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Anotace 
Bakalářská práce se zabývá kinetikou katalytického rozkladu N2O.  

Oxid dusný se vyznačuje nízkou reaktivitou, a proto dlouho nebyl považován za významný 

polutant, který by měl být monitorován. V posledních desetiletích se však ukázalo, že N2O 

je plyn, který se významně podílí na skleníkovém efektu a úbytku stratosférického ozonu. 

Jeho nebezpečnost také tkví v tom, že doba setrvání v atmosféře může být až 150 let.  

Z možností, jak snížit koncentrace N2O v odpadních plynech, je nejvhodnější katalytický 

rozklad, neboť při něm vznikají pouze přirozené složky ovzduší N2 a O2. Pro praktickou 

aplikaci této metody je nutné nalezení vhodného katalyzátoru. 

V rámci této bakalářské práce byly impregnací připraveny oxidické katalyzátory s různým 

množstvím cesia a experimentálně zjištěna jejich účinnost pro katalytický rozklad N2O.  
Klíčová slova: oxid dusný, katalytický rozklad, Cs promotor 
 
 
Summary 
The aim of this thesis is the kinetics of catalytic decomposition N2O.  

Nitrous oxide is characterized by low reactivity, hence to a long time not be considered as 

an important pollution for monitoring at the environmental. During last decade it turned 

out, that N2O is very significant gas, that take a part on the greeenhouse effect and as well 

as decay of stratospheric ozone. 

In addition it is dangerous, due to a long period of persistence at atmosphere - up to 150 

years. 

Catalytic decomposition is the best possibility for decreasing concentration N2O in waste 

gases, because natural components N2 and O2 arise. Retrieval of the suitable catalyst is 

fundamental for practical application of this process.  

Within the scope of this thesis the catalyst based on metallic oxide impregnated by 

different cesium amount were prepared. The efficiency for catalytic destruction of N2O 

was determined experimentally.  

Key words: nitrous oxide, catalytic analysis, Cs promoter 
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Jana Matelová: Příprava katalyzátorů a jejich aktivita pro katalytický rozklad N2O 

1. ÚVOD  
 

Tato práce je součástí výzkumu zabývajícího se rozkladem oxidu dusného 

prováděného na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě v rámci projektu 

GA ČR 106/09/1664 „Nosičové oxidické katalyzátory s nízkým obsahem aktivních složek 

určené pro rozklad N2O“. 

Cílem práce bylo připravit katalyzátory s přídavkem různého množství cesia a 

měřením zjistit jejich aktivitu při katalytickém rozkladu N2O. 

Teoretická část práce se zabývá problematikou emisí N2O, způsobem, jak je 

eliminovat z odpadních plynů a uvádí základy teorie heterogenní katalýzy.  

Experimentální část popisuje samotnou přípravu katalyzátorů, podmínky měření a 

vyhodnocení aktivity katalyzátorů při katalytickém rozkladu N2O. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Problematika emisí N2O  

Oxid dusný je za normálních podmínek bezbarvý nehořlavý plyn (teplota varu -88ºC) 

s příjemnou, mírně nasládlou vůní. Je běžně známý pod názvem „rajský plyn“ vzhledem 

k jeho působení při inhalaci vedoucímu k radostné náladě a případně ke spontánnímu 

smíchu exponovaných osob. Hmotností je srovnatelný se vzduchem (jeho hustota je 

1,25 kg.m-3 oproti 1,29 kg.m-3 vzduchu při 101,325 kPa a 20ºC) [1]. 
Oxid dusný je slabší celkové anestetikum, které musí být pro dosažení a udržení 

narkózy podáno inhalací v přiměřené koncentraci. Vykazuje však nízké vedlejší účinky při 

krátkodobé expozici a je vynikající analgetikum. Uvedených vlastností se využívá 

v medicíně. Směs oxidu dusného s kyslíkem (1:1) známá pod obchodním názvem 

„Entonox“ je využívána například při porodech, zubních zákrocích a v akutní medicíně. 

Pro celkovou narkózu je využívána směs oxidu dusného s kyslíkem 4:1 v kombinaci s ještě 

účinnějšími látkami jako je Sevofluran, Isofluran a Halothan. Další využití našel oxid 

dusný v potravinářském průmyslu, kde je využíván jako hnací plyn ve sprejích (například 

u šlehaček) a jako inertní atmosféra například ve „snack“ výrobcích (chipsy a pod.). Oxid 

dusný je využíván i jako oxidovadlo. Konkrétně se toto využití týká například raketových 

motorů nebo speciálních přístrojů (atomové absorpční spektrometry pracující s plamenem 

acetylén-oxid dusný). Oxidačních vlastností se využívá i v závodních spalovacích 

motorech, kde vstřikování oxidu dusného podstatně zvyšuje výkon [1]. 

Oxid dusný je emitován do ovzduší jak přírodními tak antropogenními procesy. Mezi 

přírodní procesy uvolňující oxid dusný patří především nitrifikace a denitrifikace 

probíhající v půdách a vodách činností mikroorganismů. 

Mezi hlavní antropogenní zdroje emisí oxidu dusného patří:

- zemědělská činnost (hlavně používání dusíkatých průmyslových hnojiv 

poskytujících zdroj dusíku pro nitrifikaci a denitrifikaci);  

- výroba kyseliny dusičné a adipové (surovina pro výrobu nylonu);  

- spalovací procesy v energetice a dopravě (málo významné zdroje emisí);  

- raketová a letecká technika (přímé emise do vyšších vrstev atmosféry).  
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Emise z dopravy jsou sice relativně malé a nevýznamné, avšak stále vzrůstají 

s rostoucím počtem automobilů vybavených třícestnými katalyzátory, které produkují více 

oxidu dusného [1]. 

Hlavní dopad oxidu dusného na životní prostředí spočívá v jeho schopnosti 

absorbovat infračervené záření zemského povrchu, čímž se řadí mezi tzv. skleníkové 

plyny, tedy látky podílející se na vzniku skleníkového efektu s následkem globálního 

oteplování Země. Jeho potenciál přispívat k intenzifikaci skleníkového efektu je ve 

srovnání s nejvíce diskutovaným oxidem uhličitým zhruba 270–310 x vyšší. Ve velkých 

výškách (30 km) je fotochemicky rozkládán na dusík a kyslík. Malá část (~10%) je však 

rozkládána na oxid dusnatý (NO). Oxid dusný se také řadí k látkám, které reagují 

s ozonem,  a přispívají tak k poškozování ozonové vrstvy Země. Oproti oxidům dusíku 

(NOx) se však jedná o látku považovanou za relativně neškodnou. Jeho průměrné 

koncentrace v ovzduší se pohybují mezi 0,24.10-4 obj. % a 0,29.10-4 obj. % [1]. 

Expozice vyšším koncentracím oxidu dusného může dráždit oči, nos a hltan 

s následným kašlem či dušností. Exponovaná osoba se může cítit malátně, unaveně a 

ospale. Vysoké koncentrace způsobují bezvědomí a velmi vysoké koncentrace mohou být 

i smrtelné. Existuje podezření na teratogenitu (poškození vývoje plodu), zatím však bylo 

toto působení zjištěno pouze u zvířat. V běžném prostředí je však koncentrace oxidu 

dusného velice nízká a nepředstavuje prakticky žádné riziko. V České republice platí pro 

oxid dusný následující limity v ovzduší pracovišť: přípustný emisní limit – 180 mg.m-3, 

nejvyšší přípustná koncentrace – 360 mg.m-3 [1]. 

Emise oxidu dusného je možné odhadnout bilancí z jeho spotřeby v dané technologii 

výroby a použití (chemické výroby, potravinářství). Pokud je přítomen například 

v odpadních plynech, je možné jeho koncentraci analyticky stanovit a následně ze 

známého objemu vypuštěného plynu spočítat emise. Stanovení koncentrace oxidu dusného 

v ovzduší není vzhledem k jeho nereaktivnosti jednoduché a není ani příliš často 

prováděno s výjimkou speciálních případů. Ohledně měření je třeba se obrátit buď na 

komerční laboratoře nebo na specializovaná pracoviště např. VŠCHT Praha [1] nebo 

Centrum nanotechnologií na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě.  

Jednou z možností, jak snížit emise oxidu dusného v odpadních plynech, je 

katalytický rozklad oxidu dusného na kyslík a dusík, který je předmětem této práce.  
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2.2. Základy teorie heterogenní katalýzy 

Katalýzou nazýváme změnu rychlosti chemické reakce vyvolanou přítomností 

katalyzátoru. Katalyzátor při ní přechodně interaguje s reaktanty za vzniku tzv. 

přechodných produktů, na konci katalytického děje však obnovuje své počáteční chemické 

složení [2].  

Rozlišujeme katalýzu: 

Homogenní – reaktanty i katalyzátor jsou ve stejném skupenství 

Katalyzátor tvoří s reakční směsí jednu fázi, nejčastěji kapalnou. Homogenní 

katalytické reakce mají značný význam v chemické technologii, zejména při výrobě 

organických látek. Jako příklad je možné uvést esterifikace kyselin a hydrolýzy esterů 

katalyzované kyselinami, chloraci aromatických látek katalyzovanou chloridem železitým, 

oxidace organických látek katalyzované solemi kobaltu, manganu a mědi [3].  

Heterogenní (kontaktní) – katalyzátor v jiném skupenství než reaktanty  

Katalyzátorem je vždy tuhá látka s velkým povrchem, která je ve styku s kapalnou 

nebo plynnou reakční směsí. Heterogenní katalýza se pro svoji technickou důležitost stala 

samostatným vědním oborem, ve kterém ve vyspělých státech pracuje asi kolem 10% 

výzkumných pracovišť chemických oborů [3].  

Enzymatická – enzymy jsou přírodní selektivní a velmi účinné katalyzátory, které 

přeměňují látky již při teplotě organismu. 

Schopnost enzymů – biokatalyzátorů provádět složité chemické přeměny při nízké 

teplotě je základem životních procesů. Technicky se využívá v potravinářském průmyslu 

při kvašení, kynutí těsta atd. [3].  

Zvláštním případem je autokatalýza, kdy reakci katalyzuje sám reakční produkt.  
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Katalyzátory jsou látky nebo směsi látek, které mají schopnost v určité oblasti 

teploty měnit rychlost určité chemické reakce nebo skupiny chemických reakcí. Rychlost 

chemické reakce mění tím, že tvoří s výchozími látkami a produkty na svém povrchu 

sloučeniny, které jsou reaktivními meziprodukty. Tím mění cestu od výchozích látek na 

produkty. Protože chemická rovnováha nezávisí na cestě, kterou se systém dostane od 

počátečního ke konečnému stavu, nemění katalyzátory rovnováhu reakce.  

Reakce v přítomnosti katalyzátoru probíhá s menší aktivační energií než reakce 

nekatalyzovaná. To dovoluje provést reakci při podstatně nižší teplotě než je teplota, při 

níž probíhá nekatalyzovaná reakce, umožňuje to také vyloučit nežádoucí vedlejší reakce 

s vysokou aktivační energií [3]. Po skončení reakce zůstávají katalyzátory v chemicky 

nezměněné formě. Katalyzátory se tedy při reakci chemicky nespotřebovávají a teoreticky 

je možné použít katalyzátor k přeměně libovolného množství reakční směsi. Katalyzátor 

může být látkou plynnou, kapalnou i tuhou.  

Dělení katalyzátorů: 

- Pozitivní katalyzátory – urychlují chemické reakce 

- Negativní katalyzátory – tzv. inhibitory – zpomalují chemické reakce 

2.2.1. Základní typy katalyzátorů 

Současný stav znalostí o vlastnostech molekul reagujících látek a vlastnostech  

tuhých látek nedovoluje určit, který katalyzátor by požadovanou reakci katalyzoval. 

K takovému výběru katalyzátoru by totiž bylo nutné výpočtem určit energetické vlastnosti 

nejen povrchových sloučenin, ale i všech přechodových stavů jak při adsorpci a desorpci 

látek, tak při povrchové reakci, což je zatím zcela neschůdné.  

Při výběru katalyzátoru je proto nutné vycházet z empirických poznatků a zkusmo 

hledat vhodný katalyzátor. Zpravidla je možné odhadnout typ látek, které by mohly danou 

reakci urychlovat.  

Podle typu reakce, kterou katalyzátory urychlují, se rozdělují do dvou skupin: 

Elektronové katalyzátory, mezi něž patří kovy a polovodiče. Tyto katalyzátory vedou 

elektrický proud a jsou barevné. Elektrická vodivost a barevnost jsou projevem 

pohyblivosti elektronů uvnitř tuhé fáze. Katalyzují oxidačně - redukční reakce, např. 

hydrogenace, dehydrogenace, oxidace, atd. [3]. 
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Acidobazické katalyzátory jsou látky, jejichž povrch má kyselé nebo alkalické 

vlastnosti. Jsou to izolátory, nevedou elektrický proud a nejsou barevné. V některých 

případech jejich katalytické vlastnosti vyplývají již z povahy látek, z nichž se připravují. 

Acidobazické katalyzátory vytvářejí na povrchu sloučeniny sdílením elektronového páru, 

nikoliv předáváním jednotlivých elektronů. Chovají se jako pevné kyseliny nebo pevné 

báze, a proto katalyzují reakce, které jsou v roztocích katalyzovány kyselinami nebo 

bázemi. Katalyzují isomerizace, hydratace, dehydratace, krakování a jiné olefinotvorné 

eliminace.  

Řada experimentálních faktů dokazuje, že na povrchu katalyzátorů jsou místa 

různých vlastností. Dále bylo dokázáno, že katalyticky aktivní není zpravidla celý povrch, 

ale jen jeho malá část [3].  

2.2.2. Rychlost katalytické reakce 
Reakční rychlost je vhodné definovat jako veličinu intenzivní, tj. veličinu, jejíž 

hodnota je nezávislá na velikosti systému. U heterogenních katalytických reakcí probíhá 

chemická reakce jen na povrchu katalyzátoru, objem reakční směsi je pouze zásobníkem 

výchozích látek a produktů.  

Rychlost heterogenní katalytické reakce je rovna počtu molů klíčové složky nA, který 

zreaguje za jednotku času τ na jednotkovém váhovém množství katalyzátoru W. Tato 

rychlost je označována symbolem rA  [3]. 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅−=

skg
mol

Wd
dnr

kat

AA
A

1
τ

,          (1) 

kde rA …  rychlost úbytku látky A ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
skg

mol

kat

A     

       n  … počet molů klíčové složky A v systému [mol ] A A

        τ …  reakční doba [s] 

       W … množství katalyzátoru ve váhových jednotkách [kgkat] 
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2.2.3. Aktivita katalyzátorů 
Katalytická aktivita je charakterizována změnou rychlosti chemické reakce, která je 

vyvolána zavedením katalyzátoru do reakčního systému.  

Mírou aktivity katalyzátoru (A) pro libovolnou reakci při různých podmínkách je 

rychlost procesu, definovaná látkovým množstvím produktu np, které vznikne za jednotku 

času τ v jednotce objemu katalyzátoru Vk: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

sm
mol

V
n

A
k

p
3τ  ;                                                                                                             (2) 

kde A …aktivita katalyzátoru ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

sm
mol

3   

      np ...  látkové množství produktu [mol] 

     Vk  …objem katalyzátoru [m3] 

      τ   … reakční doba [s]   

Srovnání aktivity různých katalyzátorů pro daný katalytický proces při zvolených 

standardních podmínkách [(c, t, p, v, τ) = konst] se často provádí pomocí stupně přeměny 

výchozí látky XA. Katalytická aktivita je bez zřetele na způsob jejího vyjádření určována 

vlastnostmi celého reakčního systému, do něhož patří katalyzátor i reakční směs.  

Určování aktivity jednotlivých katalyzátorů je komplikováno tím, že katalytická 

aktivita se může během procesu vlivem teploty a reakčního prostředí měnit [4].   

2.2.4. Procesy probíhající při heterogenní katalytické reakci 
Při heterogenně katalyzovaných reakcích spolupůsobí tyto mechanismy přenosu 

hmoty: 

1. transport reagujících složek k povrchu katalyzátoru 

2. transport reagujících složek póry katalyzátoru 

3. adsorpce molekul reagujících složek na vnitřní povrch katalyzátoru 

4. povrchová reakce mezi adsorbovanými molekulami 

5. desorpce produktu povrchové reakce 

6. transport produktů póry katalyzátoru k jeho vnějšímu povrchu 

7. transport produktů z povrchu katalyzátoru do hlavního proudu tekutiny 

Mechanismy ovlivňující heterogenní katalyzovanou reakci jsou znázorněny na obr. 1. 
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Obr.1: Procesy probíhající při heterogenní katalytické reakci 

Katalytická reakce se odehrává na povrchu katalytické hmoty. Proto, aby byl 

katalyzátor účinný, měl by mít velký specifický povrch. Aby byl specifický povrch 

katalyzátoru co největší, jsou technické katalyzátory obvykle tvořeny porézním 

materiálem. U neporézního materiálu je povrch tvořen pouze vnějším povrchem zrn a ten 

je poměrně malý. Pro částice o poloměru 2,5 mm, což je běžná velikost zrn používaná 

v průmyslových reaktorech, má vnější povrch hodnotu 0,001 m2.g-1, zatímco materiály 

porézní mají specifický povrch běžně od 1 do 500 m2.g-1[3]. Vnější povrch zrn 

katalyzátoru tvoří proto jen zanedbatelnou část povrchu zrn a převážná část povrchu je 

tvořena vnitřním povrchem, tj. povrchem uvnitř pórů.  

Aby mohla reakce uvnitř zrna katalyzátoru probíhat, musí molekuly výchozích látek 

difundovat od povrchu zrna do jeho středu, molekuly produktu pak ze středu zrna k jeho 

povrchu. Protože reakční teplo vzniká nebo je spotřebováváno v místě, kde molekuly 

reagují, tedy uvnitř zrna, je chemická reakce spojena s přenosem tepla uvnitř zrna [3]. 
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Při difúzi látek porézním zrnem se uplatňuje více mechanismů difúze: 

a) Objemová difúze 

V širokých pórech, v nichž je střední volná dráha molekul mnohem kratší než průměr 

póru, se srážejí molekuly mnohem častěji mezi sebou než se stěnou póru. Překážkou 

pohybu molekuly jsou především ostatní molekuly reakční směsi a molekula se prostředím 

pohybuje stejně jako ve velkém objemu. Difúzní koeficient roste se stoupající teplotou, 

protože teplota urychluje pohyb molekul, je nepřímo úměrný tlaku, protože při vyšším 

tlaku si molekuly více překážejí v pohybu, roste s klesající střední molekulovou vahou 

směsi, protože malé molekuly se rychleji pohybují.  

b) Knudsenova difúze 

V úzkých pórech, v nichž je střední volná dráha molekul delší než průměr pórů, se 

sráží difundující molekula především se stěnami pórů. Překážkou pohybu nejsou proto 

okolní molekuly směsi, ale stěny pórů. Rychlost difúze je proto závislá na průměru pórů a 

vlastnostech difundující molekuly a nezávisí na vlastnostech ostatních molekul směsi. 

Pokud zůstává střední volná dráha molekul větší než průměr pórů, je rychlost difúze 

Knudsenovou difúzí nezávislá na tlaku, protože pohyb molekul se urychluje se stoupající 

teplotou, roste rychlost difúze s teplotou.  

Protože stěny pórů pohybu molekul překážejí, je koeficient Knudsenovy difúze vždy 

menší než koeficient difúze objemové. Se stoupajícím průměrem pórů koeficient 

Knudsenovy difúze roste, ovšem jen do té doby, dokud se průměr pórů nestane větším než 

střední volná dráha molekul. Pak se změní mechanismus difúze na difúzi objemovou. 

Koeficient Knudsenovy difúze je nezávislý na tlaku, se vzrůstajícím tlakem se však 

zkracuje střední volná dráha molekul a tím se stává menší než průměr pórů, se stoupajícím 

tlakem se proto změní mechanismus difúze a látka se pohybuje objemovou difúzí, jejíž 

koeficient je nepřímo úměrný tlaku.  

c) Povrchová difúze 

V některých případech se může uplatnit i pohyb molekul v adsorbovaném stavu, tj. 

pohyb ve vrstvě adsorbovaných molekul. Významně se může uplatnit ve velmi úzkých 

pórech, v nichž se molekula Knudsenovou difúzí pohybuje velmi snadno. Pohyb molekul 

v adsorbovaném stavu připomíná již chemickou reakci, protože při pohybu se musí 
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molekula desorbovat a adsorbovat na jiném místě povrchu. Adsorpce a desorpce mohou 

vyžadovat významnou aktivační energii, proto může být rychlost povrchové difúze silně 

závislá na teplotě. Povrchová difúze vyžaduje, aby na povrchu byla jak volná, tak obsazená 

místa, a může se chovat podobně jako katalytická reakce vyžadující jak volná, tak 

obsazená místa povrchu, závislost její rychlosti na koncentracích látek může být složitá, 

např. může mít v určité oblasti koncentrací maximum. Uplatnění povrchové difúze bylo 

prokázáno při difúzi látek bez chemické reakce. Není ještě dokázáno, zda může mít 

význam při katalytické reakci [3]. 

2.2.5. Průmyslové katalytické reaktory 
Reaktory s pevnou vrstvou katalyzátoru 

Má-li katalyzátor dlouhou životnost, je možné jej uložit do pevné vrstvy, která se po 

deaktivaci regeneruje nebo nahradí novou. Nejjednodušším reaktorem tohoto typu je 

reaktor etážový, v němž je katalyzátor uložen v reaktoru ve vrstvě na sítu nebo děrovaném 

dnu. Konstrukce etážových reaktorů je jednoduchá, jsou proto lacinější než reaktory 

ostatních typů. Konstrukční jednoduchost je velkou předností zejména u reakcí 

prováděných za vysokého tlaku, kdy se uplatní i jejich další přednost – vysoké využití 

objemu reaktoru. V reaktoru nejsou totiž chladicí trubky, a proto se do něho vejde velké 

množství katalyzátoru. Jejich nevýhoda je v malé možnosti řízení teploty ve vrstvě 

katalyzátoru. Protože etážové reaktory mají velmi malý poměr povrchu k objemu, je 

množství tepla předávaného do okolí stěnou reaktoru velmi malé a režim etážových 

reaktorů se téměř vždy blíží režimu adiabatickému. Etážové reaktory se používají běžně 

pro reakce v plynné fázi, někdy i pro reakce ve fázi kapalné.  

Trubkové reaktory 

Pro reakce vyžadující intenzivní výměnu tepla se používají reaktory trubkové. 

Trubkový reaktor je svazkový výměník, v němž je uvnitř trubek umístěn katalyzátor. 

Všechny typy trubkových reaktorů jsou podstatně dražší než reaktory etážové. Čela 

reaktoru, do nichž jsou zaválcovány trubky, jichž je běžně několik set nebo i několik tisíc, 

jsou zdrojem poruch a netěsností. Drahé je i plnění reaktoru katalyzátorem, protože je 

nutné naplnit všechny trubky rovnoměrně a po naplnění se přesvědčit, zda mají všechny 

stejný hydraulický odpor. Je-li naplnění nerovnoměrné, jsou některé trubky přetíženy, jiné 
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pak nevyužity, což snižuje výkon reaktoru. Hlavní výhodou tohoto typu reaktoru je 

možnost intenzivní výměny tepla mezi vrstvou katalyzátoru a chladicím médiem. 

Reaktory s pohyblivým katalyzátorem 

U reakcí v plynné fázi, kdy se katalyzátor rychle deaktivuje, se používá reaktoru 

s pohyblivým katalyzátorem. Katalyzátor je kontinuálně z reaktoru odebírán, regenerován 

a pak vrácen do reaktoru. Používá se buď reaktorů s vrstvou katalyzátoru upravených tak, 

že je možné vrstvu katalyzátoru odebírat spodem reaktoru během reakce, nebo reaktorů 

s fluidní vrstvou. Nevýhodou fluidních reaktorů jsou vysoké nároky na mechanickou 

pevnost katalyzátoru, který musí být odolný proti otěru a rozdrcení [3]. 

2.2.6. Vlastnosti technických katalyzátorů 
Vlastnosti katalyzátoru mohou zásadním způsobem ovlivňovat celou technologii 

výroby dané látky. Ve většině případů by nebylo možné reakci bez katalyzátoru 

průmyslově provádět. Katalyzátor je tedy klíčem k řešení technologického problému. 

V kalkulaci výrobních nákladů je katalyzátor zahrnut mezi surovinami, protože se během 

provozu opotřebovává a výroba je provázena jistou spotřebou katalyzátoru. Podíl ceny 

spotřebovaného katalyzátoru na ceně produktu je však zpravidla poměrně malý. Proto 

technickou hodnotu katalyzátoru není možné posuzovat pouze podle jeho ceny, ale 

především podle toho, jak zvyšuje ekonomický účinek celé technologie. 

Požadavky kladené na technický katalyzátor plynou z vlastností dané reakce, 

z vlastností použitého reaktoru i z požadavků na kvalitu produktu. Při posuzování 

katalyzátoru je nutné si uvědomit, že katalyzátor tvoří jednotný celek s použitým 

reaktorem, že je proto nutné posuzovat vlastnosti katalyzátoru a reaktoru současně. 

Katalyzátor, který má optimální vlastnosti v jednom reaktoru, nemusí mít optimální 

vlastnosti v reaktoru jiném [3].  
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Pro posouzení vhodnosti technického katalyzátoru jsou významné tyto vlastnosti: 

a) Přiměřená aktivita 

V heterogenní katalýze se běžně užívá pojem aktivita katalyzátoru. Pojem však není 

často přesně definován. V kvalitativním smyslu označuje schopnost katalyzátoru 

urychlovat danou reakci. Kvantitativní mírou aktivity může být např. hodnota reakční 

rychlosti při zvolené standardní teplotě a složení reakční směsi.  

Takto zvolená aktivita může sloužit k porovnání schopnosti katalyzovat reakci v řadě 

katalyzátorů. Někdy se ke srovnání používá relativní aktivita definovaná jako poměr 

reakční rychlosti na daném katalyzátoru ku rychlosti na zvoleném standardním 

katalyzátoru při standardní teplotě a složení reakční směsi. V technické praxi je někdy 

aktivita katalyzátoru charakterizována výkonem daného reaktoru, který je naplněn daným 

katalyzátorem, např. množstvím výchozí směsi, kterou je možné při požadovaném stupni 

přeměny zpracovat za jednotku času, nebo množstvím produktu, který je možné vyrobit za 

jednotku času. Takto definovaná aktivita je ovšem jen uzanční veličinou a stupnice aktivit 

v řadě katalyzátorů je závislá na použitém reaktoru a zvolených srovnávacích podmínkách. 

V různých reaktorech může mít hodnoty zcela odlišné.  

Technický katalyzátor musí mít pro daný reaktor jistou aktivitu, která je optimální. 

To platí zejména u silně exotermních reakcí, u nichž je třeba přísně řídit teplotní režim. Je-

li aktivita katalyzátoru malá, probíhá reakce pomalu a výkon reaktoru je nízký. Je-li 

aktivita katalyzátoru příliš vysoká, probíhá reakce příliš rychle a v daném reaktoru dochází 

k přehřívání vrstvy katalyzátoru, a tím k rychlému zničení katalyzátoru nebo poklesu 

selektivity reakce. Proto není možné jednoznačně pokládat katalyzátor za tím lepší, čím je 

aktivnější, ale je nutné hledat optimální aktivitu vhodnou pro daný reaktor nebo aktivitě 

katalyzátoru přizpůsobit konstrukci reaktoru a režim jeho provozu [3].  

b) Vysoká selektivita 

Ideální katalyzátor by měl katalyzovat pouze žádanou reakci, zatímco doprovodné 

nežádoucí reakce by vůbec neprobíhaly. Selektivitu katalyzátoru je možné kvantitativně 

posuzovat např. výtěžkem hlavního produktu za zvolených standardních podmínek 

v daném reaktoru při zvoleném standardním stupni přeměny. Protože selektivita procesu je 

závislá na teplotě, počátečním složení reakční směsi a vlastnostech reaktoru, je takto 
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definovaná míra selektivity uzanční veličinou. Pořadí selektivity katalyzátorů v různých 

reaktorech se může lišit.  

Vysoká selektivita katalyzátoru je jednou z jeho nejdůležitějších vlastností. Je-li 

katalyzátor málo aktivní, pak je možné malou aktivitu poměrně snadno kompenzovat 

zvýšením teploty nebo zvětšením množství katalyzátoru. Je-li však katalyzátor málo 

selektivní, takováto kompenzace není možná. Vedlejší reakce snižují efektivnost výroby, a 

to ze dvou důvodů. Jednak dochází ke ztrátě suroviny, tím i k vzrůstu nákladů na suroviny, 

což je zejména u základních výrob významná položka. Dále pak vedlejší reakce vedou 

často k poškození katalyzátoru. Probíhají-li na katalyzátoru nežádoucí destrukce nebo 

polymerace organických látek, zanáší se katalyzátor výševroucími látkami, a tím klesá jeho 

katalytická aktivita.  

c) Vhodný tvar zrn katalyzátoru 

Pro technické použití musí mít katalyzátor vhodnou velikost a tvar zrn. U reakcí 

v plynné a u reakcí v kapalné fázi, kdy je použito pevného lože katalyzátoru, musí být 

použit katalyzátor zrněný, aby vrstva katalyzátoru nekladla příliš velký hydraulický odpor 

proudící reakční směsí. Při přípravě větších zrn katalyzátoru je nutné zvolit postup, při 

němž vznikají zrna mechanicky pevná, ale přitom pokud možno s velkými póry, aby látky 

snadno difundovaly do středu zrna.  

d) Mechanická pevnost zrn 

Mechanická pevnost zrn je velmi důležitou vlastností katalyzátoru, protože během 

provozu je katalyzátor mechanicky namáhán tlakem vrstvy katalyzátoru i mechanickými 

otřesy zařízení. Rozdrcení zrn katalyzátoru se nepříznivě projeví v provozu reaktoru. 

Rozdrcený katalyzátor může ucpat některé trubky reaktoru, které jsou pak z tohoto důvodu 

nevyužity, zatímco trubky neucpané jsou přetíženy. Někdy může být rozdrcený katalyzátor 

z trubek vyfoukán a pak těmito prázdnými trubkami proudí reakční směs snadno, aniž by 

reagovala. Prázdné trubky působí jako obtok a snižují výkon zařízení.  

Katalyzátor je namáhán i chemicky. Během jeho přípravy je nutno s částicemi 

provádět chemické reakce, např. redukovat obsažené oxidy kovů na kov. Při regeneraci 

katalyzátoru jsou organické látky a kov katalyzátoru oxidovány vzduchem a vzniklé oxidy 

kovů znovu redukovány atd. Chemickou reakcí se mění struktura tuhé fáze a může někdy 
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dojít k rozpadu zrn katalyzátoru. Mechanickému namáhání je katalyzátor vystaven i během 

dopravy a při plnění reaktoru [3].  

e) Stálost aktivity a selektivity během provozu 

Během provozu se vlastnosti katalyzátoru mění, zpravidla se zhoršují. Je to 

způsobeno strukturními a chemickými změnami v katalyzátoru, otravou katalytickými 

jedy, zanesením katalyzátoru uhlíkem a vysokovroucími látkami, rozdrcením zrn atd. 

Pokles aktivity katalyzátoru je možné do jisté míry kompenzovat zvýšením reakční teploty, 

po jisté době však ani zvýšení teploty pokles aktivity nemůže kompenzovat a výkon 

zařízení klesá pod únosnou mez. Pak je nutné aktivitu katalyzátoru obnovit. 

Aktivitu katalyzátoru lze obnovit tzv. regenerací prováděnou přímo v reaktoru.  

K regeneraci se využívá oxidace úsad vzduchem, vyhnání úsad vodní parou, extrakce úsad 

vhodným rozpouštědlem. Regenerací se zpravidla nepodaří obnovit aktivitu katalyzátoru 

plně, takže po určitém počtu regenerací je aktivita katalyzátoru již natolik nízká, že je 

nutné jej z reaktoru vyjmout a nahradit novým.  

Důležitým parametrem je doba životnosti katalyzátoru. Je to doba, po kterou lze 

provozovat reaktor s jednou násadou katalyzátoru. Při udávání doby životnosti je nutno 

uvádět, zda se jedná o dobu životnosti mezi jednotlivými regeneracemi, nebo o celkovou 

dobu životnosti mezi dvěma výměnami katalyzátoru. Doba životnosti není ovšem 

hodnotou závislou pouze na vlastnostech katalyzátoru, ale závisí na vlastnostech celého 

výrobního zařízení, na způsobu čištění surovin, na reakční teplotě, na složení suroviny, na 

zatížení katalyzátoru atd. Proto se mohou doby životnosti téhož katalyzátoru v různých 

zařízeních značně lišit. Někdy je vhodnější charakterizovat dobu životnosti nikoliv 

prostým časovým údajem, ale množstvím produktu, které je možné vyrobit na 

jednotkovém množství katalyzátoru mezi dvěma regeneracemi nebo mezi výměnou 

katalyzátoru. Doby životnosti katalyzátorů se v různých procesech liší. Např. při 

katalytickém krakování se katalyzátor rychle zanáší uhlíkem a doba životnosti mezi 

regeneracemi se pohybuje v minutách, u oxidačních reakcí, např. při výrobě kyseliny 

sírové, může být i několik let. 

f) Jednoduchá manipulace 

Pro technické použití katalyzátorů je výhodné, je-li možné katalyzátor bez obtíží 

skladovat, dopravovat a vkládat do reaktoru. Některé kovové katalyzátory však jsou citlivé 
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ke kyslíku, případně samozápalné. Tyto katalyzátory je nutné skladovat a dopravovat ve 

formě polotovaru, který se přímo v reaktoru převede na aktivní konečnou formu. Některé 

kovové katalyzátory se dopravují neredukované a teprve v reaktoru se oxidy kovů 

vyredukují na aktivní kov. Je výhodné, je-li možné konečnou úpravu katalyzátoru provádět 

za podmínek vlastní reakce, aby reaktor nemusel být zvláště upravován pro práci za 

odlišných podmínek jen kvůli konečné úpravě katalyzátoru.  

Aby byla manipulace s katalyzátorem jednodušší, provádí se někdy konečná úprava 

katalyzátoru mimo reaktor, přímo ve výrobně katalyzátoru a katalyzátor se převádí na 

formu, která snáší styk se vzduchem, katalyzátor se tzv. pasivuje. Po vložení do reaktoru se 

katalyzátor aktivuje za teploty reakce.  

g) Reprodukovatelnost vlastností  

Protože katalyzátor tvoří s reaktorem jediný celek, musí být příprava katalyzátoru 

natolik reprodukovatelná, aby byla zajištěna vždy stejná aktivita katalyzátoru. Zajištění 

reprodukovatelnosti vlastností je úkol obtížný, protože vlastnosti katalyzátoru závisí nejen 

na jeho složení, ale i na struktuře krystalů, textuře zrna, velikosti pórů, hustotě zrna atd. 

Proto se výroba katalyzátorů zpravidla soustřeďuje ve specializovaných provozech 

zabývajících se pouze výrobou katalyzátorů. 

h) Cena 

Cena katalyzátoru sama o sobě není rozhodující pro posouzení jeho ekonomického 

účinku, je ovšem samozřejmé, že je žádoucí, aby byla co nejnižší. Katalyzátory jsou 

poměrně drahé, zejména v případě, kdy je jejich složkou vzácný kov [3]. 

2.2.7. Součásti technických katalyzátorů a jejich funkce 
Nejpodstatnější složkou katalyzátoru je vždy aktivní složka, tj. látka, která katalyzuje 

chemickou reakci (kov, polovodičový oxid, sirník atd.). Katalyzátory, které by však 

obsahovaly pouze tuto aktivní složku, nemohou vždy splnit všechny požadavky na ně 

kladené, proto technické katalyzátory obsahují ještě další látky, které samy o sobě aktivní 

nejsou, ale vlastnosti katalyzátoru zlepšují. 

Katalyzátory z hlediska jejich složení dělíme na: 

a) Katalyzátory jednosložkové 

Katalyzátory jednosložkové se používají jen zřídka.  
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b) Katalyzátory nosičové 

V těchto katalyzátorech je aktivní složka nanesena na vhodné neaktivní látce, která 

se nazývá nosič. Nosič často tvoří převážnou část katalyzátoru, např. v katalyzátoru, jehož 

aktivní složkou je platina, může tvořit nosič 99,99% katalyzátoru [3]. 

c) Směsné katalyzátory 

Směsné katalyzátory jsou vícesložkové katalyzátory, od promotovaných se liší tím, 

že příměsi se ke klíčové složce zavádějí v souměřitelných množstvích a jsou pro danou 

reakci katalyticky aktivní.  

Důvodů, proč jsou směsné katalyzátory aktivnější a mají lepší vlastnosti než 

jednosložkové katalyzátory, lze uvést řadu. Komponenty směsného katalyzátoru mohou 

během jeho přípravy mezi sebou reagovat za vzniku nové, aktivnější sloučeniny.  

Zvýšenou aktivitu směsných katalyzátorů lze vysvětlovat i tím, že k reakci dochází 

na fázovém rozhraní a její průběh ovlivňují různé typy povrchů [4]. 

2.2.8. Promotory 
Promotorem (aktivátorem) je příměs malého množství jiné látky v katalyzátoru, která 

může být sama pro danou reakci katalyticky neúčinná, ale silně zvyšuje aktivitu vlastního 

katalyzátoru. Promotory jsou jakési katalyzátory pro katalyzátory. Některé příměsi mohou 

měnit nejen aktivitu, ale i selektivitu katalyzátoru, mohou ovlivňovat jeho provozní i 

tepelnou stabilitu a odolnost ke katalytickým jedům, tj. mohou modifikovat vlastnosti 

katalyzátoru v žádaném směru.  

Podle mechanismu působení a výsledného efektu lze rozlišovat několik druhů 

modifikátorů: 

Elektronové promotory 

Elektronové promotory jsou příměsi, jejichž účinek je vázán na změnu elektronových 

stavů v krystalu katalyzátoru. Například aktivita měděného hydrogenačního katalyzátoru se 

zvýší přídavkem malého množství niklu, u měďnatého katalyzátoru pro oxidaci propylenu 

na akrolein se stejného výsledku dosáhne příměsí selenu.  
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Fázové modifikátory 

Fázové modifikátory napomáhají tvorbě nebo stabilizaci nejaktivnější fáze 

v katalyzátoru. Takový je například mechanismus působení CrO3 v hydrogenačních 

katalyzátorech Cu-Cr, ve kterých oxid chromový brání úplné redukci oxidů mědi na 

neaktivní kovovou měď. 

Strukturní modifikátory 

Strukturní modifikátory stabilizují požadovanou texturu katalyzátoru, která by bez 

modifikátoru mohla být značně pozměňována sintrací. Zvýšení aktivity katalyzátoru je 

závislé na obsahu aktivátoru. Aktivátor se musí dávkovat tak, aby se dosáhlo jeho 

optimální koncentrace, při které je aktivita nebo stabilita katalyzátoru nejvyšší. Zvýšení 

množství některých aktivujících příměsí naopak potlačuje aktivitu katalyzátoru nebo 

prudce snižuje selektivitu procesu [4]. 

2.3. Katalytický rozklad N2O 

Jednou z možností, jak snížit emise oxidu dusného v odpadních plynech, je rozklad 

oxidu dusného na kyslík a dusík podle rovnice (3). Reakce je vzhledem k hodnotě 

standardní Gibbsovy energie  reakcí termodynamicky 

schůdnou [5]. 

10 .103)298( −−=Δ molkJKGr

222 2
1 NOON +→                                                                                                               (3) 

Při rozpadu molekuly N2O dochází k rozštěpení slabší vazby N-O (řád vazby N-O je 

1,6), zatímco silnější vazba N-N zůstává zachována (řád vazby N-N je 2,7) [6].   

Rychlost homogenního rozkladu N2O (bez přítomnosti katalyzátoru) je pro praktické 

použití při snižování emisí nízká a pro její zvýšení je nutná přítomnost katalyzátoru. 

Pro rozklad N2O byla testována řada katalyzátorů na bázi kovů, oxidů kovů, 

směsných oxidů a zeolitů. Rozklad N2O byl sledován na kovech Pd, Ru, Pt, Cu, Rh 

nanesených na různých nosičích (Al2O3, ZnO, ZrO2, CeO2). Velmi aktivním katalyzátorem 

je Rh/ZnO [7], v přítomnosti H2O a NO2 však dochází k poklesu reakční rychlosti.  

Katalytická aktivita byla pozorována u oxidů přechodných kovů VIII. skupiny (Co, 

Fe, Ni) a dále na oxidech kovů Rh, Ir, Cu a La. Rozklad oxidu dusného je až na výjimky 
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(Ca, Sr, La, Ce, Zn, Hf, Mg) inhibován kyslíkem obsaženým v reakční směsi, resp. 

kyslíkem uvolňovaným v průběhu rozkladné reakce. Novější práce se zabývají rozkladem 

N2O na oxidech Co, Fe, Mn, Mg, Ca, Zr a dále na Rh2O3, RuO2, CuO, BaO, CoO 

nanesených na různých nosičích [8].  

Studie z posledních let se zabývají rozkladem N2O na kationtech přechodných kovů 

Ni, Cu, Co v MgO a na systémech typu (CaO)1-x(MO)x, kde M = Ti, Cr [8].   

Zeolity s vyměněnými ionty přechodných kovů (Fe, Co, Cu, Rh) v různých matricích 

(ZSM-5, ZSM-11, mordenit, USY, ferrierit) jsou aktivními katalyzátory rozkladu N2O. 

Nejlepší výsledky (100% konverze N2O při 320°C, zatížení mkat/Vcelk = 2,5 g.min.l-1, 

počáteční koncentrace 500 ppm N2O v He) byly dosaženy na katalyzátorech Ru/ZSM-5, 

Ru-Na/ZSM-5 a Ru-NaUSY, v přítomnosti kyslíku však došlo k poklesu reakční rychlosti. 

Li a Armor [9]  publikovali jako nejaktivnější zeolity Rh/ZSM-5 a Cu/ZSM-5. Aktivita 

katalyzátoru je určena kombinací kationtu kovu a typu zeolitu. Aktivitu kationtu kovu lze 

odhadnout na základě katalytické aktivity oxidu daného kovu [8]. 

Předložená práce se zabývá katalyzátory připravenými termickým rozkladem 

sloučenin typu hydrotalcitu, kterým je věnována následující kapitola. 

2.4. Katalyzátory na bázi kalcinovaných sloučenin typu hydrotalcitu 

Katalyzátory připravené termickým rozkladem (kalcinací) sloučenin typu 

hydrotalcitu lze na základě jejich struktury zařadit mezi směsné oxidy kovů.  

Prekurzory těchto katalyzátorů – sloučeniny typu hydrotalcitu, mají obecné chemické 

složení: 

OHyAOHMM n
nx

III
x

II
x 2/21 .)( −

− ,  

kde MII značí dvojmocný kation např. Mg2+, Zn2+, Co2+, Cu2+, Ni2+, Mn2+,  

       MIII značí trojmocný kation např. Al3+, Cr3+, Fe3+,  

       An- je n-mocný aniont např. CO3
2-, Cl-, NO3

-, SO4
2-, CrO4

2-, V10O28
6-. 

Jejich struktura je odvozena od hydrotalcitu, poměrně vzácně se vyskytujícího 

přírodního materiálu s vrstevnatou strukturou, jehož chemické složení lze vyjádřit vzorcem 

Mg6Al2(OH)16CO3.4 H2O [2]. 
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Struktura hydrotalcitu vychází ze struktury hydroxidu hořečnatého (brucitu), v němž 

jsou hořečnaté kationy Mg2+ oktaedricky koordinovány se šesti hydroxylovými skupinami 

OH-. Oktaedry [Mg(OH)6] jsou navzájem dvojrozměrně propojeny tak, že tvoří planární 

sítě, které jsou uloženy na sebe a spojeny pouze slabými vodíkovými vazbami. Ve 

struktuře hydrotalcitu je část kationů Mg2+ v oktaedrech izomorfně nahrazena kationy Al3+ 

a původně elektroneutrální hydroxylové („brucitové“) vrstvy získávají pozitivní náboj, 

který je úměrný rozsahu substituce Mg2+ za Al3+. Kladný náboj brucitových vrstev je 

kompenzován nábojem anionů nacházejících se spolu s molekulami krystalové vody 

v prostoru mezi těmito vrstvami. V hydrotalcitu se tedy střídají kladně nabité hydroxylové 

vrstvy o složení [Mg1-xAlx(OH)2]x+ s vrstvami hydratovaných aniontů [(CO3)x/2.y H2O]x- 

[2].   

Základní strukturní jednotka hydrotalcitu je schematicky znázorněna na obr.2. 

 
 

Obr. 2: Vrstevnatá struktura sloučenin typu hydrotalcitu  

Pro rozklad oxidu dusného byly použity uhličitanové formy s aniontem CO3
2-, jež 

bývají značeny MII-MIII-HT. 

Při tepelném rozkladu hydrotalcitu se uvolní strukturně vázaná voda a oxid uhličitý a 

vznikne převážně amorfní směs oxidů kationtů MII a MIII. Takto obdržené katalyzátory 

mají dobře definovaný obsah a rovnoměrnou distribuci aktivních složek, poměrně velký 

specifický povrch a jsou tepelně stálé [9].   

Rozkladem N2O na kalcinovaných hydrotalcitech s různými kombinacemi a poměry 

dvojmocných a trojmocných kovů (MII = Mg, Co, Ni, Cu, Zn a MIII = Al, Fe, Cr) se ve své 

práci zabýval Kannan [10]. Zjištěnou vysokou katalytickou aktivitu vysvětlil 

nestechiometrií a velkou disperzí vzniklých směsných oxidů kovů. Armor a spol. [11] 

studovali rozklad N2O v simulovaném procesním plynu na kalcinovaných hydrotalcitech 
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MII-Al-HT, kde MII = Co, Ni, Cu, Co/Pd, Co/Rh a Co-Mg. Bylo zjištěno, že přítomnost 

vodní páry a kyslíku neovlivňuje významně konverzi na katalyzátoru připraveném 

kalcinací Co/Rh-Al-HT a Co-Mg-Al-HT (100% konverze N2O v přítomnosti vodní páry a 

O2 při 450°C, počáteční koncentrace 985 ppm N2O, prostorová rychlost 30 000 h-1) [9].   

Rovněž kalcinovaný hydrotalcit Zn-Al,Rh-HT je katalyzátor vhodný pro rozklad 

N2O při nízkých teplotách (400°C); jeho aktivita zůstala zachována i v přítomnosti N2O, 

O2 a vodní páry [9]. 

Nalezení vhodného katalytického systému pro rozklad oxidu dusného představuje 

nyní hlavní krok k využití rozkladu jako nejjednoduššího postupu likvidace emisí oxidu 

dusného v odpadních plynech. Výzkum je zaměřen na vývoj katalyzátorů aktivních za 

nízkých teplot, jež budou odolné vůči inhibici kyslíkem a vodní parou. Z tohoto hlediska se 

jeví nadějnými katalyzátory připravené kalcinací sloučenin typu hydrotalcitu, jež snadno 

desorbují O2 a jejichž aktivita není na rozdíl od zeolitů negativně ovlivněna vodní párou 

[9].  
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1. Příprava katalyzátorů  

Pro přípravu katalyzátorů modifikovaných cesiem byl vybrán kalcinovaný 

hydrotalcit s obsahem kobaltu, manganu a hliníku v molárním poměru Co:Mn:Al=4:1:1, 

připravený již dříve na Ústavu chemie pevných látek VŠCHT Praha. Katalyzátor byl 

označen Co4MnAl a pro impregnaci cesiem byla použita frakce o velikosti zrna  

0,16 – 0,315 mm. 

Postup přípravy 

Bylo naváženo příslušné množství CsCl (tab.1), které bylo rozpuštěno ve 2,2 ml 

demineralizované vody. Do roztoku bylo přidáno 1,5 g Co4MnAl. Směs byla opatrně 

zamíchána tak, aby nedošlo ke změně texturních vlastností zrna směsného oxidu. Poté se 

směs nechala při občasném zamíchání 1 hodinu uležet.  

Celá směs se pak 4 hodiny nechala sušit při 105°C. Katalyzátor se následně vložil do 

studené pece a při 500°C nechal 4 hodiny kalcinovat. Po vytažení z pece byl katalyzátor 

umístěn do exsikátoru, aby nenabral vzdušnou vlhkost. Takto připravený katalyzátor se 

sítoval a frakce o rozměru 0,16 – 0,315 mm byla použita pro katalytická měření. Frakce 

menší než 0,16 mm se dále využila k analýze specifického povrchu a chemického složení. 

Celkem byly tímto postupem připraveny 4 vzorky s různým obsahem Cs. Vzorky byly 

označeny podle předpokládaného obsahu Cs (tab. 1). 

Tab. č.1: Označení vzorků katalyzátorů připravených impregnací kalcinovaného 

hydrotalcitu Co4MnAl cesiem 

Obsah Cs 

(hm. %) 

Navážka 

CsCl (g) 

1,7 0,0330 

3,4 0,0671 

6,8 0,1391 

13,6 0,3002 
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3.2. Popis experimentální aparatury pro rozklad N2O 

Pro studium katalytického rozkladu N2O byla použita stávající experimentální 

aparatura umístěná v laboratoři katedry fyzikální chemie a teorie technologických procesů. 

Schéma aparatury je na obr.3, fotografie aparatury jsou v příloze 1a a 1b. Dané zapojení 

jednotlivých částí aparatury umožňovalo namíchání požadované vstupní směsi a její 

analýzu, analýzu výstupní směsi a kalibraci hmotnostního spektrometru.  

      

    Obr. 3: Schéma aparatury pro katalytický rozklad N2O         

Pro studium rozkladné reakce N2O byl použit nerezový průtočný reaktor s pístovým 

tokem a s integrální vrstvou katalyzátoru. Vnitřní průměr trubky reaktoru byl 5 mm. Při 

dřívějším měření bylo ověřeno, že nerezová ocel nekatalyzuje rozklad N2O. Katalyzátor 

byl nasypán mezi inertní materiál, který vyrovnává tok reakční směsi. Inertním materiálem 

bylo sklo v množství a frakci uvedeném v tab. 2. Reaktor byl uložen v kelímkové peci, 

která byla ovládána programovatelným regulátorem teploty. Zdrojem použitých plynů (He, 

N2O reakční a N2O kalibrační) byly tlakové lahve. Plyny byly dávkovány pomocí 
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elektronických regulátorů hmotového průtoku. Propojení mezi jednotlivými částmi 

aparatury bylo provedeno pomocí 1/8“ kapilár z nerezové oceli. Pro analýzu vstupní i 

výstupní směsi byl použit hmotnostní spektrometr RGA 200 Prevac sp. z o.o. (Polsko). Ke 

kalibraci spektrometru byly použity kalibrační plyny od firmy Siad s.r.o. o koncentraci  

70 ppm N2O a 1020 ppm N2O v He. Kalibrace byla prováděna vždy při každém měření. 

Jako nosný plyn v celém procesu měření bylo rovněž použito helium požadované čistoty.  

Tab. 2: Rozměr a množství frakcí nasypaných do reaktoru 

Frakce Rozměr (mm) Množství

Skleněné kuličky 2 18 ks 

Skleněná drť 0,8-1 0,35 g 

Skleněná drť 0,315-0,8 0,15 g 

Skleněná drť 0,125-0,315 0,15 g 

Skleněné kuličky 0,125-0,18 0,1 g 

Katalyzátor 0,16-0,315 0,1 g 

Skleněné kuličky 0,125-0,18 0,3 g 

3.3. Postup a podmínky měření 

Nasypaný a k měření připravený reaktor byl umístěn do aparatury, nastavil se 

příslušný průtok He na regulátoru Aalborg a otestovala se těsnost reaktoru pomocí 

detektoru úniku plynu. Reaktor se vložil do pece a zaizoloval. Nastavil se příslušný průtok 

na regulátoru hmotového průtoku pro směs N2O/He, teplotní program pece a pustilo se 

snímání dat na hmotnostním spektrometru (MS). Byly snímány následující efektivní 

hmotnosti m/z : 4-He, 44-N2O, 32-O2, 28-N2. 

Před prvním měřením byl každý vzorek katalyzátoru aktivován. Nejprve byl 

prováděn ohřev v heliu na aktivační teplotu 450°C při rychlosti ohřevu 10°C/min. Po 

dosažení teploty 450°C byl katalyzátor aktivován po dobu 1 h v proudu 50 ml/min He a až 

poté byla dávkována reakční směs 1000 ppm N2O v He. Proces se nechal ustálit přes noc. 

Po této době začalo vlastní měření, při kterém byla sledována výstupní koncentrace N2O, a 

to postupně při teplotách 450°C, 420°C, 390°C, 360°C, 330°C a 300°C. Výsledná hodnota 

výstupní koncentrace N2O při dané teplotě byla stanovena jako průměr alespoň tří hodnot 

výstupních koncentrací v ustáleném stavu. Rovněž byla měřena vstupní koncentrace N2O.  

2009                                         23



Jana Matelová: Příprava katalyzátorů a jejich aktivita pro katalytický rozklad N2O 

Měření katalytické aktivity bylo prováděno při navážce katalyzátoru 0,1 g o velikosti 

zrna 0,16 až 0,315 mm. Celkový průtok plynu činil 100 ml.min-1 (0°C, 101 325 Pa), 

vstupní směs obsahovala 1000 ppm N2O v He. 

3.4. Postup vyhodnocení 

Jako míra aktivity katalyzátorů byla zvolena konverze N2O vypočítaná dle vzorce (4) 

za předpokladu konstantního objemového průtoku reaktorem: 

1000

0

2

22

2
⋅

−
=

ON

ONON
ON c

cc
X ,                                                                                                    (4) 

kde  …konverze NONX
2

2O [%] 

        … koncentrace N0
2ONc 2O před vstupem do reaktoru [ppm] 

        … koncentrace NONc
2

2O na výstupu z reaktoru [ppm] 

3.5. Výsledky experimentu katalytického rozkladu N2O 

Naměřené a vypočtené hodnoty byly vloženy do tabulky a vyneseny do grafů. 

V tab.3 a obr. 4 jsou zaznamenány hodnoty konverze N2O v závislosti na teplotě.  

 

Tab. 3: Závislost konverze N2O na teplotě v přítomnosti katalyzátorů s různým 

obsahem cesia 

 
KONVERZE [%] 

TEPLOTA [°C]
1,7 hm. % Cs 3,4 hm. % Cs 6,8 hm. % Cs 13,6 hm. % Cs 

450 33 63 20 13 

420 29 49 14 12 

390 19 36 11 12 

360 18 29 11 8 

330 18 27 6 7 

300 11 26 5 7 
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Obr. 4: Závislost konverze N2O na teplotě v přítomnosti katalyzátorů s různým 

obsahem cesia 

 

Z porovnání jednotlivých vzorků je vidět, že nejvyšší konverzi N2O vykazoval 

vzorek s obsahem 3,4 hm.% cesia.  

V obr. 5 jsou zaznamenány hodnoty konverze N2O v závislosti na množství cesia .  
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Obr. 5: Závislost konverze N2O na obsahu cesia v katalyzátoru při různých teplotách  

 

Je patrné, že nejvyšší konverze N2O bylo dosaženo na všech katalyzátorech při 

teplotě 450°C a s klesající teplotou se konverze N2O postupně snižuje. Konverze N2O 

v závislosti na množství Cs v katalyzátoru roste v rozmezí 1,7 až 3,4 hm. %, poté je 

s rostoucím množstvím Cs zaznamenán pokles katalytické aktivity.  
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4. ZÁVĚR 
 

V rámci předložené bakalářské práce byly impregnací Co-Mn-Al oxidu připraveny 4 

katalyzátory s přídavkem různého množství cesia, které byly použity ke katalytickému 

rozkladu N2O v inertním plynu. Aktivita katalyzátorů byla porovnávána na základě 

dosažených konverzí N2O při navážce katalyzátoru 0,1g, průtoku plynu 100 ml/min a 

teplotách 300-450 °C.  Nejvyšší konverze N2O bylo dosaženo v přítomnosti katalyzátoru 

s obsahem 3,4 hm.% cesiového promotoru. 

Další experimentální měření budou zaměřena na vliv dalších promotorů, např. Rb, K 

nebo Na. 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 
 
Symbol Jednotka Význam 

 

A  mol.m-3.s-1 aktivita katalyzátoru 
 

c  mol.m-3 molární koncentrace  
 

ONc
2

 ppm koncentrace N2O na výstupu z reaktoru 
 

0
2ONc  ppm koncentrace N2O před vstupem do reaktoru 

 
0
rGΔ  kJ.mol-1 změna standardní Gibbsovy energie 

 

katm  g množství katalyzátoru 
 

zm /   efektivní hmotnost 
 

An  mol látkové množství klíčové složky A 
 

pn  mol látkové množství produktu 
 

p  Pa atmosférický tlak 
 

Ar  mol.kg-1.s-1 rychlost úbytku A 
 

t  °C teplota 
 

T  K termodynamická teplota 
 

τ  s reakční doba 
 

v  m.s-1 rychlost 
 

celkV  min-1.l celkový průtok 
 

kV  m3 objem katalyzátoru 
 

W  kg hmotnost katalyzátoru 
 

ONX
2

 % konverze N2O 
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Příloha 1b: Fotografie experimentální aparatury pro rozklad N2O 

Příloha 2:   Fotografie reaktoru použitého k rozkladné reakci N O 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha 1a: Fotografie experimentální aparatury pro rozklad N2O 
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Příloha 1b: Fotografie experimentální aparatury pro rozklad N2O 
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Příloha 2: Fotografie reaktoru použitého k rozkladné reakci N O2  
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Legenda: 

1 - vstup plynu 

2 - předehřívací spirála 

3 - výstup plynu 
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