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Abstrakt 

Disertační práce je zaměřena na katalytický rozklad oxidu dusného za použití Co-Mn-Al 

směsného oxidického katalyzátoru připraveného termickým rozkladem příslušné syntetické 

sloučeniny typu hydrotalcitu nebo za použití Co-Mn-Al směsných oxidů s obsahem promotorů (Li, 

Na, K, Rb, Cs, Pd, Pt, La, Ce), které byly připraveny (i) spolusrážením a (ii) impregnací Co-Mn-Al 

směsného oxidu. Katalyzátory byly charakterizovány pomocí fyzikální adsorpce dusíku, AAS, AES, 

RTG, XPS, IČ, SEM-EDX, TPR a TPD. Rozklad N2O byl sledován v teplotním intervalu 300 – 

450 °C při prostorové rychlosti 20 – 60 l g-1 h-1,  vstupní  směs obsahovala  0,1 mol.% N2O, 0 – 

5 mol. % O2, 0 – 0,17 mol.% NO, 0 – 0,17 mol.% NO2 a 0 – 4 mol.% H2O v He. Zjištěné fyzikálně-

chemické vlastnosti katalyzátorů a jejich aktivita pro rozklad N2O v inertu a simulovaných 

procesních podmínkách byly vzájemně korelovány. 

Specifický povrch katalyzátorů se pohyboval v rozmezí od 60 do 111 m2 g-1. RTG analýzou 

byla ve všech vzorcích identifikována spinelová fáze. Redukovatelnost Co-Mn-Al směsných oxidů se 

měnila s typem a množstvím přidaného promotoru. Analýzou SEM-EDX byla ověřena homogenní 

distribuce promotorů na povrchu katalyzátorů. 

Katalyzátory promotované kovy vzácných zemin (La, Ce) nebo kovy drahými (Pd, Pt) byly 

ve srovnání s nemodifikovaným Co-Mn-Al směsným oxidem stejně či méně aktivní. Vhodnými 

promotory v Co-Mn-Al směsném oxidickém katalyzátoru byly alkalické kovy. Aktivita těchto 

katalyzátorů pro rozklad N2O klesala v řadě: Cs > Rb > K > Na ≥ nemodifikovaný směsný oxid > Li. 

Série Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorů se stejným molárním množstvím alkalických 

kovů byla testována nejen pro rozklad N2O v inertní atmosféře, ale taky v přítomnosti inhibujících 

složek (O2, H2O, NOx) s cílem přiblížení reakčních podmínek reálnému prostředí odpadních plynů 

z výroby kyseliny dusičné. Nejaktivnějším katalyzátorem v přítomnosti O2, NOx a H2O byl Co-Mn-

Al směsný oxid s obsahem 4,1 hm.% Cs. 

Na aktivnějších Co-Mn-Al směsných oxidech modifikovaných draslíkem (1,1 – 1,8 hm.%) 

byla při TPD-O2 i TPD-N2O pozorována nižší teplota desorpce i vyšší desorbované množství 

kyslíku. Z výsledků experimentů v neustáleném stavu byla na těchto vzorcích zároveň vyhodnocena 

vyšší počáteční rychlost vzniku kyslíku. Čím snazší byla desorpce kyslíku, tím byla rychlost vzniku 

kyslíku vyšší. Z TPD-NO vyplynulo, že na aktivnějších katalyzátorech pro rozklad N2O 

v přítomnosti NO bylo pozorováno vyšší desorbované množství NO. 

Pro rozklad N2O na Co-Mn-Al směsných oxidech byl navržen kationtový redoxní 

mechanismus, což potvrzuje i zjištěný vztah mezi výstupní práci elektronů vyhodnocenou z měření 

kontaktních potenciálů a katalytickou aktivitou. Čím byl vzorek aktivnější, tím byla hodnota výstupní 

práce nižší. Prvním krokem rozkladu N2O byla chemisorpce N2O na katalytickém povrchu. Desorpce 

kyslíku byla považována za rychlost určující krok a jako převládající byla uvažována desorpce O2 

rekombinací povrchových kyslíkových atomů Langmuir-Hinshelwoodovým mechanismem. 

Desorpce O2 Eley-Ridealovým mechanismem nebyla zcela vyloučena.  

Získané poznatky z této práce budou použity při přípravě poloprovozních katalyzátorů pro 

rozklad oxidu dusného z koncového plynu výroby kyseliny dusičné.  

Klíčová slova: Katalytický rozklad, Oxid dusný, Sloučeniny typu hydrotalcitu, Směsné oxidy, 

Promotor, Teplotně programované techniky, Experimenty v neustáleném stavu 



  

   

Abstract 

The catalytic decomposition of N2O over Co-Mn-Al mixed oxide prepared by calcination of 

appropriate synthetic hydrotalcite or over promoter (Li, Na, K, Rb, Cs, Pd, Pt, La, Ce) modified Co-

Mn-Al mixed oxides prepared by (i) coprecipitation and (ii) impregnation of Co-Mn-Al mixed oxide. 

The catalysts were characterized by physical adsorption of nitrogen, AAS, AES, XRD, IR, SEM-

EDX, TPR and TPD. N2O decomposition was performed in the fix bed reactor in temperature range 

300 – 450 °C, at space velocity 20 – 60 l g-1 h-1. Inlet mixture contained according to the type of 

experiment 0.1 mol.% N2O, 0 – 5 mol. % O2, 0 – 0.17 mol.% NO, 0 – 0.17 mol.% NO2 and 0 – 

4 mol.% H2O balanced by He. The physico-chemical characteristics of the catalysts and catalytic 

activity in inert atmosphere and simulated real conditions were correlated. 

The specific surface area of prepared catalysts was 60 – 111 m2 g-1. Spinel phase was 

identified by X-ray diffraction in all catalysts. Reducibility of Co-Mn-Al mixed oxide was changed 

with type and promoter amount. Homogenous promoters distribution on catalysts surface was 

verified by SEM-EDX analysis. 

Rare earth metals (La, Ce) or noble metals (Pd, Pt) promoted catalysts had the same or lower 

catalytic activity in comparison with non-modified Co-Mn-Al mixed oxide. The alkali metals were 

the suitable promoters in Co-Mn-Al mixed oxide. Catalytic activity for N2O decomposition 

decreased in order: Cs > Rb > K > Na ≥ non-modified mixed oxide > Li. The Co-Mn-Al mixed oxide 

catalysts with the same molar alkali content were tested for N2O decomposition under real condition 

corresponding to waste gas composition from nitric acid plant. Co-Mn-Al mixed oxide promoted 

with 4.1 wt.% Cs was the most active catalyst in presence of O2, NOx a H2O. 

The lower temperature of oxygen desorption and higher amount of desorbed O2 was observed 

by TPD-O2 and TPD-N2O from K-promoted Co-Mn-Al mixed oxides which were the most active for 

N2O decomposition. From transient responses experiments the higher initial rate of oxygen formation 

was observed. The lower temperature of oxygen desorption was, the higher oxygen formation rate 

was. Higher desorbed NO amount in TPD-NO was observed from K-promoted catalysts active for 

N2O decomposition in presence of NO. 

The cationic redox mechanism was assumed for N2O decomposition over Co-Mn-Al mixed 

oxide catalysts. That was confirmed by correlation between catalysts work function and catalytic 

activity. The more active the catalyst was, the lower value of work function was observed. N2O 

chemisorption on the catalyst surface was the first step of N2O decomposition. Oxygen desorption 

was the rate determining step. O2 desorption by recombination of adsorbed oxygen atoms by 

Langmuir-Hinshelwood mechanism was prevailling. Nevertheless, O2 desorption by Eley-Rideal 

mechanism was not excluded.  

The presented results will be used for pilot-plant catalysts preparation for N2O decomposition 

in waste gas from nitric acid plant. 

Key words: Catalytic decomposition, Nitrous oxide, Hydrotalcite-like compounds, Mixed oxides, 

Promoter, Temperature programmed technics, Transient responses experiments 
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1. ÚVOD 

Sloučeniny typu hydrotalcitu, nebo-li podvojné vrstevnaté hydroxidy či aniontové jíly, 

tvoří technicky zajímavou skupinu anorganických materiálů využitelnou v řadě praktických 

aplikací. Velmi široké využití nacházejí tyto materiály v heterogenní katalýze, především jako 

prekurzory pro přípravu katalyzátorů na bázi směsných oxidů. Směsné oxidy jsou účinnými 

katalyzátory pro nejrůznější reakce a jednou z nich je i reakce rozkladu oxidu dusného (N2O). 

N2O vzniká jak přirozenými procesy, tak lidskou činností. Za rok je celosvětově 

vyprodukováno asi 20 Mt emisí N2O [1]. Větší část, 13 Mt N2O, je přisuzována oxidu dusnému, 

který vzniká přirozenými procesy, zejména při denitrifikačních procesech za anaerobních 

podmínek v půdách, sedimentech, hydrosféře, tropických pralesích apod. Zbývajících 7 Mt emisí 

N2O je antropogenního původu, jejich největším zdrojem je zemědělská výroba. Tyto emise jsou 

však obtížně redukovatelné. Dále je N2O do ovzduší emitován při spalování fosilních paliv a 

biomasy, při provozu automobilových motorů a z některých průmyslových výrob. Největším 

průmyslovým zdrojem antropogenních emisí N2O je výroba kyseliny dusičné, celosvětové 

vyprodukované množství emisí N2O se pohybuje okolo 400 kt ročně [1]. 

Koncentrace oxidu dusného v atmosféře byla po staletí relativně stabilní (~275-285ppbv) 

[1],[2], v současné době je koncentrace atmosférického N2O 310 ppbv, což představuje asi 9 % 

nárůst oproti historickému stavu a každoročně roste o 0,2 – 0,3 % [1]. N2O byl identifikován 

jako látka poškozující stratosférickou ozónovou vrstvu. Uvádí se, že ze všech emisí 

způsobujících pokles ozónové vrstvy zůstane dominantní látkou během celého 21. století [3]. 

Díky své chemické stálosti (až 150 let) se dostává až do stratosféry, kde je fotochemicky 

oxidován na oxid dusnatý (NO), který spolu s freony přispívá k vyčerpání ozónové vrstvy. N2O 

rovněž přispívá ke skleníkovému efektu, tzn., že absorbuje infračervené záření. Ačkoli není N2O 

hlavní složkou způsobující globální oteplování (~6 %), má díky své dlouholeté stálosti mnohem 

vyšší potenciál (GWP – Global Warming Potential) oproti běžným antropogenním skleníkovým 

plynům, 310krát oproti CO2 a 21krát oproti CH4 [1].  

V současné době jsou téměř všechny stávající zdroje N2O bez technologie ke snižování 

emisí N2O, tzn. N2O jde přímo do ovzduší. V roce 1992 byla však přijata Rámcová úmluva OSN 

o změně klimatu, jejichž cílem je stabilizovat atmosférické koncentrace skleníkových plynů na 

takové hladině, která předejde nebezpečnému antropogennímu narušení klimatického systému. 

V roce 1997 byla tato úmluva doplněna o Kjótský protokol, ve kterém se průmyslové země 

zavázaly snížit v úhrnu emise skleníkových plynů o 5,2 % do roku 2008-2012 ve srovnání 
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s rokem 1990. České republice protokol udává snížit své emise o 8 % [4]. Tato redukce se tedy 

vztahuje i na N2O. 

Potenciální technologie pro snižování emisí N2O – katalytický rozklad N2O a selektivní 

katalytická redukce N2O – jsou ve stádiu výzkumu a prvních provozních zkoušek. Pro tyto 

technologie jsou vyvíjeny nejrůznější katalyzátory. Klíčovou otázkou dané problematiky je 

nalezení vhodného katalytického systému jak z hlediska aktivity, tak z hlediska stability. Rovněž 

by tento systém měl být málo citlivý na působení inhibujících složek, které se společně s N2O 

vyskytují v odpadních plynech (nejčastěji O2, NOx a H2O) a zároveň by měl být dostatečně 

selektivní. 

Problematice výzkumu katalyzátorů pro středoteplotní rozklad N2O (do 450 °C) se 

pracoviště Katedry fyzikální chemie a teorie technologických pochodů na VŠB-TUO zabývá již 

řadu let. Na existujícím experimentálním zařízení byly v dřívějších letech pro rozklad N2O při 

teplotách do 450 °C testovány katalyzátory připravené kalcinací sloučenin typu hydrotalcitu 

obsahující různá množství přechodných kovů – převážně směsné oxidické Co(Mg)-Mn(Al) 

katalyzátory, které byly sledovány jak v inertní atmosféře, tak v přítomnosti inhibujících složek 

(O2, H2O) [5],[6]. Rovněž byla na vybraných katalyzátorech sledována katalytická redukce N2O 

oxidem uhelnatým nebo amoniakem v inertní atmosféře a v přítomnosti dalších složek (O2, CO2 

nebo O2, NO, NO2) [7]. Směsný oxid Co-Mn-Al s molárním poměrem kovů Co:Mn:Al = 4:1:1, 

který byl pro rozklad N2O nejaktivnější, byl dále upravován, a to promotováním nejrůznějšími 

kovy (alkalickými, drahými, vzácných zemin) s cílem zvýšit jeho aktivitu a testován pro rozklad 

oxidu dusného rovněž v inertní atmosféře, ale i v přítomnosti inhibujících složek [8]. 
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem této práce bylo: 

 přispět k objasnění funkce promotorů v Co-Mn-Al směsných oxidických 

katalytických systémech, které byly připraveny termickým rozkladem sloučenin 

typu hydrotalcitu s obecným vzorcem Co4MnAl(OH)12(CO3)· y H 2O, obsahující 

kovy Co, Mn a Al v molárním poměru Co:Mn:Al = 4:1:1. Jako promotory byly 

použity kovy alkalické – Li, Na, K, Rb, Cs, ušlechtilé – Pd, Pd a kovy vzácných 

zemin – La, Ce). 

Dílčí cíle: 
 nalézt vzájemné vztahy mezi vlastnostmi modifikovaných Co-Mn-Al směsných 

oxidických katalyzátorů, které byly určeny fyzikálními, fyzikálně-chemickými, 

spektroskopickými a teplotně programovanými technikami a jejich aktivitou při 

rozkladu N2O do teplot 450 °C, 

 přispět k objasnění mechanismu reakce rozkladu N2O pomocí dynamických 

experimentů rozkladu N2O, 

 odladit experimenty teplotně programované desorpce O2, N2O a NO, 

 zjistit vliv textury Co-Mn-Al směsných oxidů na katalytický rozklad N2O, 

 na základě rozkladu N2O v simulovaném odpadním plynu z výroby kyseliny 

dusičné (4 – 5 mol.% O2, 2 – 4 mol.% H2O, 0,02 – 0,17 mol.% NOx) nalézt 

vhodný promotor pro přípravu průmyslového katalyzátoru pro snižování emisí 

z výroby kyseliny dusičné.  
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Sloučeniny typu hydrotalcitu 

3.1.1 Chemické složení a krystalová struktura sloučenin typu hydrotalcitu 

Hydrotalcit je přírodní materiál s vrstevnatou strukturou. Jeho chemické složení lze 

vyjádřit vzorcem Mg6Al2(OH)16CO3.4 H2O. Krystalizuje ve dvou modifikacích – romboedrické 

a hexagonální, ve které je označován jako manasseit. 

Struktura hydrotalcitu je odvozena ze struktury hydroxidu hořečnatého (brucitu), kde 

kationty Mg2+ jsou oktaedricky koordinovány se šesti hydroxidovými skupinami OH-. 

Oktaedrická uskupení [Mg(OH)6] jsou vzájemně dvojrozměrně propojena tak, že vytvářejí 

planární sítě (nekonečné ploché vrstvy). Jednotlivé sítě uložené nad sebou jsou spojeny pouze 

slabými vodíkovými vazbami. Část hořečnatých kationtů Mg2+ v hydroxidových vrstvách je 

izomorfně nahrazena hlinitými kationty Al3+ a hydroxidové („brucitové“) vrstvy, které byly 

původně elektroneutrální, získávají pozitivní náboj, který je úměrný rozsahu substituce Al3+ za 

Mg2+. Náboj aniontů, který se nachází společně s molekulami krystalové vody v prostoru mezi 

vrstvami, kompenzuje kladný náboj hydroxidových vrstev. Strukturu hydrotalcitu lze tedy chápat 

jako střídající se kladně nabité hydroxidové vrstvy [Mg1-xAlx(OH)2]
x+ s vrstvami hydratovaných 

aniontů [(CO3)x/2.yH2O]x-. Schematické znázornění základní struktury hydrotalcitu, kde 

vzdálenost jednotlivých hydroxidových vrstev co = 7Å, je zobrazeno na obr. 1. 

 

Obr. 1: Schematické znázornění základní strukturní jednotky hydrotalcitu 

Synteticky připravené sloučeniny s podobně utvářenou vrstevnatou strukturou lze vyjádřit 

vzorcem MII
1-xM

III
x(OH)2A

n-
x/y.y H2O. Vzorec představuje obecné chemické složení, kde

 MII je dvojmocný kation (např. Mg2+, Zn2+, Co2+, Cu2+, Ni2+, Mn2+), 
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 MIII je trojmocný kation (např. Al3+, Cr3+, Fe3+, Mn3+),  

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

-, SO4
2-, CrO4

2-, V10O28
6- aj.). 

Hodnota x představuje podíl molárního zastoupení trojmocných kationtů 

v hydroxidových vrstvách, tzn. MIII/(MII + MIII), a obvykle nabývá hodnot v rozmezí 0,25 až 

0,33, což odpovídá molárnímu poměru MII: MIII v rozmezí 3:1 až 2:1. Distribuce trojmocných 

kationtů MIII v hydroxidových vrstvách má náhodný charakter. Náhrada kationtů MIII za kationty 

MII v hydroxidových vrstvách, při které ještě kationty MIII nejsou systematicky lokalizovány 

v sousedních oktaedrických polohách, ale jsou odděleny kationty MII, odpovídá maximálně 

molárnímu poměru MII: MIII = 2:1. 

Bylo popsáno mnoho sloučenin s různými kombinacemi kationtů MII a MIII 

v hydroxidových vrstvách a různými anionty An- mezi těmito vrstvami. Obecně platí, že by se 

velikosti kationtů MII a MIII neměly od sebe příliš lišit. 

Systémové názvy hydrotalcitu se nepoužívají, neboť jsou příliš složité. Proto v literatuře 

najdeme různé zkrácené názvy jako např. sloučeniny typu hydrotalcitu (HT, hydrotalcite-like 

compounds, HTlc), vrstevnaté podvojné hydroxidy (layered double hydroxides), aniontové jíly 

(anionic clays) a jiné. Zapisují se zkráceným chemickým vzorcem typu MIIMIII-HT, MIIMIII-

HTlc. 

Laboratorně se připravují sloučeniny typu hydrotalcitu např. srážecí reakcí roztoků solí 

(obvykle dusičnanů) příslušných kationtů v zásaditém prostředí podle postupu Reichleho [9]. 

Vzniklá sraženina se nechá po určitou dobu krystalizovat, poté se odfiltruje, promyje a vysuší. 

3.1.2 Tepelný rozklad sloučenin typu hydrotalcitu 

Znalost průběhu kalcinace (termického rozkladu) hydrotalcitů je důležitá z hlediska 

využití kalcinačních produktů v heterogenní katalýze a sorpčních procesech. Důležité jsou 

informace o tom, jaké kalcinační teploty jsou nejvýhodnější s ohledem na další využití vzniklých 

produktů. Produkty získané kalcinací sloučenin typu hydrotalcitu bývají na základě jejich 

struktury označovány jako ex-MII-MIII-HT. Průběh tepelného rozkladu je obvykle 

charakterizován metodami termické analýzy (TG, DTA), rentgenovou difrakční analýzou (RTG), 

spektroskopickými metodami (IČ, Ramanova spektroskopie) a pomocí mikroskopie (SEM, 

TEM). 

Tepelný rozklad sloučenin na bázi HT byl již mnohokrát v literatuře popsán [10],[11]. 

Tímto úkolem se i nadále zabývá mnoho dalších studií. Obecně lze říci, že tepelný rozklad 

sloučenin typu hydrotalcitu má tři fáze. Nejprve dojde k  dehydrataci při cca 200 °C, tj. uvolnění 

molekul krystalové vody z prostoru mezi hydroxidovými vrstvami. Při dalším zvyšování teploty 
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na cca 400 – 500 °C se uvolňuje strukturně vázaná voda z těchto vrstev (dehydroxylace) a 

rozkládají se uhličitanové ionty lokalizované v prostoru mezi vrstvami (dekarboxylace). Dochází 

k rozpadu vrstevnaté krystalové struktury a vzniku převážně amorfní směsi oxidů MII a MIII. 

Zároveň dochází k dvojnásobnému až trojnásobnému zvětšení specifického povrchu. Roste-li 

dále kalcinační teplota, dochází k postupné krystalizaci vzniklých oxidů a hodnota specifického 

povrchu se opět snižuje. Při vyšších teplotách (cca 800 až 900 °C) nastává u některých 

hydrotalcitů spinelizační reakce za vzniku směsného oxidu MIIMIII
2O4, který v kalcinačním 

produktu krystalizuje spolu s oxidem MIIO [12]. 

Typický průběh termického rozkladu sloučenin typu hydrotalcitu byl popsán na základě 

výsledků diferenční termické analýzy v práci [12]. První pík (200 °C) odpovídal dehydrataci a 

zároveň dehydroxylaci, pík při 270 – 390 °C odpovídal dekarboxylaci a rozpadu hydrotalcitové 

struktury. Tepelný rozklad sloučenin typu hydrotalcitu probíhá vždy stejně, pouze se mění 

teploty, při nichž dochází k dehydrataci a tepelnému rozkladu v závislosti na chemickém složení. 

Teploty, kdy dochází k jednotlivým procesům, jsou závislé především na chemickém složení 

výchozích sloučenin typu hydrotalcitu. 

3.1.3 Využití sloučenin typu hydrotalcitu 

Syntetický hydrotalcit se využívá v průmyslu výroby a zpracování polymerů a 

ve farmacii, ale taky při heterogenní katalýze, kde slouží jako katalyzátor, nosič aktivních složek 

či jako prekurzor pro přípravu katalyzátorů na bázi směsných oxidů. 

Některé aplikace katalyzátorů na bázi hydrotalcitu v heterogenní katalýze pro nejrůznější 

reakce (např. oxidace, redukce, polymerace a mnoho dalších) jsou detailně a velmi přehledně 

shrnuty v práci [13]. 

Mezi reakce, které mohou být katalyzovány rovněž směsnými oxidy připravenými 

kalcinací hydrotalcitů, patří i katalytický rozklad oxidu dusného, který má uplatnění především 

při čištění odpadních plynů. 
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3.2. Oxid dusný 

3.2.1 Fyzikální vlastnosti oxidu dusného 

Oxid dusný, N2O, je za normálních podmínek bezbarvý plyn se specifickým slabým 

zápachem a s mírně nasládlou vůní. Jeho molekula je slabě polární a má lineární asymetrickou 

strukturu: N≡N=O. Délka vazeb v molekule je N-N 1,125 Å a N-O 1,186 Å. Ionizační potenciál 

je 12,6 eV. Z termofyzikálních vlastností stojí za zmínku bod varu: 88,7 °C a bod tání: 

90,7 °C. Kritická teplota je 36,6 °C. Další důležité vlastnosti jako entalpie, entropie, hustota 

apod. jsou v souhrnu uvedeny v [14].  

3.2.2 Chemické vlastnosti oxidu dusného 

N2O je v okolních podmínkách považován za inertní chemickou sloučeninu. Při teplotách 

50 až 50 °C je stabilní a relativně nereaktivní. Oxid dusný nereaguje s vodou a roztoky kyselin 

a zásad. Pod tlakem může být rozpuštěn ve vodě [14]. Vzniká nestabilní kyselina dusná, H2N2O, 

která se snadno rozkládá na vodu a oxid dusný. Pod tlakem se N2O rozpouští v organických 

rozpouštědlech. Tento plyn není oxidován ani tak silnými oxidačními činidly jako je KMnO4, 

Cl2O apod. Při normálních podmínkách nereaguje ani s kyslíkem, prakticky není oxidován až do 

teploty 500 °C. V přítomnosti kyslíku nad 500 °C je N2O zapálen a zoxidován. Oxid dusný může 

být rovněž oxidován ozónem a taky je schopen vstupovat do reakcí s alkalickými kovy, kovy 

alkalických zemin a s některými přechodovými kovy (Fe, Co, Cr a dalšími). N2O reaguje 

s vodíkem, amoniakem, oxidem uhelnatým a uhlovodíky za uvolnění značného tepla. Při 

teplotách nad 600 °C působí tato sloučenina jako silné oxidační činidlo díky uvolňování 

aktivního kyslíku a tepla při jeho rozkladu. 

3.2.3 Tepelná stabilita oxidu dusného 

Čistý oxid dusný je při atmosférickém tlaku teplotně stabilní do teploty 500 °C. Je 

náchylný k rozkladu několika způsoby: termickým, katalytickým, fotochemickým a elektrickým 

výbojem. Bylo zjištěno, že patrný homogenní termický rozklad N2O začíná při teplotě nad 

600 °C. Při teplotě 900 °C je oxid dusný celkově rozložen za vzniku vysokého tepla 

(163,3 kJmol-1) [14]. Při studiu termického rozkladu N2O byl zjištěn vliv různých faktorů na 

rychlostní konstantu rozkladu, např. relativní vlivy různých plynných rozpouštědel, včetně vodní 

páry při nízkých i vysokých tlacích v širokém rozmezí teplot. Studie týkající se termického 

rozkladu oxidu dusného při různých podmínkách jsou uvedeny v publikacích, na které se 

odkazuje práce [14]. 
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3.3. Rozklad N2O na tuhých katalyzátorech 

3.3.1 Rozbor z hlediska termodynamiky 

Rozklad oxidu dusného je vyjádřen rovnicí 

N2O → N2 + ½ O2         (1) 

Reakce (1) je vzhledem k hodnotě standardní Gibbsovy energie termodynamicky schůdná 

( )298(0 KGr  = 104,5 kJ mol-1) [13]. 

Vzhledem k tomu, že rozkladem oxidu dusného se zabývalo a stále zabývá mnoho 

vědeckých prací, nejsou v této práci termodynamické charakteristiky reakce (1) vyhodnoceny. 

Těmito charakteristikami ( 0
rG , 0

rH , 0
rS ) a rovněž určením rovnovážné konstanty K se 

zabývají např. práce [15],[16]. Reakci lze považovat za nevratnou, neboť rovnovážné 

koncentrace N2O jsou v rozsahu teplot 230 až 930 °C velmi nízké (7,96.10-12 až 7,55.10-3 ppm) a 

to jak v inertním plynu, tak v přítomnosti produktů reakce (O2, N2) ve vstupní směsi. 

Rozklad N2O je sice termodynamicky schůdný, avšak experimentálně bylo zjištěno, že 

reakce (1) v homogenní fázi prakticky neprobíhá a k měřitelné konverzi N2O dochází až při 

teplotách nad 600 °C. Důvodem této kinetické stability N2O je fakt, že disproporcionace N2O na 

molekuly N2 a O2 je reakcí spinově zakázanou, čemuž odpovídá i vysoká hodnota aktivační 

energie štěpení vazby N-O (250-270 kJ/mol) [16]. 

Aby bylo možné realizovat rozklad N2O i za teplot vhodných pro praktické aplikace, je 

nutné zvýšit reakční rychlost, čehož lze dosáhnout použitím dostatečně aktivního katalyzátoru. 

3.3.2 Mechanismus katalytického rozkladu N2O 

Mechanizmus reakce je nejčastěji uváděn v následujících elementárních krocích [17]: 

 adsorpce N2O na aktivním centru (2)  

 rozklad N2O (3) 

 desorpce O* kombinací s dalším povrchově vázaným kyslíkem (4)  

 desorpce O* reakcí s molekulou N2O (5)  

N2O + * N2O*          (2) 

N2O*  N2 + O*          (3) 

2O*  O2 + 2 *         (4) 

N2O + O*  N2 + O2+ *          (5) 

kde * znamená aktivní centrum a X* látku adsorbovanou na aktivním centru. 
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Předpokládaný mechanismus rozkladu N2O je redoxní. Spočívá v adsorpci N2O na 

aktivních místech katalyzátorů, následně dochází k jeho rozkladu na dusík a adsorbovaný neboli 

povrchový kyslík [17]. Kyslík vznikající na povrchu katalyzátoru během rozkladu N2O může 

uzavřít katalytický cyklus různými mechanismy specifickými pro konkrétní katalyzátor. Pokud 

nedochází k desorpci kyslíku z povrchu katalyzátoru za daných reakčních podmínek, potom 

kinetika za daných podmínek představuje pouze oxidaci katalyzátoru a ne rozklad na N2 a O2 

[18]. 

Adsorpce N2O (2) a desorpce O2 (4) mohou být vratné, zatímco rozklad adsorbovaného 

N2O (3) a desorpce O2 reakcí s molekulou N2O (5) jsou nevratné. Příčinou je stabilita vzniklé 

molekuly N2. Protože jsou kroky (2) a (3) rychlé a adsorbované množství N2O malé, bývají tyto 

kroky vyjádřeny v jedné rovnici (6). 

N2O + * N2 + O*          (6) 

Předpokládá se, že desorpce kyslíku je rychlost určující krok, který závisí na 

elektronových vlastnostech katalytického povrchu. Kyslík je považován za nejvíce 

elektronegativní prvek a s ostatními prvky vytváří polární vazby. Kyslík a jeho sousedící atomy 

v těchto vazbách získají záporné, resp. kladné náboje. Je známo, že alkalické kationty mají 

nejnižší elektronegativitu ze všech prvků periodické tabulky. Pokud tedy dochází ke 

vzájemnému působení kyslíku s těmito kovy, získává kyslík více negativní náboj a vzniká 

bazická polární vazba. Např. během rozkladu N2O na Co3O4 promotovaném alkalickými kovy 

dochází k darování elektronů Co iontům, a to z vysoce bazických kyslíkových aniontů 

obklopených alkalickými kationty, čímž se zvyšuje elektronová hustota Co iontů, která hraje 

důležitou roli při zvyšování aktivity N2O [19]. 

Pro určení mechanismu reakce a porozumění základním povrchovým jevům jako je 

koordinace reaktantů, rozložení náboje a spinu, štěpení vazby N–N nebo vytváření vazeb N–O a 

O–O, je zapotřebí mít znalosti vzájemného působení N2O s kationtovými a aniontovými centry 

katalyzátoru. Na základě přenosu elektronu a kyslíkového atomu byly odvozeny dva základní 

mechanismy rozkladu N2O [20]. Kationtový redoxní mechanismus považuje za donory elektronů 

přechodové kovy (pro redukční aktivaci N2O jako reaktantu). Tyto kovy slouží zároveň jako 

elektronové akceptory (pro rekombinaci výsledných O– meziproduktů). Tento mechanismus se 

skládá ze tří kroků: aktivace (rozštěpení vazby NN-O a vznik povrchového kyslíku), difúze 

povrchových kyslíkových atomů a jejich rekombinace (uvolnění molekuly O2) [21]. Zcela 

odlišný charakter mají povrchová centra O2– s možností vzniku povrchových peroxidových 

meziproduktů O2
2– (aniontový redoxní mechanismus – předpokládá se na katalyzátorech bez 
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přechodových kovů, např. CaO [20],[22]). Následná rekombinace peroxidových částic má za 

následek obnovení původních O2– povrchových míst s možností vzniku O2. Pro disociaci 

molekuly N2O existují dvě základní pravidla: (i) vazba N-O, která podléhá disociaci se 

prodlužuje a (ii) změna lineárního uspořádání vazby N-N-O na lomenou je nutná nejen pro 

uskutečnění elektronového přenosu přes N2O
– ke klíčovému meziproduktu O–, ale taky 

z důvodu, aby byl tento proces uskutečnitelný. 

Aby došlo při aniontovém redoxním mechanismu k rozkladu N2O, měla by aktivní místa 

katalyzátoru mít tyto tři vlastnosti: (i) vysokou afinitu vázat N2O, (ii) vhodné redoxní orbitaly 

pro účinné elektronové přeskupování mezi aktivními centry, reaktanty a meziprodukty a (iii) 

vhodné vlastnosti pro spinovou katalýzu. Rekombinace povrchového peroxidového produktu 

během přenosu kyslíkového atomu by mohla být urychlována spinovou katalýzou. Reaktivita 

katalyzátoru je pak určována jako schopnost povrchových kyslíkových aniontů přijmout atom 

kyslíku z molekuly N2O a vytvořit částici O2
2–. 

Aktivní centra katalyzátoru 

Pro katalytickou aktivitu jsou velmi důležitá aktivní místa katalyzátoru. Vzájemné 

působení kyslíkových atomů s těmito místy a následné odstranění molekuly kyslíku jsou 

důležitými kroky redoxního cyklu rozkladu N2O. Reakce N2O s aktivním centrem katalyzátoru 

probíhá tak, že aktivní místo je dárcem elektronu do protivazebného orbitalu N2O. Tím dochází 

k oslabení vazby N-O a k jejímu následnému rozštěpení. V asymetrické molekule N≡N=O je řád 

vazby N-N 2,7; zatímco řád vazby N-O je 1,6, proto je pravděpodobnější, že dojde k roztržení 

vazby N-O [18]. Tento průběh dokládá vznik O– jako prvního meziproduktu při rozkladné reakci 

N2O. Při identifikaci adsorbovaného kyslíku byl v malém množství zaznamenán i kyslík ve 

formě 
2O  [23]. 

Aktivním centrem mohou být povrchy kovů a oxidy schopné darovat elektron, izolované 

ionty přechodných kovů s více než jedním valenčním elektronem nebo vakance na  povrchu 

oxidů kovů s putujícím elektronem.  

Aktivita a selektivita oxidického katalytického systému závisí na strukturálních a 

elektronových parametrech katalyzátoru. Mezi nejdůležitější faktory patří: 

 geometrická koordinace kovového iontu a aniontové vakance,  

 oxidační stav kovového iontu v mřížce,  

 pevnost vazby kyslík-kov,  

 typ a stabilita poruch v mřížce oxidů, 

 přítomnost adsorbovaných látek na katalyticky aktivních místech. 
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Rychlosti jednotlivých kroků rozkladu N2O 

Co se týče rychlostí jednotlivých kroků, je reakce (6) rychlým krokem. Pomalým krokem 

je vznik O2, a to buď rekombinací dvou povrchových kyslíkových atomů (4) nebo reakcí 

povrchového kyslíku s molekulou N2O (5). V literatuře [13] byly odvozeny kinetické modelové 

rovnice pro různá modelová schémata, která předpokládala jak disociativní, tak molekulární 

adsorpci O2 na katalyzátoru, neboť inhibice rozkladu N2O kyslíkem může být způsobena 

adsorpcí kyslíku na aktivním centru pomocí rovnice (6) nebo nevratnou adsorpcí molekulárního 

kyslíku na aktivním centru (7). Bylo odvozeno 15 rychlostních rovnic za předpokladu jednoho 

nebo více rychlost určujících kroků, zatímco další byly předpokládány v kvazi-rovnováze. 

O2 + * O2*  2 O*         (7) 

V následujícím textu bude shrnuto, které z výše uvedených rovnic (2) až (6) jsou 

klíčovými kroky rozkladu N2O na různých katalyzátorech. Např. v práci [24] byly pro rozklad 

N2O testovány Co-La-Al hydrotalcity. Aktivační energie chemisorpce kyslíku byla nižší než 

energie jeho desorpce nebo reakce N2O s chemisorbovaným kyslíkem. Proto musela být teplotní 

závislost reakce (6) nižší než teplotní závislost reakce (4) a (5). Na základě výsledků 

experimentů skokových odezev na změnu signálu bylo zjištěno, že kalcinované Co-La-Al 

hydrotalcity adsorbovaly vyšší množství kyslíku při teplotě 227 °C a takto naadsorbovaný kyslík 

desorboval při 547 °C, kdežto menší množství kyslíku se adsorbovalo při teplotě 127 °C a jeho 

desorpce probíhala do 397 °C. To naznačuje, že chemisorpce kyslíku probíhala při teplotách od 

127 do 227 °C, zatímco desorpce a Eley-Ridealova reakce začínala při teplotách vyšších. Při 

nízkých teplotách hraje spontánní desorpce kyslíku bezvýznamnou část katalytického cyklu. Při 

vysokých teplotách se účastní celkové reakce jak desorpce molekulárního kyslíku (4), tak reakce 

N2O s adsorbovaným kyslíkem (5) [24]. 

Podle modelu v práci [25] bylo určeno, že vzájemným působením N2O s adsorbovaným 

kyslíkovým atomem, který vznikal působením N2O na Pt kovových místech platinového síta, 

vznikal molekulární kyslík (5). Vznik molekulárního kyslíku pomocí rekombinace dvou 

povrchově adsorbovaných atomů (4) byl v přechodovém stavu a vakuu v porovnání 

s experimenty v ustáleném stavu za podmínek okolního tlaku pomalejší. Testování katalytické 

aktivity v přítomnosti kyslíku prokázaly, že dochází ke konkurenčnímu obsazování stejných 

aktivních míst kyslíkem a oxidem dusným.  

Reaktivní povrchový kyslík může být určen prostřednictvím izotopické výměny s 18O2. 

Metodou se dá určit rozdíl mezi reaktivními a nereaktivními kyslíkovými částicemi, které 

vznikly po aktivaci N2O. Účinnými dynamickými metodami jsou experimenty na skokovou 
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změnu signálu N2O a pulzní experimenty s 18O2. Pomocí dynamických experimentů je možné 

kvantitativně určit už i nízkou koncentraci povrchového kyslíku. Navzdory aplikaci citlivých 

dynamických metod není vznik a vlastnosti vzniklých povrchových kyslíkových částic zcela 

objasněn. Např. na ZSM-5 zeolitu byly formovány během interakce N2O různé kyslíkové částice 

s různými vlastnostmi [26],[27]. Měření na základě rozlišných izotopů kyslíku prokázala [28], že 

kyslík vznikal reakcí povrchového kyslíkového atomu s kyslíkovým atomem z N2O (5). 

V práci [29] byla kinetika rozkladu N2O vyhodnocena na kalcinovaných hydrotalcitech. 

Bylo zjištěno, že v závislosti na parciálním tlaku kyslíku byla rychlost inhibována kyslíkem. 

Adsorpce kyslíku na aktivních místech zpomalovala pouze reakci (6), zatímco rychlost kroku (5) 

nebyla ovlivněna. Pokud byl povrch katalyzátoru zcela pokrytý kyslíkem, probíhal rozklad N2O 

hlavně podle rovnice (5) a rychlost pak byla závislá na rostoucí koncentraci kyslíku. 

Mechanismus předpokládal dva způsoby rozkladu N2O podle (1). V jednom z případů (zn. I) 

bylo předpokládáno, že adsorbovaný kyslík vznikl rozkladem N2O (6), zatímco v druhém 

případě (zn. II) byl kyslík nevratně naadsorbován (7). Pro případ (I) byla při nízkých tlacích 

kyslíku za rychlost určující krok považována chemisorpce (6). Na druhé straně při vysokých 

tlacích O2 bylo předpokládáno, že převažuje případ (II) a rychlost určujícím krokem je Eley-

Ridealův mechanismus (5). Kinetika rozkladu pak byla vyhodnocena na základě předpokladu, že 

ani jeden z kroků (5) a (6) není rychlost určujícím krokem a celková rychlost rozkladu N2O je 

součtem rychlosti jednotlivých kroků (I) a (II). Odstranění povrchového kyslíku bylo 

uskutečněno Eley-Ridealovým mechanismem (5), rychlost rekombinace adsorbovaných 

kyslíkových atomů podle (4) byla pomalá. 

Celková rychlost reakce na kalcinovaných hydrotalcitech byla vyhodnocena také v práci 

[30] a byla závislá na adsorpční rychlosti N2O. N2O byl okamžitě po kontaktu s katalyzátorem 

rozložen na kyslík a dusík, část kyslíku zůstala naadsorbována na katalytickém povrchu. 

Rychlosti vzniku molekulárního kyslíku a desorpce adsorbovaného kyslíku byly dostatečně 

rychlé na to, aby vzniklo dostatek aktivních míst pro další adsorpci N2O. Celková reakční 

rychlost byla tedy určena vznikem volných aktivních míst a koncentrací N2O. Nízké pokrytí 

aktivních míst povrchovým kyslíkem reakci (5) neumožňovalo. 

Na Rh-zeolitech převládal při nízké teplotě Langmuir-Hinshelwoodův mechanismus (4) 

[31], kdežto na druhé straně při vysokých teplotách převažoval na Fe-zeolitech mechanismus 

Eley-Ridealův (5) [32]. Zcela rozdílné výsledky z hlediska navrženého mechanismu v závislosti 

na teplotě byly pozorovány v práci [24] na Co-La-Al směsných oxidech. Bylo vyhodnoceno, že 

ani jedna z reakcí (4)-(6) není pro rychlost rozkladu N2O dominantní, ale že se tyto reakce 

vzájemně doplňují. 
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V práci [33] zabývající se rozkladem N2O na Rh-katalyzátoru byla desorpce povrchového 

kyslíku uskutečněna pomocí rekombinace (4) při 220°C. Bylo předpokládáno, že část energie 

pro vznik vazby Rh-O, která byla doprovázena rozkladem N2O, mohla být přenesena na okolní 

adsorbované kyslíkové atomy na povrchu katalyzátoru, tj., že molekuly O2 vznikaly 

prostřednictvím desorpce. V případě rozkladu N2O na oxidech manganu byl předpokládán 

Langmuir-Hinshelwoodův mechanismus. Chemisorpční experimenty prokázaly slabou adsorpci 

N2O na povrchu Mn2O3 [34]. 

Rychlosti elementárních kroků mechanismu rozkladu N2O byly rovněž studovány v práci 

[35]. 

3.3.3 Přehled katalyzátorů pro rozklad N2O 

Katalytický rozklad oxidu dusného je součástí výzkumu mnoha akademických institucí i 

výzkumných pracovišť, avšak najít katalyzátor, který by byl dostatečně aktivní a stabilní i 

v reálných podmínkách odpovídajících složení odpadních plynů je stále velkým problémem, 

neboť složky jako je voda, kyslík nebo oxidy dusíku (NOx) způsobují jeho inhibici [17].  

V posledních desetiletích bylo pro rozklad N2O prozkoumáno mnoho katalyzátorů [17], 

obzvlášť Fe-zeolity [36],[37],[38],[39], drahé kovy (Rh, Ru, Pd) jakožto samostatné kovy 

[40],[41],[42],[43] nebo na různých nosičích [44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53], 

katalyzátory s obsahem Cu [18],[54],[55] a Co [56],[57],[58],[59],[60] a v neposlední řadě 

směsné oxidy připravené z podvojných vrstevnatých hydroxidů [23],[58],[61],[62],[63],[64], 

[65],[66],[67],[68]. Podvojné vrstevnaté hydroxidy jsou zmiňovány z toho důvodu, neboť se jimi 

zabývá i naše pracoviště a jsou předmětem této práce. 

V literatuře bylo publikováno velké množství kalcinovaných sloučenin typu hydrotalcitu 

s různými kombinacemi MII-MIII kationtových párů s různými anionty v mezivrstvovém 

prostoru. Jedna z prvních prací, zabývající se katalytickým rozkladem oxidu dusného na 

katalyzátorech získaných kalcinací hydrotalcitů s obecným vzorcem MII-Al-CO3-HT, kde MII = 

Ni, Co, Cu, je práce Kannana a kol. [69]. Jako nejaktivnější byly vyhodnoceny Ni-Al a Co-Al. 

Autor v následujících letech testoval i další kalcinované hydrotalcity MII-MIII-HT, kde MII = Co, 

Ni, Cu, Zn, Mg a MIII = Al, Fe, Cr [67]. Mezi další práce, které se zabývají rozkladem N2O na 

kalcinovaných sloučeninách typu hydrotalcitu patří např. [58],[65],[66] a mnoho dalších. Bylo 

zjištěno, že Co substituované hydrotalcity měly vyšší katalytickou aktivitu oproti Co-ZSM-5 

[58],[66] a mohou být i dostatečně aktivní dokonce v přítomnosti O2 [58]. 

Jak už bylo zmíněno, i naše pracoviště se zabývá již několik let katalytickým rozkladem 

oxidu dusného na směsných oxidech připravených kalcinací podvojných vrstevnatých 
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hydroxidů. Dříve testované katalyzátory obsahovaly kombinaci dvou nebo tří kovů: Ni-(Mg)-Al, 

Ni-(Mg)-Mn, Co-(Mg)-Mn-(Al) a Co-Mn-Al, a to tak, aby byl zachován molární poměr MII:MIII 

= 2 [5],[6],[64]. Nejvyšších aktivit bylo dosaženo za daných podmínek v přítomnosti 

katalyzátorů s obsahem Ni a Al a Co, Mn a Al. Proto byly tyto katalyzátory vybrány pro další 

studium [7] a dále i jinak upravovány pro další experimenty. Úpravou bylo dopování 

katalyzátorů různými kovy tak, aby bylo dosaženo ještě vyšší katalytické aktivity, tyto 

experimenty byly započaty v rámci mé diplomové práce [8] a jsou i předmětem předložené 

disertační práce. 

3.3.4 Rozklad N2O na směsných oxidech 

Studií vzájemného působení N2O na Co, Mg-Rh, Al směsných oxidech v čase v závislosti 

na teplotě se zabýval Román-Martínez [23]. Princip měření spočíval ve skokové změně signálu 

N2O na předem aktivovaný vzorek. Reakce probíhala tak dlouho, dokud se systém nedostal do 

ustáleného stavu. Po této době byl oxid dusný z reakční směsi odstraněn a vzorek se zvážil. 

Experimenty byly prováděny při různých teplotách. Porovnáním získaných výsledků při dvou 

různých teplotách byly zjištěny podobné profily, ale rozdílná rychlost nárůstu hmoty. Signál byl 

zaznamenáván až do ustáleného stavu a poté byl N2O z proudu odstraněn, což opět bylo závislé 

na teplotě. Profily naznačovaly, že reakce rozkladu N2O se odehrávala v přítomnosti 

adsorbovaných částic N2O, jejichž pokles byl pozorován právě po odstranění oxidu dusného 

z proudu, což souviselo s relativní stabilitou těchto adsorbovaných částic. Bylo předpokládáno, 

že pokles hmoty během desorpčního procesu je při vyšších teplotách rychlejší. Adsorbované 

množství bylo rovněž závislé na teplotě reakce, největší množství bylo pozorováno při pokojové 

teplotě. Vztah mezi adsorbovaným množstvím a reakční rychlostí pozorován nebyl. Procesu 

výměny kyslíku se účastnil i mřížkový kyslík. Proces naznačuje, že adsorbované kyslíkové 

atomy z molekuly N2O jsou zachycovány na povrchu katalyzátoru a/nebo v mřížkových pozicích 

a některé kyslíkové atomy z pevné látky opouštějí oxidickou strukturu a stává se z nich 

desorbovaná molekula O2. V modelu, který byl pro tento případ brán v úvahu, byla jako 

dodatečný krok navržena výměna kyslíku. Adsorbovaný povrchový kyslík mohl být vratně 

transformován do mřížkové pozice (#) a přeměnit se tak v mřížkový kyslík (O#) (rovnice 8). 

O* + #  O# + *          (8) 

Reakční schéma katalytického rozkladu N2O se tedy skládá z rovnic (6), (8), (5) a (4). 

Model předpokládá, že katalyzátor má povrchová aktivní místa (*), kam se adsorbují kyslíkové 

atomy z N2O a podpovrchová aktivní místa (#), která mohou přijímat povrchový kyslík (O*) a 
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měnit jej tak na kyslík mřížkový a zanechávat volné místo na katalytickém povrchu. Bylo 

navrženo, že mřížkový atom kyslíku, který se může nacházet „daleko“ od adsorpčního místa, 

může difundovat pevnou mřížkou katalyzátoru a dostat se tak na povrch. Mobilita kyslíkových 

atomů ve struktuře oxidu a přítomnost podpovrchových reaktivních kyslíkových atomů může být 

vysvětlením vzniku O2, a to kombinací kyslíkových atomů s molekulami N2O, a to dokonce i 

v případě, kdy nejsou k dispozici povrchové částice O*. Reakční model předpokládá 2 způsoby 

odstraňování kyslíku z katalytického povrchu za vzniku O2: rekombinaci dvou adsorbovaných 

atomů, tzv. Langmuir-Hinshelwoodův model (4) a Eley-Ridealův model, neboli reakci N2O 

s adsorbovaným kyslíkovým atomem (5). Pokud nejsou 2 atomy v těsné blízkosti, je 

rekombinace (4) složitější. Preferovaným modelem je reakce (5), neboť O* je velmi reaktivní 

částice. Krok (4) tedy ovlivňuje rychlost reakce méně a může být považován za méně důležitý 

než krok (5). V každém případě je však vznik O2 díky rekombinaci (4) nezbytný k vysvětlení 

relativně pomalého poklesu hmoty v nepřítomnosti N2O a oba kroky jsou pak konkurenčními 

procesy během celé reakce. Odstranění N2O z reakčního plynu způsobí nejprve rychlejší pokles 

hmoty, ale po nějaké době je již tento proces pomalejší. Co se týče předpokládaného reakčního 

modelu, může být vysvětlen rozdílným chováním částic O* a O# během desorpčního procesu. 

Povrchové atomy O* se desorbovaly rychle při teplotě 100 °C, kdežto O# byly odstraňovány 

mnohem pomalejším způsobem, a to až od teploty 200 °C. Při 30 °C jsou částice O* velmi 

stabilní a pokles celkového množství N2O je způsoben hlavně desorpcí N2O nebo jeho konverzí. 

I když je konverze při 30 °C nepravděpodobná, je v modelu Román-Martíneze předpokládána 

adsorpce N2O, která probíhá hlavně při laboratorní teplotě. Z adsorbované molekuly N2O pak 

vznikne N2 a adsorbovaný kyslík (O*). 

Na obr. 2 je znázorněn reakční model zahrnující různé reakční kroky rozkladu N2O na 

směsném oxidu. Volná kyslíková podpovrchová místa (#) prostupují pevnou mřížkou následkem 

procesu výměny kyslíku. Stav (a) zjednodušeně představuje strukturu směsného oxidu včetně 

kyslíkových vakancí. V první etapě dochází k interakci mezi molekulou N2O a povrchem 

směsného oxidu za vzniku adsorbovaného kyslíkového atomu O* (b). Následně může docházet 

ke třem reakcím: 

 Molekula N2O může reagovat s O* za vzniku N2 a O2 (jev 2 – (5)) a vzorek se nachází ve 

stavu (c). 

 Pokud se dva O* nacházejí v těsné blízkosti, jejich kombinací (jev 3 – (4)) vznikne O2 a 

uvolní se 2 povrchová místa – stav (d). 

 Když je k dispozici místo #, částice O* je transformována na O# (jev 4 – (8)). Tímto 

způsobem je povrchový kyslíkový atom zahrnut do kyslíkové matrice a nastává stav (e). 
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Ze stavu (e) jsou zpětně vytvářeny z částic O# částice O* – stav (b) nebo mohou být 

některé O# části v podpovrchové pozici transformovány na O* (jev 5) za vzniku stavu (f). Pokud 

jsou k dispozici 2 O*, vzniká O2 (jev 6 – (4)) a katalyzátor se dostává do stavu (g). 

 

Obr. 2: Schematický model rozkladu N2O se zapojením kyslíku ze struktury katalyzátoru 

do reakce. Jednotlivá schémata představují průřez katalyzátorem [23] 

Pro katalytickou aktivitu jsou velmi důležitá aktivní místa katalyzátoru. Vzájemné 

působení kyslíkových atomů s těmito místy a následné odstranění molekuly kyslíku jsou 

důležitými kroky redoxního cyklu rozkladu N2O. V práci [69] zabývající se kalcinovanými Co-

hydrotalcity bylo navrženo, že redoxní pár Co2+–O–Co3+ určuje katalytickou aktivitu rozkladu 

N2O. 
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3.4. Promotované katalyzátory 

3.4.1 Vliv promotorů na aktivitu katalyzátorů 

Aktivitu katalyzátorů lze zvýšit přídavkem jiných látek. Tyto látky jsou nazývány 

aktivátory nebo promotory. Obecně lze promotor chápat jako látku, která zvyšuje aktivitu 

katalyzátoru. Jejich vlastní aktivita je však podle nejrůznějších zdrojů klasifikována různě. Podle 

literatury [70],[71],[72] je promotor sám neaktivní, avšak podle [73] je tato látka aktivní i sama 

o sobě a její přítomnost v katalyzátoru vede k synergickému efektu s ostatními složkami 

v katalyzátoru. Účinek promotoru závisí na jeho množství. Toto množství je obvykle řádově 

menší než množství ostatních složek. 

Promotory mohou kromě aktivity zvyšovat i selektivitu katalyzátoru a rovněž mohou 

ovlivňovat tepelnou stabilitu katalyzátoru a odolnost vůči katalytickým jedům. Podle [74] se 

obecně rozlišují 2 typy promotorů: 

 strukturní – samy se neúčastní elementárních kroků katalytické reakce, 

 bifunkční – jsou zapojeny do katalytického cyklu. 

Toto dělení platí pouze v ideálním případě, neboť promotor může vykonávat obě funkce 

najednou. 

V literatuře [74],[75] byly popsány následující funkce promotorů v heterogenních 

katalyzátorech: 

 Promotory zvyšující selektivitu katalyzátoru ovlivněním jeho povrchu tak, že jsou 

potlačeny nežádoucí reakce a upřednostněny reakce žádoucí, např. blokací aktivních 

míst. Příkladem mohou být alkalické kovy v Ag katalyzátorech. 

 Fázové modifikátory napomáhající tvorbě nebo stabilizaci nejaktivnější fáze 

v katalyzátoru, např. alkalické kovy v Ag katalyzátorech. 

 Promotory stabilizující určité valenční stavy, např. chlor ve stříbrném katalyzátoru pro 

selektivní epoxidaci ethylenu. 

 Texturní promotory stabilizující určitou texturu katalyzátoru tím, že zabraňují růstu částic 

katalyzátoru, působí jako prevence proti snížení měrného povrchu v důsledku sintrace a 

zvyšují tepelnou stabilitu katalyzátoru. Modifikátorem tohoto typu je např. Al2O3 

v katalyzátoru Fe3O4, MgO v Al2O3, Re v Pt/Al2O3, alkalické kovy v Ag katalyzátorech. 

 Promotory ovlivňující disperzi aktivní složky, např. sodík v katalyzátoru Rh/Al2O3. 

 Elektronové promotory, jejichž účinek je vázán na změnu elektronových stavů v krystalu 

katalyzátoru, např. K2O v železném katalyzátoru Fe3O4. 
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 Promotory zabraňující otravě katalyzátoru tím, že chrání aktivní fázi proti otravě 

nečistotami, buď již přítomnými v surovinách nebo vznikajícími bočnými reakcemi, 

např. K2O v Al2O3 zabraňující zakoksování. 

V průmyslové heterogenní katalýze jsou jako promotory využívány různé kovy. Při 

rozkladu N2O byly testovány některé vzácné kovy (Pt, Rh, Pd, Ru) [76], alkalické kovy (Li, Na, 

K, Rb, Cs) [19],[47],[77],[78],[79],[80], kovy alkalických zemin (Ba, Mg) [79] a další (např. La, 

Ce) [81]. 

Největší důraz v této práci je kladen na alkalické kovy, neboť ovlivňují vlastnosti 

oxidických katalyzátorů ve velké míře [8]. V důsledku jejich mimořádně nízkého ionizačního 

potenciálu mohou působit jako elektronové a strukturní promotory, které modifikují 

acidobazické vlastnosti povrchu katalyzátoru a díky jejich relativně většímu rozměru fungují 

jako částice blokující místa [82]. 

Značná část promotovaných katalyzátorů představuje skupina nanesených systémů. 

Výhodou nanesených systémů je poměrně velký povrch nosiče, umožňující větší disperzi aktivní 

složky ve srovnání s nenanesenými systémy. Formálně jsou označovány jako nanesená 

látka/nosič. Jako nosiče mohou být použity Al2O3, ZrO2, ZnO2, TiO2, SiO2, CaO, CeO2, ale 

nosičem může být např. i hydrotalcit. 

Pravděpodobně nejpoužívanějším nosičem je alumina. Byla mnohokrát využita i pro 

přípravu katalyzátorů pro rozklad N2O [47],[48],[78],[83],[84],[85],[86],[87]. Dalším často 

používaným materiálem je TiO2, i ten byl využit jako nosič pro výrobu katalyzátorů mnoha 

reakcí, i rozkladu oxidu dusného [87],[88], popř. i TiO2-Al2O3 [53]. Méně využíván je např. 

CaO, ale jde o atraktivní materiál vzhledem k nízké ceně, vysoké dostupnosti, ekologické 

nezávadnosti a stabilitě při vysokých teplotách. Byl testován i pro rozklad N2O [17],[22],[89].  

3.4.2 Drahé kovy a kovy vzácných zemin jako promotory 

Mezi drahé kovy, které jsou v literatuře popisovány jako promotory, patří Rh, Ru, Pt, Pd, 

dále pak Ag a Ir. Této kapitole je věnována pozornost, neboť i mezi katalyzátory, které byly 

testovány v rámci této práce, patřily promotované katalyzátory s obsahem těchto kovů, a to Pt a 

Pd. Dále se jednalo o katalyzátory s obsahem kovů vzácných zemin – La, Ce. 

Katalyzátory obsahující Pd hrají důležitou roli nejen ve vývoji katalyzátorů pro redukci 

plynů způsobujících globální oteplování. Odolnost Pd k tepelnému a hydrotermálnímu slinování 

je lepší než u Pt, ale chování Pd v přítomnosti jedů je horší. Pd se však díky jeho účinnosti a 

stabilitě používá jako aktivní prvek mnohem častěji než Pt [90]. Různými metodami přípravy a 

použitím různých nosičových materiálů lze získat katalyzátory s různými bazickými vlastnostmi 
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a různým rozložením Pd částic [91]. Bylo zjištěno, že oxidační stavy drahých kovů se liší podle 

síly kyselosti nosiče, k vyšší oxidaci dochází na zásaditých nosičích. Nosiče mohou modifikovat 

reaktivitu Pd oxidu, stabilitu Pd oxidu, pomáhat vzniku PdO a vytvářet schopnost Pd adsorbovat 

O2 [50]. Katalyzátory, ve kterých jsou kovová místa částečně oxidována (Rh/Al2O3), mají vyšší 

katalytickou aktivitu oproti katalyzátorům, na kterých jsou místa oxidována zcela (Ru/Al2O3) 

[87]. 

Důležitou otázkou při přípravě modifikovaných katalyzátorů je typ použité soli, která je 

použita jako zdroj daného kovového promotoru. Vhodné a nevhodné příklady jsou uvedeny 

v literatuře [47],[51],[86]. Jako lepší soli byly oproti chloridům vyhodnoceny dusičnany 

[47],[86]. Aktivita katalyzátorů byla potlačena díky zbytkovému chloru, který je chemisorbován 

na povrchu. Negativní vliv zbytkového chloru spočívá v tom, že brání disperzi vzácného kovu. 

Aktivita takto připraveného katalyzátoru byla zvýšena po promytí katalyzátorů horkou vodou 

[86]. Hydroxid byl rovněž vyhodnocen jako lepší zdroj kovu než chlorid [51]. 

Dosažení vyšší aktivity katalyzátorů závisí také na množství přidané složky. Ne každé 

množství může působit aktivně, naopak může mít i negativní efekt a katalytickou aktivitu tím 

snižovat. Tento efekt byl pozorován např. v práci [51], kde kromě vhodného prekurzoru 

vzácného kovu – Ru, závisela katalytická aktivita pro rozklad N2O navíc na množství tohoto 

kovu. Aktivita katalyzátorů rostla s množstvím Ru, ale jen do určitého optima, pak docházelo 

k agregaci kovu na větší částice, což pravděpodobně mohlo blokovat póry, a tím mohl být přenos 

reaktantů na katalytická místa uvnitř pórů ovlivněn. Další příklady, kdy zvyšující se množství 

přidaného kovu nemělo příznivý vliv na aktivitu katalyzátorů, jsou uvedeny v publikacích 

[48],[65],[92]. 

Drahé kovy, jako Pd, Pt a Rh, mohly působit nejen jako promotory, ale také jako aktivní 

složky katalyzátorů.  Katalytickým rozkladem N2O na Pd/Al2O3, Rh/Al2O3 a Pt/Al2O3 se zabýval 

Doi a kol. [83]. Na aktivitu katalyzátorů měla vliv celá řada faktorů. Např. aktivita Pd/Al2O3 se 

zvyšovala po úpravě H2, neboť PdO, který vznikl při přípravě katalyzátoru, byl redukován 

vodíkem na Pd. Naopak aktivita tohoto katalyzátoru klesá po úpravě kyslíkem, katalyzátor byl 

slabě zoxidován a rostla přítomnost fáze PdO. Díky této fázi, PdO, která vznikala během 

kalcinace hydrotalcitového prekurzoru Rh-La-Mg-Al, bylo dosaženo nižší katalytické aktivity 

rozkladu N2O v důsledku nedostatečné disperze složek a rovněž tato fáze inhibovala vzájemné 

působení mezi Rh0 a Pd0, což mělo negativní dopad na aktivitu katalyzátorů [81]. 

N2O je silné oxidační činidlo, proto je jeho použití pro katalytickou oxidaci organických 

látek rovněž studováno. Sales [93] se zabýval oxidační dehydrogenací ethanolu na uhlíkovém 

katalyzátoru, na který byla nanesena měď, popř. byl navíc promotován paladiem či kobaltem. Na 
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základě výsledků práce [83], ve které se katalyzátor Pd/Al2O3 ukázal jako aktivní při rozkladu 

N2O, bylo Pd vybráno pro své vlastnosti – omezuje spékání CuO a podporuje rozklad N2O. 

Reakce oxidační dehydrogenace ethanolu byla podporována α-kyslíkem, který se vytváří 

rozpadem oxidu dusného.  

Katalytickou redukcí a přímým rozkladem N2O na systémech Ag – Pd s různými poměry 

Ag a Pd, které byly nanášeny na Al2O3, se ve své práci zabývali Tzitzios a Georgakilas [48]. 

Paladium má obecně podobnou katalytickou aktivitu jako platina, ale lepší tepelnou stabilitu. Je 

známo, že paladium je velmi efektivní při konverzi NOx na zeolitech a obecně se používá jako 

aktivní složka katalyzátoru používaného při čištění automobilových výfukových plynů [94]. Na 

katalyzátoru Ag/Al2O3 byla sledována redukce oxidu dusného oxidem uhelnatým. Procentuálně 

malý přídavek Pd působil pozitivně, kdežto vyšší obsah Pd měl spíše negativní efekt. Pro přímý 

rozklad oxidu dusného nebyl tento katalyzátor (Ag/Al2O3) příliš aktivní. Malý přídavek Pd 

(0,05-3 hm.% Pd) způsobil zvýšení katalytické aktivity. Bimetalický katalyzátor Ag-Pd/Al2O3 

byl tedy oproti monometalickému Ag/Al2O3 aktivnější (jak při redukci N2O oxidem uhelnatým, 

tak při přímém rozkladu N2O), což bylo způsobeno synergickým efektem mezi stříbrem a 

paladiem. Paladium rovněž zlepšovalo katalytickou účinnost v přítomnosti kyslíku, měnilo 

aktivní centra Ag tak, že na nich nedocházelo k silné chemisorpci kyslíku. 

Práce [90] se zabývala rozkladem N2O na katalyzátoru Pd/LaCoO3. Bylo zjištěno, že 

k redisperzi a stabilizaci Pd částic docházelo v neobvyklých oxidačních stavech, které mohou 

vyvolat zvýšení rychlosti rozkladu N2O, a aktivita byla vyšší než např. u katalyzátorů Pd/Al2O3. 

Z TPR bylo zjištěno, že redukce Co3+ na Co2+ je katalyzována přítomnosti Pd. 

Přídavek malého množství Pt v Ni-Co katalyzátoru zlepšilo jeho aktivitu pro rozklad N2O 

[95]. Ukázalo se, že katalyzátor byl během katalytické reakce stabilní. Navíc bylo zjištěno, že 

aktivita Ni-Co na keramickém nosiči rostla s počtem impregnací. 

Některé katalyzátory s obsahem Rh jsou účinné pro rozklad N2O už při pokojových 

teplotách. Atomy kyslíku vznikající rozkladem N2O však zůstávají na povrchu katalyzátoru a 

aktivita katalyzátoru prudce klesá [78]. 

Aby byl katalyzátor s obsahem kovového promotoru aktivnější oproti katalyzátoru 

původnímu, je zapotřebí, aby bylo dosaženo rovnoměrného rozmístění tohoto kovu. Nejinak 

tomu je v práci, kde byl rozklad N2O uskutečňován na katalyzátorech s obsahem naneseného Rh 

na CeO2 a Ce/Zr směsných oxidech. Povrchová koncentrace Rh na těchto oxidech byla relativně 

vysoká [96]. Autoři navíc zjistili, že po přidání Pr k CeO2 dochází na tomto katalyzátoru oproti 

Rh/CeO2 k snadnější desorpci O2, která hraje při rozkladu N2O důležitou roli. Katalytická 

aktivita navíc rostla s kalcinační teplotou [97]. 
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Studiem rozkladu N2O na směsných oxidech s obsahem Rh, Pd, La připravených 

kalcinací hydrotalcitů se zabývalo několik prací [58],[65],[66],[81]. Alini a kol. [81] kalcinované 

hydrotalcity redukoval. Aktivace kalcinovaného vzorku redukcí způsobila zvýšení aktivity pro 

Rh/Mg/Al, naopak redukovaný Rh/Co/Al se deaktivoval. Vysoká aktivita může být přisuzována 

vzniku dobře dispergovaných Rh0 částic (menších než 3 nm) stabilizovaných uvnitř inertní 

kyslíkaté matrice Mg/Al. Přítomnost vodní páry (3  hm.%) měla za následek deaktivaci v čase 

díky reoxidaci kovových Rh0 částic, tento proces byl vratný při pozdějším zahřívání katalyzátoru 

pod H2. Aktivita nebyla nijak závislá na hodnotě podílu Mg/Al. Když však byla přítomna vodní 

pára, způsoboval rostoucí podíl Mg/Al deaktivaci, a to díky pomalejší desorpci O2 z povrchu. 

Pokus vylepšit vlastnosti katalyzátoru Rh/Mg/Al přidáním paladia či lanthanu byl neúspěšný, 

neboť během kalcinace vznikalo velké množství PdO či La2CO5. Následkem nedostatečného 

rozptýlení Rh0 částic nebylo dosaženo interakce těchto částic s kyslíkatou matricí Mg/Al, a proto 

bylo pozorováno snižování katalytické aktivity. Syntéza hydrotalcitu obsahující La byla 

prováděna v atmosféře N2, aby byl vyloučen vznik uhličitanu. Díky velkému iontovému 

poloměru byl La částečně segregován jako La(OH)3. 

Armor a kol. [58] se ve své práci zabýval katalytickým rozkladem oxidu dusného 

v simulovaném odpadním plynu. Byly použity substituované hydrotalcity Co-Al-HT, Co/Pd-Al-

HT, Co/Rh-Al-HT, Co/Mg-Al-HT a Co-La-Al-HT. Kalcinované Co-Al hydrotalcity mají 

relativně velký specifický povrch a jsou efektivní pro rozklad N2O, aktivnější než zeolit Co-

ZSM-5. Významného výsledku bylo dosaženo na kalcinovaném Co-La,Al-HT, když byl kation 

Al3+ částečně nahrazen kationem La3+ (Al/La = 1). I když RTG neukazovalo hydrotalcitovou 

strukturu, bylo po standardní tepelné aktivaci dosaženo vyšší konverze N2O. 

Pérez-Ramírez a kol. [65],[66] prováděl rozklad N2O na kalcinovaných hydrotalcitech 

obsahujících různé kombinace dvojmocných (Mg, Co, Pd) a trojmocných (Al, La, Rh) kationů 

s uhličitanovým anionem. Tyto katalyzátory měly vysokou aktivitu v porovnání s Co-ZSM-5 při 

stejných experimentálních podmínkách. Kalcinovaný Co-Al-HT byl aktivnější než kalcinovaný 

Mg-Al-HT, protože Mg je prakticky neaktivní, ale i přes to má přítomnost Mg v katalyzátorech 

důležitý vliv na katalytické chování. Zvyšuje povrch materiálu a zároveň působí jako stabilizující 

prvek proti inhibici SO2 při nízkých teplotách a eliminuje počáteční deaktivaci. Přítomnost Rh, 

La nebo Pd v kalcinovaném Co-Al-HT značně vylepšuje účinnost katalyzátoru pro rozklad N2O 

z pohledu aktivity i stability. Bylo zjištěno, že kalcinovaný Co-Rh,Al-HT (molární poměr 

Co/Rh/Al = 3/0,02/1) byl mnohem aktivnější než Co-La,Al-HT (Co/La/Al = 3/1/1). Přidání Pd 

k hydrotalcitu Co-La,Al-HT vykazovalo rozdílné výsledky, které závisely na přidaném množství 

Pd. Slabý efekt byl detekován při molárním poměru Pd/Al = 0,01, což je srovnatelné s aktivním 
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výše uváděným kalcinovaným Co-Rh,Al-HT. Nicméně přítomnost Pd při molárním poměru 

Pd/Al = 1 vedla k výraznému zlepšení aktivity pro rozklad N2O. Navíc je Pd levnější a zároveň 

dobrou alternativou Rh. I když je množství Pd 50krát vyšší než množství Rh v kalcinovaném Co-

Rh,Al-HT, je výhodnější používat tento katalyzátor, neboť katalyzátory s relativně velkým 

množstvím aktivní složky jsou odolnější vůči katalytickým jedům, jelikož mají větší počet 

aktivních míst. 

Katalytický rozklad a redukci N2O v přítomnosti CO na směsných oxidech připravených 

kalcinací prekurzorů typu hydrotalcitu obsahujících kovy Co, Al, Rh, Pd, Ce studoval Chang a 

kol. [63]. Všechny se ukázaly jako účinné při redukci N2O za přítomnosti CO jako redukčního 

činidla. Po přídavku Ce do katalyzátoru se účinnost rozkladu N2O snížila. V přítomnosti CO se 

však účinnost blížila účinnosti za použití katalyzátoru Co-Rh-Al. Autoři se domnívají, že 

schopnost Ce adsorbovat kyslík negativně ovlivňuje přímý rozklad N2O tím, že snižuje počet 

aktivních míst pro adsorpci N2O. V přítomnosti CO se naopak předpokládá adsorpce CO a 

následná reakce s N2O z plynné fáze. V přítomnosti CO a O2 však docházelo ke vzniku CO2. 

Překročení určitého množství Ce v CexZr1-xO2 způsobilo rovněž snížení katalytické 

aktivity při rozkladu N2O díky segregaci CeO2, které je citlivé na spékání. Vzájemná interakce 

mezi kovy Ce a Zr je důležitá a souvisí s metodou přípravy [98].  

Pozornost je věnována taky katalyzátoru Co3O4, který byl modifikován CeO2 popř. 

alkalickými kovy [19],[77],[99]. Přidání CeO2 ke spinelu Co3O4 zlepšilo katalytickou aktivitu 

tím, že bylo dosaženo lepší redukce Co3+ na Co2+, což mělo za následek usnadnění desorpce 

adsorbovaného kyslíku, která je rychlost určujícím krokem rozkladu N2O [99]. 

Při rozkladu N2O byl impregnovaný katalyzátor Au/Co-Al mnohem aktivnější než 

katalyzátor Co-Al, ale záleželo na množství přidaného promotoru. Z výsledků TPR bylo zjištěno, 

že částice Co2+ jsou oxidovány na Co3+ kyslíkem vznikajícím při rozkladu N2O. Zároveň byly 

tyto Co3+ částice redukovány na částice Co2+. Rozklad N2O byl tedy doprovázen redoxním 

cyklem Co2+ ↔ Co3+. Z výsledků RTG analýzy bylo patrné, že katalyzátory s největším 

povrchem a malými částicemi Au měly nejlepší katalytickou aktivitu [92]. 

3.4.3 Alkalické kovy a kovy alkalických zemin jako promotory 

Dopování alkalickými kovy může zlepšovat katalytickou účinnost katalyzátoru, 

prodlužovat efektivní dobu životnosti katalyzátoru a zvyšovat jeho selektivitu. Dopování 

alkalickými kovy není omezeno typem reakce, proto jsou alkalické kovy jako katalytické 

promotory zkoumány v mnoha různých katalytických procesech jako jsou např. syntéza 

amoniaku [100],[101],[102],[103], rozklad [104],[105] a redukce NO [106],[107],[108], oxidační 
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dehydrogenace lehkých uhlovodíků [109],[110], Fischer-Tropschova syntéza [111],[112],[113], 

oxidace methanu na ethan [114] a konverze ethanu na ethylen za použití N2O jako oxidačního 

činidla [115], oxidace CO [116],[117] nebo spalování sazí [118],[119]. Přehled reakcí, které jsou 

podporovány katalyzátory, ve kterých alkalické kovy mají funkci promotorů, je shrnut v práci 

[120]. V důsledku jejich mimořádně nízkému ionizačnímu potenciálu mohou alkalické kovy 

působit jako elektronové a strukturní promotory, které modifikují acidobazické funkce povrchu 

katalyzátoru a díky jejich relativně velkému rozměru fungují jako částice blokující aktivní místa 

[82]. 

Několik příkladů, kdy je dosaženo vyšší selektivity, je uvedeno v literatuře [120]. Např. 

v případě použití katalyzátoru pro syntézu ethylenu rostla selektivita katalyzátoru a procházela 

maximem, když se množství alkalického kovu zvyšovalo, ale aktivita zůstala stejná [120]. Pokud 

byl alkalický kov v katalyzátoru v přebytku, jeho vliv na aktivitu působil v nejmenší míře 

v případě Li a v nejvyšší v případě Cs. Selektivita katalyzátorů s optimálním množstvím 

alkalického promotoru rostla s molární hmotností kovu. Alkalické kovy mohly ovlivňovat vznik 

i jiných produktů (vyšších alkoholů), a jejich množství rostlo v tomto pořadí Li < Na < K < Rb < 

Cs. Lithium, sodík a draslík navíc snižovaly aktivitu katalyzátorů. 

Na jednu z prvních studií, ve které bylo popsáno, že aktivita katalyzátorů může být 

zvýšena přídavkem malého množství cizí látky, odkazuje [120]. Nejinak tomu může být i 

v případě alkalických kovů a ve většině případů roste aktivita katalyzátorů v řadě: Li < Na < K < 

Rb < Cs [120]. Důležitou roli však hraje množství kovu, ne vždy platí, že s rostoucím množstvím 

roste aktivita. Nejvyšší katalytické aktivity je dosahováno při optimálním složení katalyzátorů.  

Přehled katalyzátorů modifikovaných alkalickými kovy a jejich použití 

Adsorpce a vzájemné působení alkalických kovů s povrchem Fe3O4 byla studována 

v literatuře [121]. Bylo zjištěno, že vyšší množství alkalického kovu v katalyzátoru nemělo vliv 

na zvýšení promotujícího účinku, ale způsobilo jeho snadnější mobilitu na katalytickém povrchu. 

Pozitivní účinek alkalických kovů pozoroval Pigos a kol. [122]. Alkalické kovy ovlivňují značně 

rychlost rozkladu vodního plynu díky oslabení vazby C-H. Rovněž bylo zjištěno, že alkalické 

dopanty ovlivňují reaktivitu povrchových meziproduktů. 

V práci [112] bylo potvrzeno, že přídavek alkalických kovů zvyšuje selektivitu Co 

katalyzátorů, a to v pořadí Li, Na, K a Cs. Rovněž tyto katalyzátory urychlují rychlost Fischer-

Tropschovy reakce a zvyšují odolnost železa proti oxidaci vznikající vodou. Silný promotující 

účinek je interpretován na základě nového mechanismu syntézy, kde se alkalické kovy účastní 

katalytického cyklu. 
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Vliv draslíku na redukovatelnost, spékání a povrchové vlastnosti Pd na SiO2-Al2O2 je 

pozorován v [123]. Dopování draslíkem snižuje redukovatelnost Pd2+ částic. K redukovatelnosti 

PdO postačuje jen malé množství dopantu. Zastoupení fáze KPdO se zvyšuje, což způsobuje 

ztrátu přístupného Pd povrchu. Na druhou stranu přítomnost dopantu zpomaluje otravu Pd 

povrchu sírou. 

Draslík jako strukturní promotor působí rovněž v katalyzátoru VOx/Al2O3 – má vliv na 

změnu struktury povrchových oxidů, ale ne na strukturu objemu sloučeniny, zřejmě proto, že 

pokrytí V a K nedosahuje monovrstvy na alumině. Kromě struktury navíc draslík ovlivňuje 

acidobazické vlastnosti povrchu katalyzátoru [124]. 

Juan-Juan [125] ve svých studiích navrhl, že draslík nemá na uspořádání atomů niklu 

v Ni/Al2O3 katalyzátoru pro suchý reforming methanu vliv, ale usnadňuje redukci Ni částic 

vodíkem, a to díky modifikaci vzájemného působení mezi kovovými částicemi a aluminou. 

Promotor nezpůsobil žádné změny ve struktuře katalyzátoru a nezpůsobil ani změnu velikosti a 

struktury Ni částic. Během reformingu zabraňovala přítomnost promotoru akumulaci koksu na 

katalytickém povrchu a vyrovnávala podíl aktivních míst. Stejné výsledky týkající se modifikace 

struktury Ni a akumulace koksu na povrchu katalyzátorů pozoroval ve své práci Nandini [126], 

který využíval draslíkem promotovaný katalyzátor Ni/Al2O3 a oxidy CeO2 a MnO pro stabilní 

CO2 reforming methanu. 

Ve studii [102] bylo zjištěno, že chemická povaha draslíku v průmyslovém Fe-

katalyzátoru se mění během průmyslového procesu syntézy amoniaku. Nižší aktivační energie 

použitého vzorku mohou znamenat segregaci K z objemu na povrchu díky klesajícímu Fe-

povrchu, což vyplývá ze změny charakteru iontové vazby na více kovalentní. Potvrzuje to velmi 

nízká hodnota výstupní práce elektronů. 

Rovněž přídavek K do Pt/Al2O3 katalyzátoru způsobil zvýšení katalytické aktivy, a to pro 

oxidaci CO v proudu H2. Draslík způsobil oslabení vzájemného působení Pt a CO, a to díky 

většímu nedostatku elektronů Pt částic. Pravděpodobně docházelo i ke změně elektronových 

stavů Pt. Na modifikovaném katalyzátoru docházelo i k slabší adsorpci částic CO [116]. 

Draslík zvyšoval i katalytickou aktivitu Mg-Al-O směsného oxidu a jeho deaktivace po 

reakci spalování sazí nebyla pozorována [118]. Vysoké účinnosti bylo dosaženo díky 

vzájemnému působení mezi K a Mg(Al), které oslabovalo vazbu Mg(Al)-O, a z toho důvodu 

byla usnadněna mobilita kyslíkových částic. Stejnou reakcí se zabýval i Li a kol. [119], v jehož 

studii bylo navrženo, že silná interakce mezi K a Co způsobila vznik aktivních kyslíkových 

částic v nové fázi K-Co-O, která snadněji reaguje se sazemi na katalytickém povrchu. Následný 
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přenos kyslíku z plynné fáze ke katalytickému povrchu zaručoval při použití draslíkem 

promotovaného Co-MgAl-O katalyzátoru vysokou aktivitu spalování. 

Vliv množství K2O byl studován z hlediska množství a adsorpční síly NO2 na 

katalyzátoru Al2O3, popř. BaO/Al2O3 [127]. Oxidy BaO a K2O byly umístěny v mezopórech 

aluminy a NO2 byl akumulován přeměnou z dusičnanů. S rostoucím množstvím K2O rostla 

kapacita pro akumulaci NO2. U katalyzátoru K2O-BaO/Al2O3 rostla síla vzájemného působení 

mezi BaO a NO2, tím pádem se desorpce NO2 posunovala do vyšších teplot. 

Vliv zbytkového sodíku v katalyzátoru byl studován v [77],[111],[128],[129],[130]. 

Zbytkový sodík souvisí s rostoucí bazicitou a katalytickou aktivitou směsných oxidů 

připravených z vrstevnatých podvojných hydroxidů. Snížení obsahu sodíku na stupeň, při kterém 

už nemá tento prvek vliv na katalytickou aktivitu a kde vyluhování do rozpouštědla nedosahuje 

patřičného stupně, není tak jednoduché, jak by mohlo být očekáváno. Vymývání NaNO3 je 

obtížné, protože dusičnan může být uzavřen v krystalové struktuře. Promývání způsobuje 

zvětšení povrchu katalyzátoru [128]. Negativní efekt zbytkového sodíku byl pozorován 

v [111],[129],[130]. Sodík měl negativní vliv na fyzikálně-chemické vlastnosti katalyzátoru, 

disperzi Cu, redukovatelnost Cu2+ a adsorpci reagujících molekul. Konverze a selektivita při 

hydrogenolýze glycerolu klesala s rostoucím množstvím sodíku. Uvolňování Na z povrchu 

katalyzátoru mělo za následek pomalejší uvolnění aktivních Cu částic a snížení reakční rychlosti 

[129]. I v případě Fisher-Tropschovy reakce byl u Fe-katalyzátoru pozorován negativní efekt Na 

[111]. Sodík potlačoval redukci katalyzátoru a karbonizaci CO a působil jako texturní inhibitor. 

Ve studii [130] Jun popsal, že sodík zvyšuje krystalinitu CuO a ZnO, sníží se disperze Cu a 

povrch katalyzátorů, a proto je dosahováno nízké aktivity. S rostoucím množstvím sodíku 

aktivita katalyzátorů klesá. Naopak v případě rozkladu N2O [77] měl vliv zbytkového sodíku 

příznivý vliv na dosaženou aktivitu. 

Vyšší katalytickou aktivitu měl při syntéze amoniaku katalyzátor Re/Al2O3 dopovaný Cs. 

Bylo však zjištěno, že s přídavkem Cs klesal počet aktivních míst. Vznikal CsReO4, který je hůře 

rozložitelný než NH4ReO4, zatímco vznik Re nitridu byl s přídavkem Cs potlačen [101]. 

Aktivita Ru/C katalyzátoru závisí v prvé řadě na prekurzoru iontu Ru3+ [103]. Nejlepším 

prekurzorem byl RuCl3·3H2O a [Ru(NH3)6]Cl3 oproti Ru3(CO)12, což je zcela opakem oproti 

[47],[51],[86], kde chloridy nebyly vhodnými prekurzory pro modifikaci katalyzátorů. 

Nejaktivnějším katalyzátorem pro syntézu amoniaku byl katalyzátor Ru/C modifikovaný Rb, a to 

ze všech alkalickými kovy nebo kovy alkalických zemin promotovaných katalyzátorů. 

Pro rozklad NO je za aktivní místo považováno fázové rozhraní mezi alkalickými kovy a 

Co3O4. Adsorpcí NO na alkalických kovech je reakce rozkladu NO iniciována. Vznikají částice 
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NO2
– migrují k rozhraní mezi alkalickým kovem a Co3O4 a reagují s adsorbovanou molekulou 

NO. Klíčovým krokem rozkladu NO je vznik NO2
–, proto je tento krok spojen s přítomnosti 

alkalického kovu. Bez alkalického kovu nemá katalyzátor Co3O4 žádnou aktivitu [105]. 

Negativní vliv sodíku a draslíku na V2O5-WO3/TiO2 při selektivní katalytické redukci 

NOx amoniakem pozoroval Chen a kol. [131]. Bylo zjištěno, že inhibiční efekt roste v řadě: Mg 

> Ca > Na > K. Draslík a sodík snižovali množství a stabilitu Brönstedových kyselých míst ve 

větším rozsahu než Ca a Mg.  

Katalyzátory pro rozklad N2O 

V mnoha studiích bylo popsáno, že nejen druh alkalického kovu, ale taky jeho množství 

[19],[132], druh soli, ze kterého je daný promotor získán, metoda přípravy [92],[132],[133], 

kalcinační teplota [92], ale taky velikost částic [132] může ovlivňovat katalytickou aktivitu 

připraveného katalyzátoru pro rozklad N2O. Katalyzátory, u kterých bylo dosaženo vhodné 

morfologie a složení v laboratorním měřítku, byly testovány i v poloprovozu, a ukázalo se, že K, 

Zn-Co3O4 měl stejně vysokou aktivitu nejméně 20 dnů [134].  

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin byly použity i pro promotování katalyzátorů 

pro rozklad N2O, např. Rh/Al2O3 [47],[78], Co3O4 [19],[21],[77],[79],[135],[136], Co3O4-CeO2 

[80], CuO [137], NiO [138], ale i katalyzátorů připravených kalcinací hydrotalcitů [8],[62], 

[92],[139]. 

Katalyzátor Co3O4 promotovaný alkalickými kovy měl vysokou aktivitu při rozkladu 

N2O, neboť redukce Co3+ na Co2+ byla urychlena přídavkem alkalického kovu, a to dokonce i 

v přítomnosti vodní páry [19],[77],[80]. Aktivita Co3O4 nebyla ovlivněna jen stupněm substituce 

Co2+ nebo stupněm inverze spinelu, ale byla ovlivněna také přítomnosti jiných dopantů. Už 

v kapitole 3.4.2 bylo uvedeno, že přídavek CeO2 k Co3O4 vedl ke zlepšení aktivity rozkladu 

N2O, a to dokonce v přítomnosti O2, H2O nebo NO [99]. 

Vliv sodíku na katalytickou aktivitu pro rozklad N2O byl studován v mnoha pracích 

[92],[115],[132],[133]. Kondratenko [115],[132] upravoval morfologii Na/CaO katalyzátoru tak, 

aby byl katalyzátor dostatečně aktivní a odolný vůči NO, O2 a H2O při vysokoteplotním rozkladu 

N2O. Jako redukční činidlo při redukci N2O použil C2H6, z něhož simultánně vznikal C2H4 a H2. 

Při daných podmínkách byla konverze N2O na N2 téměř 100 %. Ani po 3 h nebyla pozorována 

deaktivace katalyzátoru. Ke zjištění, zda O2 ovlivňuje reakci, byly provedeny testy v proudu 

C2H6-O2-N2O. Kyslík neovlivňoval konverzi N2O, dokonce i v přítomnosti 20 obj.% O2 byla 

pozorována konverze N2O přes 97 %. Dále bylo zjištěno, že výstupní koncentraci N2O a C2H4 

neovlivňuje ani NO a stupeň přeměny N2O dosahoval nad 99 %. Toto zjištění je velice důležité 
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pro potenciální komerční aplikace. Výhody Na/CaO katalyzátoru oproti Fe-MFI katalyzátoru 

jsou patrné. Ačkoli jsou Fe-FMI za použití N2O jako oxidačního činidla výhodnými katalyzátory 

např. pro oxidativní dehydrogenaci propanu, velice rychle podléhají deaktivaci díky přítomnosti 

kyslíku a NOx, kterými je N2O, jakožto koncový plyn z výroby kyseliny dusičné a adipové, 

znečištěn. Rovněž byl pozorován vliv metody přípravy. Bylo zjištěno, že výhodnější bylo 

připravit katalyzátor tzv. metodou CT (cellulose-templating) oproti metodě impregnační, kterou 

se připravují komerčně používané katalyzátory CaO dopované sodíkem. Aktivita katalyzátorů 

připravených oběma metodami nebyla přítomností kyslíku ovlivněna, zatímco v přítomnosti NO 

slabě klesala. V případě kombinace obou složek (O2 a NO) byla inhibice reakční rychlosti 

mnohem větší. Je to vysvětleno tím, že aktivní místa pro rozklad N2O jsou blokována Ca(NO3)2, 

který vzniká na povrchu katalyzátoru v přítomnosti NO a O2. Je známo, že dusičnan vápenatý se 

rozkládá až při teplotě nad 560 °C, při této teplotě se rozklad N2O urychlil. Aktivita katalyzátoru 

připraveného CT metodou oproti katalyzátoru komerčně používanému byla vysoká a katalyzátor 

byl dlouhodobě stabilní i v přítomnosti O2, NO a H2O. To může být pravděpodobně vysvětleno 

používáním roztoku NaNO3 k namočení celulozního templátu při přípravě katalyzátoru. Na a Ca 

prekurzory jsou míchány v molekulárním měřítku, vydrží proces kalcinace a je dosaženo 

homogenní distribuce Na v mřížce CaO. Ionty Na+ zaujmou v mřížce kationtové pozice, a tím se 

vytvoří aniontové vakance, které slouží jako aktivní místa pro rozklad N2O. U impregnovaných 

vzorků neproniknou ionty Na+ během kalcinace do mřížky, a proto tyto katalyzátory nemají lepší 

aktivitu. Jednoduchost přípravy, netoxicita a vysoká termální stabilita sodíkem promotovaného 

CaO je potenciální alternativou dražších a ekologicky nebezpečných Cu- a Co- katalyzátorů, 

které se běžně používají v průmyslu.  

Na/CaO katalyzátory pro vysokoteplotní rozklad N2O připravené CT metodou studoval 

rovněž Gölden [133]. I v tomto případě se ukázalo, že jsou tyto katalyzátory aktivnější při de-

N2O procesech a jsou odolné i vůči vlivům NO a O2, což tyto katalyzátory dělá zajímavými 

z hlediska průmyslového použití. Díky krátkodobým analýzám vlivu NO na studovaný 

katalyzátor, ať už v přítomnosti či nepřítomnosti O2, je možno učinit závěr, že vysoká účinnost 

těchto CT materiálů při de-N2O je dosahována díky slabší adsorpci NO, a tím pádem rychlejší 

desorpci NOx částic, které působí jako inhibitory při rozkladu N2O. Rychlejší desorpce NOx je 

dosaženo taky díky vysoké koncentraci nízko-koordinovaného mřížkového kyslíku. 

Přídavek Na k Co-Al a Au/Co-Al směsnému oxidu zlepšil redukci Co3+ na Co2+, a díky 

tomu bylo dosaženo vyšší katalytické účinnosti pro rozklad N2O [92]. 

V literatuře [80] byl směsný katalyzátor Co3O4-CeO2 upravován kovy 1. a 2. skupiny. 

Promotující efekt kovů alkalických zemin v Ce-Co směsném oxidu byl oproti alkalickým kovům 
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nižší a rostl v řadě: Mg < Ca < Sr, Ba a Li < Na < K < Rb < Cs. Bylo zjištěno, že alkalické kovy 

nemají vliv na krystalovou strukturu a specifický povrch Co-Ce směsného oxidu a rovněž 

zásaditost povrchu katalyzátoru není klíčovým parametrem pro katalytickou aktivitu. Po přidání 

alkalických kovů roste elektronová hustota v okolí Co. Na základě TPD-O2 a TPR-H2 bylo 

zjištěno, že alkalické kovy zlepšují redoxní vlastnosti aktivních míst Co2+ a působí jako 

elektronové promotory. Zlepšení redoxních vlastností Co2+ vyvolané zbytkovým draslíkem 

(2 mol. %) na povrchu a velký povrch katalyzátoru byly hlavní příčiny vysoké aktivity 

katalyzátoru Co3O4-CeO2 připraveného srážecí metodou. Z TPD-CO2 je patrné, že dopování 

alkalickými kovy ovlivňuje bazicitu směsného oxidu. Efekt je tím silnější, čím vyšší je přidané 

množství kovu (např. Cs). Alkalické kovy tedy nejen usnadňují proces darování elektronu z Co2+ 

do antivazebného orbitalu N2O, ale taky zlepšují redukovatelnost Co3+ na Co2+, což je důležité 

pro desorpci adsorbovaného kyslíku pocházejícího z rozkladu N2O a tím je dosaženo vyšší 

katalytické aktivity. Kovy alkalických zemin mají vyšší elektronegativitu než alkalické kovy, a 

proto vykazují nižší promotující efekt. 

Rozkladem N2O na katalyzátoru dopovaném alkalickými kovy a kovy alkalických zemin 

se zabýval taky Ohnishi a kol. [77]. Bylo zjištěno, že na aktivitu katalyzátoru Co3O4 má vliv jeho 

příprava. Zbytkový sodík z NaHCO3, který se spolu s Co(NO3)2 používal při přípravě 

katalyzátoru srážecí metodou, byl vyhodnocen jako určující faktor katalytické aktivity. Na 

vzorcích, které byly připraveny impregnací prekurzoru CoCO3 dusičnany alkalických kovů a 

kovů alkalických zemin a jeho následnou kalcinací, bylo dosaženo vyšší katalytické aktivity než 

v případě impregnovaných a kalcinovaných Co3O4. K dosažení určité účinnosti vyžadují vzorky 

s obsahem kovů alkalických zemin (oproti katalyzátorům s kovy alkalickými) vyšší molární 

zlomek kov/Co. 

Katalyzátor Co3O4 dopovaný draslíkem sledoval ve své studii i Asano a kol. [19]. Tento 

katalyzátor měl vysokou aktivitu pro rozklad N2O i v přítomnosti kyslíku a vodní páry a rovněž 

bylo zjištěno, že aktivita závisí na množství přidaného draslíku. Autoři navrhli Co2+/Co3+ redoxní 

mechanismus, přičemž přídavek draslíku v katalyzátoru destabilizuje kationy Co3+ (vznikají 

oxidací Co2+ atomy kyslíku z rozkladu N2O) a stabilizuje kationty Co2+ donací elektronu 

z vysoce bazického kyslíku ovlivněného ionty K+, což má za následek zvýšení desorpce kyslíku 

a následné zvýšení počtu aktivních míst. 

Jak už bylo uvedeno, aktivita katalyzátorů závisí na stupni disperze aktivní složky. 

Alkalické kovy mohou ovlivňovat disperzi těchto látek [78]. U katalyzátorů γ-Al2O3 dopovaných 

K a Cs bylo zjištěno, že jejich aktivita závisela na disperzi lineárně, kdežto v případě vzorků 
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obsahujících Na, aktivita katalyzátoru klesala, byla-li překročena určitá hranice tohoto kovu. 

Negativní vliv sodíku však bylo možné kompenzovat přídavkem draslíku. 

Draslík na uhlíku byl vysoce účinným katalyzátorem pro rozklad N2O [52]. K/C byl 

oproti Na/C aktivnějším katalyzátorem, neboť disperze K2O na uhlíku byla ve srovnání s disperzí 

Na2O lepší. Díky kyslíkovým atomům mohly vznikat aktivní povrchové meziprodukty, které 

oslabovaly vazbu C-C. Nevýhodou tohoto katalyzátoru bylo, že docházelo k vysoké produkci 

CO2, jehož množství bylo závislé na teplotě. V závislosti na čase rovněž docházelo k poklesu 

katalytické aktivity díky spalování katalyzátoru. 

Katalyzátor NiO dopovaný Cs [138] vykazoval oproti nemodifikovanému katalyzátoru 

vyšší katalytickou aktivitu při rozkladu N2O, neboť docházelo ke změně elektronových vlastností 

NiO. Docházelo k oslabení vazby Ni-O, a tím ke snazší desorpci kyslíku. Tento katalyzátor byl 

aktivní při relativně nízkých teplotách a dokonce v přítomnosti kyslíku a vodní páry. Lepší 

desorpce kyslíkových částic bylo dosaženo i na Cs/CuO katalyzátoru [137], neboť Cs zlepšovalo 

redukci Cu2+ − Cu0. 

Katalyzátor Ba/MgO, ve kterém aktivní složkou byla struktura BaO, byl testován pro 

vysokoteplotní rozklad N2O. Díky iontům peroxidu baria (BaO2), které vznikaly prostřednictvím 

kyslíku uvolněného během rozkladu N2O, se katalytická aktivita snižovala, neboť BaO2 

inhiboval aktivní centra katalyzátoru [140]. 

Kovy alkalických zemin byly dopovány také katalyzátory typu Co3O4, jejichž aktivita 

závisela na typu kovu, podílu kovu/Co a velikosti krystalitů Co3O4 [136]. Vyšší aktivita Sr a Ba 

modifikovaného katalyzátoru souvisela s elektronovou interakcí mezi Sr (Ba) a Co ionty, což 

vedlo u kobaltových iontů ke zvýšení schopnosti darovat elektron a postupnému oslabení vazby 

N–O a zvýšení aktivity rozkladu N2O. Při chemisorpci docházelo k darování elektronu z kationtu 

Co2+ do antivazebného orbitalu N2O a následně k přenosu elektronu z adsorbovaného kyslíku 

zpět na aktivní místo Co3+, čímž docházelo k redukci aktivního místa zpět na Co2+. 
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3.5. Teplotně programovaná desorpce 

Tato kapitola byla do práce zahrnuta vzhledem k tomu, že jedním z cílů této disertační 

práce bylo odladění postupu experimentů teplotně programované desorpce v laboratoři 

heterogenní katalýzy na Katedře fyzikální chemie a teorie technologických procesů na Fakultě 

metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava. 

Teplotně programovaná desorpce je vhodná pro zjištění koncentrace adsorbovaných 

částic (molekul) na povrchu materiálů. V principu může taky určovat energii adsorpční vazby, 

k čemuž je zapotřebí aplikace dosti složitých výpočtů. Principem této metody je na povrch 

malého množství vzorku naadsorbovat určitý plyn v přebytku, po určité době se plyn vypne, 

dojde k pročištění povrchu inertním plynem a katalyzátor je zahříván s lineárním vzrůstem 

teploty v čase. Při ohřevu katalyzátoru se desorbují adsorbované plyny, někdy navíc dochází 

k jejich rozkladu. S rostoucí teplotou roste rychlost desorpce, eventuálně prochází maximem a 

klesá zpátky k nule, jakmile je povrch zbaven adsorbátu. Desorpční spektra jsou vykreslovány 

v závislosti na teplotě, mají většinou více než jedno maximum. Tvar a pozice píků souvisí 

s desorpčním procesem a poskytuje informace, jakým způsobem je plyn na povrchu katalyzátoru 

naadsorbován. Rozsáhlá studie týkající se techniky TPD, její teorie, příklady jejího použití a 

mnoho dalšího je popsáno v literatuře [141]. 

Jelikož v rámci této práce bylo prováděno odladění teplotně programované desorpce 

kyslíku (TPD-O2), oxidu dusného (TPD-N2O) a oxidu dusnatého (TPD-NO), je v této 

podkapitole uveden přehled alespoň několika studií, zabývajících se touto problematikou. 

3.5.1 Teplotně programovaná desorpce O2 a N2O 

Mnoho autorů popisuje desorpci různých typů kyslíku, nejčastěji jde o α, β a γ kyslík, 

který se desorbuje v různých teplotních intervalech, což odpovídá slabě či silněji vázaným 

kyslíkovým částicím, popř. mřížkovému kyslíku [142],[143],[144]. Např. α kyslík desorbující se 

v teplotním rozmezí 30-130 °C, β kyslík při teplotách 180-330 °C a γ kyslík od teploty 330 °C 

pozoroval Takita [142]. Záznam TPD-O2 na katalyzátoru Co3O4 byl stejný co do tvaru píků a 

teplot jim příslušejícím, ať už adsorbovaný kyslík pocházel z rozkladu molekuly N2O nebo 

docházelo k adsorpci v atmosféře kyslíku. Kyslík z rozkladu N2O byl atomární a mohl být 

transformován na kyslík molekulární a tudíž lze učinit závěr, že se α kyslík skládal z atomového 

adsorbátu. Molekulární i atomární částice kyslíku, ale rovněž částice v mřížce, byly pozorovány 

např. v literatuře [145]. 

Desorpce kyslíku je při reakci rozkladu N2O považována za rychlost určující krok. Pro 

reakci přímého rozkladu NO [146] bylo zjištěno, že dopováním LaMnO3 katalyzátoru kovy (Ba, 
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In) docházelo k oslabení vazby adsorpce kyslíku, což vedlo ke zvýšení jeho desorpce, která 

navíc rostla s množstvím přidaného kovu. Naopak bylo pozorováno zvýšení adsorbovaného 

množství NO. Dále byl v této studii pozorován i přímý rozklad N2O za přítomnosti O2, který byl 

při reakci rozkladu NO považován za přechodný meziprodukt. 

Katalytická aktivita vzorků může být ovlivněna i kyslíkem pocházejícím z rozkladu N2O 

při nízkých teplotách. Během TPD-N2O dochází ke štěpení molekuly N2O a kyslík adsorbovaný 

na povrchu katalyzátorů se při nízkých teplotách nedesorbuje. Nejinak tomu bylo ve studii [147], 

kde aktivita rozkladu N2O byla ovlivněna akumulací kyslíkových atomů z rozkladu N2O na 

katalytickém povrchu a k jejich odstranění bylo zapotřebí vyšších teplot. Katalytická aktivita Ir-

katalyzátorů byla obnovena se vzrůstem teploty od 350 do 400 °C, neboť při vyšší teplotě než 

350 °C se všechen kyslík vzniklý rozkladem N2O desorboval. Desorpce kyslíku z objemu IrO2 

začala při nižších teplotách než desorpce kyslíku z povrchových částic kovového Ir, což bylo 

dosti překvapující. 

Mechanismus desorpce kyslíku při rozkladu N2O na Rh-katalyzátoru byl popsán v práci 

[33]. Autoři předpokládali, že molekuly kyslíku nejsou desorbovány prostřednictvím Eley-

Ridealova mechanismu (5), nýbrž Langmuir-Hinshelwoodovým mechanismem (4). Desorpce 

kyslíku závisí na tom, zda je prováděna ve vakuu nebo např. v prostředí inertního plynu. Většina 

kyslíku byla desorbována při teplotě vyšší než 730 °C, ale malé množství desorbovaného kyslíku 

se objevilo i při teplotě mezi 300 a 650 °C. Po úpravě katalyzátoru v He při 650 °C jeho aktivita 

pro rozklad N2O značně klesala a žádný desorpční pík do teploty 650 °C nebyl pozorován ani po 

úpravě v He s následnou úpravou v O2 při 300 °C. Důležitou roli z hlediska aktivity může hrát 

právě desorbovaný kyslík do teploty 650 °C, neboť pomocí něj může být vysvětlena povaha 

aktivních míst a adsorbovaného kyslíku. Do rekombinativní desorpce O2 je zapojen všechen 

povrchový kyslík. Je předpokládáno, že část energie pro vznik vazby O-Rh při rozkladu N2O 

přechází na okolní adsorbované kyslíkové atomy na povrchu, tj. že molekuly kyslíku jsou 

produkovány prostřednictvím desorpce. 

V práci [143] bylo zjištěno, že se v katalyzátorech Nd2CuO4, Nd1,6Ba0,4CuO4 a 

Nd1,8Ce0,2CuO4 vyskytovaly částice Cu+, Cu2+, Cu3+ a aktivní kyslíkové částice O– (O2
2–) nebo 

O2–. Během rozkladu N2O vznikaly částice NO3
–, NO2

–, NO– a kyslíkové částice O–, O2
2– a O2

–. 

Vznik NO a N2 pozorovaný během TPD-N2O byl způsoben štěpením N2O na fragmenty m/z = 28 

a 30. Reakční mechanismus zahrnoval redoxní kroky Cu+ ↔ Cu2+ ↔ Cu3+ a O– (O2
2–) ↔ O2– ↔ 

O2. Důležitými místy pro adsorpci N2O byly kyslíkové vakance, částice O– byly potřebné pro 

vznik velmi důležité přechodové částice N2O2
2–. Redukce a vznik kyslíkových vakancí byl 

způsoben zahříváním vzorku. Výsledky naznačovaly, že se částice O2–, O–, O2
– nebo O2 mohou 
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vzájemně transformovat na kyslíkové vakance. Na základě všech výsledků bylo shrnuto, že 

procesu rozkladu N2O a NO se účastnily částice O–, O2
– a O2

2– a NO3
–, NO2

– a N2O2
2– byly 

důležitými přechodovými částicemi pro tento proces. Vznik N2O2
2– byl do teplot 400 °C 

nezbytným krokem, zatímco nad touto teplotou byla rychlost určujícím krokem adsorpce N2O. 

Vytvoření kyslíkové vakance, která může zvyšovat aktivitu rozkladu NO, popsal ve své 

publikaci i Zhu [148]. Kyslík se ze směsných oxidů typu perovskitu desorboval jako běžně 

chemicky adsorbovaný kyslík (α), chemicky adsorbovaný kyslík na kyslíkových vakancích (α´) a 

mřížkový kyslík (β). Žádné rozdíly mezi plochou α a β píku nebyly pozorovány, s výjimkou 

LaSrNiO4, u něhož byla plocha β píku znatelně vyšší, což naznačovalo nižší strukturní stabilitu 

díky odstranění mřížkového kyslíku. Vyšší obsah Ni vedl ke vzniku více kyslíkových vakancí. 

Tyto vakance obecně vznikají nahrazením náboje částečnou substitucí iontů stejně jako 

termickou desorpcí kyslíku při zvyšující se teplotě. 

Analýzou TPD-O2 se zabýval také Zhou [149]. Mřížkový kyslík z vysoce dispergovaného 

CuO se desorboval snadněji než z objemu CuO. Redukovatelnost a desorbovatelnost mřížkového 

kyslíku z vysoce dispergovaných CuO částic umístěných na ZrO2 rostla s obsahem CuO a mohla 

být spojena s katalytickou aktivitou. Schopnost katalyzátoru poskytovat kyslík byla závislá na 

počtu kyslíkem pokrytých center a na jeho aktivitě. Aktivitu těchto kyslíkových center 

charakterizovaly teplotní maxima a minima píků TPD-O2 spekter, zatímco jejich počet určovala 

plocha píků. Pík při nižších teplotách (okolo 283 °C) odpovídal desorpci povrchově vázaného 

kyslíku a jeho množství záviselo na množství CuO v ZrO2. Teplotní maxima α píků klesaly se 

zvyšujícím se množstvím CuO, zatímco plocha β píků znatelně rostla s rostoucím množstvím 

CuO. Rovněž bylo pozorováno, že plocha α píků klesala oproti rostoucí ploše β píků s kalcinační 

teplotou. Na základě těchto výsledků byly α a β píky připisovány mřížkovému kyslíku z vysoce 

dispergovaného CuO, respektive objemovým částicím CuO. 

Na Cu-zeolitech docházelo během rozkladu N2O nad 300 °C ke vzniku NO a O2. Při 

teplotách 350, 400 a 480 °C se adsorbovaný kyslík desorboval jako α-, β- a γ-O2 [144]. Po velice 

krátkém působení (1 min) N2O při 325 °C byla pozorována desorpce O2 odpovídající α- a γ-píku 

a se zvyšující se dobou působení N2O se desorbované množství O2 nijak neměnilo. Naopak, 

množství desorbovaného kyslíku odpovídající β-píku rostlo. Aktivita rozkladu N2O závisela na 

povaze a množství míst, které sloužily pro vznik α- a/nebo β-kyslíku.  

Rovněž Yokoi [150] ve své práci zabývající se přímým rozkladem NO na oxidu LaMO3 

(M značí přechodový kov) zjistil, že aktivita katalyzátoru může být spojena s množstvím 

desorbovaného kyslíku a teplotou desorpce. Různé teploty desorpce během TPD mohly být 

vysvětleny elektronovým působením s přechodovým kovem. Vysokoteplotní desorpce kyslíku, 
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která bývá obecně přisuzována desorpci mřížkového kyslíku, s aktivitou pro rozklad NO v tomto 

případě nekorelovala. Vysokoteplotní desorpční pík kyslíku byl při TPD-NO srovnatelný 

s píkem kyslíku, který se desorboval po adsorpci kyslíku, značně odlišné však byly píky 

nízkoteplotní. S rostoucím desorbovaným množstvím kyslíku při nižší teplotě rostla aktivita 

katalyzátorů pro rozklad NO. Teplota desorpce rovněž závisela na atomovém čísle přechodového 

kovu, v tomto případě teplota desorpce klesala s rostoucím atomovým číslem. 

V práci [80] se Xue zabýval desorpcí kyslíku vznikajícího rozkladem N2O na Co-Ce 

směsném oxidu promotovaném draslíkem. Bylo zjištěno, že důležitou roli na aktivitu 

katalyzátoru pro rozklad N2O hrála metoda přípravy. Aktivním místem v katalyzátoru Co3O4 byl 

kation Co2+ a desorpce kyslíku byla rychlost určujícím krokem celé reakce, neboť tento krok byl 

pomalejší než povrchová reakce N2O s Co2+. Kyslík z rozkladu N2O zůstal na povrchu 

katalyzátoru jen v případě, když jeho teplota desorpce byla vyšší než teplota rozkladu N2O. 

Desorpce byla pozorována jen u nejaktivnějších katalyzátorů. Funkce alkalického kovu 

přítomného v katalyzátoru spočívala v oslabování vazby Co-O a usnadnění desorpce kyslíku. 

Rovněž se zlepšily redoxní vlastnosti Co2+/Co3+. 

Rovněž z TPD-O2 experimentů i v práci Royera [151] byly zjištěny tři druhy kyslíku. 

Povrchové kyslíkové částice, tzn. chemisorbovaný kyslík na povrchu (α1 a α2 kyslík) se 

desorboval ve dvou teplotních regionech a jeho množství záviselo na měrném povrchu a 

nepřesahovalo vrstvu jedné monovrstvy. Mnohdy je v literatuře zaměňován α kyslík za β kyslík, 

i když je desorbován při relativně nízkých teplotách. V práci [151] bylo zjištěno, že s rostoucí 

kalcinační teplotou se tzv. α2-O2 pík posunoval do oblasti vyšších teplot, ale nepřesahoval 

teplotu 400 °C. Desorpce kyslíku α1 probíhala díky interakci Co3+O2
- a Co3+O-, kdežto desorpce 

kyslíku α2 se uskutečnila pomocí redukce Co3+ na Co2+. Více na morfologii katalyzátoru závisel 

desorpční pík, který byl připisován desorpci kyslíku z mřížky (β kyslík). β kyslík může být 

obecně považován jako určitá míra mobility objemového kyslíku a je popsán jako vznik 

povrchových aniontových vakancí po desorpci mřížkového kyslíku z povrchu. 

TPD-O2 na Fe-perovskitu se zabýval Zhang [152]. Pouze malé množství slabě vázaných 

kyslíkových částic, tzv. α-O2, bylo desorbováno z katalyzátoru LaFeO3 do teploty 700 °C. Více 

desorbovaného kyslíku bylo pozorováno při teplotě nad 700 °C (β-O2), který pochází z mřížky. 

3.5.2 Teplotně programovaná desorpce NO 

Adsorpcí NO na Cs a Cl promotovaném Ag/α-Al2O3 katalyzátoru se zabýval 

Müslehiddinoglu a Vannice [153]. Při adsorpci NO na nedopovaném i dopovaném katalyzátoru, 

který byl kalcinován v proudu kyslíku a redukován vodíkem, vznikalo značné množství N2O. 
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Díky disociaci molekuly NO docházelo k oxidaci kovového stříbra na Ag-O. Oproti tomu na 

vzorcích, které byly upraveny pouze v proudu O2, oxid dusný během počáteční adsorpce NO 

nevznikal. Během TPD na vzorku, který byl vystaven proudu NO/O2, se při stejné teplotě 

desorboval NO, O2, N2O a N2. Na čistém α-Al2O3 nebyl pozorován žádný desorpční pík kyslíku. 

NO se desorboval ve 3 teplotních regionech. Na Cs promotovaném katalyzátoru byla měřená i 

TPD-O2, aby bylo určeno chování kyslíku v přítomnosti NO. Bylo zjištěno, že na dopovaném 

vzorku byla desorpce O2 oproti vzorku nemodifikovaném slabší – nižší desorpční teplota i menší 

desorbované množství kyslíku. Na nedopovaných katalyzátorech byl povrch Ag pokryt 

kyslíkem, adsorpce NO při 1396 cm-1 (FTIR-DRIFTS) byla připisována částicím dusičnanů. 

Vazby při 1238 a 1345 cm-1, které odpovídaly chelatotvornému nitritu a povrchovým 

dusičnanům, byly detekovány po adsorpci NO na Cs-promotovaném Ag povrchu redukovaném 

při 200 °C nebo po chemisorpci O2 s následnou redukcí při 400 °C. Všechny výsledky 

naznačovaly, že v přítomnosti Cl bylo chování kyslíku na Ag povrchu jiné a množství kyslíku 

bylo vyšší. Přítomnost povrchového kyslíku zvýšila adsorpci NOx. Povrchovou koncentraci 

nukleofilního kyslíku, který se tvořil z dusičnanových aniontů, mohla snížit přítomnost Cl a Cs. 

Po současné adsorpci O2 a NO na nepromotovaném Ag/α-Al2O3 katalyzátoru se desorpční pík O2 

posunul o 100 °C do vyšších teplot, a to na hodnotu 330 °C. Když byl v přítomnosti O2 

naadsorbován NO, byly dominantními částicemi dusičnany Ag+. 

Teplotně programovanou desorpcí NO z Mn2O3 a Mn3O4 se zabýval Yamashita a 

Vannice [154]. Rovněž i v jejich práci byl studován vliv O2, neboť kyslík hraje důležitou roli 

jako inhibitor při různých reakcích rozkladu NOx. Více kyslíku bylo desorbováno z Mn2O3 než 

z Mn3O4, což naznačovalo vyšší nestálost kyslíku na Mn2O3. TPD spektrum, které odpovídalo 

desorpci oxidovaného nebo nijak neupraveného vzorku, se značně lišilo. Na neupraveném 

vzorku se objevovaly ostré a úzké píky při 480 a 520 °C, které pravděpodobně souvisely 

s povrchovými částicemi uhličitanů. Tyto píky nebyly u vzorku upraveného v proudu kyslíku 

zaznamenány. Naopak se objevil široký pík při 250 °C a celkové množství desorbovaného 

kyslíku bylo nižší než na neupraveném vzorku, což mohlo být spojeno s poklesem povrchu 

vzorku a se zbývajícími nereaktivními kyslíkovými dírami v Mn2O3 dokonce i po oxidaci 

kyslíkem. Rovněž byly v této práci [154] klasifikovány tři typy adsorbovaného kyslíku. 

Molekulárně adsorbovaný kyslík se desorboval do teploty 300 °C, zatímco pík, který se objevil 

do teploty 600 °C, byl připisován adsorbovanému atomárnímu kyslíku. V největším množství 

desorboval mřížkový kyslík, a to při vyšších teplotách než 2 předchozí typy. Značně velké 

množství NO bylo desorbováno z Mn oxidu po vystavení proudu NO při pokojové teplotě. TPD 

záznamy po adsorpci NO při 25 °C naznačovaly desorpci NO ve 3 teplotních regionech (α, β a γ 

pík).  Při teplotách odpovídajících teplotě γ-NO píku se kromě NO desorboval také O2 a N2. Při 
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kontaktu NO s Mn2O3 a Mn3O4 při 25 °C vznikal N2O a na katalytickém povrchu zůstával 

kyslík. Povrchovými místy, které umožňovaly vznik oxidu dusného, byly jedno nebo 

dvojnásobné koordinačně nenasycené kationty, které jsou pravděpodobně považovány za aktivní 

místa při katalytickém rozkladu NO. Tato povrchová místa byla deaktivována kyslíkem, což 

vysvětlilo inhibiční vliv kyslíku při rozkladu NO. Povrchová místa však mohla být regenerována 

desorpcí kyslíku při 480 °C. Na základě výsledků bylo vyhodnoceno, že desorpce NO při 120 a 

200 °C byla připisována částicím dinitrosylu a mononitrosylu na koordinačně nenasycených 

kationech, kdežto desorpce při 380 °C odpovídala rozkladu povrchových skupin dusičnanů. 

V případě, že byly 2 molekuly NO v blízkosti, docházelo ke vzniku N2O nebo N2. 

Adsorpci a rozkladu NO na La2O3 se věnoval Huang a kol. [155]. Ve své práci zjistil, že 

zahříváním La2O3 při 700 °C se na povrchu katalyzátoru vytvářely kyslíkové vakance. Po 

kontaktu povrchu La2O3 s NO při 25 °C vznikal N2O a chemisorbovaný kyslík. Desorpcí 

molekulárního kyslíku během vystavení velmi vysoké teplotě mohl být vytvořen pár kyslíkových 

vakancí, který mohl být pomocí migrace mřížkového kyslíku v blízkosti povrchu přeskupen na 

dvě samostatné vakance. Během TPD-NO byly pozorovány tři zřetelné píky při 130, 430 a 

530 °C. Chemisorpce O2 během chlazení ze 700 °C sice zabraňovala vzniku N2O a blokovala 

místa pro desorpci NO při 430 °C, ale zvyšovala desorpční pík při 530 °C. Díky desorpci 

izotopicky značených molekul NO (15N16O a 15N18O) mohlo být určeno, zda povrch vzorku 

obsahoval atomy mřížkového kyslíku 18O nebo chemisorbovaného atomu kyslíku 18O.  

Adsorbované částice NO na CoH-ZSM-5 byly nestabilní a desorbovaly do teploty 250 °C 

[156] a vzrůst adsorpční teploty vedl k poklesu adsorbovaného množství NO. Ačkoli byl NO na 

katalyzátoru adsorbován slabě, klesala konkurenční adsorpce mezi NO a –NOy částicemi 

s klesajícím množstvím adsorbovaných –NOy částic, které vznikaly z adsorpce NO2 či NO+O2. 

Adsorbované/desorbované množství NO záviselo rovněž na množství Co v katalyzátoru, s jeho 

klesajícím obsahem klesala plocha desorpčních píků. Na koncentraci adsorbovaného NO 

nezáviselo. 

Adsorpci NO na nestechiometrickém NiCuMn spinelu studoval Drouet [157]. Většina 

adsorbovaného NO (70 – 90%) se desorbovala při teplotě do 200 °C jako molekulární NO. 

Zbytek NO desorboval jako N2O. K desorpci N2O, který vznikal spojením adsorbovaných 

molekul NO společně se současným uvolněním kyslíkového atomu, docházelo při teplotách do 

200 °C. Za vyšších teplot (275 – 400 °C) probíhala desorpce N2O, který mohl pocházet 

z rozkladu silně vázaných dusitanů a dusičnanů. V této práci [157] byl studován i poměr vratně a 

nevratně adsorbovaného NO, který závisel na chemickém složení katalyzátoru. Během TPD 

experimentů byly detekovány pouze hmoty m/z = 30 (NO) a 44 (N2O), dusík ani kyslík nebyl 

přítomen, což naznačovalo, že adsorpce NO při teplotě 20 °C je nedisociativní proces. 
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Přítomnost vysokého píku NO při nízké teplotě znamenala přítomnost slabě vázaných 

povrchových částic. Vznik různých desorpčních píků může být vysvětlen (i) přítomností 

odlišných adsorpčních míst, (ii) vznikem různých povrchových částic a/nebo (iii) vzájemným 

působením adsorbovaných molekul vedoucí k rozdílné aktivační energii pro desorpci NO 

v závislosti na stupni pokrytí povrchu. 

V práci [145] bylo pozorováno, že na povrchu magnetovce se NO adsorboval jako slabě 

vázaný nitrosyl, ale rovněž silně jako disociované částice. Částice nitrosylu se desorbovaly jako 

NO a současně reagovaly s desorbovaným N2O a povrchovým kyslíkem. Disociované částice 

reagovaly za vzniku N2 a povrchového kyslíku. 

Při desorpci TPD-NO v práci [146] byla kromě tří různých teplotních desorpčních píků 

NO pozorována rovněž desorpce N2 a O2. Desorpce O2 byla pozorována až při vyšších teplotách 

(400 °C), a to jak pro katalyzátor dopovaný In, tak nemodifikovaný směsný oxidický katalyzátor 

La-Ba-Mn. Desorpce N2 nebyla při těchto teplotách na nedopovaném vzorku pozorována. Pouze 

v případě vzorku modifikovaného In vznikalo malé množství desorbovaného N2. Desorpce N2 

při teplotách 100 – 300 °C byla pozorována pro oba testované katalyzátory. Vznik N2 byl 

pozorován i při adsorpci NO při teplotě 500 °C, a to díky disproporcionační reakci 3NO + e = N2 

+ NO3
–. Částice NO3

– vznikaly na povrchu katalyzátoru a prostřednictvím oxidace Mn3+ na Mn4+ 

se uvolňoval elektron. Větší množství desorbovaného kyslíku bylo pozorováno v případě TPD-

O2 než v případě TPD-NO. Při desorpci O2 během TPD-NO, která byla zcela dokončena při 

700 °C, docházelo k rozkladu NO3
– částic na NO a O2. Nejednalo se o desorpci mřížkového 

kyslíku. 

Na katalyzátorech CeO2 a ZrO2 [158] se při teplotách okolo 170 °C desorboval slabě 

adsorbovaný NO. Silněji adsorbovaný NO se desorboval při 450 °C. Bylo zjištěno, že během 

desorpce se NO rozkládal na N2, N2O a O2. Adsorpce NO na kationtových místech oxidického 

povrchu ovlivnila okolní povrchový kyslík a blokovala tak adsorpci jiného plynu, v tomto 

případě adsorpci CO2. V práci byla při TPD experimentech studována například rychlost ohřevu. 

Bylo zjištěno, že tvar TPD spektra nebyl rychlostí ohřevu ovlivněn, ale změnila se teplotní 

maxima jednotlivých píků. TPD záznamy neupraveného CeO2 obsahovaly dva desorpční píky N2 

a NO, a to při stejných teplotách (160 a 450 °C), při 450 °C se desorboval kyslík a při teplotě 

blízké desorpční teplotě NO (180 °C) se desorboval N2O. Stejný TPD záznam byl pozorován 

u redukovaného CeO2 katalyzátoru. Při zjišťování vlivu dávkování NO bylo vypozorováno, že se 

zvyšujícím se dávkováním roste intenzita obou desorpčních píků NO. 

Adsorpcí a technikou TPD NO na povrchu zeolitů se zabýval také Zhang [159]. Během 

TPD však pozoroval pouze píky NO. Při pokojové teplotě byly během toku NO přes katalyzátor 

pozorovány adsorbované částice –NO a –(NO)2. S rostoucí teplotou adsorpce se TPD profil 

posunoval k nižším teplotám a rovněž klesalo celkové množství desorbovaného NO. 
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3.6. Elektronová teorie v katalýze 

Směsné oxidy patří do skupiny elektronových katalyzátorů, tzn., že vedou elektrický 

proud. Elektrony se v těchto látkách mohou pohybovat proto, že jsou v nich současně obsazené i 

neobsazené orbitaly stejných nebo málo odlišných vlastností. Volné elektrony a elektronové díry 

se mohou zúčastňovat tvorby vazby mezi povrchem a molekulou látky. Protože jsou při vazbě 

předávány volné elektrony, je tvorba povrchové sloučeniny dějem podobným oxidačně-redukční 

reakci, u niž jsou volné elektrony také předávány. Elektronové katalyzátory tedy katalyzují 

reakce, které lze označit jako oxidace a redukce, mezi které patří i přenos kyslíku z jedné látky 

na druhou [160]. 

Způsob adsorpce (vazby) reagující látky na povrchu katalyzátoru je možno určit měřením 

výstupní práce elektronů za použití tří možných metod: metody termoiontové emise, 

fotoelektrické metody a metody kontaktních potenciálů, která je nejvíce využívanou metodou. 

Výstupní práce elektronu je minimální energie (měřena v jednotkách eV) potřebná k uvolnění 

elektronu z pevné látky na vnější povrch této látky, respektive energie potřebná k uvolnění 

elektronu z Fermiho hladiny do vakua. Výstupní práce je charakteristická vlastnost pevného 

povrchu materiálu s pásmem vodivosti, ať už prázdným nebo částečně zaplněným. Pro kov je 

Fermiho hladina uvnitř pásma vodivosti a naznačuje, že je pás částečně zaplněn elektrony. 

Vodivostní pás navazuje nebo se překrývá s pásmem valenčním. Pro izolační látku leží Fermiho 

hladina uvnitř zakázaného pásma a vodivostní pás je prázdný. U tohoto typu látek se navíc 

vyskytuje zakázaný pás, jehož šířka je více než 3 eV a představuje nutnou energii, která je 

potřebná pro přechod elektronů z valenčního do vodivostního pásu. U polovodičů leží Fermiho 

hladina rovněž v oblasti zakázaného pásma. Toto pásmo je ale mnohem užší než v případě 

izolantu. Částečná vodivost látky je způsobena přecházením částí elektronů z valenčního pásu do 

pásu vodivostního. Poloha Fermiho hladiny pro kov, polovodič a izolant je znázorněna na 

obrázku 3. 

Elektrická vodivost polovodiče je závislá na koncentraci elektronů ve vodivostním pásu 

nebo na koncentraci děr v pásmu valenčním. Jestliže se při chemisorpci zúčastní tvorby vazby 

buď pohyblivý elektron nebo elektronová díra, projeví se to změnou vodivosti polovodiče. 

Porovnáním elektrické vodivosti před a po adsorpci je možné získat informace o tom, zda látka 

při adsorpci elektron spotřebovává nebo naopak spotřebovává elektronovou díru. Studiem vztahu 

mezi aktivační energií vodivosti a aktivační energií adsorpce látek, případně aktivační energií 

reakce a rychlostí reakce je možné usuzovat na to, zda se volné elektrony nebo díry zúčastňují 

katalytické reakce [160]. 
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Obr. 3: Znázornění Fermiho hladiny pro různé typy látek [161]  

Výstupní práce elektronů především závisí na elektronové struktuře analyzovaného 

materiálu. Jedním z nejdůležitějších problémů moderních elektronových technologií je získání 

materiálů, které pracují při extrémních teplotách, vysokém vakuu, intensivním iontovém a 

elektronovém ozařování apod. Z toho důvodu byly zkoumány nové materiály na bázi kovů 

vzácných zemin, které vyžadují nezbytnou znalost výstupní práce a mechanismu tohoto procesu 

[162]. 

Podstata výstupní práce elektronů u kovů byla důkladně zkoumána už dříve. V práci 

[163] byla zjištěna závislost výstupní práce, resp. její pravidelnost podobná pravidelnosti 

elektronové struktury atomů. Hodnoty výstupní práce elektronů mají rostoucí trend s rostoucím 

atomovým číslem [163]. Loucks a Cutler [164] začali s výpočtem tvaru povrchové potenciální 

bariéry. Hangstrum [165] ukázal jak teoreticky tak experimentálně, že funkce hustoty 

elektronových stavů vodivostního pásu se neliší uvnitř kovu a na jeho povrchu. Pokusy spočítat 

výstupní práci pro čisté kovy, které mají relativně jednoduchou a dobře známou elektronovou 

strukturu a přibližně kulatý Fermiho povrch byly prováděny už před několika desetiletími. 

Především byly zkoumány alkalické kovy a kovy alkalických zemin [166]. Výsledky 

vypočtených výstupních prací většiny přechodových kovů jsou uvedeny v literatuře [167].  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1. Příprava katalyzátorů 

Jako základ pro přípravu katalyzátorů modifikovaných promotory byl použit vrstevnatý 

podvojný hydroxid Co4MnAl(OH)12(CO3)·y H2O s molárním podílem Co:Mn:Al = 4:1:1 

(označen Co4MnAl). Tento katalyzátor byl při dřívějších experimentálních měřeních 

katalytického rozkladu N2O vyhodnocen za nejaktivnější, a to z celé řady směsných oxidických 

katalyzátorů Co(Mg)-Mn(Al) (s různými molárními poměry kovů) vzniklých kalcinací 

příslušných hydrotalcitových prekurzorů [5]. Aktivita katalyzátoru Co4MnAl nebyla 

ovlivňována kyslíkem, zatímco u ostatních katalyzátorů docházelo ke snižování aktivity. 

Působení vodní páry však mělo za následek pokles konverze oxidu dusného za použití všech 

katalyzátorů řady Co-Mg-Mn-Al. 

Pro měření byly připraveny 3 šarže katalyzátoru Co4MnAl (označení Co4MnAl-1, 

Co4MnAl-2 a Co4MnAl-3). V práci bývá tento katalyzátor nazýván také jako nemodifikovaný. 

Nemodifikovaný katalyzátor byl dále upraven nanášením solí jednotlivých promotorů, 

tzn., hovoříme o impregnovaných katalyzátorech. Srážecí reakcí prekurzoru se solí daného kovu 

a následnou kalcinací byly připraveny vzorky označené jako srážené. Dalšími zkoumanými 

katalyzátory byly lisované nemodifikované katalyzátory Co4MnAl, které byly připraveny 

stlačováním práškového materiálu pod různým tlakem. 

4.1.1 Příprava Co-Mn-Al katalyzátorů 

Katalyzátor Co4MnAl byl připraven srážením příslušných dusičnanů a Na2CO3/NaOH při 

teplotě 25 °C a pH 10. Promytý a vysušený produkt byl formován a po dobu 4 h kalcinován při 

500 °C na vzduchu. Poté byl katalyzátor rozdrcen a přesítován na zrno o velikostech 0,16 až 

0,315 mm. Syntéza i další úprava katalyzátoru byla provedena na Ústavu chemie pevných látek 

VŠCHT v Praze [168]. 

4.1.2 Příprava modifikovaných katalyzátorů srážením 

Příprava katalyzátorů srážecí reakcí byla provedena na Ústavu chemie pevných látek 

VŠCHT v Praze. 

450 ml roztoku připraveného rozpuštěním Co(NO3)26 H2O, Mn(NO3)24 H2O a 

Al(NO3)39 H2O v destilované vodě s molárním poměrem kationtů Co:Mn:Al = 4:1:1 a celkovou 

koncentrací kationtů 1,0 mol.l-1 bylo dávkováno rychlostí 7,5 ml.min-1 do izotermního 

míchaného vsádkového reaktoru o objemu 1000 ml, který obsahoval již 200 ml destilované vody 
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o teplotě 25 °C. Současně byl dávkován přídavný alkalický roztok NaOH (3 mol.l-1) a Na2CO3 

(0,5 mol.l-1) tak, aby v reakční směsi byla udržena hodnota pH = 10,0  0,1. Srážecí reakce 

probíhala za intenzivního míchání při teplotě 25 °C. Po nadávkování celého objemu roztoku 

dusičnanů byla vzniklá suspenze míchána 60 minut při teplotě 25 °C, následně byl pevný 

produkt odfiltrován a důkladně promyt destilovanou vodou. 

U vzorků, které byly dopovány draslíkem, byl filtrační koláč rozmíchán v 500 ml roztoku 

KNO3, jehož koncentrace byla nastavena tak, aby po odfiltrování přebytečného roztoku ve 

filtračním koláči zůstalo takové množství draslíku, které po vysušení a kalcinaci sráženého 

prekurzoru odpovídá požadované koncentraci draslíku v katalyzátoru. 

V případě ostatních promotorů, tj. Pd, Pt a La byly sloučeniny těchto kovů (roztoky 

PdCl2, H2PtCl6 a La(NO3)36 H2O) přidány v odpovídajícím množství do roztoku dusičnanů 

použitého pro srážecí reakci. Připravené prekurzory byly vysušeny při teplotě 60 °C. 

Z práškových prekurzorů byly připraveny extrudáty, které byly následně kalcinovány 4 h při 

500 °C. Kalcinované extrudáty byly rozdrceny a vysítovaná frakce o velikosti částic 0,160 – 

0,315 mm byla použita pro katalytická měření. 

Srážecí metodou bylo získáno 12 vzorků s různými obsahy promotorů. Množství 

přidaného kovu ve vzorku bylo zjišťováno chemickou analýzou. Katalyzátory jsou značeny jako 

hmotnostní procento přidaného kovu a značka prvku daného kovu, tzn., že např. katalyzátor 

Co4MnAl s obsahem 0,1 hm% paladia je označován jako 0,1% Pd. 

4.1.3 Příprava modifikovaných katalyzátorů impregnací 

Kovy byly nanášeny na kalcinovaný Co4MnAl hydrotalcit metodou pore filling. Příprava 

vzorků byla provedena v Ústavu chemických procesů AVČR v Praze a na VŠB-TU Ostrava. 

Nejprve byla zjišťována nasákavost vzorku. Do kelímku s odváženým množstvím 

zrnitého Co4MnAl byla nalita voda, která se nechala nasáknout do vzorku. Dostatečného 

nasáknutí bylo dosaženo po 15 minutách. Přebytečná voda se odlila. 

Ve zjištěném množství vody navýšeném o 5 % se rozpustila navážka soli daného kovu. 

Přehled jednotlivých solí je uveden v tabulce 1. Pokud nedocházelo k žádnému či 

špatnému rozpouštění, musel se daný roztok zahřát. Poté byl roztok přidán do kádinky 

s kalcinovaným Co4MnAl (kalcinováno při 500 °C). Po promíchání, odležení po dobu 1h a 

opětovném promíchání se roztok vysušil při 105°C a následně byl kalcinován při 500 °C po dobu 

4 h. Vzorek byl vždy dán do studené pece. 

Nanášením bylo získáno 26 katalyzátorů s různým obsahem promotorů. Množství 

přidaného kovu ve vzorku bylo zjišťováno chemickou analýzou. Nanášené katalyzátory jsou 
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značeny jako hmotnostní procento přidaného kovu a značka prvku daného kovu. Od vzorků 

srážených jsou odlišeny hvězdičkou, tzn., že např. katalyzátor s obsahem 0,1 hm% paladia je 

označován jako 0,1% Pd*. 

Tab. 1: Přehled použitých solí pro přípravu impregnovaných Co-Mn-Al směsných 

oxidických katalyzátorů 

Kov Sůl kovu 
Pd Pd(NO3)2 
Pt Pt(NH3)4(NO3)2 
La La(NO3)3 .6 H2O
Ce (NH4)2Ce(NO3)6 
Li LiNO3 
Na NaNO3 
K KNO3 
Rb RbBr, RbNO3 
Cs CsCl, CsNO3 

 

4.1.4 Příprava lisovaných Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorů 

Katalyzátory byly připraveny lisováním práškového Co-Mn-Al hydrotalcitového 

prekurzoru při různých tlacích (4, 6, 8 a 10 MPa) do tablet, které byly poté kalcinovány, drceny a 

sítovány na frakci 0,160 – 0,315 mm, která byla použita k experimentálnímu měření. Vzorky 

byly připraveny na Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze. 
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4.2. Charakterizace katalyzátorů 

Aby byly vyvinuty katalyzátory s optimálními vlastnostmi pro danou reakci a objasněny 

katalytické děje, je vhodné katalyzátor zkoumat fyzikálními a fyzikálně-chemickými metodami, 

a to bez jakékoli přímé vazby na chemickou reakci. Některé metody vyžadují speciální úpravu 

vzorku a musí být prováděny za specifických podmínek pro danou metodu. Fyzikálními a 

fyzikálně-chemickými metodami můžeme získat informace o chemickém složení a struktuře 

tuhého katalyzátoru, rozložení aktivní složky v částici katalyzátoru, velikosti mikročástic 

(krystalitů), druhu a množství aktivních funkčních skupin, texturních vlastnostech – objemu a 

velikosti pórů a jiné. 

Při samotných experimentech charakterizace je vzorek vystaven vlivu různých médií. 

Může jít např. o působení kapaliny na materiál v závislosti na tlaku, ve většině případů se však 

jedná o atak vzorku zářením. Hovoříme tedy o tzv. spektroskopických metodách. Atakované 

(primární) záření vyvolá uvolnění detekovaného záření (sekundární), které může být stejného 

druhu jako záření primární. Sekundární záření poskytuje informace o vlastnostech zkoumaného 

vzorku. Je však důležité vědět, zda se tato informace týká celého objemu nebo jen povrchu 

vzorku, navíc zda se jedná o vlastnosti celého vzorku nebo jen jeho určité části.  

Dalšími účinnými klasickými technikami pro charakterizaci vzorků jsou teplotně 

programované techniky – redukce (TPR), oxidace (TPO), desorpce (TPD), sulfidace (TPS) a 

povrchová reakce (TPSR), při kterých je chemická reakce monitorována během lineárního růstu 

teploty. Tyto techniky jsou aplikovatelné pro katalyzátory a jednoduché krystaly a jejich 

výhodou je, že jsou experimentálně jednoduché  a v porovnání se spektroskopiemi [169] nejsou 

drahé. 

V této práci byly pro charakterizaci materiálů vybrány tyto metody: 

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

 rtuťová porozimetrie a heliová pyknometrie – struktura katalyzátorů, 

 atomová absorpční spektroskopie (AAS), atomová emisní spektroskopie (AES) – určení 

chemického složení, 

 rentgenová prášková difrakce (RTG) – fázové složení vzorků, 

 fotoelektronová spektroskopie (XPS) – vlastnosti povrchových vrstev katalyzátoru, 

 infračervená spektroskopie (IČ) – identifikace charakteristických skupin, 

 skenovací elektronová mikroskopie (SEM) – morfologie katalyzátorů, 

 teplotně programovaná redukce (TPR) – redukovatelnost katalyzátorů, 

 teplotně programovaná desorpce (TPD) NH3, CO2, NO, O2, N2O – acidobazické 

vlastnosti katalyzátorů, síla vazby NO, O2 s povrchem. 
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4.2.1 Fyzikální adsorpce dusíku 

Adsorpce spočívá ve vystavení porézní látky (adsorbentu) v uzavřeném prostoru určitému 

tlaku plynu nebo páry (adsorbát). Plyn se adsorbuje na povrchu adsorbentu a v systému klesá 

tlak. Adsorpční izoterma vyjadřuje závislost adsorbovaného množství adsorbátu (a) na tlaku 

adsorbátu (p). Za fyzikální adsorpci lze považovat adsorpci, jsou-li síly působící mezi tuhým 

adsorbentem a molekulami adsorbátu stejného druhu (van der Waalsovy). K určování izoterem 

fyzikální adsorpce se používá objemová metoda založená na známém stavovém chování 

adsorbátu. K evakuovanému adsorbentu, který je umístěn v lázni, která zaručuje konstantní 

teplotu, se připustí malá dávka adsorbátu a sleduje se pokles tlaku adsorbátu. Po ustavení 

adsorpční rovnováhy, tj. kdy se tlak adsorbátu už nemění, se ze znalosti konečného tlaku, 

objemu nádobky s adsorbátem a velikosti dávky adsorbátu vypočte množství adsorbátu, které 

zmizelo z plynné fáze. Zmizelé množství adsorbátu přechází do adsorpční vrstvy na adsorbentu. 

Tento postup se opakuje s dalšími dávkami adsorbátu tak dlouho, dokud není tlak blízký tlaku 

nasycených par adsorbátu při teplotě měření. Většinu adsorpčních izoterem pro fyzikální 

adsorpci lze zařadit do šesti navržených tříd – klasifikace BET [170]. Detailní popis fyzikální 

adsorpce, adsorpčních izoterem, klasifikace velikosti pórů, porozity a vyhodnocení specifického 

povrchu je uvedeno v práci [169]. 

Měření adsorpčně-desorpční izotermy dusíku při –196 °C bylo použito pro detailní 

analýzu porézní struktury a velikosti specifického povrchu připravených katalyzátorů. K měření 

bylo použito zařízení ASAP 2010 (Micromeritics, USA). Vzorky byly před měřením vysušeny 

při teplotě 120 °C nejméně po dobu 12 h. K vyhodnocení specifického povrchu a distribuce 

velikosti pórů byly použity metody BET a BJH. Experimenty byly prováděny na Ústavu 

chemických procesů AV ČR v Praze. 

4.2.2 Rtuťová porozimetrie a heliová pyknometrie 

Rtuťová porozimetrie je metoda studia struktury pórovitých látek, založená na jevu 

kapilární deprese: při ponoření tuhého pórovitého materiálu do kapaliny, která jej špatně smáčí – 

rtuti, může kapalina vniknout do jeho pórů jen působením vnějšího tlaku. Z velikosti tlaku p, 

kterého je zapotřebí ke vtlačení určitého objemu rtuti do pórů, je určován poloměr pórů, celkový 

objem pórů, distribuce mezo- a makropórů. Pro výpočet rP (poloměru pórů) platí nepřímý vztah. 

Pro póry válcovitého tvaru platí Washburnova rovnice [169]: 

 cos)/2( prP  ,          (9) 
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kde γ je povrchové napětí a θ je kontaktní úhel. Obvykle je pro výpočet použito povrchové napětí 

čisté rtuti a kontaktní úhel 141°. Během experimentu roste pozvolna vnější tlak a měří se měnící 

se objem Hg vstupující do pórů materiálu. Z celkového objemu Hg může být odvozena 

distribuce pórů s konkrétním poloměrem. 

Před samotným porozimetrickým měřením byly vzorky zbaveny vlhkosti vysušením při 

105 °C po dobu 12 h. Porozimetrické měření bylo prováděno na přístroji AUTOPORE III 

(Micromeritics, USA) na Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze. Metoda sloužila ke 

stanovení zdánlivého (rtuťového) objemu tuhé fáze, tzn. objemu včetně pórů. 

Heliová pyknometrie je metoda, která oproti technikám využívajících Archimédův zákon 

poskytuje rychlejší a přesnější zjištění skutečné hustoty. Vzorek je umístěn v měřící nádobce 

o známém objemu. Helium je do pórů měřeného vzorku a do prázdného prostoru měřící nádobky 

vtlačováno pod přesně známým tlakem. Množství spotřebovaného He dovoluje určit objem 

pevné fáze. Skutečná hustota je pak podílem hmotnosti vzorku a jeho objemu pevné fáze. 

Pomocí heliové pyknometrie byla stanovena heliová (skutečná, skeletální) hustota, neboli 

skutečný objem tuhé fáze (bez pórů). Měření bylo prováděno na přístroji AccuPyc 1330 

(Micromeritics, USA) na Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze.  

4.2.3 Atomová absorpční a atomová emisní spektrometrie 

Měřicí systém metody AAS se skládá ze zdroje elektromagnetického záření, měrné cely, 

v níž dochází k atomizaci (plamen, grafitová kyveta) a optického detekčního systému, který měří 

intenzitu prošlého záření o specifické vlnové délce. Zásadní podmínkou pro měření koncentrace 

prvku metodou AAS je převedení atomů analyzovaného prvku do stavu Me0, tedy do stavu, kdy 

se v měřeném médiu (plamen, plyn) vyskytují převážně nenabité volné atomy analytu [171]. 

Metodou AES se měří kinetická energie uvolněných elektronů jako u metod ESCA (kap. 

4.2.5). Elektrony jsou však uvolňovány z excitovaného (ionizovaného) atomu složitějším 

mechanismem, tzv. Augerovým efektem. Emitované elektrony se nazývají Augerovy a jejich 

emise zahrnuje přechod mezi třemi energetickými hladinami. Výhodou této metody je, že 

svazkem elektronů lze zaostřit a atakovat jen malou část vzorku, avšak dochází k většímu 

namáhání vzorku. 

Chemické složení připravených vzorků bylo stanoveno pomocí technik AAS a AES. Při 

AAS technice byl použit spektrometr Spectr AA880 (Varian) a JY 24 s indukčně vázanou 

plazmou. Pro měření musely být vzorky upraveny – byly rozpuštěny v kyselině chlorovodíkové. 

Analýzy byly prováděny v Centru nanotechnologií VŠB-TU Ostrava a na VŠCHT v Praze. 
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4.2.4 Rentgenová difrakční analýza 

RTG je často využívaná technika pro charakterizaci katalyzátorů. Vlnové délky se měří 

v rozsahu Å, mají dostatečnou energii proniknout materiálem. Tato metoda je nedestruktivní a je 

vhodná k prozkoumání vnitřní struktury materiálu. Používá se k identifikaci objemové fáze a 

odhadu velikosti částic. Zdrojem RTG záření je antikatoda, která je ostřelována elektrony 

s vysokou energií. Více ohledně vyzařování elektronu je popsáno v práci [169]. RTG lze chápat 

jako elastické vyzařování fotonů bez ztráty energie. Primární i sekundární záření má RTG 

charakter. Základní podmínku RTG analýzy popisuje Braggova rovnice [169]: 

 sin2dn ; n = 1,2,3...,         (10) 

kde n je řád difrakce, λ je vlnová délka, d je mezirovinná vzdálenost a θ kontaktní úhel. 

Měření práškového vzorku je prováděno pomocí stacionárního zdroje RTG a 

pohyblivého detektoru, který skenuje intenzity difraktovaného záření jako funkci úhlu 2θ mezi 

vstupujícími a difraktovanými paprsky. Pomoci difrakčních záznamů mohou být identifikovány 

různé fáze v katalyzátoru. Šířka difrakčních píků poskytuje informaci o míře roviny odrazu. 

Difrakční linie dokonalých krystalů jsou velmi úzké. Vztah velikosti krystalu k šířce linie udává 

Scherrerova rovnice [169]: 




cos
K

L ,           (11) 

kde β je šířka píku a K je konstanta. Lineární rozměr L je průměrná šířka krystalitů. Šířka RTG 

linie poskytuje rychlý, ale ne spolehlivý odhad velikosti částic. Lepší určení poskytuje 

Fourierova transformace. 

V našem případě bylo pomocí rentgenové práškové difrakce stanovováno fázové složení 

vzorků. RTG difraktogramy byly měřeny na difraktometru Seifert RTG 3000P v Bragg-

Brentanově geometrii s použitím vlnové délky Co Kα záření grafitového monochromátoru λ = 

0,179 nm v úhlovém rozsahu 10 – 120° (2θ) s krokem měření 0,02°. DiffractPlus Topas, release 

2000 (Bruker AXS, Německo) byl použit pro upřesnění mřížkových parametrů a odhad 

koherentní délky (přibližně rovnající se velikosti krystalitu). Modely struktur byly odečítány 

z databáze anorganických krystalových struktur (ICSD), Retrieve 2,01 (FIZ Karlsruhe, 

Německo). Měření bylo prováděno na VŠCHT v Praze.  
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4.2.5 Rentgenová fotoelektronová spektroskopie 

Metoda XPS spolu s metodou UPS (ultrafialová fotoelektronová spektroskopie) patří 

mezi elektronové spektroskopie pro chemickou analýzu vzorku (ESCA). Metoda se zabývá 

studiem povrchů látek a velmi tenkých vrstev, poskytuje informace o složení povrchu, vazbách 

atomů k okolí, disperzi aktivní fáze na nosiči. Rovněž lze určit oxidační čísla kovu, či posoudit 

bazicitu oxidových iontů na základě velikosti chemického posunu spektra elektronů O 1s. 

Metoda je založena na fotoelektrickém efektu, měří se kinetická energie emitovaných 

elektronů Ek, z bilance energie se pak určí vazebná energie elektronů Eb, které byly z atomu 

emitovány [169]: 

Ea = Eb + Ek + Φ          (12) 

Vazebná energie charakterizuje druh atomu, ze kterého byl elektron emitován. Emitované 

elektrony mají malou energii a snadno se absorbují po interakci s hmotou, proto lze měřit jen 

energii elektronů, které pocházejí z povrchových vrstev atomů. Hodnota Ea představuje energii 

atakujícího záření, obvykle zdrojem tohoto záření bývá Mg Kα (1253,6 eV) a Al Kα 

(1486,3 eV). Stanovuje se intenzita fotoelektronů N(E) jako funkce jejich kinetické energie EK. 

Spektrum XPS je pak graficky znázorněno jako N(E) = f(Ek), častěji však jako N(E) = f (Eb). 

Fotoelektronové píky jsou označeny podle kvantového čísla hladiny, ze které elektron pochází. 

Elektron z orbitalu s hlavním kvantovým číslem n, orbitalu l a spinu s je označen jako nl1+s 

[169]. Více o této metodě se lze dočíst v práci [169]. Problémem metody je to, že je nutné 

pracovat za velmi nízkých tlaků (10-6 až 10-7 Pa), a proto ji nelze aplikovat „in-situ“ a navíc jsou 

informace o vzorku získány z poměrně velké plochy materiálu. 

Pomocí této metody byly zjišťovány vlastnosti povrchových vrstev katalyzátorů 

(limitující tloušťka – 5 nm). Měření byla prováděna na elektronovém spektrometru ESCA 310 

(Gammadata Scienta, Švédsko) s rotující anodou o vysoké energii, širokoúhlým skleněným 

krystalovým monochromátorem a hemisférickým analyzátorem elektronů, který byl provozován 

v režimu FAT (Fixed Analyzer Transmission). Experimenty byly prováděny za pomoci záření Al 

Kα, aby došlo k excitaci elektronů. Fotoemisní linie Au 4f7/2 Au standardu byla 0,65 eV. Vzorky 

byly naneseny ve formě tenké vrstvičky na podložku ze zlata. Spektra byla měřena při pokojové 

teplotě a vakuu 10-8 Pa. Měřítko energie spektrometru bylo kalibrováno Au 4f7/2 s vazebnou 

energií 84 eV. Měřeny byly tyto regiony fotoelektronů: O 1s, Co 2p, Co 2p3/2, Mn 2p, Mn 2p3/2, 

K 2p, K 2p3/2, O 1s, C 1s. Detailnější popis této metody je uveden v práci [172]. Analýzy 

fotoelektronovou spektroskopií byly provedeny na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV 

ČR v Praze. 
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4.2.6 Infračervená spektroskopie 

Infračervená spektroskopie dává možnost odhadnout přítomnost jednotlivých funkčních 

skupin v molekule sledované látky. Infračervenými spektry se sledují vibrační a rotační přechody 

v molekulách. Pokud je změna těchto vibračních či rotačních stavů spojena se změnou 

dipólových momentů, dochází k absorpci záření charakteristického pro danou vazbu v molekule. 

Největší význam při identifikaci sloučenin má oblast spektra v rozmezí vlnočtů 400 – 4000 cm-1. 

Navíc je tato metoda velmi populární pro studium adsorpce plynů na nosičových katalyzátorech 

a pro studium rozkladu katalytických prekurzorů, které jsou IČ aktivní během přípravy 

katalyzátorů. Je to technika, kterou je možno používat „in-situ“ a která je aplikovatelná pro 

reálné katalyzátory v přenosovém nebo difúzním odrazovém modu. Více o této metodě je možno 

se dočíst např. v [169]. 

Infračervená spektra byla měřena na infračerveném spektrometru s Fourierovou 

transformací FTIR 2000 PERKIN ELMER v rozsahu 4000 – 400 cm-1 s rozlišením 4 cm-1. Byla 

použita technika KBr tablet. 0,5 mg rozdrceného vzorku bylo smícháno s 200 mg KBr a z této 

homogenní směsi byla vylisována tableta, přičemž se vytvořila tzv. sklovitá modifikace KBr, 

u níž při průchodu infračerveného záření docházelo jen k malým ztrátám intenzity záření 

způsobené odrazem. Měření byla prováděna v Centru nanotechnologií na VŠB-TU Ostrava. 

4.2.7 Skenovací elektronová mikroskopie 

Obecně je elektronová mikroskopie spíše přímá technika k určení velikosti a tvaru částic. 

Může rovněž poskytnout informace o složení částic, např. detekováním RTG paprsků, které jsou 

produkovány vzájemným působením elektronů. Elektrony mají charakteristickou vlnovou délku 

v rozsahu 0,1 – 1 nm. Na obrázku 4 je znázorněno vzájemné působení primárního paprsku se 

vzorkem. 

Skenovací elektronová mikroskopie je prováděna rastrováním úzkého elektronového 

paprsku po povrchu a k vytvoření obrazu se používá zpětně rozptýlených a sekundárních 

elektronů spolu s emitovaným RTG zářením. Emitované RTG paprsky jsou charakteristické pro 

část plochy vzorku a dovolují určit chemické složení dané části vzorku. Technika je nazývána 

jako analýza elektronové mikrosondy, která se používá právě za účelem zjištění chemického 

složení pomocí vyprodukovaného záření, navazující na běžný způsob detekce RTG energetické 

disperzní analýzy (EDAX nebo EDX). 
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Obr. 4: Vzájemné působení paprsku primárních elektronů se vzorkem za vzniku mnoha 

detekovaných signálů [169] 

Ke zjištění morfologie katalyzátorů v rámci této práce a ke zjištění homogenity jejich 

povrchu byla použita právě skenovací elektronová mikroskopie. Jelikož byly pro měření použity 

mikroskopy vybavené energicky disperzním mikroanalyzátorem (EDX), byla umožněna i 

analýza prvků, a proto bylo kromě morfologie určeno i chemické složení povrchu vzorků 

(z vrstvy řádově desítky nm). Měření bylo prováděno na elektronovém mikroskopu Hitachi S-

4700 (20 keV) na Jagellonské univerzitě v Krakově, kde byly měřené vzorky pokryty uhlíkem. 

Skenovací elektronovou mikroskopii zajistilo i pracoviště Centra nanotechnologií VŠB-TU 

Ostrava využívající mikroskop XL 30 (25 keV) firmy Philips. V tomto případě byly vzorky 

naprášeny Au s Pd v proudu argonu. 

4.2.8 Hmotnostní spektrometrie 

Jedná se o fyzikálně-chemickou metodu, která využívá separace urychlených 

ionizovaných částic (iontů) ve vakuu, a to podle poměru m/z (hmotnost/náboj fragmentu) při 

jejich průchodu magnetickými a elektrickými poli. Ionty jsou z iontového zdroje transponovány 



4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 4.2 Charakterizace katalyzátorů 

 49  

danými poli k hmotnostnímu analyzátoru – nejčastěji kvadrupólový analyzátor, který je tvořen 4 

paralelními kovovými tyčemi (elektrodami) a působí jako selektivní filtr m/z. Posledním prvkem 

hmotnostního spektrometru je detektor, který se skládá ze 2 kovových desek, které 

zaznamenávají průchody iontů. Nejčastěji jsou využívány detektory elektrické. Elektronový 

násobič pracuje na principu sekundární emise elektronů za neustáleného zesilování primárního 

signálu (Obr. 5) [173]. 

 

Obr. 5: Schematický nákres funkce elektronového násobiče [173] 

Hmotnostní spektroskopie je běžně používána technika v analytických laboratořích, která 

má kvantitativní i kvalitativní využití. Patří mezi ně identifikace neznámých látek, určování 

izotopového složení prvků v molekule, stanovení struktury sloučeniny a určení kvantitativního 

množství směsi. Tato metoda byla využita v mém případě pro měření teplotně programované 

redukce, a to na přístroji Omnistar 300 (Pfeiffer Vakuum). Bylo sledováno množství 

spotřebovávaného vodíku (m/z = 2). Měření bylo prováděno na Ústavu chemických procesů AV 

ČR v Praze. Na tomto pracovišti byla hmotnostní spektrometrie použita i pro experimenty 

teplotně programované desorpce NH3 a CO2, sledovanými signály pro tyto látky byly hmoty m/z 

= 16 a 44. TPD-O2, TPD-N2O a TPD-NO byla prováděna v naší laboratoři na pracovišti VŠB-

TUO. Pomocí hmotnostního spektrometru RGA 200 (Stanford Research System, Prevac) byly 

snímány signály desorbujících se složek, a to na hmotě m/z = 30 (NO), 32 (O2) a 44 (N2O). 

Hmotnostní spektrometrie byla navíc použita při některých měřeních katalytické aktivity 

rozkladu N2O. Sledovány byly koncentrace vstupujících a vystupujících složek, které jsou 

typické pro danou reakci (m/z = 28-N2, 32-O2 a 44-N2O). 
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4.2.9 Teplotně programovaná redukce 

Jde o účinnou techniku, používající se k charakterizaci tuhých katalyzátorů (kovových 

oxidů), které obsahují na svém povrchu redukovatelné kationty. Sleduje se spotřeba redukčního 

činidla při lineárním zvyšování teploty. Metoda je kvantitativní a získané informace jsou 

kinetické podstaty, a proto je lze přímo korelovat s katalytickým chováním. Na druhou stranu se 

ale jedná o metodu, která neposkytuje zcela jasné údaje o struktuře oproti spektroskopickým 

metodám. Příklady použití TPR techniky na nejrůznějších katalyzátorech jsou detailně popsány 

v literatuře [169]. Redukci oxidů kovů vodíkem lze popsat rovnici [169]: 

MO (s) + H2 (g) →M (s) + H2O (g)        (13) 

Redukovatelnost vzorků v této práci byla stanovena na základě teplotně programované 

redukce vodíkem. 0,025 g katalyzátoru bylo redukováno pomocí směsi vodíku a dusíku 

(10 mol.% H2) při průtoku 15 ml min-1 a při lineárním vzrůstu teploty 20 °C min-1 od 25 °C do 

900 °C. Vznikající voda při redukci byla vymrazována při –78 °C a změna koncentrace H2 byla 

detekována pomoci katarometru nebo hmotnostního spektrometru Omnistar 300 (Pfeiffer 

Vakuum). Redukce zrnitého CuO (0,16 – 0,315 mm) byla opakovaně prováděna k vyhodnocení 

absolutního množství vodíku spotřebovaného při redukci. Množství redukovatelných složek bylo 

stanoveno z ploch píků. 

TPR analýzy a jejich vyhodnocení bylo prováděno na Ústavu chemických procesů AV 

ČR v Praze. 

4.2.10 Teplotně programovaná desorpce 

Princip teplotně programované desorpce byl popsán v kap. 3.5. V tabulce 2 jsou uvedeny 

adsorbáty a jejich použití v této práci.  

Tab.2:  Adsorbáty a jejich použití při teplotně programované desorpci 

Adsorbát Použití adsorbátu 
CO2 Množství a síla zásaditých center 
NH3 Množství a síla kyselých center 
NO Množství adsorbovaného NO a síla vazby NO s povrchem katalyzátoru 
O2 Množství adsorbovaného O2 a síla vazby O2 s povrchem katalyzátoru 

NO2 
Množství adsorbovaného O2, který vznikl z disociované molekuly N2O a síla 

vazby O2 s povrchem katalyzátoru 

Testy TPD-O2 a TPD-N2O byly prováděny z toho důvodu, aby byla vysvětlena otázka 

inhibice katalytického rozkladu N2O kyslíkem a rovněž aby byla objasněna adsorpce tohoto 



4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 4.2 Charakterizace katalyzátorů 

 51  

plynu na povrchu katalyzátoru, což může mít spojitost s katalytickou aktivitou. Experimenty by 

měly sloužit k posouzení síly vazby O2 k povrchu katalyzátoru. TPD-NO byla studována z toho 

důvodu, aby byla vysvětlena schopnost katalyzátorů na sebe vázat NO, což může objasnit 

chování katalyzátorů v přítomnosti inhibujících plynů, mezi které NO bezprostředně patří.  

Acidobazické vlastnosti katalyzátorů byly měřeny pomocí teplotně programované 

desorpce (TPD) NH3 a CO2. Měření bylo prováděno s 0,05 g vzorku v teplotním rozmezí 25 – 

500 °C. He sloužilo jako nosný plyn a CO2 a NH3 jako plyny adsorbující. Před každým měřením 

byl vzorek kalcinován při teplotě 500 °C, poté ochlazen a na vzorek bylo nadávkováno 10 dávek 

NH3 nebo CO2. Poté byl vzorek pročištěn po dobu 1 h a byla zahájena samotná desorpce. 

Rychlost ohřevu při těchto měřeních byla 20 °C min-1. Složení plynné směsi během TPD bylo 

zaznamenáváno pomoci katarometru nebo pomocí hmotnostního spektrometru Omnistar 300 

(Pfeiffer Vakuum) – detekovány byly hmoty m/z = 16 (NH3), 18 (H2O) a 44 (CO2). Spektrometr 

byl kalibrovaný dávkováním určitého množství CO2 a NH3 v nosném plynu při každém 

experimentu. TPD-CO2 a TPD-NH3 analýzy byly prováděny na Ústavu chemických procesů AV 

ČR v Praze. Množství desorbovaných plynů (CO2, NH3) bylo vyhodnoceno z ploch píků 

v programu OriginPro 8. 

Na VŠB-TUO byla proměřována TPD-O2 a TPD-N2O. Tyto experimenty byly prováděny 

s množstvím katalyzátoru 0,1 g. Měření bylo prováděno v trubkovém nerezovém reaktoru 

o vnitřním průměru 5 mm. Katalyzátory byly aktivovány v proudu He při 450 °C po dobu jedné 

hodiny (50 ml/min) a poté ochlazeny na teplotu 40 °C v případě adsorpce kyslíku popř. na 

400 °C v případě adsorpce N2O. Směs 5 mol.% O2/He (adsorpční plyn) byla při průtoku 

30 ml/min a teplotě 40 °C uvedena do styku se vzorkem po dobu jedné hodiny. Po této době byl 

proud kyslíku nahrazen proudem helia a systém byl vyčištěn (30 ml/min, 1h). Tato doba byla 

dostatečná, neboť nebyly pozorovány žádné změny signálu. Katalyzátor byl zahříván konstantní 

rychlostí 20 °C/min na teplotu 450 °C, He o průtoku 30 ml/min sloužilo jako nosný plyn. 

V případě adsorpce N2O byla použita směs 1 mol.% N2O/He (30 ml/min, 1h). Katalyzátor byl 

poté ochlazen za dobu 10 h na teplotu 40 °C ve stejném proudu plynu a následně byl systém 

vyčištěn heliem. Teplotně programovaná desorpce byla provedena při konstantní rychlosti 

ohřevu 20 °C/min při průtoku 30 ml/min He. Přehledné shrnutí těchto podmínek je uvedeno 

v tabulce 3. Signál desorbovaného kyslíku a oxidu dusného (m/z = 32 a 44) byl zaznamenáván 

pomocí kvadrupólového hmotnostního spektrometru RGA 200 (Stanford Research System, 

Prevac). V průběhu analýzy byl ionizátor nastaven na tyto hodnoty – energie elektronů 70 eV, 

zaměřovací napětí 90 V a žhavící vlákno – emise elektronů 1 mA. Rychlost snímání hmot byla 

220 ms. 
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Měření teplotně programované desorpce bylo na některých vzorcích opakováno až 

pětkrát, aby byla zjištěna reprodukovatelnost měření. Před každým experimentem však musely 

být katalyzátory aktivovány v proudu helia při 450 °C. 

Při stejném experimentálním uspořádání jako TPD-O2 a TPD-N2O byla v laboratoři na 

VŠB-TUO prováděna i TPD-NO. Katalyzátory byly aktivovány v proudu He při 450 °C po dobu 

jedné hodiny (50 ml/min) a poté ochlazeny na teplotu 40 °C. Směs 0,2 mol.% NO/He (adsorpční 

plyn) byla při průtoku 30 ml/min a teplotě 40 °C uvedena do systému po dobu jedné hodiny. Po 

této době byl proud NO/He nahrazen proudem helia a systém byl vyčištěn (30 ml/min, 1h). 

Katalyzátor byl ohříván konstantní rychlostí 20 °C/min na teplotu 450 °C v proudu He o průtoku 

30 ml/min. Experiment je rovněž popsán v tab. 3. Pomocí kvadrupólového hmotnostního 

spektrometru RGA 200 (Stanford Research System, Prevac) byl snímán signál na hmotě m/z = 

30 (NO). Stejně jako TPD-O2 a TPD-N2O bylo i TPD-NO naměřeno na našem pracovišti. 

Jednalo se o první TPD testy v naší laboratoři, které byly řešeny v rámci této disertační práce. 

Tab. 3: Podmínky TPD-O2, TPD-N2O a TPD-NO 

Experiment TPD-O2 TPD-N2O TPD-NO 
Označení experimentu TPD-O2 TPD-N2O TPD-NO 

Princip 
Desorpce O2 po 

adsorpci O2 
Desorpce O2 a N2O 

po adsorpci N2O 
Desorpce NO po 

adsorpci NO 

Úprava vzorku před 
adsorpcí 

450 °C/1 h 
He 

50 ml min-1 
ochlazení na 40 °C 

450 °C/1 h 
He 

50 ml min-1 
ochlazení na 

400 °C 

450 °C/1 h 
He 

50 ml min-1 
ochlazení na 

400 °C 

Adsorpce 
40 °C/1 h 

5 mol.% O2/He 
30 ml min-1 

400 °C/1 h 
1 mol.% N2O/He 

30 ml min-1 

40 °C/1 h 
0,2 mol.% NO/He 

30 ml min-1 

Úprava vzorku před 
desorpcí 

40 °C/1 h 
He 

30 ml min-1 

ochlazení na 40°C 
za 10 h 

1 mol.% N2O/He 
30 ml min-1 

40 °C/1 h 
He 

30 ml min-1 40 °C/1 h 
He 

30 ml min-1 

Desorpce 
20 °C min-1 

He 
30 ml min-1 

20 °C min-1 
He 

30 ml min-1 

20 °C min-1 
He 

30 ml min-1 
Záznam signálu na hmotě 

m/z 
32 32, 44 30 
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TPD-O2 byla testována i na čerstvých, nijak neupravených vzorcích. V práci bude 

označována jako TPD-O2 v He. Toto měření mělo sloužit k získání informací o mobilitě kyslíku 

v katalyzátorech, zvláště v podpovrchových vrstvách. Experimenty byly prováděny v naší 

laboratoři na VŠB-TUO, ale rovněž na Ústavu chemických procesů v Praze. Podmínky 

jednotlivých experimentů se lišily a detailně jsou shrnuty v tabulce 4. V případě desorpce O2, 

N2O a NO byly v programu OriginPro 8 vyhodnoceny pouze plochy píků. 

Tab. 4: Podmínky teplotně programované desorpce kyslíku z neupravených vzorků (TPD-

O2 v He)  

Pracoviště VŠB-TUO ÚCHP Praha 

Experimentální aparatura 
Stejná jako pro TPD-O2, 

TPD-N2O a TPD-NO 
Stejná jako pro TPD-CO2 

a TPD-NH3 
Navážka katalyzátoru 0,1 g 0,05 g 

Podmínky desorpce O2 
10 °C min-1 do 450 °C 

He 
50 ml min-1 

20 °C min-1 do 1000 °C 
He 

50 ml min-1 
Přístroj pro detekci 

hmoty m/z = 32 
Hmotnostní spektrometr RGA 200 

(Stanford Research System, Prevac) 
Hmotnostní spektrometr Omnistar 

300 (Pfeiffer Vakuum) 
 

4.2.11 Dynamická kondenzační metoda Kelvina 

Pomocí této metody je stanovován rozdíl kontaktního potenciálu (VCPD). Dochází 

k přecházení elektronů z kovu o menší výstupní práci Φ do kovu s větší výstupní prací Φ, tzn., 

že kov s nižší hodnotou Φ se nabíjí kladně a kov s vyšší hodnotou Φ se nabíjí záporně. Rozdíl 

jejich potenciálů se pak nazývá rozdíl kontaktních potenciálů, neboli kontaktní napětí, které 

závisí na materiálu prvního a posledního kovu v řadě a nezávisí na složení vnitřních kovů řady. 

Rozdíl kontaktního potenciálu (VCPD) byl měřen pomocí KP6500 sondy (MsAllister 

Technical Services). Referenční elektrodou byla nerezová destička s průměrem 3 mm (Φref = 

4,1 eV). Během měření byl gradient dvojité amplitudy v závislosti na vnějším potenciálu 

nastaven na hodnotu 0,2, zatímco frekvence kmitání a amplituda byly nastaveny na 120 Hz a 

40 a.u. Hodnota VCPD signálu byla získána použitím vnějšího potenciálu, každá hodnota byla 

získána průměrem 20 nezávislých měření. Konečná hodnota VCPD signálu byla pak průměrem 60 

nezávislých bodů. Vzorky pro měření byly lisovány do tablet o průměru 10 mm pod tlakem 

8 MPa a zahřívány pod vakuem 10-7 mbar až do teploty 400 °C a žíhány po dobu 15 min, aby 

došlo k dekontaminaci a sjednocení povrchu. Měření rozdílu kontaktního potenciálu bylo 

provedeno při teplotě 150 °C. Hodnoty VCPD byly převedeny na výstupní práci použitím 

jednoduchého vztahu (14). Experimenty byly prováděny na Katedře chemie Jagellonské 

univerzity v Krakově. 

VCPD = Φref + Φvzorku          (14) 
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4.3. Experimentální uspořádání 

Pro studium katalytické aktivity modifikovaných Co-Mn-Al směsných oxidů pro rozklad 

N2O byla použita stávající aparatura, která byla dle potřeby upravována. Podmínky měření 

(celkový průtok plynu, průměr reaktoru, velikost zrn a výška vrstvy katalyzátoru) byly zvoleny 

tak, aby byl vyloučen vliv makrokinetických jevů a měření probíhala v kinetické oblasti [174]. 

Experimentální aparatura se skládá ze samostatného nerezového trubkového průtočného 

reaktoru o vnitřním průměru 5 mm s integrální vrstvou katalyzátoru. Katalyzátor je umísťován 

mezi inertní materiál – sklo, aby došlo k vyrovnání toku reakční směsi a nedocházelo ke vzniku 

mrtvých prostorů. Reaktor je řešen takovým způsobem, aby počáteční reakční směs byla 

důkladně a rovnoměrně prohřívána. Toho je docíleno tím, že vně vlastního reaktoru je 

předehřívač reakční směsi ve tvaru spirálového vinutí. Reaktor je uložen v kelímkové peci. Pec 

je ovládána programovatelným regulátorem teploty. 

Zdrojem plynů (N2O, NO, NO2, O2 a He) jsou tlakové lahve. V případě kyslíku a helia 

jde o čisté plyny, v ostatních případech se jedná o kalibrační směsi, a to daného plynu v heliu. 

Zvlhčování plynů je zajišťováno buď zvlhčovačem Perma Pure MHTM využívající membránu 

Nafion® (popsáno v [8]) nebo pomoci skleněného sytiče, který pracuje na principu proudění 

plynu kapalinou.  

Součástí aparatury jsou také elektronické regulátory hmotových průtoků plynů, pomocí 

kterých je dosahováno potřebného průtoku a složení reakční směsi, rotametry se škrtícími ventily 

ke kontrole a případné regulaci průtoku, ventily – trojcestné, čtyřcestné, šesticestný, uzavírací. 

Propojení mezi jednotlivými částmi je provedeno pomocí kapilár. Aby nedocházelo v kapilárách 

ke kondenzaci vodní páry, jsou trasy, kterými protéká plyn s obsahem vodní páry, vyhřívány 

topnými pásy na teplotu v rozmezí 50 až 60 °C a obaleny izolací MIRELON. Zapojení 

plynových cest umožňuje analýzu plynu na vstupu a výstupu z reaktoru. Vše je podchyceno ve 

schématech (Příloha 1). 

K analýze N2O, O2 a N2 byl v dřívějším uspořádání aparatury použit plynový 

chromatograf Agilent Technologies 6890 N s teplotně vodivostním detektorem (Příloha 1a). Ke 

kalibraci tohoto přístroje byl použit certifikovaný kalibrační plyn o koncentraci 1000 ppm N2O 

v He, kalibrace byla prováděna před každým měřením. U kyslíku a dusíku byl stanoven pouze 

poměr těchto složek z poměru ploch příslušných píků v chromatografickém záznamu. Pro 

rozdělení N2O, N2 a O2 byl použit ventilový systém přepínání kolon PORAPLOT Q 30 m × 0,53 

mm × 40 µm a MOLSIEVE 5A 30 m × 0,53 mm × 25 µm. Nástřik do GC byl prováděn 

plynovou smyčkou o objemu 250 µl. Analýzy probíhaly při konstantní teplotě 40 °C, teplota 
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detektoru byla 200 °C. Jako nosný plyn bylo použito helium. Průtok analyzovaného plynu 

kolonou byl 3,5 ml.min-1. K vyhodnocení dat byl použit software HP Chemstation. Koncentrace 

všech složek byly vypočteny jako průměr minimálně tří analýz v ustáleném stavu. Ke stanovení 

koncentrace NO a NO2 sloužil infračervený analyzátor ULTRAMAT (Siemens) s katalytickým 

konvertorem NO2/NO. Data z infračerveného analyzátoru byla zpracována za pomocí programu 

SipromGa. Sušení plynu v případě zapojení plynového chromatografu do aparatury bylo 

zajištěno pomocí granulovaného CaCl2 zapojeného do trasy experimentální aparatury před 

plynový chromatograf. 

V současném uspořádání experimentální aparatury je pro analýzu složek vstupní a 

výstupní směsi plynů zařazen kvadrupólový hmotnostní spektrometr RGA 200 (Stanford 

Research System, Prevac) (Příloha 1b). Kromě N2O, O2 a N2 dovoluje analyzovat i jiné plyny, 

v mém případě byl používán ještě pro analýzu NO a NO2. K vyhodnocování dat 

z kvadrupólového hmotnostního spektrometru byl použit software UMS-TDS. Množství vodní 

páry ve vstupní směsi je měřeno pomocí sondy TSF 0100 E a ručního digitálního měřiče teploty, 

vlhkosti a rosného bodu GMH 3330 (GREISINGER electronic GmbH). Sušení plynu je zajištěno 

pomocí elektrického kompresorového chladiče řady EC verze EMC (M&C TechGroup GmbH) 

na 5 °C. 

Pro dynamické experimenty (sledování skokové změny signálu v závislosti na změně 

složení reakčního plynu) byl do aparatury před reaktor zařazen čtyřcestný ventil (Obr. 6), který 

umožňoval dávkování buď proplachového plynu (He) nebo namíchané reakční směsi (Příloha 

1c). 

 

Obr. 6: Schéma čtyřcestného ventilu umístěného před vstupem do reaktoru 
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4.4. Studium aktivity katalyzátorů 

Aktivitu katalyzátoru chápeme jako schopnost katalyzátoru urychlovat určitou reakci. 

Počet reakčních cyklů, které se za jednotku času odehrají na daném katalyzátoru lze považovat 

za přímou míru aktivity. Pro tuhé katalyzátory to je aktivní místo na povrchu. Aktivita se 

vztahuje na jednotku hmotnosti katalyzátoru, neboť koncentraci aktivních míst lze zjistit obtížně. 

Mírou aktivity katalyzátoru byla zvolena dosažená konverze N2O (XA), vypočtená podle 

vztahu (15), 

0

0

A

AA
A c

cc
X


           (15) 

kde cA0 je koncentrace N2O na vstupu do reaktoru a cA je koncentrace N2O na výstupu z reaktoru. 

Při použití tohoto vztahu pro výpočet konverze N2O se nepředpokládají změny objemového a 

molárního průtoku plynu reaktorem. Tato podmínka byla vzhledem k nízké koncentraci N2O 

dodržena. 

4.4.1 Aktivita v inertní atmosféře 

Průběh reakce rozkladu oxidu dusného byl sledován při teplotě v rozmezí 300 – 450 °C, 

prostorová rychlost byla 60 l g-1 h-1 a vstupní koncentrace byla 0,1 mol.% N2O v He. 

Před prvním měřením byl každý vzorek aktivován. Nejprve byl proveden ohřev v heliu 

na aktivační teplotu 450 °C při rychlosti ohřevu 10 °C/min. Při dosažení této teploty byl 

katalyzátor aktivován po dobu 1h v proudu He a až poté byla do systému dávkována reakční 

směs 0,1 mol.% N2O v He. U většiny měřených vzorků byl před samotným měřením katalytické 

aktivity zaznamenáván začátek reakce rozkladu a průběh ustalování v inertní atmosféře helia při 

450 °C [8]. Po 9 h začalo vlastní měření, při kterém byla sledována výstupní koncentrace N2O, a 

to 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 několika hodnot výstupních 

koncentrací v ustáleném stavu. Rovněž byla měřena vstupní koncentrace oxidu dusného. 

Pomocí dynamických měření, a to sledováním skokové změny signálu v závislosti na 

změně vstupní koncentrace N2O, byl pozorován průběh počátku reakce rozkladu oxidu dusného. 

Tyto experimenty byly prováděny po aktivaci v proudu He, jak bylo popsáno výše. Díky aktivaci 

mohly být tyto experimenty prováděny vícekrát. Vstupní koncentrace plynu byla 0,2 mol.% N2O 

v He a prostorová rychlost 60 g h-1 l-1. Teplota experimentu byla volena tak, aby bylo dosaženo 

u všech měřených katalyzátorů přibližně stejných konverzí rozkladu N2O, a to do 15%. Stejné 
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podmínky byly nastaveny pro měření odezvy na skokovou změnu signálu po odstranění oxidu 

dusného z proudu plynu, nebo-li sledování ustálení koncentrace jednotlivých složek (N2 a O2) po 

zastavení reakce rozkladu N2O.  

4.4.2 Aktivita v přítomnosti inhibujících složek 

Pro měření katalytické aktivity v přítomnosti inhibujících složek byly vybrány pouze 

některé vzorky z řady připravených katalyzátorů, a to ty, které patřily mezi nejaktivnější při 

rozkladu oxidu dusného v inertní atmosféře. 

Katalyzátory byly vystaveny vlivu kyslíku, vodní páry, oxidu dusnatého a oxidu 

dusičitého. Tyto látky byly vybrány z toho důvodu, neboť se běžně vyskytují v odpadních 

plynech spolu s N2O a mohou značně ovlivňovat rozklad N2O. Běžné koncentrace v odpadním 

plynu z výroby kyseliny dusičné jsou: 2 až 4 mol.% O2, 2 až 3 mol.% H2O, 0,015 až 0,15 mol.% 

NO a 0,015 až 0,15 mol.% NO2 [17]. Proto byly v mém případě pro experimenty zvoleny tyto 

koncentrace: 4 – 5 mol.% O2, 2 – 4 mol.% H2O, 0,02 – 0,17 mol.% NO a 0,17 mol.% NO2. 

Měření aktivity bylo prováděno při teplotě 450 °C, prostorové rychlosti 20 l g-1 h-1 a 

složení plynu 0,1 mol.% N2O spolu s různými kombinacemi inhibujících složek s výše 

uvedenými koncentracemi. 

Jak už bylo zmíněno, množství vodní páry ve směsi bylo zajišťováno buď zvlhčovačem 

využívající membránu Nafion® nebo pomoci skleněného sytiče, který pracuje na principu 

proudění plynu kapalinou. V případě použití zvlhčovače Perma Pure MHTM docházelo 

k problémům týkajících se dosažení potřebné koncentrace vodní páry. Proto byly provedeny 

nejrůznější úpravy doporučené výrobcem – izolace a zahřívání zvlhčovače, ale docházelo 

k velkému kolísání dosažené vlhkosti a zavzdušňování Nafionu. Podrobnější vysvětlení těchto 

problémů je popsáno v práci [8]. Z tohoto důvodu byl do aparatury zařazen skleněný sytič, který 

je zařazen před vstupy jednotlivých plynů (N2O, NO, NO2, O2), aby nedocházelo ke vzniku 

kyseliny dusičné. 

4.4.3 Vliv textury a tvaru katalyzátoru na katalytickou aktivitu 

Pro studium katalytického rozkladu N2O byla použita i řada lisovaných 

nemodifikovaných směsných oxidů Co4MnAl. Tyto katalyzátory vznikly lisováním 

připraveného Co-Mn-Al směsného oxidu pod různým tlakem (0 až 10 MPa). Vylisované tablety 

byly rozdrceny a vhodná frakce zrn pro katalytické experimenty byla získána sítováním. 

Cílem bylo zjistit, zda má porézní struktura vliv na rychlost katalytického rozkladu N2O, 

tzn., zda dochází ke zpomalení reakce vlivem vnitřní difúze. Vliv vnitřní difúze byl odhadován 



4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 4.4 Studium aktivity katalyzátorů 

 58  

jak výpočtem, tak experimentálně. Pro experimentální měření byla použita frakce zrn 

o rozměrech 0,16 – 0,315 mm, u které byl vyloučen vliv vnitřní difúze, a byly připraveny 

běžným způsobem, tj. drcením a sítováním již kalcinovaných extrudátů připravených 

z hydrotalcitových prekurzorů [15].  

Dalším cílem této podkapitoly bylo určit vliv vnitřního přenosu hmoty v katalyzátorech 

o větších rozměrech, které mohou být použity v průmyslových katalytických reaktorech. 
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5. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 

5.1. Charakterizace katalyzátorů 

V této kapitole jsou popsány fyzikálně-chemické vlastnosti jednotlivých skupin 

připravených Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorů. Nejprve je diskutováno chemické 

složení (AAS, AES) a porézní struktura katalyzátorů (fyzikální sorpce dusíku). Další podkapitoly 

se zabývají studiem morfologie (SEM-EDX), fázového složení (RTG) a redukovatelnosti 

katalyzátorů na základě výsledků TPR. Vzhledem k tomu, že je v předložené práci věnována 

podstatná část TPD, je diskutována v samostatné kapitole. Navíc je na základě získaných 

výsledků TPD hledána spojitost mezi aktivitou katalyzátorů a vlastnostmi katalyzátorů 

vyplývajících právě z TPD experimentů. Z toho důvodu je kapitola zařazena až po výsledcích 

popisujících aktivitu všech typů katalyzátorů testovaných pro rozklad N2O. 

5.1.1 Chemické složení a analýza porézní struktury nemodifikovaných katalyzátorů 

Výsledky chemického složení a analýzy porézní struktury nemodifikovaných Co-Mn-Al 

směsných oxidických katalyzátorů jsou shrnuty v tabulce 5. Z výsledků je patrné, že složení 

všech 3 katalyzátorů je přibližně stejné. Molární poměr Co:Mn:Al byl ve všech třech případech 

katalyzátorů stejný, a to 4:1,2-1,4:1,6, což je téměř ve shodě s očekávaným poměrem 4:1:1. 

Nejvíce rozdílné hodnoty jsou v případě hliníku. 

Pokud porovnám obsah sodíku v jednotlivých Co-Mn-Al směsných oxidech, má 

katalyzátor Co4MnAl-1 nejnižší množství tohoto prvku. V kapitole 4.1.1 bylo popsáno, že se 

příprava Co-Mn-Al směsného oxidického katalyzátoru provádí srážením příslušných dusičnanů a 

Na2CO3/NaOH. Takto vzniklý produkt je vždy nutno dostatečně promýt. Z tohoto důvodu – 

nedokonalého nebo vždy ne zcela stejného promytí filtračního koláče – je tedy možné, že se 

sodík v připravených katalyzátorech může vyskytovat v různých množstvích. Tím může být 

vysvětleno, proč se hodnoty obsahu sodíku liší, jedná se totiž o 3 katalyzátory, které sice byly 

připraveny za stejných podmínek, ale roli zde mohla hrát řada faktorů, do nichž je třeba počítat i 

lidský faktor, dále může jít o chybu analýzy chemického složení, neboť se jedná o množství do 

1 hm.% Na. 

Specifický povrch připravených Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorů byl ve 

všech třech případech stejný a pohyboval se v rozmezí od 92 do 98 m2g-1 (Tab. 5). Zjištěný 

objem mezopórů byl vyšší v případě katalyzátoru Co4MnAl-1. Tento katalyzátor měl oproti 

dvěma zbývajícím také podstatně vyšší hodnotu hydraulického průměru pórů (4V/SBET).  
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Tab. 5: Chemické složení a porézní struktura nemodifikovaných katalyzátorů 

Vzorek 
Co 

(hm.%) 
Mn 

(hm.%) 
Al 

(hm.%)
Na 

(hm.%) 
SBET 

(m2g-1)
Vmeso 

(cm3g-1) 
4V/SBET 

(nm) 

Molární 
poměr 

Co:Mn:Al
Co4MnAl-1 49,6 13,3 8,91 0,160 93 0,48 18,8 4:1,2:1,6 
Co4MnAl-2 49,3 16,0 8,95 0,425 98 0,34 13,7 4:1,4:1,6 
Co4MnAl-3 48,4 14,5 8,67 0,287 92 0,31 13,6 4:1,3:1,6 
 

5.1.2 Chemické složení a analýza porézní struktury modifikovaných katalyzátorů 

V tabulce 6 jsou shrnuty výsledky analýzy chemického složení a porézní struktury 

jednotlivých skupin modifikovaných katalyzátorů – zvlášť pro vzorky impregnované a zvlášť 

pro katalyzátory, které byly připraveny srážecí metodou. 

Co se týče impregnovaných katalyzátorů, je patrné, že zjištěný molární poměr Co:Mn:Al 

byl roven 4:1:1 a byl stanoven pouze pro vzorky s různým množstvím Rb a katalyzátory se 

stejným molárním množstvím alkalického kovu, které byly připraveny z dusičnanových solí 

(Tab. 6) Pokud však porovnám chemické složení Co, Mn a Al v těchto vzorcích 

s nemodifikovanými Co-Mn-Al směsnými oxidy (Co4MnAl-2 a Co4MnAl-3), které byly 

základem pro impregnované katalyzátory (Tab. 5), lze pozorovat značné rozdíly, i když by 

u impregnovaných katalyzátorů mělo být množství těchto třech prvků shodné s množstvím, které 

obsahuje odpovídající Co-Mn-Al směsný oxid, z kterého byly tyto katalyzátory připraveny. 

V případě série impregnovaných katalyzátorů se stejným molárním množstvím alkalických kovů 

připravených z dusičnanových solí bylo pozorováno nižší množství Mn (relativní chyba 31 až 

35%) a Al (relativní chyba 39 až 43%) ve srovnání se základním katalyzátorem Co4MnAl-2. 

U série s různým množstvím Rb bylo ve srovnání s Co4MnAl-3 pozorováno nižší množství Co, 

Mn i Al. Největší rozdíly v chemickém složení byly pozorovány v případě hliníku. Relativní 

chyba pro obsah Al oproti hodnotě pro příslušný nemodifikovaný Co-Mn-Al směsný oxid činila 

47 až 57 %. Pro obsah Mn činila tato chyba 29 až 34 % a pro obsah Co 3 až 17 %. Tyto rozdíly 

jsou zřejmě způsobeny provedením chemických analýz na různých pracovištích. 

Zbytkové množství sodíku není pro všechny nanášené vzorky stejné, což se dalo 

předpokládat, neboť při jejich přípravě, tzn. impregnaci již kalcinovaného Co-Mn-Al 

hydrotalcitu, nebyl použit vždy stejný základ. Je však patrné, že vzorky, u kterých byl pro 

impregnaci použit Co4MnAl-1 (série s různým množstvím Li, Na a K), měly stejný obsah Na 

promotoru, a to 0,11 hm.% (Tab. 6). Množství sodíku se však od základního Co-Mn-Al-1 

směsného oxidu, který obsahoval 0,16 hm.% Na (Tab. 5), lišilo o 31 %. Impregnované 
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katalyzátory se stejným molárním množstvím alkalických kovů připravené z dusičnanových solí, 

jejichž základem byl Co4MnAl-2 (0,4 hm% Na – Tab. 5), měly obsah zbytkového sodíku 

podstatně vyšší, a to 1,17 až 1,35 hm.% (Tab. 6). Proč v tomto případě nebyly koncentrace Na 

blízké obsahu sodíku v Co4MnAl-2 lze těžko zjistit, důvodem může být snad použití jiné 

analytické metody, v případě určení množství Na u Co4MnAl-1 se jednalo o techniku AAS, 

kdežto u modifikovaných vzorků byla použita ke zjištění množství sodíku metoda AES.  S větší 

pravděpodobností se však jedná o velkou chybu měření nebo o kontaminaci sodíkem při přípravě 

těchto impregnovaných vzorků (z vody použité při rozpouštění solí). 

Měrný povrch impregnovaných vzorků se pohyboval v rozmezí 60 až 103 m2g-1, nižší 

hodnoty specifických povrchů byly pozorovány u katalyzátorů modifikovaných Cs a v případě 

katalyzátoru s vyšším obsahem Ce, tzn. 3,0% Ce*. S hodnotami specifických povrchů souvisely 

hodnoty objemů mezopórů a hydraulického průměru pórů (4V/SBET). Čím nižší byla hodnota 

SBET, tím nižší byl objem mezopórů. Nejvyšší hodnoty hydraulického průměru pórů 4V/SBET 

bylo dosaženo právě u vzorku 3,0% Ce*. 

U srážených katalyzátorů byl molární poměr Co:Mn:Al určen pouze u série katalyzátorů 

s obsahem draslíku připravených v 2. sérii (Tab. 6). Oproti předpokládanému poměru Co:Mn:Al 

= 4:1:1 se zjištěný poměr lišil hlavně v případě hliníku, kdy byl vyšší (v případě katalyzátoru 

2,7% K až 4:1:1,7). 

Srážené katalyzátory s obsahem draslíku připravené v 1. a 2. sérii se mezi sebou lišily 

obsahem zbytkového sodíku (Tab. 6). V případě první série bylo zbytkové množství Na 

0,31 hm.%, kdežto u druhé série bylo množství Na nižší (0,11 – 0,12 hm.% Na). Proč se obsah 

zbytkového sodíku lišil, lze vysvětlit tím, že se jednalo o katalyzátory připravené srážecí 

metodou. Sodík se do katalyzátoru dostává právě při jeho přípravě, a proto záleží na mnoha 

faktorech, které ovlivňují přípravu katalyzátorů, mezi ně je potřeba zahrnout dodržování zcela 

stejných podmínek při promývání filtračního koláče, ale i jiné chyby lidského činitele. Rovněž 

musíme brát v úvahu chybu stanovení množství jednotlivých prvků ve vzorku. 

Specifický povrch srážených katalyzátorů se pohyboval v rozmezí od 81 do 111 m2g-1. 

Nižší hodnoty objemů mezopórů a vyšší hodnoty hydraulického průměru pórů 4V/SBET byly 

zjištěny u vzorků 0,1% Pd a 0,1% Pt. U vzorků 0,6% K a 1,8% K byly pozorovány také vyšší 

hodnoty 4V/SBET.  
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Tab. 6: Chemické složení a porézní struktura modifikovaných Co-Mn-Al směsných oxidů 

Vzorek 
Množství 
promotoru 

(hm.%) 

Množství 
zbytkového 

Na 
(hm.%) 

Co 
(hm.%) 

Mn 
(hm.%) 

Al 
(hm.%) 

SBET 
(m2g-1) 

Vmeso 
(cm3g-1) 

4V/SBET 

(nm) 

Molární 
poměr 

Co:Mn:Al 

Impregnované vzorky 
Katalyzátory s různým množstvím Li, Na, K a 

0,1% Li* 0,10 - - - - - - - - 
0,3% Li* 0,26 0,11 - - - 100 - - - 
1,5% Li* 1,49 0,11 - - - 80 - - - 
1,4% Na* 1,39 - - - - 91 - - - 
0,5% K* 0,48 0,11 - - - 103 0,47 17,2 - 
2,5% K* 2,50 0,11 - - - 86 0,36 16,8 - 

Katalyzátory s různým množstvím Rb připravené z RbBr b 
3,3% Rb* 3,26 - 47,0 10,3 4,6 - - - 4:0,9:0,9 
4,0% Rb* 3,95 - 46,0 9,4 4,2 - - - 4:0,9:0,8 
6,2% Rb* 6,15 - 40,0 8,7 3,9 - - - 4:0,9:0,9 
9,6% Rb* 9,56 - 40,0 8,2 3,7 - - - 4:0,9:0,8 

Katalyzátory s různým množstvím Cs připravené z CsCl c 
2,2% Cs* 2,18 - - - - 89 0,42 15,3 - 
3,6% Cs* 3,64 - - - - 84 0,39 15,1 - 
6,3% Cs* 6,32 - - - - 77 0,37 15,9 - 
9,4% Cs* 9,35 - - - - 68 0,32 16,3 - 

12,3% Cs* 12,3 - - - - 64 0,31 16,4 - 
Katalyzátory se stejným molárním množstvím alkalických kovů připravené z dusičnanových solí c 

0,2% Li* 0,18 1,35 51,0 10,4 5,1 - - - 4:0,9:0,9 
2,6% Na* 2,55 - 48,0 10,8 5,2 - - - 4:1:0,9 
1,1% K* 1,12 1,19 48,0 11,1 5,5 - - - 4:1:1 
2,6% Rb* - 1,17 48,0 10,7 5,4 - - - 4:1:1 
4,1% Cs* - 1,24 49,0 10,9 5,5 - - - 4:1:1 

Katalyzátory s obsahem drahých kovů a kovů vzácných zemin a 
0,1% Pd* 0,10 - - - - 100 0,41 15,8 - 
0,1% Pt* 0,08 - - - - 92 0,39 16,9 - 
0,4% La* 0,41 - - - - 93 0,35 15,2 - 
2,8% La* 2,78 - - - - 93 0,38 16,4 - 
0,4% Ce* 0,43 - - - - 96 0,41 16,6 - 
3,0% Ce* 3,01 - - - - 60 0,29 19,2 - 

Srážené vzorky 
Katalyzátory s obsahem draslíku připravené v 1.sérii 

0,6% K 0,60 - - - - 111 0,24 24,1 - 
1,8% K 1,76 0,31 - - - 98 0,37 25,4 - 

Katalyzátory s obsahem draslíku připravené v 2.sérii 
0,3% K 0,25 0,12 45,4 10,5 8,2 108 0,43 15,0 4:1:1,6 
0,4% K 0,40 - 45,6 10,5 6,7 101 0,38 14,0 4:1:1,3 
1,1% K 1,06 0,11 42,3 11,0 6,5 96 0,44 12,3 4:1,1:1,3 
1,6% K 1,60 0,12 42,5 10,5 6,2 103 0,43 15,5 4:1:1,3 
2,7% K 2,72 - 41,6 10,1 7,9 99 0,41 15,7 4:1:1,7 
3,1% K 3,07 0,11 41,1 9,9 7,3 93 0,39 15,5 4:1:1,6 

Katalyzátory s obsahem drahých kovů a kovů vzácných zemin 
0,1% Pd 0,09 - - - - 101 0,30 21,9 - 
0,1% Pt 0,09 - - - - 81 0,25 23,4 - 
0,5% La 0,47 - - - - 111 0,54 14,5 - 
2,9% La 2,85 - - - - 98 0,63 12,3 - 

a základní vzorek Co4MnAl-1 
b základní vzorek Co4MnAl-3 
c základní vzorek Co4MnAl-2 
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5.1.3 Analýza SEM-EDX 

Morfologie vybraných modifikovaných katalyzátorů byla sledována pomocí elektronové 

skenovací mikroskopie. Analýza vzorku 1,1% K byla provedena na pracovišti Jagellonské 

univerzity v Polsku. Vzorek obsahuje agregáty o rozměru 5-10 μm složené z malých slinutých 

zrn s průměrem 100 nm, které byly určeny pomocí RTG difrakční analýzy a jsou složeny 

z nanokrystalitů (~ 10 nm) [175]. Body na obr. 7 představují distribuci draslíku na povrchu. 

Z mapování lze tedy usuzovat, že draslík byl na povrchu katalyzátoru rozmístěn rovnoměrně. 

U tohoto vzorku byla potvrzena homogenní distribuce i pro ostatní prvky (O, Co, Mn, Al) 

(Příloha 2). 

 

Obr. 7: SEM snímek vzorku 1,1% K 

Analýza EDX ukazuje obdobné chemické složení, které bylo určeno pomocí metody 

AAS (Tab. 7). Pomocí XPS analýzy byla zjištěna vyšší povrchová koncentrace draslíku a 

hliníku, zatímco množství Co na povrchu bylo nižší než v objemu [175]. 

Tab. 7: Porovnání objemového a povrchového složení vzorku 1,1% K [175] 

Kov 
AASa 

(hm.%) 
EDXb 

(hm.%) 
XPSc  

(hm.%) 
Co 51,1  2,6 53,0 ± 1,7 45,6 ± 9,1 
Mn 10,5  0,5 11,7 ± 0,5 10,8 ± 2,2 
Al 5,7  0,3 8,9 ± 0,6 8,9 ± 1,8 
K 1,1 ± 0,1 0,9 ± 0,2 3,2 ± 0,6 

a objemové složení 
b povrchové složení – do hloubky řádově desítek nm 
c povrchové složení – do hloubky 5 nm 
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Aby byla potvrzena rovnoměrná distribuce jednotlivých prvků v katalyzátorech i s jinými 

alkalickými promotory, byla provedena SEM analýza i v Centru nanotechnologií na VŠB-TU 

v Ostravě. Analyzovány byly katalyzátory z jedné série, které byly připraveny impregnaci 

základního vzorku Co4MnAl-2 dusičnany alkalických kovů. Jednalo se o katalyzátory 0,2% Li*, 

2,6% Na*, 1,1% K*, 2,6% Rb*, 4,2% Cs* a jako srovnávací vzorek byl testován katalyzátor 

Co4MnAl-2. Z výsledků (Příloha 3) je zřejmé, že i na těchto vzorcích bylo dosaženo 

rovnoměrného rozmístění jednotlivých prvků, hlavně alkalických promotorů. Co se týče 

porovnání morfologie, nedocházelo impregnací různými alkalickými promotory k žádným 

výrazným změnám, jak může být vidět na obrázcích v Příloze 3. 

V tabulce 8 je uvedeno chemické složení zjištěné mikrosondou SEM-EDX. U všech 

vzorků bylo určeno množství kyslíku, kobaltu, manganu, hliníku, sodíku a daného promotoru. 

V tabulce 8 jsou rovněž uvedeny hodnoty molárních poměrů kovů Co:Mn:Al vypočtené 

z analýzy SEM-EDX. Z těchto výsledků lze pozorovat, že předpokládaný molární poměr 

Co:Mn:Al = 4:1:1 byl dosažen jen v případě katalyzátorů 0,2% Li*, 2,6% Rb* a 4,1% Cs*. 

Vyšší obsah Al byl pozorován u vzorku Co4MnAl-2 a u katalyzátorů 2,6% Na* a 1,1% K*. 

Pokud porovnám množství Co, Mn a Al z výsledků chemické analýzy (Tab. 6) a analýzy SEM-

EDX, jsou největší rozdíly pozorovány u vzorků 2,6% Na*, 1,1% K* a 4,1% Cs v případě 

obsahu hliníku, v případě porovnání manganu se nejvíce liší vzorky 0,2% Li* a 2,6% Rb*. 

Množství sodíku by se podle chemické analýzy metodou AAS mělo pohybovat v rozmezí 

1,17-1,35 hm.% (Tab. 6 – katalyzátory se stejným molárním množstvím alkalických kovů 

přepravená z dusičnanových solí). Z hodnot v tab. 8 je vidět, že zjištěný obsah Na byl vyšší a 

pohyboval od 1 hm.% do 3,6 hm.%. I když byl sodík na povrchu rozmístěn rovnoměrně, je 

velice pravděpodobné, že pro určení chemického složení byl vybrán zrovna takový úsek 

povrchu, kde mohla být vyšší koncentrace tohoto prvku. Navíc množství sodíku v tak nízkých 

koncentracích bylo velice obtížné stanovit, protože množství kovu okolo 1 hm.% je zatíženo 

velkou chybou. 

U vzorku 0,2% Li* nemohlo být množství Li-promotoru určeno, neboť mikroskop XL 30 

(25 keV) firmy Philips, na kterém bylo chemické složení pro tuto sérii vzorků měřeno, nemá 

schopnost určovat prvky s menším protonovým číslem než 4. Množství draslíku a cesia je 

v daných vzorcích o něco málo vyšší oproti výsledkům z chemické analýzy, mnohem vyšší 

množství vzhledem k chemické analýze však bylo zjištěno u již zmíněného vzorku se sodíkem, 

ale rovněž u katalyzátoru 2,6% Rb*. Zjištěné množství 4,1 hm.% Rb je průměrem několika 

stanovení, neboť při některých mikroskopických zkouškách bylo zjištěno vyšší množství tohoto 

kovu, v jiných zase méně. 
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Tab. 8: Chemické složení katalyzátorů určené pomocí metody SEM-EDX 

Vzorek 
Na 

(hm.%) 
K 

(hm.%) 
Rb 

(hm.%) 
Cs 

(hm.%) 
O 

(hm.%) 
Co 

(hm.%) 
Mn 

(hm.%) 
Al 

(hm.%) 

Molární 
poměr 

Co:Mn:Al 
Co4MnAl-2 1,0 - - - 23,3 53,0 13,6 9,2 4:1,1:1,5 

0,2% Li* 2,1 - - - 17,4 59,1 15,7 5,6 4:1,1:0,8 
2,6% Na* 3,6 - - - 24,3 51,9 11,6 8,7 4:1,0:1,5 
1,2% K* 1,2 1,5 - - 25,3 49,6 10,9 11,4 4:0,9:2,0 
2,6% Rb* 1,5 - 4,1 - 18,8 55,4 14,0 6,2 4:1,1:1,0 
4,1% Cs* 1,6 - - 4,9 20,9 53,0 12,8 6,7 4:1,0:1,1 

          

Shrnutím kapitol 5.1.1 až 5.1.3 je možné říci, že povrch nemodifikovaných i 

modifikovaných Co-Mn-Al směsných oxidů se pohyboval v rozmezí od 60 do 111 m2 g-1. 

Molární poměr Co:Mn:Al byl ve většině případech roven 4:1:1. U některých katalyzátorů 

(nemodifikované Co-Mn-Al směsné oxidy, 2,6% Na*, 1,2% K*, 0,3% K, 2,7% K a 3,1% K) 

bylo pozorováno vyšší množství hliníku. Z výsledků skenovací elektronové mikroskopie bylo 

zjištěno, že všechny přítomné prvky v katalyzátorech byly rozmístěny rovnoměrně. 

5.1.4 Rentgenová difrakční analýza 

Pomocí fázové analýzy byly proměřeny všechny připravené vzorky. V RTG 

difraktogramech Co-Mn-Al LDH prekurzorů byla detekována dobře krystalická fáze 

hydrotalcitu. Na obr. 8a je zobrazen pouze difraktogram nemodifikovaného Co-Mn-Al LDH a 

draslíkem (3,1 hm.%) modifikovaného Co-Mn-Al LDH. Z obr. 8a je zřejmé, že bylo detekováno 

malé množství MnCO3 (rodochrozitu). Modifikace LDH prekurzoru promotory nezpůsobila 

žádné změny ve fázovém složení. Pouze v případě vzorků s nejvyšším množstvím draslíku byly 

pozorovány stopy KNO3, což je znázorněno na obr 8a. 

Po kalcinaci Co-Mn-Al LDH prekurzorů při 500 °C byla identifikována spinelová 

struktura, což platilo pro všechny připravené katalyzátory. Na obr. 8b jsou však znázorněny 

difraktogramy pouze pro nemodifikovaný Co-Mn-Al směsný oxid a katalyzátor 3,1% K. Směsné 

oxidy se spinelovou strukturou jsou produktem primární krystalizace během kalcinace Co-LDH 

prekurzoru, segregace spinelu Co3O4 s postupným včleňováním Mn a Al do spinelové mřížky při 

teplotě kalcinace byla vysvětlena v práci [168]. 

Přítomnost draslíku ve spinelové struktuře způsobila změny v RTG difraktogramech: 

Mřížkový parametr a a koherentní délka se lišily v rozmezí 0,808 – 0,811 nm a 7,3 – 10,2 nm. 

U vzorků s nejvyšším obsahem draslíku (2,7% K a 3,1% K) bylo navíc pozorováno stopové 

množství birnesitu KxMnO2 [176]. 



5. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 5.1 Charakterizace katalyzátorů 

 66  

 

Obr. 8: RTG difraktogram sušených Co-Mn-Al LDH prekurzorů (a) a jim odpovídajících 

směsných oxidů připravených kalcinací při 500 °C (b) 

H: hydrotalcitová fáze, R: MnCO3, *: KNO3, S: spinel Co-Mn-Al, B: birnesit 

Co se týče Li, má tento prvek tendenci difundovat do spinelové struktury a způsobuje tím 

slabý pokles mřížkového parametru Co-Mn-Al spinelu. Následující mřížkové parametry 

směsných oxidů Co-Mn-Al spinelového typu byly vyhodnoceny z dat RTG analýzy 

(v jednotkách Å): 8,116; 8,105; 8,107 a 8,089 pro vzorek nemodifikovaný, 0,1% Li*, 0,3% Li* a 

1,5% Li* [177]. U vzorků modifikovaných ostatními promotory nebyly pozorovány žádné další 

změny v mřížkových parametrech spinelu. 

5.1.5 Teplotně programovaná redukce 

Teplotně programovaná redukce katalyzátorů vodíkem byla prováděna v teplotním 

rozsahu 25 až 900 °C. Jelikož byly katalyzátory připraveny v několika sériích, jsou výsledky této 

metody vyhodnoceny pro různé katalyzátory zvlášť. První skupinu tvoří srážené katalyzátory 

s různým obsahem draslíku připravené v 2. sérii, další skupinou jsou katalyzátory s různým 
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obsahem alkalických kovů (Li, Na, K – nanášených s různým molárním množstvím Li, Na, K a 

srážených katalyzátorů s obsahem draslíku připravených v 1. sérii). Nanášené katalyzátory 

s obsahem Cs a Rb, které byly připravené impregnací halogenidovými solemi, jsou popisovány 

zvlášť. Rovněž tak skupina nanášených katalyzátorů se stejným molárním množstvím 

alkalických kovů připravených z dusičnanových solí. Poslední dvě skupiny tvoří katalyzátory 

s obsahem drahých kovů (Pt, Pd) a kovů vzácných zemin (La, Ce). Množství spotřebovaného 

vodíku při redukci a teploty, při kterých byla pozorována maxima redukčních píků, jsou shrnuty 

v Tab. 9. 

Tab. 9: Výsledky TPR-H2 nemodifikovaných i modifikovaných Co-Mn-Al směsných 

oxidických katalyzátorů 

Vzorek 
TPR H2 (mmol/g) 

25 – 900 °C 
Tmax

a

(°C) 
Co4MnAl-1 11,38 352, 731 
Co4MnAl-2 12,39 396, 788 
Co4MnAl-3 14,04 391, 775 

Impregnované vzorky 
Katalyzátory s různým množstvím Li, Na, K c  

0,1% Li* 12,18 332, 689 
0,3% Li* 10,66 370, 720 
1,5% Li* 13,25 372, 636  
1,4% Na* 11,10 372, 651, 672 
0,5% K* 11,54 376, 702 
2,5% K* 11,84 286, 352, 725 

Katalyzátory s obsahem Rb připravené z RbBr d 
3,3% Rb* 12,01 402, 680 
4,0% Rb* 10,76 407, 635 
6,2% Rb* 10,06 409, 626 
9,6% Rb* 8,91 405, 620 

Katalyzátory s obsahem Cs připravené z CsCl e 
2,2% Cs* 12,07 409, 656 
3,6% Cs* 10,21 409, 598 
6,3% Cs* 10,03 402, 560 
9,4% Cs* 11,22 411, 550 
12,3% Cs* 10,10 412, 551 

Katalyzátory se stejným molárním množstvím alkalických kovů připravené z dusičnanových solí e 
0,2% Li* 12,79 b 399, 741 
2,6% Na* 10,60 b 108, 417, 560, 758 
1,1% K* 9,22 b 413, 576, 761 
2,6% Rb* 9,78 b 407, 586, 767 
4,1% Cs* 11,52 b 403, 574, 767 

Katalyzátory s obsahem drahých kovů a kovů vzácných zemin c 
0,1% Pd* 12,63 350, 727 
0,1% Pt* 11,89 338, 492 
0,4% La* 11,77 372, 751 
2,8% La* 11,94 391, 756 
0,4% Ce* 12,33 377, 756 
3,0% Ce* 10,88 387, 768 

a maxima redukčních píků určených při TPR-H2, 
b TPR H2 (mmol/g), 25-1000 °C, c základní vzorek Co4MnAl-1, d základní 

vzorek Co4MnAl-3, e základní vzorek Co4MnAl-2 
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Tab. 9 pokračování: Výsledky TPR-H2 nemodifikovaných i modifikovaných Co-Mn-Al 

směsných oxidických katalyzátorů 

Vzorek 
TPR H2 (mmol/g) 

25 – 900 °C 
Tmax

a

(°C) 
Srážené vzorky 

Katalyzátory s obsahem draslíku připravené v 1. sérii 
0,6% K 11,15 b 364, 706 
1,8% K 11,16 b 296, 350, 702 

Katalyzátory s obsahem draslíku připravené v 2. sérii 
0,3% K 14,10b 345, 715 
0,4% K 13,79 b 342, 706 
1,1% K 13,32 b 354, 711 
1,6% K 14,93 b 354, 730 
2,7% K 12,92 b 261, 322, 555, 624, 719 
3,1% K 16,93 b 268, 326, 549, 617 

Katalyzátory s obsahem drahých kovů a kovů vzácných zemin 
0,1% Pd 11,36 252, 470 
0,1% Pt 11,98 332, 453 
0,5% La 10,37 354, 739 
2,9% La 10,19 368, 729 

a maxima redukčních píků určených při TPR-H2, 
b TPR H2 (mmol/g), 25-1000 °C 
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Obr. 9: TPR-H2 spektra Co-Mn-Al směsného oxidického katalyzátorů modifikovaného 

draslíkem 

Nemodifikovaný Co-Mn-Al směsný oxidický katalyzátor byl redukován ve 2 hlavních 

teplotních regionech: 200 – 400 °C a 400 – 800 °C (Obr. 9). Oba redukční píky se skládají 

z několika překrývajících se píků, což může být způsobeno současně probíhající redukcí 

několika složek. Pro identifikaci píků byly při stejných podmínkách proměřeny dostupné 

standardy [172]. Pro názornost jsou tato maxima uvedena v tabulce 10. Podle dříve publikované 
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práce [6] odpovídá nízkoteplotní pík s maximem 352 – 396 °C redukci Co3+→ Co2+→ Co0 ve 

fázi Co3O4, i když teplotní maximum při TPR-H2 standardu Co3O4 bylo dosaženo při 405°C. 

Velmi pravděpodobně jsou částice Co-oxidů v katalyzátorech ve srovnání s komerčním Co3O4 

menších rozměrů, a proto dochází k snadnější redukci [172]. V nízkoteplotním rozmezí může 

probíhat rovněž redukce Mn3+, neboť redukce standardu Mn2O3 probíhala při teplotě 388 °C, 

dále pak při 470 °C (Tab. 10) [172]. V nízkoteplotním intervalu mohla nastat rovněž redukce 

Mn4+, což je doloženo TPR-H2 standardu MnO2, na kterém bylo teplotní maximum pozorováno 

při teplotě 364 °C (Tab. 10) [172]. Redukci Mn částic však není snadné určit, neboť závisí na 

velikosti částic. V tab. 10 jsou uvedeny výsledky TPR-H2 pro dva standardy MnO2, při vyšších 

teplotách se redukovaly větší částice MnO2 (určeno pomocí RTG difrakce) a rozdíl Tmax byl 

u těchto dvou standardů o více než 200 °C [172]. Vysokoteplotní pík (400 – 800°C) znázorněný 

na obr. 9 naznačoval redukci iontů Co a Mn obklopených ionty Al ve spinelové fázi [176].  

Tab. 10: Teplotní maxima redukčních píků při TPR-H2 na vybraných referenčních 

materiálech [172] 

Vzorek Tmax (°C) 
Co3O4 - 405 - - - - - - 

MnO2 (TOSOH)a - 364 470 - - - - - 
MnO2 (Aldrich) - - - - - 688 - - 
Mn2O3 (Aldrich) - 388b 470 - - - - - 
MnO (Aldrich) - - - - - - - - 

Birnesit KxMnO2 - 357b 465 504 - - - 968 
LixMn2O4 - - 448 526 556 - - - 

a elektrochemický MnO2 
b rameno (velmi široký pík) 

U srážených katalyzátorů s různým obsahem K, které byly připraveny v 1. a 2. sérii, bylo 

zjištěno, že modifikace draslíkem způsobila změny v redukovatelnosti. S rostoucím množstvím 

draslíku v Co-Mn-Al směsném oxidu byl pozorován slabý posun obou redukčních píků k nižším 

teplotám (Obr. 9, Tab. 9). Závislost maxima nízkoteplotního redukčního píku v závislosti na 

obsahu draslíku ve vzorku je zobrazena na obr. 10. S rostoucím množstvím draslíku teplota 

prvního maxima klesá. 
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Obr. 10: Závislost maxima prvního redukčního píku v závislost na množství draslíku v Co-

Mn-Al směsném oxidickém katalyzátoru 

Pro vzorky s nejvyšším obsahem K (2,7% K a 3,1% K) se objevoval zcela nový pík při 

nízkých teplotách (s teplotním maximem 261 a 268 °C). Náběh na tento pík se projevoval už i 

vzorku 1,6% K. Nový redukční pík u Co-Al směsného oxidu modifikovaného draslíkem 

pozoroval Cheng [139]. Byl připisován redukci KNO3 nebo KNO2. Bylo zjištěno, že při mých 

podmínkách TPR-H2 docházelo u nemodifikovaných Co-Mn-Al směsných oxidických 

katalyzátorů k redukci KNO3 až při 740 °C [176]. Proto bylo hledáno jiné vysvětlení. Přítomnost 

birnesitu byla taky vyloučena, neboť birnesit se začal redukovat okolo 300 °C a maxima bylo 

dosaženo až při 470 °C (Tab. 10). Podle [178] je pík okolo 300 °C připisován tomu, že H2 

podporuje rozklad Co(NO3)2 částic. Tato hypotéza je v souladu s mými výsledky, při 300 °C byl 

pozorován vývoj NO, TPR maxima příslušného Co(NO3)2 byla pozorována při 268 °C a 321 °C 

[176]. Vysokoteplotní pík byl v závislosti na rostoucím množstvím draslíku v Co-Mn-Al 

směsném oxidickém katalyzátoru širší a objevovalo se nové maximum okolo 580 – 620 °C. 

Množství spotřebovaného vodíku se s rostoucím množstvím draslíku nijak zvlášť 

neměnilo (Tab. 9), stejně tak rozdělení mezi nízko a vysokoteplotními píky [177].  



5. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 5.1 Charakterizace katalyzátorů 

 71  

0 200 400 600 800

Co4MnAl-1

0,6% K

1,8% K

2,5% K*

0,5% K*

1,5% Li*

0,1% Li*

1,4% Na*

2000

In
te

nz
ita

 (
a.

u.
)

Teplota (°C) 

 

 

Obr. 11: TPR-H2 spektra Co-Mn-Al směsného oxidického katalyzátoru modifikovaného 

alkalickými kovy – Li, Na, K 

Grafické výsledky TPR-H2 pro katalyzátory modifikované různým množstvím Li, Na a 

K jsou znázorněny v obr. 11. U katalyzátorů s nižším obsahem K (0,5% K* a 0,6% K) byl 

pozorován slabý posun nízkoteplotního píku do vyšších teplot a tvary křivek byly podobné jako 

u nemodifikovaného katalyzátoru. U těchto dvou vzorků, které mají přibližně stejný obsah 

draslíku, lze výsledky TPR-H2 srovnat i z hlediska metody přípravy modifikovaných Co-Mn-Al 

směsných oxidů. TPR křivky pro srážený i impregnovaný katalyzátor měly podobný průběh a 

maxima obou redukčních píků (Tab. 9) byly pozorovány při téměř stejných teplotách. 

U vzorků 1,8% K a 2,5% K* byl pozorován nový redukční pík. Vysvětlení už bylo 

popsáno výše u série srážených katalyzátorů s různým obsahem draslíku. Přídavek Na a Li 

způsobil posun nízkoteplotního píku k vyšším teplotám pro všechny katalyzátory kromě 0,1% 

Li* a posun vysokoteplotního píku k teplotám nižším, což znamenalo lepší redukovatelnost 

katalyzátorů a klesající sílu vazby kov-kyslík. Žádná výrazná změna ve tvaru křivek, kromě 

rozšíření vysokoteplotního píku u vzorku 1,4% Na* a 1,5% Li*, nebyla pozorována. 

U katalyzátorů, které byly modifikovány Rb a Cs z halogenidových solí, byl zaznamenán 

posun obou redukčních píků (Obr. 12 a 13). Nízkoteplotní pík se posunoval s rostoucím obsahem 

Rb a Cs do vyšších teplot, kdežto pro vysokoteplotní pík byl zaznamenán posun do oblasti 

nižších teplot v závislosti na rostoucím množství Rb i Cs. Co se týče tvarů píků, nebyly 

pozorovány žádné výrazné změny. 
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Obr. 12: TPR-H2 spektra Co-Mn-Al směsného 

oxidického katalyzátoru modifikovaného Rb 

Obr. 13: TPR-H2 spektra Co-Mn-Al směsného 

oxidického katalyzátoru modifikovaného Cs 

U Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorů modifikovaných stejným molárním 

množstvím alkalických kovů, které byly připraveny impregnací dusičnanovými solemi, byl 

v porovnání s nemodifikovaným Co-Mn-Al směsným oxidem pozorován posun nízkoteplotního 

redukčního píku do oblasti vyšších teplot: největší v případě Na a nejmenší při modifikaci 

lithiem. Vysokoteplotní redukční pík se posunoval oproti nemodifikovanému katalyzátoru 

rovněž do vyšší teplotní oblasti, a to v řadě: Li < Na < K < Rb < Cs, což naznačuje horší 

redukovatelnost (Tab. 9). 

Velký vliv na redukovatelnost Co-Mn-Al katalyzátoru měly drahé kovy (Pd a Pt). TPR 

profily jsou znázorněny na obr. 14. V případě 0,1% Pt a 0,1% Pt* byl pozorován značný posun 

vysokoteplotního píku k nižším teplotám, znatelnější však byl pro srážený katalyzátor 0,1% Pt. 

Platina zřejmě způsobuje redukci Co a Mn ve spinelové fázi dříve. Disperze Pt ve sráženém 

vzorku je evidentně lepší než v případě nanášeného katalyzátoru. TPR záznamy pro katalyzátory 

s obsahem Pd byly zcela odlišné oproti charakteru křivek pro katalyzátory s obsahem Pt. Vzorek 

0,1% Pd* měl TPR spektrum nejvíc podobné tvaru TPR křivky pro nemodifikovaný vzorek. 

Velmi pravděpodobně vedla impregnace pomoci Pd(NO3)2 k formování velkých částic Pd, které 

nijak neovlivňují ostatní kovové oxidy. Naopak srážený vzorek 0,1% Pd má zcela jiné redukční 

vlastnosti. V TPR záznamu se objevil ostrý nízkoteplotní pík při 252 °C a vysokoteplotní pík byl 

posunut do teplotního intervalu 600 – 750 °C, jak už bylo pozorováno u 0,1% Pt*. U sráženého 

vzorku 0,1% Pd došlo při přípravě pravděpodobně k formování malých částic Pd, které 

usnadňují redukci Co a Mn. 
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Obr. 14: TPR-H2 spektra Co-Mn-Al směsného oxidického katalyzátorů modifikovaného 

drahými kovy – Pd a Pt 

Přídavek Ce a La do nemodifikovaného katalyzátoru nezpůsobil výrazné změny ve tvaru 

redukčních píků. TPR křivky jsou pro oba vzorky velice podobné, ale s rostoucím množstvím Ce 

nebo La u impregnovaných katalyzátorů se oba hlavní redukční píky posunuly k vyšším 

teplotám, což naznačovalo horší redukovatelnost (Obr. 15 a 16). 
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Obr. 15: TPR-H2 spektra Co-Mn-Al směsného 

oxidického katalyzátoru modifikovaného La  

 

Obr. 16: TPR-H2 spektra Co-Mn-Al směsného 

oxidického katalyzátoru modifikovaného Ce 
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Závěrem podkapitoly lze shrnout, že nemodifikovaný Co-Mn-Al směsný oxidický 

katalyzátor byl redukován ve 2 hlavních teplotních regionech: 200 – 400 °C a 400 – 800 °C. Oba 

redukční píky se skládaly z několika překrývajících se píků, což může být způsobeno současně 

probíhající redukcí několika složek. Největší změny v redukovatelnosti způsobila modifikace 

Co-Mn-Al směsného oxidu Pd a Pt, a to jak z hlediska tvarů, tak z hlediska teplot TPR píků. 

U vzorků s obsahem draslíku (od 1,6 hm.%) se začaly objevovat nové redukční píky při teplotě 

kolem 260 °C.  
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5.2. Katalytický rozklad N2O v inertním plynu 

V inertním plynu byla měřena aktivita všech připravených vzorků. Nejprve byly 

porovnány nemodifikované Co-Mn-Al směsné oxidické katalyzátory. Modifikované katalyzátory 

byly pak s nimi srovnávány. První skupinou byly katalyzátory s obsahem drahých kovů (Pt, Pd) 

a kovů alkalických zemin (La, Ce). Další rozsáhlou skupinu tvořily katalyzátory s obsahem 

alkalických kovů (Li, Na, K). Samostatně byly srovnávány nanesené katalyzátory s různým 

množstvím Rb a Cs, které byly připraveny z halogenidových solí těchto prvků. Pro porovnání 

účinku jednotlivých alkalických kovů byly testovány nanesené katalyzátory se stejným molárním 

množstvím alkalických kovů, které byly připraveny z dusičnanových solí. 

5.2.1 Nemodifikované Co-Mn-Al směsné oxidické katalyzátory 

 Grafické znázornění závislosti konverze N2O na teplotě pro nemodifikované Co-Mn-Al 

směsné oxidické katalyzátory je zobrazeno na obr. 17. Pokud jsou získané konverzní křivky N2O 

pro jednotlivé šarže katalyzátorů porovnány, je možno konstatovat, že z hlediska katalytické 

aktivity se podařilo připravit reprodukovatelné vzorky. Obr. 17 potvrzuje nejen 

reprodukovatelnost přípravy katalyzátoru, ale taky reprodukovatelnost katalytického měření. Je 

však patrné, že při nejnižší teplotě jsou pozorovány největší rozdíly v konverzi N2O na 

jednotlivých Co-Mn-Al katalyzátorech.  
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Obr. 17: Teplotní závislost konverze N2O na nemodifikovaném Co-Mn-Al směsném oxidu 

Podmínky: 0,1 mol.% N2O, SV = 60 l g-1h-1 
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Proto byly z naměřených dat vyhodnoceny chyby stanovení. V tabulce 11 jsou uvedeny 

hodnoty směrodatných odchylek vyhodnocených v programu MS Excel a relativní chyby pro 

naměřené hodnoty konverze N2O pro jednotlivé teploty. 

Tab. 11: Směrodatné odchylky a relativní chyby konverze N2O na Co-Mn-Al směsném 

oxidu 

Teplota 
(°C) 

Průměrná hodnota konverze N2O 
(%) 

Směrodatná odchylka 
(%) 

Relativní chyba 
(%) 

450 85,2 0,9 1,0 
420 61,5 2,4 3,9 
390 36,2 1,0 2,7 
360 19,1 0,5 2,7 
330 6,7 2,3 33,9 
300 2,8 2,4 87,2 

Z tabulky 11 vyplývá, že při teplotě 300 °C bylo měření zatíženo největší chybou. 

Relativní chyba při této teplotě byla 87 %. Při teplotách 360 až 420 °C byla chyba srovnatelná a 

pohybovala se v rozmezí od 2,7 do 3,9 %. 

5.2.2 Co-Mn-Al směsné oxidy modifikované Pd, Pt, La a Ce 

Výsledky měření teplotní závislosti konverze N2O na Co-Mn-Al směsných oxidických 

katalyzátorech modifikovaných Pd, Pt, La a Ce jsou uvedeny na obrázcích 18 a 19. Modifikace 

směsného oxidu Co-Mn-Al těmito promotory způsobila pouze malé změny v aktivitě ve srovnání 

s nemodifikovaným Co-Mn-Al. Téměř stejné konverze N2O bylo dosaženo na katalyzátoru 

modifikovaném stejným množstvím určitého promotoru připraveném jak metodou srážecí, tak 

metodou impregnační.  Mírně nižší konverze N2O byly dosaženy na vzorcích s vyšším obsahem 

lanthanu a ceru (2,8% La*, 2,9% La, 3% Ce*) v porovnání s nemodifikovaným katalyzátorem. 

Konverze N2O na katalyzátorech s obsahem Pd, Pd a nižším obsahem Ce byly srovnatelné 

s konverzí N2O na nemodifikovaném směsném oxidu Co-Mn-Al. 

V literatuře [48] bylo uvedeno, že malé množství Pd mělo pozitivní vliv na konverzi 

N2O, zatímco vyšší množství tohoto kovu způsobilo pokles katalytické aktivity. Vliv množství 

promotoru na katalytickou aktivitu byl pozorován pro Co-Mn-Al katalyzátory modifikované 

lanthanem. Porovnáním s nemodifikovaným katalyzátorem je patrné, že vzorek 0,5% La se 

vyznačuje nepatrně vyšší aktivitou při konverzi N2O, kdežto na katalyzátoru 2,9% La byla 

dosažena nižší konverze N2O. 
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Obr. 18: Teplotní závislost konverze N2O na Pd, Pt a La modifikovaném Co-Mn-Al 

směsném oxidu připraveném srážením 

 Podmínky: 0,1 mol.% N2O, SV = 60 l g-1h-1 
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Obr. 19: Teplotní závislost konverze N2O na Pd, Pt, La a Ce modifikovaném Co-Mn-Al 

směsném oxidu připraveném impregnační metodou  

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

Vzorky obsahující Pd byly mírně aktivnější než Pt modifikované katalyzátory. Tyto 

výsledky jsou v souladu s výsledky, které uvádí Doi a kol. [83]. Nízká katalytická aktivita u Pd a 
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Pt modifikovaných vzorků je často spojována s poruchami struktury katalyzátoru, popř. se 

vznikem PdO [81],[83]. Porovnáním nemodifikovaného vzorku se vzorkem obsahujícím 

3 hm.% Ce byl pozorován pokles v konverzi N2O. Podobné výsledky byly publikovány v práci 

[63]: konverze N2O klesala s rostoucím množstvím Ce. Cer je známý svou schopností 

akumulovat kyslík, což negativně ovlivňuje rychlost rozkladu oxidu dusného. 

5.2.3 Co-Mn-Al směsné oxidy modifikované alkalickými kovy (Li, Na, K) 

Teplotní závislost konverze N2O na vzorcích s obsahem alkalických kovů (Li, Na, K) je 

zobrazena na obr. 20. Bylo zjištěno, že u katalyzátorů modifikovaných draslíkem a sodíkem byla 

pozorována vyšší katalytická aktivita ve srovnání s nemodifikovaným katalyzátorem.  
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Obr. 20: Teplotní závislost konverze N2O na Co-Mn-Al směsném oxidu modifikovaném 

alkalickými kovy 

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

Pokud porovnám katalytickou aktivitu impregnovaných vzorků s přibližně stejným 

obsahem draslíku a sodíku (přepočteno na počet molů kovu ve vzorku viz. tab. 12), znatelně 

větší zvýšení konverze N2O bylo zaznamenáno v případě draslíku.  
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Tab. 12: Porovnání konverze N2O na Co-Mn-Al směsném oxidu modifikovaném stejným 

molárním množstvím Na a K 

Vzorek Počet molů alkalického kovu na 100 g vzorku Konverze N2O (%) 
420°C 390°C 360°C 

1,4% Na* 0,061 82 58 34 
2,5% K* 0,064 100 90 69 

 

Co se týče závislosti konverze N2O na množství draslíku ve vzorku, rostla konverze N2O 

u všech katalyzátorů (impregnovaných i spolusrážených) až do obsahu 2,5 hm.% K. S dalším 

přídavkem draslíku už pak byl pozorován pokles katalytické aktivity (Obr. 21). Pokud byl výběr 

katalyzátorů omezen pouze na vzorky srážené, rostla aktivita katalyzátorů pro rozklad N2O 

v rozmezí od 0 do 1,8 hm.% draslíku, při vyšším obsahu draslíku došlo opět k poklesu konverze 

N2O. Tento trend byl pozorován při měření katalytické aktivity při všech studovaných teplotách. 

U impregnovaných katalyzátorů lze tento trend pouze předpokládat, neboť mezi 

impregnovanými katalyzátory nebyl vzorek, který by obsahoval více než 2,5 hm.% K. Vzorek 

2,5% K patřil mezi katalyzátory, na kterých byla ještě při 450 °C dosažena nejvyšší možná 

konverze N2O.  
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Obr. 21: Závislost konverze N2O na množství draslíku v Co-Mn-Al směsném oxidickém 

katalyzátoru připraveném spolusrážením i impregnací 

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

Stejný trend, tzn. rostoucí konverzi N2O v závislosti na rostoucím množství draslíku 

pozoroval Abu-Zied [179]. Po překročení optimálního množství draslíku ve vzorku se i v jeho 

případě konverze N2O s dalším přídavkem tohoto alkalického kovu snižovala.  
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Impregnace lithiem způsobila pokles aktivity, což se projevilo posunem konverzních 

křivek do vyšších teplot (obr. 20). Navíc bylo pozorováno, že s rostoucím množstvím Li byl 

tento pokles znatelnější. Stejných výsledků jako v mém případě, tzn., nižší katalytické aktivity na 

Li-promotovaných vzorcích, bylo dosaženo v práci [139]. Naopak pozitivní vliv Li byl 

pozorován v práci [21], kde přítomnost Li v Co3O4 měla pozitivní efekt na rozklad N2O. 

Důvodem rozdílné aktivity může být použití různých solí při impregnaci katalyzátorů: v práci 

[139] byl stejně jako v této práci použit LiNO3, kdežto Stelmachowski a kol. [21] použil Li2CO3. 

5.2.4 Katalyzátory s různým množstvím Rb a Cs připravené impregnací Co-Mn-Al 

směsného oxidu halogenidovými solemi 

Pro rozklad N2O byly testovány i rubidiem a cesiem promotované katalyzátory. Jejich 

obsah v katalyzátoru (3,3 až 9,6 hm.% Rb a 2,2 až 12,3 hm.% Cs) se může zdát poněkud vysoký. 

Vzorky však byly připraveny tak, aby se molární množství příslušného promotoru blížilo 

molárnímu množství draslíku (0,028 – 0,064 mol/100 g), které se při rozkladu N2O jevilo jako 

optimální, popř. aby toto množství bylo ještě vyšší, aby byla zjištěna závislost konverze N2O na 

množství Rb a Cs. Bylo zjištěno, že stejně jako u Li-modifikovaných katalyzátorů byla aktivita 

katalyzátorů promotovaných Rb a Cs oproti aktivitě nemodifikovaného vzorku nižší (obr. 22 a 

23).  
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Obr. 22: Teplotní závislost konverze N2O na Co-Mn-Al směsném oxidu modifikovaném 

Rb 
Podmínky: 0,1 mol.% N2O, SV = 60 l g-1h-1 
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Obr. 23: Teplotní závislost konverze N2O na Co-Mn-Al směsném oxidu modifikovaném 

Cs  

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

Všechny konverzní křivky byly posunuty k vyšším teplotám. V případě rubidiem 

modifikovaných vzorků klesala aktivita rozkladu N2O s rostoucím množstvím Rb. Tento trend 

nebyl pozorován pro vzorky modifikované cesiem. Nejvyšší aktivitu (ale nižší než 

nemodifikovaný katalyzátor) měl vzorek s obsahem 3,6 hm.% Cs. Vzorek 2,2% Cs* byl druhý 

v pořadí. 

Dosažené hodnoty konverze N2O na Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorech 

s různým množstvím Rb a Cs, které byly připraveny impregnační metodou za použití RbBr a 

CsCl, nejsou v souladu s publikovanými výsledky [21],[180],[181], ve kterých Rb a Cs působily 

jako aktivní promotory a zvyšovaly aktivitu při katalytickém rozkladu N2O. Aktivita v inertní 

atmosféře rostla dle literatury v tomto pořadí: Li < Na <K < Rb < Cs, avšak důležitou roli hrálo 

množství alkalického kovu. Aktivita modifikovaných katalyzátorů se zvyšovala jen do určitého 

množství přidaného kovu. Další přídavek alkalického kovu vedl k poklesu katalytické aktivity 

[181]. Důvodem, proč v mém případě byla aktivita katalyzátorů modifikovaných Rb a Cs nižší, 

jsou pravděpodobně špatně zvolené soli použité pro impregnaci nemodifikovaného Co-Mn-Al 

směsného oxidického katalyzátoru – halogenidy nejsou vhodné pro tento typ přípravy, neboť 

pravděpodobně mají vyšší disociační teplotu než je teplota, která byla použitá při kalcinaci 

katalyzátorů [182]. V porovnání s ostatními pracemi se lišily nejen použité soli, ale taky metoda 

přípravy modifikovaných katalyzátorů. V práci [180] byla pro přípravu Ce/Co3O4 katalyzátorů 
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promotovaných alkalickými kovy a kovy alkalických zemin použita citrátová metoda a 

dusičnany alkalických kovů. V publikacích [21],[181] byla pro přípravu Co3O4 katalyzátorů 

promotovaných alkalickými kovy použita stejně jako v mém případě impregnační metoda, ale 

byly aplikovány uhličitany, respektive dusičnany alkalických kovů. Dusičnany byly 

vyhodnoceny oproti chloridům jako lepší soli [47],[86]. Aktivita katalyzátorů je potlačena díky 

efektu zbylého chloru ve vzorku, který je chemisorbován na povrchu a má negativní vliv, neboť 

brání disperzi alkalického kovu. 

5.2.5 Katalyzátory s obsahem stejného molárního množství alkalických kovů připravené 

impregnací Co-Mn-Al směsného oxidu dusičnanovými solemi 

V rámci dalšího studia byla připravena série katalyzátorů – nanesených Co-Mn-Al 

směsných oxidů s obsahem alkalických kovů připravených z příslušných dusičnanů. Hlavním 

cílem bylo získat takové katalyzátory, které by obsahovaly stejné molární množství alkalického 

kovu, a to asi 0,031 mol/100 g vzorku. Toto množství bylo vybráno na základě výsledků práce 

[177], kde bylo množství 0,028 – 0,064 mol K/100 g katalyzátoru považováno za optimum. 

U katalyzátoru 2,6% Na* bylo výsledné molární množství promotoru v Co-Mn-Al směsném 

oxidu díky zbytkovému sodíku vyšší, pro přehlednost však série katalyzátorů připravených 

impregnací dusičnanovými solemi zůstala označována jako série katalyzátorů se stejným 

molárním množstvím alkalických kovů. Dusičnany byly pro přípravu katalyzátorů voleny hlavně 

v důsledku srovnání s literaturou [180],[181], neboť jak už bylo zmíněno, impregnované vzorky 

z těchto solí měly v porovnání s jinými solemi vyšší katalytickou aktivitu. Na obr. 24 je 

znázorněna teplotní závislost konverze N2O pro tyto vzorky. U vzorku modifikovaného Li byl 

pozorován stejně jako v případě lithiem modifikovaných katalyzátorů z předchozí série pokles 

katalytické aktivity při rozkladu N2O oproti nemodifikovanému Co-Mn-Al směsnému 

oxidickému katalyzátoru. Vysvětlení zůstává stejné. Katalyzátor 2,6% Na* byl stejně aktivní 

jako nemodifikovaný Co-Mn-Al směsný oxid. Výrazné zlepšení katalytické aktivity bylo 

zaznamenáno v případě modifikace draslíkem, rubidiem a cesiem. Konverze N2O rostla v řadě: 

Li < Na < K < Rb < Cs, což je v souladu s literaturou, např. [21],[80]. 

Pokud dám do souvislosti výsledky katalytické aktivity a TPR-H2, nebyl pozorován 

žádný vztah mezi spotřebovaným množstvím při TPR (Tab. 9) a katalytickou aktivitou (Obr. 24). 

Lze však pozorovat, že teplota maxima nízkoteplotního redukčního píku (Tab. 9) se snižovala 

s rostoucí katalytickou aktivitou s výjimkou nemodifikovaného katalyzátoru a katalyzátoru 

modifikovaného lithiem, které měly překvapivě nejnižší teplotu maxima prvního redukčního 

píku, což naznačuje, že se tyto vzorky redukovaly jako první.  
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Obr. 24: Teplotní závislost konverze N2O na Co-Mn-Al směsném oxidu modifikovaném 

stejným molárním množstvím alkalických kovů 

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

5.2.6 Porovnání účinků alkalických kovů 

Pokud má být porovnán účinek alkalických kovů na účinnost Co-Mn-Al směsných 

oxidických katalyzátorů, budou pro porovnání brány v úvahu pouze vzorky, které byly 

připraveny impregnací, a to stejnou solí. Nižší katalytická aktivita Li promotovaných 

katalyzátorů může být na základě srovnání s literaturou vysvětlena díky použití různých Li+ solí 

při přípravě katalyzátorů, což už bylo diskutováno výše. Navíc bylo z bezpečnostního listu 

(Lach-ner) zjištěno, že použitý LiNO3 má rozkladnou teplotu vyšší než 600 °C, tzn., že se zřejmě 

ani nerozložil. Nižší katalytická aktivita Li promotovaných Co-Mn-Al směsných oxidických 

katalyzátorů může mít ale taky spojitost s velikosti kationtů, která roste v řadě: Li < Na < K < Rb 

< Cs (Obr. 25). 

 

Obr. 25: Velikost iontů alkalických kovů [183] 
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Z výsledků rentgenové difrakční analýzy je zřejmá změna mřížkových parametrů spinelu 

Co-Mn-Al modifikovaného lithiem. Malý kation Li má tendenci difundovat do mřížky spinelu 

Co-Mn-Al. Na druhé straně větší kationty Na, K, Rb a Cs difundují do spinelové mřížky obtížně 

a jsou s největší pravděpodobností akumulovány na povrchu katalyzátoru. Tato tvrzení jsou 

podložena výsledky z XPS analýzy nejen pro sérii katalyzátorů se stejným molárním množstvím 

alkalických kovů, ale taky pro draslíkem promotované Co-Mn-Al směsné oxidy připravené 

srážením. Bylo zjištěno, že množství draslíku na povrchu katalyzátoru bylo třikrát vyšší než 

v objemu vzorku [176]. Lze tedy říci, že v povrchové vrstvě katalyzátoru dochází k segregaci 

draslíku. Závislost mezi koncentraci draslíku na povrchu a v objemu katalyzátoru je lineární a je 

zobrazena na obr. 26. 
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Obr. 26: Závislost povrchového obsahu draslíku na jeho obsahu v objemu ve směsných 

Co-Mn-Al oxidických katalyzátorech dopovaných draslíkem [176] 

Účinek jednotlivých alkalických kovů na rychlost rozkladu N2O souvisí pravděpodobně 

s rozdílnou elektronegativitou alkalických kovů [78], která různě ovlivňuje sílu vazby kov-kyslík 

[104]. Elektronegativita uvedených kovů klesá v pořadí Li (0,98) > Na (0,93) > K (0,82) ≥ Rb 

(0,82) > Cs (0,79). V mém případě je tedy pozorován vzrůst katalytické aktivity katalyzátorů 

promotovaných kovem s klesající elektronegativitou promotoru. 

Závěrem kapitoly 5.2 lze říci, že nejaktivnějšími katalyzátory pro rozklad N2O jsou Co-

Mn-Al směsné oxidické katalyzátory modifikované alkalickými kovy. Hlavním poznatkem je, že 
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při přípravě promotovaných katalyzátorů je důležitý výběr vhodné soli. V mém případě byly 

vhodnými solemi dusičnany alkalických kovů ve srovnání s halogenidy. Množství promotoru 

v katalyzátorech má rovněž vliv na konverzi N2O, což bylo otestováno na modifikovaných Co-

Mn-Al směsných oxidických katalyzátorech s obsahem draslíku. Nejvyšší konverze N2O bylo 

dosaženo na vzorcích s obsahem 1,1 až 2,5% K, s dalším přídavkem draslíku se konverze N2O 

snižovala. 

Pokud porovnám katalytickou aktivitu Co-Mn-Al směsných oxidů modifikovaných 

stejným množstvím stejného promotoru připravených spolusrážením nebo impregnační metodou, 

rozdíl v dosažené konverzi N2O nebyl pozorován. Volba metody pro přípravu modifikovaných 

Co-Mn-Al směsných oxidů tedy nehraje roli. 
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5.3. Katalytický rozklad N2O v přítomnosti inhibujících složek 

Pro katalytický rozklad N2O v přítomnosti inhibujících složek (O2, NO, NO2, H2O)  byly 

vybrány impregnované Co-Mn-Al směsné oxidické katalyzátory se stejným molárním 

množstvím alkalických kovů (Li, Na, K, Rb, Cs) připravené z dusičnanových solí. Katalyzátor 

1,8% K byl testován v simulovaném odpadním plynu z technologie redukce emisí NOx. 

Nemodifikovaný a draslíkem modifikovaný (1,8 hm.% K) Co-Mn-Al směsný oxid byly navíc 

vystaveny testu dlouhodobé stability. U série Co-Mn-Al směsných oxidů modifikovaných 

různým množstvím draslíku byl vliv inhibujících složek detailně popsán v práci [176], proto 

nebudou tyto výsledky v této práci diskutovány. U některých vzorků z této série (1,6% K a 1,8% 

K) budou pouze komentovány výsledky analýzy pomocí infračervené spektroskopie naměřené 

u čerstvých katalyzátorů a vzorků po testech v procesních podmínkách. 

5.3.1 Katalyzátory s obsahem stejného molárního množství alkalických kovů připravené 

impregnací Co-Mn-Al směsného oxidu dusičnanovými solemi 

Vliv kyslíku, vodní páry a oxidu dusnatého na rychlost rozkladu N2O byl sledován za 

použití katalyzátorů se stejným molárním množstvím alkalických kovů, které byly připraveny 

impregnací Co-Mn-Al směsného oxidu dusičnanovými solemi.  
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Obr. 27: Konverze N2O při postupném přidávání inhibujících složek na Co-Mn-Al 

modifikovaných katalyzátorech s obsahem alkalických kovů 

Podmínky: SV = 20 l g-1h-1, 100 ml min-1, 450 °C 
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Z obr. 27, na kterém je zobrazena konverze N2O v závislosti na typu promotoru, lze 

pozorovat, že konverze N2O klesala v závislosti na přidávání jednotlivých inhibujících složek – 

postupné přidávání těchto složek O2, O2 + H2O a O2 + H2O + NO (2 různé koncentrace), a to pro 

všechny Co-Mn-Al směsné oxidické katalyzátory modifikované alkalickými kovy. 

K největšímu poklesu katalytické aktivity v přítomnosti kyslíku došlo v případě vzorku 

s obsahem 0,2 hm.% Li. Dalším v pořadí byl vzorek 2,6% Na*. Nejmenší inhibice kyslíkem na 

rychlost rozkladu oxidu dusného byla pozorován v případě Co-Mn-Al směsného oxidického 

katalyzátoru promotovaného cesiem. Čím byl vzorek při rozkladu N2O aktivnější v inertní 

atmosféře, tím byl aktivnější i v přítomnosti kyslíku. Pokud jako inhibující složky působily 

společně kyslík a vodní pára, docházelo na všech katalyzátorech k dalšímu poklesu katalytické 

aktivity při rozkladu N2O, pouze na katalyzátoru 4,1% Cs* byl tento pokles nepatrný. Negativní 

efekt kyslíku a vodní páry je kumulativní. Tento fakt byl pozorován už v dřívější práci [5] 

zabývající se vlivem kyslíku a vodní páry na aktivitu Co-Mg-Mn-Al směsných oxidů při 

rozkladu N2O, ale taky v dalších pracích [61],[81] studujících rozklad N2O na kalcinovaných 

hydrotalcitech. I v případě vzájemného působení kyslíku a vodní páry platilo, že čím byl vzorek 

aktivnější v inertní atmosféře, tím byl aktivnější i v O2 a H2O.  

Nejmenší vliv vodní páry na katalytickou aktivitu Cs promotovaného katalyzátoru Co3O4 

pozoroval také Stelmachowski [21]. Co3O4 modifikovaný Cs testoval v přítomnosti kyslíku i 

vodní páry také Pasha [181]. V jeho případě kyslík nezpůsobil pokles katalytické aktivity, což je 

srovnatelné s mými výsledky. Kombinace kyslíku a vodní páry měla za následek malý pokles 

katalytické aktivity na promotovaném katalyzátoru oproti Co3O4, 100% konverze N2O na Co3O4 

bylo dosaženo při 450 °C, na Cs modifikovaném Co3O4 při teplotě o 100 °C nižší. Teplota T50% 

na vzorku Co3O4 byla 375 °C, zatímco u Co3O4 s obsahem Cs dosahovala tato teplota necelých 

300 °C. Vysoké katalytické aktivity na Cs/Co3O4 katalyzátoru bylo dosaženo díky nižší afinitě 

katalytického povrchu adsorbovat H2O, což bylo podloženo TPD vodní páry, která se z tohoto 

katalyzátoru desorbovala už při 310 °C, kdežto v případě Co3O4 až při teplotě 600 °C. 

Konkurenční adsorpce H2O a N2O na stejných aktivních místech je navrhovaným 

mechanismem inhibice vodní párou, protože jak H2O tak N2O je polární molekula a k vazbě 

s kationty přechodových kovů využívá kyslík na konci své molekuly [176]. Obecně však lze říci, 

že přítomnost vodní páry v plynné směsi ne vždy ovlivní reakci rozkladu N2O [17]. Adsorpce 

vodní páry je exotermní proces a inhibice způsobená vodní párou je pozorována při nízkých 

teplotách, kdežto aktivita při vysokých teplotách není ovlivněna. Pozitivní vliv vodní páry byl 

pozorován na Cu-zeolitech v práci [55]. 
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Katalytická aktivita Co-Mn-Al směsných oxidů modifikovaných stejným molárním 

množstvím alkalických kovů nebyla po odstranění kyslíku a vodní páry v rámci této práce 

studována. Lze však předpokládat, že deaktivace těchto katalyzátorů byla vratná, neboť v práci 

[177] bylo obnovení katalytické aktivity Co-Mn-Al směsných oxidu s různým množstvím Li, Na 

a K po odstranění těchto složek pozorováno. Tento fakt naznačuje, že kyslík a především voda 

nezpůsobuje strukturní změny, které se objevily např. v případě zeolitů [55]. 

Pokud je porovnán účinek alkalických kovů na rychlost rozkladu N2O v přítomnosti 

kyslíku, vodní páry a oxidu dusnatého (obr. 27), je patrné, že v přítomnosti těchto složek je 

nejnižší konverze N2O dosahováno v případě katalyzátoru obsahujícího lithium. Závislost 

konverze N2O roste v řadě: 0,2% Li < 1,1% K* = 2,6% Na* < 4,1% Cs* = 2,6% Rb*. Nejmenší 

pokles konverze N2O byl po přidání 0,02 mol.% NO k ostatním inhibujícím složkám (O2 a H2O) 

pozorován u Co-Mn-Al směsného oxidu modifikovaného rubidiem a to o 7,9 %, největší pokles 

aktivity u vzorku 1,1% K*. 

Porovnání konverze N2O v závislosti na složení reakčního plynu pro katalyzátory 1,1% 

K* a 2,6% Na*, resp. 4,1% Cs* a 2,6% Rb* je znázorněno v obr. 28 resp. 29. 
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Obr. 28: Konverze N2O při postupném přidávání inhibujících složek na Co-Mn-Al 

modifikovaných katalyzátorech s obsahem draslíku a sodíku 

Podmínky: SV = 20 l g-1h-1, 450 °C 
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Pokud se srovnají katalyzátory 1,1% K* a 2,6% Na* (Obr. 28), je pozorováno, že 

v přítomnosti všech testovaných inhibujících složek mají katalyzátory stejnou katalytickou 

účinnost pro rozklad N2O. V nepřítomnosti NO se jako lepší jeví směsný Co-Mn-Al oxidický 

katalyzátor s obsahem 1,1 hm.% K. Z důvodu porovnání promotovaných katalyzátorů 

s nemodifikovaným Co-Mn-Al směsným oxidem, byly do obr. 28 přidány výsledky konverze 

N2O naměřené v přítomnosti inhibujících složek i pro katalyzátor Co4MnAl-1. Vliv vodní páry 

na konverzi N2O byl v případě použití tohoto katalyzátorů značný. 

V tabulce 13 jsou uvedeny ceny dusičnanů alkalických kovů a relativní ceny 

připravovaných katalyzátorů, které byly určeny na základě zjištěné spotřeby solí pro přípravu 

katalyzátorů o stejném molárním množství alkalického kovu. Z ekonomického hlediska je tedy 

výhodnější připravovat katalyzátory promotované sodíkem než draslíkem.  

Tab. 13: Porovnání cen dusičnanů alkalických kovů a cen připravovaných katalyzátorů  

Sůl 
Cena 

(Sigma Aldrich) 
(Kč/g soli) 

Spotřeba soli na přípravu 
katalyzátoru se stejným 

obsahem alkalického kovu 
(g) 

Relativní celková cena 
katalyzátoru 

(Kč)  

NaNO3 (99%) 2,3 1 2,3 
KNO3 (99%) 4 1,7 6,8 

RbNO3 (99,7 %) 101 3,72 375,7 
CsNO3 (99%) 30 5,78 173,4 

Stejné srovnání jako v předchozím případě bylo provedeno pro vzorky 2,6% Rb* a 4,1% 

Cs* (Obr. 29). I v tomto případě byla shodná katalytická aktivita pro rozklad N2O pozorována 

v přítomnosti všech působících inhibujících složek (O2 + H2O + NO). Největší rozdíl dosažené 

konverze N2O byl pozorován, pokud byl katalyzátor vystaven současnému vlivu kyslíku a vodní 

páry. V přítomnosti těchto inhibujících složek byl katalyzátor 4,1% Cs* oproti vzorku 2,6% Rb* 

mnohem aktivnější. Konverze N2O na katalyzátoru 4,1% Cs* byla téměř shodná ve srovnání 

s aktivitou v inertní atmosféře He a v přítomnosti kyslíku. Katalyzátor modifikovaný cesiem je 

výhodnější i z hlediska ceny (Tab. 13). I když jsou cesiem promotované katalyzátory oproti 

katalyzátorům modifikovaných draslíkem, resp. sodíkem 25-75krát dražší, ve srovnání 

s katalyzátory modifikovanými rubidiem jsou tyto katalyzátory 2,2krát levnější. V obr. 29 jsou 

rovněž vyneseny výsledky katalytické aktivity i pro nemodifikovaný Co-Mn-Al směsný oxid. 
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Obr. 29: Konverze N2O při postupném přidávání inhibujících složek na Co-Mn-Al 

modifikovaných katalyzátorech s obsahem rubidia a cesia 

Podmínky: SV = 20 l g-1h-1, 450 °C 

Na obr. 30 je zobrazena závislost konverze N2O na různém složení reakční směsi. Nelze 

jednoznačně říci, zda působením jednotlivých kombinací inhibujících složek roste/klesá 

konverze N2O v závislosti na přítomném alkalickém kovu. Jistý vzrůst dosažené konverze N2O 

lze v přítomnosti kombinace inhibujících složek (i) kyslík, (ii) kyslík a vodní pára, (iii) kyslík, 

vodní pára a nízká koncentrace oxidu dusného pozorovat s výjimkou katalyzátoru 1,1% K* 

v řadě: 0,2% Li* < 2,6% Na* < 2,6% Rb* < 4,1% Cs*. V přítomnosti vodní páry klesla konverze 

N2O v různém pořadí i na alkalickými kovy modifikovaném Co3O4 [21]. Pořadí aktivity vzorků 

pro rozklad N2O se oproti aktivitě dosažené v suchém plynu měnilo v závislosti na různé afinitě 

vody k povrchu Co3O4 dopovaného alkalickými kovy. 
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Obr. 30: Dosažená konverze N2O na Co-Mn-Al modifikovaných katalyzátorech s obsahem 

alkalických kovů v závislosti na složení vstupní směsi  

Podmínky: SV = 20 l g-1h-1, 450 °C 

V této podkapitole byl popsán vliv inhibujících složek na rychlost reakce rozkladu N2O. 

Nejaktivnějším katalyzátorem při rozkladu N2O v procesních podmínkách byl Co-Mn-Al směsný 

oxid modifikovaný cesiem. Vysoké katalytické aktivity na tomto katalyzátoru v přítomnosti 

kyslíku a vodní páry, která byla srovnatelná s konverzí N2O v inertní atmosféře a v přítomnosti 

kyslíku, bylo pravděpodobně dosaženo díky nižší afinitě katalytického povrchu adsorbovat H2O. 

Nevýhodou tohoto katalyzátoru je jeho cena.  

5.3.2 Co-Mn-Al směsné oxidické katalyzátory s obsahem draslíku připravené 

spolusrážením 

Vliv simulovaného odpadního plynu z technologie redukce emisí NOx 

Co-Mn-Al směsný oxidický katalyzátor s obsahem 1,8 hm.% K, který byl připravený 

spolusrážením, byl testován nejen v inertní atmosféře, ale byl vystaven i vlivu simulovaného 

odpadního plynu z technologie redukce emisí NOx (0,1 mol.% N2O, 5 mol.% O2, 0,005 mol.% 
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NO a 0,9 mol.% H2O). Na obr. 31 je porovnána katalytická účinnost tohoto vzorku v inertním a 

v odpadním plynu v závislosti na teplotě. V případě katalytického rozkladu N2O v typickém 

odpadním plynu byla konverzní křivka posunuta směrem k vyšším teplotám oproti konverzní 

křivce naměřené v inertním plynu. T50% vzrostla z 329 °C na 414 °C. Za zmínku však stojí, že 

v přítomnosti odpadního plynu byla při teplotě 450 °C dosažena 90% konverze N2O. 
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Obr. 31: Teplotní závislost konverze N2O v inertním plynu a v simulovaných procesních 

podmínkách na vzorku 1,8% K 

Podmínky: 0,1 mol.% N2O, 5 mol.% O2, 0,005 mol.% NO a 0,9 mol.% H2O, SV = 20 l g-1 h-1 

Dlouhodobá stabilita 

Testy stárnutí katalyzátoru byly provedeny z toho důvodu, aby bylo zjištěno, jaký vliv 

může mít voda na alkalické kationty při dlouhodobém působení. Testy byly prováděny při 

nejvyšších koncentracích všech inhibujících složek (O2, H2O a NOx) a stabilita vybraných 

katalyzátorů Co4MnAl-1 a 1,8% K byla prověřována po dobu asi 360 h a kontrolována pomocí 

měření konverze N2O v inertním plynu. V tabulce 14 jsou shrnuty získané výsledky, které 

naznačují výbornou stabilitu obou testovaných katalyzátorů. Bylo zjištěno, že po uplynutí této 

doby došlo v případě nemodifikovaného katalyzátoru ke snížení katalytické aktivity, vyjádřené 

pomocí konverze N2O, a to ze 100% na 98%. U katalyzátoru 1,8% K byla konverze N2O po 

ukončení testu stále 100%. Je tedy evidentní, že inhibice reakční rychlosti vodní párou, oxidy 

dusíku a kyslíkem je zcela vratná. 
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Tab. 14: Testy stability nemodifikovaného a draslíkem promotovaného Co-Mn-Al 

směsného oxidického katalyzátoru během rozkladu N2O 

Vzorek 
Konverze N2O

a (%) 

0 h 60 h 120 h 180 h 240 h 260 h 360 h 
1,8% K 100 100 100 100 100 100 100 

Co4MnAl-1 100 100 100 100 100 100 98 
a Konverze N2O při podmínkách 450 °C, 0,1 mol% N2O v He, SV = 60 l g-1 h-1 

Analýza pomocí infračervené spektroskopie 

Nemodifikovaný a dva draslíkem modifikované Co-Mn-Al směsné oxidické katalyzátory, 

které byly vystaveny vlivu inhibujících složek po dostatečně dlouhou dobu, byly studovány 

pomocí infračervené spektroskopie. Výsledky byly porovnány s daty naměřenými pro čerstvé 

vzorky, aby bylo zjištěno, k jakým změnám dochází. Přehled testovaných vzorků a vlivů, jakým 

a po jakou dobu byly vzorky během reakce rozkladu N2O vystaveny, je shrnut v tabulce 15. 

Získaná IČ spektra pro popsané vzorky jsou znázorněna na obrázku 32. 

Tab. 15: Charakteristika vzorků pro IČ analýzu 

Vzorek 
Zatížení katalyzátorů při rozkladu N2O 

Vzorek po měření 

Co4MnAl-1 
Různé kombinace těchto plynů: 0,1 mol.% N2O, 4 mol.% H2O, 

5 mol.% O2, 0,17 mol.% NO, 0,17 mol.% NO2 – 280 hodin 
Podmínky: 450 °C, 0,3 g vzorku, 100 ml/min 

1,6% K 
Různé kombinace těchto plynů: 0,1 mol.% N2O, 4 mol.% H2O, 

5 mol.% O2, 0,17 mol.% NO, 0,17 mol.% NO2 - 80 hodin 
Podmínky: 450 °C, 0,3 g vzorku, 100 ml/min 

1,8% K 
Různé kombinace těchto plynů: 0,1 mol.% N2O, 4 mol.% H2O, 

5 mol.% O2, 0,17 mol.% NO, 0,17 mol.% NO2 – 250 hodin 
Podmínky: 450 °C, 0,3 g vzorku, 100 ml/min 

Pík při vlnočtu okolo 3367 – 3435 cm-1 představuje valenční vibrace ν OH vazby a byl 

pozorován u všech proměřovaných vzorků. Tento pík byl okolo 3500 cm-1 pozorovaný i např. 

v pracích [184],[185]. Ve spektrogramech vzorků po měření rozkladu N2O dochází k posunu 

tohoto píku k nižší hodnotě vlnočtu, což může znamenat změnu délky vazby. Rovněž byl u všech 

měřených vzorků pozorován pík okolo 1623 – 1636 cm-1, což přísluší deformační vibraci δ OH 



5. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 5.3 Katalytický rozklad N2O v přítomnosti inhibujících složek 

 94  

vazby. Stejný pík při 1650 cm-1 byl pozorován i v literatuře [185]. V práci [185] se však valenční 

a deformační vibrace objevovaly jen u prekurzorů a mizely s kalcinační teplotou 200 °C. V mém 

případě tyto dva uvedené pásy zřejmě odpovídají vratně adsorbovaným molekulám vody ze 

vzdušné vlhkosti, která se do vzorků dostala během přípravy KBr tablet [7]. Píky při vlnočtu 

okolo 560 cm-1 a 660 cm-1 přísluší pravděpodobně stejně jako v práci [185] vazbě kov-kyslík ve 

spinelu. V práci [15] byla popsána infračervená spektra katalyzátorů připravených kalcinací 

hydrotalcitů typu Co-(Mg)-Al-(Mn), kde z tvarů píků v oblasti vlnových délek menších než 

900 cm-1 byla usuzována právě spinelová struktura. 

Pík okolo 1384 cm-1 odpovídá přítomnosti dusičnanů a objevoval se v draslíkem 

modifikovaných katalyzátorech, což může být způsobeno tím, že se ionty NO3
– dostaly do jejich 

struktury při přípravě vzorků, jelikož byly draslíkem modifikované Co-Mn-Al směsné oxidy 

připraveny z roztoku KNO3, což bylo popsáno v kapitole 4.1.2. Výraznější pík při této vlnové 

délce byl pozorován u vzorku 1,6% K po měření katalytické aktivity pod vlivem inhibujících 

složek, kterými byly převážně NOx, což naznačuje větší množství iontů NO3
– ve struktuře 

katalyzátoru. Lze tedy předpokládat, že vzorek byl ovlivněn oxidy dusíku více než vzorek 1,8% 

K, u kterého se pík nezvětšil, ale naopak zmenšil. Přítomnost NO3
– pozoroval ve své práci např. 

Pérez [186]. Přítomnost částic NO3
– však může být přisuzována rovněž zbytkovým dusičnanům 

z přípravy Co-Mn-Al směsného oxidického katalyzátoru. I když v záznamu IČ spektra pro 

katalyzátor Co4MnAl-1 (Obr. 32a) není pík okolo 1380 cm-1 vidět, není vyloučeno, že se 

nemůže tento pík objevit v IČ záznamech naměřených na katalyzátorech 1,6% K a 1,8% K, 

neboť tyto katalyzátory vznikaly spolusrážením (popsáno v kapitole 4.1.2) a pro přípravu 

hydrotalcitového prekurzoru Co-Mn-Al byly použity právě dusičnany těchto kovů. 

Vzniklý pík při vlnočtu 833 cm-1 u vzorku 1,6% K po měření v přítomnosti inhibujících 

složek pravděpodobně odpovídá dusitanům. Může se jednat však i o dusičnany, ty pozoroval při 

826 cm-1 Pérez [186]. Pík okolo 1541 cm-1 se objevoval taky pouze jen u modifikovaných 

katalyzátorů, což rovněž může mít spojitost s přípravou katalyzátorů, neboť vlnočet 1560 cm-1 

odpovídá vazbě NO2
–. Pík okolo 1545  cm-1  odpovídající této vazbě byl pozorován i v IČ 

spektru v práci [185]. 
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Obr. 32: IČ spektra Co-Mn-Al směsného oxidu a) nemodifikovaného – Co4MnAl-1, b) 

modifikovaného draslíkem – 1,6% K a c) modifikovaného draslíkem – 1,8% K 

 

4000,0 3000 2000 1500 1000 400,0
cm-1

%T 
3435

1635

1541

1384

1059

663

559

3421

3741

Vzorek čerstvý 
Vzorek po měření 

10 

 

4000,0 3000 2000 1500 1000 400,0
cm-1

%T 

3839

3750

3421

1636

1541

1384

663

560

3367

1623

1046 833

 Vzorek čerstvý 
Vzorek po měření 10 



5. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 5.3 Katalytický rozklad N2O v přítomnosti inhibujících složek 

 96  

Závěrem lze shrnout, že pomocí IČ spektroskopie byly zjištěny u všech proměřovaných 

vzorků valenční vibrace ν OH vazby a deformační vibrace δ OH. U vzorků po měření, tzn. 

u vzorků které byly vystaveny reakci rozkladu N2O pod vlivem inhibujících složek, dochází ke 

změně délky těchto vazeb. Píky při vlnočtu okolo 560 cm-1 a 660 cm-1 přísluší pravděpodobně 

spinelu [185]. U modifikovaných katalyzátorů byla navíc identifikována přítomnosti dusičnanů i 

dusitanů. Identifikace jednotlivých absorpčních pásů zjištěných z IČ analýzy je pro přehlednost 

shrnuta v tabulce 16. Z hlediska kvantity jsou výsledky pro jednotlivé vzorky srovnatelné, neboť 

při IČ analýze byly dodrženy stejné podmínky měření, tzn. stejná navážka vzorku. Průběhy IČ 

spekter naměřených pro čerstvé vzorky a vzorky po měření byly identické, pouze pík při vlnočtu 

1384 cm-1, který byl pozorován jen u Co-Mn-Al směsných oxidů  modifikovaných draslíkem 

měl jinou intenzitu.  

Tab. 16: Identifikace zjištěných absorpčních pásů z IČ analýzy 

Absorpční pás 
(cm-1) 

Identifikace absorpčního pásu Výskyt u vzorků 

3367 – 3435 Valenční vibrace ν OH vazby Všechny proměřované katalyzátory 
1623 – 1636 Deformační vibrace δ OH vazby Všechny proměřované katalyzátory 

1384 NO3
– Draslíkem modifikované katalyzátory 

833 NO3
– a/nebo NO3

– 1,6% K – po měření 
1541 NO2

– Draslíkem modifikované katalyzátory 
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5.4. Teplotně programovaná desorpce 

Na všech katalyzátorech byly k určení acidobazických vlastnosti katalyzátorů prováděny 

experimenty TPD-NH3 a TPD-CO2. TPD-O2 v He na neaktivovaných vzorcích byla měřena jen 

v případě některých vybraných katalyzátorů. Teplotně programovaná desorpce kyslíku (TPD-O2) 

a oxidu dusného (TPD-N2O) na aktivovaných katalyzátorech byla měřena na katalyzátorech 

modifikovaných alkalickými kovy (Li, Na, K) a srážených katalyzátorech s obsahem draslíku 

připravené v 1. i 2. sérii. Na těchto katalyzátorech byla navíc prováděna měření  TPD-NO. TPD-

O2, N2O a NO byly prvními testy v naší laboratoři na VŠB-TUO, proto je v této kapitole 

věnována pozornost jejich odladění. Podmínky pro jednotlivá měření byly uvedeny v kapitole 

4.2.10. 

5.4.1 TPD-NH3 

Průběh TPD-NH3 poskytuje informaci o množství a síle kyselých míst. Množství 

kyselých míst je dáno množstvím desorbovaného amoniaku ve vybraném teplotním intervalu a 

jejich síla souvisí s odpovídající desorpční teplotou. Obecně jsou kyselá místa klasifikována jako 

slabá (< 200 °C), střední (200 – 350 °C) a silná (> 350 °C) [177]. Množství desorbovaného 

amoniaku je pro jednotlivé vzorky shrnuto v tabulce 17. Pro všechny měřené katalyzátory byla 

prokázána přítomnost slabých a středně silných kyselých míst [177]. Největší desorbované 

množství NH3 bylo zjištěno u katalyzátorů modifikovaných různým množstvím Rb a Cs a 

u katalyzátorů modifikovaných Pt a nejnižším množstvím draslíku (2. série), nejnižší pro 

nanesené katalyzátory s obsahem alkalických kovů. Překvapivě nízké množství desorbovaného 

NH3 bylo pozorováno u impregnovaných Co-Mn-Al směsných oxidů se stejným molárním 

množstvím alkalického kovu připravených z dusičnanových solí, které se snižovalo v řadě od Li 

po Cs. 

Na obr. 33 a 34 je znázorněna závislost desorbovaného množství NH3 na množství 

draslíku a cesia v Co-Mn-Al směsném oxidu. S rostoucím množstvím K i Cs byl pozorován 

pokles acidity těchto katalyzátorů, což je potvrzením, že čím větší množství zásaditého 

alkalického kovu je obsaženo v Co-Mn-Al směsném oxidu, tím méně adsorbuje zásaditou 

složku. Tato závislost platila s výjimkou vzorku 4,0% Rb* i u řady Co-Mn-Al směsných oxidů 

s různým množstvím rubidia. 

Ne všechen amoniak byl v rozmezí teplot 25 – 500 °C desorbován, což bylo zjištěno při 

samostatném testu desorpce NH3, asi 15% amoniaku je desorbováno při teplotě vyšší než 500 °C 

a maxima bylo dosahováno okolo 675 °C [177]. 
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Tab. 17: Výsledky TPD-NH3 a TPD-CO2 nemodifikovaných i modifikovaných Co-Mn-Al 

směsných oxidických katalyzátorů 

Vzorek 
TPD-CO2 (mmol/g) 

25 – 500 °C 
TPD-NH3 (mmol/g) 

25 – 500 °C 
Co4MnAl-1 0,05 0,31 
Co4MnAl-2 0,20 0,69 
Co4MnAl-3 0,16 0,50 

Impregnované vzorky 
Katalyzátory s různým množstvím Li, Na, K a 

0,1% Li* - - 
0,3% Li* 0,14 0,15 
1,5% Li* 0,07 - 
1,4% Na* 0,15 0,23 
0,5% K* 0,12 0,16 
2,5% K* 0,14 0,25 

Katalyzátory s různým množstvím Rb připravené z RbBr b 
3,3% Rb* 0,07 0,53 
4,0% Rb* 0,26 0,61 
6,2% Rb* 0,08 0,42 
9,6% Rb* 0,16 0,37 

Katalyzátory s různým množstvím Cs připravené z CsCl c 
2,2% Cs* 0,18 0,56 
3,6% Cs* 0,19 0,47 
6,3% Cs* 0,15 0,52 
9,4% Cs* 0,22 0,46 
12,3% Cs* 0,18 0,42 

Katalyzátory se stejným molárním množstvím alkalických kovů připravené z dusičnanových solí c 
0,2% Li* 0,34 0,25 
2,6% Na* 0,45 0,13 
1,1% K* 0,47 0,16 
2,6% Rb* 0,48 0,06 
4,1% Cs* 0,53 0,01 

Katalyzátory s obsahem drahých kovů a kovů vzácných zemin a 
0,1% Pd* 0,13 0,35 
0,1% Pt* 0,10 0,52 
0,4% La* 0,08 0,31 
2,8% La* 0,11 0,30 
0,4% Ce* 0,06 0,19 
3,0% Ce* 0,14 0,51 

Srážené vzorky 
Katalyzátory s obsahem draslíku připravené v 1. sérii 

0,6% K 0,11 0,31 
1,8% K 0,12 0,28 

Katalyzátory s obsahem draslíku připravené v 2. sérii 
0,3% K 0,16 0,49 
0,4% K 0,14 0,46 
1,1% K 0,46 0,24 
1,6% K 0,35 0,16 
2,7% K 0,90 0,18 
3,1% K 0,78 0,07 

Katalyzátory s obsahem drahých kovů a kovů vzácných zemin 
0,1% Pd 0,08 0,39 
0,1% Pt 0,12 0,25 
0,5% La 0,12 - 
2,9% La 0,10 0,38 

a základní vzorek Co4MnAl-1, b základní vzorek Co4MnAl-3, c základní vzorek Co4MnAl-2 
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Obr. 33: Závislost acidity vyjádřené jako desorbované množství NH3 na množství draslíku 

v Co-Mn-Al směsném oxidu 
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Obr. 34: Závislost acidity vyjádřené jako desorbované množství NH3 na množství cesia 

v Co-Mn-Al směsném oxidu 

Mezi katalytickou aktivitou promotovaných Co-Mn-Al směsných oxidů v inertní 

atmosféře a množstvím desorbovaného amoniaku nebyla nalezena žádná závislost. 
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5.4.2 TPD-CO2 

Podobně jako kyselé vlastnosti katalyzátorů, jsou i zásadité vlastnosti určeny pomocí 

TPD, adsorbujícím plynem byl CO2. Nemodifikované katalyzátory vykazovaly přítomnost 

slabých a středně silných bazických míst [177]. Množství desorbovaného CO2 je uvedeno 

v tabulce 17. Největší množství zásaditých míst měly katalyzátory modifikované vyšším 

množstvím draslíku, které byly připraveny srážecí metodou v 2. sérii (1,1 až 3,1 hm.% K). 

Rovněž vysoce zásadité byly Co-Mn-Al směsné oxidy se stejným molárním množstvím 

alkalických kovů připravené z dusičnanových solí. Naopak nejméně bazické byly vzorky 1,5% 

Li*, 0,4% La*, 0,4% Ce*, 3,3% Rb* a 0,1% Pd. 

Závislost konverze N2O v inertní atmosféře na množství desorbovaného CO2 nebyla 

pozorována pro žádnou z připravených sérií modifikovaných Co-Mn-Al směsných oxidů. 

Výsledky TPD-CO2 naměřené na srážených vzorcích s různým množstvím draslíku 

(2. série) jsou uvedeny na obr. 35 a měly sloužit k vysvětlení schopnosti jednotlivých zásaditých 

vzorků na sebe vázat kyselý plyn. Zásaditost těchto katalyzátorů, vyjádřená pomocí 

desorbovaného množství CO2, roste s rostoucím množstvím draslíku. Čím je tedy vzorek 

zásaditější, tím více na sebe váže kyselý plyn, což bylo potvrzeno i na základě měření katalytické 

aktivity rozkladu N2O na vzorcích této série v přítomnosti NO. Aktivita Co-Mn-Al směsných 

oxidů modifikovaných draslíkem klesala s rostoucím množstvím draslíku [176]. 
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Obr. 35: Závislost bazicity vyjádřené jako desorbované množství CO2 při 25 – 500 °C na 

množství draslíku v Co-Mn-Al směsném oxidu 
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Na obrázku 36 je vynesena závislost konverze N2O na Co-Mn-Al směsných oxidech 

modifikovaných stejným molárním množstvím alkalických kovů připravených z dusičnanových 

solí v přítomnosti inhibujících složek na množství desorbovaného CO2. Nárůst katalytické 

aktivity byl pozorován s rostoucí bazicitou katalyzátorů. 
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Obr. 36: Závislost konverze N2O na obsahu bazických center v Co-Mn-Al směsných 

oxidických katalyzátorech modifikovaných stejným molárním množstvím 

alkalických kovů 

Podmínky: 0,1 mol.% N2O, 5 mol.% O2, 4 mol.% H2O, 0,02 mol.% NO, SV = 20 l g-1 h-1 

5.4.3 Odladění experimentů TPD 

Experimenty teplotně programované desorpce může ovlivňovat celá řada faktorů. Může 

jimi být např. teplota [156],[187], doba, po kterou je vzorek vystaven adsorbujícímu se plynu 

[144],[154], koncentrace adsorbátu [158] aj. Proto bylo v rámci této práce prováděno odladění 

techniky TPD. 

Byla provedena celá řada měření. Nejprve byla při experimentech teplotně programované 

desorpce zkoušena různá rychlost lineárního vzrůstu teploty (10 °C a 20 °C/min) a na základě 

porovnání průběhu TPD křivek byla pro další experimenty volena rychlost ohřevu 20 °C/min, 

neboť při tomto nastavení byly píky zřetelnější. Rovněž byl testován vliv adsorpční teploty, 

počáteční teplota desorpce a způsob chlazení vzorků. Výsledky jednotlivých experimentů, 

konkrétně TPD-NO, jsou znázorněny na obr. 37. U testů, při kterých nebyla v prvních čtyřech 

případech dodržena stejná adsorpční teplota, se desorpční píky zcela lišily. Až opakované páté a 
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šesté měření, prováděné při co nejshodnějších podmínkách, prokázaly shodnost s experimentem 

označeným číslem 4. Z obrázku 37 lze však vyčíst, že TPD křivky u měření s číslem 1 a 3 mají 

alespoň stejný tvar TPD křivek jako testy s pořadovým číslem 4, 5 a 6. Teploty adsorpce a 

teploty, při kterých začínala desorpce, byly v těchto dvou případech (1 a 3) velice blízké 

podmínkám experimentu s číslem 4, 5 a 6. Zcela odlišná je však křivka s číslem 2, která nemá 

v teplotním intervalu do 300 °C dva píky, ale pouze jeden ostrý pík, a to při 179 °C. U tohoto 

měření byly podmínky nejvíce rozdílné, neboť vzorek byl po aktivaci prudce ochlazen a teplota, 

při které byl NO adsorbován, nebyla stabilní a byla vyšší než v jiných případech. V tomto 

případě byl navíc reaktor se vzorkem před desorpcí umístěn do pece, které byla vyhřátá na 

58 °C, což bylo o 20 až 30 °C víc než v jiných případech těchto experimentů. 

 

Obr. 37: TPD-NO – závislost na podmínkách měření 

Experiment č. 1 – adsorpce při 28 °C, desorpce od 28 °C 
Experiment č. 2 – prudké ochlazení po aktivaci v He, nestabilní teplota adsorpce (okolo 

34–37 °C), desorpce od 58 °C 
Experiment č. 3 – adsorpce při 28°C, desorpce od 28°C 
Experiment č. 4 – adsorpce při neustálené teplotě okolo 29 °C, desorpce od 32,5 °C 

  Experiment č. 5 – teplota adsorpce okolo 30 °C, desorpce od 33,7 °C 
Experiment č. 6 – teplota adsorpce 40 °C, desorpce od 40 °C 

Vliv adsorpční teploty na desorpci NO a O2 popsal ve své práci např. Zhang [156]. I když 

se jednalo o výraznější změny adsorpčních teplot (o 100 °C) než v mém případě, bylo patrné, že 

teplota při adsorpci opravdu hraje velkou roli. Podobnost s výše zmiňovanou prací se ukázala ve 

výskytu jednoho desorpčního píku při vyšší teplotě adsorpce (Obr. 37, křivka 2), kdežto při 

nižších adsorpčních teplotách pozoroval Zhang [156] široký desorpční pík, což je ve shodě 
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s mými daty. Vliv adsorpční teploty při adsorpci NO studoval také Costa [187]. Tvar TPD 

spekter, počet desorpčních píků i celkové množství desorbovaného NO bylo prakticky stejné při 

teplotě adsorpce 30 °C nebo 400 °C, avšak s rostoucí adsorpční teplotou byl pozorován posun 

TPD spektra do oblasti nižších teplot. Posun TPD profilu do oblasti nižších teplot s rostoucí 

teplotou adsorpce byl pozorován i ve studii [159]. Vliv adsorpční teploty byl sledován také 

v práci [187], kdy byl jako adsorbát použit kyslík. V případě vyšší adsorpční teploty bylo 

desorbované množství kyslíku vyšší a maxima desorpčních píků se posunuly do oblasti nižších 

teplot. Vliv koncentrace NO na TPD-NO nebyl v rámci této práce studován, avšak v literatuře 

[156] neměla změna koncentrace NO žádný vliv na profil TPD spektra. 

Z poznatků, které byly diskutovány výše, lze učinit závěr. Při adsorpci a následné 

desorpci by se mělo postupovat vždy za zcela stejných podmínek, a to: 

 teplota adsorpce – stejná pro všechna měření a konstantní po celou dobu adsorpce, 

 koncentrace adsorbované látky – stejná pro všechna měření a konstantní po celou 

dobu adsorpce (nebylo testováno), 

 počáteční teplota desorpce – stejná pro všechna měření, 

 rychlost ohřevu při desorpci – stejná pro všechna měření a lineární po celou dobu 

desorpce. 

Zvolené podmínky (teplota adsorpce, koncentrace adsorbované látky, počáteční teplota 

desorpce, rychlost ohřevu při desorpci), při kterých byla TPD-NO, ale taky TPD-O2 a TPD-N2O 

v naší laboratoři na VŠB-TUO měřena, jsou přehledně shrnuty v tabulce 18 a detailněji popsány 

včetně postupu v kapitole 4.2.10.  

Tab. 18: Podmínky TPD experimentů prováděných v rámci této práce 

 TPD-O2 v He TPD-O2 TPD-N2O TPD-NO 
Teplota adsorpce - 40 °C od 400 °C do 40 °C 40 °C 

Koncentrace 
adsorbované látky 

- 5 mol.% O2 1 mol.% N2O 0,2 mol% NO 

Počáteční teplota 
desorpce 

25 °C 40 °C 40 °C 40 °C 

Rychlost ohřevu při 
desorpci 

10-20 °C min-1 20 °C min-1 20 °C min-1 20 °C min-1 

 

5.4.4 TPD-O2 v He 

Ke zjištění mobility kyslíku v katalyzátoru, obzvlášť v podpovrchové vrstvě, byla na 

vybraných katalyzátorech (Co4MnAl-1, 0,1% Pd, 0,1% Pt, 2,5% La, 1,8% K, 2,7% K, 0,3% Li* 
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a 1,4% Na*) studována TPD-O2 čerstvých vzorků v inertním plynu. Výsledky jsou zobrazeny na 

obrázcích 38 a 39. Na nemodifikovaném Co-Mn-Al směsném oxidickém katalyzátoru byl 

pozorován desorpční pík kyslíku s maximem okolo 720 °C, modifikací draslíkem však došlo 

k výraznému posunu tohoto maxima do nižších teplot (asi o 250 °C). V porovnání s těmito 

katalyzátory nebyla u katalyzátorů modifikovaných Pd, Pt a La desorpce O2 pozorována, což 

naznačuje, že tyto promotory snižují mobilitu kyslíku v Co-Mn-Al směsných oxidech (Obr. 38). 

 

Obr. 38: TPD-O2 v He na Co-Mn-Al směsném oxidu modifikovaném různými promotory 

[177] 

Na obrázku 39 jsou vyneseny křivky TPD-O2 v He na čerstvých katalyzátorech s různým 

obsahem alkalických kovů (Li, Na, K). Desorpce byla prováděna pouze do teploty 450 °C a ve 

srovnání s TPD experimenty zobrazenými na obrázku 38, byl desorbovaný kyslík v tomto 

teplotním rozmezí pozorován. TPD záznamy naměřené u vzorku s obsahem 1,8 hm.% K se na 

obr. 38 a 39 neshodují, což může být zdůvodněno tím, že měření byla prováděna s jiným 

množstvím vzorku, při jiných experimentálních podmínkách a na různých experimentálních 

aparaturách. V případě výsledků znázorněných na obr. 38 se jednalo o měření s 0,05 g vzorku při 

ohřevu 20 °C/min, kdežto v druhém případě se jednalo o dvojnásobnou navážku, tzn. 0,1 g 

vzorku, který byl zahříván v proudu 50 ml min-1 rychlostí 10 °C min-1 (Obr. 39). I v případě 

sjednocení měřítek os v jednotlivých grafech nebylo dosaženo stejného průběhu – výšky píků. 

V obou případech však byly zjištěny píky okolo 150 °C a 350 °C, které byly znatelnější v TPD 

záznamu na obr. 39. V tomto případě však nebyla prováděna desorpce při vyšších teplotách, 
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nelze tedy konstatovat, jak by se průběh křivky u vzorku 1,8% K dále vyvíjel. Pokud srovnáme 

katalyzátory s různým obsahem draslíku, je vidět, že větší množství desorbovaného kyslíku a 

nižší teplotní maximum bylo pozorováno v případě vzorku 1,8% K, který byl při rozkladu N2O 

oproti vzorku 2,7% K aktivnější, což  může souviset s vyšší mobilitou kyslíku. Ze vzorku 

1,4% Na*, který měl v inertní atmosféře He rovněž vyšší katalytickou aktivitu při rozkladu N2O, 

bylo desorbováno relativně velké množství kyslíku.  

 

Obr. 39: TPD-O2 v He na Co-Mn-Al oxidických katalyzátorech promotovaných 

alkalickými kovy 

5.4.5 TPD-O2 

Testy TPD-O2 byly prováděny na Co-Mn-Al směsných oxidech modifikovaných 

alkalickými kovy (Li, Na, K) z důvodu zjištění adsorbovaného množství kyslíku a síly vazby O2 

na katalytickém povrchu, což může mít spojitost s katalytickou aktivitou při rozkladu N2O. 

Na obr. 40 je znázorněn průběh TPD-O2 pro Co-Mn-Al směsné oxidické katalyzátory 

modifikované draslíkem. V případě vzorků 1,1% K, 1,6% K a 1,8% K byl kyslík desorbován ve 

dvou teplotních intervalech. Nízkoteplotní pík (do teploty 235 až 265 °C) může být přisuzován 

slabě vázaným O-částicím, které v okamžiku, kdy začíná probíhat rozklad N2O, nejsou už na 

povrchu katalyzátoru přítomny. Vysokoteplotní pík (od teploty 235 °C), který se objevuje 

u všech testovaných katalyzátorů, se skládá z několika překrývajících se píků odpovídajících 

suprafaciálním O částicím [59] a potvrzuje adsorpci O2 v teplotním rozmezí, ve kterém probíhá 

rozklad N2O. Na základě srovnání výsledků TPD-O2 a katalytické aktivity při rozkladu N2O bylo 

zjištěno, že ve dvou teplotních regionech se kyslík desorboval pouze z nejaktivnějších Co-Mn-Al 
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směsných oxidech modifikovaných draslíkem (1,1% K, 1,6% K a 1,8% K). Oproti tomu v práci 

[19] byly dva desorpční píky pozorovány u všech draslíkem promotovaných Co3O4 katalyzátorů. 

 

Obr. 40: TPD-O2 na Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorech modifikovaných 

draslíkem 

Na obr. 41  je znázorněna kvantifikace desorbovaného kyslíku pro jednotlivé Co-Mn-Al 

směsné oxidy modifikované draslíkem, vyjádřená jako plocha desorpčních píků. 

1,
6%

 K

1,
8%

 K

1,
1%

 K

2,
7%

 K

0,
3%

 K

3,
1%

 K

0,
4%

 K

Co4M
nAl-1

P
lo

ch
a 

p
ík
ů

 (
40

-4
50

°C
) 

(a
.u

)

2 ·105

 

Obr. 41: Množství desorbovaného kyslíku při TPD-O2 pro Co-Mn-Al směsné oxidy 

modifikované draslíkem 
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Největší množství kyslíku bylo desorbováno z nejaktivnějších Co-Mn-Al oxidických 

katalyzátorů modifikovaných draslíkem při rozkladu N2O a klesalo v pořadí: 1,6% K > 1,8% K > 

1,1% K. Nejmenší množství desorbovaného kyslíku bylo pozorováno u vzorku Co4MnAl-1. Pro 

vzorky 0,3% K, 0,4% K, 1,1% K, 2,7% K a 3,1% K bylo desorbované množství kyslíku velice 

blízké. V práci [19], ve které byl pomocí TPD-O2 studován katalyzátor Co3O4 promotovaný 

různým množstvím draslíku, bylo zjištěno, že množství draslíku mělo vliv nejen na katalytickou 

aktivitu, ale taky na množství desorbovaného kyslíku. S přídavkem draslíku byla desorpce O2 

usnadněna a největší intenzita píku byla pozorována pro nejaktivnější vzorek při rozkladu N2O, 

jak bylo pozorováno i v mém případě. Draslík tedy zvyšoval počet aktivních míst obsazených 

kyslíkem a urychloval desorpci O2 [19]. 

V tabulce 19 jsou uvedena teplotní maxima při TPD-O2 na Co-Mn-Al směsných oxidech 

modifikovaných draslíkem. Teplota desorpce souvisí se stálostí kyslíku na katalytickém povrchu, 

tj. určuje sílu vazby „O-povrch“. Pro vzorky s obsahem draslíku 1,1 až 1,8 hm.%, které byly při 

rozkladu N2O nejaktivnější a desorpce O2 probíhala ve dvou teplotních regionech, se hodnota 

nízkoteplotního píku pohybovala v rozmezí 98 až 112 °C. Při reakci rozkladu N2O, která probíhá 

při vyšších teplotách je už tedy část kyslíku desorbována a tento desorbovaný kyslík nemůže 

nijak ovlivnit aktivní místa katalyzátoru potřebné pro rozklad N2O. 

Tab. 19: Teplotní maxima a počátky vysokoteplotních píků při TPD-O2 pro Co-Mn-Al 

směsné oxidy modifikované draslíkem 

Vzorek 
TPDmax

a 
(°C) 

Teplota počátku vysokoteplotního píku 
(°C) 

Co4MnAl-1 301, 445 349 
0,3% K 422 262 
0,4% K 326 270 
1,1% K 98, 288 232 
1,6% K 110, 329 234 
1,8% K 112, 358, 423 272 
2,7% K 442 299 
3,1% K 302, 444 200 

a maxima desorpčních píků 

V tabulce 19 jsou rovněž uvedeny teploty, při kterých se začal objevovat vysokoteplotní 

desorpční pík kyslíku. Překvapivě nízká teplota byla pozorována na vzorcích 0,4% K a 3,1% K, 

které při rozkladu N2O patřily mezi nejméně aktivní. Teplota počátku vysokoteplotního píku pro 

ostatní méně aktivní vzorky při rozkladu N2O (Co4MnAl-1, 0,3% K a 2,7% K) byla už podstatně 

vyšší. 
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Přímá závislost mezi aktivitou Co-Mn-Al směsných oxidů modifikovaných draslíkem při 

rozkladu N2O v inertu a teplotními maximy při TPD-O2 nebyla nalezena. V literatuře [150] byla 

v závislosti na snižující se hodnotě TPDmax během TPD-O2 pozorována rostoucí aktivita pro 

rozklad NO. 

Reprodukovatelnost experimentů teplotně programované desorpce byla ověřena při TPD-

O2 na modifikovaném Co-Mn-Al směsném oxidickém katalyzátoru s 1,8 hm.% K. 

Aby bylo zjištěno, jak alkalické kovy ovlivňují desorpci kyslíku, byla měřena TPD-O2 na 

katalyzátorech modifikovaných přibližně stejným molárním množstvím alkalického kovu (Li, 

Na, K). Výsledky jsou znázorněny na obrázku 42. Molární množství alkalického kovu je 

uvedeno v tabulce 20. 

 

Obr. 42: TPD-O2 na Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorech modifikovaných 

alkalickými kovy 

Tab. 20: Molární množství alkalických kovů v promotovaných Co-Mn-Al směsných 

oxidech použitých pro experimenty TPD-O2 

Vzorek 0,3% Li* 1,4% Na* 1,8% K 
Množství promotoru 

(mol/100 g) 
0,037 0,060 0,045 

Důvodem, proč byly tyto katalyzátory srovnávány, je různá inhibice katalytického 

rozkladu N2O kyslíkem [177]. Na obr. 43 je zobrazena kvantifikace desorbovaného množství 
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kyslíku v závislosti na alkalickém kovu v Co-Mn-Al směsném oxidu. Největší množství kyslíku 

bylo desorbováno v případě směsného oxidu modifikovaného draslíkem, který byl při rozkladu 

N2O nejaktivnější jak v inertní atmosféře, tak v přítomnosti O2. Desorpce kyslíku z Co-Mn-Al 

směsného oxidu a katalyzátorů 0,3% Li* a 1,4% Na* byla pozorována při vyšších teplotách 

(Obr.42). Aktivita těchto vzorků byla v přítomnosti kyslíku oproti aktivitě v inertní atmosféře 

nižší [177]. Příčinou inhibice reakční rychlosti při katalytickém rozkladu v přítomnosti kyslíku, 

může být adsorpce O2 z plynné fáze. 
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Obr. 43: Množství desorbovaného kyslíku při TPD-O2 pro Co-Mn-Al směsné oxidy 

modifikované přibližně stejným množstvím alkalického kovu 

Tab. 21: Teplotní maxima a počátky vysokoteplotních píků při TPD-O2 pro Co-Mn-Al 

směsné oxidy modifikované přibližně stejným molárním množstvím alkalického 

kovu 

Vzorek 
TPDmax

a 
(°C) 

Teplota počátku vysokoteplotního píku 
(°C) 

Co4MnAl-1 301, 445 252 
0,3% Li* 354, 422 263 
1,4% Na* 377 314 
1,8% K 112, 358, 423 269 

a maxima desorpčních píků 

V tabulce 21 jsou uvedena teplotní maxima TPD-O2 píků a teploty počátků 

vysokoteplotních píků. Při těchto teplotách je rozklad N2O už předpokládán. Nejdříve se kyslík 

začal desorbovat ze vzorku 1,8% K (od 30 °C pro nízkoteplotní pík – obr. 42). Tento vzorek byl 
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při rozkladu N2O nejaktivnější. Pokud jsou porovnány teploty počátků vysokoteplotních píků, 

rostou pro jednotlivé vzorky v řadě: Co4MnAl-1 < 0,3% Li* < 1,8% K < 1,4% Na* (Tab. 21). 

Toto pořadí není stejné jako posloupnost v případě porovnání katalytické aktivity těchto vzorků 

v inertu. 

V práci [151] byla vyhodnocována závislost adsorbovaného množství kyslíku na velikosti 

specifického povrchu. V mém případě nebyla žádná spojitost mezi těmito dvěmi veličinami 

pozorována.  

5.4.6 TPD-N2O 

TPD-N2O (m/z = 32) byla prováděna z toho důvodu, aby bylo zjištěno, při jakých 

podmínkách se desorbuje kyslík z disociované molekuly N2O. U katalyzátorů, na kterých byla 

prováděna TPD-N2O, docházelo nejprve k chemisorpci N2O při 400 °C. Při této teplotě 

docházelo k rozkladu N2O podle rovnice (1). Po hodině působení N2O byly katalyzátory 

pozvolna chlazeny na teplotu 40 °C ve stejném složení plynu. Na povrchu katalyzátoru zůstal 

adsorbovaný kyslík z rozkladu oxidu dusného, neboť při nižších teplotách nemohl být 

desorbován. K odstranění atomárního kyslíku adsorbovaného na katalytickém povrchu je 

zapotřebí vyšších teplot, což bylo popsáno i v práci [147]. Při TPD-N2O (m/z = 32) byly 

desorbované O-částice detekovány pomocí hmotového spektrometru. 

Na obr. 44 jsou znázorněny průběhy TPD-N2O (m/z = 32) pro Co-Mn-Al směsné oxidy 

modifikované různým množstvím draslíku. Bylo pozorováno několik překrývajících se píků, a to 

při teplotách od 200 do 450 °C. 

 

Obr. 44: TPD-N2O na Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorech modifikovaných 

draslíkem 
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Tyto píky mohou odpovídat desorpci povrchových kyslíkových částic (-O, -O2) [190], 

k jejichž vzniku dochází při rozkladu N2O [80],[180]. Píky nad 350 °C mohou být připisovány 

desorpci mřížkového a podpovrchového kyslíku [180]. Předpokládá se, že začátek desorpce O2 

souvisí se sílou vazby kyslík-aktivní místo, a současně s teplotou, při které začíná rozklad N2O. 

Z obr. 44 je patrné, že desorpce kyslíku se začala projevovat nejdříve na katalyzátorech 1,1% K, 

1,6% K, které byly nejaktivnějšími vzorky při rozkladu N2O. 

V tabulce 22 jsou uvedena teplotní maxima, teploty, při kterých se začal projevovat 

vysokoteplotní pík a množství desorbovaného kyslíku při TPD-N2O. Vzorek 1,8% K, který patřil 

při rozkladu N2O rovněž k nejaktivnějším katalyzátorům, nezapadal do řady, která 

popisovala závislost aktivity Co-Mn-Al směsných oxidů modifikovaných draslíkem v závislosti 

na množství desorbovaného kyslíku (Tab. 22). Desorpce se však začala objevovat při teplotách 

okolo 220 °C. Překvapivě rychlá desorpce (od 220 °C) a velké množství desorbovaného kyslíku 

bylo pozorováno u katalyzátoru 3,1% K, který je ze všech vzorků při rozkladu N2O v inertní 

atmosféře nejméně aktivní. Následkem působení alkalického kovu (draslíku) v Co-Mn-Al 

směsném oxidickém katalyzátoru může být desorpce kyslíku usnadněna díky oslabování vazby 

Co–O [80].  

Tab. 22: TPD maxima a desorbované množství O2 při TPD-N2O pro Co-Mn-Al směsné 

oxidy modifikované různým množstvím draslíku a přibližně stejným množstvím 

alkalického kovu  

Vzorek 
TPDmax

a 
(°C) 

Teplota počátku 
vysokoteplotního píku 

(°C) 

Desorbované množství O2 · 10-3 
(40 – 450 °C) 

(a.u.) 
Co4MnAl-1 427 282 154 523 

Co-Mn-Al směsné oxidy modifikované různým množstvím draslíku 
0,3% K 319, 396 257 348 
0,4% K 318 242 458 
1,1% K 267 190 706 
1,6% K 292 208 803 
1,8% K 289, 439 220 317 
2,7% K 448 243 433 
3,1% K 437 180 527 

Co-Mn-Al směsné oxidy modifikované přibližně stejným molárním množstvím alkalického kovu 
0,3% Li* 256, 341, 394, 440 269 301 
1,4% Na* 237, 358, 450 279 214 
1,8% K 289, 439 220 317 

a maxima desorpčních píků 
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Největší množství kyslíku během TPD-N2O se v celém teplotním intervalu (40 – 450°C) 

desorbovalo ze vzorku 1,6% K a dále klesalo v řadě 1,1% K > 3,1% K > 0,4% K > 2,7% K > 

0,3% K > 1,8% K > 0% K. Na základě těchto výsledků nebyla přímá závislost mezi aktivitou při 

rozkladu N2O, která rostla v řadě: 1,1% K = 1,6% K = 1,8% K > 0,4% K > 2,7% K ≥ 0,3% K ≥ 

Co4MnAl-1 > 3,1% K  a množstvím desorbovaného kyslíku během TPD-N2O pozorována, 

neboť právě 2 zmiňované vzorky (1,8% K a 3,1% K) do této závislosti nezapadají. 

Ani v případě korelace aktivity jednotlivých vzorků s teplotními maximy během TPD-

N2O (m/z = 32), nebyla pozorovaná přímá závislost. Překvapivě nízkou hodnotu dosaženého 

teplotního maxima měly vzorky s obsahem 0,3 a 0,4 hm.% draslíku. 

Pokud je usnadněna desorpce kyslíku, tj. začíná-li při co nejnižší teplotě, měl by rozklad 

N2O probíhat rychleji. Závislost konverze N2O na teplotě, při níž se začíná objevovat desorpce 

O2, je znázorněna na obr. 45. V případě Co-Mn-Al směsných oxidů modifikovaných draslíkem 

byla pozorována klesající aktivita v závislosti na pomalejší desorpci O2 během TPD-N2O. Do 

závislosti nebyl zahrnut katalyzátor 3,1% K, u kterého byla pozorována překvapivě rychlá 

desorpce (od 220 °C) a velké množství desorbovaného kyslíku (Tab. 22). 
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Obr. 45: Konverze N2O při 390 °C na Co-Mn-Al směsných oxidech modifikovaných 

draslíkem v závislosti na teplotě počátku desorpce O2 při TPD-N2O 

Na obr. 46 je znázorněn průběh TPD-N2O (m/z = 32) naměřený pro Co-Mn-Al směsné 

oxidy modifikované alkalickými kovy (Li, Na, K). Ve srovnání s Co-Mn-Al směsnými oxidy 

modifikovanými draslíkem (Obr. 44) se desorpce projevovala při vyšší teplotě (od 250 °C), ale 

rovněž bylo pozorováno několik překrývajících se píků do teploty 450 °C.  
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Obr. 46: TPD-N2O (m/z = 32) na Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorech 

modifikovaných alkalickými kovy 

V tabulce 22 jsou teplotní maxima, teploty, při kterých se začal projevovat 

vysokoteplotní pík a množství desorbovaného kyslíku při TPD-N2O uvedeny i pro Co-Mn-Al 

směsné oxidy modifikované alkalickými kovy (Li, Na, K). Závislost mezi aktivitou při rozkladu 

N2O a TPDmax, teplotou počátku desorpce, popř. desorbovaným množstvím O2 nebyla 

pozorována. Nejvyšší pokrytí povrchu katalyzátoru kyslíkem během rozkladu N2O mohlo být 

předpokládáno v případě katalyzátoru modifikovaného draslíkem, neboť patřil z této skupiny 

katalyzátoru k nejaktivnějším. Na tomto vzorku bylo desorbované množství kyslíku během TPD-

N2O nejvyšší. 

Při měření TPD-N2O nebyly pozorovány žádné píky N2. Toto zjištění je v souladu 

s publikovanými výsledky v práci [180], což by mohlo znamenat, že je vyloučena možnost 

adsorbovaného N2O rozkládat se za vzniku O2 během procesu ohřevu. S největší 

pravděpodobností však adsorbovaný N2O na katalytickém povrchu není, neboť na katalytickém 

povrchu by měl být pouze adsorbovaný kyslík po rozkladu N2O. Proto byly během TPD-N2O 

snímány nejen signály na hmotě m/z = 32, ale taky m/z = 44. Tyto testy by měly případný 

adsorbovaný N2O odhalit. 

Změny signálu na hmotě m/z = 44 byly během TPD-N2O zaznamenány na vzorcích 

modifikovaných draslíkem s nejnižším obsahem, tj. 0,3 a 0,4 hm.%, což je znázorněno na obr. 

47, ale taky u vzorků 1,1% K, 1,6% K a 2,7% K. Desorpční píky na hmotě m/z = 44 byly 

pozorovány i na nemodifikovaném a lithiem modifikovaném Co-Mn-Al směsném oxidu 

v teplotním intervalu 150 – 300 °C (Obr. 48). 
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Obr. 47: TPD-N2O na Co-Mn-Al směsných 

oxidických katalyzátorech modifikovaných 

draslíkem 

Obr. 48: TPD-N2O na Co-Mn-Al směsných 

oxidických katalyzátorech modifikovaných 

alkalickými kovy  

Všechny pozorované desorpční píky naznačují přítomnost desorbovaného CO2, neboť 

v daném teplotním rozmezí nebylo pozorováno žádné desorbované množství na hmotě m/z = 30 

(N2O), tudíž se nemohlo jednat o desorbovaný N2O. Příspěvky jednotlivých fragmentů oxidu 

dusného jsou shrnuty v tabulce 23. Druhou nejvíce zastoupenou hmotou N2O je hmota m/z = 30, 

proto byly tyto dva fragmenty (m/z = 30 a 44) spolu porovnávány. Pouze v případě jejich 

shodného průběhu a dosažení maxima při stejné teplotě by se jednalo o přítomnost stejného 

prvku či sloučeniny, v tomto případě N2O. 

Tab. 23: Fragmenty N2O a CO2 a jejich procentuální zastoupení [189] 

N2O CO2 
Hmota fragmentu 

m/z 
Zastoupení fragmentu 

(%) 
Hmota fragmentu 

m/z 
Zastoupení fragmentu 

(%) 
44 62,04 44 78,43 
30 19,23 28 8,63 
14 8,06 16 7,06 
28 6,82 12 4,71 
16 3,10 45 0,78 
45 0,43 46 0,39 
46 0,12 - - 
31 0,06 - - 
29 0,06 - - 
15 0,06 - - 
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Během TPD-N2O se tedy CO2 desorboval téměř ze všech testovaných katalyzátorů. Ze 

vzorků 1,1% K, 1,6% K a 2,7% se CO2 desorboval oproti vzorkům 0,3% K a 0,4% K při vyšších 

teplotách – při 385 °C (1,1% K) a nad 450 °C (1,6 % K a 2,7% K). Přítomnost desorbovaného 

CO2 lze vysvětlit následovně. Jelikož byly Co-Mn-Al směsné oxidy připraveny z příslušných 

dusičnanů a Na2CO3/NaOH, mohou být v katalyzátorech přítomny ionty CO3– i přesto, že byly 

vzorky kalcinovány. Téměř během každé aktivace vzorků v He je pozorována změna signálu na 

hmotě m/z = 44, která pravděpodobně přísluší CO2. Tento předpoklad by měl být ještě během 

aktivace katalyzátorů potvrzen např. současným snímáním více hmot, na kterých se CO2 nachází. 

Při jejich shodném průběhu by se jednalo opravdu o desorbovaný CO2 na kalcinovaných Co-Mn-

Al směsných oxidech. Fragmenty CO2 jsou uvedeny v tabulce 23. 

Během TPD-N2O byly v teplotní oblasti okolo 450 °C pozorovány desorpční píky na 

hmotě m/z = 30 (Příloha 5), což naznačuje možný vznik NO z rozkladu N2O. Mohlo docházet ke 

štěpení vazby N–N v molekule N2O (N≡N=O). Žádné píky na hmotě m/z = 28 odpovídající 

vznikajícímu dusíku však nebyly pozorovány. Změny signálů na hmotách m/z = 30 a m/z = 44, 

na kterých se vyskytuje N2O nebyly identické, proto se může jednat o vznik NO a ne 

o desorbovaný N2O. Toto tvrzení je však nutno ještě podložit, ale další experimenty (např. 

selektivní analýza NO pomocí IČ analyzátoru), které by se objasněním zabývaly, nebyly 

předmětem této práce. Také mohlo jít o nečistotu v plynu N2O, která se usazuje na katalytickém 

povrchu, neboť při měření složení výstupního plynu po rozkladu N2O na plynovém 

chromatografu odpovídal poměr O2/N2 stechiometrii reakce (1). Pokud by NO nepocházel 

z molekuly N2O, ale byl pouze nečistotou v N2O, jednalo by se pouze o jednoduchou adsorpci 

NO na povrchu katalyzátoru a ne o chemickou reakci. 

Porovnáním obrázků 40 a 44 nebo 42 a 46, na kterých byly znázorněny záznamy z TPD-

O2 a TPD-N2O, bylo zjištěno, že desorpční křivky kyslíku nejsou pro všechny Co-Mn-Al směsné 

oxidické katalyzátory modifikované různým množstvím draslíku, popř. přibližně stejným 

molárním množstvím Li, Na a K zcela identické. Největší rozdíly průběhu signálu na hmotě m/z 

= 32 byly pozorovány u vzorku 0,4% K a 1,8% K. Rozdíly byly pozorovány rovněž na Co-Mn-

Al směsných oxidech modifikovaných 1,1, 1,6 a 1,8 hm.% K, u kterých byly během TPD-O2 

pozorovány dva desorpční píky, kdežto při TPD-N2O se objevoval pouze vysokoteplotní 

desorpční pík. Z rozdílných tvarů křivek, různého množství desorbovaného kyslíku a různých 

teplot jednotlivých maxim píků lze učinit závěr, že adsorpce O2 z plynného kyslíku je jiná než 

v případě adsorpce kyslíku z disociované molekuly N2O. Různé průběhy signálu kyslíku po 

TPD-O2 a TPD-N2O pozoroval ve své práci i Nobukawa [32]. Zjistil, že během TPD-N2O 

nastala desorpce O2 při nižších teplotách. Při teplotách od 300 do 600 °C se navíc oproti TPD-O2 
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objevil nový desorpční pík a vysokoteplotní pík měl jiný průběh. I v případě mých výsledku se 

při TPD-N2O kyslík desorboval ve srovnání s TPD-O2 při nižších teplotách. Navíc bylo při TPD-

N2O dosaženo teplotních maxim při nižších teplotách. V práci [32] byl vyvozen závěr, že 

nadbytečné adsorbované částice kyslíku na katalyzátoru upraveném v proudu N2O jsou jiné než 

ty, které vznikly na vzorku jeho úpravou v kyslíku. Rozdílné profily při TPD-O2 a TPD-N2O 

pozoroval také Xue [80]. 

Zcela odlišné výsledky byly zjištěny Takitou [142], kdy TPD záznamy měly stejný tvar a 

stejnou teplotu desorpčních píků, a to jak v případě desorpce kyslíku po vystavení katalyzátoru 

Co3O4 proudu kyslíku tak oxidu dusného. I Asano [19] považoval průběhy křivek naměřené při 

TPD-O2 a TPD-N2O za identické, což značilo, že draslíkem promotovaný Co3O4 má schopnost 

adsorbovat molekulární kyslík disociativně. V mém případě se nejvíce podobaly průběhy signálu 

na hmotě m/z = 32 pro vzorky 0,3% Li* a 2,7% K. 

V navrhovaném mechanismu rozkladu N2O je desorpce O2 považována za nejpomalejší 

krok a síla vazby kyslíku je rozhodujícím parametrem aktivity. Na základě výsledků bylo 

zjištěno, že desorpce kyslíkových částic z disociované molekuly N2O začíná při takových 

teplotách, které odpovídají  teplotám, při kterých se začíná projevovat rozklad N2O. 

5.4.7 TPD-NO 

TPD-NO byla měřena na Co-Mn-Al směsných oxidech modifikovaných různým 

množstvím draslíku a měla sloužit k určení adsorbovaného množství NO a síly vazby NO na 

katalytickém povrchu. 

TPD-NO křivky znázorněné v obr. 49 se skládají z několika překrývajících se píků a pro 

jednotlivé vzorky se liší. Téměř ve všech případech se NO desorboval ve dvou teplotních 

regionech. Desorpce v prvním teplotním intervalu začínala už od 70 °C a ve většině případů se 

jednalo o velmi široký pík (nebo překrývající se píky) až do teplot okolo 400 °C, který přecházel 

plynule v další desorpční pík, jehož tvar a maximum se měnilo v závislosti na množství draslíku 

ve vzorku.  Pokud jsou průběhy TPD křivek porovnány v pořadí vzorků od nejvyššího množství 

promotoru (3,1% K) po nejnižší (0,3% K), lze říci, že vysokoteplotní pík se vyvíjel s klesajícím 

množstvím draslíku a jeho maximum, které se pohybovalo okolo 430 – 458 °C, se posunovalo 

právě s klesajícím množstvím k nižším teplotám. Co se týče prvního teplotního intervalu, 

docházelo k výraznějším změnám desorpčního píku z hlediska jeho průběhu. I tento pík byl 

porovnán v pořadí vzorků od největšího po nejmenší množství draslíku. U vzorku 3,1% K se 

objevil nevýrazný pík okolo 120 °C, na něž navazoval pík s maximem okolo 263 °C. 
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Obr. 49: TPD-NO na Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorech modifikovaných 

draslíkem 

S rostoucím množstvím promotoru se průběh obou píků měnil, slabý pík, který byl 

pozorován u vzorku 3,1% K se u vzorku 2,7% K rozvíjí na úkor druhého píku, jehož maximum 

je pozorováno při vyšší teplotě oproti katalyzátoru 3,1% K. U katalyzátoru 1,8% K se píky 

začínají překrývat. Co se týče teplotních maxim, nebyl s klesajícím množstvím pozorován žádný 

trend.  I když došlo u vzorku 1,8% K k posunu druhého teplotního píku do vyšších teplot ve 

srovnání se vzorkem 3,1% K, oproti vzorku 2,7% K bylo zaznamenáno snížení teploty maxima. 

Vzorek 1,6% K má v prvním teplotním intervalu už jen jeden pík a s dalším poklesem draslíku 

ve vzorku se tento pík opět rozděluje ve dva. Průběh TPD křivky u nemodifikovaného 

katalyzátoru se podobá průběhům TPD pro modifikované katalyzátory. V prvním teplotním 

intervalu se může jednat o dva navzájem se překrývající píky, pík okolo 440 °C se oproti píku na 

katalyzátoru 0,3% K zužuje a posunuje do vyšších teplot. Teploty odpovídající maximům píků 

v TPD-NO záznamech včetně celkového desorbovaného množství jsou uvedeny v tabulce 24.  

Identifikace jednotlivých desorpčních píků NO není jednoduchá. V literatuře se např. 

uvádí, že desorpční pík okolo 120 °C a 200 °C může být připisován částicím dinitrosylu a 

mononitrosylu, kdežto pík při vyšších teplotách (380 °C) rozkladu povrchových skupin 

dusičnanů [154]. Přítomnost píku NO při nízkých teplotách může naznačovat přítomnost slabě 

vázaných povrchových částic NO. Ve srovnání s prací [157], kde za nízkou teplotu je 

považována teplota okolo 50 °C, se v mém případě začíná NO desorbovat při teplotě vyšší (asi 

od 70 °C) a maxima je dosahováno v rozmezí od 225 do 320 °C. Za slabě adsorbovaný NO byl 



5. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 5.4 Teplotně programovaná desorpce 

 118  

považován i oxid dusnatý desorbovaný při teplotě okolo 170 °C [158]. Vzhledem k tomu, že 

teplotní maxima závisí na podmínkách desorpce, a ty nebyly ve srovnání s literaturou shodné, je 

přítomnost slabě povrchových částic NO pouze předpokladem. Vznik různých desorpčních píků 

může být vysvětlen (i) přítomností odlišných adsorpčních míst, (ii) vznikem různých 

povrchových částic a/nebo (iii) vzájemným působením adsorbovaných molekul vedoucí 

k rozdílné aktivační energii pro desorpci NO v závislosti na stupni pokrytí povrchu. 

Tab. 24: Teplotní maxima a desorbované množství NO při TPD-NO pro Co-Mn-Al 

směsné oxidy modifikované různým množstvím draslíku 

Vzorek 
TPDmax

a 
(°C) 

Desorbované množství NO · 10-3 (40 – 450 °C) 
(a.u.) 

Co4MnAl-1 172, 240, 441 355 
0,3% K 156, 228, 430 367 
0,4% K 159, 248, 441 424 
1,1% K 164, 244, 445 361  
1,6% K 225, 449 463 
1,8% K 173, 228, 292, 458 431 
2,7% K 144, 320 290 
3,1% K 120, 263 445 

a maxima desorpčních píků 

Adsorbované částice NO lze považovat za nestabilní, protože jejich značná část desorbuje 

do teploty 250 °C, což bylo pozorováno i v literatuře [156], kde další nárůst teploty způsobil 

pokles desorbovaného množství NO. Nad touto teplotou je možné částice NO považovat rovněž 

za slabě adsorbované, neboť při měření rozkladu N2O bylo po odstranění NO z reakční směsi 

pozorováno obnovení katalytické aktivity. I v práci [157] byla pozorována desorpce 

molekulárního NO do teploty 200 °C, zbytek se desorboval jako N2O, který pocházel 

z termického rozkladu jiných povrchových částic, jako jsou např. dusitany či dusičnany, které 

jsou silně vázáné na povrchu a k jejich odstranění dojde termickým rozkladem při vysokých 

teplotách, kdy se desorbují právě jako molekula N2O. V případě mých vzorků byla pozorována 

desorpce na hmotě m/z = 44 (není zde vyobrazeno). Mohlo by se jednat o vznik N2O, což by 

bylo v tomto případě nežádoucí. Vznik N2O po adsorpci NO pozoroval ve své práci 

Müslehiddinoglu a Vannice [153], a to díky disociaci molekuly NO. Při stejné teplotě byla 

pozorována desorpce NO, O2, N2O a N2. V mém případě však TPD profily naměřené na hmotě 

m/z = 44 nebyly identické s TPD profily zaznamenané na hmotě m/z = 30, a to z hlediska tvarů i 

teplot jednotlivých dosažených maxim. S největší pravděpodobností lze tedy hovořit o desorpci 
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CO2. Příspěvky jednotlivých fragmentů oxidu dusného byly shrnuty v tabulce 23. Druhou 

nejvíce zastoupenou hmotou je hmota m/z = 30, proto byly tyto dva fragmenty (m/z = 30 a 44) 

spolu porovnávány. V případě jejich shodného průběhu by se jednalo o přítomnost stejného 

prvku či sloučeniny, v tomto případě N2O. 

Na obr. 50a, resp. 50b je znázorněna závislost aktivity Co-Mn-Al oxidických 

katalyzátorů v přítomnosti NO na desorbovaném množství NO v teplotním intervalu 40 – 

450 °C, resp. v intervalu 200 – 450 °C. V obou případech byl pozorován pokles konverze N2O se 

vzrůstajícím desorbovaným množstvím NO. Touto korelací bylo potvrzeno, že čím vyšší 

množství NO se v daném teplotním intervalu desorbuje, tím je vzorek v přítomnosti oxidu 

dusnatého méně aktivnější. Povrch katalyzátoru byl pokrytý NO, který bránil rozkladu N2O. 

Z tohoto vztahu byl vyloučen vzorek s 2,7 hm.% draslíku, na kterém byla v přítomnosti NO 

dosahována konverze N2O 68,3% a do závislosti aktivity na množství desorbovaného množství 

oxidu dusnatého nezapadal. 
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Obr. 50: Závislost konverze N2O v přítomnosti NO na množství desorbovaného oxidu 

dusnatého z Co-Mn-Al směsných oxidů modifikovaných různým množstvím 

draslíku v teplotním intervalu a) 40 – 450 °C, b) 200 – 450 °C 

Podmínky: 0,3 g katalyzátoru, 100 ml min-1, 450 °C, 0,1 mol.% N2O, 0,17 mol.% NO 
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V práci [157] byla adsorpce NO považována za nedisociativní proces, neboť během 

desorpce nebyl pozorován ani pík N2, ani O2. V případě mého měření TPD-NO byla desorpce 

kyslíku i dusíku pozorována. Průběhy signálů na hmotě m/z = 32 (O2) a m/z = 28 (N2) jsou 

vyhodnoceny pro každý vzorek zvlášť (Příloha 6). Lze tedy předpokládat, že adsorpce NO na 

Co-Mn-Al směsných oxidech s obsahem draslíku je disociativní proces. Kyslík se desorboval při 

teplotách nad 300 °C (úzký a vysoký pík), ale i při nižších teplotách (asi 100 – 300 °C, popř. 

400 °C) bylo pozorováno malé množství desorbovaného O2. Některé signály N2 nejsou vzhledem 

k vysoké citlivosti hmotnostního spektrometru a díky velmi malému měřítku zcela kvalitní, ale 

určité píky lze z jednotlivých obrázků identifikovat. Na Co-Mn-Al směsných oxidických 

katalyzátorech modifikovaných draslíkem pravděpodobně dochází nejen k rozkladu N2O, ale 

taky k rozkladu NO. V této chvíli je však tento závěr pouze předpokladem a je nutné ho prověřit, 

nejlépe experimenty přímého rozkladu NO na těchto katalyzátorech. Tyto experimenty už však 

nebyly předmětem této práce. Pokud by se tento předpoklad potvrdil, byly by modifikované Co-

Mn-Al směsné oxidické katalyzátory vhodné i pro snižování emisí NO z koncového plynu 

výroby kyseliny dusičné. 

Desorpční píky kyslíku (Příloha 6) desorbované při TPD-NO a desorpční píky kyslíku po 

TPD-O2 (Obr. 40) nejsou shodné ani v případě nízkoteplotního, ani v případě vysokoteplotního 

píku. Zcela jiný závěr byl uveden v literatuře [150]. V práci bylo zjištěno, že vysokoteplotní pík 

kyslíku byl shodný pro oba případy TPD. Desorbované množství kyslíku bylo v případě TPD-

NO (max. 84000 a.u.) nižší než v případě TPD-O2 (Obr. 40), což je ve shodě s výsledky uvedené 

v práci [146], kde se kyslík desorboval při teplotě nad 400 °C. Desorpce kyslíku během TPD-NO 

byla vysvětlována následkem rozkladu částic NO3– na NO a O2 a ne jednoduchou desorpcí 

mřížkového kyslíku. 

Pokud porovnám plochu desorpčních píků NO v teplotním rozmezí 200 – 450 °C 

v závislosti na množství draslíkového promotoru, jak je uvedeno v obr. 51, mohu vyvodit závěr, 

že s rostoucím množstvím draslíku roste schopnost katalyzátoru adsorbovat NO lineárně. 

Porovnáním závislostí ploch píků desorbovaného množství NO při TPD-NO (Obr. 51) a 

desorbovaného množství CO2 při TPD-CO2 (Obr. 35) na množství draslíku ve vzorku, je 

s rostoucím množstvím draslíku pozorováno větší desorbované množství jak NO, tak CO2. Lze 

tvrdit, že s vyšším obsahem draslíku ve vzorku je katalyzátor zásaditější a má tendenci 

adsorbovat větší množství kyselých plynů (jak oxidu dusnatého, tak oxidu uhličitého). Proto 

dochází při rozkladu oxidu dusného v přítomnosti NO s rostoucím množstvím draslíku k poklesu 

aktivity katalyzátorů [176]. NO se pravděpodobně váže na aktivní místa katalyzátorů a brání tak 

adsorpci N2O, čímž je způsoben pokles katalytické aktivity při rozkladu N2O. 
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Obr. 51: Plocha desorpčních píků při TPD-NO (m/z = 30) v teplotním intervalu 200 – 

450 °C v závislosti na množství draslíku v Co-Mn-Al směsném oxidu  

Závěrem této kapitoly, která se zabývala teplotně programovanou desorpcí, lze říci, že 

důležitým parametrem při těchto testech je důsledné dodržování stejných experimentálních 

podmínek, což vyplynulo na základě odladění metody TPD. Na základě různých desorpčních 

profilů signálu kyslíku zjištěných při TPD-O2 a TPD-N2O dochází pravděpodobně k adsorpci na 

jiných povrchových místech katalyzátoru v závislosti na úpravě katalyzátoru v proudu kyslíku 

nebo oxidu dusného. Při nižších teplotách se desorbovaly slabě adsorbované kyslíkové částice, 

při teplotách vyšších se pak jednalo o desorpci částic, které byly na povrch katalyzátoru vázány 

silnější vazbou. Na základě výsledků TPD-NO, TPD-CO2 i TPD-NH3 byla pozorována lineární 

závislost adsorbovaného množství NO, CO2, popř. NH3 v závislosti na obsahu draslíku v Co-

Mn-Al směsném oxidu, což potvrdilo zvyšující se bazicitu, popř. klesající aciditu katalyzátorů 

s rostoucím množstvím draslíku. Nejméně bazické katalyzátory byly při rozkladu N2O 

v přítomnosti NO nejaktivnější. 



5. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 5.5 Studium vzájemného působení N2O s katalytickým povrchem 

 122  

5.5. Studium vzájemného působení N2O s katalytickým povrchem  

Cílem této kapitoly je přispět k objasnění mechanismu rozkladu N2O. Experimentální 

techniky, které je možno použít k tomuto objasnění, jsou např. tzv. dynamické metody (transient 

responses). Jedná se o multipulzní experimenty nebo měření odezev na skokovou změnu signálu. 

Dalšími možnostmi mohou být analýzy in-situ (FTIR) nebo pokusy s izotopicky značenými 

látkami. Technika teplotně programované desorpce pak může určit přítomnost různých 

kyslíkových částic lišící se termickou stabilitou. Informace o množství povrchového kyslíku, 

kinetice jeho vzniku a funkci různých kyslíkových částic mohou poskytnout hlubší pohled na 

mechanismus reakce a umožnit další aplikace [26],[27],[188]. 

V rámci této práce byly pro objasnění kationtového redoxního mechanismu rozkladu 

N2O, který byl pro Co-Mn-Al směsné oxidy předpokládán na základě informací uvedených 

v kapitole 3.3.2, prováděny dynamické experimenty, nebo-li experimenty v neustáleném stavu. 

Jednalo se o sledování odezvy na skokovou změnu koncentrace N2O na vstupu do reaktoru. 

Měření byla prováděna při skokovém zvýšení koncentrace z 0 mol.% na 0,2 mol.% N2O a 

skokovém snížení koncentrace oxidu dusného z 0,2 mol.% na 0 mol. % N2O. 

5.5.1 Rozklad N2O v neustáleném stavu 

Průběhy ustálení katalytického rozkladu N2O byly studovány na draslíkem 

modifikovaných Co-Mn-Al směsných oxidech připravených srážecí metodou a rovněž na 

nemodifikovaném Co-Mn-Al směsném katalyzátoru. Podmínky dynamického experimentu byly 

uvedeny v kap. 4.4.1. Pomocí kvadrupólového hmotnostního spektrometru byly snímány signály 

na hmotě m/z = 28 (N2), 32 (O2) a 44 (N2O) – odezvy na skokovou změnu koncentrace N2O 

z 0 mol.% na 0,2 mol.% N2O. Experimenty byly prováděny při teplotě, při které bylo 

dosahováno přibližně stejné konverze N2O, a to nižší než 15%. Tyto podmínky byly určeny 

z toho důvodu, aby byly experimenty izokonverzní, a aby bylo vždy dosaženo stejného množství 

vznikajícího kyslíku. Podmínky byly určeny na základě literatury [139], ve které autor prováděl 

experimenty v neustáleném stavu při 300 °C, což byla teplota, kdy bylo dosahováno konverze 

N2O menší než 10 %. Signály jednotlivých složek (O2, N2, N2O, popř. Ar) byly sledovány do 

ustáleného stavu. Úprava naměřených dat spočívala ve srovnání všech signálu na jednu úroveň. 

Poté byly signály výškově normalizovány na hodnotu 1 a.u. 

Na obr. 52 je znázorněn průběh signálů O2, N2 a N2O při počátku rozkladu N2O, tzn. po 

skokovém zvýšení koncentrace N2O v závislosti na čase pro Co-Mn-Al směsné oxidy 

modifikované draslíkem. Za zmínku stojí hlavně signál kyslíku. Je patrné, že téměř ve všech 
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případech (kromě obr. 52a) dochází ke zpožďování tohoto signálu ve srovnání se signálem N2 a 

N2O.  

Pokles a opětovný nárůst všech signálů v obr. 52a byl způsoben nepřesným nastavením 

regulátorů hmotnostních průtoků. Úpravou vstupní koncentrace N2O došlo opět k ustálení všech 

signálů na konstantní hodnotu. 
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Obr. 52: Průběh odezvy signálů N2, O2 a N2O na skokové zvýšení koncentrace N2O 

z 0 mol.% na 0,2 mol.% N2O na vstupu do reaktoru na vzorku 1,1% K (a), 1,6% 

K (b), 0,3% K (c) a 3,1% K (d) 

Podmínky: 0,2 mol.% N2O, zatížení 60 g h-1 l-1, 330 °C (0,3% K a 3,1% K), 300 °C (1,1% K a 

1,6% K) 
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Z obr. 52 vyplývá, že k většímu zpožďování signálu kyslíku dochází v pořadí: 1,1% K < 

1,6% K < 0,3% K < 3,1% K. Ve stejném pořadí klesá při rozkladu N2O v inertní atmosféře i 

aktivita těchto Co-Mn-Al směsných oxidů modifikovaných různým množstvím draslíku.  

Při testování nemodifikovaného Co-Mn-Al směsného oxidu byl do reakční směsi jako 

značkovací látka dávkován inertní Ar a do aparatury byl před reaktor zařazen čtyřcestný ventil, 

který umožnil vstup namíchané reakční směsi všech potřebných plynů v jeden okamžik. 

Znázornění tohoto čtyřcestného ventilu a jeho zařazení do aparatury je zobrazeno na obr. 6, resp. 

v Příloze 1c. Průběh signálů N2, O2 a N2O po skokovém zvýšení koncentrace N2O pro 

nemodifikovaný Co-Mn-Al směsný oxid je znázorněn na obr. 53. 
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Obr. 53: Průběh odezvy signálů Ar, N2, O2 a N2O na skokové zvýšení koncentrace N2O 

z 0 mol.% na 0,2 mol.% N2O na vstupu do reaktoru na vzorku Co4MnAl-2: a) 

experiment číslo 1, b) experiment číslo 2 – zapnutí N2O a Ar v čase 0 s  

Podmínky: 0,2 mol.% N2O, 60 g h-1 l-1, 330 °C 

Porovnáním signálů naměřených na Co-Mn-Al směsných oxidech modifikovaných 

draslíkem (Obr. 52) a na nemodifikovaném Co-Mn-Al katalyzátoru (Obr. 53) bylo zjištěno, že 

zařazení čtyřcestného ventilu do experimentální aparatury vedlo k rychlejší odezvě na skokové 

zvýšení koncentrace N2O, a to asi o 10 s. 
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Signál kyslíku byl oproti signálům N2 a N2O zpožděn i na nemodifikovaném Co-Mn-Al 

směsném oxidu (Obr. 53). Na obr. 53b je zobrazen počátek reakce rozkladu N2O v detailnějším 

měřítku. Je pozorováno, že změna signálů na skokové zvýšení koncentrace N2O (v čase 0 s) 

nastala do 15 s.  

Aby bylo tvrzení zvětšujícího se zpoždění kyslíku s klesající aktivitou katalyzátoru při 

rozkladu N2O podloženo, byly výsledky kvantifikovány. Z naměřených dat odpovídajících 

koncentrací kyslíku a dusíku byly vyhodnoceny počáteční rychlosti vzniku těchto dvou složek 

jako závislost změny koncentrace v čase (16). 

dt

dc
r A

A             (16) 

Pro výpočet byly uvažovány pouze počáteční úseky jednotlivých signálů, tzn. úseky, při 

kterých byl nárůst koncentrace kyslíku a dusíku lineární, počáteční rychlost byla vyhodnocena 

jako směrnice této lineární závislosti. Pro znázornění je toto vyhodnocení uvedeno na obr. 54. 
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Obr. 54: Vyhodnocení počáteční rychlosti vzniku kyslíku a dusíku při rozkladu N2O na 

Co-Mn-Al směsném oxidu modifikovaném 3,1 hm.% K odpovídající směrnici 

lineární závislosti intenzity na čase 

Podmínky: 0,2 mol.% N2O, zatížení 60 g h-1 l-1, 330 °C  

Výsledné hodnoty počátečních rychlostí vzniku kyslíku a dusíku při rozkladu N2O na Co-

Mn-Al směsných oxidech modifikovaných draslíkem jsou uvedeny v tabulce 25. 
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Tab. 25: Počáteční rychlosti vzniku kyslíku a dusíku při skokovém zvýšení koncentrace 

N2O 

 Vzorek 
Počáteční rychlost vzniku O2 

(a.u.) 
Ra 

Počáteční rychlost vzniku N2 
(a.u.) 

Ra 

3,1% K 0,013 0,99 0,054 0,97 
1,6% K 0,032 0,98 0,082 0,90 
1,1% K 0,039 0,97 0,062 0,95 
0,3% K 0,021 0,99 0,054 0,93 

Co4MnAl-2 
0,011 
0,019 b 

0,94 
0,97b

0,035 
0,028 b 

0,93 
0,98 b 

a Hodnota spolehlivosti 
b Opakované měření (experiment číslo 2) 

Počáteční rychlost vzniku kyslíku klesala v řadě: 1,1% K > 1,6% K > 0,3% K > 

Co4MnAl-2 > 3,1% K. Pro nemodifikovaný vzorek Co4MnAl-2 byly vyhodnoceny dvě 

rychlosti. Z hlediska vyšší vyhodnocené hodnoty spolehlivosti pro experiment číslo 2  byla do 

posloupnosti uvažována hodnota rychlosti vzniku kyslíku 0,019 a.u. Výsledky jsou rovněž 

znázorněny graficky na obr. 55. 
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 Obr. 55: Závislost konverze N2O na počáteční reakční rychlosti vzniku kyslíku na Co-Mn-

Al směsných oxidech modifikovaných draslíkem 

Podmínky: 0,2 mol.% N2O, zatížení 60 g h-1 l-1, 330 °C (0,3% K a 3,1% K), 300 °C (1,1% K a 

1,6% K) 
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Z měření vyplývá, že čím je vzorek aktivnější pro rozklad N2O, tím rychleji dochází ke 

vzniku kyslíku a dusíku. Rychlost vzniku O2 je ale ve všech případech nižší. To potvrzuje, že 

desorpce O2 je rychlost řídícím krokem rozkladu N2O. 

V práci [139] zabývající se rozkladem N2O na draslíkem promotovaném Co-Al směsném 

oxidu byly prováděny experimenty v neustáleném stavu za takových podmínek, při kterých 

dosahovala konverze N2O méně než 10%. Změna signálu dusíku (m/z = 28) po skokové změně 

koncentrace N2O se objevila okamžitě a dokonce dřív než N2O (m/z = 44), což značilo, že 

rozklad N2O na N2 je velice rychlým krokem. Dále bylo zjištěno, že zpoždění kyslíku (z pohledu 

nárůstu signálu na hmotě m/z = 32) bylo pozorováno pouze v případě nemodifikovaného Co-Al 

směsného oxidu, což naznačuje, že desorpce kyslíku je rychlost určujícím krokem. Zpoždění 

signálu kyslíku nebylo pozorováno na vzorku Co-Al promotovaném draslíkem, což značilo, že 

draslík usnadnil desorpci kyslíku z katalytického povrchu. Vše je zobrazeno na obr. 56. 

 

Obr. 56: Průběh signálů O2, N2 a N2O na skokové zvýšení koncentrace N2O na a) Co-Al 

směsném oxidu a b) draslíkem modifikovaném Co-Al směsném oxidu [139] 
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V mém případě měly průběhy jednotlivých signálů jiný charakter (Obr. 52 a 53). 

Zpoždění signálu kyslíku z hlediska opožděného nárůstu intenzity nebylo oproti průběhu, který 

byl znázorněn na obr. 56a, pozorováno. Jiný průběh signálu na hmotě m/z = 32, tzn. průběh bez 

prodlevy, může být způsoben jinou rychlostí vzniku kyslíku. Na nemodifikovaném a draslíkem 

modifikovaném Co-Mn-Al směsném oxidu bylo pozorováno pouze zpožďování signálu kyslíku 

oproti N2 a N2O v závislosti na množství přidaného draslíku. Tyto výsledky byly již diskutovány 

výše.  

Na obr. 57 je zobrazena korelace počáteční rychlosti vzniku kyslíku s teplotami počátků 

vysokoteplotních píků a teplotních maxim při TPD-N2O. Z této závislosti vyplývá, že desorpce 

O2 je pomalejší s klesající rychlostí vzniku kyslíku, nebo-li se zvětšujícím se zpožďováním 

signálu kyslíku. Desorpce kyslíku z katalytického povrchu může být usnadněna oslabováním 

vazby Co–O, prostřednictvím přídavku draslíku roste elektronová hustota Co2+ [139]. Ze 

závislosti na obr. 57a byl vynechán vzorek 3,1% K, neboť už v kapitole 5.4.6 bylo popsáno, že 

výsledky z TPD-N2O na vzorku 3,1% K vykazují rozdíly z hlediska množství desorbovaného 

kyslíku a teploty, při které se desorpce O2 začíná projevovat. 
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Obr. 57: Závislost počáteční rychlosti vzniku kyslíku na a) teplotě počátku 

vysokoteplotního píku při TPD- N2O, b) teplotním maximu při TPD-N2O (m/z = 

32) pro Co-Mn-Al směsné oxidy modifikované draslíkem 
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Cheng ve své práci [139] navíc před signálem N2O pozoroval signál dusíku a vysvětloval 

to tím, že rozklad N2O na N2 je velice rychlým krokem. V mém případě byly pozorovány taky 

různé průběhy signálů N2 a N2O (Obr. 52-54), ale vzájemně kopírovaly svůj průběh a rozcházely 

se až po určité době (okolo 20 s) nebo vůbec.  

Pirngruber ve svých studiích [26],[35] měřil odezvu na skokovou změnu signálu 

koncentrace vstupujícího proudu, a to z 0 na 0,5 mol.% N2O, na Fe-zeolitu upraveném v heliu či 

kyslíku nebo na vzorku zredukovaném vodíkem. Důvodem bylo zjistit, jak se kyslík z molekuly 

N2O váže na katalytickém povrchu a jak dochází k jeho desorpci. Aby byl katalyzátor aktivní, 

musí obsahovat aktivní místa s mimořádnými redoxními vlastnostmi. Tato aktivní místa jsou na 

Fe-zeolitech často nazývána jako α-místa. Interakcí N2O s těmito místy se vytváří vysoce aktivní 

povrchový kyslík.Ve všech 3 případech testovaných v pracích [26] a [35] byl průběh signálů O2, 

N2 a N2O jiný. Největší změna byla zaznamenána pro signál vznikajícího dusíku, jeho množství 

klesalo v závislosti na úpravě katalyzátoru vodíkem, heliem a nejmenší množství dusíku bylo 

pozorováno v případě úpravy katalyzátoru kyslíkem. Tzn., že vznik N2 souvisel s reoxidaci 

redukovaných míst. Úprava vzorku v 10 mol.% O2 při 400 °C měla za následek další snížení 

množství vznikajícího dusíku, ale ne úplně na nulovou hodnotu. Ve všech experimentech 

skokového zvýšení koncentrace N2O se signál vzniku N2 objevoval hned a bez jakéhokoli 

zpoždění. Toto lze pozorovat i v mém případě, lze tedy předpokládat, že reakce (6) 

N2O + * N2 + O*          (6) 

je při rozkladu N2O rychlým krokem, což je všeobecně uznávaný názor. Odstranění povrchového 

kyslíku prostřednictvím interakce s další molekulou N2O (5) nebo rekombinací (4) je rychlost 

určujícím krokem. 

5.5.2 Mechanismus desorpce O2 

Mechanismus rozkladu N2O, jak byl popsán v kapitole 3.3.2, předpokládá, že prvním 

krokem je chemisorpce N2O na katalytickém povrchu (6) a tento krok je považován za rychlý. 

Pomalým krokem je vznik O2 buď rekombinací dvou povrchových kyslíkových atomů (4) – 

Langmuir-Hinshelwoodův mechanismus nebo reakcí povrchového kyslíkového atomu 

s molekulou N2O (5) – Eley-Ridealův mechanismus. Tato rovnice byla mnoha autory 

upřednostňována z toho důvodu, protože kyslík nezpůsoboval inhibici reakční rychlosti a na 

povrchu katalyzátorů byla předpokládána přítomnost neaktivních povrchových kyslíkových 

částic. I v práci [23] vyloučili v jednom ze svých modelů desorpci kyslíku rekombinací (4) 

z toho důvodu, že inhibice reakční rychlosti kyslíkem byla velice nízká. 
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Názory na způsob desorpce kyslíku z katalytického povrchu se liší. Aby bylo zjištěno, 

jakým mechanismem probíhá desorpce O2 na Co-Mn-Al směsných oxidech, byla na Co-Mn-Al 

směsných oxidech modifikovaných alkalickými kovy (K, Rb, Cs) sledována odezva na skokové 

snížení koncentrace N2O na vstupu do reaktoru z 0,2 mol.% na 0 mol.% N2O. 

Na obr. 58 je vynesen průběh signálů N2 a O2 v čase po odstranění 0,2 mol.% N2O 

z reakčního plynu naměřených na katalyzátorech 2,6% Rb*, 4,1% Cs*, Co4MnAl-1 a 3,1% K. 

Vyhodnocení dat bylo provedeno následovně: v čase, při kterém dosahovaly signály na hmotě 

m/z = 28 a 32 konstantní hodnoty, byly průběhy srovnány na stejnou úroveň. Ze znázorněných 

závislostí je vidět, že k poklesu signálu kyslíku docházelo oproti signálu dusíku pomaleji. 
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Obr. 58: Průběh odezvy signálů kyslíku a dusíku na skokové snížení koncentrace N2O 

z 0,2 mol.% na 0 mol.% N2O na vstupu do reaktoru na vzorku 2,6% Rb* při 

300 °C (a), 4,1% Cs* při 300 °C (b), Co4MnAl-1 při 330 °C (c) a 3,1% K při 

330 °C (d), celkový průtok 100 ml min-1 
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Na základě srovnání těchto výsledků s literaturou [26],[28],[35] bylo zjištěno, že 

v ustáleném stavu probíhá desorpce díky rekombinaci dvou kyslíkových atomů (4) a ne pomocí 

O* + N2O → N2+O2+* (5). Důkazem toho byl právě pomalejší pokles koncentrace O2 k nulové 

hodnotě ve srovnání se signálem N2. 

Z experimentu měření odezvy na skokové snížení koncentrace N2O (z 0,2 mol.% k nule) 

bylo potvrzeno, že reakce (4), tj. desorpce O2 rekombinací probíhá. Z tohoto experimentu však 

nemohlo být určeno, jestli při rozkladu N2O probíhají současně obě reakce (4) a (5). 

Vliv adsorpce molekulárního kyslíku na povrchu katalyzátoru nebyl v práci [28] díky 

vysoké reakční teplotě (400°C) už uvažován. Desorpce O2 po odstranění N2O musela tedy nastat 

díky pomalé a opožděné rekombinaci adsorbovaných kyslíkových atomů podle reakce 2 O* → 

O2 + 2* (4), která probíhala po několik minut po vypnutí N2O. Nebylo však vyloučeno, že Eley-

Ridealova reakce (5) neprobíhala. V mých experimentálních měřeních, které probíhaly při 

teplotě 300 nebo 330 °C byl kyslík ještě zcela jistě naadsorbován na povrchu katalyzátoru, což 

bylo potvrzeno výsledky TPD-N2O. Bylo zjištěno, že desopce kyslíku začala právě při teplotě 

okolo 300 °C. 

Rekombinace povrchového kyslíku byla při vzniku O2 na Fe-ZSM katalyzátorech 

klíčovým dějem, a proto byla považována za rychlost určující krok rozkladu N2O. Autoredukce 

katalyzátoru byla spojována se spontánní desorpcí O2 za vzniku kyslíkových vakancí. Rychlost 

rekombinace mohla být vysvětlena pomalou migrací adsorbovaných kyslíkových atomů na 

prostorově oddělených místech. Tuto migraci usnadňovalo množství Fe přítomného 

v katalyzátoru. Pokud probíhala reakce (5), vznikal kyslík současně s dusíkem. Pro reakci (4) 

mohlo být předpokládáno rozšíření a/nebo zpoždění odezvy kyslíku. Díky odezvě kyslíku, která 

byla oproti signálu dusíku zpožděná i v mých vyhodnocených datech (Obr. 58), mohu 

předpokládat, že reakce (4) je pro vznik O2 dominantnější. To, že by povrchové částice 

reagovaly přímo s N2O podle reakce (5) nemůže být však zcela vyloučeno, i když v pracích [26] 

a [35] tento fakt zcela vyloučili. Autoři popsali, že kyslík musí vznikat pomalou 

rekombinací/desorpcí povrchových kyslíkových atomů. Pozorovali, že se zvyšující se 

koncentrací kyslíkových vakancí na katalyzátoru rostla konverze N2O. Množství kyslíkových 

vakancí bylo určeno na H2 redukovaném vzorku reoxidovaném oxidem dusným. Adsorbované 

kyslíkové atomy z N2O, které byly v těsné blízkosti, se desorbovaly rychle. Pomalu se 

desorboval kyslík, který vznikal rekombinací. Bylo pozorováno, že  po odstranění N2O z reakční 

směsi klesala koncentrace kyslíku oproti koncentraci dusíku pomaleji. Čím nižší byla reakční 

teplota, tím více se signál kyslíku oproti signálu dusíku zpožďoval, což potvrzuje nižší rychlost 

rozkladu N2O při nižší teplotě. Vliv reakční teploty nebyl při dynamických experimentech 

v rámci této práce studován. 
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Cílem této kapitoly bylo přispět objasnění mechanismu rozkladu N2O na Co-Mn-Al 

směsných oxidech s obsahem alkalických promotorů. Na základě dynamických experimentů 

bylo potvrzeno, že desorpce kyslíku je rychlost určujícím krokem, neboť v případě měření 

odezev na skokovou změnu koncentrace N2O, a to jak po změně  koncentrace z 0 na 0,2 mol% 

N2O, tak v případě vypnutí, tj. zpět na nulovou hodnotu koncentrace N2O, byly pozorovány 

rozdílné průběhy signálů kyslíku a dusíku. Po zapnutí N2O došlo ke změně signálu N2 ihned a 

bez jakéhokoli zpoždění oproti signálu kyslíku, což naznačuje, že rozklad N2O na N2 je velice 

rychlým krokem. Pomalý nárůst signálu kyslíku naznačuje, že rychlost určujícím krokem je 

právě desorpce kyslíku. Čím pomalejší nárůst signálu na hmotě m/z = 32 (O2) byl pozorován, tím 

k pomalejší desorpci kyslíku docházelo, což bylo podloženo výsledky TPD-N2O. Získané 

poznatky, jak z experimentů v přechodovém stavu, tak z TPD-N2O korelují s dosaženou 

konverzí N2O. Z dynamických experimentů byly vyhodnoceny počáteční rychlosti vzniku O2 a 

N2 při rozkladu N2O a společně s teplotními maximy desorpčních píků pro TPD-N2O byly dány 

do souvislosti s aktivitou Co-Mn-Al oxidických katalyzátorů modifikovaných draslíkem pro 

rozklad N2O. S rostoucí aktivitou katalyzátorů byla pozorována rychlejší desorpce kyslíku. 

Určit, jakým způsobem probíhala desorpce kyslíku bylo obtížné. Rekombinace kyslíku 

Langmuir-Hinshelwoodovým mechanismem (4) může být složitá, pokud nejsou 2 kyslíkové 

atomy v těsné blízkosti [23]. Upřednostnění desorpce kyslíku podle Eley-Ridealova mechanismu 

(5) by mohlo být bráno v úvahu, neboť adsorbovaná částice kyslíku na povrchu katalyzátoru je 

považována za velmi reaktivní [23], z čehož by vyplývalo, že rovnice (4) má malý vliv na 

celkovou reakční rychlost. Na druhou stranu byl vznik kyslíku pomocí rekombinace (4) dokázán 

pomalejším poklesem signálu kyslíku jako odezva na skokové snížení koncentrace N2O 

z 0,2 mol.% na 0 mol.% – odstranění N2O z proudu plynu. Desorpce kyslíku podle rovnice (5) 

však nebyla zcela vyloučena. Tyto dva procesy mohou probíhat i současně během celé reakce 

rozkladu N2O. Na základě dynamických experimentů by však za převládající mohla být 

považována desorpce pomocí rekombinace dvou adsorbovaných molekul kyslíku (4). 

Předpokládaný kationtový redoxní mechanismus popisuje rozklad N2O na Co-Mn-Al 

směsných oxidických katalyzátorech. Tento mechanismus předpokládá: (i) štěpení molekuly 

N2O, což bylo diskutováno v kapitole 5.4.6, avšak tento předpoklad musí být ještě 

experimentálně podložen, (ii) vznik povrchového kyslíku a (iii) difúzi povrchových kyslíkových 

atomů a jejich rekombinaci. 
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5.6. Vzájemný vztah mezi aktivitou a výstupní prací elektronů 

Výstupní práce elektronů byla vyhodnocena z měření rozdílu kontaktních potenciálů pro 

sérii srážených katalyzátorů promotovaných draslíkem [175]. Závislost konverze N2O a výstupní 

práce elektronů na množství draslíku v Co-Mn-Al směsném oxidu je znázorněna na obr. 59 a 60. 

Z obrázků je zřejmé, že vzorky, které měly nejnižší hodnoty výstupní práce (Obr. 60), byly pro 

rozklad N2O nejaktivnější (Obr. 59). Jednalo se o vzorky s množstvím 5 až 8 atomů K/nm2. 

Díky nízkému ionizačnímu potenciálu draslíku má tento prvek příznivý vliv na zvýšení 

aktivity katalyzátoru, což je spojeno s přenosem náboje v důsledku gradientu elektrického pole 

na povrchu, což souvisí se vznikem dipólů. Se zvyšujícím se množstvím draslíku byly vzniklé 

dipóly v těsné blízkosti. Docházelo k depolarizaci, což mělo za následek zvýšení výstupní práce 

elektronů [135]. Přídavek zásady taky očividně ovlivnil acidobazické vlastnosti katalytického 

povrchu, zvláště při vysokém pokrytí draslíkem.  

Vzájemný vztah mezi hodnotou výstupní práce elektronů a katalytickou aktivitou 

potvrzuje, že rozklad oxidu dusného za přítomnosti směsných oxidů promotovaných draslíkem 

se uskutečňuje pomoci kationtového redoxního mechanismu, který byl navržen pro K, Zn-

promotovaný Co-katalyzátor se spinelovou strukturou [135]. Při tomto mechanismu působí ionty 

přechodových kovů jako donory elektronů umožňující přenos elektronové hustoty pro aktivaci 

molekuly N2O a dále jako akceptory elektronů výsledného povrchového produktu O–. Toto 

zjištění je v souladu s elementárními kroky rozkladu N2O navrženými pro Co-Mn-Al směsný 

oxid připravený z LDH prekurzoru, což bylo diskutováno v kapitole 5.5. 
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Obr. 59: Závislost konverze N2O na počtu atomů draslíku na jednotce povrchu 
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Obr. 60: Závislost výstupní práce elektronů na počtu atomů draslíku na jednotce povrchu 

Proces, kterým lze rozpoznat, co stojí za iniciací katalytických reakcí, je přenos elektronu 

z katalytického povrchu k antivazebnému orbitalu reagující molekuly. V takových procesech 

jako je syntéza amoniaku, Fisher-Tropschova syntéza nebo spalování sazí mohou alkalické kovy 

zvyšovat pravděpodobnost adsorpce a disociace reagujících molekul. Díky vysoké schopnosti 

draslíku darovat elektron, je tento kov považován za jeden z nejúčinnějších elektronových 

promotorů, které se používají pro optimalizaci výstupní práce elektronů. Vzhledem k tomu, že 

mechanismus rozkladu N2O na spinelových katalyzátorech zahrnuje přenos elektronové hustoty, 

je možné díky vhodnému nastavení Fermiho hladiny dosáhnout optimalizaci katalytické 

účinnosti. V případě, kdy je pozorována vzájemná souvislost mezi vysokou katalytickou 

aktivitou a minimální výstupní práci elektronů, lze tento parametr využít jako vhodný nástroj 

k dosažení zvýšení katalytické aktivity. 

Další otázkou, která byla při řešení vztahu mezi množstvím promotoru a aktivitou 

katalyzátorů položena, byla problematika týkající se výpočtu monovrstvy příslušného 

alkalického promotoru, v tomto případě draslíku. Úkolem bylo zjistit, zda se draslík na povrchu 

Co-Mn-Al směsného oxidického katalyzátoru nachází pouze v jedné a ne ve více vrstvách, čímž 

by mohlo docházet k zabránění přenosu náboje mezi přechodovými kovy katalyzátoru a 

přidaným draslíkem. Pro výpočet plochy, kterou zaujímá draslík na povrchu Co-Mn-Al 

směsného oxidu, byla použita hodnota iontového poloměru draslíku. Obecně je iontový poloměr 

charakterizován jako poloměr iontu s nábojovým číslem z+ nebo z-, pro draslík je tato hodnota 

rovna 0,133 nm [191]. 
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Na obr. 61 je vyobrazena závislost plochy, kterou zaujímají atomy draslíku v jednotce 

povrchu katalyzátoru. Z tohoto obrázku je zřejmé, že draslík se v Co-Mn-Al směsném oxidickém 

katalyzátoru opravdu nevyskytoval ve více vrstvách, nýbrž v monovrstvě. Při homogenním 

rozložení draslíku na povrchu katalyzátoru byl povrch katalyzátoru maximálně pokryt pouze ze 

72%. Na katalyzátorech, které byly při rozkladu N2O nejúčinnější, se draslík nacházel na 27 až 

42 % celkového povrchu. 
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Obr. 61:  Závislost celkové plochy, kterou pokrývá draslík v plošné jednotce Co-Mn-Al 

směsného oxidického katalyzátoru v závislosti na počtu jeho přítomných atomů 
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5.7. Vliv textury katalyzátoru na katalytickou aktivitu 

Katalyzátory mohou dosahovat vysoké katalytické aktivity v případě vhodné kombinace 

chemického složení, struktury a textury. Textura heterogenních katalyzátoru (specifický povrch, 

velikost zrna, rozměr pórů) má velký vliv na katalytickou aktivitu. Různé textury lze dosáhnout 

během přípravy katalyzátoru. Jedna z nejběžnějších metod přípravy katalyzátorů je srážení 

nerozpustných sloučenin z rozpustných solí. Během srážení vytvářejí rostoucí mikrokrystaly – 

primární částice – agregáty, v nichž jsou mikrokrystaly od sebe odděleny velmi drobnými póry – 

primárními póry. Póry s rozměrem větší než 2 nm jsou nazývány mikropóry, kdežto o mezopóry 

se jedná v případě rozměrů pórů od 2 do 50 nm. Velikost mikrokrystalů primárních pórů závisí 

na podmínkách srážení, dalších krocích přípravy (např. zrání produktu), ale taky na podmínkách 

následné termické úpravy získaných prekurzorů (sušení a kalcinace). Každý katalyzátor určený 

jak pro použití v průmyslovém měřítku, tak pro laboratorní reaktory se sypaným ložem musí být 

připraven ve formě částic o definovaném rozměru. Částice katalyzátorů větších velikostí mohou 

být vyrobeny lisováním práškového materiálu nebo vytlačováním jemu odpovídající pasty, 

nabalováním apod. Během tabletování vznikají mezi agregáty s primárními póry nové velké 

póry, tzv. sekundární póry, jejichž velikost závisí na podmínkách při formování katalyzátorů, 

způsobu přípravy, velikosti zrn, které jsou tabletovány a na použitém tlaku. 

Primární póry (mikropóry a mezopóry) jsou velmi malé a zahrnují většinu povrchu 

katalyzátoru, tudíž katalytická reakce převážně probíhá na stěnách těchto malých pórů 

(mezopórů), kterými reagující látky pronikají poměrně špatně Knudsenovou difúzí. Sekundární 

póry jsou oproti tomu mnohem širší, a proto se reakční látky mohou šířit v pórech snadněji. 

Takovéto póry slouží jako transportní póry, přes které reakční látky pronikají od povrchu zrna do 

jeho středu. Jsou-li v zrnu přítomny velké transportní póry, pak jimi látka proniká snadno jak do 

středu zrna tak zároveň do stran – do primárních částic, v nichž pak reaguje. Tento typ struktury 

je výhodný, neboť nenastává nepříznivě vysoký difúzní odpor primárních pórů. Když jsou 

sekundární póry malé, reakční látky pronikají dovnitř zrna problematicky, protože musí zároveň 

proniknout i přes primární póry. Tak tomu může být v případě, kdy je použit k lisování 

prachového vzorku vysoký tlak. Z kinetického hlediska je výhodné, když zrno obsahuje co 

nejvíc transportních pórů. Tato zrna jsou však málo pevná, proto při jejich tvarování je nutné 

volit kompromis a volit hustotu zrna co nejnižší, při které je dosaženo přijatelné pevnosti zrna. 

Cílem této kapitoly bylo zjistit vliv textury Co-Mn-Al směsných oxidů na katalytický 

rozklad N2O. Katalyzátory s rozdílnou porézní strukturou byly připraveny lisováním Co-Mn-Al 

hydrotalcitu při různých tlacích (0 až 10 MPa) a následnou kalcinací. Takto připravené 

katalyzátory byly charakterizovány pomocí fyzikální adsorpce dusíku, rtuťové porozimetrie a 

heliové pyknometrie.  
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5.7.1 Analýza porézní struktury lisovaných nemodifikovaných Co-Mn-Al směsných 

oxidických katalyzátorů 

Adsorpčně-desorpční izotermy oxidického Co-Mn-Al katalyzátoru tabletovaného pod 

různým tlakem jsou znázorněny v obr. 62. Porézní struktura těchto vzorků je charakterizována 

izotermami, které nemají nulovou hodnotu adsorbovaného dusíku při hodnotě p/p0 = 0, což 

naznačuje přítomnosti mikropórů. Izotermy obsahují hysterezní smyčku v oblasti relativních 

tlaků 0,7 až 0,9, tzn., jde o izotermy typu I a IV, které jsou typické pro mikro- a mezoporézní 

materiály [192]. Adsorpčně-desorpční hysterezní smyčka – kde nižší větev (adsorpční) odpovídá 

postupnému zvyšování tlaku adsorbátu a zvyšujícímu se adsorbovanému množství a vyšší větev 

(desorpční) odpovídá adsorbovanému množství při snižujícím se tlaku adsorbátu – je výraznější 

a posunutá do oblasti vyšších relativních tlaků při vyšších tlacích použitých při tabletaci 

katalyzátorů, což má za následek rozšíření distribuce velikosti pórů, tzn. objemu pórů příslušející 

pórům různých velikostí. 
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Obr. 62: Adsorpčně-desorpční izotermy získané při fyzikální adsorpci dusíku na 

práškových katalyzátorech Co-Mn-Al tabletovaných pod různým tlakem 

Výsledky distribuce mezopórů vyhodnocené z fyzikální desorpce dusíku metodou BJH 

jsou znázorněny na obr. 63. Dobře rozlišitelné maximum poloměru pórů se nachází v rozmezí 8 

– 12 nm. Rozptýlené a ne velmi zřetelné maximum může být pozorováno okolo 2 nm (Obr. 63). 

Je patrné, že objem a rozměr pórů klesá s rostoucím tlakem použitým při tabletaci katalyzátorů.  



5. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 5.7 Vliv textury katalyzátoru na katalytickou aktivitu 

 138  

Distribuce pórů katalyzátorů nebyla charakterizována pouze adsorpcí a desorpcí dusíku 

(zjištění mezoporozity), ale taky rtuťovou porozimetrii, která poskytla informaci 

o makropozoritě. Distribuce pórů vyhodnocená z výsledků rtuťové porozimetrie odhaluje více 

maxim (není zde vyobrazena, charakteristické rozměry pórů jsou uvedeny v tabulce 26). 

Netabletovaný katalyzátor obsahuje i široké póry s poloměrem 150 nm, které se při tabletování 

pod tlakem 4 MPa zmenšily na 90 nm a při lisování pod vyšším tlakem (6, 8 a 10 MPa) se tyto 

široké póry v katalyzátoru už neobjevovaly.  
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Obr. 63: Distribuce mezopórů získaná z fyzikální desorpce dusíku na práškových 

katalyzátorech Co-Mn-Al tabletovaných pod různým tlakem 

Výsledky charakterizace porézní struktury katalyzátoru tabletovaného při různých tlacích 

jsou shrnuty v tabulce 26. Měrný povrch vzorků SBET se pohybuje v rozmezí 60 až 100 m2 g-1 a 

klesá s rostoucím tlakem při přípravě katalyzátoru. Relativně vysoká hodnota konstanty C (65,2 

až 79,3) z rovnice BET izotermy (17) naznačuje, že data získaná z měření adsorpce dusíku 

nepopisují jednoduchou adsorpci dusíku, ale že v některých případech dochází ke kapilární 

kondenzaci. Detailnější analýza porézní struktury pomocí modifikované BET izotermy (18) 

[193] poskytuje informace o objemu mikropórů 20 mm3 g-1. Objem pórů se s rostoucím tlakem 

při tabletaci prakticky nemění s výjimkou vzorku lisovaného za nejvyššího tlaku, tzn. 10 MPa; 

objem mikropórů pro tento katalyzátor klesl asi na 50 %. Konstanta Cmodif vypočtena z rovnice 

(18) je shodná pro všechny testované katalyzátory, což je potvrzením, že nedochází ke změnám 

adsorpčních vlastností pevné fáze v závislosti na rostoucím tlaku při tabletaci katalyzátorů. 
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Tab. 26: Charakterizace porézní struktury práškového směsného oxidu Co-Mn-Al 

formovaného do tablet pod různým tlakem 

Tlak při tabletaci / MPa  0 4 6 8 10 
Adsorpce dusíku 
SBET / m2 g-1 87 98 92 94 59 
C / - 76,9 70,2 78,1 79,3 65,2 
Vmicro / mm3 g-1 20,3 22,1 21,4 21,9 13,4 
Smeso / m

2 g-1 58,8 67,9 61,5 63,4 39,9 
Cmodif / - 8 8 8 8 8 
Poloměr mezopórů (des) / nm 12 11 9 7,5 6,5 
Objem mezopórů / cm3 g-1 0,43 0,38 0,35 0,32 0,19 
Rtuťová porozimetrie 
Celkový objem pórů / cm3 g-1 0,82 0,68 0,56 0,52 0,47 
Porozita / % 72,3 70,2 68,2 67,1 - 
Poloměr pórů / nm 10; 150 10; 90 9 8,5 - 
Zdánlivá hustota / g cm-3 0,88 1,04 1,22 1,29 - 1

Heliová pyknometrie 
Skeletální hustota / g cm-3 3,89 4,68 4,51 4,64 4,36 
1 Zdánlivá hustota 1,29 g cm-3 byla použita v rovnici (22) 

Rostoucí tlak při formování katalyzátorů má za následek pokles celkového objemu pórů a 

objemu mezopórů, což je graficky znázorněno na obr. 64. Celkový objem pórů a objem 

mezopórů u katalyzátoru formovaného pod tlakem 10 MPa je poloviční oproti katalyzátorům 

tabletovaných při nižších tlacích. Stejně tak klesá rozměr pórů. Tato skutečnost společně 

s poklesem celkového objemu pórů vede k nižší porozitě (Obr. 63, Tab. 26). Je zřejmé, že 

celkový objem pórů klesá významněji než objem mezopórů. Zdánlivá hustota katalyzátorů roste 

s rostoucím tlakem použitým pro lisování práškového katalyzátoru do tablet, zatímco u skutečné 

(heliové) hustoty nebyly pozorovány výrazné změny (Tab. 26) s výjimkou neformovaného 

katalyzátoru. 
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Obr. 64: Závislost objemu pórů na tlaku použitém při tabletování Co-Mn-Al 

směsného oxidu 

5.7.2 Katalytický rozklad N2O na lisovaných nemodifikovaných Co-Mn-Al směsných 

oxidických katalyzátorech  

Nemodifikované Co-Mn-Al směsné oxidy, které byly připraveny tabletací pod různým 

tlakem, byly testovány pro rozklad N2O v inertu. 
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Obr. 65: Teplotní závislost konverze N2O na Co-Mn-Al směsných oxidech tabletovaných 

při různém tlaku 

Podmínky: 0,1 mol.% N2O, SV = 60 l g-1 h-1 
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Teplotní závislost konverze oxidu dusného je znázorněna na obr. 65. Přestože jsou mezi 

zkoumanými katalyzátory rozdíly z hlediska porézní struktury, žádná závislost mezi aktivitou a 

rostoucím tlakem použitým pro tabletování katalyzátorů nebyla nalezena.  

Úkolem této kapitoly bylo zjistit, jak porézní struktura Co-Mn-Al směsných oxidů 

ovlivnila difúzi oxidu dusného, resp. rychlost rozkladu N2O. Pro odhad efektivní difuzivity Deff 

byl použit vztah (19) [194]. 

DD
q

D p
eff )1,005,0( 


         (19) 

Celková difuzivita D  oxidu dusného v modelovém plynu je určena rovnicí (20) 

popisující difúzi složky A ve vícesložkové směsi, která uvažuje příspěvek molekulové (Dij) i 

Knudsenovy (Dk) difuzivity k celkové difuzivitě a současně bere v úvahu stechiometrii reakce 

[195]. 
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Pro výpočet binárních difúzních koeficientů Dij byla použita rovnice Fullera, Shettlera a 

Giddingse [196]. Knudsenova difuzivita oxidu dusného pro pór o poloměru rp byla určena podle 

vztahu (21) [194]. 
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Vliv vnitřní difúze na rychlost rozkladu N2O při měření v laboratorním měřítku 

v závislosti na zdánlivé hustotě byl odhadnut pomocí Weisz-Praterova kritéria (22) [194] 

Aseff

CA
WP cD

Lr
C

2
           (22) 

 

3

r

S

V
L             (23) 

Pokud je CWP < 0,15, je koncentrační gradient v částici katalyzátoru zanedbatelný, reakce 

není ovlivněná vnitřní difúzí a lze předpokládat průběh reakce v kinetické oblasti. V případě, že 

CWP > 0,15, vnitřní difúze reaktantů limituje reakční rychlost. 
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Zjištěné hodnoty efektivní difuzivity a odhad vlivu vnitřní difúze (CWP) v závislosti na 

poloměru pórů jsou uvedeny v tabulce 27. Se změnou texturních parametrů, tzn. s poklesem 

poloměrů pórů v závislosti na rostoucím tlaku pro tabletaci vzorku, byl pozorován pokles 

efektivní difuzivity N2O.  

Tab. 27: Odhad vlivu vnitřní difúze podle Weisz-Praterova kritéria 

Tlak při tabletaci / MPa 0 4 6 8 10 
Poloměr pórů / nm 12 11 9 7,5 6,5 

Deff .107 / m2 s-1   (450 °C) 2,36 2,16 1,77 1,47 1,28 
CWP (450 °C)1  / - 1,09 1,40 2,01 2,56 2,95 

1 Vypočteno pro katalyzátor o průměru zrna 0,315 mm a počáteční reakční rychlost při 450 °C vyhodnocenou 

z kinetických dat neformovaného katalyzátoru (1,79.10-3 mol s-1kg-1) 

Z vypočtených výsledků v tabulce 27 je rovněž patné, že laboratorní experimentální data, 

získaná při vyšších teplotách, mohou být ovlivněna vnitřní difúzí. Tento efekt je více zřetelný 

u katalyzátorů formovaných při vyšších tlacích. Výsledky rozkladu N2O na katalyzátorech 

připravených tabletováním však tato zjištění nepotvrzují (Obr. 65). 

Získaná data charakterizace katalyzátorů byla použita k odhadu možného teplotního 

profilu jak při laboratorních podmínkách v malých zrnech katalyzátorů, tak pro tvarované 

katalyzátory pro průmyslové aplikace. Hodnoty kritéria (24) popisující nepřítomnost teplotního 

gradientu byly vyhodnoceny pro kulovité částice o poloměru 2,5 mm lisované pod různým 

tlakem. Pro rozklad N2O byly hodnoty aktivační energie Eakt = 120,3 kJ mol-1, reakční entalpie 

Hr = 83,7 kJmol-1 a efektivní teplotní vodivosti vrstvy katalyzátoru eff = 0,2 Jm-1s-1K-1. Je-li 

nerovnost (24) splněna, není rychlost reakce ovlivněna vnitřním přenosem tepla. Z výsledků 

v tabulce 28 je vidět, že nerovnost (24) je splněna ve všech případech, a proto může být 

katalyzátor o průměru 5 mm umístěný v průmyslovém reaktoru považován za izotermní. 

Shodných výsledků bylo dosaženo i pro katalyzátory v laboratorních experimentech. 
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Tab. 28: Vliv vnitřního přenosu tepla 

Tlak při tabletaci / MPa 0   4  6 8  10  
Poloměr částice / mm Hodnota levé strany nerovnice (26).102 

2,5 1,26 1,49 1,75 1,85 1,85 
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Data v tab. 27 naznačují, že v zrnech laboratorního měřítka může nastat omezení reakční 

rychlosti vnitřním přenosem hmoty. Přenos hmoty v částicích katalyzátoru může být popsán 

pomocí efektivního faktoru . Hodnota tohoto faktoru se pohybuje mezi 0 a 1 a představuje 

zpomalení reakční rychlosti způsobenou difúzí. Když je hodnota efektivního faktoru  rovna 1, 

nemá vnitřní difúze vliv na reakční rychlost. 

Efektivní faktor  je funkcí Thieleova modulu MT (26). Když je MT < 0,5; není rychlost 

reakce difúzí ovlivněna, naopak je-li MT > 4, jedná se o silný vliv difúze na rychlost reakce. 

Faktory ovlivňující Thieleův modul MT jsou: rozměr částice, celkový tlak a teplota (ovlivňuje 

silně rychlostní konstantu k a slabě efektivní difúzní koeficient Deff). Jelikož platnost nerovnice 

(24) byla splněna, byl faktor  vyhodnocen pro izotermní kulovité částice katalyzátoru pomocí 

rovnice (27) [197]. 
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Tab. 29: Hodnoty efektivního faktoru vypočtené pro rozklad N2O při 450 °C pro různé 

kulovité částice a různé tlaky pro tabletování 

Tlak při tabletaci / MPa 0   4  6 8  10  
Poloměr částice / mm .102

0,1 81 77 71 67 64 
0,5 27 24  21  18 17 
1,5 9,7  8,6  7,2  6,4  6,0  
2,5 5,9  5,2  4,4  3,9  3,6  

Z výsledků v tabulce 29 je vidět, že efektivní faktor klesá se vzrůstajícím poloměrem 

kulovité částice a vzrůstajícím tlakem použitým při formování částic. Hodnota efektivního 

faktoru vypočtená pro částice s poloměrem 1,5 mm (nejmenší běžná velikost průmyslových 

katalyzátorů) byla dosti nízká (0,06 – 0,1). Aby bylo dosaženo vyšší katalytické efektivnosti ( > 

0,8), je nezbytné použít částice s poloměrem menším než 0,1 mm. Ty jsou ale zase příliš malé 

vzhledem k poklesu tlaku v katalytickém loži.  
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Hlavní problém v navrhování katalyzátorů je určení průměru částice tak, aby byl 

minimalizován vliv difúze a pokles tlaku. Důležitým krokem je optimalizace, protože vzrůst 

velikosti částice vede ke zpomalování reakční rychlosti díky vnitřnímu přenosu hmoty. Na druhé 

straně, malé částice způsobují zvýšení tlakové ztráty. Možností, jak využít vnitřní povrch částice 

katalyzátoru efektivněji a zároveň snížit pokles tlaku, je použití jiných tvarů katalyzátorů, které 

mají vyšší hodnotu poměru vnějšího povrchu k objemu (S/V), například válcovité extrudáty 

s poměrem poloměru k délce < 1 nebo více propracované tvary (např. Rashigovy kroužky) [198]. 

Výrobní cena těchto částic propracovanějšího tvaru je však ve srovnání s výrobní cenou 

válcovitých částic vyšší. Navíc jsou katalyzátory těchto tvarů méně pevné. Další možností, jak 

zvýšit efektivní faktor a současně splnit požadavek nízkého poklesu tlaku je příprava 

katalyzátoru v tenkých aktivních vrstvách na formovaný nosič, např. monolity. 
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6. ZÁVĚR 

Předmětem této disertační práce bylo zjistit vzájemný vztah mezi vlastnostmi 

katalyzátorů a jejich aktivitou při rozkladu oxidu dusného, a to při teplotách vhodných pro 

praktické aplikace (300 až 450 °C). Testovanými katalyzátory byly Co-Mn-Al směsné oxidy 

s molárním poměrem Co:Mn:Al = 4:1:1, které byly připraveny kalcinací příslušného 

hydrotalcitového prekurzoru při 500 °C. Dalšími testovanými katalyzátory byly různými 

promotory (Li, Na, K, Rb, Cs, Pt, Pd, La, Ce) modifikované Co-Mn-Al oxidické katalyzátory, 

které byly připraveny dvěmi různými metodami přípravy – impregnováním jednotlivých kovů na 

předem kalcinovaný Co-Mn-Al hydrotalcit (i) a vnášením kovů již při samotném procesu srážení 

a jejich následnou kalcinací (ii). Nemodifikovaný Co-Mn-Al směsný oxid tabletovaný při 

různých tlacích byl připravený pro zjišťování vlivu difúze při katalytickém rozkladu N2O. 

K charakterizaci připravených Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorů byla použita 

atomová absorpční spektroskopie, atomová emisní spektroskopie, fotoelektronová spektroskopie, 

rentgenová prášková difrakce, skenovací elektronová mikroskopie, infračervená spektroskopie, 

fyzikální adsorpce dusíku, teplotně programovaná redukce a teplotně programované desorpce. 

Z měření adsorpčně-desorpčních izoterem byl určen specifický povrch katalyzátorů, který se 

pohyboval v rozmezí od 60 do 111 m2 g-1. Nejnižší hodnota specifického povrchu byla 

pozorována u vzorku s 3 hm.% Ce, nižší povrchy (64 až 77 m2 g-1) byly zjištěny taky u Co-Mn-

Al směsných oxidů modifikovaných 6,3 až 12,3 % Cs. Chemické složení vzorků (Co, Mn, Al, 

přidaný promotor) bylo měřeno pomocí AAS popř. AES. Rentgenovou difrakční analýzou byla 

ve všech vzorcích identifikována spinelová fáze. Pomocí skenovací elektronové mikroskopie byl 

studován povrch alkalickými kovy promotovaného Co-Mn-Al směsného oxidu. Bylo zjištěno, že 

alkalické kovy byly na povrchu katalyzátoru rozmístěny rovnoměrně, homogenní rozmístění 

bylo pozorováno i pro ostatní prvky vyskytující se v katalyzátoru (Co, Mn, Al, O). 

Ke zjištění redukovatelnosti jednotlivých vzorků byla použita technika teplotně 

programované redukce vodíkem. Nemodifikovaný Co-Mn-Al směsný oxidický katalyzátor byl 

redukován ve 2 hlavních teplotních regionech: 200 – 400 °C a 400 – 800 °C. Oba redukční píky 

se skládaly z několika překrývajících se píků, což může být způsobeno současně probíhající 

redukcí několika složek. Modifikace různými promotory způsobila změny v redukovatelnosti. 

Největší změny byly pozorovány v případě Pd a Pt modifikovaných Co-Mn-Al směsných oxidů, 

a to jak z hlediska tvarů, tak z hlediska teplot TPR píků. U vzorků s nejvyšším množstvím 

draslíku (2,7 a 3,1 hm.%) se objevily nové redukční píky. Závislost redukční schopnosti 

katalyzátorů na množství přítomného promotoru bylo studováno u Rb a Cs modifikovaných Co-
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Mn-Al směsných oxidů. S rostoucím množstvím těchto kovů docházelo k posunu 

vysokoteplotních redukčních píků do oblasti nižších teplot, v případě nízkoteplotního píku byla 

pozorována opačná závislost. Acidobazické vlastnosti katalyzátorů byly zjišťovány na základě 

měření TPD-CO2 a TPD-NH3. Bylo zjištěno, že u draslíkem modifikovaných Co-Mn-Al 

směsných oxidických katalyzátorů roste jejich bazicita (klesá acidita) se zvyšujícím se obsahem 

tohoto promotoru. 

Aktivita katalyzátorů pro rozklad N2O v inertu byla prověřována v rozmezí teplot 300 až 

450 °C při zatížení 60 l g-1 h-1 a složení vstupní směsi 0,1 mol.% N2O. U směsného Co-Mn-Al 

oxidického katalyzátoru modifikovaného drahými kovy (Pd, Pt) a kovy vzácných zemin (La, Ce) 

nebyla pozorována žádná výrazná změna katalytické aktivity pro rozklad N2O. Daleko 

zajímavější výsledky byly získány pro Co-Mn-Al směsný oxid modifikovaný alkalickými kovy. 

Nejméně aktivní byl Co-Mn-Al směsný oxid modifikovaný lithiem. Konverze N2O v přítomnosti 

tohoto katalyzátoru byla oproti nemodifikovanému vzorku nižší. Vyšší konverze N2O bylo oproti 

nemodifikovanému katalyzátoru dosahováno na sodíkem, draslíkem, rubidiem a cesiem 

modifikovaném Co-Mn-Al směsném oxidu a aktivita takto modifikovaných katalyzátorů rostla 

v řadě: Na < K < Rb < Cs. Co se týče množství jednotlivých promotorů, byl s rostoucím 

množstvím lithia pozorován pokles katalytické aktivity. U katalyzátorů modifikovaných 

draslíkem rostla konverze rozkladu oxidu dusného do určitého optima (1,1 až 1,8 hm.% K) a 

s dalším zvyšováním tohoto kovu aktivita klesala. Vliv množství Na na katalytickou účinnost při 

rozkladu N2O nebyl studován. Vliv množství Rb a Cs byl pozorován pouze u katalyzátorů, které 

byly připraveny impregnací halogenidovými solemi těchto alkalických kovů. Tyto katalyzátory 

byly oproti všem katalyzátorům nejméně aktivní, avšak zjištěna závislost katalytické aktivity na 

množství těchto kovů ve vzorcích byla následující – s rostoucím množstvím Rb a Cs (s výjimkou 

Co-Mn-Al směsného oxidu s 3,6 hm.% Cs) docházelo k poklesu konverze N2O. Na základě 

rozdílných výsledků dosažené konverze N2O naměřených na Rb a Cs promotovaných Co-Mn-Al 

směsných oxidech připravených z dusičnanových nebo halogenidových solí těchto kovů bylo 

zjištěno, že důležitou roli hraje výběr vhodné soli použité pro přípravu impregnovaných 

katalyzátorů. Halogenidy byly vyhodnoceny za zcela nevhodné. 

Na základě naměřených a vyhodnocených dat katalytické aktivity rozkladu N2O v inertní 

atmosféře byly Co-Mn-Al směsné oxidy se stejným molárním množstvím alkalických 

kovů připravené impregnací dusičnanovými solemi testovány v přítomnosti inhibujících složek, 

které se běžně vyskytují v odpadním plynu z výroby kyseliny dusičné (NO, NO2, O2, H2O). 

Nejaktivnějším katalyzátorem při rozkladu N2O v procesních podmínkách byl Co-Mn-Al směsný 
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oxid modifikovaný cesiem. Vysoké katalytické aktivity na tomto katalyzátoru v přítomnosti 

kyslíku a vodní páry, která byla srovnatelná s konverzí N2O v inertní atmosféře a v přítomnosti 

kyslíku, bylo pravděpodobně dosaženo díky nižší afinitě katalytického povrchu adsorbovat H2O. 

Nevýhodou tohoto katalyzátoru je jeho cena. CsNO3, který byl použit pro jeho přípravu, patří 

oproti ostatním dusičnanům použitých při přípravě Co-Mn-Al směsných oxidů s obsahem 

různých alkalických kovů mezi druhou nejdražší sůl. 

Nemodifikovaný Co-Mn-Al směsný oxid a katalyzátor s obsahem 1,8 hm.% K byly 

vystaveny testu stárnutí katalyzátorů, které byly prováděny při nejvyšších koncentracích všech 

inhibujících složek. Bylo zjištěno, že inhibice reakční rychlosti vodní párou, oxidy dusíku a 

kyslíkem je zcela vratná. Katalytická účinnost v inertním plynu a v odpadním plynu 

z technologie redukce emisí NOx byla testována na vzorku 1,8% K. V případě katalytického 

rozkladu N2O v typickém odpadním plynu byla konverzní křivka posunuta o 85 °C oproti 

konverzní křivce naměřené v inertním plynu. 

TPD-O2, TPD-N2O  a TPD-NO byly prvními experimenty v naší laboratoři. Proto bylo 

jedním z cílů této práce odladění experimentů teplotně programované desorpce. Bylo zjištěno, že 

velmi důležitým parametrem je důsledné dodržování stejných experimentálních podmínek. 

Adsorpce plynu musí probíhat za konstantní teploty. Rychlost ohřevu během TPD a celkový 

průtok plynu musí být rovněž konstantní. Při jednotlivých měřeních musí být použita taky stejná 

navážka vzorku.   

K posouzení síly vazby O2 a jeho relativního množství na povrchu katalyzátoru byla 

studována teplotně programovaná desorpce kyslíku. Z různých desorpčních profilů signálu 

kyslíku zjištěných z testů TPD-O2 a TPD-N2O, které byly naměřeny pro Co-Mn-Al oxidické 

katalyzátory modifikované buď přibližně stejným množstvím Li, Na, K nebo různým množstvím 

draslíku, bylo zřejmé, že kyslík pocházející z rozkladu molekuly N2O se adsorboval na jiných 

povrchových místech katalyzátoru než kyslík, který se na katalyzátoru adsorboval během 

adsorpce kyslíku. U nejaktivnějších vzorků pro rozklad N2O začala desorpce kyslíku, ať už při 

TPD-O2 nebo TPD-N2O při nižší teplotě a desorbované množství bylo podstatně vyšší ve 

srovnání s méně aktivními katalyzátory. Při nižších teplotách se desorbovaly slabě adsorbované 

kyslíkové částice, při teplotách vyšších se pak jednalo o desorpci částic, které byly na povrch 

katalyzátoru vázány silnější vazbou, popř. se mohlo při těchto teplotách jednat o desorpci 

mřížkového kyslíku. 
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Z výsledků TPD-NO bylo posuzováno relativní množství NO adsorbované na povrchu 

Co-Mn-Al směsných oxidů s obsahem draslíku, z čehož je možno určit schopnost zásaditých 

katalyzátorů vázat na sebe kyselý plyn (NO). Oxid dusnatý se desorboval téměř ze všech 

katalyzátorů ve dvou teplotních regionech. Bylo zjištěno, že čím vyšší množství NO bylo 

z katalytického povrchu desorbováno, tím byl vzorek aktivnější pro rozklad N2O v přítomnosti 

NO jako inhibující složky. Dalším poznatkem bylo, že adsorpce NO je disociativní proces. Na 

Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorech modifikovaných draslíkem pravděpodobně 

dochází nejen k rozkladu N2O, ale taky k rozkladu NO. V této chvíli je však tento závěr pouze 

předpokladem a je nutné jej prověřit. Na základě výsledků TPD-NO byla pozorována lineární 

závislost adsorbovaného množství NO v závislosti na obsahu draslíku v Co-Mn-Al směsném 

oxidu. S vyšším obsahem draslíku ve vzorku je katalyzátor zásaditější, a proto má tendenci 

adsorbovat větší množství kyselých plynů, což bylo potvrzeno jak TPD-NO, tak TPD-CO2. Proto 

docházelo při rozkladu oxidu dusného v přítomnosti NO k poklesu aktivity katalyzátorů 

s rostoucím množstvím draslíku. 

Pro rozklad N2O na Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorech byl uvažován 

kationtový redoxní mechanismus, který předpokládá (i) štěpení molekuly N2O, (ii) vznik 

povrchového kyslíku a (iii) difúzi povrchových kyslíkových atomů a jejich rekombinací. Na 

základě dynamických experimentů – odezvy na skokové zvýšení vstupní koncentrace N2O bylo 

potvrzeno, že nejpomalejším a tudíž rychlost určujícím krokem reakce rozkladu N2O je desorpce 

kyslíku. Na základě dynamických experimentů bylo zjištěno, že s rostoucí aktivitou katalyzátorů 

pro rozklad N2O byla desorpce kyslíku snadnější, což je v souladu s výsledky pozorovanými i 

během TPD-N2O. Obtížným úkolem bylo zjistit, jakým způsobem desorpce O2 probíhá. 

Poznatky z měření odezev na skokové snížení koncentrace N2O naznačovaly, že desorpci kyslíku 

pomocí rekombinace povrchových kyslíkových atomů lze považovat za převládající. Desorpce 

kyslíku Eley-Ridealovým mechanismem však nebyla na základě těchto měření zcela vyloučena a 

tyto dva procesy pravděpodobně probíhají během reakce rozkladu N2O současně. 

Výsledky měření výstupní práce elektronů prokázaly, že čím je vzorek aktivnější v inertní 

atmosféře, tím je hodnota výstupní práce nižší. Vzájemný vztah mezi hodnotou výstupní práce 

elektronu a katalytickou aktivitou potvrzuje, že rozklad oxidu dusného za přítomnosti směsných 

oxidů promotovaných draslíkem se uskutečňuje pomoci kationtového redoxního mechanismu. 

Pokud shrnu účinek alkalických kovů: 

 mohou působit jako elektronové promotory, tzn., že modifikují elektronové 

vlastnosti katalyzátorů, což bylo potvrzeno měřením výstupní práce elektronů. 
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Výstupní práci elektronů lze chápat jako „nutnou“ energii pro odtržení elektronu 

z katalytického povrchu, což je proces potřebný k rozštěpení vazby N-O 

v molekule N2O, 

 oslabují sílu vazby přechodový kov-kyslík, 

 usnadňují desorpci kyslíku z katalytického povrchu, neboť rozklad N2O probíhá 

redoxním mechanismem a desorpce kyslíku je důležitým krokem reakce. 

Z experimentů zabývajících se vlivem tlaku při přípravě tablet katalyzátoru na jeho 

texturu a aktivitu pro rozklad N2O bylo zjištěno, že se vzrůstajícím tlakem klesala velikost pórů a 

rostla skutečná hustota připravených katalyzátorů, což vedlo ke snížení efektivního difúzního 

koeficientu. Závislost mezi tlakem a aktivitou práškových katalyzátorů nebyla pozorována. 

Odhad Weisz-Praterova kritéria naznačil ovlivnění katalytické aktivity vnitřní difúzí, a to 

u katalyzátorů lisovaných pod nejvyšším tlakem a při vysokých konverzích. 

Předložená práce představuje další krok pro hledání a vývoj vhodného katalytického 

systému, což je úkol, kterým by se mělo naše pracoviště v následujících letech zabývat. Získané 

poznatky z této práce, jako je volba vhodného promotoru pro modifikaci základního 

katalyzátoru, budou využity pro přípravu vzorků, které budou testovány pro rozklad oxidu 

dusného z koncového plynu výroby kyseliny dusičné v poloprovozním měřítku. Na základě 

provedených testů rozkladu N2O v procesních podmínkách bylo jako nejlepší alkalický promotor 

vyhodnoceno Cs. Nevýhodou je jeho vysoká cena. V současné době je testována aktivita Co-Mn-

Al směsných oxidů s různým množstvím cesia, ale taky sodíku, aby bylo zjištěno, jak množství 

přidaného alkalického kovu ovlivňuje katalytickou aktivitu při rozkladu N2O pod vlivem 

inhibujících složek, neboť tato závislost byla testována pouze u draslíkem modifikovaných Co-

Mn-Al směsných oxidů. Pokud by na Co-Mn-Al směsném oxidu modifikovaném optimálním 

množství sodíku byla zjištěna dostatečně vysoká aktivita i pod vlivem inhibujících složek 

v porovnání s Cs nebo K modifikovanými vzorky, byl by poloprovozní katalyzátor připraven 

pravděpodobně impregnací základního materiálu pomocí NaNO3, což je nejlevnější možná 

alternativa, neboť levnější Li modifikované katalyzátory byly v porovnání s nemodifikovaným 

Co-Mn-Al směsným oxidem z hlediska aktivity pro rozklad N2O méně aktivní. 

Uvedení připravených katalyzátorů do poloprovozního měřítka by mělo být předmětem 

řešení v době následujících 2,5 let. Bude potřebné najít také nejvhodnější nosič pro připravované 

Co-Mn-Al oxidické katalyzátory, zvolit vhodný tvar katalyzátorů, zjistit vliv vnitřní a vnější 

difúze a v neposlední řadě bude nutné brát v úvahu finanční rozvahu. 
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V současné době je předmětem studia ověření, zda na Co-Mn-Al směsných oxidech 

probíhá kromě rozkladu N2O také rozklad NO, a to pomocí experimentů přímého rozkladu NO 

na těchto katalyzátorech. Pokud by se tento předpoklad potvrdil, byly by Co-Mn-Al směsné 

oxidické katalyzátory vhodné i pro snižování emisí NO z koncového plynu výroby kyseliny 

dusičné. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

a  adsorbované množství     cm3 g-1 

am  kapacita monovrstvy      cm3 g-1 

cA0  koncentrace látky A na vstupu    mol m-3 

cA  koncentrace látky A na výstupu    mol m-3 

cAs  koncentrace látky A na povrchu částice katalyzátoru mol m-3 

C  konstanta adsorpce      - 

Cmodif  modifikovaná konstanta adsorpce    - 

CWP  Weisz-Praterovo kritérium     - 

d  mezirovinná vzdálenost     m 

D   celková difuzivita      m2 s-1 

Deff  efektivní difúzní koeficient     m2 s-1 

Dij  molekulová difuzivita      m2 s-1 

Dk  Knudsenova difuzivita     m2 s-1 

Ea  energie atakujícího záření     eV 

Eakt  energie aktivační      J mol-1 

Eb  vazebná energie elektronů     eV 

Ek  kinetická energie      eV    
0
rG   standardní reakční Gibbsova energie    J mol-1 

0
rH   standardní reakční entalpie     J mol-1 

K  konstanta       - 

k  rychlostní konstanta      m3 s-1 kg-1 

L  lineární rozměr      m 

M  molární hmotnost      g mol-1 

MT  Thieleho modul      - 

m/z  hmotnost/náboj fragmentu     - 

n  řád difrakce       - 

N(E)  intenzita fotonu      eV 

p  tlak        Pa 

p0  tlak nasycených par N2 při 77 K    Pa 

q  tortuozita       - 

r  poloměr částice katalyzátoru     m 

rA  rychlost úbytku složky A     mol s-1 g-1 

rP  poloměr póru       m 
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rv, obs  reakční rychlost vztažená na objem částice   mol m-3 s-1 

S  povrch částice katalyzátoru     m2 

SBET  specifický povrch stanovený metodou BET   m2 g-1 

Smeso  povrch mezopórů      m2 g-1 
0
rS   standardní reakční entropie     J K-1 mol-1 

t  čas        s 

T  termodynamická teplota     K 

Tmax  teplota maxima redukčního píku    °C 

TPDmax teplota maxima desorpčního píku    °C 

TS  teplota na povrchu částice katalyzátoru   K 

V  objem částice katalyzátoru     m3 

Vmikro  objem mikropórů      m3 g-1 

VCPD  rozdíl kontaktních potenciálů     eV 

x  relativní tlak       - 

XA  konverze složky A      - 

xi  molární zlomek složky i     - 

z+  nábojové číslo kationtu     - 

z-  nábojové číslo aniontu     - 

αi  stechiometrický koeficient složky i    - 

β   šířka píků – reflexe      - 

γ   povrchové napětí      N m-1  

εp  porozita částice katalyzátoru     - 

η  efektivní faktor      - 

θ   kontaktní úhel       °  

λ  vlnová délka       m 

λeff  efektivní vodivost částice katalyzátoru   J m-1 s-1 K-1 

ρC  zdánlivá hustota katalyzátoru      kg m-3 

Φ  výstupní práce  elektronů     eV 

Φref  elektronový potenciál referenční elektrody   eV 

Φvzorku  elektronový potenciál vzorku     eV   
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AAS   Atomová absorpční spektroskopie (Atomic Absorption Spectroscopy) 

AES   Atomová emisní spektroskopie (Atomic Emission Spectroscopy) 

BE   Vazebná energie (Binding Energy) 

BET   Brunauer, Emmet, Teller 

BJH   Barret, Joyner, Halenda 

CT   Základní matrice (Cellulose Templating) 

DTA   Diferenční termická analýza (Differential Thermal Analysis) 

EDAX, EDX  (Energy-dispersive X-ray spectroscopy) 

ESCA Elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu (Electron Spectroscopy 

for Chemical Analysis) 

FTIR Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy) 

GWP   Potenciál globálního oteplování (Global Warming Potential) 

HT   Hydrotalcit 

IČ   Infračervená spektroskopie (IR – Infrared Spectroscopy) 

IS   Inhibující složka 

LDH   Vrstevnatý podvojný hydroxid (Layered Double Hydroxide) 

RTG   Rentgenová difrakční analýza (XRD – X-ray Diffraction) 

SV   Prostorová rychlost (Space Velocity) 

SEM   Skenovací elektronová mikroskopie (Scanning Electron Microscopy) 

TEM   Transmisní elektronová mikroskopie (Transmission Electron Microscopy) 

TPD   Teplotně programovaná desorpce (Temperature Programmed Desorption) 

TPR   Teplotně programovaná redukce (Temperature Programmed Reduction) 

TPSR Teplotně programovaná povrchová reakce (Temperature Programmed 

Surface Reaction) 

TG   Termogravimetrie (Thermogravimetry) 

UPS Ultrafialová fotoelektronová spektroskopie (Ultraviolet Photoelectron 

Spectroscopy) 

XPS Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (X-ray Photoelectron 

Spectroscopy) 
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