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Anotace 

Diplomová práce se zabývá katalytickým rozkladem oxidu dusného.  

Oxid dusný je považován za významný polutant, jenž se podílí na vzniku skleníkového 

efektu. Patří také mezi plyny přispívající k poškozování ozónové vrstvy Země. 

Nejvhodnější metodou likvidace oxidu dusného je jeho rozklad na přirozené složky 

ovzduší, kterými jsou N2 a O2, v přítomnosti vhodného katalyzátoru. 

V rámci této diplomové práce byly impregnací 8 různých nosičů připraveny oxidické 

katalyzátory s obsahem kobaltu, manganu a hliníku, u nichž byla testována aktivita 

pro katalytický rozklad N2O v inertním plynu a v přítomnosti inhibujících složek O2, H2O 

a NO. Cílem práce bylo posouzení vlivu nosiče na katalytické vlastnosti Co-Mn-Al 

směsného oxidu. Katalyzátory byly charakterizovány použitím různých technik 

(SEM-EDAX, XRPD, fyzikální adsorpce dusíku, TPR-H2).  

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

                                      katalyzátory 

 

Annotation 

The diploma thesis deals with catalytic decomposition of nitrous oxide. 

Nitrous oxide is considered as an important pollutant contributing to a greenhouse effect. 

N2O also belongs to the group of compounds depleting stratospheric ozone layer of Earth. 

Decomposition of N2O to natural components of atmosphere, N2 and O2, in the presence of 

suitable catalyst is the best possibility of nitrous oxide abatement.  

In this diploma thesis, oxide catalysts with content of cobalt, manganese and aluminium 

were prepared by impregnation of 8 various supports and tested for N2O catalytic 

decomposition in inert gas and in presence of O2, H2O and NO. The adjudication of  

support effect on the catalytic properties of Co-Mn-Al mixed oxide was the aim of work. 

Catalysts were characterized by various techniques (SEM-EDAX, XRPD, physical 

adsorption of nitrogen, TPR-H2). 

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

       Supported catalysts  
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Seznam použitých zkratek 

BET   Brunauer, Emmet, Teller 

BJH  Barret, Joyner, Halenda 

BSE  Zpětně odražené elektrony (Back Scattered Electrons)  

EDAX  Energiově disperzní analyzátor (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) 

EELS  Spektroskopie ztráty elektronové energie (Electron Energy Loss Spectroscopy) 

ICP – AES Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (Atomic 

Emission Spectrometry with Inductively Coupled Plasma) 

IR  Infračervená spektroskopie (Infrared Spectroscopy) 

LDHs  Vrstevnaté podvojné hydroxidy (Layered Double Hydroxides) 

MDD  Molekulární disperzní metoda (Molecular Designed Dispersion) 

SE  Sekundární elektrony (Secondary Electrons) 

SEM  Skenovací elektronová mikroskopie (Scanning Electron Microscopy) 

TCD  Teplotně vodivostní detektor (Thermal Conductivity Detector) 

TEM  Transmisní elektronová mikroskopie (Transmission Electron Microscopy) 

TOF  Frekvence reakčních obratů (Turn over Frequencies) 

TPD  Teplotně programovaná desorpce (Temperature Programmed Desorption) 

TPR  Teplotně programovaná redukce (Temperature Programmed Reduction) 

XPS  Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (X-ray Photoelectron Spectroscopy)  

XRFS  Rentgenová fluorescenční spektroskopie (X-ray Fluorescence Spectroscopy)  

XRPD  Rentgenová prášková difrakce (X-ray Powder Diffraction) 

 



Jana Strakošová: Vliv nosiče na katalytické vlastnosti Co-Mn-Al směsného oxidu 

2012                                                                                                                                                   1 

 

1 ÚVOD 

Tato diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci „Příprava katalyzátorů 

modifikovaných promotory a jejich aktivita pro katalytický rozklad N2O“, kde byly 

impregnací Co-Mn-Al směsného oxidu Cs solí připraveny katalyzátory s různým 

množstvím cesia a experimentálně zjištěna jejich účinnost pro katalytický rozklad N2O.  

Oxid dusný vzniká jak přírodními, tak antropogenními procesy. Mezi přírodní 

procesy, uvolňující oxid dusný do ovzduší, patří především nitrifikace a denitrifikace 

probíhající v půdách, vodách, sedimentech, tropických pralesích apod. Mezi hlavní 

antropogenní zdroje emisí oxidu dusného patří zemědělská činnost, především používání 

dusíkatých hnojiv, výroba kyseliny dusičné a adipové, spalování fosilních paliv, spalovací 

procesy v energetice, raketová a letecká technika.  

Oxid dusný je v současnosti chápán jako skleníkový plyn a podílí se na poškozování 

ozónové vrstvy Země. Proto je obsah N2O v atmosféře monitorován a snižování emisí N2O 

je důležitým tématem mezinárodních konferencí a dohod. 

Nejjednodušším způsobem 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 (především z výroby kyseliny dusičné). V porovnání s ostatními 

možnostmi, například likvidací N2O termickým rozkladem (bez přítomnosti katalyzátoru), 

lze katalytický rozklad N2O realizovat za nižších teplot, což snižuje energetické, 

a tedy i finanční nároky celého řešení [1]. 

Na Katedře fyzikální chemie a teorie technologických pochodů se tématem 

katalytického rozkladu N2O zabývají již několik let v rámci projektů Grantové agentury 

České republiky. Dlouhodobým cílem je hledání nejvhodnějších a nejúčinnějších 

katalyzátorů, které by se daly využít při snižování emisí N2O z výroben kyseliny dusičné.  

Úkolem této práce je testovat nejrůznější nosiče katalyticky aktivního Co-Mn-Al 

oxidu. Předností nosičových katalyzátorů je vysoký měrný povrch a dobrá mechanická 

pevnost. Ve srovnání s katalyzátorem nenosičovým, mají nižší cenu, při lepším využití 

katalyticky aktivních látek.  
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2 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Hlavní cílem této práce bylo:  

 posoudit vliv různých nosičů na katalytické vlastnosti Co-Mn-Al směsného 

oxidu při katalytickém rozkladu N2O. 

 

Dílčí cíle: 

 připravit impregnační metodou sérii katalyzátorů obsahujících směsný oxid 

Co-Mn-Al (molární poměr Co:Mn:Al = 4:1:1) nanesený na různých nosičích. 

Pro přípravu katalyzátorů byly vybrány jako nosiče ocelářská struska, 

vysokopecní struska, Na-montmorillonit, mezoporézní silika SBA-15 

a komerční nosiče Al2O3,  SiO2, TiO2-extrudáty a TiO2-tablety, 

 zjistit u připravených katalyzátorů fázové složení rentgenovou práškovou 

difrakcí, vyhodnotit měrný povrch a distribuci pórů fyzikální sorpcí dusíku, 

určit skeletální hustotu heliovou pyknometrií, sledovat redukovatelnost 

složek teplotně programovatelnou redukcí vodíkem a stanovit chemické 

složení a morfologii skenovací elektronovou mikroskopií (s energiově 

disperzním rentgenovým analyzátorem), 

 sledovat u připravených katalyzátorů katalytický rozklad N2O v inertním 

plynu a v simulovaném odpadním plynu z výroby kyseliny dusičné 

v přítomnosti O2, H2O a NO, 

 posoudit vliv nosiče na katalytické vlastnosti Co-Mn-Al směsného oxidu 

na základě vyhodnocení specifické aktivity pro rozklad N2O.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Vliv emisí N2O na životní prostředí 

Hlavní dopad oxidu dusného na životní prostředí spočívá v jeho schopnosti 

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

plyny, tedy látky podílející se na vzniku skleníkového efektu s důsledky v globálním 

oteplování Země. Jeho potenciál přispívat k intenzifikaci skleníkového efektu 

(tedy schopnost molekul absorbovat unikající infračervené záření zemského povrchu) 

je ve srovnání s nejvíce diskutovaným oxidem uhličitým zhruba 270–310x vyšší [2]. 

Odhaduje se, že celkový vliv N2O je asi 6 % antropogenního příspěvku ke skleníkovému 

efektu [3]. 

Na obr. 1 je znázorněn podíl jednotlivých antropogenních činností v letech 

1990-2009. Podíl emisí oxidu dusného na celkových agregovaných emisích skleníkových 

plynů poklesl od roku 1990 z 6,5 % na 5,8 % v roce 2009 [4].  

 

 

Obr. 1: Emise N2O vyprodukované antropogenní činností v letech 1990-2009 [4] 
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Oxid dusný je v současnosti chápán nejen jako skleníkový plyn, ale také jako jedna 

z příčin poškození ozónové vrstvy. Odhaduje se, že zvýšení koncentrace oxidu dusného 

na dvojnásobek by způsobilo pokles celkové koncentrace stratosférického ozónu 

o 11 až 16 % [5].  

Oxid dusný také negativně působí přímo na člověka. Expozice vyšším koncentracím 

oxidu dusného může dráždit oči, nos a hltan s následným kašlem či dušností. Exponovaná 

osoba se může cítit malátně, unaveně a ospale. Vysoké koncentrace způsobují bezvědomí 

a velmi vysoké koncentrace mohou být i smrtelné. Existuje podezření na teratogenitu 

(poškození vývoje plodu), zatím však bylo toto působení zjištěno pouze u zvířat. V běžném 

prostředí je však koncentrace oxidu dusného velice nízká a nepředstavuje prakticky žádné 

riziko. V České republice platí pro oxid dusný následující limity v ovzduší pracovišť: 

přípustný emisní limit – 180 mg.m
-3

, nejvyšší přípustná koncentrace – 360 mg.m
-3 

[2]. 

V období 1990–2009 došlo k poklesu emisí oxidu dusného o 41,1 %, zejména 

v důsledku snížení používání umělých hnojiv v zemědělství, poklesem stavu 

hospodářských zvířat a v poslední době též v důsledku cíleného zavádění technologií 

na odstraňování emisí oxidu dusného při výrobě kyseliny dusičné [6]. Odhad 

vyprodukovaného celkového množství N2O se pohybuje mezi 4,7 až 7.10
6
 tun ročně [7].  

3.2 Katalyzátory pro rozklad N2O - literární rešerše 

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

oxidu dusného na kyslík a dusík podle rovnice (R1). Reakce je vzhledem k hodnotě 

standardní Gibbsovy energie 0

rG (298 K) = -103 kJ.mol
-1

 reakcí termodynamicky 

schůdnou [8]. 

Rozklad oxidu dusného je vyjádřen rovnicí 

222
2

1
NOON                                                                                                     

(R1) 

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

je 1,6), zatímco silnější vazba N-N zůstává zachována (řád vazby N-N je 2,7) [9].  
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Rychlost homogenního rozkladu N2O (bez přítomnosti katalyzátoru) je pro praktické 

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

katalyzátoru. 

Do dnešní doby se katalytickým rozkladem oxidu dusného zabývalo již mnoho 

studií, např. [1, 3, 5, 7, 9-26].  

Mechanismus katalytického rozkladu N2O popsaný Dandlem [11] je popsán ve třech 

krocích: 

 ONON 22          ,                                                                                     (R2) 

 22 2OO                ,                                                                                     (R3) 

 222 ONOON  ,                                                                                     (R4) 

kde   označuje aktivní místo na povrchu katalyzátoru, O představuje adsorbovaný kyslík. 

 

Tato práce se zabývá vlivem nosičů na katalytické vlastnosti Co-Mn-Al směsného 

oxidu, proto bude v následujících odstavcích zpracována rešerše se zaměřením 

na katalyzátory s obsahem kovů Co, Mn, Al a na studium různých nosičů pro katalytický 

rozklad N2O. 

Obalová a kol. [12] se ve své práci zabývala studiem Co/Mg-Mn/Al hydrotalcitů 

s molárními poměry Co:Mg:Mn:Al 4:0:2:0, 2:2:2:0, 2:2:1:1, 4:0:1:1, 4:0:0:2 a 2:2:0:2, 

jenž byly připraveny metodou spolusrážení. Směsné oxidy získané kalcinací při teplotě 

500 °C byly charakterizovány použitím různých technik (XRPD, IR, BET měření měrného 

povrchu, TPD a TPR).  

Aktivita kalcinovaných hydrotalcitů byla testována pro rozklad N2O v inertním 

plynu, v přítomnosti kyslíku a vodní páry. Mezi sledovanými katalyzátory byl nejaktivnější 

katalyzátor připravený kalcinací Co-Mn-Al hydrotalcitu, obsahujícího Al a Mn 

jako trojmocný kation, a aktivita se udržela i v přítomnosti kyslíku, ale byla inhibována 

vodní parou. Výsledky ukázaly, že při reakci hrají důležitou roli oxidačně-redukční 

vlastnosti katalyzátorů a pro dosažení nejvyšší katalytické aktivity je nezbytná optimální 

redukovatelnost katalyzátoru.  
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Kovanda a kol. [13] se zabýval přípravou a charakteristikou Co-Mn-Al vrstevnatých 

podvojných hydroxidů (LDHs) s různými molárními poměry Co:Mn:Al (4:2:0, 4:1.5:0.5, 

4:1:1, 4:0.5:1.5 a 4:0:2). Také byly studovány LDHs obsahující hořčík s molárními poměry 

Co-Mg-Mn (2:2:2), Co-Mg-Mn-Al (2:2:1:1) a Co-Mg-Al (2:2:2). Teplotní rozklad LDHs 

a vznik příslušných směsných oxidů byl studován použitím rentgenové práškové difrakce 

a termální analýzy.  

Teplotní rozklad LDHs bez přítomnosti Mg ve struktuře začíná jejich částečnou 

dehydratací doprovázenou redukcí mřížkového parametru c z ca. 0,76 na 0,66 nm. Teplota 

dehydratace Co-Mn-Al LDHs se snižuje se vzrůstajícím obsahem Mn ze 180 °C ve vzorku 

Co-Al na 120 °C ve vzorku s Co:Mn:Al molárním poměrem 4:1,5:0,5. Následujícím 

krokem je dokonalý rozklad vrstevnaté struktury na nanokrystalický spinel, kompletní 

dehydratace a konečná dekarbonizace fáze směsného oxidu. Směsné oxidy - spinely byly 

základní krystalické produkty. V kalcinovaných produktech získaných při teplotě 500 °C 

byla průměrná koherentní vzdálenost spinelu 5-10 nm a celkový obsah krystalické části 

z rentgenové práškové difrakce byl 50-90 % [13]. 

Tyto kalcinované produkty byly testovány jako katalyzátory při oxidaci ethanolu 

a rozkladu N2O. Katalytická aktivita při spalování ethanolu se zvyšovala při rostoucím 

obsahu (Co+Mn), zatímco pro vysokou aktivitu pro rozklad N2O byl nutný optimální 

obsah redukovatelných složek. Nejvyšší konverze N2O byla dosažena u kalcinovaného 

vzorku Co-Mn-Al s Co:Mn:Al molárním poměrem 4:1:1 [13]. 

Co-Mn-Al směsné oxidické katalyzátory připravené tepelným rozkladem Co-Mn-Al 

hydrotalcitu s molárním poměrem Co/(Mn+Al) = 2, kde množství Mn a Al bylo proměnné 

od 0 do 2, byly testovány pro rozklad N2O. Katalyzátory byly označeny podle molárních 

poměrů kationtů ve vzorcích jako Co4Mn2, Co4Mn1.5Al0.5, Co4Mn1.25Al0.75, 

Co4MnAl, Co4Mn0.75Al1.25, Co4Mn0.5Al1.5 a Co4Al2. Rozkladná reakce N2O byla 

provedena v reaktoru se sypaným ložem, v teplotním rozmezí 330-450 °C, s celkovým 

průtokem 50-100 ml.min
-1

, 0,1-0,3 g vzorku s velikostí částic 0,160-0,315 mm 

a koncentrací 1000 ppm N2O v heliu [14]. 

Nejaktivnějším pro rozklad N2O byl katalyzátor Co4MnAl, který obsahoval 

jak optimální množství Co a Mn, tak optimální množství redukovatelných složek v teplotní 

oblasti, ve které je katalytická reakce rozkladu N2O nejúčinnější (350-450 °C) [14].  
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V posledních letech je věnována velká pozornost naneseným systémům. Výhodou 

těchto systémů je velký měrný povrch nosiče, umožňující větší disperzi aktivní složky 

ve srovnání s nenanesenými katalyzátory [15]. Formálně jsou označovány ve tvaru 

nanesená složka/nosič. Jako nosiče jsou používány nejrůznější látky. Mohou jimi být 

např. Al2O3, SiO2, TiO2, ZnO, ZrO2, CaO, CeO2 aj. [16]. 

Pravděpodobně nejpoužívanějším nosičem je alumina (Al2O3), která byla mnohokrát 

využita pro přípravu katalyzátorů pro rozklad N2O. Dalším často používaným materiálem 

je TiO2, popřípadě TiO2-Al2O3 [16]. 

Mezoporézní materiály mají důležité aplikace v širokém rozsahu oblastí 

jako separace, katalýza, adsorpce aj. Distribuce velikosti pórů, velký měrný povrch 

a objem pórů činí mezoporézní siliky vhodnými nosiči pro kovy a oxidické katalyzátory. 

Mají opakující se uspořádané struktury, které se skládají ze dvou rozměrných 

hexagonálních řad stejných mezopórů [17]. Používanými mezoporézními materiály bývají 

nosiče s označením SBA, jejichž průměry pórů bývají v rozmezí od 3 do 30 nm a mohou 

mít měrný povrch až 1000 m
2
.g

-1
 [18].  

Alumina (Al2O3) se díky svému velkému povrchu často používá jako samotný 

katalyzátor nebo nosič katalyzátoru. Na druhou stranu je známo, že γ-Al2O3 

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

se vyskytují kolem 1000 °C, což 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 zabýval 

Xianguyn a kol. [19], jenž připravil katalyzátor s označením 1200-Rh/SixAl srážením 

s přídavkem tetraethylorthosilikátu, kalcinací při teplotě 1200 °C a impregnací roztokem 

RhCl3.  

Bylo zjištěno, že i malé množství oxidu křemičitého v připraveném katalyzátoru 

mělo velmi pozitivní vliv na katalytickou aktivitu pro rozklad N2O. Obsah Si ovlivnil 

konverzi N2O v následujícím pořadí: 

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

Autoři dospěli k závěru, že přídavek SiO2 k nosiči Al2O3 je účinným způsobem, 

jak zlepšit katalytickou aktivitu katalyzátoru při rozkladu N2O. 
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Rozdíly mezi nosiči Al2O3 a SiO2 zkoumal Beyer a kol. [20]. Zjistil, že katalyzátory 

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

pro rozklad N2O a úplné konverze N2O je na nich dosaženo už při 300 °C i za přítomnosti 

kyslíku (podmínky: průtok plynu 100 ml.min
-1

, GHSV 12000 h
-1

). Tato vysoká katalytická 

aktivita při nízkých teplotách je přičítána částicím rhodia s 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 nižší katalytickou aktivitu. 

Tzitzios a Georgakilas [21] se zabývali katalytickou redukcí a přímým rozkladem 

N2O na systémech Ag-Pd s různými poměry Ag a Pd, které byly nanášeny na Al2O3.  

Při redukci oxidu dusného oxidem uhelnatým probíhající podle rovnice: 

222 CONCOON                                                                                           (R5) 

bylo při průtoku plynu 150 ml.min
-1

 a navážce vzorku 0,1 g dosaženo 100 % 

konverze N2O na katalyzátoru Ag/Al2O3 při teplotě 387 °C.  

 Pro přímý rozklad oxidu dusného probíhající podle rovnice (R1) za průtoku plynu 

150 ml.min
-1

 a navážce vzorku 0,1 g nebyl monometalický katalyzátor Ag/Al2O3 příliš 

aktivní. Lepší katalytická aktivita bimetalického katalyzátoru Ag-Pd/Al2O3 oproti 

monometalickému Ag/Al2O3 (jak při redukci N2O oxidem uhelnatým, tak při přímém 

rozkladu N2O) byla způsobena díky synergickému efektu mezi stříbrem a paladiem [22]. 

 Rozklad N2O v rozsahu teplot 200 – 500 °C byl také studován na katalyzátoru 

připraveném nanesením Rh na Al2O3 obsahující příměsi různých kationtů alkalických kovů 

(Li, Na, K, Cs), které ovlivňují disperzi Rh [23]. Změny disperze se odrážejí na změnách 

katalytické aktivity při rozkladu N2O. Závislost katalytické aktivity na rozptýlení 

je lineární pro K a Cs, naopak Na snižuje aktivitu při koncentraci sodíku větší 

než 0,07 až 0,08 mol. %. 

Henderson a kol. [24] se zabýval studiem interakcí N2O s TiO2 (110) ve snaze 

nejlépe porozumět konverzi NOx na N2 na TiO2 katalyzátorech. Povrch TiO2 (110) byl 

vybrán jako modelový systém, protože tento materiál je běžně používaný jako nosič, 

a protože kyslíkové vakance na této ploše jsou asi nejlepšími dostupnými modely 

pro funkci elektronových děr v katalýze.  
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Žíháním TiO2 (110) ve vakuu při vysoké teplotě (přes asi 527 °C) se vytváří 

kyslíkové vakance, které jsou sdruženy s redukovanými povrchovými kationy (Ti
3+

 místa), 

a které jsou snadněji kvantifikovány použitím teplotně programované desorpce (TPD). 

Použitím teplotně programované desorpce (TPD), fotoelektronové spektroskopie (XPS) 

a spektroskopie ztráty elektronové energie (EELS) [24] zjistil, že většina N2O molekul 

adsorbovaných při -183 °C  na TiO2 (110) jsou slabě vázány na povrchu a při teplotě 

-143 °C jsou z povrchu desorbovány. EELS data ukazují, že volná místa se snadno zaplní 

N2O při -183 °C (adsorpce N2O), což  usnadňuje rozklad N2O.  

SBA-15 je mezoporézním materiálem se zdaleka největší velikostí pórů s vysoce 

uspořádanými hexagonálně rozloženými mezokanály, silnými stěnami, velikostmi pórů 

od 3 do 30 nm a vysokou hydrotermální a termální stabilitou. SBA-15, jenž má větší póry, 

silnější stěny a větší teplotní stabilitu, ve srovnání s jinými mezoporézními silikami, může 

být použit jako vhodný nosič katalyzátoru, zejména pro reakce při vysokých teplotách [17].  

Mezoporézní siliky SBA-15 modifikované rhodiem byly studovány jako katalyzátory 

pro rozkladnou reakci N2O. Rhodium bylo naneseno na SBA-15 pomocí molekulárně 

disperzní metody (MDD) používající Rh(acac)3 jako prekurzor aktivní fáze [25]. 

Stejná metoda byla použita pro nanesení Cu, Fe, Al a Ti. SBA-15 nosič 

byl modifikován kovy, jenž byly charakterizovány s ohledem na obsah kovů, strukturu 

(XRPD), texturu (BET), morfologii (SEM), Rh disperzi (chemisorpce kyslíku), 

povrchovou kyselost (adsorpce pyridinu) a chemický charakter mědi a železa 

(UV-vis-DRS). Bylo zjištěno, že Rh/SBA-15 vzorky jsou aktivními katalyzátory 

pro rozkladnou reakci N2O. Nanesení Al na Rh nanesený katalyzátor zvýšilo jeho aktivitu. 

Konverze N2O u katalyzátorů s naneseným Rh začala při teplotě nižší než 200 °C 

a při teplotě 450 °C byla konverze 100 %. Opačný efekt byl pozorován u vzorků 

modifikovaných Cu a Fe [25].  

Série Rh/SBA-15 katalyzátorů byla připravena impregnací a štěpící metodou různých 

Rh prekurzorů. Katalytická reakce rozkladu N2O na těchto katalyzátorech byla prováděna 

v automatickém osmiproudovém reaktorovém systému. Katalyzátory byly aktivovány 

v proudu helia při teplotě 400 °C po dobu 1 hodiny. Před začátkem reakce byla teplota 

snížena na 300 °C . Tlak byl nastaven na 0,3 MPa a koncentrace N2O v He byla 

2 600 ppm. Teplota se postupně zvyšovala až na 500 °C [26].  



Jana Strakošová: Vliv nosiče na katalytické vlastnosti Co-Mn-Al směsného oxidu 

2012                                                                                                                                                   10 

 

Katalyzátor Rh/SBA-15-CDCR byl pro rozklad N2O nejaktivnější a jeho aktivita se 

projevovala již při nízké teplotě, při teplotě 500 °C bylo dosaženo úplné konverze N2O. 

Katalyzátory byly charakterizovány rentgenovou fluorescenční spektroskopií (XRFS), 

rentgenovou práškovou difrakcí (XRPD), N2 adsorpcí/desorpcí, transmisní elektronovou 

mikroskopií (TEM) a fotoelektronovou spektroskopií (XPS). Výsledky ukázaly, 

že disperze Rh nanočástic na katalyzátorech úzce souvisí s molekulární velikostí 

a hydrofóbními vlastnostmi prekurzorů. Nejlepší výsledky disperze byly zjištěny 

na katalyzátorech impregnovaných prekurzorem s menšími molekulami, zatímco při štěpící 

metodě byla dosažena větší disperze z  prekurzoru s většími molekulami. 

Rh/SBA-15-CDCR pocházející z [(Co)2RhCl]2 měl dobrou disperzi a nejlepší aktivitu N2O 

rozkladu [26]. 

3.3 Průtočný reaktor s pístovým tokem 

Pístový tok 

Pístový tok je definován jako průtok tekutiny systémem, při kterém je rychlost 

tekutiny ve směru průtoku v každém bodě průtočného profilu stejná. Molekuly tekutiny 

se tedy ve směru toku vzájemně nepředbíhají a pohybují se tedy jako píst. U ideálně 

míchaného systému jsou molekuly tekutiny, a tedy i jakékoliv rozpuštěné látky, okamžitě 

promíchávány s celým obsahem systému. To má za následek, že složení uvnitř systému 

je ve všech bodech stejné a odpovídá i složení kapaliny na odtoku ze systému [27]. 

Předpoklad pístového toku znamená, že v každém průřezu kolmém na osu reaktoru 

nezávisí rychlost proudění a fyzikální vlastnosti tekutiny na radiální souřadnici reaktoru. 

Rychlost toku a vlastnosti tekuté fáze se však mohou měnit se vzdáleností od místa 

nástřiku. Současně se předpokládá, že v axiálním směru nedochází k promíchávání 

a v důsledku toho, že doba průchodu všech částic obsažených v nástřiku reaktorem 

je stejná [28]. 
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Doba zdržení 

Důležitým parametrem u průtokových systémů je doba zdržení t . Je definovaná 

jako poměr objemu katalyzátoru k objemovému průtoku plynu reaktorem. V této práci 

bylo použito vyjádření množství katalyzátoru nikoliv jeho objemem, ale jeho hmotností:  

                    
V

m
t   ,                                                                                                         (R6) 

kde   t   … doba zdržení (g.min.ml
-1

)   

m  … navážka katalyzátoru (g) 

          V  … celkový průtok (ml.min
-1

) 

Distribuce doby zdržení se stanovuje experimentálně injektáží 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 nejběžnější typy stopovacích látek jsou barevné a radioaktivní materiály.  

Nejvíce používané metody injektáže jsou dvě – vstupní impulsní změna koncentrace 

a vstupní skoková změna koncentrace [29]. Metoda bývá nazývána jako metoda vzruchu 

a odezvy (obr. 2). 

 

 

Obr. 2: Metoda vzruchu a odezvy [30] 
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Reaktor s pístovým tokem 

Reaktor s pístovým tokem je tvořen trubkou, která je opatřena duplikátorovým 

pláštěm nebo elektrickou topnou spirálou. Za účelem dobrého rozdělení plynu po průřezu 

reaktoru se volí průměr trubky k průměru zrn v poměru 8-12:1. Podmínky pístového toku 

je možné použít tehdy, když v každém místě daného řezu reaktoru, kolmého na směr toku, 

je stejná rychlost proudění a tekutina má stejné fyzikální vlastnosti. Tyto požadavky jsou 

splněny v případě, že délka reaktoru, resp. té jeho části, v níž zreaguje hlavní podíl 

výchozích látek, je nejméně o jeden řád větší, než je průměr reaktoru. U reaktorů 

vyplněných zrnitým materiálem je výška vrstvy odpovídající průměru jednoho zrna 

považována za ideální mísič. Počet mísičů, který je potřebný pro přijatelnou aproximaci 

pístového toku, závisí na řádu uskutečňované reakce. V literatuře jsou uváděny poměry 

výšky vrstvy k průměru zrna, které postačují k zajištění pístového toku, 

od hodnot 5 do 50 [28]. 

Do reaktoru vyhřátého na teplotu, při níž má reakce probíhat, se nastřikují konstantní 

rychlostí výchozí látky buď samotné, nebo předem promíšené. Při průchodu reaktorem 

výchozí látky postupně reagují, jejich koncentrace se zvětšující se vzdáleností od vstupu 

do reaktoru tak plynule klesá, koncentrace produktů se naopak zvětšuje [28]. 

U průtočného reaktoru s pístovým tokem provádíme měření teprve, až se dosáhne 

ustáleného stavu. Tento stav je charakterizován neměnností všech sledovaných veličin 

s časem. K jeho dosažení je třeba určité doby. Tu zjistíme na základě opakujících se 

stejných výsledků analýz reakční směsi vystupující z reaktoru [28]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Příprava katalyzátorů  

Pro přípravu katalyzátorů byly vybrány nosiče s označením popsaným v tab. 1, 

v tab. 2 je uvedeno chemické složení ocelářské a vysokopecní strusky. 

 

Tab. 1: Označení a původ nosičů 

Označení Typ Původ 

3APZ ocelářská struska Katedra tepelné techniky VŠB-TUO 

Al2O3 komerční nosič Eurosupport Manufacturing Czechia, s.r.o Litvínov 

B3 vysokopecní struska Katedra tepelné techniky VŠB-TUO 

MMT Na-montmorillonit 
Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu 

VŠB-TUO 

SBA-15 mezoporézní silika Katedra fyzikální chemie na Univerzitě Pardubice 

SiO2 komerční nosič Eurosupport Manufacturing Czechia, s.r.o Litvínov 

TiO2-ext komerční nosič Eurosupport Manufacturing Czechia, s.r.o Litvínov 

TiO2-tab komerční nosič Eurosupport Manufacturing Czechia, s.r.o Litvínov 

 

Tab. 2: Chemické složení ocelářské a vysokopecní strusky 

CHEMICKÉ SLOŽENÍ (hm. %) 

 SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 MgO MnO P2O5 TiO2 SO3 

3APZ 32,50 28,50 11,70 8,47 7,60 6,41 1,32 0,28 0,27 

B3 41,86 37,74 5,74 0,21 15,09 0,00 0,04 0,18 1,22 
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4.1.1 Příprava zrna 

Zrno nosiče bylo získáno jemným drcením materiálu v třecí misce a poté sítováním 

na velikost frakce 0,160 – 0,315 mm. Aby nebyla větší část vzorku rozdrcena na prach, 

byl nosič v třecí misce rozdrcen jen částečně a přesítován. Zbytek vzorku, který sítem 

neprošel, se znovu jemně podrtil a následně sítoval. Tento postup se opakoval tak dlouho, 

dokud neprošel sítem celý vzorek. 

Připravený nosič se vložil na 1 hodinu do sušárny vyhřáté na 105 °C a po vytažení 

ze sušárny se umístil do exsikátoru. 

4.1.2 Nasákavost 

Na hodinové sklíčko se navážilo asi 0,5 g vzorku (s přesností na 4 desetinná místa). 

Postupně se pipetovalo po 0,1 ml demineralizované vody, která se přidávala ke vzorku 

nosiče do té doby, až byl vzorek nasycen vodou a vodu dále nepohlcoval. Pokud během 

15 minut vzorek pohltil všechnu vodu, voda se opět přidala. Po 15 minutách se zbylá voda 

odlila a vzorek se zvážil. Ze zjištěného množství vody byla určena hodnota nasákavosti 

na 1 g nosiče. Fotografie nosiče MMT při stanovení nasákavosti je na obr. 3. 

 

 

Obr. 3: Stanovení nasákavosti nosiče MMT (23. 1. 2011 - Strakošová) 

 (vlevo – před přidáním vody, vpravo – nasycený vzorek)  
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4.1.3 Příprava roztoku dusičnanových solí 

Impregnace jednotlivých nosičů byla prováděna pomocí roztoku dusičnanových solí 

Co(NO3)2 . 6 H2O, Mn(NO3)2 . 4 H2O a Al(NO3)3 . 9 H2O. Množství jednotlivých solí 

bylo určeno tak, aby molární poměr Co:Mn:Al v roztoku byl 4:1:1.  

Do kádinky bylo nasypáno výpočtem určené množství dusičnanových solí a za sucha 

bylo promícháno. Pak se pomalu přidávala demineralizovaná voda po 1 ml tak dlouho, 

dokud se soli nerozpustily a nevznikl zjevně nasycený roztok. Během tohoto rozpouštění 

se roztok mírně zahříval na vařiči při teplotě 40 °C.  

Při zkušební impregnaci a měření metodou SEM-EDAX bylo zjištěno, že roztok 

nebyl dostatečně koncentrovaný pro nanesení požadovaného množství Co-Mn-Al 

směsného oxidu. 

Tento postup přípravy roztoku dusičnanových solí se tedy neosvědčil. Důvodem byla 

rozdílná rozpustnost solí uvedená v tab. 3. Proto byl zvolen odlišný postup přípravy 

roztoku dusičnanových solí, který je popsán v následujících kapitolách 4.1.3.1 a 4.1.3.2. 

 

Tab. 3: Rozpustnost dusičnanových solí při teplotě 20 °C podle bezpečnostního listu 

výrobce sloučenin (Lach-ner, s.r.o., Neratovice) 

Dusičnanové soli Rozpustnost (g.l
-1

) 

Mn(NO3)2 . 4 H2O 3 800 

Co(NO3)2 . 6 H2O 1 330 

Al(NO3)3 . 9 H2O 640 

 

4.1.3.1 Příprava nasyceného roztoku Mn(NO3)2 

 Nasycený roztok Mn(NO3)2 byl připraven rozpouštěním asi 950 g 

Mn(NO3)2 . 4 H2O v 250 ml demineralizované vody při mírném zahřívání v ultrazvuku. 

Množství Mn
2+

 ve vzorku se stanovilo pomocí atomové emisní spektrometrie s indukčně 

vázaným plazmatem (ICP-AES) a titrační metodou stanovení Mn
2+

. Při srovnání obou 

metod bylo stanoveno průměrné množství Mn
2+

 v připraveném roztoku 400 g.l
-1

.  
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4.1.3.2 Příprava nasycených roztoků Co(NO3)2 a Al(NO3)3 

Byly připraveny nasycené roztoky solí podle rozpustnosti tak, aby molární poměr 

kovů Co:Mn:Al byl v poměru 4:1:1. Při koncentraci Mn
2+

 = 400 g.l
-1 

vychází molární 

poměr Co:Mn:Al = 1600 : 400 : 200. 

Potřebná navážka Co(NO3)2 . 6 H2O pro koncentraci Co
2+

 = 1600 g.l
-1

 byla 

vypočtena následujícím způsobem: 

mldogldoOHNOCogx

CogOHNOCogx

ComolgOHNOComolg

molgM

molgM

OHNOCo

Co

100128,7916.)(2848,7901
9332,58

03,2911600
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.9332,58........................6.)(.03,291

.9332,58

.03,291

6.)(

223

2

223
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223

1

1

)(

1

223


















 

Rozpustnost Co(NO3)2 . 6 H2O podle bezpečnostního listu výrobce (Lach-ner, s.r.o., 

Neratovice) je 1 330 g.l
-1 

při teplotě 20 °C. Proto se roztok v ultrazvuku postupně zahříval 

až do úplného rozpuštění potřebné navážky soli. Bylo třeba však s roztokem ihned 

pracovat, neboť při pokojové teplotě rychle krystalizoval. 

Potřebná navážka Al(NO3)3 . 9 H2O pro koncentraci Al
3+

 = 200 g.l
-1

 byla vypočtena 

následujícím způsobem: 

mldogldoOHNOAlgx

AlgOHNOAlgx

AlmolgOHNOAlmolg

molgM

molgM

OHNOAl

Al

108065,2719.)(65,2780
9815,26

13,375200
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.9815,26........................9)(.13,375

.9815,26
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1
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Rozpustnost Al(NO3)3 . 9 H2O podle bezpečnostního listu výrobce (Lach-ner, s.r.o., 

Neratovice) je 640 g.l
-1

 při teplotě 20 °C. Vypočítané množství soli se zcela nerozpustilo 

ani při zahřívání v ultrazvuku. Bylo rozpuštěno pouze poloviční množství, tedy 14 g soli. 
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4.1.4 Impregnace 

Všechny nasycené roztoky byly dokonale rozpuštěny a smíchány 

v poměru 1 g Co
2+

 + 1 g Mn
2+

 + 2 g Al
3+

. Roztoky se před samotnou impregnací ještě 

mírně zahřály, aby byly všechny soli kovů opravdu rozpuštěny a při samotné impregnaci 

nekrystalizovaly. 

Před samotnou impregnací byly nosiče zahřívány při 40 °C po dobu 1 hodiny 

v sušárně. 

Podle nasákavosti se k nosičům přidalo příslušné množství roztoku dusičnanových 

solí a celý roztok byl poté v kádince dokonale promíchán. Na obr. 4 je fotografie nosiče 

Al2O3 po přidání dusičnanových solí.  

 

                                           

Obr. 4: Vzorek nosiče Al2O3 po přidání roztoku dusičnanových solí  

(24. 2. 2011 - Strakošová) 

 

Nosiče se vložily do vyhřáté sušárny a sušily se 2 hodiny při teplotě 130 °C. 

Fotografie nosiče Al2O3 po vytažení ze sušárny je na obr. 5. 
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Obr. 5: Vzorek nosiče Al2O3 po vysušení (24. 2. 2011 - Strakošová) 

 

Po vytažení ze sušárny se vzorky daly do žíhacích kelímků a vložily se do studené 

pece. Program pece byl nastaven na ohřev rychlostí 10 °C za minutu na teplotu 570 °C 

a 4 hodiny výdrž při 570 °C.  

Po skončení programu pece se vzorky vytáhly a vložily do exsikátoru. Poté se vzorky 

vytáhly z exsikátoru a přesítovaly se na frakci 0,160 - 0,315 mm a impregnace včetně 

kalcinace a sítové analýzy se provedla ještě jednou.  

4.2 Charakterizace fyzikálně – chemických vlastností 

katalyzátorů 

4.2.1 Metoda ICP-AES 

Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) 

je analytická metoda sloužící ke stanovení obsahu významných i stopových koncentrací 

jednotlivých prvků v analyzovaném vzorku. Tato technika umožňuje analyzovat 

téměř všechny prvky periodické tabulky, které je možno převést do roztoku, s citlivostí 

od jednotek ppb po stovky ppm. Této metody se využilo při stanovení obsahu Mn
2+

 

ve vzorku nasyceného roztoku Mn(NO3)2. Měření bylo provedeno na přístroji SPECTRO 

CIROS VISION v Centru nanotechnologií na VŠB-TUO.  
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4.2.2 Titrační metoda stanovení Mn
2+

 

Princip 

Po okyselení vzorku zředěnou kyselinou sírovou se Mn
2+

 oxiduje peroxodisíranem 

amonným (NH4)2S2O8, za katalytického působení Ag
+
, na manganistan: 

 


OHSOMnOOHOSMn Ag

3

2

442

2

82

2 161022452                   (R7) 

Vzniklý MnO4
-
 se titruje odměrným roztokem kyseliny šťavelové (COOH)2 

do odbarvení roztoku: 

OHMnCOHOCMnO 2

2

2

2

424 821016)(52                                (R8) 

Činidla 

 zředěná H2SO4 v poměru 1:1 

 1 % roztok AgNO3 

 10 % roztok (NH4)2S2O8 

 odměrný roztok (COOH)2, c = 0,05 mol.l
-1

 

    Postup stanovení 

Do odměrné baňky se odpipetoval 1 ml nasyceného roztoku Mn(NO3)2 a vzorek se 

doplnil do 100 ml demineralizovanou vodou (zásobní roztok).  

 Do titrační baňky se odpipetoval 1 ml připraveného zásobního roztoku Mn(NO3)2  

a vzorek se doplnil do 100 ml demineralizovanou vodou. Přidalo se 10 ml zředěné H2SO4 

v poměru 1:1, dále 5 ml 1 % AgNO3 a 20 ml 10 % (NH4)2S2O8. Roztok se nechal 15 minut 

stát při pokojové teplotě (probíhala oxidace). Poté se vzorek zahřál na vařiči a vařil se 

tak dlouho, dokud nepřestaly unikat bublinky (peroxodisíran se musel celý vyvařit). 

Vzorek se poté za horka titroval 0,05 M kyselinou šťavelovou do odbarvení. 
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 Výpočet 

3

.
10100  MntČINČINMn MfcVm ,                                                                 

(R9) 

kde   Mnm  … množství Mn
2+

 ve vzorku (g.l
-1

) 

         
.ČIN

V … spotřeba odměrného roztoku (COOH)2 při titraci (ml) 

         
.ČIN

c … molární koncentrace odměrného roztoku (COOH)2 (mol.l
-1

) 

         tf    … zřeďovací faktor 0,4 

        )(MnM … molární hmotnost manganu, M = 54, 938 g.mol
-1

  

4.2.3 Skenovací elektronová mikroskopie 

Ke studiu morfologie povrchu vzorků byl použit rastrovací (řádkovací, skenovací) 

elektronový mikroskop (SEM) Philips XL 30. Přístroj je vybaven wolframovou katodou, 

detektorem sekundárních elektronů (Secondary Electrons, SE), detektorem zpětně 

odražených elektronů (Back Scattered Electrons, BSE) a energiově disperzním 

analyzátorem pro kvalitativní i kvantitativní analýzu chemického složení daného materiálu.  

K vytvoření obrazu se využívá zpětně rozptýlených, odražených a sekundárních 

elektronů spolu s emitovaným rentgenovým zářením. Při SEM je atakující svazek 

elektronů zaostřen do malé stopy a pohybuje se po vzorku po řádcích. Obraz celé 

rastrované plochy získáme na obrazovce, po níž řádkuje paprsek synchronizovaný 

s pohybem paprsku po vzorku [31]. 

Při ideálních podmínkách nastavení parametrů lze dosáhnout zvětšení až 10 000x. 

Zvětšení je poměr velikostí obrazu na monitoru k velikosti snímané plochy na vzorku. 

Hodnota zvětšení se zvyšuje tím, že se zmenšuje velikost snímané plošky na preparátu.  

Jak bylo uvedeno výše, součástí vybavení je také energiově disperzní rentgenový 

analyzátor EDAX sloužící k lokální analýze chemického složení v rozsahu prvků od uhlíku 

až po uran. Kromě kvalitativní i kvantitativní analýzy ve zvolených bodech na povrchu 

vzorků bylo možno provádět analýzu distribuce prvků na zvolené ploše vzorku (mapping) 

a liniovou analýzu.  
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Vzorky byly zpracovány a vyhodnoceny pracovníky Centra nanotechnologií 

na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě. 

4.2.4 Stanovení měrného povrchu a distribuce pórů 

Specifický povrch katalyzátorů a analýza porézní struktury vzorků byly určeny 

z měření adsorpčně-desorpční izotermy dusíku při teplotě -196 °C na přístroji 

Termo Finnigan. Přístroj je vhodný pro měření adsorpčních a desorpčních izoterem 

s těmito pracovními plyny: dusík, argon, krypton, popř. helium, v případě chemisorpce: H2, 

CO2, O2, CH4 atd.  

Naměřená data jsou vyhodnocována podle různých výpočtových modelů, 

zejména: S (BET), metoda BJH, Horvath Kawazoe.  

Tlakový senzor MKS-Baratron je vestavěn na tlaky v oblasti od 0 do 1000 torr. 

Jako vakuová pumpa slouží dvoustupňová rotační pumpa, která je schopna evakuovat 

vzorky na vakuum 0,5.10
-3

 torr. Při používání kryptonové jednotky je měřící oblast 

v rozmezí 0-10 torr. Navíc je zabudována ve vakuovém systému turbomolekulární pumpa, 

která umožňuje vakuum do 10
-6

 torr. Tato modifikace dovoluje lepší rozlišení v oblasti 

nízkých tlaků. S kryptonem lze měřit velmi malé povrchy a mikropóry. Přístroj je také 

upraven na měření chemisorpce, která slouží k určení specifických povrchů katalyzátorů, 

např. Pt, Rh, Ag. Pracuje se v oblasti tlaků od 0,01 do 1000 torr [32].  

Pro vyhodnocení měrného povrchu byla použita 3-parametrová BET izoterma, 

pro vyhodnocení distribuce mezopórů metoda BJH a pro distribuci mikropórů byla použita 

metoda Horvath-Kawazoe.  

a) Metoda určování specifického měrného povrchu S (BET)  

Tvar tří-parametrové modifikované izotermy BET je: 

 xCx

Cxa
Va m
mikro

)1(1)1( 


 ,                                 (R10) 

kde  Vmikro … objem mikropórů (m
3
.g

-1
) 

     am      … kapacita monovrstvy (mol.g
-1

) 

 C       … konstanta 
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Tento tvar vychází z představy, že v intervalu relativních tlaků 0,05)(0x   dojde 

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

tj.  35)(0,250,05x  , již probíhá jen vícevrstvová adsorpce.  

Aplikace modifikované izotermy BET vyžaduje určení všech tří parametrů Vmikro, am 

a C  (konstanta), nelineárním optimalizačním postupem [33]. 

b) Metoda BJH – Barreta, Joynera a Halendy 

Metodou BJH se určuje rozdělení a distribuce zastoupení mezo (a makropórů). 

 Distribuce pórů podle metody BJH předpokládá, že póry jsou neprotínající se válce 

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

tak i adsorpční větev izotermy [34]. 

c)  Horvath-Kawazoe 

Metoda Horvath Kawazoe slouží k rozdělení a distribuci zastoupení množství 

mikropórů ve sledovaných vzorcích. 

Klasifikace pórů 

Základem klasifikace pórů podle rozměru je skutečnost, že některé fyzikální procesy 

probíhají v pórech různého rozměru odlišným mechanismem. V současné době se běžně 

používá Dubininova klasifikace vyplývající z odlišnosti průběhu fyzikální adsorpce plynů 

(např. dusík, argon, krypton aj.) v porézních látkách [34]. 

Podle Dubinina rozlišujeme: 

 Látky s mikropóry – šířka pórů je menší než 2 nm 

 Látky s mezopóry – šířka pórů je v rozmezí od 2 do 50 nm 

 Látky s makropóry – šířka pórů je větší než 50 nm 

U mikropórů se ještě někdy rozlišují ultramikropóry (nejužší póry) a supermikropóry 

(rozměr blíže k hranici s mezopóry) [34]. 

Měření adsorpčních izoterem dusíku, vyhodnocení specifického povrchu a distribuce 

velikosti pórů bylo provedeno na Katedře analytické chemie a zkoušení materiálů 

na VŠB-TUO.  
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4.2.5 Stanovení hustoty nosičů a objemu katalyzátorů 

Hustota nosičů a objem připravených katalyzátorů byly stanoveny metodou heliové 

pyknometrie. Pyknometrie nahrazuje klasické metody určení hustoty použitím měřícího 

plynu helia, kterým jsou zaplněny i ty nejmenší póry o velikosti 10
-10 

m. Jedná 

se o tzv. heliovou (skeletální) hustotu, tedy hustotu tuhé kostry katalyzátorů. 

Vzorky byly měřeny na přístroji PYCNOMATIC ATC, což je plně automatický 

multiobjemový měřicí přístroj na určení objemu a hustoty prášků, granulátů, porézních 

materiálů, směsí, past apod. Přístroj měří s přesností 0,01 % [32]. 

Hustota nosičů a objem katalyzátorů byly měřeny na Katedře analytické chemie 

a zkoušení materiálů na VŠB-TUO.  

4.2.6 Rentgenová prášková difrakční analýza 

Rentgenová prášková difrakční analýza (XRPD) se využívá k určování fázového 

složení látek a pro řešení krystalové struktury látek. Je založena na měření intenzity 

a rozložení difraktovaných svazků primárního rentgenového záření emitovaného vhodným 

zdrojem. Registrací paprsků rozptýlených na atomech vzorku získáváme difrakční obraz. 

Uspořádání vnitřní struktury, tedy pravidelně opakujícího se motivu rozložení atomů 

krystalických látek, lze schématicky znázornit pomocí krystalických mříží, pro které jsou 

charakteristické parametry elementárních buněk. 

Výsledkem difrakční analýzy je registrovaný difraktogram měřeného vzorku, 

jeho vyhodnocením získáváme informaci o jeho fázovém složení. Difrakční obraz 

umožňuje získat strukturu krystalické látky. 

Pro identifikaci přítomných fází byla použita databáze difraktogramů známých látek, 

PDF-2 Release 2004 (International Centre for Diffraction Data), se kterou difraktogram 

určované látky porovnáváme, a která obsahuje 163 835 fází. 

Difrakční záznamy připravených katalyzátorů byly pořízeny pomocí práškového 

difraktometru Bruker D8 Advance (Bruker AXS), vybaveným pozičně citlivým detektorem 

VANTEC a generátorem Krystalloflex K780. Jako zdroj rentgenového záření byla použita 

kobaltová lampa CoKα (λ=1,78897Å). Rentgenové difrakční záznamy byly pořízeny 

v Centru nanotechnologií VŠB-TUO. 
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4.2.7 Teplotně programovaná redukce vodíkem   

Teplotně programovaná redukce vodíkem TPR (H2) je účinná technika, používající 

se k charakterizaci redukčních center pevných katalyzátorů obsahujících oxidy kovu. 

Sleduje se spotřeba vodíku při rovnoměrném zvyšování teploty vzorku.   

Z teplotně programované redukce lze získat kvalitativní informace o typech 

redukčních center na povrchu katalyzátoru, o jejich oxidačních stavech, koordinaci, míře 

disperze apod. Integrací plochy jednotlivých píků v teplotním profilu lze získat také 

kvantitativní informace o jednotlivých typech redukčních center. 

Na základě teplotně programované redukce vodíkem TPR (H2) byla stanovena 

redukovatelnost vzorků. 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 

za minutu od 25 °C do 1000 °C. Vznikající voda při redukci byla vymrazována při -78 °C 

a změna koncentrace H2 byla detekována pomocí katarometru nebo hmotnostního 

spektrometru Omnistar 300 (Pfeiffer Vacuum). Množství redukovatelných složek 

bylo stanoveno z poměru ploch píků.  

TPR analýza byla provedena v Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze. 

4.3 Katalytický rozklad N2O 

4.3.1 Popis experimentální aparatury pro rozklad N2O 

Pro měření katalytického rozkladu N2O na připravených katalyzátorech byla použita 

stávající experimentální aparatura umístěná v laboratoři heterogenní katalýzy 

a fotokatalýzy na Katedře fyzikální chemie a teorie technologických pochodů. Schéma 

aparatury je na obr. 6, fotografie aparatury jsou v příloze 1a a 1b.  

Dané zapojení jednotlivých částí aparatury umožňovalo namíchání požadované 

vstupní směsi a její analýzu, analýzu výstupní směsi, kalibraci hmotnostního spektrometru 

a měření v procesních podmínkách (v přítomnosti různých koncentrací O2, H2O, NO).  
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Obr. 6: Schéma aparatury pro katalytický rozklad N2O 

 

Pro měření katalytického rozkladu N2O byl použit nerezový průtočný reaktor 

s pístovým tokem a s integrální vrstvou katalyzátoru. Vnitřní průměr trubky reaktoru byl 

5 mm. Fotografie reaktoru je na obrázku 7. 
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Obr. 7: Průtočný reaktor s pístovým tokem (11. 7. 2011 – Strakošová) 

 

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

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

materiálem bylo sklo v množství a frakcích uvedených v tab. 4 [35]. 

 

Tab. 4: Rozměr a množství frakcí nasypaných do reaktoru 

Frakce Rozměr (mm) Množství 

Skleněné kuličky 2 18 ks 

Skleněná drť 0,8-1 0,35 g 

Skleněná drť 0,315-0,8 0,15 g 

Skleněná drť 0,125-0,315 0,15 g 

Skleněné kuličky 0,125-0,18 0,1 g 

Katalyzátor 0,16-0,315 0,3 g 

Skleněné kuličky 0,125-0,18 0,3 g 
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Reaktor byl uložen v kelímkové peci, která byla ovládána programovatelným 

regulátorem teploty. Zdrojem použitých plynů (He, N2O, O2 a NO) byly tlakové lahve. 

Plyny byly dávkovány pomocí elektronických regulátorů hmotového průtoku (Aalborg). 

Propojení mezi jednotlivými částmi aparatury bylo provedeno pomocí kapilár z nerezové 

oceli o vnějším průměru 1/8“. Pro analýzu vstupní i výstupní směsi byl použit 

kvadrupolový hmotnostní spektrometr RGA 200 Prevac sp. z o.o. (Polsko). Ke kalibraci 

spektrometru byl použit kalibrační plyn od firmy Siad s.r.o. o koncentraci 990 ppm N2O 

v He. Kalibrace byla prováděna vždy před každým měřením. Jako nosný plyn v celém 

procesu měření bylo použito helium požadované čistoty [35]. Jako vnitřní standard, 

pro eliminaci kolísání signálu hmotnostního spektrometru, byl použit argon.  

4.3.2 Postup a podmínky měření  

Nasypaný a k měření připravený reaktor byl připojen do aparatury, těsnost reaktoru 

se otestovala pomocí detektoru úniku plynu. Reaktor se umístil do izolované pece. 

Nastavily se příslušné průtoky na regulátorech hmotových průtoků (N2O, He a Ar) 

a teplotní program pece. Data byla zaznamenávána pomocí softwaru UMS. Byly snímány 

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

Před prvním měřením byl každý vzorek katalyzátoru aktivován. Nejprve byl 

prováděn ohřev v heliu na aktivační teplotu 450 °C při rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

. 

Po dosažení teploty 450 °C byl katalyzátor aktivován po dobu 1 h v proudu 50 ml.min
-1

 He 

a až poté byla dávkována reakční směs 1000 ppm N2O v He. Proces se nechal ustálit 

přes noc. Po této době začalo vlastní měření, při kterém byla sledována výstupní 

koncentrace N2O, a to postupně při teplotách 450 °C, 420 °C, 390 °C, 360 °C, 330 °C 

a 300 °C. Výsledná hodnota výstupní koncentrace N2O při dané teplotě byla stanovena 

jako průměr naměřených hodnot výstupních koncentrací v ustáleném stavu. Rovněž byla 

měřena vstupní koncentrace N2O [35]. 

Měření katalytické aktivity bylo prováděno při navážce katalyzátoru 0,3 g o velikosti  

zrna 0,160 - 0,315 mm. Celkový průtok plynu činil 50-300 ml.min
-1

 (0 °C, 101 325 Pa), 

vstupní směs obsahovala 1000 ppm N2O v He. 
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Vzorky, které vykazovaly nějakou aktivitu, byly měřeny i v podmínkách, které jsou 

běžné v průmyslových odpadních plynech při výrobě kyseliny dusičné. Měření probíhalo 

tak dlouho, dokud byla prokazatelná nenulová aktivita katalyzátoru. Při reakční teplotě 

450 °C bylo složení vstupní směsi upravováno v tomto pořadí: 

 1000 ppm N2O v heliu 

 1000 ppm N2O + 5 mol. % O2 v heliu 

 1000 ppm N2O + 5 mol. % O2 + 3 mol. % H2O v heliu 

 1000 ppm N2O + 5 mol. % O2 + 3 mol. % H2O + 200 ppm NO v heliu 

 1000 ppm N2O v heliu 

4.3.3 Postup vyhodnocení 

Aktivita katalyzátorů 

Jako míra aktivity katalyzátorů byla zvolena konverze N2O vypočítaná 

podle vztahu (R11), za předpokladu konstantního objemového průtoku reaktorem: 

100
0

0

2

22

2





ON

ONON

ON
c

cc
X ,                                                                                      (R11) 

kde   ONX 2
… konverze N2O (%) 

0

2ON
c … koncentrace N2O před vstupem do reaktoru (ppm) 

ONc 2
… koncentrace N2O na výstupu z reaktoru (ppm) 

Specifická aktivita 

Frekvence reakčních obratů TOF (turn over frequencies) udává počet zreagovaných 

molekul výchozí látky na žádaný produkt vztažený na jedno aktivní centrum za jednotku 

času. Pokud katalyzátor obsahuje více druhů různě aktivních center s různou distribucí, 

určuje se tzv. zjevná hodnota TOF, a to při předpokladu, že všechna centra na povrchu jsou 

aktivní a homogenní. 

V našem případě byl počet aktivních center vyjádřen jako hmotnostní přírůstek 

Co-Mn-Al směsného oxidu při impregnaci. Ačkoli Al není katalyticky aktivní [36], 

byl v tomto případě přírůstek hmotnosti zjištěný vážením nejpřesnější možností. Výsledná 

veličina bude nazývána specifickou aktivitou a takto bude dále uváděna v textu. 
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Pro výpočet specifické aktivity bylo použito tohoto vztahu: 

TRoxidAlMnCom

XxVp
aktivitaSpecifická

ONONatm






)(

22 ,                                                    (R12) 

kde  

aktivitaSpecifická  … (molN2O . g(Co-Mn-Al oxid)
-1

 . s
-1

) 

  atmp            … atmosférický tlak (Pa) 

   V            … celkový průtok (m
3
.s

-1
) 

  ONx 2
             … molární zlomek klíčové výchozí látky ve vstupní směsi (-) 

 ONX 2
   … konverze N2O při teplotách 300-450 °C (-) 

 m    … navážka katalyzátoru (g) 

)( oxidAlMnCo        … hmotnostní zlomek oxidu Co-Mn-Al určený z hmotnostního  

                                       přírůstku při impregnaci (-) 

 R                   … molární plynová konstanta (J.mol
-1

.K
-1

) 

 T                   … normální teplota (K) 
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5 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 

A JEJICH DISKUZE 

5.1 Nasákavost 

Nasákavost nosičů je uvedena v tab. 5. Při měření nasákavosti vzorků bylo zjištěno, 

že vzorky MMT a SBA-15 mají největší nasákavost, která při impregnaci vzorků roztokem 

dusičnanových solí hraje důležitou roli. Naopak nejmenší nasákavost byla zjištěna 

u strusek B3 a 3APZ. 

 

Tab. 5: Hodnoty nasákavosti nosičů 

Nosič 
Navážka  

(g) 

Vyvážka 

(g) 

g H2O na 1g 

vzorku 

g H2O na 1 g  

vzorku + 5 % 

MMT 0,2004 1,1371 5,6742 5,9579 

SBA-15 0,2014 0,9863 4,8972 5,1421 

SiO2 0,5003 1,3603 2,7190 2,8549 

Al2O3 0,5005 0,6825 1,3636 1,4318 

TiO2-tab 0,5017 0,6533 1,3022 1,3673 

TiO2-ext 0,5006 0,6268 1,2521 1,3147 

B3 0,5017 0,3443 0,6863 0,7206 

3APZ 0,5009 0,3430 0,6848 0,7190 

 

5.2 Příprava roztoku dusičnanových solí 

Nasycený roztok dusičnanových solí Co(NO3)2 . 6 H2O, Mn(NO3)2 . 4 H2O 

a Al(NO3)3 . 9 H2O byl připraven smícháním vypočítaného množství těchto solí tak, 

aby molární poměr kovů Co:Mn:Al byl 4:1:1. Postupným přidáváním demineralizované 

vody byl připraven zjevně nasycený roztok.  

Roztok se poté použil k impregnaci nosičů 3APZ, Al2O3 a B3. Při analýze 

impregnovaných vysušených nosičů metodou SEM-EDAX bylo zjištěno nepatrné 

množství kovů Co, Mn, Al nanesených na nosiči (méně než 1 hm. %).  
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Roztok dusičnanových solí totiž nebyl dostatečně koncentrovaný, důvodem byla 

velká rozpustnost Mn(NO3)2 . 4 H2O. 

Byl tedy připraven nasycený roztok soli Mn(NO3)2 rozpouštěním a mírným 

zahříváním v ultrazvuku. Obsah Mn
2+

 v roztoku byl změřen metodou ICP-AES a titrační 

metodou stanovení Mn
2+

. Při měření metodou ICP-AES byl naměřen obsah Mn
2+

 

386,5 g.l
-1

. Při titrační metodě stanovení Mn
2+

 byla spotřeba kyseliny šťavelové 4 ml. 

Titrace byla poté provedena ještě dvakrát a spotřeba kyseliny šťavelové byla 3,8 ml, 

tj. obsah Mn
2+

 417,5 g.l
-1

. Při srovnání obou metod bylo vypočítáno průměrné množství 

Mn
2+

 ve vzorku 400 g.l
-1

.  

 K nasycenému roztoku Mn(NO3)2 byly přidány roztoky Co(NO3)2 a Al(NO3)3 tak, 

aby výsledný molární poměr jednotlivých kovů Co, Mn, Al ve vzorku byl 4:1:1. Jelikož 

rozpustnost Al(NO3)3 . 9 H2O je menší než bylo potřebné množství k přípravě roztoku, 

rozpustilo se pouze poloviční množství soli a výsledný roztok solí byl smíchán v poměru 

1 g Co
2+

 + 1 g Mn
2+

 + 2 g Al
3+

. 

 S připravenými roztoky bylo třeba pracovat velmi rychle, neboť při pokojové 

teplotě rychle krystalizovaly.  

5.3 Impregnace nosičů 

V tab. 6 jsou uvedeny navážky nosičů, jejich nasákavost, přídavky nasyceného 

roztoku solí, vyvážky po sušení při 130 °C a po kalcinaci při 570 °C. Byly provedeny 

2 impregnace, na jejichž konci byl znám přesný přírůstek kovů Co-Mn-Al. 

K jednotlivým nosičům bylo přidáno příslušné množství roztoku dusičnanových solí 

podle jejich nasákavosti. Roztok byl přidáván po malých kapkách, ale přesto se mohlo stát, 

že bylo přidáno více, než byla spočítána hodnota „Nasákavost*Navážka“. Bylo to 

způsobeno velkou hustotou připraveného roztoku solí.  

Na nosiče MMT a SBA-15 se podařilo impregnovat nejvíce směsného oxidu 

Co-Mn-Al, naopak na nosiče 3APZ a B3 nejméně. V tab. 7 je uveden přepočet 

hmotnostních procent Co-Mn-Al směsného oxidu naneseného na jednotlivých nosičích. 
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Tab. 6: Impregnace nosičů 

 

 

 

 

Nosič 
Navážka 

(g) 
Nasákavost 

(g) 

Nasákavost 
* 

Navážka 
(g) 

1. IMPREGNACE 2. IMPREGNACE  

Přídavek 
nasyceného 
roztoku solí 

(g) 

Hmotnost 
po sušení 
při 130 °C 

(g) 

Hmotnost 
po žíhání 

při 570 °C 
(g) 

Přídavek 
nasyceného 
roztoku solí 

(g) 

Hmotnost 
po sušení 
při 130 °C 

(g) 

Hmotnost 
po žíhání 

při 570 °C 

(g) 

Vyvážka 
- 

Navážka 
(g) 

MMT 1,0003 5,9579 5,9597 5,9857 4,4758 1,8339 6,0011 6,2353 3,1653 2,1650 

SBA-15 0,5001 5,1421 2,5716 2,6022 1,8229 0,9699 2,6556 2,4231 1,5418 1,0417 

SiO2 2,0006 2,8549 5,7115 5,7416 5,5988 3,1809 5,7466 6,9509 4,4322 2,4316 

TiO2-tab 2,0004 1,3673 2,7351 2,7435 3,3695 2,5218 2,7829 4,0479 3,0978 1,0974 

TiO2-ext 2,0007 1,3147 2,6303 2,6635 3,3334 2,5134 2,6427 3,9857 3,0757 1,0750 

Al2O3 1,0004 1,4318 1,4324 1,5632 1,7275 1,1875 1,4722 1,9561 1,4660 0,4656 

3APZ 2,0002 0,7190 1,4382 1,4416 2,2864 1,5428 1,4396 2,8437 2,1620 0,1618 

B3 2,0004 0,7206 1,4414 1,4589 2,1915 1,4369 1,4487 2,7612 2,1203 0,1199 
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 Tab. 7: Hmotnostní procenta Co-Mn-Al oxidu naneseného na jednotlivých nosičích 

Nosič 
m (Co-Mn-Al oxid) 

(g) 

m (směs) 

(g) 

Co-Mn-Al oxid 

(hm. %) 

MMT 2,1650 3,1653 68,40 

SBA-15 1,0417 1,5418 67,56 

SiO2 2,4316 4,4322 54,86 

TiO2-tab 1,0974 3,0978 35,43 

TiO2-ext 1,0750 3,0757 34,95 

Al2O3 0,4656 1,4660 31,76 

3APZ 0,1618 2,1620 7,48 

B3 0,1199 2,1203 5,65 

 

5.4 Charakterizace katalyzátorů 

V této kapitole jsou popsány fyzikálně-chemické vlastnosti připravených 

katalyzátorů a pro srovnání výsledků je uveden také katalyzátor s označením 

20%Co-Mn-Al/TiO2, jenž byl připraven pracovníky Ústavu chemických procesů AV ČR 

[33].  

Nejprve jsou vyhodnoceny obsahy kovů Co, Mn, Al metodou SEM-EDAX a porézní 

struktura katalyzátorů fyzikální sorpcí dusíku, dále je vyhodnocena skeletální hustota 

nosičů metodou heliové pyknometrie, fázové složení rentgenovou práškovou difrakční 

analýzou a redukovatelnost katalyzátorů pomocí výsledků teplotně programované redukce 

vodíkem. 

5.4.1 Výsledky analýzy SEM-EDAX 

Všechny připravené katalyzátory a katalyzátor 20%Co-Mn-Al/TiO2, byly 

analyzovány mikroskopickou metodou SEM-EDAX. Obsah kationtů kovů Co, Mn, Al 

v hmotnostních procentech je uveden v tab. 8. Dopočet do 100 % činily prvky C, O, Ti, Si. 

V tab. 9 jsou vypočteny hmotnostní a molární poměry kationtů kovů nanesených 

na nosičích.  

Součty hmotnostních procent jednotlivých kovů stanovené metodou SEM-EDAX 

jsou srovnatelné s hmotnostními procenty naneseného Co-Mn-Al oxidu uvedené v tab. 7. 
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Výsledky chemické analýzy metodou SEM-EDAX ukazují, že největší obsah 

nanesených kovů mají katalyzátory Co-Mn-Al/MMT a Co-Mn-Al/SBA-15. Naopak 

nejmenší obsah kovů Co, Mn, Al mají Co-Mn-Al/B3 a Co-Mn-Al/Al2O3. Katalyzátor 

označený jako 20%Co-Mn-Al/TiO2 je svým obsahem kovů Co, Mn, Al srovnatelný 

s katalyzátorem Co-Mn-Al/TiO2-ext. 

 

Tab. 8: Chemická analýza metodou SEM-EDAX  

Katalyzátor 
Co  

(hm. %) 

Mn  

(hm. %) 

Al  

(hm. %) 

Co-Mn-Al/MMT 52,18 18,00 9,30 

Co-Mn-Al/SBA-15 39,31 12,86 6,07 

Co-Mn-Al/TiO2-ext 28,44 10,41 3,42 

Co-Mn-Al/3APZ 27,01 6,82 11,99 

Co-Mn-Al/TiO2-tab 26,64 7,89 3,81 

Co-Mn-Al/SiO2 21,25 6,18 5,98 

Co-Mn-Al/B3 7,66 1,67 9,56 

Co-Mn-Al/Al2O3  3,31 1,46 4,97 

20 %Co-Mn-Al/TiO2  29,23 13,81 2,55 

 

Tab. 9: Hmotnostní a molární poměr kationtů kovů nanesených na nosičích  

 vypočtený podle výsledků analýzy SEM-EDAX 

 Hmotnostní poměr Molární poměr 

Katalyzátor Co     Mn    Al       Co Mn Al 

Co-Mn-Al/MMT 4 1,38 0,71 4 1,48 1,56 

Co-Mn-Al/SBA-15 4 1,31 0,62 4 1,40 1,35 

Co-Mn-Al/TiO2-ext 4 1,46 0,48 4 1,57 1,05 

Co-Mn-Al/3APZ 4 1,01 1,78 4 1,08 3,88 

Co-Mn-Al/TiO2-tab 4 1,18 0,57 4 1,27 1,25 

Co-Mn-Al/SiO2 4 1,16 1,13 4 1,25 2,46 

Co-Mn-Al/B3 4 0,87 4,99 4 0,94 10,9 

Co-Mn-Al/Al2O3  4 1,76 6,01 4 1,89 13,12 

20 % Co-Mn-Al/TiO2  4 1,89 0,35 4 2,03 0,76 

 

 



Jana Strakošová: Vliv nosiče na katalytické vlastnosti Co-Mn-Al směsného oxidu 

2012                                                                                                                                                   35 

 

Vypočítaný molární poměr kationtů kovů z chemické analýzy SEM-EDAX se blíží 

požadovanému poměru Co:Mn:Al = 4:1:1. Katalyzátory Co-Mn-Al/3APZ, Co-Mn-Al/B3 

a Co-Mn-Al/Al2O3 obsahují větší množství Al, neboť jej obsahují původní nosiče.  

 Na obrázku 8 je ukázka záznamu energiově disperzního spektra vzorku 

Co-Mn-Al/TiO2-ext, na obr. 9 je potom fotografie místa stanovení zvětšeného 800x. 

 

 

Obr. 8: Energiově disperzní spektrum mikroanalýzy vzorku Co-Mn-Al/TiO2-ext  

  metodou SEM-EDAX  

 

                              

Obr. 9: Fotografie místa stanovení chemického složení metodou SEM-EDAX  

 u vzorku Co-Mn-Al/TiO2-ext, zvětšení 800x 
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Na obr. 10 je znázorněna distribuce jednotlivých kovů. Z obrázku je patrné, že je 

rozptýlení kovů ve všech místech na povrchu katalyzátoru stejné.  

 

 

Obr. 10: Mapování prvků Co, Mn a Al u katalyzátoru Co-Mn-Al/TiO2-ext  

 

 

 

 

 

 

 

    

5.4.2 Výsledky stanovení měrného povrchu a porézní struktury  

Analýza porézní struktury a specifického povrchu katalyzátorů byla stanovena 

pomocí adsorpčně – desorpční izotermy dusíku při teplotě -195 °C. Výsledné hodnoty 

povrchů pro jednotlivé katalyzátory jsou uvedeny v tab. 10. 

 Největší specifický měrný povrch mají katalyzátory Co-Mn-Al/SBA-15 

a Co-Mn-Al/SiO2. Některé publikace uvádějí velikost měrného povrchu čistého nosiče 

SBA-15 až 700-900 m
2
.g

-1
 [36], některé dokonce až 1000 m

2
.g

-1
[18]. Nejmenší specifický 

povrch mají vzorky Co-Mn-Al/3APZ a Co-Mn-Al/B3. Katalyzátor 20%Co-Mn-Al/TiO2 

se svým specifickým měrným povrchem se nejvíce blíží ke katalyzátorům 

Co-Mn-Al/TiO2-ext a Co-Mn-Al/TiO2-tab.  
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Tab. 10: Specifický povrch katalyzátorů 

Vzorek 
SBET  

(m
2
.g

-1
) 

Co-Mn-Al/SBA-15 249 

Co-Mn-Al/SiO2 135 

Co-Mn-Al/Al2O3 135 

Co-Mn-Al/TiO2-ext 77 

Co-Mn-Al/TiO2-tab 77 

Co-Mn-Al/MMT 37 

Co-Mn-Al/B3 15 

Co-Mn-Al/3APZ 12 

20% Co-Mn-Al/TiO2 91 

  

V tab. 11 jsou uvedeny hodnoty objemu a poloměry mezopórů. Největší objem 

mezopórů mají opět katalyzátory Co-Mn-Al/SBA-15 a Co-Mn-Al/SiO2, naopak nejmenší 

objem mezopórů se ukázal u katalyzátorů Co-Mn-Al/3APZ, Co-Mn-Al/TiO2-tab, stejně 

jako u 20%Co-Mn-Al/TiO2.  

Maximální poloměr mezopórů 17,6 nm má katalyzátor Co-Mn-Al/Al2O3, ostatní 

katalyzátory mají maximální poloměry mezopórů srovnatelné, a to v rozmezí 

od 15,5 do 16,5 nm.  

 

Tab. 11: Celkový objem a poloměry mezopórů 

Vzorek 
Celkový objem 

mezopórů  
[cm

3
.g

-1
] 

Průměrný poloměr 

mezopórů [nm] 
Maximální poloměr 

mezopórů [nm] 

Co-Mn-Al/SBA-15 0,985 11,9 16,0 

Co-Mn-Al/SiO2 0,934 15,8 16,1 

Co-Mn-Al/Al2O3 0,553 17,5 17,6 

Co-Mn-Al/MMT 0,498 15,3 16,0 

Co-Mn-Al/TiO2-ext 0,443 11,3 15,6 

Co-Mn-Al/B3 0,397 15,4 15,5 

Co-Mn-Al/3APZ 0,324 15,7 15,9 

Co-Mn-Al/TiO2-tab 0,324 16,2 16,5 

20% Co-Mn-Al/TiO2 0,324 9,5 - 
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V tabulce 12 jsou výsledky celkového objemu a poloměry mikropórů jednotlivých 

vzorků. Největší objem mikropórů mají, stejně jako u mezopórů, vzorky 

Co-Mn-Al/SBA-15 a Co-Mn-Al/SiO2, nejmenší potom Co-Mn-Al/3APZ a Co-Mn-Al/B3, 

u kterého byla hodnota pod mezí detekce. Objem mikropórů 20%Co-Mn-Al/TiO2 

je srovnatelný se vzorky Co-Mn-Al/TiO2-tab a Co-Mn-Al/TiO2-ext.  

Přestože vzorek Co-Mn-Al/3APZ měl celkový objem mikropórů jen 0,004 cm
3
.g

-1
, 

bylo změřeno, že má největší poloměr mikropórů 0,629 nm, u ostatních vzorků se hodnoty 

maximálních poloměrů mikropórů pohybovaly v rozmezí 0,459-0,483 nm.  

 

Tab. 12: Celkový objem a poloměry mikropórů 

Vzorek 

Celkový objem 

mikropórů 

[cm
3
.g

-1
] 

Průměrný poloměr 

mikropórů [nm] 

Maximální poloměr 

mikropórů [nm] 

Co-Mn-Al/SBA-15 0,098 0,426 0,476 

Co-Mn-Al/SiO2 0,058 0,449 0,483 

Co-Mn-Al/Al2O3 0,056 0,439 0,459 

Co-Mn-Al/TiO2-tab 0,033 0,440 0,461 

Co-Mn-Al/TiO2-ext 0,032 0,439 0,472 

Co-Mn-Al/MMT 0,015 0,460 0,480 

Co-Mn-Al/3APZ 0,004 0,596 0,629 

Co-Mn-Al/B3 <0,003   <0,300 <0,300  

20% Co-Mn-Al/TiO2 0,034 - - 
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5.4.3 Stanovení heliové hustoty nosičů 

Hodnoty hustoty původních nosičů stanovených heliovou pyknometrickou metodou 

jsou uvedeny v tab. 13. Z porovnání jednotlivých nosičů je vidět, že největší hustotu 

má nosič 3APZ s hodnotou 3,10 g.cm
-3

 a nejmenší hustotu 0,05 g.cm
-3

 má nosič MMT.  

 

Tab. 13: Heliová hustota nosičů 

Nosič 

Hustota 

[g.cm
-3

] 

3APZ 3,10 

TiO2-ext 3,08 

TiO2-tab 2,92 

Al2O3 2,79 

B3 2,49 

SiO2 1,99 

SBA-15 1,79 

MMT 0,05 

 

5.4.4 Rentgenová prášková difrakční analýza 

Metodou rentgenové práškové difrakční analýzy bylo stanoveno fázové složení 

připravených katalyzátorů. Na obr. 11 jsou vyhodnoceny difraktogramy katalyzátorů 

s vyznačením jednotlivých fází. Z pološířky píku S (311) byla vyhodnocena velikost 

krystalitu uvedená v tab. 14, jenž se pohybovala v rozmezí 12 až 18 nm.  

Jak je vidět, fázové složení všech vzorků bylo stejné, avšak lišila se velikost 

krystalitů. Čím užší a ostřejší byly píky, tím byl vzorek více krystalický, a tím pádem měl 

menší povrch, což je ve shodě s výsledky stanovení specifického povrchu.  

Z difraktogramu bylo zjištěno, že všechny vzorky katalyzátorů obsahovaly 

spinelovou fázi, u katalyzátorů Co-Mn-Al/TiO2-ext a Co-Mn-Al/TiO2-tab 

byl identifikován TiO2 v krystalické modifikaci anatas (A), Co-Mn-Al/SBA-15 

a Co-Mn-Al/MMT obsahovaly krystalickou modifikaci křemene (Q), difraktogram vzorku 

Co-Mn-Al/Al2O3 naznačoval γ-Al2O3 (g-Al), Co-Mn-Al/B3 a Co-Mn-Al/3APZ 

obsahoval modifikaci kalcitu CaCO3 (C).  
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Čím větší byly charakteristické píky Co-Mn-Al spinelu, tím více spinelu tyto vzorky 

obsahovaly. Co-Mn-Al/B3 a Co-Mn-Al/3APZ obsahovaly nejméně spinelu (S), důvodem 

byla nejmenší nasákavost. 

 

 

 

Obr. 11: Difraktogramy připravených katalyzátorů (1 - Co-Mn-Al/3APZ,  

  2 - Co-Mn-Al/B3, 3 - Co-Mn-Al/TiO2-ext, 4 - Co-Mn-Al/TiO2-tab,  

  5 - Co-Mn-Al/SiO2, 6 - Co-Mn-Al/Al2O3, 7 - Co-Mn-Al/SBA-15,  

  8 - Co-Mn-Al/MMT)  

Pozn.: S - spinel CoAl2O4, A - anatas TiO2, Q - křemen α-SiO2, C - kalcit CaCO3,    

g-Al - γ-Al2O3  
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Tab. 14: Velikost krystalitů Lc 

Vzorek Lc (nm) 

Co-Mn-Al/Al2O3 18 

Co-Mn-Al/TiO2-ext 18 

Co-Mn-Al/TiO2-tab 18 

Co-Mn-Al/SiO2 15 

Co-Mn-Al/B3 14 

Co-Mn-Al/MMT 13 

Co-Mn-Al/SBA-15 12 

Co-Mn-Al/3APZ neurčeno 

 

5.4.5 Teplotně programovaná redukce vodíkem 

Teplotně programovaná redukce katalyzátorů vodíkem byla prováděna v teplotním 

rozmezí 25 až 1000 °C. Množství spotřebovaného vodíku při redukci a teploty, při nichž 

byla pozorována maxima redukčních píků, jsou uvedeny v tab. 15. 

Katalyzátory byly redukovány ve 2 hlavních teplotních oblastech: 150 - 500 °C 

a 500 °C – 1000 °C (obr. 12). Pro prováděnou katalytickou reakci rozkladu N2O je důležité 

rozmezí do 500 °C, neboť při vyšší teplotě se již rozklad neprovádí.  

Oba redukční píky se skládají z několika překrývajících se píků, což může být 

způsobeno současně probíhající redukcí několika složek.  

Největší množství redukčního činidla bylo spotřebováno v prvním teplotním rozmezí 

25-500 °C u vzorků Co-Mn-Al/SBA-15, Co-Mn-Al/MMT a Co-Mn-Al/SiO2. Tyto vzorky 

mají rovněž zřetelný redukční pík v tomto teplotním rozmezí. Zároveň se jedná o vzorky 

s největší nasákavostí, a tudíž i obsahem směsného oxidu Co-Mn-Al.  
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Tab. 15: Výsledky TPR (H2) 

Vzorek 

TPR (H2) 

(mmol.g
-1

) 

25-500 °C 

TPR (H2) 

(mmol.g
-1

) 

25-1000 °C 

Tmax (°C) 

Co-Mn-Al/MMT 2,96 8,16 450, 660 

Co-Mn-Al/3APZ 1,20 10,11 288, 550, 753, 960 

Co-Mn-Al/SBA-15 3,43 9,72 292, 432, 641, 765 

Co-Mn-Al/B3 1,12 5,55 527, 599, 774 

Co-Mn-Al/Al2O3 1,46 5,01 223, 491, 670, 731 

Co-Mn-Al/TiO2-tab 1,70 5,69 298, 448, 609 

Co-Mn-Al/SiO2 2,53 7,50 298, 434, 644, 806 

Co-Mn-Al/TiO2-ext 2,04 5,83 156, 318, 465, 603 

 

 

Obr. 12: TPR (H2) katalyzátorů (1 – Co-Mn-Al/MMT, 2 – Co-Mn-Al/3APZ,  

               3 – Co-Mn-Al/SBA-15, 4 – Co-Mn-Al/B3, 5 – Co-Mn-Al/Al2O3,  

               6 – Co-Mn-Al/TiO2-tab, 7 – Co-Mn-Al/SiO2, 8 – Co-Mn-Al/TiO2-ext) 
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5.5 Katalytický rozklad N2O  

5.5.1 Měření při průtoku 300 a 100 ml.min
-1

 

Všechny připravené katalyzátory byly testovány pro rozklad N2O, s navážkou vzorku 

0,3 g, velikostí částic 0,160 - 0,315 mm a průtoku plynu 300 ml.min
-1

. Složení vstupní 

směsi bylo 1000 ppm N2O/He a 3000 ppm Ar/He. Měřilo se při reakčních teplotách 

450 °C, 420 °C, 390 °C, 360 °C, 330 °C a 300 °C do ustáleného stavu. 

Z důvodu velkého průtoku plynu, tzn. malé době zdržení, nevykazovaly katalyzátory 

aktivitu pro rozklad N2O. Proto nebyly prováděny ani experimenty rozkladu N2O 

v procesních podmínkách v přítomnosti inhibujících složek (O2, H2O a NO). Vzorky 

nevykazovaly žádnou aktivitu pro rozklad N2O ani při průtoku 100 ml.min
-1

, proto byl 

pro měření zvolen průtok 50 ml.min
-1

, aby doba zdržení byla co největší. 

5.5.2 Měření při průtoku 50 ml.min
-1

 

Všechny připravené katalyzátory byly měřeny s navážkou vzorku 0,3 g, velikostí 

částic 0,160 - 0,315 mm a průtoku plynu 50 ml.min
-1

. Složení vstupní směsi bylo 

1000 ppm N2O/He a 3000 ppm Ar/He. Měřilo se při reakčních teplotách 450 °C, 420 °C, 

390 °C, 360 °C, 330 °C a 300 °C do ustáleného stavu.  

V tab. 16 jsou uvedeny konverze N2O při různých reakčních teplotách. Na obr. 13 

jsou potom hodnoty konverzí N2O v závislosti na teplotě vyneseny do grafu, z něhož je 

patrné, že nejvyšší konverze N2O bylo dosaženo na všech katalyzátorech při teplotě 450 °C 

a s klesající teplotou se konverze N2O postupně snižovala.  

Nejvyšší konverze N2O byla dosažena na katalyzátorech Co-Mn-Al/SBA-15, 

Co-Mn-Al/TiO2-tab a Co-Mn-Al/MMT, naopak nejmenší konverze dosahovaly 

katalyzátory Co-Mn-Al/Al2O3, Co-Mn-Al/3APZ a Co-Mn-Al/B3.   
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Tab. 16: Konverze N2O při rozkladu 1000 ppm N2O v heliu 

Vzorek 
KONVERZE N2O (%) 

450 °C 420 °C 390 °C 360 °C 330 °C 300 °C 

Co-Mn-Al/SBA-15 45,4 21,9 7,2 3,4 0,7 0,7 

Co-Mn-Al/TiO2-tab 39,2 18,8 8,0 3,8 3,6 2,4 

Co-Mn-Al/MMT 32,1 16,5 6,0 4,1 4,7 4,9 

20%Co-Mn-Al/TiO2  25,4 13,5 7,3 3,8 2,7 1,6 

Co-Mn-Al/SiO2 25,2 11,0 4,1 0,8 0,0 0,0 

Co-Mn-Al/TiO2-ext 21,7 8,7 3,7 1,0 0,4 0,5 

Co-Mn-Al/Al2O3 6,5 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Co-Mn-Al/3APZ 5,1 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Co-Mn-Al/B3 5,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Obr. 13: Závislost konverze N2O na teplotě (navážka 0,3 g, průtok 50 ml.min
-1

) 
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Hodnoty konverzí N2O úzce souvisí s hodnotou nasákavosti nosičů a s měrným 

povrchem vzorků. Nosič SBA-15 měl hodnotu nasákavosti 4,8972 g H2O na 1g vzorku, 

zatímco nosič B3 jen 0,6863 g H2O na 1g vzorku (tab. 5). Nosič SBA-15 tedy obsahoval 

větší množství aktivních složek. Měrný povrch u katalyzátoru Co-Mn-Al/SBA-15 

byl 249 m
2
.g

-1
 a katalyzátor Co-Mn-Al/B3 měl jen 12 m

2
.g

-1
(tab. 10). Tyto vlastnosti tedy 

ve značné míře ovlivňují aktivitu katalyzátorů.  

5.5.3 Měření v procesních podmínkách 

Na všech připravených katalyzátorech byla sledována konverze N2O v přítomnosti 

kyslíku, vodní páry a oxidu dusnatého. Tyto látky se běžně vyskytují v průmyslových 

odpadních plynech a mohou značně ovlivňovat rozklad N2O. 

 Rozklad N2O byl prováděn při reakční teplotě 450 °C, navážce katalyzátoru 0,3 g 

a celkovém průtoku 50 ml.min
-1

.  

Složení vstupní směsi bylo upravováno v tomto pořadí: 

 1000 ppm N2O v heliu 

 1000 ppm N2O + 5 mol. % O2 v heliu 

 1000 ppm N2O + 5 mol. % O2 + 3 mol. % H2O v heliu 

 1000 ppm N2O + 5 mol. % O2 + 3 mol. % H2O + 200 ppm NO v heliu 

 1000 ppm N2O v heliu 

V tab. 17 jsou uvedeny konverze N2O vzorků při 450 °C v inertním plynu 

a v přítomnosti inhibujících složek O2, H2O a NO. Na obr. 14 jsou hodnoty konverzí N2O 

v závislosti na množství inhibujících složek vyneseny do grafu, z něhož je patrné, 

že s přibývajícím množstvím inhibujících složek se konverze N2O postupně snižovala. 

V přítomnosti O2 klesla konverze všech vzorků přibližně na polovinu, v přítomnosti vodní 

páry až na desetinu původní konverze a v přítomnosti NO, u některých katalyzátorů, 

až na 0. Na obr. 15 je znázorněn graf konverze N2O při postupném přidávání inhibujících 

složek pro jednotlivé katalyzátory. 
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Tab. 17: Hodnoty konverzí N2O při rozkladu N2O v procesních podmínkách 

Vzorek 
KONVERZE N2O (%) 

N2O+He 
N2O+He 

+O2 

N2O+He 

+O2+H2O 

N2O+He 

+O2+H2O+NO 

Co-Mn-Al/SBA-15 45,5 25,3 6,9 5,6 

Co-Mn-Al/TiO2-tab 39,1 20,0 4,6 4,3 

Co-Mn-Al/MMT 33,9 19,2 5,0 4,0 

20%Co-Mn-Al/TiO2 26,4 9,5 0,7 2,5 

Co-Mn-Al/SiO2 24,0 12,7 2,6 5,6 

Co-Mn-Al/TiO2-ext 18,8 8,7 1,9 1,0 

Co-Mn-Al/Al2O3 6,5 3,5 1,6 1,0 

Co-Mn-Al/3APZ 5,5 0,9 0,4 0,0 

Co-Mn-Al/B3 5,0 2,3 0,0 0,0 

 

 

Obr. 14: Závislost konverze N2O na složení reakční směsi (navážka 0,3 g, průtok  

 50 ml.min
-1

, teplota 450 °C) 
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Obr. 15: Konverze N2O při postupném přidávání inhibujících složek (navážka 0,3 g,  

 průtok 50 ml.min
-1

, teplota 450 °C) 

5.5.4 Specifická aktivita 

Při měření katalytického rozkladu N2O v inertním plynu a v procesních podmínkách 

byly srovnány katalyzátory bez ohledu na to, kolik kovů Co, Mn a Al obsahovaly. 

Abychom zjistili, jaký je vliv nosiče na katalytický rozklad N2O, byly jednotlivé 

katalyzátory porovnány pomocí specifické aktivity (R12). Výsledky specifické aktivity 

při katalytickém rozkladu N2O v inertu jsou uvedeny v tab. 18 a graficky znázorněny 

na obr. 16.  

Z tabulky 18 je vidět, že nejvyšší specifické aktivity bylo dosaženo u vzorku 

Co-Mn-Al/TiO2-tab, naopak nejnižší u Co-Mn-Al/Al2O3. U vzorku Co-Mn-Al/TiO2-tab 

je však specifická aktivita nejvyšší jen při teplotě 450 °C a 420 °C, při nižších teplotách 

je nejvyšší aktivita u vzorku Co-Mn-Al/3APZ. Na obr. 16 je tento trend názorně vidět.  
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Tab. 18: Specifická aktivita při katalytickém rozkladu N2O v inertu 

Vzorek 
SPECIFICKÁ AKTIVITA (molN2O.g(Co-Mn-Al oxid)

-1
.s

-1
) 

450 °C 420 °C 390 °C 360 °C 330 °C 300 °C 

Co-Mn-Al/TiO2-tab 1,28E-07 6,12E-08 2,60E-08 1,24E-08 1,18E-08 7,85E-09 

Co-Mn-Al/B3 1,02E-07 3,86E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Co-Mn-Al/3APZ 7,84E-08 3,49E-08 3,42E-08 2,14E-08 2,41E-08 1,09E-08 

Co-Mn-Al/SBA-15 7,76E-08 3,74E-08 1,22E-08 5,74E-09 1,13E-09 1,21E-09 

Co-Mn-Al/TiO2-ext 7,18E-08 2,87E-08 1,22E-08 3,18E-09 1,41E-09 1,53E-09 

Co-Mn-Al/MMT 5,42E-08 2,79E-08 1,01E-08 6,90E-09 7,92E-09 8,32E-09 

Co-Mn-Al/SiO2 5,29E-08 2,31E-08 8,65E-09 1,63E-09 0,00E+00 0,00E+00 

Co-Mn-Al/Al2O3 2,34E-08 8,21E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

 

 

  

Obr. 16: Závislost specifické aktivity na teplotě při katalytickém rozkladu N2O  

 v inertu 
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Specifická aktivita byla vyhodnocena i pro rozklad N2O v procesních podmínkách 

(tab. 19). Na obr. 17 je znázorněna specifická aktivita při postupném přidávání inhibujících 

složek. Z grafu na obr. 17 je jasně viditelné, že vzorek  Co-Mn-Al/TiO2-tab má specifickou 

aktivitu nejvyšší v přítomnosti všech inhibujících složek. Vzorek s  nejnižší specifickou 

aktivitou je Co-Mn-Al/Al2O3. 

  

Tab. 19: Specifická aktivita při katalytickém rozkladu N2O v  procesních  

 podmínkách 

Vzorek 

SPECIFICKÁ AKTIVITA (molN2O.g(Co-Mn-Al oxid)
-1

.s
-1

) 

N2O+He 
N2O+He 

+O2 

N2O+He 

+O2+H2O 

N2O+He  

+O2+H2O+NO 

Co-Mn-Al/TiO2-tab 1,27E-07 6,53E-08 1,49E-08 1,41E-08 

Co-Mn-Al/B3 1,03E-07 4,67E-08 0,00E+00 2,13E-09 

Co-Mn-Al/3APZ 8,42E-08 1,33E-08 5,61E-09 3,33E-09 

Co-Mn-Al/SBA-15 7,78E-08 4,33E-08 1,18E-08 9,64E-09 

Co-Mn-Al/TiO2-ext 6,21E-08 2,87E-08 6,41E-09 3,16E-09 

Co-Mn-Al/MMT 5,71E-08 3,24E-08 8,40E-09 6,76E-09 

Co-Mn-Al/SiO2 5,06E-08 2,66E-08 5,46E-09 1,17E-09 

Co-Mn-Al/Al2O3 2,37E-08 1,25E-08 5,94E-09 3,64E-09 
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Obr. 17: Specifická aktivita při postupném přidávání inhibujících složek 
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6 ZÁVĚR 

Předmětem této diplomové práce bylo zjistit vliv nosiče na katalytický rozklad N2O 

v inertním plynu a v přítomnosti inhibujících složek O2, H2O a NO, 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, jenž byly připraveny 

impregnací příslušných dusičnanových solí na různé nosiče a kalcinací při teplotě 570 °C. 

Pro přípravu katalyzátorů byly vybrány jako nosiče ocelářská struska (3APZ), vysokopecní 

struska (B3), Na-montmorillonit (MMT), mezoporézní silika (SBA-15) a komerční nosiče 

Al2O3, SiO2, TiO2-extrudáty a TiO2-tablety. 

Impregnace byla prováděna nasyceným roztokem dusičnanových solí 

Co(NO3)2 . 6 H2O, Mn(NO3)2 . 4 H2O a Al(NO3)3 . 9 H2O, který vznikl smícháním 

příslušného množství solí a postupným přidáváním demineralizované vody za mírného 

zahřívání při 40 °C na vařiči. Roztok se poté použil k impregnaci nosičů 3APZ, Al2O3 

a B3. Při analýze impregnovaných vysušených nosičů metodou SEM-EDAX bylo zjištěno 

nepatrné množství kovů Co, Mn, Al nanesených na nosiči (méně než 1 hm. %). 

Tento postup přípravy se tedy neosvědčil, neboť rozpustnost jednotlivých solí byla velmi 

rozdílná.  

Byl tedy připraven nasycený roztok Mn(NO3)2, jehož rozpustnost byla nejvyšší. 

Nasycený roztok byl poté zanalyzován a změřený obsah Mn
2+

 byl stanoven na 400 g.l
-1

. 

K tomuto obsahu Mn
2+

 se vypočítalo potřebné množství Co(NO3)2 a Al(NO3)3 tak, 

aby molární poměr jednotlivých kovů Co:Mn:Al byl 4:1:1. U soli Al(NO3)3 . 9 H2O bylo 

rozpuštěno jen poloviční množství, proto byly roztoky smíchány v poměru 

1 g Co
2+

 + 1 g Mn
2+

 + 2 g Al
3+

.  

Dále byla stanovena hodnota nasákavosti nosičů. Největší nasákavost 5,6742 g H2O 

na 1 g vzorku měl nosič Na-montmorillonit (MMT), nejnižší nasákavost pak ocelářská 

struska (3APZ), a to 0,6848 g H2O na 1 g vzorku. Při impregnaci nosičů bylo přidáváno 

příslušné množství roztoku dusičnanových solí podle nasákavosti. Impregnace byla 

provedena 2x u každého vzorku. Množství naneseného Co-Mn-Al směsného oxidu bylo 

nejvyšší u nosiče MMT (68,40 hm. %), naopak nejmenší množství bylo naneseno na nosič 

B3 (5,65 hm. %).  
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Všechny připravené katalyzátory a katalyzátor s označením 20%Co-Mn-Al/TiO2, 

připravený pracovníky Ústavu chemických procesů AV ČR, byly charakterizovány 

různými metodami – skenovací elektronovou mikroskopií (s energiově disperzním 

rentgenovým analyzátorem), rentgenovou práškovou difrakcí, teplotně programovatelnou 

redukcí vodíkem, fyzikální sorpcí dusíku a heliovou pyknometrií. 

Při stanovení metodou SEM-EDAX bylo zjištěno, že bylo téměř dosaženo 

požadovaného molárního poměru kovů Co:Mn:Al 4:1:1.  

Analýza porézní struktury a specifického povrchu katalyzátorů ukázala, že největší 

specifický povrch 249 m
2
.g

-1
 měl vzorek SBA-15, jenž měl i největší celkový objem 

mezopórů 0,985 cm
3
.g

-1
 a celkový objem mikropórů 0,098 cm

3
.g

-1
.  

Největší heliovou hustotu 3,10 g.cm
-3 

měla ocelářská struska (3APZ). 

Všechny připravené katalyzátory byly použity pro rozklad N2O. Experimenty byly 

nejprve prováděny s navážkou vzorku 0,3 g, velikostí částic 0,160 - 0,315 mm a průtoku 

plynu 300, resp. 100 ml.min
-1

. Měřilo se při reakčních teplotách 450 °C, 420 °C, 390 °C, 

360 °C, 330 °C a 300 °C. Z důvodu velkého průtoku plynu, tzn. malé doby zdržení, 

nevykazovaly katalyzátory aktivitu pro rozklad N2O. Proto nebyly prováděny 

ani experimenty rozkladu N2O v procesních podmínkách v přítomnosti inhibujících složek 

(O2, H2O a NO). Z tohoto důvodu bylo provedeno měření  při průtoku 50 ml.min
-1

, 

aby se doba zdržení zvětšila. 

Při stejných podmínkách a průtoku plynu 50 ml.min
-1

 bylo zjištěno, že nejvyšší 

konverze N2O dosáhl Co-Mn-Al oxid nanesený na SBA-15, hodnota činila 45,4 %, naopak 

nejnižší konverze N2O dosáhl Co-Mn-Al oxid nanesený na B3, kde konverze byla pouhých 

5,0 %. Stejného trendu bylo dosaženo i v procesních podmínkách.  

Nejvyšší specifické aktivity v inertním plynu bylo dosaženo u Co-Mn-Al oxidu 

naneseného na  drcené tablety TiO2, naopak nejnižší u Co-Mn-Al oxidu na Al2O3. U vzorku 

Co-Mn-Al/TiO2-tab je však specifická aktivita nejvyšší jen při teplotě 450 °C a 420 °C, 

při nižších teplotách je nejvyšší specifická aktivita u Co-Mn-Al oxidu naneseném 

na ocelářské strusce (3APZ).  
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V procesních podmínkách má katalyzátor Co-Mn-Al/TiO2-tab specifickou aktivitu 

nejvyšší v přítomnosti všech inhibujících složek. Vzorek s  nejnižší specifickou aktivitou 

je Co-Mn-Al/Al2O3. 

Závěrem lze tedy říci, že nejlepším katalyzátorem je Co-Mn-Al oxid nanesený 

na mezoporézní silice (Co-Mn-Al/SBA-15), na kterém bylo dosaženo nejvyšší konverze 

N2O. Pravděpodobným důvodem je vysoká nasákavost, velký specifický měrný povrch, 

celkový objem a poloměr mezopórů. Naopak nejhorším nosičem je vysokopecní struska 

(B3). 

Z vyhodnocení specifické aktivity a teplotně programované redukce katalyzátorů 

vodíkem vyplývá, že vlastnosti nosiče ovlivňují redukovatelnost a katalytické vlastnosti 

Co-Mn-Al směsného oxidu.  

Bylo zjištěno, že nosičem Co-Mn-Al směsného oxidu s nejlepšími vlastnostmi 

pro katalytický rozklad N2O jsou tablety TiO2, na nichž zreagovalo největší množství N2O 

vztažené na jednotkovou hmotnost Co-Mn-Al oxidu. Pro zvýšení dosažené konverze N2O  

je třeba vymyslet způsob, jak zvýšit jeho nasákavost, a tudíž obsah Co-Mn-Al směsného 

oxidu. Toto téma by mělo být předmětem dalšího studia.  
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