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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá katalytickým rozkladem oxidu dusného (N2O). 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 v odpadních plynech je jeho rozklad na přirozené složky ovzduší (N2 a O2) v 

přítomnosti vhodného katalyzátoru. 

V rámci této diplomové prácebyla na základě provedených laboratorních experimentů 

katalytického rozkladu N2O (0,1 mol% N2O, 300-450 °C) porovnána katalytická aktivita 3 

skupin tvarovaných katalyzátorů obsahujících jako aktivní složky kobalt, případně mangan a 

cesium nebo draslík jako promotor. Jednalo se o směsný oxid Co4MnAlOy nanesený na sítech 

z nerezové oceli, oxid CoxOy modifikovaný cesiem nanesený na dutých tabletách Al2O3 a 

tablety směsného oxidu Co4MnAlOy. K charakterizaci fyzikálně-chemických vlastností 

katalyzátorů byla použita chemická analýza, rentgenová difrakce, fyzikální adsorpce dusíku, 

skenovací elektronová mikroskopie a teplotně programovaná redukce vodíkem. 

Byl sestaven matematický model katalytického reaktoru, který byl ověřen pomocí 

laboratorních dat katalytického rozkladu N2O. Model byl poté použit pro simulační výpočet 

poloprovozního testovacího reaktoru pro katalytický rozklad N2O umístěného ve výrobně 

kyseliny dusičné v BC-MCHZ Ostrava.  

Výsledky ukázaly, že bez ohledu na dosaženou vysokou specifickou aktivitu (počet molů N2O 

zreagovaného za časovou jednotku na jednotkovém množství aktivních složek), katalyzátory 

nanesené na sítech a na dutých tabletách vykazovaly nižší konverze N2O v modelu 

poloprovozního reaktoru oproti tabletám směsného oxidu Co4MnAlOy. 

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

 



Abstract 

This diploma thesis deals with the catalytic decomposition of nitrous oxide (N2O). 

Nitrous oxide is considered as an important pollutant contributing to a N2O also belongs to 

the group of compounds 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, laboratory experiments of catalytic decomposition of N2O (0.1 mol% 

N2O, 300-450 ° C) were compared to the catalytic activity of three groups of shaped catalysts 

containing active ingredient as a cobalt, manganese and cesium or a potassium as a promoter. 

These were mixed oxide Co4MnAlOy deposited on sieves of stainless steel, oxide CoxOy 

modified by cesium deposited on Al2O3 hollow tablets and tablets of the mixed oxide 

Co4MnAlOy. Chemical analysis, X-ray diffraction, nitrogen physisorption, scanning electron 

microscopy and temperature-programmed reduction with hydrogen were used to characterize 

the physicochemical properties of the catalysts. 

A mathematical model of a catalytic reactor was set. This model was verified by laboratory 

data of catalytic decomposition of N2O. The model was used for the simulative calculation of 

pilot test reactor for the catalytic decomposition of N2O placed in the plant of nitric acid in 

BC-MCHZ Ostrava. 

Results showed that, regardless the high specific activity (number of moles of N2O,which 

reacted on unitary amount of active components per time unit),catalysts supported on 

thesieves and the hollow tablets showed lower conversion of N2O in the model pilot plant 

reactor compared to tablets of mixed oxid Co4MnAlOy. 

Keywords: nitrous oxide, catalytic decomposition, mixed oxid Co-Mn-Al, supported catalysts 
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1 ÚVOD 
 

V posledních desetiletích vzrůstá zájem o pozorování změn zemského klimatu. Jedná 

se zejména o oteplování atmosféry, o skleníkový efekt, o vyčerpávání ozónu ve stratosféře a 

s tím související vyšší úroveň ultrafialového záření. Mezi sloučeniny, u kterých byla 

prokázána přímá souvislost s uvedenými jevy, patři mimo jiné i oxid dusný [1]. 

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

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

k jeho působení, které vedepři inhalaci k radostné náladě a případně i 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) [2]. 

Oxid dusný je také slabší celkové anestetikum, které musí být pro dosažení a udržení 

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

krátkodobé expozici a je vynikající analgetikum. Uvedených vlastností se využívá v medicíně. 

Další využití našel oxid dusný v potravinářském průmyslu, kde je využíván jako hnací plyn 

ve sprejích (například u šlehaček) a jako inertní atmosféra například ve „snack“ výrobcích 

(chipsy apod.). Oxid dusný je využíván i jako oxidovadlo. Konkrétně se toto využití týká 

například raketových motorů,nebo speciálních přístrojů (atomové absorpční spektrometry 

pracující s plamenem acetylén - oxid dusný). Oxidačních vlastností se využívá i v závodních 

spalovacích motorech, kde vstřikování oxidu dusného podstatně zvyšuje výkon [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 pomocí činností mikroorganismů [2]. 

Největším antropogenním zdrojem emisí N2O je zemědělská činnost, tyto emise jsou 

však obtížně 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, obecně tedy procesy, ve kterých se používá 

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 také při provozu automobilových motorů s třícestnými katalyzátory [3]. 
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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 možnostmi, například 

likvidací N2O termickým rozkladem, lze katalytický rozklad N2O realizovat za nižších teplot, 

což snižuje energetické a tedy i finanční nároky celého řešení [4]. 

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 výroby kyseliny dusičné [5]. 
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2 CÍL 
 

Úkolem této práce je na základě provedených laboratorních experimentů katalytického 

rozkladu N2O (300-450 °C) zjistit účinnost tvarovaných katalyzátorů obsahujících jako 

aktivní složky kobalt a mangan a vyhodnotit možnost jejich použití v průmyslovém měřítku. 

Studovány jsou následující tvarované katalyzátory dodané spolupracujícími pracovišti: 

 směsný oxid Co4MnAlOx nanesený na nerezovém sítu, 

 směsný oxid CoxOy s obsahem cesiového promotoru nanesený na dutých tabletách 

Al2O3, 

 směsný oxid Co4MnAlOx s obsahem draslíkového promotoru, ve tvaru tablet. 

K charakterizaci fyzikálně-chemických vlastností katalyzátorů budou použity 

následující metody: RTG, SEM-EDAX, BET, TPR-H2,Chemická analýza. 

Pro posouzení katalytických účinků katalyzátorů budou provedeny experimenty 

katalytického rozkladu N2O v inertním plynu. Bude vyhodnocena kinetická rovnice 

katalytického rozkladu N2O. 

Dále bude sestaven matematický model katalytického reaktoru. Pro jeho ověření 

budou použita laboratorní data katalytického rozkladu N2O. Model bude poté použit pro 

simulační výpočet poloprovozního testovacího reaktoru pro katalytický rozklad N2O 

umístěného ve výrobně kyseliny dusičné BC-MCHZ Ostrava.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 
 

3.1 Vliv emisí N2O na životní prostředí 
 

V poslední době někdy slýcháme, že globální oteplování představuje pro lidstvo to 

největší nebezpečí, s jakým se kdy za svoji existenci střetlo. 

Oxid uhličitý (CO2), metan (CH4) a oxid dusný (N2O) řadíme mezi plyny způsobující 

tzv. skleníkový efekt, tj. pozvolné, dlouhodobé oteplování atmosféry. Ze závěrů III. 

konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (Kyoto, prosinec 1997) 

vyplynul pro ČR limit na snížení produkce skleníkových plynů od roku 2008 do roku 2012 o 

osm procent oproti roku 1990. Vzhledem k produkovanému množství je nejzávažnější z 

těchto plynů oxid uhličitý. Produkce metanu a oxidu dusného je řádově podstatně nižší, tyto 

plyny však přispívají ke skleníkovému efektu mnohem více: metan 21krát více a oxid dusný 

dokonce 310krát více než oxid uhličitý [6]. 

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 270–310krát vyšší [7]. 

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

skleníkovému efektu [8]. 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 % [9]. Oxid dusný také negativně působí přímo na člověka. Expozice s 

vyšší koncentrací 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 
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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

[7]. 

Oxid dusný je emitován do prostředí jak přírodními, tak antropogenními cestami. 

Mezi přírodní procesy uvolňující oxid dusný patří především nitrifikace a denitrifikace 

probíhající v půdách a vodách vlivem činností mikroorganismů[7]. 

Jako hlavní antropogenní zdroje emisí oxidu dusného lze jmenovat následující: 

 zemědělská činnost (hlavně používání dusíkatých průmyslových hnojiv 

poskytujících zdroj dusíku pro nitrifikaci a denitrifikaci); 

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

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

 raketová a letecká technika (přímé emise do vyšších vrstev atmosféry). 

Emise z dopravy jsou sice relativně malé a nevýznamné, avšak stále vzrůstají 

s rostoucím počtem automobilů vybavených třícestnými katalyzátory, které produkují 

naopak více oxidu dusného [7].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 2009na území České 

republiky [10]. 

 

Obr.1  Emise N2O vyprodukované antropogenní činností v letech 1990-2009 na území České 

republiky [10]. 
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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 [11].  

 

3.2 Rozklad N2O z hlediska termodynamiky 
 

Rozklad N2O je ireverzibilní neelementární reakcí a je popsán stechiometrickou 

rovnicí: 

 N2O  →  N2  +  ½O2       (R1) 

Reakce je vzhledem k hodnotě standardní Gibbsovy energie termodynamicky schůdná 

(∆Gr
0 

(298K)= -104,5 kJ.mol
-1

). Za předpokladu, že hodnoty ∆Hr
0
 a ∆Sr

0
 příliš nezávisí na 

teplotě, bude ∆Gr
0
 pro ∆Sr

0
> 0 s rostoucí teplotou klesat a lze předpokládat, že reakce (R1) 

bude termodynamicky schůdná i za vyšších teplot. 

Ačkoliv je rozklad N2O termodynamicky schůdný, experimentálně bylo zjištěno, že 

reakce (R1) v homogenní fázi prakticky neprobíhá a k měřitelné konverzi N2O dochází až při 

teplotách nad 900 K. Důvodem této kinetické stability N2O je fakt, že disproporcionace N2O 

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

aktivační energie štěpení vazby N-O (250 – 270 kJ.mol
-1

) [3].  

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

je nutné zvýšit reakční rychlost, čehož lze dosáhnout použitím dostatečně aktivního 

katalyzátoru [3,13]. 

 

3.2.1 Kinetika rozkladu N2O 
 

Kinetika rozkladu N2O podle rovnice (R1) byla v posledních desetiletích studována 

poměrně rozsáhle, protože se tato reakce často užívala jako testovací reakce pro vývoj 

korelací mezi strukturou katalyzátorů a jejich katalytickými vlastnostmi. Současným 

důvodem zájmu o tuto reakci je její využití pro snížení emisí N2O. 

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

předpokládá jako první krok chemisorpce N2O (R2) následována desorpcí molekulového 

kyslíku (R3): 
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 N2O  +  *  →  N2  +  O*        (R2) 

 2O*  →  O2  +  2*   *aktivní místo na povrchu katalyzátoru (R3) 

Místo chemisorpce  N2O (R2) může být taky předpokládaná adsorpce N2O (R4) a 

povrchová reakce (R5).  

 N2O  +  *  →  N2O*         (R4) 

 N2O*  →  N2  +  O*         (R5) 

Adsorbovaný kyslík O* může být také odstraněn přímou reakcí s molekulou N2O 

z plynné fáze Eley – Rideal mechanismem podle (R6): 

 O*  +  N2O  →  N2  +  O2  +  *        (R6) 

Adsorpce N2O (R4) a desorpce kyslíku (R3) mohou být vratné. Povrchová reakce (R5) 

a desorpce kyslíku reakcí s další molekulou N2O (R6) jsou nevratné. Předpokládá se, že 

reakce N2O s aktivním centrem katalyzátoru probíhá tak, že aktivní místo je donorem 

elektronu do protivazebného orbitalu N2O. Dochází k destabilizaci slabší vazby N-O a 

k jejímu roztržení. Tento průběh potvrzuje vznik O
-
, pozorovaný jako první meziprodukt při 

rozkladné reakci N2O [3,4,13]. 

 

3.3 Výroba kyseliny dusičné 
 

Příkladem průmyslového procesu emitujícího do ovzduší N2O je výroba kyseliny 

dusičné. Výroba kyseliny dusičné se v průmyslovém měřítku provádíOstwaldovou metodou.   

Metoda spočívá v katalytické oxidaci amoniaku na Pt- Rh sítech při 850-950 ° C, kde se NH3 

selektivně oxiduje na NO (97%), který se následně oxiduje na NO2 a nakonec NO2 reaguje s 

vodou v absorpční koloně na kyselinu dusičnou. Neselektivním produktem oxidace NH3 je 

oxid dusný, který prochází výrobními stupni beze změny a odchází přímo do atmosféry. 

Podrobnosti o tom, jak se vyrábí kyselina dusičná, jsou uvedeny v knize 

UllmannsEncyclopediaofIndustrialChemistry[14]. Pro snížení emisí N2O z výroby kyseliny 

dusičné existují tři možné varianty: 
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1. První možnost – změna primárního katalyzátoru 

Zvýšení selektivity oxidace amoniaku na oxid dusnatý a zabránění nežádoucímu 

vzniku oxidu dusného úpravou chemického složení oxidačního katalyzátoru. 

2. Druhá možnost – sekundární katalyzátor 

Katalytický rozklad N2O na N2 a O2 situovaný těsně před prvním výměníkem tepla 

v prostoru pod Pt-Rh síty, která se používají pro oxidaci amoniaku. Provozní teplota 

katalyzátoru je poměrně vysoká, mezi 800 až 1000 ° C. 

3. Třetí možnost – terciální katalyzátor 

Katalytický rozklad N2O v plynu, který opouští absorpční kolonu, situovaný nejlépe 

mezi absorpční kolonou a turbínou zbytkového plynu. V tomto případě hovoříme o čištění 

odpadního plynu. Teplota odpadního plynu a tedy provozní teplota katalyzátoru je poměrně 

nízká. V závislosti na typu výrobního procesu to může být mezi 200 až 700 ° C.  

Zatímco možnost č.1 může být realizována pomocí změny  oxidačního katalyzátoru 

nebo změnou tlaku a teploty oxidace NH3, možnosti  č.2 a 3 vyžadují použití speciálních 

katalyzátorů pro selektivní rozklad  N2O, který musí brát v úvahu všechny požadavky na daný 

proces [15]. 

 

3.4 Katalyzátory pro rozklad N2O - literární rešerše 
 

Literární rešerše je zaměřena na katalyzátory s obsahem kobaltu popsané v dostupné 

literatuře pro katalytický rozklad N2O v rozmezí teplot 300 až 1000 °C. 

 

3.4.1 Sekundární katalyzátory pro rozklad N2O 
 

Cílem při navrhování katalyzátoru pro vysokoteplotní rozklad N2O (800 až 1000 °C) 

je najít vhodný materiál a výrobní metody, které budou odpovídat všem požadavkům procesu. 

Co3O4 nebo směsné oxidy obsahující Co (např. perovskityLa1-xAxCo 1-yByO3 ,kde A = Sr, Ca, 

Ba, Cu, Ag; B = Fe, Mn, Cr, Cu; x=0-1, y=0-0,95) mají vysokou katalytickou aktivitu pro 

rozklad N2O, ale je zde problém při vysokých teplotách. Při teplotě asi 900 ° C se vyskytují 

nevratné chemické reakce Co3O4 s některými nosnými materiály, jako je například Al2O3. 

Tyto reakce vedou ke ztrátě katalytické aktivity Co3O4 [15]. 
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Mezinárodní patentová přihláška WO-A-00/13789 [16] popisuje sekundární 

katalyzátor Co3O4 obsahující oxid hořečnatý jako nosný materiál. Jejich výhoda spočívá v 

tom, že MgO sám je katalyticky aktivní pro rozklad N2O, a proto podíl drahých aktivních 

složek může být snížen. Nevýhodou je nedostatečná selektivita, katalyzátor částečně rozkládá 

i NOx. Navíc dlouhodobé studium tohoto katalytického systému v reálných podmínkách 

ukazuje, že Co-ionty z aktivní fáze Co3O4  migrují do mřížky MgO, kde vzniká Mg1-xCo xO, 

což vede k deaktivaci katalyzátoru. 

Podobný katalyzátor sestávající sez oxidu kobaltu jako aktivní složky a oxidu 

hořečnatého jako nosiče je popsán v patentové přihlášce US-A-5705136 [17]. Nedostatkem 

tohoto katalyzátoru je opět jeho nízká dlouhodobá stabilita při vysokých teplotách. 

Katalyzátory, které jsou popsány v tomto patentu, jsou vhodné pro rozklad N2O při teplotách 

mezi 400 až 800 ° C, ale nejsou vhodné pro použití při vyšších teplotách. 

Mezinárodní patentová přihláška WO-A-02/02230 [18] popisuje katalyzátor, který se 

skládá z Co3-xMxO4 (M = Fe, Al a x = 0-2) jako aktivní složky, která je nanesena na CeO2. 

Zde při teplotě 900 ° C nedochází k reakci mezi aktivní složkou a nosičem a také se pomocí 

CeO2 zlepšuje selektivita katalytické reakce. Ale pro praktické použití je tento katalyzátor 

nevhodný kvůli vysoké ceně CeO2, jeho špatné dostupnosti a velké hmotnosti. 

 

3.4.2 Terciální katalyzátory pro rozklad N2O 

 

Pro odstranění N2O v katalytickém reaktoru situovaném za absorpční kolonou pro 

absorpci NOx je charakteristická nižší teplota plynu a tedy i nižší provozní teploty 

katalytického rozkladu N2O (do 450 °C) [15].  

V poslední době byla zkoumána možnost selektivní katalytické redukce N2O s 

přidáním redukčních činidel (např. lehké uhlovodíky nebo amoniak) v přítomnosti zeolitu Fe-

MFI (patent WO 9949954 [19] a WO 0151182 [20]). Pro stacionární zdroje (a tedy i výroby 

HNO3) je tato možnost redukce emisí N2O méně přijatelná z důvodu vyšších nákladů a 

možných škodlivých emisí (únik NH3, nebo nežádoucí produkty spalování uhlovodíků).  

Přímý katalytický rozklad N2O je efektivní proces ke snížení emisí  N2O. Nicméně 

žádný z katalyzátorů známých v literatuře nemá dostatečnou aktivitu a stabilitu pro rozklad 

N2O v reálných podmínkách, které jsou dány složením odpadního plynu, jeho teplotou a 

průtokem, odpadní plyn je tedy třeba před katalytickým reaktorem na rozklad N2O 
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předehřívat. Katalyzátory na základě přechodových (Cu, Co, Ni) a drahých (Rh, Ru, Pd) kovů 

na různých nosičích (ZnO, CeO2, Al2O3, TiO2, ZrO2) jsou velmi aktivní pro rozklad N2O v 

směsi N2O/He, ale přítomnost dalších plynů v reakční směsi (O2, NOx, H2O, SO2) vede k 

výrazné inhibici reakční rychlosti, nebo deaktivaci katalyzátoru [15]. 

Zvláštní pozornost je stále věnována zeolitům. Jedná se o mikroporézní křemičitany, 

do nichž mohou být vneseny aktivní prvky jako jsou Fe, Cu a Co pomocí kationtové výměny 

nebo mechanického smíchání. Kombinací aktivních složek a vhodné porézní struktury lze 

získat velmi aktivní katalyzátory pro rozklad N2O [15]. Například v patentu US-A-

2003/0143142 [21] jsou popsány zeolity obsahující Fe jako terciální katalyzátory pro rozklad 

N2O. Jejich výhodou je, že NOx neovlivňuje jejich aktivitu, a dokonce v malém množství 

přispívá k rozkladu N2O. Nevýhodou zeolitů je jejich citlivost na vodní páru, která způsobuje 

deaktivaci a inhibici reakční rychlosti. Jejich omezená teplotní stabilita vzhledem k minimální 

teplotě potřebné pro rozklad N2O  určuje teplotní rozmezí, v němž lze tento katalyzátor 

použít. 

V ruském patentu № 5025641/26 [22] je popsán následující vynález. Proces rozkladu 

N2O se provádí při teplotě 250 - 800
o
C a kontaktní době 0,05 až 10 s, používají se 

katalyzátory se strukturou zeolitů: у·ЕI2On ·x·Fe2O3·SiO2, kde y = 10
-5

 - 5·10
-2

, х = 10
-5

 - 

2·10
-2

, ЕI  - alespoň jeden z prvků 2., 3., 4. a 5. periody periodické tabulky, n - valence prvku, 

nebo xFe2O3SiO2 složení, kde x = 10
-5

 - 2·10
-2

 . Při použití těchto katalyzátorů lze pracovat s 

menším množství N2O, provádět reakci při nižších teplotách s kratší dobou styku, což vede ke 

snížení množství katalyzátoru a tím ke snížení rozměrů reaktoru. 

V německém patentu DE-A-10006103 [23] je popsán terciální katalyzátor, který je 

připraven mechanickým smícháním MgO s oxidem kobaltu (nejlépe Co3O4) pomocí suchého 

lisování a následného žíhání. Při použití v rozmezí 350-550 ° C k problému pevných reakcí 

mezi dvěma oxidy nedochází. Nevýhodou těchto katalyzátorů je, že jsou citlivé na přítomnost 

NOx v odpadním plynu.  Dezaktivace katalyzátoru v přítomnosti NOx je vratná.  

V článku [24] je popsáno studium katalytického rozkladu oxidu dusného na dusík a 

kyslík. Popsaný katalyzátor je vyroben impregnací monolitického nosiče obsahujícího tenkou 

vrstvu (tzv. washcoat)  z gama-oxidu hlinitého a oxidu ceru a na níž se pak impregnací 

roztokem solí přechodných kovů nanáší účinná složka, nejčastěji kobalt. Při použití tohoto 

katalyzátoru je část aktivní složky přechodného kovu uložena ve vrstvě oxidu hlinitého. 
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Z literatury víme, že především oxidy přechodných kovů, zejména oxid kobaltu 

Co3O4, jsou účinnými katalyzátory pro rozklad N2O. Také jsou opakovaně popsány a detailně 

studovány směsné oxidy obsahující přechodné kovy s perovskitovou nebo spinelovou 

strukturou [25]. Jejich nevýhodou je relativně vysoka cena, proto se drahé aktivní prvky 

dispergují do levných keramických matric, nebo jsou nanášeny na povrch keramického 

nosného materiálu. Ve většině případů jsou studie těchto katalyzátorů pro katalytický rozklad 

N2O omezeny na provozní teploty v rozmezí 300 až 600 °C [15]. 

Jedním ze způsobů přípravy směsných oxidů s obsahem kobaltu, ale i jiných 

přechodných kovů, je termický rozklad podvojných vrstevnatých hydroxidů. Hydrotalcit 

jepřírodní minerál s vrstevnatou strukturou, jehož chemické složení lze vyjádřit vzorcem 

Mg6Al2(OH)16CO3·4 H2O[3]. 

V publikaci F. Kapteijna [26] se popisují kalcinované hydrotalcity s obsahem kobaltu 

a rhodia jako aktivní katalyzátory pro rozklad N2O při nižších teplotách. 

Obalová a kol. [27] 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, jež byly 

připraveny metodou spolusrážení. Směsné oxidy získané kalcinací při teplotě 500 °C byly 

charakterizovány použitím různých technik (XRPD, IČ, BET měření měrného povrchu, TPD 

a TPR). Aktivita kalcinovaných hydrotalcitů byla testována pro rozklad N2O v inertním plynu 

a 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. Jeho aktivita zůstala stejná 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 [5,27]. 

Kovanda a kol. [28] se zabýval přípravou a charakterizací 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). Termický rozklad 

LDHs a vznik příslušných směsných oxidů byl studován použitím rentgenové práškové 

difrakce a termické analýzy. 
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Termický 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 molárním poměrem Co:Mn:Al=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 velikost krystalitů spinelu 5-10 nm a celkový obsah krystalického podílu, určený z 

rentgenové práškové difrakce, byl 50-90 %. Tyto kalcinované produkty byly testovány jako 

katalyzátory při oxidaci etanolu a rozkladu N2O. Katalytická aktivita při spalování etanolu 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 [28].  

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 [29]. 

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) [29]. 

Směsné oxidy s obsahem kobaltu, manganu a hliníku (molární poměr Co:Mn:Al = 

4:1:1) a s obsahem pouze kobaltu, modifikované alkalickými promotory (K, Cs), ve tvaru 

tablet, nebo nanesené na nosiči (alumina, nerezové síto), jsou předmětem také této diplomové 

práce. 
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3.5 Průtočný reaktor s pístovým tokem 
 

3.5.1 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 ve 

směru toku vzájemně nepředbíhají a pohybují se tedy jako píst. Oproti tomu 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 [5]. 

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 [5]. 

 

3.5.2 Doba zdržení 
 

Důležitým parametrem u průtočných systémů je střední doba zdržení t. Je definovaná 

jako poměr objemu katalyzátoru k objemovému průtoku plynu na výstupu z reaktoru. Poměr 

objemu katalyzátoru k objemovému průtoku plynu na vstupu do reaktoru se nazývá 

prostorový čas. V případě, že objemový průtok plynu reaktorem je konstantní, prostorový čas 

je roven době zdržení. Další možností je vyjádření množství katalyzátoru nikoliv jeho 

objemem, ale jeho hmotností: 

 t=
 

 
,           (R7) 

kde 

t doba zdržení (kg.s.m
-3

) 

m navážka katalyzátoru (kg) 

V celkový průtok plynu při 20°C a atmosférickém tlaku (m
3
.s

-1
) 
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3.5.3 Reaktor s pístovým tokem 
 

Tok tekutiny trubkou se dostatečně blíží pístovému toku 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 [5]. 

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 tak se zvětšující se vzdáleností od vstupu 

do reaktoru plynule klesá, koncentrace produktů se naopak zvětšuje [5]. 

U průtočného reaktoru s pístovým tokem provádíme měření tehdy, 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 [5]. 

Katalytické reaktory v této práci jsou modelovány jako izotermní reaktory s pístovým 

tokem. Matematický model sestává z rovnice látkové bilance, kinetické rovnice a rovnice 

vyjadřující tlakovou ztrátu. 

Rovnice látkové bilance v reaktoru s pístovým tokem 

Látková bilance složky A v diferenciálním úseku dV má tvar [5]: 

           ̇          (R8) 

kde 

   stechiometrický koeficient složky A (N2O) 

  rychlost reakce vztažená na jednotkový objem lože katalyzátoru (mol·m
-3

·s
-1

) 

  objem lože katalyzátoru (m
3
) 
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  ̇ tok látkového množství složky A (mol·s
-1

) 

Pro konstantní objemový průtok plynu reaktorem bude platit rovnice R9. 

     
  

 ̇
      (R9) 

kde  

V objemový průtok (m
3
·s

-1
) 

CA koncentrace složky A (N2O) (mol·m
-3

) 

V případě, že rychlost reakce je vztažena na jednotkovou plochu katalyzátoru, provádí 

se látková bilance složky A na elementu plochy katalyzátoru dS. Rovnice (R9) pak přechází 

na rovnici (R10): 

      
  

 ̇
              (R10)  

kde  

r* rychlost reakce vztažená na jednotkovou plochu katalyzátoru (mol·m
-2

·s
-1

) 

S plocha katalyzátoru (m
2
) 

Kinetická rovnice 

Pro popis kinetiky rozkladu N2O byla předpokládána kinetická rovnice 1. řádu, pro 

popis závislosti kinetické konstanty na teplotě byla použita Arrheniova rovnice: 

r = k CA,  r* = k* CA, 

Arrheniova rovnice: 

     
   
            (R11) 

kde 

k rychlostní konstanta reakce, kinetika 1. řádu (s
-1

) 
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k* rychlostní konstanta reakce, kinetika 1. řádu (m s
-1

) 

k0 předexponenciální faktor  

   aktivační energie (J/mol) 

T reakční teplota (K) 

R univerzální plynová konstanta (J·K
-1

·mol
-1

) 

Tlaková ztráta v reaktoru se sypaným ložem katalyzátoru 

Tlakovou ztrátu při toku plynu vrstvou (ložem) katalyzátoru lze vyjádřit Ergunovou 

rovnicí [30]: 

  

  
  

      

  
 (R12) 

   
   

   (
    (   )

   
     ) (R13) 

  
   ̇

 
  (R14) 

    
         ̇

   
 (R15) 

kde 

z délková souřadnice (m) 

G hmotnostní průtok vztažený na celkový průřez reaktoru (kg·s
-1

m
-2

) 

gc sféricita částic  

Dp průměr zrna (m) 

φ mezerovitost lože 

μ dynamická viskozita plynu (Pa·s) 

ρ hustota plynu (kg·m
-3

) 



17 
 

S průřez reaktoru (m
2
) 

   součinitel odporu  

Tlaková ztráta v reaktoru s katalyzátorem naneseným na síta [31]: 

   
   ̇ (  (

  

  
)
 

)

     
     

 (R16) 

kde 

C koeficient C = f(Re;t/D) 

t tloušťka síta (m) 

D průměr díry v sítě (m)  

Ap plocha síta (m
2
) 

Af plocha děr v sítě (m
2
) 

m hmotnostní tok (kg/s) 

 

3.5.4 Zpracování experimentálních kinetických dat z reaktoru s pístovým 

tokem integrální metodou 
 

Vycházíme ze znalosti experimentálně zjištěných koncentrací (konverzí) v závislosti 

na prostorovém čase a z integrovaných kinetických rovnic. Metoda se používá k určení 

kinetických konstant pro danou kinetickou rovnici. 

Postup: Do rovnice látkové bilance experimentálního reaktoru dosadíme 

předpokládanou kinetickou rovnici. Potom integrujeme a linearizujeme (upravíme na rovnici 

přímky). Vyneseme experimentální data v linearizovaných souřadicích a posoudíme 

přiléhavost rovnice. V případě, že experimentální data lze proložit přímkou, navržená 

kinetická rovnice je vyhovující k popisu experimentálních dat.  

Předpokládáme, že reakce rozkladu oxidu dusného je reakce prvního řádu. 

                (R17) 



18 
 

Dosadíme rovnici R17 do rovnice látkové bilance R9. Upravíme a integrujeme. 

    
  

 ̇
     (R18) 

   

 (
 

 ̇
)
      

∫
   

  
  ∫  

 

 ̇
 

 

 ̇

 

  

   

 

  
   

  
  

 

 ̇
 (R19) 

Rovnice R19 po zavedení konverze složky A (XA) podle R20 přejde na rovnici R21. 

              (R20) 

  
 

    
  

 

 ̇
 (R21) 

Rovnice R21 je rovnicí přímky, která prochází počátkem souřadnicového systému a 

její směrnice je rovna hodnotě rychlostní konstanty k. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ METODY 
 

4.1 Příprava katalyzátorů 
 

V této práci byly studovány tři série katalyzátorů. V první sérii byly aktivní složky 

naneseny na síta z nerezové oceli. Dané řešení umožňuje maximálně snížit vliv vnitřní difuze 

a snížit nutný obsah aktivních složek, což vede k větší účinnosti katalyzátoru a snížení jeho 

ceny. V druhé sérii byly testovány katalyzátory ve formě dutých tablet, což také snižuje 

brzdící vliv vnitřní difuze, umožňuje efektivnější využití aktivních složek a katalyzátor 

zůstává pevným. V třetí sérii byly testovány katalyzátory ve formě plných tablet. 

 

4.1.1 Oxid Co4MnAlOx nanesený na sítech z nerezové oceli 

 Podvojný vrstevnatý hydroxid  Co-Mn-Al-HT, který je prekurzorem katalyticky 

aktivního směsného oxidu, byl připraven elektrochemickou cestou na nosiči z nerezové oceli. 

Elektrolyt byl připraven rozpuštěním Co(NO3)2·6H2O, Mn(NO3)2·4H2O, Al(NO3)3·9H2O a 

KNO3 v destilované vodě. Jako nosič bylo použito síto z nerezové oceli (71% Fe, 16% Cr, 

11% Ni, 2% Mo) s velikostí ok 40 μm. Elektrochemická reakce probíhala v potenciostatickém 

uspořádání s pracovní elektrodou – nerezovým sítem o rozměrech 3×3 cm zapojeným jako 

katoda a platinovou pomocnou elektrodou. Potenciál byl měřen vzhledem k nasycené 

kalomelové elektrodě. Síto s vrstvou podvojného vrstevnatého hydroxidu Co-Mn-Al-HT 

(požadovaný molární poměr Co:Mn:Al = 4.1:1) bylo kalcinováno při 500 °C po dobu 4 h na 

vzduchu [32]. Katalyzátory byly připraveny laboratorně na Ústavu chemie pevných látek 

VŠCHT v Praze. 

 

4.1.2 Oxid CoyOx nanesený na dutých tabletách Al2O3 

 

Pro přípravu byly použity 2 komerční nosiče: Cherox 39-02 (alumina žíhaná na 550 

°C) a Cherox 40-31 (alumina žíhaná na 850 °C). Všechny nosiče byly nejdříve sušeny při 

105°C a následně žíhány při 500°C po dobu 4 h. Poté byly nosiče syceny roztokem Co(NO3)2, 

znovu sušeny a kalcinovány (500°C/4 h). Před opakovaným sycením byly jednou sycené 

katalyzátory znovu sušeny a žíhány. Pro vzorky 1x sycené roztokem byl použit stejný roztok 

Co(NO3)2, pouze pro vzorky BA121011 byl přidán CsNO3. Pro vzorky sycené 2x byl vyroben 

nový roztok  Co(NO3)2 podle předchozího. Katalyzátory byly připraveny laboratorně na 

Ústavu chemických procesů AV ČR v.v.i. v Praze. 
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Tab.1  Příprava oxidu CoyOx naneseného na dutých tabletách Al2O3 a značení vzorků 

Název Nosič Přídavek CsNO3 Počet impregnací 

BA121010A 39-02 ne 1 

BA121011A 39-02 ano 1 

BA121018A 39-02 ano 2 

BA121010B 40-31 ne 1 

BA121011B 40-31 ano 1 

BA121015C 40-31 ne
a
 1 

BA121018B 40-31 ano 2 

a - tavenina Co(NO3)2.6H2O 

 

4.1.3 Plné tablety oxidu Co4MnAlOx s obsahem 2% hm. K 
 

Prekurzor, podvojný vrstevnatý hydroxid Co-Mn-Al-HT  (molární pomě Co:Mn:Al = 

4:1:1), byl připraven srážecí reakcí roztoků dusičnanů v alkalickém prostředí. Produkt byl 

filtrován, promyt, vysušen a po té kalcinován při 500˚C. Vzniklý směsný oxid Co4MnAlOx 

byl impregnován roztokem draselné soli (KNO3), znovu kalcinován a následně ztvarován do 

tablet 5×5 mm [33]. Katalyzátor by připraven v provozním měřítku firmou ASTIN Catalysts 

and Chemicals, s.r.o. 

 

4.2 Charakterizace fyzikálně – chemických vlastností katalyzátorů 
 

Vlastnosti katalyzátorů byly stanoveny pomocí fyzikálně-chemických metod: SEM-

EDAX, BET, RTG,  TPR-H2 a AAS. 

 

4.2.1 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 (SecondaryElectrons, SE), detektorem zpětně odražených 

elektronů (BackScatteredElectrons, 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 
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pohybuje se po vzorku po řádcích. Obraz celé rastrované plochy získáme na obrazovce, po níž 

řádkuje paprsek synchronizovaný s pohybem paprsku po vzorku [33]. 

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

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 [5]. 

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. 

Vzorky byly zpracovány a vyhodnoceny pracovníky Centra nanotechnologií na 

Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě. 

 

4.2.2 Stanovení specifického povrchu a porézní struktury 

 

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 použita tříparametrová metoda BET, pro vyhodnocení distribuce 

mikropórů byla použita metoda Horvath-Kawazoe a pro distribuci mezopórů metoda BJH. 

 

a) Určování specifického povrchu – SBET 

Tvar tříparametrové modifikované izotermy BET je: 

 
    xCx

Cxa
Va m
mikro

111 


      (R22)

 

kde Vmikro je objem mikropórů a am je kapacity monovrstvy (mol/g). 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, nelineárním optimalizačním postupem [13]. 
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b) Metoda BJH – Barreta, Joynera a Halendy 

Distribuce pórů podle 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]. 

Analýzy byly provedeny na Katedře analytické chemie a zkoušení materiálu VŠB-TU 

Ostrava. 

 

4.2.3 Rentgenová difrakční analýza 

 

Rentgenová difrakční analýza (RTG) je základní metodou k určování struktury 

pevných látek. Tato metoda je založená na interakci rentgenového záření s elektrony atomů, 

spočívající v pružném (bezfotonovém) rozptylu. Díky pravidelnému periodickému uspořádání 

atomů v krystalické fázi dochází po rozptylu a následné interferenci rentgenového záření ke 

vzniku difrakčních maxim, jejichž poloha, intenzita a tvar závisí na druhu atomů a 

dokonalosti jejich uspořádání v 3D prostoru. Studium tohoto difrakčního obrazce pak 

umožňuje zpětně studovat krystalické složení vzorku a jeho mikrostrukturu[35]. 

 

 

Obr.2  Difrakce rentgenových paprsků na krystalové mřížce [35]. 

 

Fázové složení vzorků bylo stanoveno metodou práškové rentgenové difrakční 

analýzy. 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 použit práškový Si. Vzorky byly upevněny do plošného 
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rotačního držáku 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. 

 

4.2.4 Teplotně programovaná redukce vodíkem 
 

Teplotně programovaná redukce vodíkem TPR-H2 je účinná technika, která se používá 

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 [5]. 

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 (PfeifferVacuum). Množství redukovatelných složek bylo stanoveno z poměru 

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

 

4.2.5 Chemická analýza 
 

Chemická analýza katalyzátorů byla provedena metodou atomové absorpční 

spektrometrie (AAS) po rozpuštění vzorků v koncentrované HCL. Měření byla prováděna 

v ÚCHP AV ČR a v Centrálních laboratořích VŠCHT Praha. 

 

4.3 Katalytický rozklad N2O 
 

4.3.1 Popis experimentální aparatury pro rozklad N2O 
 

Pro měření katalytického rozkladu N2O na připravených katalyzátorech byla použita 

experimentální aparatura umístěná v laboratoři heterogenní katalýzy a fotokatalýzy na 

Katedře fyzikální chemie a teorie technologických pochodů, která umožňuje provedení 

katalytické reakce na tvarovaných katalyzátorech při celkovém průtoku plynu 300-2000 
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ml/min, teplotách 100-500 ˚C a tlaku 100-200 kPa. Schéma aparatury je na obr. 3, fotografie 

aparatury jsou v Příloze 1.  

 

 

Obr. 3  Schéma zapojení laboratorní aparatury pro testování tvarovaných  katalyzátorů [32]. 

Zapojení jednotlivých části aparatury umožňuje: namíchání a dávkování požadované 

vstupní směsi a její analýzu a analýzu výstupní směsi. Aparatura je plně řízena počítačem, 

s kontinuálním snímáním koncentrací až pěti plynných složek, teploty v pěti místech podél 

reaktoru, tlaku před a za reaktorem a teploty a relativní vlhkosti plynu před reaktorem [32]. 

Dávkování a mícháni plynné směsi  

Vstupní plynná směs o zvoleném složení byla míchána z tlakových lahví 

s certifikovanými kalibračními plyny (SIAD) pomocí regulátorů hmotového průtoku (Aalborg 

s certifikovanými kalibračními listy). Plyny a kalibrační směsi použité k míchání reakční 

směsi uvádí tabulka. Průtoky všech plynů byly kontrolovány rotametry (Aalborg) [32]. 
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Tab.2  Použité technické plyny a certifikované plynné směsi [32] 

Složka Koncentrace (obj.%) 

Helium 4.8 99,998 

Dusík 4.7 99,997 

Oxid dusný 3,14 v N2, 3,00 v He 

Oxid dusnatý 1,00 v N2, 0,997 v He 

Oxid dusičitý 0,993 v N2, 0,992 v He 

Kyslík 99,9 

Argon 3,02 v He 

 

Pro studium rozkladné reakce N2O byly použity dva nerezové průtočné reaktory 

s integrální vrstvou katalyzátoru R1 a R2, vybavené předehřívači se samostatným regulátorem 

teploty. Délka zóny s konstantní teplotou (s maximální regulační odchylkou  1 ˚C) je 450 

mm. Materiál reaktoru nekatalyzuje rozklad N2O [32]. Katalyzátor byl nasypán mezi inertní 

materiál (tablety TiO2, keramické Raschigovy kroužky). Reaktor byl uložen v třízónové 

trubkové peci s oběžnou atmosférou, která byla ovládaná programovatelným regulátorem 

teploty. Parametry reaktorů obsahuje tabulka 3, fotografie reaktoru jsou uvedeny v Příloze 2. 

 

Tab.3  Charakteristika laboratorních katalytických reaktorů R1 a R2 [32] 

 

reaktor D (cm) L(cm) Materiál 
Forma 

katalyzátoru 

Max.rozměr 

katalyzátoru 

Dp(mm) 

Délka lože 

Llože 

(cm) 

R1 0,55 80 Nerez 
Tvarované 

částice 
5 Max. 47 

R2 5 120 Nerez 
Tvarované 

částice 
5 Max. 47 

D- vnitřní průměr reaktoru,  L- délka reaktoru 

Pro analýzu N2O ve směsi s  N2 byl použit infračervený analyzátor N2O (GMS 810 

Series, Sick). K záznamu dat sloužil program Software Gasmix. Před každým měřením byla 

provedena kalibrace certifikovaným kalibračním plynem (97 ppm N2O), k nastavení nuly byl 

použit N2  4.7. Kalibrace i měření byly prováděny při stejném průtoku. 
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Odhad relativní chyby konverze N2O vypočítané z experimentálních dat je 10%. Tato 

chyba byla určena z  experimentu opakovaného 5x. 

 

4.3.2 Podmínky a postup experimentů 
 

Rozklad oxidu dusného na připravených katalyzátorech byl prováděn při teplotách 

300-450 ˚C, celkovém průtoku plynu 100 ml/min v reaktoru R1, 500 ml/min v reaktoru 

R2(272,15 K, 101325 Pa) a za atmosférického tlaku. 

Pro lepší přiblížení pístovému toku reakční směsi katalyzátorem a také proto, aby se 

nevytvářely mrtvé prostory, se katalyzátor ukládal mezi inertní vrstvu materiálu (tablety TiO2, 

keramické Raschigovy kroužky) [36]. Katalyzátor byl uložen tak, aby byl uložen v zóně 

konstantní teploty, při každém měření byl katalyzátor ve stejné výšce trubky. Schéma uložení 

katalyzátoru v reaktoru R1 je ukázáno na obr. 4, v reaktoru R2 na obr.5. 

Do reaktoru R1 byla nejdříve uložena tyčinka ze skelné vaty, na ni Raschigovy 

kroužky poskládané jeden na druhý. Katalyzátor byl umístěn mezi dva sintrované filtry 

(Swagelok, 0,5 µm) a zasypán Raschigovými kroužky až po samý vrch reaktoru. V reaktoru 

R2 byla uložena tenká vrstva katalyzátoru mezi keramickými kroužky. 

 

Obr.4  Schéma reaktoru R1  
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Obr.5  Schéma reaktoru R2  

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

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

měřením byl každý vzorek aktivován. Bylo provedeno ohřátí v inertním plynu na aktivační 

teplotu 450˚C při rychlosti ohřevu 10 ˚C/min. Po dosažení této teploty byl  katalyzátor 

aktivován po dobu 1 hodiny a  až poté byla do systému dávkována reakční směs 0,1 mol.% 

N2O v N2. Po 9 hodinách začalo vlastní měření, při kterém byla sledována koncentrace N2O 

na výstupu z reaktoru při teplotách 450˚C, 420˚C, 390˚C, 360˚C, 330°C, 300˚C. Konečná 

hodnota koncentrace N2O při dané teplotě byla stanovená jako průměr několika hodnot 

výstupních koncentrací v ustáleném stavu. Vstupní koncentrace oxidu dusného byla odměřená 

na konci měření. 

  



28 
 

4.3.3 Postup vyhodnocení katalytických měření 

 

Aktivita katalyzátorů 

 

Jako míra aktivity katalyzátorů byla zvolena konverze N2O vypočítaná podle vztahu 

(R21), za předpokladu konstantního objemového průtoku reaktorem: 

 (R23) 

kde 

X  konverze N2O (%) 

 koncentrace N2O na výstupu z reaktoru (ppm) 

 koncentrace N2O před vstupem do reaktoru (ppm) 

Specifická aktivita 

Pro porovnání zreagovaného množství N2O na jednotkovém množství aktivních míst 

byla použita specifická aktivita vyjadřující počet molů N2O, který zreagoval za sekundu na 

jednotkovém množství katalyticky aktivních kovů Co a Mn: 

                                       (R24) 

 

kde 

 atmosférický tlak, (Pa) 

V celkový objemový průtok, (m
3
s

-1
, STP) 

 molární zlomek N2O na vstupu do reaktoru, 

 konverze N2O, 

m hmotnost katalyzátoru, (g) 
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 hmotnostní zlomek (Co+Mn) v katalyzátoru, 

R univerzální plynová konstanta, (J mol
-1

 K
-1

) 

T  standardní teplota (293,15), (K) 
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5 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A JEJICH DISKUZE 
 

5.1 Oxid Co4MnAlOx nanesený na sítech z nerezové oceli 
 

5.1.1 Fyzikálně-chemické vlastnosti oxidu Co4MnAlOx naneseného na sítech 

z nerezové oceli 
 

Rentgenovou difrakční analýzou byl v naneseném prekurzoru zjištěn podvojný 

vrstevnatý hydroxid, v kalcinovaných vzorcích byl identifikován směsný oxid se strukturou 

spinelu (obr.6). Prekurzor a směsný oxid získaný jeho kalcinací při 500˚C vykazovaly dobrou 

adhezi k nosiči (obr.7). Kationtové složení vybraných vzorků připravených za 

optimalizovaných podmínek je uvedeno v tabulce 4. Hmotnostní podíl vrstvy oxidu 

v katalyzátoru byl 4,9 % (v prekurzoru před žíháním 6,5 %).  

Obr.6  Difraktogramy nerezového síta před depozicí, po elektrochemické depozici prekurzoru 

a po kalcinaci produktu při 500˚C. H- podvojný vrstevnatý hydroxid typu hydrotalcitu, S – 

spinel, O- nosič (nerezová ocel) 
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Obr.7  Mikrosnímky (SEM) ocelového síta před depozicí (a), nosiče s elektrochemicky 

generovaným prekurzorem (b) a nosičového katalyzátoru připraveného kalcinací při 500˚C (c) 

Při podrobnějším zkoumání nanesených prekurzorů se ukázalo, že vzniklá vrstva není 

homogenní. Mikrosnímky a mikroanalýza (obr.7 a obr.8) ukázaly, že primárně vzniká vrstva 

prekurzoru se zvýšeným obsahem Co a Mn tvořená tenkými destičkovými krystaly 

charakteristickými pro podvojné vrstevnaté hydroxidy[32]. 

Tab.4  Vlastnosti katalyzátorů připravených elektrochemickou depozicí prekurzoru Co-Mn-

Al-HT na ocelové síto 

Číslo 

vzorku 
Co (hm %) Mn (hm %) Al( hm %) 

TPR-H2 

(mmol g-1) 

25-1000˚C 

TPR-H2 

(mmol g-1) 

25-500˚C 

Sbet(m
2 g-1) Tmax (˚C) 

DB 174 2,98 0,42 0,47 1,25 0,69 419 3,2 

DB 175 2,98 0,42 0,47 1,24 0,67 419 2,1 

DB 176 2,98 0,42 0,47 1,12 0,14 432 2,2 
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Obr.8  Mikrosnímek (SEM) povrchu prekurzoru Co-Mn-Al-HT vzniklého elektrochemickou 

reakcí na nerezovém sítě 

 

Obr.9 Mikrosnímek profilu ocelového nosiče s elektrochemicky nanesenou vrstvou 

prekurzoru a mapování distribuce kationtů (• Fe/Mn, • Co, • Al) 

Redukce katalyzátorů připravených elektrochemickou depozicí prekurzoru Co-Mn-Al-

HT na ocelové síto metodou TPR-H2 (obr. 10) ukazuje drobné rozdíly v redukovatelnosti 

katalyzátorů DB 174-176. Porovnání s TPR profilem zrněného katalyzátoru připraveného 

kalcinací. Co-Mn-Al hydrotalcitu (obr. 11) ukazuje, že v katalyzátorech připravených 

elektrochemickou depozicí je menší podíl obtížně redukovatelných aluminátů, které se 

nezúčastňují katalytického rozkladu N2O [32]. 
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Obr.10  Porovnání TPR-H2 profilů katalyzátorů připravených elektrochemickou depozicí 

prekurzoru Co-Mn-Al-HT na ocelové síto 

 

Obr.11  Porovnání TPR-H2 profilů katalyzátoru DB 174 připraveného elektrochemickou 

depozicí prekurzoru Co-Mn-Al hydrotalcitu na ocelové síto a zrněného katalyzátoru 

připraveného kalcinací Co-Mn-Al hydrotalcitu [32]. 
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5.1.2 Katalytický rozklad N2O naoxidu Co4MnAlOx naneseném na sítech 

z nerezové oceli 

 
Katalyzátor (DB 174,175 a 176) byl před katalytickým experimentem nastříhán na 

kousky o rozměrech cca 3×3 mm a testován pro katalytický rozklad N2O v inertu v reaktoru 

R1. Katalyzátor byl v reaktoru uložen mezi keramickými kroužky. Dosažené konverze N2O 

lze v rámci chyby považovat za stejné (obr. 12). Fotografie katalyzátoru po katalytických 

testech je uvedená v  Příloze 3.  

 

 

Obr.12 Teplotní závislost konverze N2O na katalyzátorech připravených elektrochemickou 

depozicí prekurzoru Co-Mn-Al-HT na ocelové síto. 

 

5.2 Oxid CoyOx nanesený na dutých tabletách Al2O3 

 

5.2.1 Fyzikálně-chemické vlastnosti oxidu CoyOx naneseného na dutých 

tabletách Al2O3 

 
Metodou AAS byla provedena chemická analýza kobaltu a cesia v připravených 

katalyzátorech (tab. 5). Je vidět, že u vzorků impregnovaných 2x je obsah Co vyšší než u 

vzorků impregnovaných 1x, nikoliv však dvojnásobný. Nejvyšší obsah kobaltu (21,3 hm%) 

byl ve vzorku označeném BA121018A. Na vybrané vzorky bylo impregnací naneseno cesium, jeho 

obsah se pohyboval v rozmezí 0,8 až 1,2 hm%. 

Další analýzy fyzikálně-chemických vlastností nebyly v době odevzdání diplomové 

práce ještě dokončeny. 
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Tab.5  Chemická analýza a sypná hustota oxidu CoyOx naneseného na dutých tabletách 

Al2O3. 

Název Nosič 
Počet 

impregnací 

Sypná 

hustota 

(g/ml) 

Co 

% hm. 

Cs 

% hm. 

Cs/Co 

*100 

Mol/mol 

Cs/Co 

BA121010A 39-02 1 0,6224 13,51 0,00 0,00 0,000 

BA121011A 39-02 1 0,6126 13,08 0,956 7,31 0,032 

BA121018A 39-02 2 0,6881 21,03 1,240 5,90 0,026 

BA121010B 40-31 1 0,6653 13,15 0,0 0,00 0,000 

BA121011B 40-31 1 0,5868 11,47 0,757 6,60 0,029 

BA121015C 40-31 1
a
 0,5875 14,26 0,00 0,00 0,000 

BA121018B 40-31 2 0,7104 19,20 1,139 5,93 0,026 

a - tavenina Co(NO3)2.6H2O 

 

5.2.2 Katalytický rozklad N2O na oxidu CoyOx naneseném na dutých 

tabletách Al2O3 

 

Připravené katalyzátory byly testovány pro katalytický rozklad N2O v reaktoru R2 při 

objemu lože 10 cm
3
 a celkovém průtoku plynu 500 ml/min. Navážka každého vzorku byla 

určena podle sypné hustoty. V tab.6 jsou uvedeny konverze N2O při různých reakčních 

teplotách. Na obrázku 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. 

 

Tab.6  Konverze N2O při rozkladu 1000 ppm N2O v N2, VHSV =  3000 m
3
 h

-1
 m

3
lože 

číslo 

vzorku: 
BA121010A BA121010B BA121011A BA121011B BA121018A BA121018B BA121015C 

navážka 

(g): 
6,2228 6,6244 6,177 5,95 6,8251 7,1238 5,873 

T,°C Konverze N2O, % 

450 17,2 19,5 13,5 22,8 60,1 48,8 29,1 

420 9,7 10,9 8,5 12,2 23 35,3 18 

390 5,2 5,3 4,2 5,5 13,5 22,40 9,6 

360 2,9 2,7 2,2 2,2 7,5 12,7 4,7 

330 1,7 1,6 1,4 0,7 3,2 6,1 2,2 

300 1,1 1 1 0,3 0,2 2,9 1,2 
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Obr.13  Závislost konverze N2O na teplotě 

Nejvyšší konverze N2O byla dosažena na katalyzátorech BA121018B a BA121018A, 

které byly syceny dvakrát, mezi sebou se katalyzátory liší jen chemickým složením nosiče. 

Katalyzátor BA121018A vykazuje nejvyšší konverze N2O při teplotě 450˚C, pak konverze 

s klesající teplotou značně spadla. U katalyzátoru BA121018B konverze s teplotou klesá 

mírně a má nejvyšší hodnoty při teplotách 420-300˚C.  Na třetím místě je katalyzátor 

BA12105C, který byl sycen jedenkrát taveninou Co(NO3)2.6H2O, byl použit nosič stejný jako 

u série B. Dosažené konverze N2O u ostatních katalyzátorů při teplotách 300-390˚C lze 

v rámci chyby považovat za stejné, při vyšších teplotách mají vyšší konverze N2O 

katalyzátory série B připravené na nosiči Cherox 40-31 (alumina žíhaná na 850 °C). 

 

5.3 Plné tablety oxidu Co4MnAlOx s obsahem 2% hm. K 
 

5.3.1 Fyzikálně-chemické vlastnosti oxidu Co4MnAlOx s obsahem 2% hm. K 
 

Tablety oxidu Co4MnAlOx s obsahem 2% hm. K  byly vyrobeny ve větším měřítku a 

označeny AST2-100. Jejich vlastnosti jsou shrnuty v tab.7. Z výsledků chemické analýzy je 

vidět, že molární poměr Co:Mn:Al se od požadované hodnoty 4:1:1 mírně liší, v katalyzátoru 

je méně Mna Al. Obsah draslíku je shodný s požadovaným obsahem 2 hm%. Tablety mají 

poměrně velký specifický povrch (93 m
2
/g) a z hlediska fázového složení se jedná o spinel 

s příměsí grafitu. 
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Tab.7  Charakterizace katalyzátoru AST2-100 

 AST2-100 

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

Sypná hmotnost (kg m
-3

) 1334 

Pevnost (kg) 33 

Skeletální (He) hustota (g cm
-3

) 4,39 

Hg hustota (g cm
-3

) 2,3 

Porozita tablety (-) 0,476 

Průměrný poloměr pórů (2V/A) (nm) 3,8 

Měrný povrch (m
2 

g
-1

) 93 

Fázové složení Spinel s příměsí grafitu 

Chemické složení, %hm. 

1  
Co 45,0 

Mn 9,8 

Al 5,16 

K 2,14 

Na 0,13 

 

5.3.2 Katalytický rozklad N2O na oxidu Co4MnAlOx s obsahem 2% hm. K 
 

Připravený katalyzátor byl testován v reaktoru R2 při objemu lože 10 cm
3
 a při 

různých celkových průtocích plynu 500, 700 a 900 ml/min. Navážka každého vzorku byla 

určena podle sypné hustoty. Výsledky měření jsou  uvedeny v tab.8 a graficky znázorněny na 

obr. 14. Pokud porovnáme dosažené konverze N2O na tomto katalyzátoru s konverzemi 

dosaženými na nosičovém katalyzátoru (tab.6) za stejných podmínek (průtok 500 ml/min), 

vidíme, že konverze na tabletách AST2-100 je vyšší při všech teplotách. Důvodem je vyšší 

obsah katalyticky aktivních složek (kobalt, mangan). 
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Tab.8  Hodnoty konverzí N2O při různých teplotách a průtocích. 

Průtok (ml·min
-1

)/Konverze 

(%) 
450˚C 420˚C 390˚C 360˚C 330˚C 300˚C 

500 87,9 84,2 79,0 72,6 64,3 54,1 

700 82,9 79,0 73,9 67,3 59,2 50,3 

900 78,9 74,1 68,1 61,35 54,6 45,7 

 

 

Obr.14  Závislost konverze N2O na teplotě při různých průtocích. 

Dále byl tento katalyzátor testován při teplotě 420˚C, celkovém průtoku 500 ml/min a 

při různých vstupních koncentracích N2O: 2000 ppm, 1500 ppm, 1000 ppm, 500 ppm. Na obr. 

15 je uvedena závislost konverze N2O na vstupní koncentraci N2O. 

 

Obr.15  Závislost konverze N2O na vstupní koncentraci N2O při teplotě 420˚C a celkovém 

průtoku 500 ml/min. 
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Z obrázku 15 je vidět, že konverze při různých vstupních koncentracích N2O lze 

v rámci chyby považovat za stejné. 

 

5.4 Porovnání katalytických vlastností sledovaných katalyzátorů 
 

Při měření katalytického rozkladu N2O byly srovnány katalyzátory bez ohledu na to, 

kolik katalyticky aktivních kovů Co a Mn obsahovaly. Abychom zjistili účinnost aktivních 

složek v katalyzátoru, jednotlivé katalyzátory byly porovnány pomocí specifické aktivity (R 

24). Výsledky výpočtu specifické aktivity při katalytickém rozkladu N2O v inertu jsou 

uvedeny v tab.9. 

 

Tab.9  Specifická aktivita katalyzátorů s obsahem aktivních složek Co, (Mn). 

Katalyzátory 
Označení 

vzorku 
Co+Mn (hm.%) 

Specifická aktivita/ 10
-8

 

(mol·s
-1

g
-1

) 

Směsný oxid Co4MnAlOx 

připravený depozicí na 

sítu z nerezové oceli 

DB 174 3,40 243 

DB 175 3,40 235 

DB 176 3,40 172 

Duté tablety 

(Cs)+CoOx/Al2O3 

BA121010A 13,51 7 

BA121011A 13,08 6 

BA121018A 21,03 14 

BA121010B 13,15 7 

BA121011B 11,47 11 

BA121015C 14,26 12 

BA121018B 19,20 12 

Provozně vyrobený 

Co4MnAlOx s 2 hm% K 
AST 2-100 70,38 4 

 

Z tab.9 plyne, že nejvyšší specifickou aktivitu vykazovaly katalyzátory Co-Mn-Al 

nanesené na nerezových sítech. Důvodem je zřejmě pravidelné uspořádání oxidů v tenké 

vrstvě na těchto nosičích [32]. Průmyslově vyrobený nenosičový katalyzátor Co-Mn-Al (AST 

2-100) vykázal nejnižší specifickou aktivitu. 



40 
 

6 MATEMATICKÝ MODEL KATALYTICKÉHOREAKTORU 

 

6.1 Výpočet kinetických parametrů katalytického rozkladu N2O 

 

6.1.1 Ověření použitelnosti kinetické rovnice 1. řádu pro rozklad N2O 

natabletách katalyzátoru AST2-100 

 

Na tabletách oxidu Co4MnAlOx s obsahem 2% hm. K (AST2-100) byl proveden 

kinetický experiment rozkladu N2O, reakce byla sledována při 3 průtocích (500, 700 a 900 

ml/min) a při 4 různých počátečních koncentracích N2O (500, 1000, 1500 a 2000 ppm) při 

průtoku 500 ml/min.Pro zpracování experimentálních kinetických dat byl použit 

model reaktoru s pístovým tokem a integrální metoda. Pomocí rovnice R21 jsou 

experimentální data vynesena graficky v linearizovaných souřadnicích na obr. 16. Rovnice 

R21je rovnicí přímky, která prochází počátkem souřadnicového systému a její směrnice je 

rovna hodnotě rychlostní konstanty k. 

 

 

Obr.16  Experimentální data katalytického rozkladu N2O vynesená v souřadnicích 

integrované kinetické rovnice 1. řádu plynu. 
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Jak je vidět z obr.16, závislost ln (1/(1-XA) není lineární, největší odchylku od linearity 

lze pozorovat při nejnižším průtoku (nejvyšší hodnotě V/v).  Je to možné vysvětlit brzdícím 

vlivem vnější difuze při malých průtocích. Při vyhodnocení kinetických konstant byla proto 

vynechána  data při průtoku 500 ml/min (obr.17). 

 

Obr.17 Experimentální data katalytického rozkladu N2O vynesená v souřadnicích 

integrované kinetické rovnice 1. řádu, celkový průtok plynu 700 a 900 ml/min 

Z obrázku 17 je vidět, že korelační koeficient je poměrně vysoký. Na obrázku 15 

vidíme, že konverze N2O významně nezávisí na vstupní koncentraci N2O. Z těchto důvodů 

můžeme říct, že reakci rozkladu oxidu dusného lze popsat kinetickou rovnicí prvního řádu. 

Tabulka 10 uvádí rychlostní konstanty vyhodnocené z grafu na obrázku 17. 

Tab.10 Rychlostní konstanty pro rozklad oxidu dusného na katalyzátoru AST 2-100. 

Teplota, ˚C 450˚C 420˚C 390˚C 360˚C 330˚C 300˚C 

k,min-1 319,4 268,6 219,6 174,5 135,2 99,86 
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Pomocí Arrheniovy rovnice R11 byla vyhodnocena aktivační energie a 

předexponenciální faktor pro rozklad oxidu dusného na katalyzátorech AST2-100 (obr.18): 

aktivační energie je 26683 J/mol a předexponenciální faktor je 27446 min
-1

. 

 

Obr.18Arrheniův graf závislosti rychlostní konstanty na teplotě pro rozklad oxidu dusného na 

katalyzátoru AST2-100. 

 

6.1.2 Výpočet kinetických parametrů pro nejaktivnější vzorky ze série dutých 

tablet (Cs)+CoyOx/Al2O3 a oxidu Co4MnAlOx na sítech z nerezové oceli 

 

Ze série dutých tablet (Cs)+CoyOx/Al2O3 byla  nejvyšší konverze N2O dosažena na 

katalyzátoru označeném BA121018B. Za předpokladu platnosti kinetické rovnice 1. řádu byly 

pomocí rovnice R21 určeny rychlostní konstanty a pomocí rovnice R11 nalezeny graficky 

aktivační energie a předexponenciální faktor pro rozklad oxidu dusného na katalyzátoru 

BA121018B. Všechny výpočty jsou uvedeny v tab.11, závislost rychlostní konstanty na 

teplotě podle linearizované Arrheniovy rovnice je na obr. 19. Aktivační energie je 72729 

J/mol a předexponenciální faktor je 108012 s
-1
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Tab.11Výpočet kinetických parametrů rozkladu N2O na katalyzátoru BA121018B 

T, °C Konverze N2O ln(1/(1-XA) k, s-1 ln(k) 1/T, K-1 

450 0,487 0,669 0,557 -0,584 0,00138 

420 0,353 0,435 0,362 -1,014 0,0014 

390 0,223 0,252 0,210 -1,556 0,00151 

360 0,126 0,135 0,112 -2,181 0,00158 

330 0,060 0,062 0,052 -2,954 0,00166 

300 0,029 0,029 0,024 -3,709 0,00174 

 

 

Obr.19Arrheniův graf závislosti rychlostní konstanty na teplotě pro rozklad oxidu dusného na 

katalyzátoru BA121018B. 

Ze série směsných oxidů Co4MnAlOx nanesených na sítech z nerezové oceli byl 

nejaktivnějším katalyzátorem rozkladu N2O vzorek DB-174. Stejným algoritmem byly 

provedeny výpočty kinetických konstant, které jsou uvedeny v tab.12 a na obr.20. Aktivační 

energie je 110614 J/mol a předexponenciální faktor je 89322 m·s
-1
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Tab.12  Výpočet kinetických parametrů rozkladu N2O na katalyzátoru DB174 

T, °C 
Konverze 

N2O 
ln(1/(1-XA)) k, m·s

-1
 

ln(k) 
1/T (K

-1
) 

450 0,224 0,253 1,320E-03 
-6,629 

0,0013831 

420 0,074 0,077 4,007E-04 
-7,822 

0,001443 

390 0,021 0,021 1,094E-04 
-9,120 

0,0015083 

360 0,004 0,004 2,261E-05 
-10,697 

0,0015798 

330 0,003 0,003 1,808E-05 
-10,920 

0,0016584 

300 0,002 0,002 1,043E-05 
-11,471 

0,0017452 

 

 

Obr.20Arrheniův graf závislosti rychlostní konstanty na teplotě pro rozklad oxidu dusného na 

katalyzátoru DB 174. 

 

6.2 Model katalytického reaktoru a jeho ověření pomocí dat naměřených v 

laboratorním reaktoru R2 
 

V této kapitole byl sestaven pseudohomogenní jednorozměrný model laboratorního 

reaktoru R2 s vrstvou tablet katalyzátoru AST2-100. Katalytický reaktor byl modelován jako 

reaktor s pevným ložem katalyzátoru s ideálním pístovým tokem a byl považován za 

izotermní. Do modelu byly použity kinetické parametry katalyzátoru AST2-100 určené 

v kapitole 6.1.1 (Ea = 26683 J/mol, ko = 27446 min
-1

). 

y = -13311x + 11,407 

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

0,0013 0,00135 0,0014 0,00145 0,0015 0,00155 0,0016 0,00165 0,0017 0,00175 0,0018

Ln
 (

k)
 

1/T (1/K) 



45 
 

Matematický model reaktoru sestává z následujících rovnic:  

Látková bilanceN2O vreaktoru s pístovým tokem R9 

Kinetická rovnice za předpokladu kinetiky 1. řádu R17. 

Koncentrace N2O vyjádřená pomocí konverze XA při zanedbání změny objemového 

průtoku reakční směsi reaktorem R20. 

Tlaková ztráta při průtoku plynu katalytickým ložem R12-15. 

Pro řešení matematického modelu byl použit software pro řešení obyčejných 

diferenciálních rovnic Polymath Professional 6.1. Výpis programu je uveden v Přiloze 4. 

Vstupní parametry modelu laboratorního reaktoru R2 jsou v tab.13. 

Tab.13  Vstupní parametry modelu laboratorního reaktoru R2 s ložem katalyzátoru AST2-

100. 

Tlak na vstupu do 

reaktoru, Pa 
130000 

Průměr částice 

katalyzátoru, cm 
0,5 

Teplota na vstupu do 

reaktoru, K 

723, 693, 663, 633, 

603, 573 

Porozita katalyzátorového 

lože 
0,42 

Objemový průtok 

plynu při 20°C, 

ml/min 

500, 700, 900 
Dynamická viskozita 

plynu, Pa·s
-1

 
29,5·10

-6
 

Výška lože 

katalyzátoru, cm 
0,5 

Průměr lože katalyzátoru, 

cm 
5 

Kinetické parametry 
EA=26683 J/mol 

k0=27446 min
-1

 

Hmotnost katalyzátoru,g 

2  

12 

 

Obrázek 21 ukazuje porovnání konverzí N2O vypočtených pomocí matematického 

modelu reaktoru R2 s experimentálně zjištěnými konverzemi v tomto reaktoru. Z obrázku 

vyplývá dobrá shoda mezi vypočtenými a naměřenými konverzemi při průtocích 700 a 900 

ml/min. Při průtoku 500 ml/min jsou vypočtené konverze N2O vyšší než konverze naměřené, 

z důvodu brzdícího vlivu vnější difúze.  
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Obr.21 Porovnání konverzí N2O vypočtených pomocí matematického modelu reaktoru R2 

(křivky) s experimentálně zjištěnými konverzemi (body). 

 

Daný matematický model můžeme použít pro simulaci poloprovozního reaktoru. 

 

6.3 Simulační výpočet poloprovozního reaktoru 

 

V této kapitole byla laboratorní data katalytického rozkladu N2O na nejaktivnějších 

katalyzátorech BA121018B (oxid CoyOx modifikovaný cesiem a nanesený na dutých 

tabletách Al2O3) a DB-174 (směsný oxid Co4MnAlOx nanesený na sítu z nerezové oceli) a 

AST2-100 (tablety směsného oxidu Co4MnAlOx) použita pro simulaci poloprovozní 

katalytické jednotky pro snížení emisí N2O, která je napojena na odpadní plyn z výrobny 

kyseliny dusičné v BorsodChem – Moravské chemické závody Ostrava (BC-MCHZ). 

Fotografie reaktoru je v Příloze 5. Reaktor byl vypočítán pro podmínky katalytického 

rozkladu N2O v inertu. 

 

6.3.1 Simulační výpočet poloprovozního reaktoru s katalyzátorem BA121018B 

 

Matematický model poloprovozního reaktoru s dutými tabletami katalyzátoru 

BA121018B sestává ze stejných rovnic jako model laboratorního reaktoru R2. Vzhledem 

k nízké koncentraci N2O, a tedy malému množství uvolněného tepla, byl při výpočtu 

předpokládán izotermní chod reaktoru.  

Vstupní parametry modelu poloprovozního reaktoru jsou uvedeny v tab.14. 
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Tab.14  Vstupní parametry modelu poloprovozního reaktoru v BC-MCHZ, katalyzátor 

BA121018B. 

Tlak na vstupu do 

reaktoru, Pa 
600000 

Ekvivaletní průměr 

částice katalyzátoru, 

cm 

0,5 

Teplota na vstupu do 

reaktoru, K 

723, 693, 663, 633, 

603, 573 

Porozita 

katalyzátorého lože 
0,517 

Hmotnostní průtok 

plynu, kg/h 
600 

Dynamická viskozita 

plynu, Pa·s
-1

 
29,5·10

-6
 

Výška lože 

katalyzátoru, m 
0,625 

Průměr lože 

katalyzátoru, m 
0,30 

Hustota 

katalyzátoru, kg/m
3
 

1,47 Kinetické parametry 
Ea = 72729 J/mol 

ko = 108012 s-1 

3  

 

Výpis programu v softwaruPolymath je uveden v Přiloze 6, vypočtená teplotní závislost 

konverze N2O je znázorněna na obr.22. 

 

Obr.22  Závislost konverze N2O na teplotě vypočtená pomocí modelu poloprovozního 

reaktoru, katalyzátor BA121018B. 

 

6.3.2 Simulační výpočet poloprovozního reaktoru s katalyzátorem DB174 

 

Reaktor byl modelován jako reaktor s katalyzátorem naneseným na síta, která jsou 

naskládána jedno na druhé a mají mezi sebou mezeru 1 mm. Vstupní parametry jsou uvedeny 

v tab.15. 
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Matematický model sestává z následujících rovnic: 

Látková bilance N2O vreaktoru s pístovým tokem R(10). 

Kinetická rovnice za předpokladu kinetiky 1. řádu R(17). 

Koncentrace N2O vyjádřená pomocí konverze XA při zanedbání změny objemového 

průtoku reakční směsi reaktorem R(20). 

Tlaková ztráta při průtoku plynu katalyzátorem naneseným na síta R(16) 

 

Tab.15  Vstupní parametry modelu poloprovozního reaktoru v BC-MCHZ, katalyzátor 

DB174. 

Tlak na vstupu do 

reaktoru, Pa 

600000 
Plocha děr v 1 sítu, 

m
2
 

0,050868 

Teplota na vstupu do 

reaktoru, K 

723, 693, 663, 633, 

603, 573 
Počet sít v reaktoru 312 

Hmotnostní průtok 

plynu, kg/h 
600 Průměr síta, m 0,30 

Výška reaktoru, m 0,625 
Celková plocha sít, 

m
2
 

88,1712 

Dynamická viskozita 

plynu, Pa·s
-1

 
29,5·10

-6
 Kinetické parametry 

Ea = 110614 J/mol 

ko =89321 m·s-1 

4  

 

Výpis programu v softwaruPolymath je uveden v Příloze 7, vypočtená teplotní závislost 

konverze N2O je znázorněna na obr. 23. 
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Obr.23  Závislost konverze N2O na teplotě vypočtená pomocí modelu poloprovozního 

reaktoru, katalyzátor DB 174 

 

6.3.3 Simulační výpočet poloprovozního reaktoru s katalyzátorem AST2-100 

 

Pro modelování poloprovozního reaktoru s ložem z plných tablet AST2-100 byl použit 

stejný matematický model jako pro laboratorní reaktor R2. Vstupní parametry 

poloprovozního reaktoru zůstaly stejné. 

 

Obr.24  Porovnání teplotní závislosti konverze N2O v namodelovaných reaktorech. 

Výpis programu v softwaruPolymath je uveden v Příloze 8, vypočtená teplotní 

závislost konverze N2O je znázorněna na obr. 24 a porovnána s konverzemi N2O vypočtenými 
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pro studované katalyzátory DB174 a BA121018B. Z tohoto obrázku je vidět, že nejvyšší 

konverze byly dosaženy v přítomnosti katalyzátoru AST2-100 a s teplotou se konverze 

výrazně neměnila. Druhým nejaktivnějším byl vzorek BAB121018B připravený nanesením 

aktivní složky na duté tablety, který má při vysokých teplotách téměř 100% konverzi, ale 

s klesající teplotou konverze významně klesá. Nejnižší konverze N2O byly dosaženy na 

katalyzátoru naneseném na síta (DB174). 

Na obr.25 je znázorněna tlaková ztráta v modelu poloprovozního reaktoru,  

v závislosti na teplotě reakce. Jak je vidět z tohoto obrázku, nejvyšší tlakovou ztrátu mají plné 

tablety a nejnižší katalyzátor nanesený na nerezová síta. 

 

 

Obr.25  Závislost tlakové ztráty na teplotě. 
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7 ZÁVĚR 
 

Předmětem této práce bylo na základě provedených laboratorních experimentů 

katalytického rozkladu N2O zjistit účinnost tvarovaných katalyzátorů obsahujících jako 

aktivní složky kobalt a mangan a vyhodnotit možnost jejich použití v průmyslovém měřítku. 

Byly studovány následující tvarované katalyzátory dodané spolupracujícími pracovišti: 

 směsný oxid Co4MnAlOx nanesený na nerezovém sítu, 

 oxid CoxOy s obsahem cesiového promotoru nanesený na dutých tabletách Al2O3, 

 směsný oxid Co4MnAlOx s obsahem draslíkového promotoru, ve tvaru tablet. 

K charakterizaci fyzikálně-chemických vlastností katalyzátorů byly použity 

následující metody: RTG, SEM-EDAX, BET, TPR-H2 a chemická analýza. 

Rentgenovou difrakční analýzou u vzorků směsného oxidu Co4MnAlOx na sítech byl 

v naneseném prekurzoru zjištěn podvojný vrstevnatý hydroxid, v kalcinovaných vzorcích byl 

identifikován směsný oxid se strukturou spinelu. Hmotnostní podíl vrstvy oxidu 

v katalyzátoru byl 4,9 % ( v prekurzoru před žíháním 6,5 %). Struktura spinelu byla rovněž 

identifikována ve směsném oxid Co4MnAlOx s obsahem draslíkového promotoru, ve tvaru 

tablet.  

Pro posouzení katalytických účinků katalyzátorů byly provedeny experimenty 

katalytického rozkladu N2O (0,1 mol%) v inertním plynu. Měřilo se při reakčních teplotách 

450 °C, 420 °C, 390 °C, 360 °C, 330 °C, 300 °C a celkovém průtoku plynu 500 ml/min. 

Vzhledem k různým podmínkám měření a různému obsahu aktivních složek v katalyzátorech 

byla účinnost katalyzátorů porovnána pomocí specifické aktivity (počet molů N2O 

zreagovaného za časovou jednotku na jednotkovém množství aktivních složek). Nejvyšší 

specifickou aktivitu měly směsné oxidy Co4MnAlOx nanesené na nerezovém sítu, pak oxid 

CoxOy s obsahem cesiového promotoru nanesený na dutých tabletách Al2O3 a nejnižší aktivita 

byla dosažena na tabletách směsného oxidu Co4MnAlOx s obsahem draslíkového promotoru. 

Z těchto důvodů vznikla otázka, jestli mohou být použity dané katalyzátory s vysokou 

specifickou aktivitou v průmyslu a jakou budou mít účinnost. 

Pro směsný oxid Co4MnAlOx s obsahem draslíkového promotoru, ve tvaru tablet byl 

proveden kinetický experiment katalytického rozkladu N2O při různých průtocích (500 - 900 



52 
 

ml/min) a různých vstupních koncentracích N2O (500-2000 ppm). Získaná data byla 

zpracována lineární regresí integrální metodou a bylo ověřeno, že rychlost rozkladu N2O lze 

popsat kinetickou rovnicí 1. řádu. Kinetická rovnice 1. řádu byla po té použita pro určení 

kinetických parametrů nejaktivnějších vzorků z každé série katalyzátorů. 

Byl sestaven matematický model laboratorního katalytického reaktoru se sypaným 

ložem katalyzátoru Co4MnAlOx s obsahem draslíkového promotoru, ve tvaru tablet. 

Porovnání konverzí N2O vypočtených pomocí modelu s experimentálními daty ukázalo 

uspokojivou shodu a model byl použit pro simulaci poloprovozního reaktoru pro katalytický 

rozklad N2O umístěného ve výrobně kyseliny dusičné v BC-MCHZ Ostrava. 

Výsledky simulace ukázaly následující pořadí dosažených konverzí N2O:tablety 

směsného oxidu Co4MnAlOx s obsahem draslíkového promotoru ˃ oxid CoxOy s obsahem 

cesiového promotoru nanesený na dutých tabletách Al2O3˃ směsný oxid Co4MnAlOx 

nanesený na nerezovém sítu. 

Bez ohledu na dosaženou vysokou specifickou aktivitu, katalyzátory nanesené na 

sítech a na dutých tabletách vykazovaly nižší konverze N2O v modelu poloprovozního 

reaktoru oproti tabletám směsného oxidu Co4MnAlOy. 
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t doba zdržení (kg.s.m
-3

) 

m navážka katalyzátoru (kg) 

   stechiometrický koeficient složky A (N2O) 

  rychlost reakce vztažená na jednotkový objem lože katalyzátoru (mol·m
-3

·s
-1

) 

  objem lože katalyzátoru (m
3
) 

  ̇ tok látkového množství složky A (mol·s
-1

) 

V objemový průtok (m
3
·s

-1
) 

CA koncentrace složky A (N2O) (mol·m
-3

) 

k rychlostní konstanta reakce, kinetika 1. řádu (s
-1

) 

k* rychlostní konstanta reakce, kinetika 1. řádu (m s
-1

) 

k0 předexponenciální faktor  

   aktivační energie (J/mol) 

T reakční teplota (K) 

R univerzální plynová konstanta (J·K
-1

·mol
-1

) 

ρ hustota plynu (kg·m
-3

) 

S průřez reaktoru (m
2
) 

   součinitel odporu  

C koeficient C = f(Re;t/D) 

t tloušťka síta (m) 
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D průměr díry v sítě (m)  

Ap plocha síta (m
2
) 

Af plocha děr v sítě (m
2
) 

 ̇ hmotnostní tok (kg/s) 

z délková souřadnice (m) 

G hmotnostní průtok vztažený na celkový průřez reaktoru (kg·s
-1

m
-2

) 

gc sféricita částic  

Dp průměr zrna (m) 

φ mezerovitost lože 

μ dynamická viskozita plynu (Pa·s) 
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Příloha 2 

Fotografie reaktoru R1 a R2 
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Příloha 3 

Fotografie katalyzátoru po katalytických testech 
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Příloha 4  

 

Matematický model laboratorního reaktoru R2 pro katalyzátor AST 2-100 
 

Differentialequations 

1  d(x)/d(z) = (k*(1-x)*p*S)/(v*p0)  

2  d(p)/d(z) = -2*Cd*G/Dp 

Explicit equations 

1  R = 831e-2  

2  p0 = 130000  

 
tlak na vstupu do reaktoru (Pa) 

3  m = 29e-6  

 
din.viskozita (Pa*s) 

4  f = 42e-2  

 
mezerlivost 

5  Dp = 5e-1  

 
prumercastickatalyzatoru (cm) 

6  gs = 874e-3  

 
sfericita 

7  T = 573  

 
reakcni teplota (K) 

8  P0 = p0*28e-3/(R*293*1000000)  

 
hustota pri 20C (kg/cm

3
) 

9  Ea = 26683  

 
aktivacni energie (J/mol) 

10  k0 = 27446  

 
predexponicialny faktor (min

-1
) 

11  k = k0*EXP(-Ea/(R*T))  

12  S = 19625e-3  

 
plocha prurezu reaktoru (cm

2
) 

13  V0 = 900  

 
prutokpri 293K (ml/min) 

14  P = p0*28e-3/(R*T*1000000)  

 
hustota plynu pri T( kg/cm

3
) 

15  v = V0*P0/P  

 
prutokpri T( cm

3
/min) 

16  G = P*v/S  

17  Re = f*gs*Dp*P*v/(S*m)  

18  Cd = ((1-f)/(f^3))*(175e-2+150*(1-f)/Re)  

 
soucinitel odporu 
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Příloha 5 

Fotografie poloprovozní katalytické jednotky pro snížení emisí N2O, která je napojena na 

odpadní plyn z výrobny kyseliny dusičné v BorsodChem – Moravských chemických 

závodech Ostrava (BC-MCHZ) 
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Příloha 6  

Matematický model poloprovozního reaktoru pro katalyzátor BA121018B 

 
Differentialequations 

1  d(x)/d(z) = (k*(1-x)*S*p)/(v*p0)  

2  d(p)/d(z) = -2*Cd*G/Dp 

Explicit equations 

1  R = 831e-2  

 
plynova konstanta 

2  p0 = 600000  

 
Tlakplynu  pro z=0 (Pa) 

3  m = 29e-6  

 
dynamickaviskozita(Pas) 

4  f = 517e-3  

 
mezerovitost loze katalyzatoru 

5  Dp = 5e-3  

 
prumercastickatalyzatoru /m) 

6  gs = 39e-2  

 
konverzni faktor 

7  T = 723  

 
reakcni teplota (K) 

8  P0 = p0*28e-3/(R*293)  

 
Hustota plynu  pri 20°C( kg/m3) 

9  Ea = 72729  

 
aktivacni energie (J/mol) 

10  k0 = 108012  

 
predexpon.faktor (s

-1
) 

11  k = k0*EXP(-Ea/(R*T))  

 
rzchlostni konstanta (s

-1
) 

12  S = 2826e-4  

 
plocha prurezureaktora (m

2
) 

13  M = 166e-3  

 
hmotnostniprutok (kg/s) 

14  v = M/P0  

 
prutok (m

3
/s) 

15  P = p0*28e-3/(R*T)  

 
Hustota plynu pri T (kg/m

3) 

16  G = P0*v/S  

17  Re = f*gs*Dp*P*v/(S*m)  

18  Cd = ((1-f)/(f^3))*(175e-2+150*(1-f)/Re)  

 
soucinitel odporu 
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Příloha 7 

Matematický model poloprovozního reaktoru pro katalyzátor nanesený na síta DB-174 
 

Differentialequations 

1  d(x)/d(So) = (k*(1-x)*p)/(p0*v)  

Explicit equations 

1  R = 831e-2  

 
plynova konstanta 

2  p0 = 600000  

 
tlak pro z=0  (Pa) 

3  T = 723  

 
reakcni teplota (K) 

4  P0 = p0*28e-3/(R*293)  

 
hustota plynu  pri20C °(kg/m3) 

5  Ea = 113232  

 
aktivacni energie (J/mol) 

6  k0 = 121783  

 
predexpon.faktor(m/s) 

7  k = k0*EXP(-Ea/(R*T))  

 
rychlostni konstanta m/s 

8  Ap = 2826e-4  

 
plocha prurezureaktoru(m2) 

9  M = 166e-3  

 
hmotnostniprutok plynu (kg/s) 

10  P = p0*28e-3/(R*T)  

 
hustota plynu pri T (kg/m3) 

11  n = So/Ap 

 
pocetsit 

12  v = M/P  

 
objemovyprutok plynu (m3/s) 

13  C = 98e-2  

 
koeficient C=f(Re;D/t) 

14  s = 18e-2  

 
plocha der v 1 m2 síta, (m2/m2) 

15  Af = s*Ap 

 
plocha der v jednom site (m2) 

16  dp = M*M*(1-((Af/Ap)^2))/(C*C*Af*Af*2*P)  

 
tlakovaztrata (Pa) 

17  
p = p0-dp*n  
tlak (Pa) 

18  z = n*2e-3  

 
vyskareaktoru(m) 
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Příloha 8  

Matematický model poloprovozního reaktoru pro katalyzátorAST 2-100 
 

Differentialequations 

1  d(x)/d(z) = (k*(1-x)*S*p)/(v*p0)  

2  d(p)/d(z) = -2*Cd*G/Dp 

Explicit equations 

1  R = 831e-2  

 
plynova konstanta 

2  p0 = 600000  

 
Tlakplynu  pro z=0 (Pa) 

3  m = 29e-6  

 
dynamickaviskozita(Pas) 

4  f = 42e-2 

 
mezerovitost loze katalyzatoru 

5  Dp = 5e-3  

 
prumercastickatalyzatoru /m) 

6  gs = 849e-3 

 
konverzni faktor 

7  T = 723  

 
reakcni teplota (K) 

8  P0 = p0*28e-3/(R*293)  

 
Hustota plynu  pri 20°C( kg/m3) 

9  Ea = 26683 

 
aktivacni energie (J/mol) 

10  k0 = 457 

 
predexpon.faktor (s

-1
) 

11  k = k0*EXP(-Ea/(R*T))  

 
rzchlostni konstanta (s

-1
) 

12  S = 2826e-4  

 
plocha prurezureaktora (m

2
) 

13  M = 166e-3  

 
hmotnostniprutok (kg/s) 

14  v = M/P0  

 
prutok (m

3
/s) 

15  P = p0*28e-3/(R*T)  

 
Hustota plynu pri T (kg/m

3) 

16  G = P0*v/S  

17  Re = f*gs*Dp*P*v/(S*m)  

18  Cd = ((1-f)/(f^3))*(175e-2+150*(1-f)/Re)  

 
soucinitel odporu 

 


