
 

 

Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá testováním katalytické aktivity vzorků katalyzátorů při 

rozkladu oxidu dusného. 

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

významný polutant, který by měl být monitorován. V posledních desetiletích se však 

ukázalo, ţe N2O je plyn, který se významně podílí na skleníkovém efektu a úbytku 

stratosférického ozónu. 

Z moţností, jak sníţit koncentraci N2O v odpadních plynech, je nejvhodnější 

katalytický rozklad, neboť při něm vznikají pouze přirozené sloţky ovzduší N2 a O2. 

Pro praktickou aplikaci této metody je nutné nalezení vhodného katalyzátoru. 

V rámci této diplomové práce byla testována katalytická aktivita oxidických 

práškových i tvarovaných katalyzátorů s nízkým obsahem aktivních sloţek Co a Mn 

pro rozklad N2O. 

Klíčová slova: oxid dusný, katalytický rozklad, Co-Mn-Al směsný oxid  

 

 

Annotation 

 

This diploma thesis deals with the testing of catalytic activity of catalysts samples in 

the decomposition of nitrous oxide. 

Nitrous oxide is characterized by low reactivity, hence for a long time not be 

considered as an important environmental pollutant. During last decade it turned out, 

that N2O is an important greenhouse gas, as well as a contributor decay of 

stratospheric ozone. 

N2O catalytic decomposition is the best possibility for decreasing of N2O 

concentration in waste gases, because natural components N2 and O2 arise. 

Retrieval of the suitable catalyst is fundamental for practical application of this 

process. 

In this diploma thesis, catalytic activities of mixed oxide powdered and shaped 

catalysts with low content of active species Co and Mn were tested for nitrous oxide 

decomposition. 

Key words:  Nitrous oxide, Catalytic decomposition, Co-Mn-Al mixed oxide  
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1 ÚVOD 

 

 Oxid dusný je za normálních podmínek bezbarvý nehořlavý plyn (teplota varu  

- 88°C) s příjemnou, mírně nasládlou vůní. Je běţně známý pod názvem „rajský 

plyn“, vzhledem k jeho působení při inhalaci vedoucímu k radostné náladě a 

případně ke spontánnímu smíchu exponovaných osob. Hmotností je srovnatelný se 

vzduchem (jeho hustota je 1,25 kg.m-3 oproti 1,29 kg.m-3 vzduchu při 101,325 kPa a 

20°C) [1]. 

 

 Oxid dusný je slabší celkové anestetikum, které musí být pro dosaţení a 

udrţení narkózy podáno inhalací v poněkud větší dávce. Vykazuje však velmi nízkou 

toxicitu při krátkodobé expozici a je vynikající analgetikum. Uvedených vlastností se 

vyuţívá v medicíně. Další vyuţití našel oxid dusný v potravinářském průmyslu, kde je 

vyuţíván jako hnací plyn ve sprejích (například u šlehaček) a jako inertní atmosféra 

například ve „snack“ výrobcích (chipsy apod.). Oxid dusný je vyuţíván i jako 

oxidovadlo. Konkrétně se toto vyuţití týká například raketových motorů nebo 

speciálních přístrojů (atomové absorpční spektrometry pracující s plamenem 

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

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

 

 Oxid dusný je v současnosti chápán nejen jako skleníkový plyn, ale také jako 

jedna z příčin poškození ozónové vrstvy. Odhaduje se, ţe zvýšení koncentrace oxidu 

dusného na dvojnásobek by způsobilo pokles celkové koncentrace stratosférického 

ozónu o 11 aţ 16% [2]. 

 

 Do prostředí je oxid dusný emitován jak přírodními, tak antropogenními 

cestami. Mezi přírodní procesy uvolňující oxid dusný patří především nitrifikace a 

denitrifikace probíhající v půdách a vodách činností mikroorganismů [1]. 

 

 Největším antropogenním zdrojem emisí N2O je zemědělská činnost, tyto 

emise jsou však obtíţně redukovatelné. Jako největší průmyslový zdroj 

antropogenních emisí N2O jsou uváděny výroby kyseliny dusičné (celosvětově 400 kt 

N2O. rok -1). Mezi další zdroje patří výroby kyseliny adipové, kaprolaktamu, glyoxalu, 
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obecně tedy procesy, ve kterých se pouţívá jako oxidační činidlo kyselina dusičná, 

případně ve kterých dochází k oxidaci amoniaku a aminů. Oxid dusný je dále 

emitován do ovzduší při spalování fosilních paliv, biomasy a vzniká taky při provozu 

automobilových motorů s třícestnými katalyzátory [13]. 

 

 Nejjednodušším postupem likvidace oxidu dusného je jeho rozklad na kyslík a 

dusík v přítomnosti vhodného katalyzátoru. Katalytický rozklad nabízí jednoduché 

řešení kontroly emisí N2O v odpadních plynech vznikajících ze spalovacího procesu 

a z chemického průmyslu (například výroba kyseliny dusičné). V porovnání 

s ostatními moţnostmi, například likvidací N2O termickým rozkladem, lze katalytický 

rozklad N2O realizovat za niţších teplot, coţ sniţuje energetické, a tedy i finanční 

nároky celého řešení [3]. 
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2 CÍL PRÁCE 
 

 

 Cílem této diplomové práce je otestovat katalytickou aktivitu vzorků 

katalyzátorů připravených v Ústavu chemických procesů AVČR v Praze pro reakci 

rozkladu oxidu dusného. Experimenty budou prováděny se třemi typy vzorků: 

 

 Práškové katalyzátory s nízkým obsahem směsného oxidu Co-Mn-Al, které byly 

připraveny impregnací rozdrceného komerčního nosiče TiO2. Pro srovnání byly 

připraveny dva vzorky bez TiO2, které se od sebe liší způsobem přípravy.  

 

 Směsný oxid Co-Mn-Al připravený kalcinací vrstevnatého podvojného hydroxidu 

Co4MnAl(OH)12(CO3).yH2O s molárním podílem 1:1:4 Al:Mn:Co  . Aktivita 

tohoto vzorku se bude měřit i ve formě tabletek.  

 

 Tvarované katalyzátory, které se skládají z aktivních sloţek (Co, Mn oxidy) 

nanesené na komerčním nosiči. Pro srovnání bude pouţit komerční katalyzátor 

dodaný firmou Chemoprojekt a.s. 

 

 Dalším cílem této práce bude charakterizovat experimentální laboratorní 

reaktory, tzn. stanovit dobu zdrţení v jednotlivých reaktorech, změřit v nich tlakovou 

ztrátu a určit, zda v nich lze uvaţovat pístový tok. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

3.1 Vliv N2O na životní prostředí 

 

 Oxid dusný je nejniţším a v ţivotním prostředí také nejstálejším z oxidů 

dusíku. V přírodě vzniká zejména při denitrifikačních procesech za anaerobních 

podmínek v půdách, ostatních sedimentech, hydrosféře, tropických pralesích apod. 

Oxid dusný antropogenního původu je emitován do ovzduší nitrifikací a denitrifikací 

amoniakálních a dusičnanových hnojiv v půdě, při spalování fosilních paliv a 

biomasy, při provozu motorů, z některých chemických výrob (kyselina dusičná, 

šťavelová, adipová, nylon), ale také v důsledku přeměny tropických pralesů na 

pastviny (Obr. 1) [8]. Odhad vyprodukovaného celkového mnoţství N2O se pohybuje 

mezi 4,7 aţ 7.106 tun ročně [2, 6]. 

 

 

Obr. 1  Emise oxidu dusného v sektorovém členění, 1990 – 2008 [12] 

 

 Hlavní dopad oxidu dusného na ţivotní prostředí spočívá v jeho schopnosti 

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

plyny, tedy látky podílející se na vzniku skleníkového efektu (Obr. 2) s důsledky 
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v globálním oteplování Země. Jeho potenciál přispívat ke skleníkovému efektu (tedy 

schopnosti molekul absorbovat unikající infračervené záření zemského povrchu) je 

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

velkých výškách (30 km) je fotochemicky rozkládán na dusík a kyslík [1]. 

 

 

Obr. 2   Schéma skleníkového efektu [10] 

 

 Oxid dusný způsobuje také narušování ozonové vrstvy v atmosféře. Zjištěná 

nerovnováha v koncentracích ozonu ve stratosféře je připisována reakcím s ClOx, 

HOx a NOx. Určitá část NOx ve stratosféře je způsobená emisemi ze spalin 

nadzvukových letadel. N2O z troposféry přechází do stratosféry, kde reaguje 

s atomárním kyslíkem za vzniku NO. Takto vzniklý NO reaguje s ozonem za 

současného vzniku NO2. 

 

 N2O  +  O  →  2NO        (R1) 

 NO  +  O3  →  NO2  +  O2       (R2) 

 NO2  +  O  →  NO  +  O2       (R3) 

 

 Výsledná reakce, kdy generovaný kyslíkový atom v excitovaném stavu pak 

přímo reaguje s ozonem podle rovnice (R4), tedy je: 

 

 O3  +  O  →  2O2        (R4) 
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 Vznik a přeměny oxidů dusíku v přírodě jsou součástí biogeochemického 

cyklu dusíku. Průměrná ţivotnost N2O v atmosféře je velmi velká, přibliţně 150 let  

[3, 6]. 

 

 Elegantním řešením likvidace oxidu dusného, především ze spalovacích 

procesů a chemických výrob, je jeho přímý rozklad na kyslík a dusík. Výhoda 

navrhované metody spočívá v tom, ţe proces nevyţaduje ţádný redukční 

prostředek, produktem reakce jsou přirozené sloţky ovzduší a lze jej aplikovat na 

stávající technologie [3]. 

 

 

3.2 Vznik a možnosti redukce N2O při výrobě kyseliny dusičné 

 

 Pro vývoj vhodné technologie redukce emisí N2O je důleţité objasnění 

mechanismu, místa vzniku N2O v daném procesu a určení faktorů ovlivňujících jeho 

emise. Výroba HNO3 je zaloţena na Ostwaldově procesu, který zahrnuje katalytické 

spalování vzduchoamoniakové směsi na NO, oxidaci NO na NO2 a absorpci NO2 ve 

vodě za vzniku HNO3. Běţně se uvádí, ţe oxid dusný vzniká spolu s dusíkem 

neselektivní oxidací NH3 při vysokoteplotní oxidaci amoniaku na Pt - Rh sítech podle 

reakce (R5) a (R6), kdy výtěţek NO je 95 aţ 97% [13]. 

 

 NH3  +  O2  →  0,5N2O  +  1,5H2O     (R5) 

 NH3  +  0,75O2  →  0,5N2  +  1,5H2O     (R6) 

 

 Oxid dusný prochází dalšími výrobními stupni, aniţ by se absorboval a 

odchází v odpadních plynech. Koncentrace NOx a N2O v exhalátech se pro oba oxidy 

dusíku pohybují v rozsazích 1000 aţ 3000 ppm. Obě sloţky představují vysokou 

zátěţ pro ţivotní prostředí. Zatímco NOx jsou zpravidla likvidovány katalytickým 

procesem na vanadovém katalyzátoru, N2O odchází v nezměněné koncentraci do 

ovzduší. Výrobny kyseliny dusičné tak celosvětově produkují cca 400 kt N2O/rok a 

chemický průmysl se tak podílí cca 30% na celkovém úniku N2O do ovzduší [9, 11]. 
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 Koncové plyny výroby kyseliny dusičné představují potenciálně jeden 

z největších zdrojů směsi oxidů dusíku, a to jak NO/NO2 (NOx), tak N2O (cca 7 kg 

N2O/t HNO3). Jejich zdrojem je na jedné straně neúplná absorpce NOx v absorpčních 

věţích, na druhé straně tvorba N2O během oxidace amoniaku na pouţívaných 

platinových sítech při teplotě cca 800°C. Z celkového mnoţství přiváděného 

amoniaku je 2 aţ 5% neselektivně oxidováno na oxid dusný (R7), případně aţ na 

dusík. 

 

 2NH3  +  2O2  →  N2O  +  3H2O      (R7) 

 

 Diskutovanou otázkou je, zda pouţívané koncové technologie pro redukci NOx 

nemohou rovněţ přispívat k emisím N2O. V ČR jsou aplikovány především selektivní 

katalytická redukce (SCR) a v menší míře neselektivní katalytická redukce (NSCR). 

Provedená provozní měření koncentrace N2O na vstupu a výstupu z NSCR NOx 

methanem ukázaly, ţe zde dochází jak k redukci NOx, tak k redukci N2O, účinnost 

redukce N2O je cca 98%. Zjištěná skutečnost je ve shodě s údaji některých zdrojů, 

kde se uvádí, ţe NSCR sniţuje i emise oxidu dusného podle rovnice (R8): 

 

 CH4  +  4N2O  →  4N2  +  CO2  +  2H2O     (R8) 

 

 Celosvětově je asi 20% výroben HNO3 vybaveno jednotkami NSCR. Jedná se 

především o starší technologie, u nově stavěných technologií se NSCR nepouţívá 

z důvodu vysokých nákladů na spotřebu energie spojených s vysokou provozní 

teplotou [13]. 

 

 Na obrázku 3 je zjednodušené bilanční schéma výroby kyseliny dusičné, 

pracující na dvou úrovních tlaku a moţné pozice vhodné ke sniţování emisí N2O 

(pozice 1, 2, 3, 4) spolu s informacemi o teplotě a tlaku v těchto místech. Prevence 

vzniku N2O je moţná v pozici 1, pozice 2, 3, a 4 představují místa vhodná ke 

sniţování emisí jiţ vzniklého N2O. 
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Obr. 3  Schéma výroby kyseliny dusičné s vyznačenými pozicemi vhodnými pro 

  snížení emisí N2O [13] 

 

 V současné době probíhají výzkumné práce, jejichţ cílem je modifikace Pt – 

Rh sít, případně vývoj nových typů katalyzátorů, které omezují vznik N2O při oxidaci 

NH3. Ve vysokoteplotní zóně přímo pod Pt – Rh síty je moţné uvaţovat buď přímý 

(homogenní) rozklad N2O, kdy je pro tuto aplikaci nutné instalovat oxidační reaktor 

dostatečné velikosti, aby reakční plyn setrvával v zařízení při vysoké teplotě 

dostatečně dlouhou dobu a proběhl tak samovolný rozklad oxidu dusného podle 

reakce (R9), nebo katalytický rozklad N2O, kde podstatou řešení je zařazení dalšího 

katalyzátoru za platinová katalytická síta, který by měl pracovat při teplotách okolo 

850°C. 

 

 Výhodou umístění technologie redukce N2O za absorpci NOx a před expanzní 

turbínou je, ţe touto technologií nedochází k ovlivňování výrobního procesu HNO3. 

Je zde moţné situovat neselektivní katalytickou redukci N2O a NOx (NSCR) vodíkem 

nebo zemním plynem, selektivní katalytickou redukci N2O (SCR) amoniakem nebo 
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uhlovodíky nebo katalytický rozklad N2O. Při NSCR jsou odstraňovány současně 

N2O i NOx, nevýhodou jsou ale vysoké reakční teploty, poměrně vysoká spotřeba 

paliva a sekundární emise z jeho spalování. Nevýhody SCR jsou zvýšené provozní 

náklady spojené s nepřetrţitou spotřebou redukčního činidla a únik dalších 

znečišťujících látek do ovzduší. Výhodou katalytického rozkladu N2O je sníţení 

nákladů spojených se spotřebou redukčního činidla, rovněţ produkty reakce jsou 

pouze přirozené sloţky ovzduší. Přes intenzivní výzkum je katalyzátor s dostatečnou 

aktivitou a stabilitou stále problémem a pro zajištění účinnosti metody musí mít plyny 

teplotu alespoň 400°C, coţ ve většině výroben HNO3 koncové plyny před expanzní 

turbínou nemají. 

 

 Za expanzní turbínou před vstupem odpadních plynů do komína je moţné ke 

sníţení emisí N2O pouţít katalytický rozklad, SCR i NSCR. Protoţe je zde však 

podstatně niţší teplota i tlak, je zde nutný předehřev odpadního plynu, coţ výrazně 

zvyšuje náklady procesu. Uvedené metody vyţadují dostatečně aktivní, selektivní a 

především stabilní katalyzátory, které jsou v současnosti předmětem výzkumu 

akademických institucí i předních světových výrobců katalyzátorů [3, 13]. 

 

 Tato práce se zabývá testováním katalytické aktivity katalyzátorů rozkladu 

N2O pro pozice 3 a 4 na obrázku 3, tzn. pro prostor za absorpcí NOx před expanzní 

turbínou a pro prostor za expanzní turbínou před vstupem odpadních plynů do 

komína. 

 

 Je popsána řada aktivních katalyzátorů různého typu na bázi kovů a oxidů 

kovů, samotných i nanesených na různých nosičích, dále na bázi směsných oxidů a 

zeolitů. Důleţitým poţadavkem kladeným na katalyzátor je vedle vysoké katalytické 

aktivity také jeho stabilita v podmínkách, kde bude pouţit. Je nutné, aby katalyzátor 

byl termicky stabilní a měl malou citlivost vůči inhibici rozkladné reakce kyslíkem a 

vodní párou. Nezbytná je také malá tlaková ztráta při průchodu reakční směsi 

katalytickým systémem [11]. 
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3.3 Rozklad N2O z hlediska termodynamiky 

 

 Rozklad N2O je ireverzibilní neelementární reakcí a je popsán 

stechiometrickou rovnicí: 

 

 N2O  →  N2  +  ½O2       (R9) 

 

 Reakce je vzhledem k hodnotě standardní Gibbsovy energie termodynamicky 

schůdná (∆Gr
0 (298K) = -104,5 kJ.mol-1). 

 

 Za předpokladu, ţe hodnoty ∆Hr
0 a ∆Sr

0 příliš nezávisí na teplotě, bude ∆Gr
0 

pro ∆Sr
0 > 0 s rostoucí teplotou klesat a lze předpokládat, ţe reakce (R9) bude 

termodynamicky schůdná i za vyšších teplot. 

 

 Ačkoliv je rozklad N2O termodynamicky schůdný, experimentálně bylo 

zjištěno, ţe reakce (R9) v homogenní fázi prakticky neprobíhá a k měřitelné konverzi 

N2O dochází aţ při teplotách nad 900 K. Důvodem této kinetické stability N2O je fakt, 

ţe disproporcionace N2O na molekuly N2 a O2 je reakcí spinově zakázanou, čemuţ 

odpovídá i vysoká hodnota aktivační energie štěpení vazby N-O (250 – 270 kJ.mol-1). 

 

 Aby bylo moţné realizovat rozklad N2O i za teplot vhodných pro praktické 

aplikace, je nutné zvýšit reakční rychlost, čehoţ lze dosáhnout pouţitím dostatečně 

aktivního katalyzátoru [2, 13]. 

 

 

3.4 Kinetika rozkladu N2O 

 

 Kinetika rozkladu N2O podle rovnice (R9) byla v posledních desetiletích 

studována poměrně rozsáhle, protoţe se tato reakce často uţívala jako testovací 

reakce pro vývoj korelací mezi strukturou katalyzátorů a jejich katalytickými 

vlastnostmi. Současným důvodem zájmu o tuto reakci je její vyuţití pro sníţení emisí 

N2O. 
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 Pro rozklad N2O je v literatuře publikováno několik mechanismů. Obecně se 

předpokládá jako první krok chemisorpce N2O (R10) následována desorpcí 

molekulového kyslíku (R11): 

 

 N2O  +  *  →  N2  +  O*       (R10) 

 2O*  →  O2  +  2*  *  aktivní místo na povrchu katalyzátoru  (R11) 

 

 Místo chemisorpce N2O (R10) můţe být taky předpokládaná adsorpce N2O 

(R12) a povrchová reakce (R13). Adsorpce N2O (R12) a desorpce kyslíku (R11) 

mohou být vratné. Povrchová reakce (R13) a desorpce kyslíku reakcí s další 

molekulou N2O (R14) jsou nevratné.  

 

 N2O  +  *  →  N2O*       (R12) 

 N2O*  →  N2  +  O*       (R13) 

 

 Adsorbovaný kyslík O* můţe být taky odstraněn přímou reakcí s molekulou 

N2O z plynné fáze Eley – Rideal mechanismem podle (R14): 

 

 O*  +  N2O  →  N2  +  O2  +  *     (R14) 

 

 Předpokládá se, ţe reakce N2O s aktivním centrem katalyzátoru probíhá tak, 

ţe aktivní místo je donorem elektronu do protivazebného orbitalu N2O. Dochází 

k destabilizaci slabší vazby N-O a k jejímu roztrţení. Tento průběh potvrzuje vznik O-, 

pozorovaný jako první meziprodukt při rozkladné reakci N2O [3, 13]. 

 

 

3.5 Katalyzátory pro rozklad N2O – literární rešerše 

 

 Rozklad oxidu dusného byl do dnešní doby studován uţ na mnoha 

katalyzátorech nejrůznějšího typu, zahrnující jak samotné kovy, tak oxidy, směsné 

oxidy, kalcinované hydrotalcity, zeolity aj. 
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 Ve starších pracích je hlavně kladen důraz na kinetická měření prováděná 

v inertním plynu s cílem objasnit mechanismus katalytického rozkladu oxidu 

dusného. Pro tato měření byla pouţívána např. polykrystalická platina. Aţ studie 

z posledních let se zabývají moţnostmi vyuţití katalytického rozkladu ke sníţení 

emisí N2O. Snahou je vyvinout aktivní a stabilní katalyzátor, který by účinkoval také 

v přítomnosti dalších sloţek, které se většinou vyskytují v odpadních plynech (O2, 

H2O, NOx, SO2), ale měl by být i dostatečně selektivní. 

 

 V posledních letech je věnována vysoká pozornost naneseným systémům. 

Výhodou těchto systémů je velký měrný povrch nosiče, umoţňující větší disperzi 

aktivní sloţky ve srovnání s nenanesenými katalyzátory. Formálně jsou označovány 

ve tvaru nanesená složka/nosič. Jako nosiče jsou pouţívány nejrůznější látky. 

Mohou jimi být např. Al2O3, SiO2, TiO2, ZnO, ZrO2 aj. [22]. 

 

 Aktivní sloţky katalyzátorů pro rozklad N2O obvykle obsahují ionty 

přechodných kovů, jako jsou Co, Ni, Cu, Mn nebo Cr. Aktivita katalyzátorů je 

zlepšována přidáváním různých promotorů nanesených na jejich povrchu [14]. 

 

 Bahaa [20] ve své práci zkoumal přímý rozklad N2O v řadě katalyzátorů Mg-

Co, které byly připraveny tepelným rozkladem stechiometrického mnoţství hydroxidu 

hořečnatého a octanu kobaltnatého. Také zkoumal vliv kationtů alkalických 

promotorů (Li, Na, K, Cs) na aktivitu nejaktivnějšího katalyzátoru v sérii MgxCo1-

xCo2O4 (tj. MgCo2O4). Zjistil, ţe aktivita katalyzátorů pro rozklad N2O stoupá se 

zvyšujícím se obsahem hořčíku ve spinelové struktuře, tzn. zvýšení hodnoty x vede 

ke zvyšování konverze N2O. Nejvyšší dosaţená hodnota – 67% byla získána 

pouţitím MgCo2O4 při 500°C, naváţce katalyzátoru 0,5 g a průtoku plynu 200 ml/min. 

 

 Katalytická aktivita katalyzátorů s nanesenými promotory stoupala v této řadě: 

nenanesený < Li < Na < Cs < K. Nejvyšší aktivita byla dosaţena v přítomnosti 

katalyzátoru s poměrem 05,0Co/K  . Vyšší poměry způsobily pokles aktivity. Tento 

pokles Bahaa připisuje zániku mezopórů v katalyzátorech s 0,05>Co/K  na základě 

výsledků N2 adsorpce. Zvýšení aktivity přidáním alkalických kationtů je přičítáno 

vyvolané interakci elektronů, coţ zlepšuje elektrondonorní schopnost iontů Co a to 

usnadňuje adsorpci a rozklad N2O podle rovnice (9). 
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 Některé zdroje prokazují [15-18], ţe aktivita katalyzátorů závisí především na 

metodách přípravy, tepelném zpracování, oxidačním stavu, umístění kationtů a 

přítomnosti promotorů. MgCo2O4 vykazoval během rozkladu N2O v přítomnosti a 

nepřítomnosti kyslíku nejlepší katalytickou aktivitu mezi sériemi spinelů přechodných 

kovů (Co, Cr, Fe). 

 

 Rozklad N2O je ovlivňován mnoha parametry jako obsah Mg, velikost 

krystalitů, měrný povrch a mezoporozita. Nárůst aktivity byl dosaţen zvýšením 

obsahu hořčíku, který byl doprovázen sníţením velikosti krystalitů, zvýšením 

měrného povrchu a rozvojem mezopórů.  

 

 Díky svému velkému povrchu se často jako samotný katalyzátor nebo nosič 

katalyzátoru pouţívá alumina (Al2O3). Na druhou stranu je známo, ţe γ-Al2O3 je ve 

vysokoteplotních procesech nestabilní, fázové transformace z γ -Al2O3 na α-Al2O3 se 

vyskytují kolem 1000°C, coţ je často doprovázeno dramatickým poklesem velikosti 

povrchu, a to má za následek deaktivaci katalyzátorů. Přídavek promotorů na 

aluminu je účinnou metodou pro potlačení ztráty povrchu a zabránění přechodu na  

α-Al2O3 vyvolaného vysokoteplotními reakcemi. Tímto problémem se ve své práci 

zabývali Xianguyn et. al. [24], kteří připravili katalyzátor s označením 1200-Rh/SixAl. 

Byl připraven sráţením s přídavkem tetraethylorthosilikátu, kalcinací při teplotě 

1200°C a impregnací roztokem RhCl3.  

 

 Při svých měřeních zjistili, ţe i malé mnoţství oxidu křemičitého má velmi 

pozitivní vliv na katalytickou aktivitu. Obsah Si ovlivnil konverzi N2O v následujícím 

pořadí: 

Rh/γ-Al2O3 < Rh/Si0.32Al < Rh/Si0.05Al < Rh/Si0.19Al. 

Dospěli k závěru, ţe přídavek SiO2 na nosič Al2O3, je účinným způsobem, jak zlepšit 

katalytickou aktivitu katalyzátoru při rozkladu N2O. 

 

 Rozdíly mezi nosiči Al2O3 a SiO2 zkoumali Beyer et. al. [5]. Zjistili, ţe 

katalyzátory Rh/MgO a Rh/SiO2 připravené z dusičnanu rhodnatého jsou vysoce 

aktivní katalyzátory pro rozklad N2O a dosahují úplné konverze N2O uţ při 300°C i za 

přítomnosti kyslíku (podmínky: průtok plynu 100 ml/min, GHSV 12000 h-1). Tato 

vysoká katalytická aktivita při nízkých teplotách je přičítána částicím rhodia s 
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průměrem 2,1-2,4 nm. Menší částice rhodia (1,0-1,4 nm), které převládají v 

katalyzátorech Rh/CeO2, Rh/Al2O3 a Rh/TiO2, vykazují při rozkladu N2O výrazně niţší 

katalytické aktivity. 

 

 Autorů, zabývajících se vlivem CeO2 na katalytickou aktivitu jednotlivých 

katalyzátorů je více. Jedním z nich je Xue et al. [21], kteří ve své práci popisují 

pozitivní vliv ceru naneseného na Co3O4 na katalytický rozklad oxidu dusného. Úplná 

konverze N2O do 400°C byla pozorována u katalyzátoru s molárním poměrem 

05,0Co/Ce  . Naznačuje, ţe CeO2 podporuje redukci Co3+ na Co2+ usnadněním 

desorpce adsorbovaného kyslíku, coţ je rychlost - určujícím krokem pro rozklad N2O. 

 

 Vlivem CeO2 na rozklad oxidu dusného se zabývali i Chang et al. [23]. Ti 

zkoumali účinek přidání CeO2 na katalyzátor Rh/Al2O3. Bylo prokázáno, ţe 

katalyzátor Rh/CeO2 má vysokou katalytickou aktivitu díky svému vysokému redox 

potenciálu a katalytická aktivita Rh/Al2O3 je pouze středně vysoká. Nicméně, aktivity 

těchto katalyzátorů jsou silně inhibovány přítomností jiných plynů, jako je O2, a proto 

nejsou dostatečně aktivní a stabilní pro průmyslové aplikace. Navíc, rozkladem N2O 

vznikají atomy kyslíku, které se obtíţně desorbují z povrchu katalyzátoru a to můţe 

vést k nahromadění kyslíku na povrchu a k moţné deaktivaci katalyzátoru. Aby se 

předešlo neţádoucím účinkům kyslíku a současně se zvýšila katalytická aktivita, byl 

vyvinut nový katalyzátor Rh/CeO2-Al2O3, který byl připraven pouţitím tří různých 

metod (impregnace, spolusráţení a mletí). 

 

 Katalytická aktivita byla testována v teplotním rozmezí 150 – 500°C a od 500 

do 350°C vykazoval 1,1%Rh/CeO2 na rozdíl od 1%Rh/Al2O3 úplnou konverzi N2O. 

Proto Chang et. al. [23] zlepšili aktivitu katalyzátoru 1%Rh/Al2O3 tím, ţe k němu 

přidali 10 hm. % CeO2. Tento katalyzátor (1%Rh/10%CeO2-Al2O3) byl pak pouţit 

k rozkladu oxidu dusného (za podmínek;íéţř: naváţka 0,5 g, průtok 500 ml/min, 500 

ppm N2O, 6% O2 a 6% H2O). Zároveň byla aktivita tohoto katalyzátoru porovnána 

z hlediska všech tří metod přípravy. Nejvyšší aktivitu vykazoval katalyzátor 

připravený spolusráţením.  

 

 Podobných výsledků dosáhli ve své studii i Parres-Esclapez et. al. [25]. 

Katalyzátor připravili smícháním Ce(NO3)3.6H2O, La(NO3)3.6H2O a Pr(NO3)3.6H2O. 
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Tuto směs pak kalcinovali 90 minut při teplotě 600°C a poté impregnovali příslušnými 

roztoky ušlechtilých kovů. Jako nosič byl pouţit 32OAl . Výsledný obsah ušlechtilých 

kovů (Rh, Pd, Pt) v katalyzátoru byl 0,5 hm.%. Měření probíhalo v reaktoru s pevným 

loţem naplněným směsí 0,1 g katalyzátoru a 0,7 g SiC. Celkový průtok zvolili 100 

ml/min a rozmezí teplot, při kterých experiment probíhal, bylo 200-400°C. 

 

 Ve srovnání s  nosičem 32OAl  rostla katalytická aktivita s rostoucím obsahem 

ušlechtilých kovů a mezi všemi testovanými katalyzátory byly nejaktivnější 

katalyzátory s obsahem Rh. Aktivita katalyzátorů s naneseným Rh klesala v řadě: 

Rh/CeO2(Pr) > Rh/CeO2(La) > Rh/CeO2 > Rh/ 32OAl . 

Lepší katalytická aktivita Rh naneseného na nosiči CeO2 by mohla být spojena 

s redoxními vlastnostmi tohoto oxidu, coţ je ve shodě s předchozí studií [23]. 

Katalyzátory s naneseným Pt či Pd jsou ve srovnání s katalyzátory s naneseným Rh 

méně aktivní a ve studovaném rozmezí teplot nejsou schopny dosáhnout 100% 

konverze N2O. 

 

 Při studiu těchto katalyzátorů v oxidačních (N2O + O2) a redukčních (N2O + 

CO) podmínkách Parres-Esclapez et. al. [25] zjistili, ţe N2O se v přítomnosti CO sice 

rozkládá, ale za vzniku N2 a CO2, coţ je nepříznivé. Kyslík částečně inhibuje 

katalytický rozklad N2O na všech testovaných katalyzátorech. Tyto výsledky jsou 

důkazem toho, ţe rychlost-určujícím krokem rozkladu N2O je redukce katalytických 

aktivních míst. 

 

 Xue et al. [21] pozoroval pro jeho Co3O4-CeO2 ( 05,0Co/Ce  ) katalyzátor 

další zlepšení aktivity, coţ bylo způsobeno přítomností zbytkových iontů K. Vliv 

kationtů alkalických kovů na zvýšení rychlosti rozkladu N2O uţ pozorovala řada 

autorů [17-20]. Sr a Ba vykazují nejvyšší aktivitu, K a Cs jsou pak lepší neţ Li a Na. 

 

 Dalšími, kdo studovali vliv alkalických kovů na konverzi oxidu dusného, byli 

Wu et al. [18]. Jejich směsný oxid NiAl byl připraven ze sloučenin hydrotalcitu s 

molárním poměrem 4:1(Ni:Al). Katalyzátor byl impregnován roztokem K2CO3 a byl 

připraven K-NiAl katalyzátor s molárním poměrem K/Ni v rozmezí 0,05 aţ 0,2. 

Rozklad byl prováděn v reaktoru s pevným loţem. Reakční plyn obsahoval 2 obj.% 
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N2O zředěného v argonu s celkovým průtokem 140 ml/min na 1 g katalyzátoru. Pro 

katalytické zkoušky v přítomnosti kyslíku a vodní páry byly objemové koncentrace 4% 

O2 a 8,8% H2O. 

 

 Dva katalyzátory K/NiAl s 1,0Ni/K   byly připraveny impregnací uhličitanem 

draselným na čerstvém NiAl hydrotalcitu a NiAl směsném oxidu. Aktivita K/NiAl pro 

rozklad N2O byla mnohem vyšší neţ u NiAl směsných oxidů bez naneseného K, 

navíc NiAl směsný oxid napuštěný roztokem K2CO3 je lepší neţ katalyzátor 

připravený z čerstvého NiAl hydrotalcitu impregnovaného pomocí téhoţ roztoku. 

 

 Testovány byly i vzorky katalyzátorů 0,1K/NiAl kalcinované při třech různých 

teplotách (300, 400 a 500°C). Konverze oxidu dusného na katalyzátoru 0,1K/NiAl 

kalcinovaném při 400°C (0,1K/NiAl – 400) byla při teplotě 450°C úplná. Čím však 

bylo procento naneseného K vyšší, tím niţší byla katalytická aktivita. 

 

 Přestoţe přítomnost kyslíku a vodní páry má na rozklad N2O inhibiční efekt, 

vykazoval katalyzátor 0,1K/NiAl – 400 při reakční teplotě 500°C plnou konverzi. 

 

 Xu et al. [17] studovali také Co-Al směsné oxidy. Co-Al směsný oxid 

s obsahem Au (Au/Co-Al) byl připraven iontovou výměnou mezi 
4AuCl  v HAuCl4 

roztoku a 2
3CO  jako mezivrstvého aniontu v Co-Al hydrotalcitu jako prekurzoru a 

následnou kalcinací. Zkoumali i účinky parametrů přípravy jako jsou nanesení Au, 

předúprava HAuCl4 roztoku a teplota kalcinace na rozklad N2O. Rozklad oxidu 

dusného byl prováděn v reaktoru s pevným loţem v proudu plynu 2% N2O/Ar. 

Odpadní plyn byl analyzován plynovou chromatografií. 

 

 Xu et al. [17] zjistili, ţe optimální parametry přípravy katalyzátoru jsou 1,1% 

obsah Au, roztok HAuCl4 s pH 9, kalcinace při 300°C a 1,5% naneseného Na. Na 

základě těchto parametrů byl připraven katalyzátor 1,5%Na/1,1%Au/Co-Al. 

Katalytická aktivita u tohoto katalyzátoru je vyšší neţ u katalyzátorů 1,5%Na/Co-Al a 

1,1%Au/Co-Al, zvláště při niţších reakčních teplotách. 
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 Co-Al směsné oxidy s naneseným zlatem vykazují při rozkladu oxidu dusného 

vysokou aktivitu. Katalytická aktivita Au/Co-Al katalyzátoru připraveného metodou 

iontové výměny byla vyšší neţ aktivita tohoto katalyzátoru připraveného spolusráţecí 

metodou. Tito autoři také zjistili, ţe přídavek Na v Co-Al směsných oxidech podporuje 

redukci Co3+ na Co2+ a tím pádem tyto katalyzátory vykazují při rozkladu N2O vyšší 

aktivitu. 

 

 Dalším z těch, kdo se zabývali studiem vlivu alkalických promotorů ve 

směsných oxidech Co-Mn-Al byla Karásková et al. [16]. Pozorovali aktivitu 

kalcinovaného podvojného vrstevnatého hydroxidu (LDH) Co-Mn-Al modifikovaného 

malým mnoţstvím alkalických kovů (Li, Na, K), kovů vzácných zemin (La, Ce) a 

ušlechtilých kovů (Pd, Pt). Hydrotalcitový prekursor Co-Mn-Al s molárním poměrem 

4:1:1 byl připraven spolusráţením. K modifikaci byly pouţity dvě metody: 1. 

Impregnace směsného oxidu CoMnAl roztokem obsahujícím promotor, 2. Vnesení 

promotoru během spolusráţení LDH-prekursoru. Metoda přípravy ovlivňuje 

redukovatelnost získaných katalyzátorů, ale vliv na měrný povrch a konverzi N2O je 

méně patrný. 

 

 Ve srovnání s nemodifikovaným vzorkem katalyzátoru vykazoval vzorek s 

obsahem 0,5% La nepatrně vyšší konverzi. Vzorek s obsahem La 2,8% měl však 

konverzi niţší, coţ značí, ţe větší mnoţství La ve vzorku sniţuje jeho aktivitu. Dále 

zjistila, ţe vzorky, které obsahovaly Pd, byly o trochu aktivnější neţ vzorky 

s obsahem Pt. Naproti tomu ve srovnání s nemodifikovaným vzorkem přítomnost      

3 hm.% Ce v Co-Mn-Al oxidu způsobila sníţení konverze N2O. Výsledky s K-

modifikovaným katalyzátorem jsou ve shodě se studií Wu et. al. [18]. Aktivita 

katalyzátorů modifikovaných K a Na byla ve srovnání s nemodifikovaným 

katalyzátorem vyšší, na druhou stranu katalyzátor modifikovaný Li vykazoval niţší 

aktivitu a ta klesala s rostoucím obsahem Li. Pozitivní efekt K byl však ještě vyšší neţ 

stejného molárního mnoţství Na. 

 

 Přítomnost O2 neměla na rozklad N2O na katalyzátoru s obsahem 1,8% K 

téměř ţádný vliv. V ostatních případech (nemodifikovaný, 0,3% Li* a 1,4 Na*) byl 

pozorován pokles konverze N2O. Zatímco přítomnost O2 i H2O na nemodifikovaném 
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katalyzátoru působila silně inhibičně, na katalyzátoru s obsahem 1,8% K bylo sníţení 

konverze N2O pouze 25%. 

 

 Na základě těchto výsledků se v dalších měřeních Obalová et. al. [19] zaměřili 

na studium optimálního mnoţství K (0-3 hm.%) ve směsném oxidu Co-Mn-Al 

s molárním poměrem 4:1:1. Vzorky katalyzátorů byly připraveny stejným způsobem 

jako v předchozím případě. Bylo pozorováno zvyšování konverze se zvyšujícím se 

mnoţstvím K, aţ do 0,9-1,6% K. Poté se aktivita postupně sniţovala. 

 

 Opět byl testován vliv přítomnosti O2 a H2O při rozkladu oxidu dusného. 

Přítomnost O2 v N2O způsobila maximálně 10%-ní sníţení aktivity pouze v případě, 

ţe katalyzátor obsahoval méně neţ 1,6% K. Vyšší koncentrace K (3 hm.%) 

v katalyzátoru způsobila podstatné sníţení aktivity. Přítomnost O2 i H2O ve srovnání 

s přítomností pouze O2 sníţila aktivitu podstatně. 

 

 Byl testován i vliv NO a NO2 na rychlost rozkladu oxidu dusného, protoţe 

odpadní plyny z výroby kyseliny dusičné obsahují NO a NO2 v poměru 1:1. Byly 

voleny vysoké koncentrace NO a NO2 kvůli otestování stability katalyzátoru 

v nepříznivých podmínkách. Podmínky přibliţně odpovídaly sloţení plynu 

vystupujícího ze selektivní katalytické redukce NOx ve výrobě HNO3. Nemodifikovaný 

katalyzátor byl ovlivňován NO, NO2 a jejich směsí s O2 pouze nepatrně. Rozdílné 

výsledky však byly pozorovány na katalyzátoru s obsahem K. Přítomnost jak NO, 

NO2, tak i O2 způsobily pokles aktivity a ten se zvyšoval se zvyšujícím se mnoţství 

K v katalyzátoru. 

 

 

3.6 Distribuce doby zdržení a axiální disperzní koeficient 

 

 Pro studium katalytické aktivity tvarovaných katalyzátorů budou pouţity nové 

reaktory, pro které bude třeba určit v nich dobu zdrţení plynu a nalézt vyhovující 

matematický model. 
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 Distribuce doby zdrţení se stanovuje experimentálně injektáţí inertní látky 

(stopovací látky) do reaktoru v čase 0t   a měřením koncentrace stopovací látky ve 

výstupním toku jako funkce času. Inertní látka by měla být nereaktivní, snadno 

detekovatelná a měla by mít fyzikální vlastnosti podobné vlastnostem reakční směsi. 

Také by se neměla adsorbovat na stěnách a jiných površích v reaktoru. Dva 

nejběţnější typy stopovacích látek jsou barevné a radioaktivní materiály. Nejvíce 

pouţívané metody injektáţe jsou dvě – vstupní impulsní změna koncentrace a 

vstupní skoková změna koncentrace [26]. Metoda bývá nazývána jako metoda 

vzruchu a odezvy (Obr. 4). 

 

 

Obr. 4  Metoda vzruchu a odezvy [27] 

 

 Pro popis odezvy na vstupní změnu koncentrace značkovací látky se pouţívají 

dvě funkce. Frekvenční (diferenciální) funkce distribuce dob zdrţení na výstupu ze 

zařízení E(t) představuje podíl částic tekutiny na výstupu ze systému, jejichţ doba 

zdrţení je v rozmezí t a t + dt. Funkce E(t) se vyhodnotí z odezvy na pulsní změnu 

koncentrace značkovací látky na vstupu do reaktoru. Někdy se uţívá integrální 

funkce distribuce dob zdrţení F(t), udávající, jaký podíl částic opustí systém s dobou 

zdrţení t nebo menší. Funkce F(t) se získává z odezvy na skokovou změnu 

koncentrace značkovací látky na vstupu do reaktoru. 

 

Platí: 

  

t

0

td)t(E)t(F          (1) 
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 Pro vyhodnocení dat, která mají malou experimentální chybu, lze střední dobu 

zdrţení elementů tekutiny v reaktoru určit podle vztahu (2) [15]: 
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a rozptyl σ2 podle vztahu (3): 
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Axiální disperzní koeficient D se pak počítá ze vztahu (4): 
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kde L je délka reakčního loţe a u je rychlost toku počítaná podle vztahu (5): 

 

 


 0u
u

          (5) 

 

kde ε je mezerovitost loţe a u0 je rychlost vyjádřená jako podíl objemového průtoku a 

volného průřezu reaktoru [28]. 

 

 Získání výstupních signálů tímto postupem zahrnuje také diferenciaci dat a 

představuje váţnou nevýhodu této techniky, protoţe diferenciace dat mohou vést 

k velkým chybám [26]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 

4.1 Příprava katalyzátorů 

 

 Práškové vzorky (označeny jako Co4MnAl/TiO2 5-25%, kde procenta 

v označení vzorku vyjadřují obsah oxidu Co-Mn-Al) byly připraveny impregnací 

rozdrceného komerčního nosiče TiO2 roztokem dusičnanových solí (molární poměr

1:1:4 Al:Mn:Co  ). Pro porovnání byly připraveny dva směsné oxidy Co-Mn-Al 

sráţením z dusičnanových a uhličitanových solí příslušných kovů (molární poměr 

1:1:4 Al:Mn:Co  ). Příprava byla provedena v Ústavu chemických procesů AVČR 

v Praze. 

 

 Druhým typem testovaných vzorků byly vzorky tvarovaných katalyzátorů 

(označeny jako KL 100 923A a KL 100 927). Ty byly připraveny impregnací 

komerčních nosičů TiO2 (extrudáty) a Al2O3 (tablety) roztokem příslušných 

dusičnanových solí. Příprava byla provedena tak, ţe kovy byly naneseny jenom do 

vnější slupky tablet a extrudátů, do hloubky cca 0,5 aţ 1 mm. Příprava byla 

provedena taktéţ v Ústavu chemických procesů AVČR v Praze. 

 

 Příprava posledního testovaného tvarovaného katalyzátoru probíhala ve třech 

fázích. V první fázi byl připraven vrstevnatý podvojný hydroxid 

Co4MnAl(OH)12(CO3).yH2O s molárním podílem 1:1:4 Al:Mn:Co   sráţením 

příslušných dusičnanů a Na2CO3/NaOH při teplotě 25°C a pH 10. V druhé fázi byl 

promytý a vysušený hydrotalcit kalcinován po dobu 4 h při 500 °C na vzduchu. 

Výsledkem termického rozkladu hydrotalcitu byl směsný oxid Co-Mn-Al s označením 

Co4MnAl, který byl ve formě prášku pouţit v první části práce pro srovnání. Ve třetí 

fázi byl práškový směsný oxid Co-Mn-Al zformován do tablet (označení Co4MnAl 

Ø5mm) na přístroji Lis ML-105 (Phar Service a.s., Praha). Příprava byla provedena 

v Ústavu chemických procesů AVČR v Praze. 
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4.2 Charakterizace fyzikálně – chemických vlastností katalyzátorů 

 

4.2.1 Rentgenová difrakční analýza 

 

 Fázové sloţení vzorků bylo stanoveno metodou práškové rentgenové difrakční 

analýzy (RTG). Difraktogramy byly měřeny na přístroji INEL CPS 120 se zakřiveným 

pozičně citlivým detektorem CPS120 (120˚ 2θ), s uspořádáním na reflexi a 

germaniovým monochromátorem pro zajištění CuKα1 záření. Pro kalibraci CPS 

detektoru byl jako standardní referenční materiál pouţit práškový Si. Vzorky byly 

upevněny do plošného rotačního drţáku a analyzovány za stejných experimentálních 

podmínek po dobu 2000 s při 25 kV a 15 mA. RTG záznamy byly změřeny v Centru 

nanotechnologií VŠB-TUO Ostrava. 

 

4.2.2 Stanovení specifického povrchu katalyzátorů 

 

 Specifický povrch a analýza porézní struktury vzorků byly určeny z měření 

adsorpčně-desorpční izotermy dusíku při teplotě -195°C na přístroji ASAP 

(Micromeritics, USA). Před vlastním měřením byly vzorky sušeny při teplotě 105°C 

po dobu 1 hodiny. Pro vyhodnocení měrného povrchu byla pouţita 3-parametrová 

metoda BET, pro vyhodnocení distribuce mikropórů byla pouţita metoda Horvath-

Kawazoe a pro distribuci mezopórů metoda BJH.  

 

a) Určování specifického povrchu – S (BET) 

Tvar tří-parametrové modifikované izotermy BET je: 

 

 
    x1C1x1

Cxa
Va m

mikro




       (5)
 

kde Vmikro je objem mikropórů a am je kapacity monovrstvy (mol/g). Tento tvar 

vychází z představy, ţe v intervalu relativních tlaků 0,05)(0x   dojde 

k úplnému zaplnění mikropórů a v intervalu platnosti klasické izotermy BET, tj. 

 35)(0,250,05x  , jiţ probíhá jen vícevrstvová adsorpce. Aplikace 

modifikované izotermy BET vyţaduje určení všech tří parametrů Vmikro, am a C, 

nelineárním optimalizačním postupem. 
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b) Metoda BJH – Barreta, Joynera a Halendy 

Distribuce pórů podle BJH předpokládá, ţe póry jsou neprotínající se válce nebo 

štěrbiny. Výpočet probíhá v pěti krocích a lze jej aplikovat jak na desorpční, tak i 

adsorpční větev izotermy [28]. 

 

 Analýzy byly provedeny na Katedře analytické chemie a zkoušení materiálu 

VŠB-TU Ostrava. 

 

 

4.3 Popis experimentálního zařízení pro rozklad N2O 

 

 Pro studium katalytického rozkladu N2O byla pouţita experimentální 

aparatura, jejíţ schéma je na obrázku 5. Aparatura byla během měření podle potřeb 

různě upravována. Fotografie této aparatury a jejích součástí jsou v Příloze 1. 

 

Obr. 5  Schéma aparatury pro katalytický rozklad N2O 
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 Experimentální aparatura se skládá z nerezového trubkového průtočného 

reaktoru. K měření se pouţívají dva druhy reaktorů. První reaktor je určen pro měření 

práškových vzorků katalyzátorů (velikost zrn 0,3 – 0,16 mm) bez vlivu vnitřní i vnější 

difúze v tzv. kinetické oblasti. Reaktor má vnitřní průměr 5 mm, vrstvu katalyzátoru o 

hmotnosti 0,1g, kde je katalyzátor umisťován mezi inertní materiál (sklo) z toho 

důvodu, aby došlo k vytvoření pístového toku reakční směsi a nedocházelo ke vzniku 

mrtvých prostorů. Hmotnosti jednotlivých frakcí skla jsou uvedeny v tabulce 1. Druhý 

reaktor má vnitřní průměr 40 mm, je určen pro testování tvarovaných katalyzátorů o 

rozměrech několika milimetrů a experimentální data z něj získaná jsou ovlivněna 

vnitřní i vnější difúzí. Do tohoto reaktoru je katalyzátor umisťován na sítko a na 

katalyzátor je nasypána vrstva Raschigových krouţků o průměru 3 mm (Obr. 7) 

z důvodu vyšší vrstvy a lepšího přiblíţení k pístovému toku. 

 

 

Obr. 6  Nerezové trubkové průtočné reaktory (vnitřní průměry 5 a 40 mm) 

 

 Oba reaktory (fotografie viz obrázek 6) jsou tvořeny trubkou tvaru „U“ a jsou 

řešeny takovým způsobem, aby počáteční reakční směs byla rovnoměrně 

prohřívána, čehoţ je docíleno tím, ţe vně reaktorů je předehřívač reakční směsi ve 

tvaru spirálového vinutí. Reaktory jsou ukládány v kelímkové peci, která je ovládána 

programovatelným regulátorem teploty. 

 

 Zdrojem pouţitých plynů (He, N2O/He, O2 a Ar/He) jsou tlakové lahve. Plyny 

jsou dávkovány pomocí elektronických regulátorů hmotových průtoků plynů 

(průtokoměry Elmet č. 3, č. 4 a č. 6 a Aalborg 1 aţ 4). 
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Tab. 1  Množství jednotlivých frakcí skla pro plnění reaktoru o průměru 5 mm 

Frakce Rozměr (mm) Množství 

skleněné kuličky 2 18 ks 

skleněná drť 0,8 - 1,0 0,35 g 

skleněná drť 0,315 - 0,8 0,15 g 

skleněná drť 0,125 - 0,315 0,15 g 

skleněné kuličky 0,125 - 0,18 0,1 g 

katalyzátor 0,16 - 0,315 0,1 g 

skleněné kuličky 0,125 – 0,18 0,3 g 

 

 Další součásti aparatury jsou 3 rotametry se škrtícím ventilem, trojcestné 

ventily, čtyřcestný a šesticestný ventil, uzavírací ventily (A aţ H) a manometr. 

Propojení mezi jednotlivými částmi aparatury a reaktorem je provedeno pomocí 

kapilár. 

 

 K analýze N2O je pouţíván kvadrupólový hmotnostní spektrometr RGA 200 

firmy Prevac. Snímány jsou následující hmoty: m/z = 28 (N2), 30 (N2O), 32 (O2), 44 

(N2O) a 46 (NO2). Ke kalibraci tohoto přístroje je pouţíván kalibrační plyn o 

koncentraci 990 ppm N2O v He. Kalibrace se provádí vţdy před kaţdým měřením. 

 

 

Obr. 7  Raschigovy kroužky o průměru 3 mm sypané do reaktoru s vnitřním 

  průměrem 40 mm 
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4.4 Postup a podmínky měření katalytického rozkladu N2O 

 

 Katalyzátorem a inertním materiálem nasypaný reaktor se umístí do aparatury, 

nastaví se příslušný průtok He na regulátoru Aalborg a otestuje se těsnost aparatury 

pomocí detektoru úniku plynu (Leak Detector cat. #22451 od firmy Restek). Reaktor 

se vloţí do pece a zaizoluje.  

 

 Před samotným měřením je třeba kaţdý vzorek katalyzátoru aktivovat 

z důvodu odstranění naadsorbovaných nečistot z jeho povrchu. Aktivace je 

prováděna ohřevem v heliu na teplotu 450°C rychlostí 10°C/min. Po dosaţení této 

teploty je vzorek katalyzátoru aktivován v proudu He při průtoku 100 ml/min po dobu 

1 hodiny. Po uplynutí této doby se dávkuje reakční směs 1000 nebo 3000 ppm 

N2O/He a reakce se většinou přes noc nechává ustalovat. Poté začíná vlastní 

měření, při kterém se sledují vstupní a výstupní koncentrace N2O postupně při 

teplotách 450°C, 420°C, 390°C, 360°C, 330°C a 300°C, jejichţ hodnoty se vypočítají 

jako průměr více naměřených hodnot vstupních a výstupních koncentrací 

v ustáleném stavu. Z těchto hodnot vstupních a výstupních koncentrací N2O se pak 

vypočítá konverze N2O podle vztahu (6). 

 

 Dosaţená konverze N2O pak vyjadřuje míru aktivity katalyzátoru. 

 

 .100
c

cc
X

A0

AA0
A


          (6) 

 

kde  XA … konverze N2O [%] 

 cA0 … molární zlomek N2O na vstupu do reaktoru [ppm] 

 cA … molární zlomek N2O na výstupu z reaktoru [ppm] 
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4.5   Postup měření tlakové ztráty v reaktorech 

 

 Reaktor nasypaný katalyzátorem a inertním materiálem se umístí do stávající 

aparatury, nastaví se příslušný průtok He na regulátorech a otestuje se těsnost 

aparatury pomocí detektoru úniku plynu. Před a za reaktor se připojí manometr a 

měří se tlaková ztráta v reaktoru. Měření probíhalo při průtocích 50, 100, 200, 300, 

400 a 500 ml/min ve dvou různých reaktorech. Prvním z nich je reaktor o průměru 40 

mm a druhým je reaktor s označením SPSR (Single Pellet String Reactor) o průměru 

6 mm. 

 

 

4.6   Postup určení doby zdržení v reaktorech 

 

 Katalyzátorem a inertním materiálem nasypaný reaktor se umístí do aparatury, 

do které je předtím umístěn další čtyřcestný ventil (jednou větví tekla směs helia a 

argonu, druhou větví helium) z důvodu co moţná nejpřesnějšího určení začátku 

skokové změny koncentrace argonu, na regulátorech se nastaví průtok 100 ml/min 

směsi He a Ar (3000 ppm) a otestuje se těsnost aparatury pomocí detektoru úniku 

plynu. Provede se 3 aţ 5 skokových změn koncentrace argonu přepínáním 

přidaného čtyřcestného ventilu napojeného hned před reaktorem. Vyhodnocení doby 

zdrţení v reaktoru se provádělo podle vzorce (2). Propojení reaktoru s hmotnostním 

spektrometrem se provedlo pomocí tenké hadičky. Aby bylo moţné tímto stanovit 

dobu zdrţení pouze v reaktoru, musí se při výpočtu od celkové doby zdrţení odečíst 

doba zdrţení plynu v hadičce. Skokové změny koncentrace argonu a z nich 

vyhodnocené doby zdrţení byly měřeny ve dvou reaktorech. Prvním z nich je reaktor 

o průměru 40 mm a druhým je reaktor s označením SPSR (Single Pellet String 

Reactor) o průměru 6 mm. 
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5 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A JEJICH 

DISKUZE 

 

 

5.1 Charakterizace katalyzátorů 

 

5.1.1 Stanovení specifického povrchu katalyzátorů 

 

 Analýza porézní struktury a specifické povrchy vzorků práškových katalyzátorů 

Co4MnAl, Co4MnAl nanesených na TiO2 a tvarovaných katalyzátorů Co-Mn 

nanesených na komerčních nosičích byly stanovovány pomocí adsorpčně – 

desorpční izotermy dusíku při teplotě 77K (-195°C). Výsledky pro jednotlivé práškové 

vzorky jsou uvedeny v tabulce 2 a podrobněji jsou popsány v Příloze 3. 

 

Tab. 2  Objem pórů a specifický povrch (BET) jednotlivých katalyzátorů 

Katalyzátor 
Vmikro Vmeso 

Nejčetnější 
poloměr 

mikropórů 

Nejčetnější 
poloměr 

mesopórů 

Specifický 
povrch BET 

cm3/g cm3/g nm nm m2/g 

Co4MnAl 100621K 0,012 0,146 0,472 21,7 35 

Co4MnAl 100623K 0,052 0,783 0,359 12,4 134 

Co4MnAl/TiO2 5% 0,034 0,448 0,415 11,1 100 

Co4MnAl/TiO2 10% 0,037 0,423 0,402 11,4 95 

Co4MnAl/TiO2 15% 0,036 0,376 0,392 10,0 96 

Co4MnAl/TiO2 20-25% 0,034 0,324 0,388 9,5 91 

Co4MnAl/TiO2 25% 0,027 0,228 0,391 9,0 74 

Co4MnAl - - - - 93 

KL 100 923 A 0,085 0,581 0,437 4,2 212 

KL 100 927 - 0,522 - 13,2 112 

 

 Ze stanovení specifického povrchu metodou BET je patrný rozdíl v přípravě 

katalyzátorů Co4MnAl 100 621K a Co4MnAl 100 623K. Zatímco u vzorků 

katalyzátorů Co4MnAl/TiO2 5-25% se velikost specifického povrchu příliš neliší, 
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vzorek katalyzátoru Co4MnAl 100 623K připravený sráţením z uhličitanových solí má 

specifický povrch aţ o 100 m2/g větší neţ vzorek katalyzátoru Co4MnAl 100 621K 

připravený sráţením ze solí dusičnanových. 

 

5.1.2 Rentgenová difrakční analýza 

 

 Metodou práškové rentgenové difrakční analýzy bylo stanoveno fázové 

sloţení práškových vzorků katalyzátorů s nízkým obsahem aktivních sloţek. Jak je 

vidět na difraktogramu (Obr. 8), fázové sloţení všech vzorků bylo stejné, avšak lišila 

se velikost krystalitů. Čím uţší a ostřejší byly píky, tím byl vzorek více krystalický a 

tím pádem měl menší povrch, coţ je ve shodě s výsledky stanovení specifického 

povrchu. Vzorek Co4MnAl 100 621K měl ve srovnání s ostatními vzorky velmi malý 

povrch, tím pádem jeho charakteristické píky jsou velmi úzké a vysoké. 

 

 Z difraktogramu bylo zjištěno, ţe vzorky katalyzátorů Co4MnAl/TiO2 5-25% 

obsahovaly spinel Co4MnAl a nosič TiO2 se zde vyskytoval v krystalografické 

modifikaci anatas. Čím výraznější byly charakteristické píky Co-Mn-Al spinelu, tím 

více spinelu tyto vzorky obsahovaly.  

 

Obr. 8  Difraktogram vzorků katalyzátorů Co4MnAl/TiO2 5-25% 

  A – anatas,   Co4MnAl – spinel 
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5.2 Aktivita katalyzátorů pro rozklad N2O 

 

5.2.1 Práškové katalyzátory s nízkým obsahem aktivních složek 

 

 Prvním typem měřených katalyzátorů byly práškové katalyzátory Co4MnAl 

nanesené na nosiči TiO2 (mnoţství od 5 do 25% Co4MnAl) a dále dva katalyzátory 

Co4MnAl bez nosiče, které se od sebe liší přípravou. První (s označením 100 621K) 

byl připraven z 
3NO  a druhý (s označením 100 623K) z 2

3CO . Skutečné mnoţství 

Co4MnAl je uvedeno v tabulce 3. 

 

Tab. 3  Množství Co4MnAl nanesené na nosiči TiO2 

Katalyzátor Nosič 
Teor. množství 

Co4MnAl 
(%) 

Skut. množství 
Co4MnAl 

(%) 

Co4MnAl TiO2 5 1,0 

Co4MnAl TiO2 10 7,7 

Co4MnAl TiO2 15 16,6 

Co4MnAl TiO2 20-25 18,7 

Co4MnAl TiO2 25 32,5 

Co4MnAl ţádný 100 100 

Co4MnAl ţádný 100 100 

Čistý TiO2 TiO2 0 0 

 

 Měření katalytické aktivity těchto katalyzátorů probíhalo v reaktoru o vnitřním 

průměru 5 mm, který byl sypaným inertním materiálem – sklem. Naváţka 

katalyzátoru byla 0,1g. Celkový průtok byl 100 ml/min a vstupní směs obsahovala 

1000 ppm N2O v heliu. Konverze N2O dosaţené v přítomnosti jednotlivých 

katalyzátorů jsou uvedeny v tabulce 4. 
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Tab. 4  Aktivita práškových katalyzátorů s nízkým obsahem aktivních složek 

Teplota (°C) Co4MnAl 
Co4MnAl/TiO2 

25% 
Co4MnAl/TiO2 

20-25% 
Co4MnAl/TiO2 

15% 

450 84,2 15,4 18,4 5,5 

420 60,2 4,9 11,2 1,9 

390 33,9 1,5 7,6 0 

360 17,3 0,6 6,2 0 

330 4,4 0 4,3 0 

300 0 0 4,2 0 

Teplota (°C) 
Co4MnAl/TiO2 

10% 
Co4MnAl/TiO2 

5% 
Co4MnAl 
100 623K 

Co4MnAl 
100 621K 

450 2,9 5,2 84,4 26,3 

420 1,1 2,3 58,7 15,5 

390 0 0 30,9 6,2 

360 0 0 11,5 1,1 

330 0 0 6,4 0,2 

300 0 0 3,4 0 

 

 Jak je vidět v grafu na obrázku 9, nejvyšší konverzi vykazovaly katalyzátory 

bez obsahu TiO2. Aktivita samotného nosiče TiO2 byla nulová. Nanesením oxidu Co-

4Mn-Al na TiO2 došlo k naředění aktivní sloţky (Co-Mn-Al) a tím ke sníţení 

katalytické aktivity těchto katalyzátorů.  

 

 Nejvyšší konverzi vykazoval vzorek Co4MnAl připravený z hydrotalcitu a 

vzorek označený jako Co4MnAl 100 623K. Na konverzní křivce se taktéţ projevil 

rozdíl v přípravě vzorků Co4MnAl 100 621K a 100 623K. Vzorek Co4MnAl 100 623K 

měl více neţ 3x větší povrch neţ vzorek Co4MnAl 100 621K, coţ se projevilo na 

jejich aktivitě při rozkladu oxidu dusného, vzorek s menším povrchem byl méně 

aktivní. 

 

 Dále bylo u těchto vzorků katalyzátorů z jejich nejvyšší dosaţené konverze 

vypočítáno mnoţství zreagovaného N2O vztaţené na 1 m2 a na 1 g oxidu Co-4Mn-Al. 

Vypočtené hodnoty jsou zapsány v tabulce 5. Aktivita samotného nosiče TiO2 byla 

nulová. Nanesením Co4MnAl na TiO2 došlo k naředění aktivní sloţky (Co-Mn-Al) a 

tím ke sníţení katalytické aktivity těchto katalyzátorů.  
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 Kdyţ se zreagované mnoţství N2O vztaţené na jednotkové mnoţství aktivní 

sloţky (oxidu) porovnalo, zjistilo se, ţe zreagovaná mnoţství jsou v rámci chyby 

stejná. První vysoká hodnota můţe být způsobena chybou analytického stanovení 

N2O, která je při malých koncentracích poměrně velká. 

 

Obr. 9  Aktivita katalyzátorů Co4MnAl nanesených na nosiči TiO2 při celkovém 

  průtoku 100 ml/min (vstupní směs 1000 ppm N2O v He) 

 

Tab. 5  Hodnoty zreagovaného množství N2O vztažené na 1 m2 povrchu a   

  1 g hmotnosti oxidu Co4MnAl 

Katalyzátor 

Skut. 
obsah 

Co4MnAl 
(%) 

Povrch 
(m2/g) 

Nejvyšší 
konverze 

(při 450°C) 

Zreag. 
množství N2O 

na 1 m2 
(mol/m2) 

Zreag. 
množství N2O 
na 1 g oxidu 

(mol/g) 

Co4MnAl/TiO2 
5% 

1,03 100 5,2 6,8.10-6 6,8.10-4 

Co4MnAl/TiO2 
10% 

7,7 95 2,9 5,3.10-7 5,0.10-5 

Co4MnAl/TiO2 

15% 
16,6 96 5,5 4,6.10-7 4,4.10-5 

Co4MnAl/TiO2 
20-25% 

18,7 91 18,4 1,4.10-6 1,3.10-4 

Co4MnAl/TiO2 
25% 

32,5 74 15,4 8,6.10-7 6,3.10-5 

Co4MnAl 100 93 84,2 1,2.10-6 1,1.10-4 
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5.2.2 Tvarované katalyzátory 

 

 Aktivita těchto katalyzátorů se měřila v reaktoru o vnitřním průměru 40 mm, 

který byl dosypaný inertním materiálem – Raschigovými krouţky. Naváţka 

katalyzátoru se u kaţdého vzorku měnila. Celkový průtok byl od 100 do 1000 ml/min 

a vstupní směs obsahovala vţdy 3000 ppm N2O v heliu. Konverze N2O byla 

vyhodnocována ze signálu na hmotě 30, neboť na hmotě 44 byl vedle N2O i CO2, 

který unikal pravděpodobně z  těsnění reaktoru. Konverze N2O dosaţené v 

přítomnosti jednotlivých katalyzátorů jsou uvedeny v tabulkách 7 a 8. 

 

 Prvními testovanými vzorky byly vzorky katalyzátorů Co-Mn nanesené na 

komerčních nosičích. Vzorků bylo 5, ale změřeny byly pouze dva. Tyto dva vzorky  

KL 100 923A a KL 100 927 s největším obsahem Co nevykazovaly při rozkladu N2O 

ţádnou aktivitu (naváţka 10,0068 g, průtok 100 ml/min), proto se v měření vzorků 

nepokračovalo, neboť se předpokládalo, ţe další vzorky, které mají obsah Co ještě 

menší neţ ty měřené, budou mít také nulovou aktivitu. Příčinou nulové konverze N2O 

za daných podmínek experimentu rozkladu N2O byl pravděpodobně nízký obsah 

aktivních sloţek (Co, Mn). Fotografie všech pěti katalyzátorů je na obrázku 10. 

Tabulka 6 popisuje sloţení jednotlivých katalyzátorů a jejich sypnou hustotu, která 

byla určena podílem hmotnosti katalyzátoru a jeho objemu v odměrném válečku o 

průměru 40 mm (stejný průměr jako experimentální reaktor). 

 

 

Obr. 10 Tvarované katalyzátory Co-Mn nanesené na komerčních nosičích - 

  alumině a TiO2 (A – KL 100 923A, B – KL 101 001, C – KL 100 927, D – 

  KL 100 930, E – KL 100 929) 
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Tab. 6  Složení tvarovaných katalyzátorů Co-Mn nanesených na komerčních 

  nosičích 

Označení 
vzorku 

Nosič 
Co Mn 

Sypná 
hustota 

Co Mn Co/Mn 

(%) (%) (g/cm3) (mol) (mol) (mol/mol) 

KL 100 923A 
tablety 

(alumina) 
1,39 0,28 0,32 0,024 0,005 4,6 

KL 100 927 
extrudáty 

(TiO2) 
5,43 0,94 - 0,092 0,017 5,4 

KL 100 929 
extrudáty 

(TiO2) 
2,16 0,32 0,70 0,037 0,006 6,3 

KL 101 001 
extrudáty 

(TiO2) 
1,33 0,16 0,69 0,023 0,003 7,7 

KL 100 930 
extrudáty 

(TiO2) 
0,14 0,14 0,69 0,019 0,003 7,6 

 

 

 Dalším testovaným vzorkem byl komerční vzorek s označením JARY JM zr. 

(dodaný firmou Chemoprojekt). Tento vzorek měl tvar válečků s několika podélnými 

otvory v kaţdém z nich. Tento katalyzátor byl do reaktoru umístěn, tak aby otvory 

byly rovnoběţné s tokem plynů reaktorem. Naváţka vzorku byla 10,6864 g. 

Katalyzátor je vyobrazen na obrázku 11. V tabulce 7 jsou pak zapsány konverze při 

jednotlivých reakčních teplotách a měřených průtocích. 

 

 

 

Obr. 11 Komerční katalyzátor s označením JARY JM zr. 
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Tab. 7   Konverze N2O na komerčním tvarovaném katalyzátoru s označením 

  JARY JM zr. při dvou průtocích, vstupní směs 3000 ppm N2O v He 

 
Průtok 

100 ml/min 
Průtok 

300 ml/min 

Teplota Konverze Konverze 

°C % % 

330 6,9 0 

360 20,0 0 

390 45,2 4,8 

420 69,3 67,0 

450 78,8 73,2 

 

 

Obr. 12 Aktivita komerčního tvarovaného katalyzátoru s označením JARY JM 

  zr. při celkovém průtoku 100 a 300 ml/min a navážce 10,66864 g 

 

 Z grafu (Obr. 12) je patrné, ţe při niţším průtoku má katalyzátor vyšší aktivitu. 

Zvýšením průtoku o 200 ml/min konverze na katalyzátoru v rozmezí 390 aţ 420°C 

prudce poklesne. Dodatečně bylo zjištěno, ţe komerční katalyzátor je určen pro 

vysokoteplotní rozklad N2O, coţ vysvětluje jeho nízkou aktivitu. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

300 330 360 390 420 450 480

K
o

n
v
e

rz
e

 N
2
O

 (
%

)

Teplota (°C)

průtok 100 ml/min

průtok 300 ml/min



37 

 

 Posledním testovaným vzorkem byl vzorek Co4MnAl ve tvaru tabletek 

s průměrem 5 mm. Fotografie tohoto katalyzátoru je na obrázku 13. 

 

 

Obr. 13 Tvarovaný katalyzátor Co4MnAl ve tvaru tabletek o průměru 5mm 

 

 Naváţka vzorku byla 7,5209 g a tento katalyzátor byl měřen při třech různých 

průtocích. Vstupní směs vţdy obsahovala 3000 ppm N2O v heliu. Aktivita tohoto 

katalyzátoru při různých průtocích je zapsána v tabulce 8. 

 

Tab. 8  Konverze N2O na tvarovaném katalyzátoru Co4MnAl (Ø 5 mm) při třech 

  různých průtocích, vstupní směs 3000 ppm N2O v He 

Vzorek Co4MnAl (5mm) 

 
Konverze (%) 

Teplota (°C) 70 ml/min 210 ml/min 1000 ml/min 

450 98,6 80,2 77,1 

420 97,9 81,7 68,5 

390 98,3 78,2 52,0 

360 82,6 63,3 37,5 

330 83,2 47,6 18,6 

300 75,2 3,7 10,1 

270 64,8 14,5 3,1 

 

 Z grafu na obrázku 14 je viditelné, ţe se s rostoucím průtokem sniţuje aktivita 

katalyzátoru. Nejvyšší aktivitu tedy vykazuje katalyzátor tehdy, protéká-li reaktorem 

reakční směs průtokem 70 ml/min, protoţe při tomto průtoku má plyn v reaktoru 

největší dobu zdrţení. Porovnání dosaţených výsledků s výsledky publikovanými 

v dostupné literatuře je obtíţné vzhledem k rozdílným prostorovým rychlostem. 
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Obr. 14 Aktivita tvarovaného katalyzátoru Co4MnAl (Ø 5 mm) při třech různých 

  průtocích (70, 210 a 1000 ml/min), vstupní směs 3000 ppm N2O v He 

 

 

5.3 Tlaková ztráta v reaktorech 

 

 Měření probíhalo ve dvou reaktorech. První reaktor měl průměr 40 mm a byl 

naplněn vzorkem tvarovaného katalyzátoru s označením KL 100 927 (naváţka 

10,0068 g) a dosypán o okraj inertním materiálem – Raschigovými krouţky. Celková 

výška vrstvy výplně byla 13,5 cm. Druhý reaktor o průměru 6 mm byl měřen dvakrát. 

Při prvním měření byl naplněn pouze tabletkami TiO2 (průměr tablet 5 mm, počet 

tablet v reaktoru 44) a při druhém byl prostor mezi tabletkami zaplněn inertním 

materiálem – práškovým SiC. Celková výška vrstvy výplně byla 40,9 cm. Fotografie 

druhého reaktoru naplněného inertem je v Příloze 2. Detail tohoto reaktoru je na 

obrázku 15. Pro měření tlakové ztráty plynu při průtoku vrstvou katalyzátoru bylo  

pouţito helium, k regulaci jeho průtoku byl pouţit regulátor hmotového průtoku a  

k ověření rotametr. 
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Obr. 15 Detail reaktoru o vnitřním průměru 6 mm, naplněného tabletkami TiO2 a 

  inertním materiálem SiC 

 

 Hodnoty tlakové ztráty při průtoku helia loţem při všech třech měřeních jsou 

uvedeny v tabulce 9. Na obrázcích 16 a 17 je pak vynesena závislost tlakové ztráty 

na průtoku plynu v jednotlivých reaktorech. Z tabulky 9 je patrné, ţe tlaková ztráta 

reaktoru o průměru 40 mm byla malá. Nejvyšší tlakovou ztrátu vykazoval reaktor, 

jehoţ prostor byl vyplněn tabletkami TiO2 a inertním materiálem SiC, coţ bylo 

očekáváno. Cílem měření tlakové ztráty v reaktoru o průměru 6 mm bylo zjistit, zda je 

vůbec v tomto reaktoru laboratorní měření při daných průtocích moţné, tj. jestli 

tlaková ztráta nebude neúměrně velká. Bylo zjištěno, ţe reaktor lze pouţít pro další 

plánované katalytické experimenty a popis tohoto reaktoru bude ještě předmětem 

dalšího výzkumu. 

 

Tab. 9  Hodnoty tlakové ztráty v obou reaktorech (40 mm a 6 mm) 

 
REAKTOR 
(40 mm) 

REAKTOR - 
tabletky 
(6 mm) 

REAKTOR – 
tabletky + inert 

(6 mm) 

Průtok Tlaková ztráta Tlaková ztráta Tlaková ztráta 

(ml/min) (Pa) (Pa) (Pa) 

50 105 146 13700 

100 202 292 25200 

200 379 535 42800 

300 449 602 47500 

400 606 812 60000 

500 752 1000 71800 
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Obr. 16 Tlaková ztráta v závislosti na celkovém průtoku ve dvou reaktorech o 

  průměru 6 mm (bez SiC) a 40 mm 

 

 

Obr. 17 Tlaková ztráta v závislosti na celkovém průtoku v reaktoru o průměru 

  6 mm naplněném tabletkami TiO2 a inertním práškem SiC 
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5.4 Určení doby zdržení v reaktorech 

 

 Měření odezvy na skokovou změnu koncentrace argonu na vstupu do reaktoru 

probíhalo ve dvou reaktorech. První reaktor o vnitřním průměru 40 mm byl naplněn 

vzorkem katalyzátoru s označením KL 100 927 (naváţka 10,0068 g) a dosypán po 

okraj inertním materiálem – Raschigovými krouţky. Celková výška vrstvy výplně byla 

13,5 cm. Odezva na skokovou změnu koncentrace argonu ve druhém reaktoru 

s vnitřním průměrem 6 mm byla měřena dvakrát. Při prvním měření byl reaktor 

naplněn pouze tabletkami TiO2 (průměr tablet 5 mm, počet tablet v reaktoru 44) a při 

druhém byl prostor mezi tabletkami zaplněn inertním materiálem – práškovým SiC. 

Celková výška vrstvy výplně byla v obou případech 40,9 cm. 

 

 Aby se výsledná doba zdrţení vypočtená podle vztahu (2) vztahovala pouze 

ke zdrţení plynu v reaktoru, bylo nutné od ní odečíst dobu zdrţení v hadičce spojující 

reaktor s kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem podle vztahu (7). Hadička byla 

dlouhá 194,3 cm a její průměr byl 2 mm. Průtok plynu byl 100 ml/min. 

 

 s7,3
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      (7) 

 

Výsledná doba zdrţení plynu ve vrstvě katalyzátoru a inertu se tedy vypočítala podle 

vztahu (8): 
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         (8) 

 

Výsledné doby zdrţení pro jednotlivé reaktory jsou uvedené v tabulce 10. 
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Tab. 10 Hodnoty doby zdržení vyhodnocené z odezvy na skokovou změnu 

  koncentrace argonu v jednotlivých reaktorech 

 
Doba zdržení (s) 

Skok 
Reaktor o Ø  

40 mm 
Reaktor o Ø  

6 mm 
Reaktor o Ø  
6 mm + inert 

1 128 44 63 

2 128 46 56 

3 129 35 60 

4 133 - 58 

5 128 - 57 

Průměrná 
doba zdržení 

129 42 59 

 

 Pro oba reaktory byl také spočítán axiální disperzní koeficient podle vztahu 

(4). Výsledné hodnoty disperzních koeficientů jsou v tabulce 11. 

 

Tab. 11 Hodnoty rozptylu a axiálních disperzních koeficientů pro oba reaktory 

 
σ2 

(s2) 
D 

(cm2/s) 

Skok 
Reaktor 
40 mm 

Reaktor 
6 mm 

Reaktor 
6 mm + inert 

Reaktor 
40 mm 

Reaktor 
6 mm 

Reaktor 
6 mm + inert 

1 4371 7691 4241 0,184 89,1 17,5 

2 4495 10820 2665 0,189 125,4 11,0 

3 4186 979 4481 0,176 11,3 18,5 

4 6179 - 2819 0,260 - 11,6 

5 4524 - 2740 0,191 - 11,3 

Průměrná 
hodnota 

4751 6496 3389 0,200 75,3 14,0 

 

 Následující tři grafy (Obr. 18, 19 a 20) vyjadřují závislost integrální funkce 

distribuce dob zdrţení F (t) na bezrozměrovém čase tt/Θ  . Tyto křivky byly 

porovnány s F - křivkami pro uzavřenou nádobu s koeficientem D/uL>0,01 (Obr. 21) 

publikovanými v literatuře [15]. Z vypočtených hodnot disperzních koeficientů byly 

vypočítány bezrozměrné hodnoty D/uL, které jsou uvedeny v tabulce 12. 
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Tab. 12 Bezrozměrné hodnoty D/uL vypočtené pro oba reaktory 

 
uL

D
 

Skok Reaktor o 40 mm Reaktor o 6 mm Reaktor o 6 mm + inert 

1 0,131 2,219 0,614 

2 0,134 3,121 0,386 

3 0,125 0,282 0,649 

4 0,185 - 0,408 

5 0,135 - 0,397 

Průměr 0,142 1,874 0,487 

 

 

 

 

Obr. 18 F - křivky reaktoru o průměru 40 mm naplněného vzorkem   

  katalyzátoru a inertní složkou 
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Obr. 19 F - křivky reaktoru o průměru 6 mm naplněném tabletkami TiO2 

 

 

Obr. 20 F - křivky reaktoru o průměru 6mm naplněném tabletkami TiO2 a  

  inertní složkou 
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Obr. 21 F – křivky pro uzavřenou nádobu s koeficientem D/uL>0,01 publikované 

  v literatuře [15] 

 

 

 Porovnáním F – křivek reaktoru o průměru 40 mm naplněného vzorkem 

katalyzátoru a inertní sloţkou (Obr. 18) s koeficientem D/(uL)=0,142 s F – křivkou 

z literatury [15] (Obr. 21) byla zjištěna přijatelná shoda, F - křivky pro hodnoty 

2,01,0 D/(uL)  odpovídají experimentální F - křivce tohoto reaktoru, tím pádem 

v tomto reaktoru můţe být uvaţován pístový tok s axiální disperzí, hodnota 

disperzního koeficientu je při daných podmínkách experimentu (průtok 100 ml/min, 

válečky 5x5 mm) rovna 0,2. 

 

 Matematický model izotermního trubkového reaktoru s axiální disperzí je 

popsán látkovou bilancí A ve tvaru 

 

 0r
dz

dc
u

dz

cd
D AA

A

2

A
2

        (9) 
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s okrajovými podmínkami 

 

 0z    0A
A

A cu
dz

dc
Dcu   

 Lz    0
dz

dcA   

 

 Při porovnání F – křivky reaktoru o průměru 6 mm naplněného tabletkami TiO2 

(Obr. 19) a tabletkami TiO2 a inertní sloţkou (Obr. 20) však bylo zjištěno, ţe 

odpovídající F - křivka z literatury [15] nesouhlasí s křivkou naměřenou 

experimentálně. Proto charakter toku v tomto reaktoru a jeho popis bude předmětem 

dalšího výzkumu. 
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6 ZÁVĚR 

 

 Cílem této diplomové práce bylo otestovat katalytickou aktivitu práškových a 

tvarovaných vzorků oxidických katalyzátorů vyrobených v Ústavu chemických 

procesů AVČR v Praze při rozkladu oxidu dusného a popsat podmínky v jednotlivých 

reaktorech, ve kterých bylo měření prováděno. 

 

 Pro charakterizaci vybraných vzorků byly pouţity dvě metody. První metodou 

práškové rentgenové difrakční analýzy bylo stanoveno fázové sloţení práškových 

vzorků katalyzátorů s nízkým obsahem aktivních sloţek. Fázové sloţení vzorků bylo 

stejné, avšak vzorky se lišily velikostí krystalitů. Čím uţší a ostřejší byly píky, tím byl 

daný vzorek více krystalický, a tedy měl menší povrch, coţ se shodovalo s výsledky 

druhé pouţité metody - stanovení specifického povrchu metodou BET. 

 

 RTG analýzou bylo dále zjištěno, ţe dané vzorky katalyzátorů Co4MnAl/TiO2 

5-25% obsahovaly směsný oxid Co-Mn-Al se strukturou spinelu a nosič TiO2 se zde 

vyskytoval v krystalografické modifikaci anatas. Výraznost píků jednotlivých vzorků 

rostla s rostoucím obsahem spinelu (Co4MnAl) v těchto vzorcích. 

 

 Aktivita práškových a tvarovaných katalyzátorů pro rozklad N2O v inertu byla 

studována v rozmezí teplot 270 aţ 450°C. Při měření katalytické aktivity práškových 

katalyzátorů obsahující různá mnoţství Co-Mn-Al oxidu naneseného na TiO2, bylo 

zjištěno, ţe nejvyšší konverzi N2O vykazovaly katalyzátory bez obsahu TiO2. Aktivita 

samotného nosiče TiO2 byla nulová. Nanesením Co-4Mn-Al oxidu na TiO2 došlo 

k naředění aktivní sloţky (Co-Mn-Al) a tím ke sníţení katalytické aktivity těchto 

katalyzátorů. Bylo porovnáno vypočtené zreagované mnoţství N2O vztaţené na 

jednotkové mnoţství aktivní sloţky (oxidu) a zjistilo se, ţe zreagovaná mnoţství jsou 

v rámci chyby stejná. Na nenaneseném vzorku Co4MnAl bylo zreagované mnoţství 

N2O přibliţně stejné jako u nanesených vzorků, z čehoţ bylo vyvozeno, ţe nosič TiO2 

nemá na rozklad N2O ţádný vliv. 

 

 Nejvyšší konverzi N2O vykazoval vzorek Co4MnAl připravený z hydrotalcitu a 

vzorek označený jako Co4MnAl 100 623K připravený sráţením z uhličitanových solí. 
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Na konverzní křivce se taktéţ projevil rozdíl v přípravě vzorků Co4MnAl 100 621K 

(připravený sráţením z dusičnanových solí) a Co4MnAl 100 623K. Měření 

specifického povrchu těchto dvou katalyzátorů ukázalo, ţe vzorek Co4MnAl 

100 623K měl více neţ 3x větší povrch neţ vzorek Co4MnAl 100 621K, coţ se 

projevilo právě na jejich aktivitě při rozkladu oxidu dusného. 

 

 Vlivem vnitřní difúze dochází k adsorpci a následné reakci plynu na povrchu 

katalyzátoru pouze asi do hloubky 0,5 aţ 1 mm, proto se vrstva katalyzátoru 

nanášela na neaktivní nosič. Dalším důvodem je i vysoká cena katalyzátoru. Proto 

byly testovány vzorky tvarovaných katalyzátorů Co-Mn nanesených na komerčních 

nosičích – alumině a TiO2. Avšak při těchto měřeních nebylo dosaţeno kladných 

výsledků. Příčinou byl pravděpodobně příliš nízký obsah aktivních sloţek v těchto 

vzorcích. 

 

 Měření komerčního tvarovaného katalyzátoru s označením JARY JM zr. 

ukázalo, ţe zvýšením průtoku ze 100 ml/min na 300 ml/min konverze na katalyzátoru 

v rozmezí 390 aţ 420°C prudce poklesla. Bylo předpokládáno, ţe zvyšování průtoku 

sníţí aktivitu tohoto katalyzátoru, neboť se zvyšujícím se průtokem se sniţuje doba 

zdrţení plynu v reaktoru. 

 

 Podobných výsledků bylo dosaţeno měřením katalytické aktivity vzorku 

katalyzátoru s označením Co4MnAl Ø 5 mm. Aktivita tohoto katalyzátor byla měřena 

při třech průtocích – 70, 210 a 1000 ml/min. Dle očekávání bylo zjištěno, ţe se 

s rostoucím průtokem sniţuje aktivita katalyzátoru, neboť se sniţuje i doba zdrţení 

plynu v reaktoru. Nejvyšší aktivitu tedy vykazoval katalyzátor tehdy, protékala-li 

reaktorem reakční směs průtokem 70 ml/min. 

 

 Při měření tlakové ztráty v reaktorech bylo zjištěno, ţe nejvyšší tlakovou ztrátu 

vykazoval reaktor, jehoţ prostor byl vyplněn nejvíce, tzn. reaktor vyplněný tabletkami 

TiO2 a inertním materiálem SiC, coţ bylo očekáváno. 

 

 Měření doby zdrţení v obou reaktorech se provádělo metodou vzruchu a 

odezvy. Z výsledných dob zdrţení byl pro oba reaktory spočítán rozptyl 
2 , axiální 
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disperzní koeficient D a podíl D/(uL), podle kterého se pak porovnáním F – křivek 

zjistilo, jestli lze v daném reaktoru předpokládat pístový tok. Na základě těchto 

porovnání bylo zjištěno, ţe v reaktoru o průměru 40 mm naplněného vzorkem 

katalyzátoru a inertní sloţkou můţe být uvaţován pístový tok s axiální disperzí. 

Oproti tomu v reaktoru o průměru 6 mm naplněného tabletkami TiO2 i v reaktoru 

naplněného tabletkami TiO2 a inertní sloţkou bylo zjištěno, ţe odpovídající F - křivka 

nesouhlasí s křivkou naměřenou experimentálně. Proto charakter toku a jeho popis 

v tomto reaktoru bude předmětem dalšího výzkumu. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

symbol jednotka  význam 

am  (mol/g)   kapacita monovrstvy 

cA0  (ppm)   molární zlomek N2O na vstupu do reaktoru 

cA  (ppm)   molární zlomek N2O na výstupu z reaktoru 

d  (m)   průměr reaktoru 

D  (m2/s)   axiální disperzní koeficient 

E(t)  (-)   diferenciální frekvenční funkce distribuce doby zdrţení 

F(t)  (-)   integrální funkce distribuce doby zdrţení 

0
rΔG   (J.mol-1)  změna standardní Gibbsovy energie 

0
rΔH   (J.mol-1)  změna standardní reakční enthalpie 

L  (m)   délka loţe 

rA  (s-1)   rychlost reakce 1. řádu 

0
rΔS   (J.mol-1)  změna standardní reakční entropie 

t   (s)   doba zdrţení 

ht   (s)   doba zdrţení v hadičce 

u  (m/s)   rychlost toku 

u0  (m/s)   rychlost toku plynu volným průřezem reaktoru 

Vmikro  (m3/g)   objem mikropórů 

Vmeso  (m3/g)   objem mesopórů 

XA  (%)   konverze N2O 

ε  (-)   mezerovitost sypaného loţe 

A   (-)   stechiometrický koeficient 

Θ  (-)   bezrozměrový čas 

σ2  (s2)   rozptyl 

GHSV  (h-1)   prostorová rychlost  
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Příloha 2: Fotografie reaktoru plněného tabletkami TiO2 a inertní sloţkou SiC 
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Příloha 3: Přehled mikro- a mezopórů práškových katalyzátorů (s obsahem TiO2) 

 

 

MIKROPÓRY MEZOPÓRY 
Rozmezí 

(nm) 
V (cm3/g) V (%) 

Rozmezí 
(nm) 

V (cm3/g) V (%) 

Co4MnAl/ 
TiO2 5% 

0-1 0,034 79,7 1,5-3 0,027 6,1 

   
3-5 0,053 11,9 

   
5-10 0,113 25,2 

   
10-50 0,253 56,4 

Co4MnAl/ 
TiO2 10% 

0-1 0,037 90,7 1,5-3 0,028 6,7 

   
3-5 0,051 12,0 

   
5.-10 0,101 23,8 

   
10-50 0,241 57,0 

Co4MnAl/ 
TiO2 15% 

0-1 0,036 87,7 1,5-3 0,031 8,3 

   
3-5 0,049 12,9 

   
5-10 0,106 28,1 

   
10-50 0,187 49,9 

Co4MnAl/ 
TiO2 

20-25% 

0-1 0,034 87,4 1,5-3 0,037 11,5 

   
3-5 0,047 14,4 

   
5-10 0,082 25,3 

   
10-50 0,154 47,7 

Co4MnAl/ 
TiO2 25% 

0-1 0,027 85,6 1,5-3 0,032 13,9 

   
3-5 0,038 16,6 

   
5-10 0,049 21,4 

   
10-50 0,106 46,6 

Co4MnAl 
100 621K 

0-1 0,012 81,2 1,5-3 0,015 10,3 

   
3-5 0,014 9,7 

   
5-10 0,017 11,6 

   
10-50 0,098 67,0 

Co4MnAl 
100 623K 

0-1 0,052 90,0 1,5-3 0,022 2,8 

   
3-5 0,057 7,3 

   
5-10 0,223 28,5 

   
10-50 0,479 61,2 

 


