinace) podvojných vrstevnatých hydroxidů obsahujících ionty 

přechodných kovů byl v minulosti studován velmi rozsáhle, protože produkty rozkladu – 

směsné oxidy – jsou v průmyslu využitelné jako katalyzátory pro různé katalytické 

technologie, jako je např. polymerace, oxidace, dehydrogenace, redukce [4, 5, 7]. 

Pomocí analytických metod (RTG analýza, FTIR, Ramanova spektroskopie) 

aplikovaných in situ objasnili Pérez-Ramírez a kol. [8] termický rozklad hydrotalcitu 

[Co6Al2(OH)16](CO3).4H2O na vzduchu i v inertu. Přítomnost oxidovatelných kationtů Co2+ 

v oktaedrálních pozicích a difúze kationtů Co3+ do mezivrstvového prostoru v dehydratované 

vrstevnaté struktuře jsou klíčovými faktory ovlivňující teplotní stabilitu hydrotalcitového 

prekurzoru na vzduchu. Při zahřívání do teploty 100 °C se odstraňuje fyzikálně adsorbovaná 

voda a při teplotách 150 – 200 °C dochází současně i k odstranění mezivrstvové vody ze 

struktury hydrotalcitu. Následně dochází k dehydroxylaci, dekarbonizaci a poté k přeskupení 

uhličitanových iontů v mezivrstvovém prostoru. Tyto procesy vyžadují při kalcinaci na 

vzduchu mnohem nižší teploty než při kalcinaci v inertní atmosféře. V teplotním rozmezí 150 

– 175 °C při kalcinaci na vzduchu dochází k tvorbě meziproduktu – metastabilní směsi fází, 

která obsahuje jak dehydratovanou vrstevnatou strukturu, tak i vznikající spinelovou fázi 

směsného oxidu. Následná dehydroxylace, která probíhá při teplotách 250 – 300 °C, vede ke 

zborcení hydrotalcitové struktury. S dehydroxylačním procesem je spojeno odstranění 

uhličitanových iontů, avšak zcela dokončeno je až při teplotě 450 °C při kalcinaci na 

vzduchu. Celá tato termická úprava hydrotalcitu Co-Al, kdy ve struktuře Co3O4 byly kationty 

Co3+ izomorfně nahrazeny kationty Al3+, vedla ke vzniku vysoce homogenního a stabilního 

směsného oxidu se strukturou spinelu, označeného jako [Co(Co,Al)2O4]. 

Environmentální využití směsných oxidů se strukturou spinelu zahrnuje např. rozklad 

plynných polutantů (NO, NO2) a skleníkových plynů (N2O), kterému je věnována tato práce. 

Rozsáhlé průmyslové využití směsných oxidů spočívá zejména v tom, že mají dobře 

definovaný obsah, rovnoměrnou distribuci aktivních složek, poměrně velký specifický povrch 

a jsou tepelně stabilní [4, 5, 7]. 
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3.2 Katalytický rozklad oxidu dusného 

 

3.2.1 Mechanismus rozkladu oxidu dusného 

 

Mechanismus katalytického rozkladu N2O lze popsat pomocí několika elementárních 

reakcí [1, 4]: 

1) adsorpce N2O na aktivním centru 

N2O  +  *  ↔  N2O*   * je aktivní místo na povrchu katalyzátoru    (R2) 

2) rozklad N2O za vzniku molekuly N2 a atomu kyslíku vázaného na povrch katalyzátoru 

N2O*  →  N2  +  O*            (R3) 

3) desorpce O2 z povrchu buď rekombinací s jiným kyslíkem vázaným na povrchu podle 

Langmuir – Hinshelwoodova mechanismu,  

2O*  ↔  O2  +  2*            (R4) 

nebo reakcí s další molekulou N2O podle Eley-Ridealova mechanismu 

N2O  +  O*  →  N2  +  O2  +  *           (R5) 

 Zatímco adsorpce molekuly N2O na aktivní místo (R2) a desorpce O2 z povrchu (R4) 

mohou být reakcemi vratnými, povrchová reakce N2O (R3) a desorpce kyslíku reakcí s další 

molekulou N2O (R5) jsou kroky nevratné. Příčinou je stabilita vzniklé molekuly dusíku. 

Kapteijn a kol. ve své práci [1] na základě kinetických experimentů uvádějí, že adsorbovaný 

N2O se na reakci rozkladu N2O nepodílí, a tudíž lze reakce (R2) a (R3) sjednotit a zapsat ve 

tvaru: 

N2O  +  *  →  N2  +  O*           (R6) 

 Katalytický rozklad N2O probíhá podle redoxního mechanismu, kdy je povrch 

katalyzátoru během katalytického cyklu střídavě redukován a oxidován. K oxidaci povrchu 

může docházet jak molekulou oxidu dusného podle rovnice (R6), tak i adsorpcí kyslíku 

z plynné fáze podle rovnice (R4). Při adsorpci a aktivaci molekuly N2O podle (R6) je donorem 

elektronu do protivazebného orbitalu molekuly N2O aktivní místo katalyzátoru. Naproti tomu 

k redukci povrchu pak dochází buď podle Eley-Ridealova mechanismu (R5) nebo 

rekombinací dvou adsorbovaných kyslíků podle Langmuir-Hinshelwoodova mechanismu 

(R4), kdy je v obou případech desorpce kyslíku z povrchu katalyzátoru spojena s přenosem 

elektronu zpět na aktivní místo. Katalytický rozklad N2O složený ze dvou základních kroků - 

chemisorpce N2O a desorpce O2 – tedy probíhá snadněji na katalyzátorech s obsahem kovů, 

které jsou schopny vyskytovat se ve více oxidačních stavech a mohou fungovat jako 

elektron-donorová centra pro molekulu N2O, a tím destabilizovat vazbu N–O. [4]. 

Kolektiv autorů Román-Martínez a kol. [9] ve svém výzkumu navrhli reakční model 

mechanismu rozkladu N2O, který předpokládá 2 možnosti odstraňování kyslíku z povrchu 

katalyzátoru: 
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a) rekombinace 2 adsorbovaných atomů (Langmuir – Hinshelwoodův model) – R4 

b) reakce molekuly N2O s atomem kyslíku adsorbovaném na aktivním místě (Eley – 

Ridealův model) – R5. 

První možnost může být komplikovaná, nejsou-li atomy adsorbovaného kyslíku blízko 

sebe, tzn. upřednostňována je druhá možnost, neboť O* je velmi reaktivní. Autoři provedli 

několik experimentů desorpce kyslíku v proudu helia i v proudu N2O, které dokazují, že 

v proudu helia je desorpce kyslíku z povrchu katalyzátoru relativně pomalá v porovnání 

s rychlostí desorpce v proudu N2O. Na základě těchto experimentů tedy uvádějí, že proces 

rekombinace dvou adsorbovaných molekul podle rovnice R4 může mít na celkovou rychlost 

reakce jen velmi malý vliv. 

 

Obr. 2 Schéma reakčního modelu katalytického rozkladu N2O podle Román-Martíneze a 

kol. [9] 

Na obrázku 2 [9] je znázorněno velmi zjednodušené schéma struktury směsného 

oxidu, který zahrnuje i kyslíkové vakance vyjádřené prázdnými čtverečky (stav a). Fáze 1 

popisuje interakci molekuly N2O s povrchem katalyzátoru, při které dochází k uvolnění 

molekuly N2 a adsorpci atomu kyslíku na aktivní místo na povrchu katalyzátoru – O* (stav b). 

Nyní mohou nastat tři různé situace: 

o další molekula N2O reaguje s kyslíkem naadsorbovaným na aktivním místě (O*) za 

vzniku molekul N2 a O2 (fáze 2), které povrch katalyzátoru opustí a uvolní jedno aktivní 

místo (stav c) 
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o v případě, že jsou atomy adsorbovaného kyslíku blízko sebe, dohromady utvoří 

molekulu O2 (fáze 3) a desorbují se z povrchu, přičemž uvolní dvě aktivní místa (stav d) 

o je-li v blízkosti O* podpovrchové aktivní místo (kyslíková vakance), může kyslík 

adsorbovaný na povrchu migrovat (fáze 4) na podpovrchové aktivní místo do mřížky 

spinelu (stav e). 

Z posledního stavu e může zpětně přejít zpět (fáze 5) z podpovrchového aktivního 

místa v mřížce spinelu na povrchové aktivní místo buď kyslík, který takto přešel z povrchu 

katalyzátoru do mřížky, nebo jiný kyslík vázaný na podpovrchové aktivní místo v mřížce 

spinelu (stav f). Následně může takto dojít ke stejné situaci, jako popisuje fáze 2, kdy jsou 

dva kyslíky adsorbované na povrchu blízko sebe, dohromady utvoří molekulu O2 (fáze 6) a 

uvolní dvě povrchová aktivní místa (stav g). 

V principu probíhá katalytický rozklad N2O výhradně ve fázích 1 a 2, což je povrchová 

oxidace a odstranění adsorbovaného kyslíku z povrchu reakcí s další molekulou N2O. 

Relativní rychlost těchto dvou kroků určuje celkovou reakční rychlost [9]. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

4.1 Příprava katalyzátoru Co4MnAlOx 

 

 Směsný oxid Co4MnAlOx byl připraven srážením příslušných dusičnanů s alkalickým 

roztokem. Roztok o objemu 450 ml připravený rozpuštěním Co(NO3)2.6 H2O, Mn(NO3)2.4 

H2O a Al(NO3)3.9 H2O v destilované vodě s molárním poměrem kationtů Co:Mn:Al = 4:1:1 a 

celkovou koncentrací kationtů 1,0 mol/l byl dávkován rychlostí 7,5 ml/min do izotermního 

míchaného vsádkového reaktoru o objemu 1000 ml, který obsahoval již 200 ml destilované 

vody o teplotě 25 °C. Současně byl přidáván alkalický roztok NaOH (3 mol/l) a Na2CO3 (0,5 

mol/l) tak, aby v reakční směsi byla udržena hodnota pH = 10 ± 0,1. Srážecí reakce 

probíhala za intenzivního míchání při teplotě 25 °C. Výsledná suspenze byla dále míchána 

po dobu 2 h při teplotě 25 °C. Vzniklý produkt byl odfiltrován, několikrát promyt destilovanou 

vodou a sušen přes noc při 60 °C na vzduchu. Následně byl kalcinován po dobu 4 h při 

teplotě 500 °C a poté zchlazen na laboratorní teplotu. Nakonec byl takto vzniklý směsný oxid 

Co4MnAlOx slisován do tablety, rozdrcen a vysítován na frakci 0,160 – 0,315 mm. Příprava 

tohoto katalyzátoru byla provedena na Ústavu chemie pevných látek VŠCHT v Praze. 

 

4.2 Příprava katalyzátorů Co4MnAlOx impregnovaných cesiem 

 

Katalyzátory Co4MnAlOx byly impregnovány cesiem metodou zaplňování pórů. 

Nejprve byla určena nasákavost směsného oxidu Co4MnAlOx. Do kádinky s určitým 

množstvím oxidu (frakce 0,160 – 0,315 mm) byla nalita destilovaná voda, která se nechala 

nasáknout do vzorku po dobu 15 minut. Následně byla přebytečná voda odlita. 

 Ve zjištěném množství vody navýšeném o 5 % byla rozpuštěna navážka příslušné 

soli (CsNO3 a Cs2CO3) a tento roztok byl přidán do kelímku s odváženým množstvím 

směsného oxidu Co4MnAlOx (frakce 0,160 – 0,315 mm). Směs byla promíchána a po odstátí 

po dobu 1 h byla sušena při 105 °C na vzduchu. Výsledný produkt byl znovu kalcinován při 

500 °C (v jednom případě na 600 °C) po dobu 4 h, následně zchlazen na laboratorní teplotu 

a opět vysítován na frakci 0,160 – 0,315 mm. Impregnace cesiem byla provedena na VŠB-

TU Ostrava. 

 Přehled všech připravených katalyzátorů je uveden v tabulce 2. Vzorky jsou značeny 

jako hm. % Cs s popiskem –D (pokud byl k impregnaci použit CsNO3) nebo –U (pokud byl 

k impregnaci použit Cs2CO3), například katalyzátor Co4MnAlOx s obsahem 2 hm. % Cs, kdy 

k impregnaci byl použit CsNO3, je označen jako 2% Cs-D. 
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4.3 Výroba poloprovozního katalyzátoru 

 

Poloprovozní katalyzátor byl připraven dle technologického postupu navrženého na 

základě laboratorní přípravy. Do izotermního míchaného reaktoru s přepadem (pracovní 

objem 100 l, reakční teplota 30 °C) byla rychlostí 7,5 l/min dávkována směs solného roztoku. 

Zároveň byla přidávána směs alkalického roztoku tak, aby bylo pH v reaktoru udržováno na 

konstantní hodnotě 10 ± 0,1. Vzniklá suspenze byla odváděna přepadem do míchané nádrže 

o celkovém objemu 3 m3 a po ukončení srážení míchána po dobu 1 hodiny. Výsledný 

produkt byl filtrován a promýván tak dlouho, až byl obsah zbytkové soli Na v prekurzoru 

menší než 0,2 hm. %. Promytý prekurzor byl následně vysušen při teplotě 105 °C a 

kalcinován na vzduchu při teplotě 500 °C po dobu 4 hodin. 

Navážky použitých surovin byly napočítány na výrobu cca 150 kg prekurzoru o 

složení Co4MnAl(OH)12CO3.4H2O. Předpokládaná ztráta žíháním 31,84 hm. % odpovídala 

experimentálním údajům. Celkem bylo tedy vyrobeno cca 100 kg směsného oxidu 

Co4MnAlOx. 

Kalcinací vytvořený směsný oxid byl dále rozemlet a impregnován nasyceným 

roztokem Cs2CO3 po dobu 1 hodiny. Výsledný produkt byl opět vysušen při 105 °C, 

zkalcinován na vzduchu při teplotě 500 °C po dobu 4 hodin a zformován do plných tablet o 

rozměrech 5 x 5 mm. Pro usnadnění formování tablet a jejich větší pevnost bylo do směsi 

přidáno malé množství grafitu (3 %). 

Poloprovozní katalyzátor Co4MnAlOx se 3,4 hm. % Cs byl vyroben firmou ASTIN 

Catalysts and Chemicals s.r.o. a označen jako AST3. 

 

4.4 Charakterizace katalyzátorů 

 

 Při objasňování katalytických dějů je výhodné zkoumat katalyzátory fyzikálně - 

chemickými metodami, bez přímé vazby na chemickou reakci, jejíž rychlost daným 

katalyzátorem ovlivňujeme. Získáváme tak cenné informace o chemických a fyzikálních 

vlastnostech daných katalyzátorů. Některé metody charakterizace vyžadují speciální úpravu 

vzorku a katalyzátory musejí být tedy zkoumány za mimořádných podmínek. 

 Fyzikálně - chemickými metodami lze zjistit jak chemické složení a strukturu povrchu 

tuhého katalyzátoru, tak i distribuci katalyticky aktivní složky v částici katalyzátoru, velikost 

mikročástic (krystalitů) či texturní vlastnosti tuhých katalyzátorů (tzn. objem a velikost pórů). 

V této práci byly pro charakterizace modifikovaných i nemodifikovaných Co4MnAlOx 

katalyzátorů vybrány tyto metody: 

 AAS – atomová absorpční spektroskopie – určení chemického složení v objemu 

katalyzátoru 

 fyzikální sorpce dusíku při -196°C – texturní parametry katalyzátorů 

 RTG – rentgenová prášková difrakce – fázové složení katalyzátorů 

 teplotně programovaná redukce (TPR–H2) – stanovení redukovatelnosti katalyzátorů 
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 teplotně programovaná desorpce (TPD – NH3, TPD – CO2) – stanovení 

acidobazických vlastností katalyzátorů 

 XPS – rentgenová fotoelektronová spektroskopie – určení povrchových vlastností a 

chemického složení na povrchu katalyzátoru 

 termální alkalická desorpce (TAD) – teplotní stabilita Cs vázaného na povrchu 

 

4.5 Schéma a popis laboratorní aparatury pro testování katalyzátorů 

 

 Schéma experimentální aparatury je znázorněno na obrázku 3. Potřebný průtok a 

složení vstupní směsi je zajištěno pomocí regulátorů hmotnostního průtoku plynu (Aalborg a 

Elmet). Zdrojem používaných plynů jsou tlakové láhve s kalibračními plyny (SIAD) – N2O/N2, 

NO/N2, Ar/He a tlakové lahve s čistými plyny (SIAD) – O2, He a N2. Dále je aparatura 

vybavena také několika rotametry se škrtícími ventily, které slouží ke kontrole či regulaci 

průtoku reakční a kalibrační směsi a uzavíracími, trojcestnými, čtyřcestnými a šesticestnými 

ventily. 

 

Obr. 3 Schéma laboratorní experimentální aparatury pro testování katalyzátorů 

Součástí aparatury je také malá kelímková pec s programovatelným regulátorem 

teploty, do které se umisťuje nerezový trubkový průtočný reaktor s integrální vrstvou 

katalyzátoru. Reaktor je z vnější části opatřen spirálovým vinutím, které zajišťuje dokonalé 
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předehřívání reakční směsi vstupující do reaktoru. Teplota v reaktoru je kontrolována NiCr-Ni 

termočlánkem (Greisinger Electronic GmbH) umístěným na vnější stěně reaktoru. Tlak 

v reaktoru je měřen manometrem (Swagelok) umístěným v trase před reaktorem. 

Katalytický rozklad N2O byl prováděn ve dvou typech laboratorních nerezových 

trubkových reaktorů s integrálním ložem katalyzátoru s označením R1 a R2, jejichž 

parametry shrnuje tabulka 1. 

Tab. 1 Charakteristika laboratorních katalytických reaktorů R1 a R2 

Reaktor 
d 

(cm) 
L 

(cm) 
Materiál 

Forma 
katalyzátoru 

Max. rozměr 
katalyzátoru dp 

(mm) 

Llože 
(cm) 

R1 0,5 10 nerez zrno 0,315 5 

R2 4 15 nerez 
tvarované 

částice 
5 15 

d - vnitřní průměr reaktoru, L – délka reaktoru, Llože - délka lože 

Reaktor R1 s vnitřním průměrem 5 mm je nerezový reaktor sloužící pro měření 

aktivity katalyzátorů v kinetické oblasti bez vlivu transportních jevů. Katalyzátor (frakce 0,160 

– 0,315 mm) o hmotnosti 0,1 g byl vždy umisťován mezi inertní materiál (frakce skla o 

různých rozměrech) z důvodu přiblížení se k pístovému toku reakční směsi a zabránění 

vzniku mrtvých prostorů. 

 Druhý reaktor R2 má vnitřní průměr 40 mm, je určen pro testování tvarovaných 

poloprovozních katalyzátorů o rozměrech několika milimetrů a experimentální data z něj 

získaná jsou ovlivněna vnitřní difúzí. V tomto reaktoru je katalyzátor umisťován taktéž mezi 

inertní materiál, a to mezi vrstvy skleněných kuliček (frakce 3,3 – 3,9 mm) a vrstvu 

Raschigových kroužků o rozměrech 5 x 5 mm z důvodu vyšší vrstvy a lepšího přiblížení se k 

pístovému toku. Po naplnění se reaktor spolu s termočlánkem umisťuje do malé kelímkové 

pece a je pevně zaizolován skelnou vatou tak, aby nedocházelo ke ztrátám tepla. 

 Sycení plynu vodní parou zajišťuje skleněný sytič s destilovanou vodou. Měření 

relativní vlhkosti a teploty je prováděno pomocí sondy TSF 0100 E a digitálního měřiče 

teploty a vlhkosti GMH 3330 (Greisinger Electronic GmbH). Aby se zabránilo případné 

kondenzaci vodní páry v kapilárách, trasy, kterými prochází reakční směs nasycená vodní 

párou, jsou obaleny izolací a vyhřívány na 60 °C pomocí topných pásů s regulátory teploty 

(MANEKO). K odstranění vodní páry ze směsi plynů před vstupem na analýzu slouží 

elektrický kompresorový chladič řady EC verze EMC (M&C TechGroup GmbH) chlazený na 

5 °C. 

 V experimentálním uspořádání zobrazeném na obr. 3 jsou zapojena hned čtyři 

analytická zařízení. Jedná se o infračervený spektrometr pro analýzu N2O, infračervený 

spektrometr pro analýzu NO/NH3 a plynový chromatograf a kvadrupólový hmotnostní 

spektrometr taktéž pro analýzu N2O. 
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4.6 Schéma a popis poloprovozního reaktoru pro rozklad N2O 

 

Poloprovozní katalytický reaktor pro likvidaci oxidů dusíku N2O, NO a NO2 byl 

připojen na odvětvený plyn z výroby kyseliny dusičné KD7 ve společnosti BorsodChem – 

Moravských chemických závodech Ostrava. Plyn byl odvětven před selektivní katalytickou 

redukcí NOx amoniakem. Celé zařízení (obr. 4) se skládalo z reaktoru, přívodního potrubí 

nitrózního plynu z jednotky KD7, instrumentace, analýzy vzorků nitrózního plynu pomocí 

infračervených analyzátorů, přívodu redukčního činidla NH3 pro selektivní katalytickou 

redukci NOx a výstupního potrubí nitrózního plynu z reaktoru do komína. 

 

Obr. 4 Zjednodušené schéma poloprovozní aparatury pro testování poloprovozního 

katalyzátoru AST3  

Samotný reaktor byl konstruován z pěti částí. První částí, přes kterou protékal nitrózní 

plyn, byl elektrický ohřev, kde plyn získal požadovanou teplotu. Druhá část obsahovala 

statický mísič nitrózního plynu a plynného amoniaku pro selektivní katalytickou redukci NOx, 

která probíhala ve třetí části na loži katalyzátoru k tomu určeného. Čtvrtou částí reaktoru byl 

opět elektrický ohřev nitrózního plynu vycházejícího ze SCR-NH3 na teplotu požadovanou 

pro katalytický rozklad N2O probíhající v poslední části. 
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Aby mohl být v reaktoru měněn průtok a pracovní tlak, bylo přívodní potrubí vybaveno 

ručními ventily, zpětnou klapkou, automatickým blokovacím ventilem a ventilem regulujícím 

průtok nitrózního plynu do reaktoru a výstup z reaktoru opatřen ručním ventilem. 

Poloprovozní reaktor byl dále vybaven kontinuálním snímáním tlaku před a za ložem, teploty 

v různých místech a hmotnostního průtoku plynné směsi. Kontinuální analýzu vstupního a 

výstupního proudu nitrózního plynu zajišťovaly čtyři infračervené analyzátory – Sick (N2O), 

NO/NOx Horiba (NO, NO2), ABB modul Uras 26 (N2O) a ABB Limas11 NH3 (NO, NO2 a NH3), 

jejichž signály byly zaznamenávány a archivovány v PC. 

 

4.7 Katalytický rozklad N2O v laboratorních podmínkách 

 

4.7.1 Katalytický rozklad N2O v inertní atmosféře 

 

Před samotným měřením byl každý vzorek katalyzátoru aktivován z důvodu vyčištění 

povrchu od případných naadsorbovaných vzdušných nečistot. Aktivace byla prováděna vždy 

ohřevem v dusíku na teplotu 450 °C rychlostí 10 °C/min a po dosažení této teploty byl vzorek 

ponechán v proudu dusíku při průtoku 100 ml/min po dobu 1 hodiny. Po aktivaci byla do 

systému dávkována reakční směs 0,1 mol. % N2O v N2. Po několika hodinách (obvykle 8 h) 

začalo samotné měření, při kterém byly sledovány jak vstupní, tak i výstupní koncentrace 

N2O při teplotách 450 °C, 420 °C, 390 °C, 360 °C, 330 °C, 300 °C, 270 °C, 240 °C a 210 °C. 

Výsledné hodnoty koncentrací pak byly stanoveny jako průměr více naměřených hodnot 

vstupních a výstupních koncentrací N2O v ustáleném stavu. Dosažená konverze N2O 

vyjadřuje míru aktivity jednotlivých katalyzátorů a je počítána podle vztahu (1): 

XA=
CA0 - CA

CA
.100              (1) 

kde  XA … konverze N2O (%) 

 cA0 … molární zlomek N2O na vstupu do reaktoru (ppm) 

 cA … molární zlomek N2O na výstupu z reaktoru (ppm) 

Uvedený vztah pro výpočet konverze N2O je platný pouze za předpokladu, že celkový 

objemový průtok reakční směsi skrz celou délku reaktoru lze považovat za konstantní. Ačkoli 

je rozklad N2O reakcí se změnou počtu molů, vzhledem k velmi nízké koncentraci N2O 

v reakční směsi byl tento předpoklad splněn. 

Pro přenos dat i pro porovnání aktivit jednotlivých katalyzátorů je důležité, aby 

laboratorní experimentální data rozkladu N2O nebyla ovlivněna transportními jevy. 

V dřívějších letech byly provedeny katalytické testy pro ověření vlivu vnější a vnitřní difúze na 

reakční rychlost. Byla sledována konverze N2O v závislosti na různých hodnotách průtoku 

reakční směsi (15 – 100 ml/min) při konstantním GHSV pro vyloučení vlivu vnější difuze. 

Dále byla sledována závislost konverze N2O na průměru zrna katalyzátoru (0,300 – 0,090 

mm) pro vyloučení vlivu vnitřní difuze. Na základě získaných výsledků byly stanoveny 

následující podmínky, kdy chemická reakce rozkladu N2O není ovlivněna transportními jevy: 

frakce zrna katalyzátoru 0,160 – 0,315 mm a celkový průtok plynu 100 ml/min [10]. 
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4.7.2 Katalytický rozklad N2O v přítomnosti inhibujících složek 

 

V případě katalytického rozkladu N2O v podmínkách simulujících odpadní plyn 

z výroby kyseliny dusičné byly katalyzátory vystaveny vlivu inhibujících složek, jako jsou 

kyslík, vodní pára a oxid dusnatý. Při teplotě 450°C bylo spolu se směsí obsahující 0,1 mol. 

% N2O v N2 dávkováno 5 mol. % O2, 3 mol. % H2O a 0,02 mol. % NO. Koncentrace N2O a 

NO v ustálených stavech byly sledovány při teplotách 450 °C, 420 °C, 390 °C, 360 °C a 330 

°C pomocí infračervených analyzátorů uvedených v kapitole 4.3.1. 

 

4.8 Katalytický rozklad N2O v poloprovozních podmínkách 

 

Poloprovozní katalyzátor byl umístěn do poloprovozního reaktoru firmou 

Chemoprojekt Chemicals s.r.o. na začátku ledna 2013. Lože katalyzátoru bylo umístěno na 

ocelovém roštu, sítu a vrstvě keramických kuliček o průměru cca 3 cm. Uspořádání lože 

katalyzátoru AST3 pro rozklad N2O: výška lože 62,5 cm, celkový objem lože 47,1 l a navážka 

katalyzátoru 74,4 kg. 

Z důvodu provedení kinetických experimentů byl nitrózní plyn dávkován do reaktoru 

při čtyřech různých průtocích – 300, 400, 500 a 600 kg/h – a při tlaku 6 bar. Koncentrace 

jednotlivých složek – N2O, NO, NO2, NH3 – byly sledovány při teplotách 380, 400, 425 a 450 

°C. Vstupní koncentrace jednotlivých složek nitrózního plynu do lože pro odstraňování N2O 

byly velmi proměnlivé a závisely na účinnosti katalyzátoru v loži pro odstraňování NOx. 

Pohybovaly se v rozmezí 515 ± 256 ppm N2O, 12 ± 12 ppm NO, 57 ± 57 ppm NO2 a 11 ± 11 

ppm NH3. 

V říjnu roku 2013 bylo poloprovozní testování katalyzátoru AST3 ukončeno, 

katalyzátor byl vysypán a následně použit pro laboratorní testování aktivity a stability a 

podroben vybraným analýzám z důvodu zjištění, zda během dlouhodobého testování 

nedošlo ke změně jeho vlastností. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 
 

5.1 Charakterizace laboratorních katalyzátorů 

 

5.1.1 Chemické složení a porézní struktura 

 

 Chemické složení spolu s výsledky analýzy porézní struktury směsných oxidů 

Co4MnAlOx modifikovaných cesiem jsou shrnuty v tabulce 2. Chemické složení 

nemodifikovaného směsného oxidu Co4MnAlOx bylo stanoveno pomocí metody AAS. 

Základní vzorek Co4MnAlOx obsahoval 48,4 hm. % Co, 14,5 hm. % Mn a 8,7 hm. % Al. 

Molární poměr Co:Mn:Al byl stanoven jako 4:1,20:0,71 a přibližně koresponduje s hodnotou 

4:1:1, která byla nastavena při přípravě. Impregnací CsNO3 bylo připraveno 8 vzorků s 

obsahem cesia v rozmezí 0,6 – 4,5 hm. % a impregnací Cs2CO3 bylo připraveno 5 vzorků 

s obsahem cesia v rozmezí 1,1 – 3,8 hm. %. 

Tab. 2 Chemické složení a porézní struktura modifikovaných směsných oxidů 

Co4MnAlOx 

Vzorek 
Co 

(hm.%) 
Mn 

(hm.%) 
Cs 

(hm.%) 
SBET 

(m
2
.g

-1
) 

Vmeso 
(cm

3
.g

-1
) 

Vmikro 
(mm

3
.g

-1
) 

Co4MnAlOx 48,4 14,5 0 92 0,31 - 

0,6% Cs-D 48,6 11,8 0,62 91 63,4 16,5 

1,8% Cs-D
 

47,7 11,3 1,82 87 0,69 16,9 

2% Cs-D 46,8 10,5 1,98 82 56,5 15,3 

2,8% Cs-D 47,0 10,6 2,76 91 62 17,1 

3,2% Cs-D 44,8 9,3 3,18 100 - 20,9 

3,4% Cs-D 49,0 10,9 3,40 - - - 

3,9% Cs-D
 

45,4 10,7 3,94 91 0,69 17,6 

4,5% Cs-D 45,9 11,3 4,51 87 55 17,7 

 

1,1% Cs-U 47,6 10,7 1,12 93 62,6 17,6 

1,4% Cs-U - 10,9 1,40 80 300 16,2 

1,9% Cs-U
 

45,2 10,8 1,85 96 0,70 16,5 

3,6% Cs-U - 10,6 3,55 86 400 15,7 

3,8% Cs-U
 

46,6 11,2 3,75 95 0,72 17,5 

 

Ačkoli byl LDH prekurzor připravený srážením příslušných dusičnanů s alkalickým 

roztokem NaOH dostatečně promyt, všechny připravené vzorky obsahovaly malé množství 

zbytkového sodíku (0,095 hm. %). Někteří autoři [11-14] uvádějí, že množství zbytkového 

sodíku značně ovlivňuje aktivitu katalyzátorů. Našimi dřívějšími experimentálními testy [15] 

však bylo potvrzeno, že pro směsný oxid Co4MnAlOx modifikovaný 1,0 hm. % Na bylo 

pozorováno pouze mírné zvýšení aktivity oproti nemodifikovanému. Tudíž množství 
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zbytkového sodíku (méně než 0,1 hm. %) v katalyzátorech prezentovaných v této práci je pro 

ovlivnění aktivity zanedbatelné. 

Zatímco v literatuře různí autoři uvádějí, že modifikací katalyzátorů alkalickými kovy 

dochází ke snížení [16, 17], či zvýšení [11, 18] velikosti specifického povrchu, naše výsledky 

pro katalyzátory modifikované cesiem jsou ve srovnání s nemodifikovaným téměř 

srovnatelné, stejně jako v práci [19] a jejich hodnota se pohybuje okolo 90 m2 g-1. Všechny 

katalyzátory obsahovaly jak mezopóry, tak i mikropóry, kterých však bylo ve vzorcích 

výrazně méně. 

 

5.1.2 Teplotně programovaná redukce vodíkem a desorpce CO2 a NH3 

 

Teplotně programovaná redukce H2 

Teplotně programovaná redukce vodíkem byla provedena z důvodu objasnění role 

oxidačního stavu kobaltu v souvislosti s katalytickou aktivitou. Pozice redukčních píků je 

ovlivněna kinetikou redukce, která zahrnuje např. efekt valenčních stavů a disperze 

redukovatelných složek, složení redukčního plynu a další. Plocha pod redukčním píkem 

odpovídá spotřebě vodíku pro redukci. 

Tab. 3 TPR-H2, TPD-NH3 a TPD-CO2 směsných oxidů Co4MnAlOx modifikovaných 

cesiem 

Vzorek 
TPR-H2 
mmol/g 

(25-500°C) 

Tmax 

(°C) 

TPD-NH3 
mmol/g 

(25-500°C) 

TPD-CO2 
mmol/g 

(25-500°C) 

Co4MnAlOx 4,01 391 (401) 0,50 0,16 

0,6% Cs-D 3,84 432 0,33 0,60 

1,8% Cs-D 3,56 388 0,29 0,26 

2% Cs-D 4,40 436 0,26 0,17 

2,8% Cs-D 4,14 440 0,32 0,43 

3,2% Cs-D 4,22 402 0,32 0,23 

3,4% Cs-D 3,49 407 - 0,53 

3,9% Cs-D
 

5,09 406 0,20 0,37 

4,5% Cs-D 3,56 438 0,24 0,26 

 

1% Cs-U* - 438 0,34 0,20 

1,1% Cs-U 4,20 440 0,51 0,28 

1,4% Cs-U 3,40 405 0,20 0,19 

1,9% Cs-U
 

4,55 392 0,26 0,22 

3,6% Cs-U 3,44 389 0,19 - 

3,8% Cs-U 4,25 402 0,18 0,23 

Experimentálně pomocí metody termální alkalické desorpce, jejíž výsledky budou 

prezentovány dále v kapitole 5.1.4, bylo zjištěno, že při teplotách nad 550 °C dochází 
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k desorpci cesia z povrchu katalyzátoru, které se následně usazuje na kapilárách měřicího 

přístroje pro TPR. Aby nedošlo k poškození tohoto přístroje, byla jednotlivá měření 

katalyzátorů modifikovaných cesiem provedena pouze v teplotním rozmezí 25 – 500 °C. 

Celkové množství spotřebovaného vodíku a teplotní maxima redukčních píků jsou shrnuty 

v tabulce 3. 

 

Obr. 5 Spektra TPR-H2 nemodifikovaného i modifikovaných směsných oxidických 

katalyzátorů Co4MnAlOx 

Při srovnání redukčních píků nemodifikovaného Co4MnAlOx s píky vzorků 

katalyzátorů modifikovaných cesiem je patrné, že v případě modifikovaných vzorků dochází 

pouze k posunu redukčních píků, tvar redukčních píků zůstává nezměněn (Obr. 5), avšak k 

výrazným změnám spotřeby vodíku pro redukci katalyzátorů nedochází (Tab. 3). Z obrázku 5 

vyplývá, že částečná redukce probíhala ve dvou teplotních regionech. První region s 

rozmezím teplot cca 200 – 350 °C odpovídá redukci Co3+ na Co2+ a druhý region s rozmezím 

teplot cca 350 – 500 °C odpovídá redukci Co2+ na Co0. Tyto dva kroky se obvykle v TPR 

spektrech projevují jedním společným nízkoteplotním píkem [20]. V teplotním rozmezí 200 – 

500 °C dochází také k redukci Mn4+ iontů [21]. 

Na obrázku 5 je také patrný rozdíl v redukovatelnosti pro vzorky impregnované 

Cs2CO3 a CsNO3. Některé vzorky katalyzátorů impregnovaných CsNO3 vykazují ve srovnání 

s ostatními vzorky horší redukovatelnost, která se v záznamu TPR projevila posunem 

maxima 2. redukčního píku o cca 50 °C do vyšších teplot. Vzhledem k tomu, že 

redukovatelnost katalyzátorů je jednou z jejich důležitých vlastností, lze z tohoto 

předpokládat, že tyto vzorky katalyzátorů (0,6% Cs-D, 2% Cs-D, 2,8% Cs-D, 4,5% Cs-D) 

budou mít nižší katalytickou aktivitu. 
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Teplotně programovaná desorpce NH3 a CO2 

Pro získání informací o počtu a síle kyselých a bazických míst byla u všech 

testovaných vzorků provedena měření teplotně programované desorpce NH3 a CO2. 

Množství kyselých, popř. zásaditých míst je dáno množstvím desorbovaného amoniaku, 

popř. oxidu uhličitého ve vybraném rozsahu teplot a jejich síla souvisí s odpovídající teplotou 

desorpce. Kyselá a bazická místa se dělí do tří skupin – slabá (<200 °C), středně silná (200 

– 350 °C) a silná (> 350 °C) [22]. Množství desorbovaného NH3 a CO2 je shrnuto v tabulce 4. 

 

Obr. 6 Závislost acidity a bazicity na množství cesia ve směsném oxidu Co4MnAlOx 

Alkalické kovy jsou Lewisovy kyseliny, a tudíž nemají schopnost darování elektronů. 

Nicméně zvyšují bazicitu aniontů kyslíku v koordinační sféře za vzniku O2
-, čímž dochází ke 

zvyšování bazicity směsného oxidu Co4MnAlOx se zvyšujícím se obsahem cesia [21, 22]. 

Z obrázku 6 je patrné, že mírné zvýšení bazicity katalyzátorů vlivem modifikace zvyšujícím 

se množstvím cesia, která je vyjádřená jako množství desorbovaného CO2, je spojeno 

s mírným snížením jejich acidity, která je vyjádřená jako množství desorbovaného NH3. Vliv 

cesiové soli použité pro impregnaci na acidobazické vlastnosti katalyzátorů pozorován nebyl. 

 

5.1.3 Teplotně programovaná desorpce kyslíku 

 

Jak už bylo uvedeno v kapitole 3.2.1, katalytický rozklad N2O probíhá oxidačně – 

redukčním mechanismem. Nejprve dochází k oxidaci aktivního místa chemisorpcí molekuly 

N2O, kdy aktivní místo daruje elektron do protivazebného orbitalu molekuly N2O, čímž 

destabilizuje vazbu N-O a dojde k jejímu rozštěpení. Adsorbovaný kyslík zůstává na 

oxidovaném aktivním místě, může migrovat po povrchu katalyzátoru a následně se 

kombinací dvou takovýchto kyslíků desorbuje z povrchu katalyzátoru ve formě molekulárního 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 1 2 3 4 5

Sp
o

tř
e

b
a 

N
H

3 
(C

O
2)

 (
m

m
o

l/
g)

 

Obsah Cs (hm.%) 

acidita

bazicita



 

19 
 

kyslíku, čímž dochází k redukci aktivního místa. V literatuře [11, 19, 23-27, 28] je desorpce 

adsorbovaného kyslíku z rozkladu N2O označována jako rychlost určující krok celého 

rozkladu N2O. Za účelem zjištění schopnosti katalytického povrchu vázat kyslík byly 

provedeny testy teplotně programované desorpce kyslíku. 

Tab. 4 Výsledky TPD-O2 vybraných směsných oxidů Co4MnAlOx modifikovaných cesiem 

 

T počátku 

desorce 

(°C) 

Desorbované 

množství O2 

(mmol.g
-1

) 

Co4MnAlOx 188 0,773 

1,8% Cs-D 224 0,474 

3,9% Cs-D 182 0,394 

1,9% Cs-U 158 0,395 

3,8% Cs-U 126 0,352 

Pro testy TPD-O2 bylo vybráno pět vzorků katalyzátorů – nemodifikovaný směsný 

oxid Co4MnAlOx a čtyři katalyzátory modifikované cesiem ve dvou přibližně stejných 

množstvích za použití dvou různých prekurzorů (CsNO3 a Cs2CO3). Výsledky TPD-O2 jsou 

zobrazeny na obrázku 7 a jednotlivá celková množství kyslíku desorbovaného z povrchu 

katalyzátorů jsou shrnuta v tabulce 4. 

 

Obr. 7 TPD-O2 spektra vybraných směsných oxidů nemodifikovaného a modifikovaných 

cesiem 

Adsorpce kyslíku byla provedena při 40 °C. Následným zvyšování teploty 

katalyzátoru docházelo k desorpci suprafaciálního α-kyslíku v rozmezí teplot 40 – 450 °C. 

Všechny vzorky katalyzátorů vykazovaly velmi široké desorpční píky (obr. 7). Z tabulky 4 je 

patrné, že největšího desorbovaného množství kyslíku bylo dosaženo pro nemodifikovaný 

směsný oxid Co4MnAlOx. Toto množství následně klesalo s rostoucím množstvím cesia 

v jednotlivých vzorcích. 
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5.1.4 Termální alkalická desorpce 

 

Termální alkalická desorpce byla provedena z důvodu zjištění stability cesia na 

povrchu katalyzátoru. Rozhodující faktory pro průmyslové využití aktivních katalyzátorů jsou 

dlouhodobá stabilita a odolnost proti vysokým teplotám. Jelikož je přítomnost cesia jako 

promotoru na povrchu směsného oxidu Co4MnAlOx podstatná pro vysokou aktivitu rozkladu 

N2O, stabilita celého systému Cs/Co4MnAlOx úzce souvisí se stabilitou samotného cesia na 

povrchu tohoto katalyzátoru. 

 

Obr. 8 Spektra termální alkalické desorpce směsných oxidů Co4MnAlOx modifikovaných 

cesiem (desorpce atomů cesia) 

Na obrázku 8 je zobrazeno spektrum termální alkalické desorpce čtyř vybraných 

vzorků směsných oxidů modifikovaných cesiem. Je patrné, že cesium se z povrchu těchto 

katalyzátorů začíná desorbovat až při teplotách vyšších než 550 °C. Může tedy být s jistotou 

řečeno, že pro katalytická měření probíhající v rozmezí cca 200 – 450 °C jsou vzorky 

katalyzátorů vysoce stabilní a k desorpci cesia při katalytických testech nedochází. 

 

5.2 Katalytický rozklad N2O v laboratorních podmínkách 

 

5.2.1 Katalytický rozklad N2O v inertních podmínkách 

 

Všechny připravené směsné oxidy Co4MnAlOx modifikované různým množstvím cesia 

jako promotoru byly testovány nejprve v inertních podmínkách. Studován byl jednak vliv 

obsahu cesia a jednak vliv cesiové soli použité při impregnaci na katalytické vlastnosti. 
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Obr. 9 Teplotní závislost konverze N2O pro směsné oxidy Co4MnAlOx modifikované 

cesiem za použití impregnační soli CsNO3 

 Podmínky: 0,1 mol. % N2O v N2, SV = 60 l.h
-1

.g
-1 

Jednotlivé teplotní závislosti konverze N2O jsou znázorněny na obrázcích 9 (při 

přípravě použita impregnační sůl CsNO3) a 10 (při přípravě použita impregnační sůl 

Cs2CO3). Z těchto grafů je patrné, že modifikace i tím nejnižším množstvím cesia (0,6 m. %) 

výrazně zvýšila aktivitu jednotlivých katalyzátorů. 

 

Obr. 10 Teplotní závislost konverze N2O pro směsné oxidy Co4MnAlOx modifikované 

cesiem za použití impregnační soli Cs2CO3 

Podmínky: 0,1 mol. % N2O v N2, SV = 60 l.h
-1

.g
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Maniak a kol. [29] zkoumali ve své práci vliv volby prekurzoru pro modifikaci 

směsného oxidu Co3O4 draslíkem a zjistili, že volba prekurzoru má velký vliv na katalytickou 

aktivitu výsledného katalyzátoru. Studovali 4 různé soli pro modifikaci katalyzátorů draslíkem 

– K2CO3, KNO3, CH3COOK a KOH. Mezi testovanými katalyzátory vykazoval nejvyšší aktivitu 

ten, který byl modifikován draslíkem za použití impregnační soli K2CO3, jehož vysoký 

promotující efekt připisují autoři vysoké stabilitě a povrchové disperzi draslíku, který příznivě 

ovlivňuje aktivní místa představující dle autorů kobalt Co3+ v oktaedrových pozicích. 

Obdobných výsledků bylo dosaženo i v pracích [16, 17, 30]. Na základě těchto výzkumů bylo 

rozhodnuto testování vlivu v tomto případě cesné soli pro modifikaci směsného oxidu 

Co4MnAlOx na jeho katalytickou aktivitu. Avšak v této práci vliv prekurzoru nebyl patrný 

vůbec. 

 

Obr. 11 Závislost konverze N2O na množství Cs promotoru obsaženého ve směsném 

oxidu Co4MnAlOx 

Podmínky: 0,1 mol. % N2O v N2, 390 °C, SV = 60 l.h
-1

.g
-1

 

Znázornění závislosti konverze získané při teplotě 390 °C na množství cesia ve 

směsných oxidech Co4MnAlOx je zobrazeno na obrázku 11. Z této závislosti je patrné, že se 

stoupajícím množstvím cesia stoupala i aktivita katalyzátoru a optimálního množství bylo 

dosaženo v koncentračním rozmezí 3 – 4 hm. % Cs. Křivka naznačuje, že s množstvím cesia 

vyšším než 4 hm. % je předpokládáno snižování katalytické aktivity, což bylo částečně i 

dokázáno experimentálně zjištěnou aktivitou katalyzátoru s obsahem 4,5 hm. %, která byla 

nižší než v případě zjištěného optimálního množství. V literatuře [17, 31, 32] bývá často 

uváděno, že při vyšších koncentracích cesia dochází ke znepřístupnění části aktivních míst 

z důvodu tvorby fáze Cs2O3, s čímž souvisí pokles katalytické aktivity. 
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5.2.2 Katalytický rozklad N2O v přítomnosti inhibujících složek (O2, H2O, NO) 

 

Z důvodu předpokládané průmyslové aplikace daných laboratorních katalyzátorů byly 

některé katalyzátory vystaveny vlivu inhibujících složek vyskytujících se běžně v odpadních 

plynech z výroby kyseliny dusičné. Na základě dřívějších testů [15, 21, 22] byly teplotní 

závislosti katalyzátorů proměřovány rovnou v přítomnosti vodní páry a kyslíku dohromady, 

neboť bylo prokázáno i v literatuře [33, 34], že kyslík má na snížení konverze mnohem menší 

vliv ve srovnání s vodní párou a dalšími oxidy dusíku. 

 

Obr. 12 Teplotní závislost konverze N2O pro směsné oxidy Co4MnAlOx modifikované 

cesiem v přítomnosti O2 a H2O 

 Podmínky: 0,1 mol. % N2O, 5 mol. % O2 a 2,7 mol. % H2O v N2, SV = 60 l.h
-1

.g
-1

 

Obrázek 12 vykresluje teplotní závislosti směsných oxidů Co4MnAlOx modifikovaných 

různým množstvím cesia za použití obou impregnačních solí (CsNO3 a Cs2CO3) 

v přítomnosti kyslíku (5 mol. %) a vodní páry (cca 2,7 mol. %). Je patrné, že kyslík a vodní 

pára mají významný inhibiční vliv na katalytickou aktivitu. Konverze N2O při teplotě 450 °C 

klesla u katalyzátorů s obsahem cesia vyšším než 3 hm. % zhruba o 10 %, zatímco pokles 

konverze N2O o 30 – 60 % byl pozorován u katalyzátorů s celkovým obsahem cesia nižším 

než 2 hm. %. Už dříve bylo experimentálně prokázáno [15], že v přítomnosti samotného 

kyslíku se aktivita katalyzátoru téměř nemění, ovšem v přítomnosti kyslíku současně s vodní 

párou klesá aktivita významněji. Důvodem je adsorpce molekul vodní páry na aktivní místa 

katalyzátoru, čímž dochází ke znepřístupnění dostatečného množství aktivních míst pro 

molekuly N2O, a tím ke snížení konverze N2O. 

Ze závislosti na obrázku 12 je patrné, že pro vzorky katalyzátorů s žádným či velmi 

nízkým obsahem cesia byl s přídavkem kyslíku a vodní páry pozorován mnohem větší 

pokles konverze N2O oproti konverzi v inertu, než byl pozorován pro vzorky katalyzátorů, 

jejichž obsah cesia se blíží optimální hodnotě zjištěné v kapitole 5.2.1. Nejvyšší konverze 

bylo dosaženo opět na vzorcích katalyzátorů s obsahem cesia 3,2 a 3,6 hm. %. 
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Obr. 13 Teplotní závislost konverze N2O pro směsné oxidy Co4MnAlOx modifikované 

cesiem v přítomnosti O2, H2O a NO 

 Podmínky: 0,1 mol. % N2O, 5 mol. % O2, 2,7 mol. % H2O a 0,02 mol. % NO v N2 

SV = 60 l.h
-1

.g
-1

 

Další snížení konverze bylo pozorováno také s přídavkem NO (0,02 mol. %). Na 

obrázku 13 jsou zobrazeny konverzní křivky vybraných katalyzátorů měřených v přítomnosti 

všech tří inhibujících složek – O2, H2O i NO. V pracích [14] a [15] bylo ukázáno, že cesium (a 

celkově alkalické kovy) potlačuje inhibiční vliv vodní páry na katalytickou aktivitu, ovšem 

rozsah inhibičního vlivu NO je závislý na acidobazických vlastnostech katalytického povrchu 

[15]. 

 

5.3 Katalytický rozklad N2O na poloprovozním katalyzátoru 

 

Na obrázku 14 je znázorněna teplotní závislost konverze N2O v časovém rozmezí 

leden až říjen 2013. Při nejvyšší teplotě 450 °C bylo dosaženo konverze v rozsahu 64 – 94 

%. Takto velké rozmezí konverzí bylo pravděpodobně způsobeno proměnlivým složení 

vstupní směsi do lože. Laboratorní experimenty uvedené v kapitole 5.2.2 jasně prokázaly, že 

konverze N2O je negativně ovlivněna zejména přítomností vodní páry a vyšších oxidů dusíku 

(NO, NO2). Koncentrace těchto oxidů na vstupu do lože silně kolísala v závislosti na výstupu 

ze selektivní katalytické redukce NOx amoniakem, jejíž lože katalyzátoru bylo umístěno 

v trase před ložem katalyzátoru pro rozklad N2O. Koncentrace kyslíku a vodní páry měřeny 

nebyly. 
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Obr. 14 Teplotní závislost konverze N2O pro katalyzátor AST3 v poloprovozním reaktoru 

v časovém období leden – říjen 2013 

 Podmínky: 419 ± 278 ppm N2O, 20 ± 20 ppm NO, 56 ± 48 ppm NO2, 7 ± 5 ppm NH3, 

VHSV = 11 130 l.llože
-1

.h
-1

. 

 Pomocí TPD-NH3 bylo dřívějšími laboratorními testy [22] ukázáno, že amoniak silně 

vázaný na kyselá místa se z povrchu katalyzátoru desorbuje až při teplotách vyšších než 500 

°C. Z tohoto důvodu bylo předpokládáno, že malé množství nezreagovaného NH3 ze SCR-

NOx, které bylo obsaženo v reakční směsi, by po dlouhodobém působení mohlo snížit 

aktivitu poloprovozního katalyzátoru AST3, čímž by postupně docházelo k jeho deaktivaci. 

Na obrázku 15 je znázorněn graf dlouhodobé stability katalyzátoru AST3 při teplotě 450 °C a 

průtoku plynu 600 kg/h. Bylo zjištěno, že po celkovou dobu provozu (142 dnů) k poklesu 

konverze N2O nedošlo. Konverze N2O se po celou dobu udržovala na hodnotě 74,8 ± 7,4 %, 

tudíž lze říci, že katalyzátor je i v poloprovozních podmínkách vysoce stabilní. 

 

Obr. 15 Dlouhodobá stabilita katalyzátoru AST3 v poloprovozním reaktoru v časovém 

období leden – říjen 2013 

Podmínky: 555 ± 100 ppm N2O, 12 ± 12 ppm NO, 50 ± 50 ppm NO2, 12 ± 5 ppm NH3, 

VHSV = 11 130 l.llože
-1

.h
-1

, teplota lože 449 ± 3 °C, průtok plynu 600 kg.h
-1

. 
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5.4 Charakterizace poloprovozního katalyzátoru AST3 

 

V této kapitole jsou shrnuty všechny výsledky vybraných analytických metod 

použitých pro charakterizaci poloprovozního katalyzátoru AST3 a to jak čerstvého, tak i 

použitého. Z hlediska tlakové ztráty byl katalyzátor použitý pro rozklad N2O v poloprovozních 

podmínkách tvarován do tablet o rozměrech 5 x 5 mm a vybrané analýzy byly proto pro 

porovnání a případné zjištění rozdílů provedeny jak na tabletách katalyzátoru, tak i na jeho 

podrcené frakci (0,16 – 0,315 mm). 

V tabulce 5 jsou shrnuty základní fyzikálně-chemické vlastnosti poloprovozního 

katalyzátoru AST3 připraveného na základě laboratorních výsledků katalytického rozkladu 

N2O kalcinací podvojného vrstevnatého hydroxidu s následnou impregnací cesiem za použití 

prekurzoru Cs2CO3. Požadované množství cesia při přípravě bylo 4 hm. %. 

Podle výsledků analýzy chemického složení je patrné, že byl katalyzátor při přípravě 

dostatečně promyt a koncentrace zbytkového sodíku byla pod mezí, kdy by mohla ovlivnit 

aktivitu katalyzátoru. V porovnání s laboratorními vzorky z tabulky 2 je patrné, že specifický 

povrch je zhruba o 20 m2.g-1 nižší, což mohlo být způsobeno vysokým tlakem při lisování 

katalyzátoru do tvaru tablet. 

Tab. 5 Fyzikálně – chemické vlastnosti poloprovozního katalyzátoru před a po použití 

v poloprovozním reaktoru 

 AST3 čerstvý AST3 použitý 

Velikost tablet (mm) 5,1 x 5,1 5,1 x 5,1 

Sypná hustota (kg.m
-3

) 1476 1310 

Pevnost (kg) 35,7 23,7 

Skeletální hustota (g.cm
-3

) 4,738 4,892 

Hg hustota (g.cm
-3

) 2,37 2,28 

Porozita tablet (-) 0,5 0,5 

Průměrný poloměr pórů (2V/A) 

(nm) 
5,3 5,5 

Specifický povrch (m
2
.g

-1
) 68 58 

Fázové složení Spinel s příměsí grafitu Spinel bez grafitu 

Chemické složení 

45,7 hm.% Co 

8,51 hm.% Mn 

5,06 hm.% Al 

3,44 hm.% Cs 

0,13 hm.% Na 

45,3 hm.% Co 

10,1 hm.% Mn 

5,0 hm.% Al 

3,7 hm.% Cs 

- Na 

Molární poměr 4:0,87:0,97 4:0,96:0,97 

 

Rentgenová prášková difrakce 

 Analýzou RTG difrakce pak byla zjištěna předpokládaná spinelová fáze s příměsí 

grafitu, který byl ke katalyzátoru přidán pro usnadnění tvarování do formy tablet (cca 3 hm. 

%). V difraktogramu použitého katalyzátoru však fáze grafitu již patrná není, pravděpodobně 

z toho důvodu, že pomocí kyslíku, jednak vzniklého při rozkladu N2O a jednak jako součástí 
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odpadního plynu, došlo k oxidaci grafitu za vzniku CO2. Porovnáním fyzikálních vlastností 

čerstvého a použitého katalyzátoru bylo zjištěno, že došlo k lehkému poklesu jak pevnosti 

(zhruba o 10 kg), tak i specifického povrchu (o 10 m2.g-1). 

 

Teplotně programovaná redukce H2 

Na obrázku 16 jsou zobrazeny výsledky teplotně programované redukce vodíkem, 

která byla provedena na čerstvém i použitém poloprovozním katalyzátoru AST3 ve formě 

tablety. Teploty maxim redukčních píků a množství spotřebovaného vodíku pro redukci jsou 

shrnuty v tabulce 6. 

Teplotní maximum redukčního píku redukce Co3+ na Co2+ (nízkoteplotní pík) je pro 

čerstvý katalyzátor zhruba o 100 °C nižší než pro katalyzátor použitý, zatímco teplota 

maxima redukčního píku redukce Co2+ na Co0 (vysokoteplotní pík) pro čerstvý a použitý 

katalyzátor se už výrazně neliší. To značí, že síla vazby Co3+–O (popř. Mn4+–O) pro použitý 

katalyzátor není stejná jako síla této vazby pro katalyzátor čerstvý. Pro použitý katalyzátor je 

tato vazba silnější. Tuto teorii by bylo možné potvrdit analýzou XPS, která však už bohužel 

provedena nebyla. 

 

Obr. 16 Spektra TPR-H2 poloprovozního katalyzátoru AST3 ve formě tablet 

Z tabulky 6 je patrné, že hodnoty množství vodíku spotřebovaného pro redukci se liší. 

Hodnota množství spotřebovaného vodíku pro čerstvý poloprovozní katalyzátor AST3 je 

zhruba o polovinu nižší než hodnota množství spotřebovaného vodíku pro poloprovozní 

katalyzátor AST3 již použitý pro rozklad N2O. Tyto rozdíly mohou být způsobeny 

odstraněním uhlíku ze směsi katalyzátoru během katalytických testů provedených 

v poloprovozním reaktoru. Tím mohlo dojít ke zpřístupnění části aktivního povrchu, a tím ke 

zvýšení množství redukovatelných složek Co2+ a Co3+ (popř. i Mn3+ a Mn4+). Rozdíly mezi 

množstvím spotřebovaného vodíku pro čerstvý a použitý katalyzátor AST3 mohou také 

souviset se změnou redukovatelnosti. Z důvodu posunu nízkoteplotního redukčního píku do 
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vyšších teplot neproběhla v daném teplotním rozmezí (do 500 °C) redukce stejného 

množství redukovatelných složek u obou vzorků katalyzátorů. 

Tab. 6 Výsledky TPR-H2 čerstvého i použitého poloprovozního katalyzátoru AST3 ve 

formě tablet 

 
Tmax 
(°C) 

Spotřeba H2 
28 – 505 °C 
(mmol.g

-1
) 

AST3 tableta čerstvý 237, 467 2,62 

AST3 tableta použitý 326, 457 5,26 

AST3 zrno čerstvý 
(0,16 – 0,315 mm) 

- 4,15* 

* měřeno v teplotním rozmezí 25 – 500 °C 

Porovnáním hodnoty množství spotřebovaného vodíku pro čerstvý katalyzátor ve 

formě tablety a ve formě zrna (Tab. 6) lze také pozorovat jisté rozdíly. Zatímco na 

katalyzátoru ve formě zrna došlo za daných podmínek bez vlivu vnitřní difúze k jeho celkové 

redukci, pro katalyzátor ve formě tablety byla pozorována nižší hodnota celkového množství 

spotřebovaného vodíku. Redukce katalyzátoru ve formě tablety neproběhla z důvodu 

brzdícího vlivu vnitřní difúze v daném teplotním rozmezí úplně (Obr. 16), a proto hodnota 

celkového množství spotřebovaného vodíku je výrazně nižší. 

 

5.5 Korelace fyzikálně-chemických vlastností s experimentálně 

zjištěnou aktivitou 

 

5.5.1 Závislost katalytické aktivity na redukovatelnosti katalyzátorů 

 

Je známo, že redukovatelnost je jednou z důležitých vlastností redoxních 

katalyzátorů, která určuje jejich aktivitu. Pro katalyzátory obsahující jako aktivní složku kobalt 

je při rozkladu N2O velmi důležitým parametrem redukovatelnost Co3+ na Co2+. Při té dochází 

k redukci kationtu Co3+ z důvodu štěpení vazby Co3+–O za vzniku molekuly O2. Tomuto kroku 

výrazně napomáhá přítomnost cesia. 

S různým množstvím cesia v katalyzátorech se kromě hodnoty množství 

spotřebovaného vodíku měnila také teplota maxim redukčních píků (Obr. 17). Posun Tmax 

k nižším teplotám pozorovaný se stoupajícím množstvím cesia v katalyzátorech může být 

vysvětlen pomocí snadnější redukce Co3+ a Mn4+, což koresponduje s oslabením vazeb Co–

O a Mn–O, čímž dojde k usnadnění desorpce kyslíku z povrchu katalyzátoru [35]. Jak již bylo 

uvedeno v kapitole 5.1.2, některé vzorky katalyzátorů impregnované CsNO3 vykazovaly 

posun redukčního píku do vyšších teplot (Tmax = 430 – 450 °C), což značí jejich horší 

redukovatelnost. Ačkoli však byla u těchto vzorků předpokládána nižší katalytická aktivita, 

experimentální výsledky tento předpoklad nepotvrdily (Obr. 17). Tyto výsledky však mohou 

být překryty experimentální chybou jednak analýzy TPR-H2 a jednak měřením rozkladu N2O. 
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Obr. 17 Závislost katalytické aktivity na Tmax nízkoteplotního redukčního píku pro směsné 

oxidy Co4MnAlOx modifikované cesiem 

 Podmínky: 0,1 mol. % N2O v N2, 390 °C, SV = 60 l.h
-1

.g
-1

 

 

5.5.2 Závislost katalytické aktivity na TPD-CO2 

 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.2.2, v pracích [14] a [15] bylo experimentálně 

ukázáno, že cesium potlačuje inhibiční vliv vodní páry na katalytickou aktivitu. Rozsah 

inhibičního vlivu NO je však závislý na acidobazických vlastnostech katalytického povrchu 

[15]. Bylo zjištěno, že bazicita vzorků katalyzátorů stoupá se stoupajícím obsahem cesia 

v nich, tudíž čím více cesia katalyzátory obsahují, tím více jsou schopny vázat kyselý plyn 

(NO) na aktivních místech. 

Na obrázku 18 je vynesena závislost poklesu konverze (∆ konverze N2O) na množství 

cesia. Jedná se o pokles konverze jak v přítomnosti pouze O2 a vodní páry (∆X s O2 a H2O), 

tak i v přítomnosti O2, vodní páry a NO (∆X s O2, H2O a NO) vůči konverzi N2O v inertním 

plynu. 

Je patrné, že cesium výrazně ovlivňuje odolnost katalyzátorů proti inhibičnímu vlivu 

NO. Křivka závislosti poklesu konverze N2O v přítomnosti O2, vodní páry a NO vůči inertu je 

v oblasti výrazně vyšších hodnot konverze než křivka závislosti poklesu konverze N2O 

v přítomnosti pouze O2 a vodní páry vůči inertu. Z tohoto grafu je tedy patrné, že se 

stoupajícím množstvím cesia klesá odolnost katalyzátorů vůči inhibičnímu vlivu NO. Jelikož 

je NO kyselý plyn, který se váže na bazická místa, je jasné, že vzhledem ke vzrůstající 

bazicitě se vzrůstajícím obsahem cesia roste i schopnost katalyzátoru vázat na svém 

povrchu kyselý plyn NO. Tím dochází ke znepřístupnění dostatečného počtu aktivních míst, 

a tím ke snížení konverze N2O. 
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Obr. 18 Graf závislosti rozdílu konverze N2O při odlišných podmínkách na množství cesia 

ve směsném oxidu Co4MnAlOx 

 Podmínky: 0,1 mol. % N2O, 5 mol. % O2, 2,7 mol. % H2O a 0,02 mol. % NO v N2, 420 °C, 

SV = 60 l.h
-1

.g
-1

 

Výsledky prezentované v této práci potvrzují i dřívější výzkum [21], kdy byl současně 

testován inhibiční vliv NO i NO2. Experimentálně bylo prokázáno, že se stoupajícím 

množstvím draslíku ve směsném oxidu Co4MnAlOx rostla i bazicita těchto katalyzátorů, čímž 

taktéž docházelo ke snižování hodnoty konverze N2O z důvodu obsazení určitého počtu 

aktivních míst molekulami kyselých plynů NO a NO2, a tím znepřístupnění těchto míst pro 

rozklad N2O. 

 

5.5.3 Závislost katalytické aktivity na TPD-O2 

 

Překvapivých výsledků bylo dosaženo analýzou TPD-O2. Zatímco v některých pracích 

[36, 37, 38] se uvádí, že množství kyslíku naadsorbovaného na povrchu katalyzátoru se 

snižuje s jeho snižující se aktivitou pro rozklad N2O, v této práci byl pozorován trend opačný. 

Z obrázku 7 v kapitole 5.1.3 je patrné, že ve srovnání s počátkem desorpce kyslíku 

na nemodifikovaném katalyzátoru Co4MnAlOx došlo s přídavkem cesia k posunu počátku 

desorpčního píku směrem k nižším teplotám. Pro katalyzátor s nejvyšší experimentálně 

zjištěnou aktivitou z pětice testovaných byl desorpční pík kyslíku pozorován při výrazně nižší 

teplotě, než zbylé čtyři vzorky. To naznačuje, že optimální množství cesia ve vzorku 

katalyzátoru napomáhá snazší desorpci kyslíku z povrchu katalyzátoru. Pasha a kol. [14] ve 

své práci provedli testy TPD-N2O a zjistili, že u vzorku katalyzátoru Co3O4 modifikovaného 

cesiem docházelo k desorpci kyslíku z jeho povrchu při teplotě o cca 100 °C nižší než u 

nemodifikovaného, což koresponduje s výsledky získané v této práci. 
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Obr. 19 Graf závislosti konverze N2O na množství kyslíku desorbovaného z povrchu 

katalyzátoru 

 Podmínky: 0,1 mol. % N2O v N2, 390 °C, SV = 60 l.h
-1

.g
-1

 

Na obrázku 19 je zobrazena grafická závislost konverze N2O (v inertním plynu při 

teplotě 390 °C) na hodnotě celkového desorbovaného množství kyslíku (hodnoty určeny 

z TPD-O2) pro pět vybraných vzorků katalyzátorů (Co4MnAlOx, 1,8% Cs-D, 1,9% Cs-U, 3,8% 

Cs-U a 3,9% Cs-D). V literatuře [11, 37] je pozorována korelace mezi počtem aktivních míst 

pro adsorpci kyslíku a aktivitou katalyzátoru. Katalyzátor s vyšší aktivitou pro rozklad N2O 

adsorbuje větší množství kyslíku. Pro směsné oxidy Co4MnAlOx modifikované různým 

množstvím draslíku byl v dřívější práci pozorován stejný trend [36]. Avšak z obrázku 19 a 

tabulky 4 (kap. 5.1.3) je patrné, že pro směsné oxidy Co4MnAlOx s různým množství cesia 

jako promotoru je pozorován trend opačný. Katalyzátor s nejnižší aktivitou vykazoval 

nejvyšší hodnotu desorbovaného množství kyslíku a tato hodnota klesala s rostoucí aktivitou 

jednotlivých katalyzátorů. 

Ke stejnému závěru došli ve svém výzkumu i Cheng a kol. [39], kteří provedenými 

testy TPD-O2 zjistili, že katalyzátoru s nejvyšší experimentálně zjištěnou aktivitou odpovídá 

nejnižší hodnota celkového množství kyslíku desorbovaného z povrchu katalyzátoru. Pro 

katalyzátor Co-Al bez obsahu draslíkového promotoru stanovili hodnotu počátečního 

adsorpčního tepla jako 270 kJ/mol. Pro stejný katalyzátor modifikovaný draslíkem pozorovali 

snížení této hodnoty, a to na 162 kJ/mol. Hodnota množství desorbovaného kyslíku poklesla 

taktéž. Autoři toto vysvětlují tím, že přídavek draslíku výrazně oslabuje vazbu Co–O, a tudíž 

značně usnadňuje mobilitu kyslíku, což souhlasí s výsledky prezentovanými v této práci. 
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6. ZÁVĚR 
 

Cílem této disertační práce byla optimalizace množství cesia jako promotoru 

směsného oxidu Co4MnAlOx pro katalytický rozklad N2O a návrh a odzkoušení vybraného 

katalyzátoru v poloprovozním měřítku ve spolupráci se společnostmi Chemoprojekt 

Chemicals s.r.o. a BorsodChem Moravskými chemickými závody Ostrava. 

Směsné oxidy Co4MnAlOx s molárním poměrem 4:1:1 byly připraveny kalcinací 

hydrotalcitového prekurzoru při teplotě 500 °C. Následnou impregnací cesiovými solemi 

metodou „pore filling“ byla připravena řada vzorků katalyzátorů s obsahem cesia 

v koncentračním rozmezí od 0,6 do 4,5 hm. %, která byla testována pro rozklad N2O jak 

v inertních podmínkách, tak i v podmínkách simulujících složení odpadního plynu z výroby 

kyseliny dusičné. Studována byla jak aktivita jednotlivých katalyzátorů modifikovaných 

cesiem, tak i vliv výběru impregnační soli (CsNO3 nebo Cs2CO3). 

Fyzikálně – chemické vlastnosti připravených katalyzátorů byly stanoveny pomocí 

několika analytických metod – atomové absorpční spektroskopie, RTG práškové difrakce, 

fyzikální sorpce dusíku, teplotně programované redukce/desorpce, RTG fotoelektronové 

spektroskopie, termální alkalické desorpce, rtuťové porozimetrie a heliové pyknometrie. 

Hodnota velikosti specifického povrchu pro vzorek katalyzátoru Co4MnAlOx byla 92 m2/g a 

impregnací cesiem k jeho výrazné změně nedošlo. Výsledky termální alkalické desorpce 

ukázaly, že cesium je na povrchu katalyzátoru stabilní až do teploty 500 °C, což značí, že 

v teplotním rozsahu (210 – 450 °C) předpokládané aplikace katalytického rozkladu N2O 

nedochází na vzorcích katalyzátoru ke ztrátám cesia a vzorky jsou stabilní. 

Modifikace směsných oxidů Co4MnAlOx cesiem výrazně ovlivnila jejich katalytickou 

aktivitu, a to v celém koncentračním rozsahu (0,6 – 4,5 hm. %). Nejvyšší aktivitu vykazovaly 

směsné oxidy Co4MnAlOx modifikované cesiem v optimálním koncentračním rozsahu 3 – 4 

hm. % Cs. Vliv zvolených impregnačních solí na katalytickou aktivitu pozorován nebyl. 

V simulovaném odpadním plynu z výroby kyseliny dusičné (N2O, O2, H2O, NO v N2) došlo 

k výraznému poklesu aktivity, a to z důvodu adsorpce molekul vodní páry a NO na aktivní 

místa katalyzátoru, čímž došlo ke znepřístupnění dostatečného množství aktivních míst pro 

molekuly N2O, a tím ke snížení konverze. Konverze N2O při teplotě 450 °C klesla u 

katalyzátorů s obsahem cesia vyšším než 3 hm. % zhruba o 30 – 40 %, zatímco pokles 

konverze N2O o 40 – 60 % byl pozorován u katalyzátorů s celkovým obsahem cesia nižším 

než 2 hm. %. To značí, že cesium přítomné na povrchu katalyzátoru snižuje inhibici vodní 

párou, a tím zvyšuje jeho odolnost. 

Opačný trend konverze N2O byl pozorován s přídavkem NO do reakční směsi. 

Alkalické kovy jsou Lewisovy kyseliny, a tudíž nemají schopnost darování elektronů. 

Nicméně zvyšují bazicitu aniontů kyslíku v koordinační sféře za vzniku O2
-, čímž dochází ke 

zvyšování bazicity směsného oxidu Co4MnAlOx se zvyšujícím se obsahem cesia. To značí, 

že cesium na povrchu katalyzátoru zvyšuje schopnost katalyzátoru vázat na svém povrchu 

kyselé plyny, jako je v tomto případě NO, případně NO2 vznikající oxidací NO v přítomnosti 

kyslíku. Tím dochází na vzorcích s vyšším množstvím cesia v přítomnosti NO k dalšímu 

snížení konverze, neboť se molekuly NO adsorbují na aktivních místech katalyzátoru, a tím 

dochází ke snížení dostatečného počtu aktivních míst pro rozklad N2O. Z tohoto důvodu se 

vyvinutý katalyzátor Co4MnAlOx s obsahem Cs hodí ke snížení emisí N2O v odpadním plynu 
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bez obsahu NOx. Této podmínce odpovídá zařazení DeN2O katalyzátoru za reaktor 

selektivní katalytické redukce NOx amoniakem. S mírným zvýšením bazicity byl pozorován 

současně i mírný pokles acidity vzorků katalyzátorů. 

Vzhledem k tomu, že v rozkladu N2O je obecně považována za rychlost určující krok 

desorpce kyslíku z povrchu katalyzátoru, byly z důvodu zjištění mobility kyslíku na povrchu 

katalyzátorů provedeny testy TPD-O2. Bylo zjištěno, že v rozmezí 40 – 450 °C byl z povrchu 

desorbován pouze suprafaciální α-kyslík, což značí vysokou schopnost katalyzátorů tvořit 

kyslíkové vakance ve své struktuře. Bylo prokázáno, že s rostoucí aktivitou vzorku dochází 

ke snižování celkového množství kyslíku nasorbovaného na povrchu. Toto je přičítáno faktu, 

že přítomnost cesia výrazným způsobem ovlivňuje sílu vazby Co–O, a to tak, že urychluje její 

štěpení vlivem zvyšování elektronové hustoty kobaltu (příp. manganu), čímž dochází 

k rychlejší desorpci kyslíku z povrchu katalyzátoru. Cesium tedy funguje jako elektronový 

promotor. 

Na základě laboratorních výsledků byl následně firmou Astin Catalysts and 

Chemicals s.r.o. vyroben poloprovozní katalyzátor Co4MnAlOx s obsahem cesia 3,4 hm. %, 

který byl tvarován do tablet 5 x 5 mm. Laboratorní výsledky rozkladu N2O potvrdily, že volba 

impregnační soli nemá na katalytickou aktivitu jednotlivých vzorků žádný vliv, a proto byl 

z důvodu nižší ceny pro impregnaci poloprovozního katalyzátoru vybrán Cs2CO3. 

Katalytický rozklad N2O na poloprovozním katalyzátoru AST3 byl proveden v období 

leden – říjen 2013 v poloprovozním reaktoru připojeném na koncový plyn ze stávající 

jednotky výroby kyseliny dusičné KD7 společnosti BorsodChem MCHZ Ostrava. Bylo 

dosaženo vysoké konverze N2O v rozmezí 64 – 94 %, která byla závislá na proměnlivém 

složení vstupní směsi do lože katalyzátoru. Po 142 dnech provozu nebyla pozorována 

deaktivace a katalyzátor vykazoval dlouhodobou stabilitu při rozkladu N2O. 

Pomocí analýzy AAS bylo ověřeno, že převedení přípravy katalyzátoru 

z laboratorního měřítka na poloprovozní bylo úspěšné a molární poměr Co:Mn:Al = 4:1:1 byl 

zachován. Porovnáním výsledků jednotlivých analýz mezi čerstvým a použitým 

poloprovozním katalyzátorem AST3 byly zjištěny jen mírné rozdíly způsobené 

pravděpodobně odstraněním uhlíku z katalyzátoru, čímž došlo u použitého katalyzátoru 

AST3 k mírnému poklesu pevnosti, a tím ke zpřístupnění části aktivního povrchu. Byly 

pozorovány i rozdíly v nízkoteplotních maximech redukčních píků, z čehož lze usoudit, že 

během poloprovozních katalytických testů došlo ke změně poměru Co2+/Co3+. Výsledky TPR-

H2 ukázaly, že síla vazby Co3+–O (popř. Mn4+–O) pro použitý katalyzátor není stejná jako síla 

této vazby pro katalyzátor čerstvý.  

Na základě výsledků v laboratorních i poloprovozních podmínkách bylo ukázáno, že 

přídavek i velmi malého množství cesia jako promotoru má za následek snadnější adsorpci 

molekuly N2O na rozhraní Cs–Co a její štěpení. Zároveň výrazně snižuje dobu zdržení 

kyslíku na povrchu katalyzátoru oslabením vazby Co–O a podporuje jeho rychlejší desorpci 

z povrchu katalyzátoru, což je rychlost určující krok katalytického rozkladu N2O. Poloprovozní 

ověření vyvinutého katalyzátoru Co4MnAlOx s 4 hm. % Cs ukázalo jeho dostatečnou aktivitu 

pro rozklad N2O i dlouhodobou stabilitu a v současnosti je tento katalyzátor v nabídce 

společnosti Chemoprojekt Chemicals s.r.o. jako součást dodávky výroben kyseliny dusičné, 

kde je zařazen za jednotku selektivní katalytické redukce NOx amoniakem. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 
 

cA  molární zlomek N2O na výstupu z reaktoru   ppm 

cA0  molární zlomek N2O na vstupu do reaktoru   ppm 

d  vnitřní průměr reaktoru     m 

dp  průměr zrna katalyzátoru     m 

L  délka        m 

Llože  délka lože katalyzátoru     m 

Tmax  teplota maxima redukčního píku    °C 

XA  konverze N2O       % 

 

 

8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

AAS  Atomová absorpční spektroskopie 

BET  Brunauer, Emmet, Teller 

FTIR  Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací  

GWP  Potenciál globálního oteplování (Global Warming Potential) 

GHSV  Prostorová rychlost (Gas Hour Space Velocity) 

HTlc  Sloučeniny typu hydrotalcitu (Hydrotalcite-like compounds) 

IČ  Infračervená spektroskopie 

LDH  Vrstevnatý podvojný hydroxid (Layered Double Hydroxide) 

RTG  Rentgenová difrakční analýza 

SV  Prostorová rychlost (Space Velocity) 

TAD  Termální alkalická desorpce 

TCD  Tepelně vodivostní detektor 

TPD  Teplotně programovaná desorpce 

TPR  Teplotně programovaná redukce 

XPS  Rentgenová fotoelektronová spektroskopie  
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