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Streszczenie
W artykule zostaáa przedstawiona charakterystyka ¿zykochemiczna oraz wyniki badaĔ katalitycznych dla reakcji niskotemperaturowego
utleniania CO na wybranych katalizatorach záotych naniesionych na Ȗ-Al2O3, Co3O4 oraz Al2O3-Co3O4 (1:1 mol tlenku). PodáoĪa katalityczne zostaáy otrzymane za pomocą rozkáadu termicznego aerozolu wodnego roztworu azotanów glinu i/lub kobaltu. Metoda termicznego
rozkáadu aerozolu soli pozwoliáa na jednoetapową syntezĊ proszków o kulistych ziarnach i duĪej homogenicznoĞci skáadu. Na otrzymane
podáoĪa zostaáo naniesione záoto za pomocą metody osadzania ze strącaniem w iloĞci 2% wag. Otrzymane noĞniki oraz katalizatory záote
zostaáy nastĊpnie scharakteryzowane za pomocą technik XRD, BET, SEM i analizy ziarnowej. Uzyskane materiaáy badano równieĪ pod
kątem aktywnoĞci katalitycznej w reakcji niskotemperaturowego utleniania CO. NajwyĪszą aktywnoĞü katalityczną wykazaá ukáad záoto/
tlenek kobaltu, który w temperaturze 148 °C osiągnąá stopieĔ konwersji równy 90%.
Sáowa kluczowe: termiczny rozkáad aerozolu soli, katalizatory záote, Ȗ-Al2O3, Co3O4

LOW TEMPERATURE OXIDATION OF CO ON Au-Al2O3-CO3O4 CATALYSTS
In this paper, some physicochemical properties and results of catalytic measurements for low temperature CO oxidation of selected
gold catalysts deposited on Ȗ-Al2O3, Co3O4 and Al2O3-Co3O4 (1:1 molar ratio) were described. The catalytic supports were prepared with
a spray pyrolysis method by using aqueous solutions of aluminium and cobalt nitrates. The spray pyrolysis method guarantees the onestage synthesis of powders with spherical-shape of particles and high homogeneity of chemical composition. The gold particles were
deposited on the supports in an amount of 2 wt%. The prepared samples were characterized by XRD, N2 adsorption, SEM, LALLS for
particle size analysis, and with respect to catalytic activity in the reaction of low temperature CO oxidation. The highest activity showed
Au/Co3O4 which had 90% CO conversion at 148 °C.
Keywords: Spray pyrolysis, Gold catalysts, Ȗ-Al2O3, Co3O4

1.WstĊp
Zainteresowanie badaniami katalizatorów záotych osadzonych na podáoĪach tlenkowych jest spowodowane odkryciem
wysokiej aktywnoĞci nanocząstek záota w reakcji niskotemperaturowego utleniania CO [1]. Niskotemperaturowa reakcja utleniania CO jest obecnie standardową reakcją testową
wykorzystywaną powszechnie do badania modelowych ukáadów katalitycznych, zawierających záoto, oraz katalizatorów
komercyjnych [2]. Ukáady wykazujące wysoką aktywnoĞü
katalityczną w tej reakcji znalazáy szereg róĪnorodnych zastosowaĔ w przemyĞle, a wzrastająca iloĞü prac badawczych
sugeruje kolejne moĪliwoĞci aplikacyjne ukáadów zawierających nanometryczne záoto. Z dotychczasowych badaĔ wynika, Īe najbardziej aktywne katalitycznie są cząstki záota
o rozmiarach kilku nanometrów [3]. W zaleĪnoĞci od stosowanego podáoĪa proponowane są róĪne mechanizmy opisujące aktywnoĞü katalityczną danego ukáadu. Obecnie prowadzi siĊ prace nad katalizatorami záotymi, które mogą sáuĪyü
jako ukáady oczyszczające gaz w laserach CO2, czujniki CO,
ukáady do oczyszczania powietrza wewnĊtrznego (poprzez
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utlenianie CO, rozkáad ozonu czy dioksyn), do syntezy H2O2
bezpoĞrednio w miejscu jego uĪywania, jako elementy masek dla górnictwa, konwertery samochodowe czy urządzenia
kontrolujące poziom zanieczyszczenia Ğrodowiska [4].
Jeden z tlenków glinu, Ȗ-Al2O3, ze wzglĊdu na szczególne
wáaĞciwoĞci chemiczne, mechaniczne oraz termiczne, naleĪy do najwaĪniejszych tlenków stosowanych jako podáoĪe
dla róĪnego rodzaju katalizatorów [5].
Mieszany tlenek kobaltu Co3O4 zaliczany jest do najlepszych tlenków wykorzystywanych przy niskotemperaturowej reakcji utleniania CO [6-8] czy caákowitego utleniania
wĊglowodorów [9]. Ponadto ze wzglĊdu na swoją unikalną
strukturĊ i wáaĞciwoĞci elektrochemiczne oraz niską cenĊ
stanowi alternatywny zamiennik metali szlachetnych w wielu
procesach katalitycznych [10].
Tlenek kobaltu byá syntezowany wieloma metodami w tym
za pomocą termicznego rozkáadu aerozolu soli, przygotowanego z roztworu 0,3M Co(NO3)2·6H2O. Cząstki Co3O4
charakteryzowaáy siĊ kulistym pokrojem, duĪą homogenicznoĞcią skáadu, brakiem aglomeratów i wielkoĞcią pomiĊdzy
200 nm a 400 nm [11]. Dla czystego Co3O4, poddanego wcze-
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Ğniejszej ekspozycji na dziaáanie tlenu, temperatura, w której
stopieĔ konwersji CO osiągnąá 50% (T50) wynosiáa juĪ -54 °C
[12], zaĞ w przypadku tego samego tlenku naniesionego na
podáoĪe z tlenku glinu T50 = -63 °C [13]. Shen przedstawiá
wyniki dla reakcji utleniania CO na nanoprĊtach wykonanych
z Co3O4, gdzie początek reakcji katalitycznej rozpoczynaá siĊ
równieĪ w niskich temperaturach, tj. w -77 °C [14].
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badaĔ
katalitycznych dla reakcji niskotemperaturowego utleniania
CO na wybranych katalizatorach záotych naniesionych na
Ȗ-Al2O3, Co3O4 oraz Al2O3-Co3O4 (1:1 mol tlenku). Celem
pracy byáo okreĞlenie wpáywu podáoĪa tlenkowego: Ȗ-Al2O3
lub Co3O4, na aktywnoĞü katalizatorów zawierających
nanocząstki záota w reakcji niskotemperaturowego utleniania CO.

2. Opis eksperymentu
2.1. Materiaá
PodáoĪa katalizatorów, na których osadzano cząstki záota,
otrzymano metodą rozkáadu termicznego aerozoli roztworów
soli nieorganicznych - Al(NO3)3·9H2O lub Co(NO3)2·6,5H2O
(Avantor Performance Materials Poland S.A., cz.d.a.) StĊĪenie odpowiednich roztworów soli wynosiáo 0,16M. SyntezĊ
zaplanowanych podáoĪy tlenkowych poprzedzono badaniem
reakcji rozkáadu azotanów metali i ich mieszanin w celu okreĞlenia optymalnej temperatury rozkáadu aerozoli. Na bazie
tych wyników przyjĊto, Īe rozkáad aerozoli bĊdzie prowadzony w temperaturze 750 °C. Temperatura ta jest znacznie wyĪsza niĪ temperatura koĔca rozkáadu soli, jednak ze
wzglĊdu na bardzo krótki czas (kilka sekund) przebywania
aerozolu w stre¿e wysokiej temperatury reaktora, konieczne
byáo zastosowanie odpowiednio wysokiej temperatury, aby
uzyskaü caákowity rozkáad azotanów. Taka praktyka wynikaáa z wielu wczeĞniejszych doĞwiadczeĔ w wykorzystywaniu
ukáadu do rozkáadu aerozoli.
Cząstki záota zostaáy naniesione na podáoĪe metodą osadzania ze strącaniem, która uáatwia wprowadzenie prekursora fazy aktywnej oraz daje moĪliwoĞü otrzymania nanometrycznych cząstek metalu. Metoda ta polega na otrzymaniu,
przy dobranej wartoĞci pH, wodorotlenku metalu (lub innego
áatwo rozkáadającego siĊ związku) na powierzchni noĞnika.
W dalszym etapie wodorotlenek metalu poddawany jest obróbce cieplnej, prowadzącej do jego rozkáadu i powstania
fazy metalicznej. Po naniesieniu prekursora metalu odparowano nadmiar rozpuszczalnika (woda), a ukáad wygrzano
w temperaturze 300 °C przez 3 godziny w powietrzu. Wykorzystywanym prekursorem záota byá kwas chlorozáotowy,
HAuCl4 - Chempur, cz.d.a., o stĊĪeniu 0,088M. W Tabeli 1.
przedstawiono skáad materiaáów oraz przyporządkowane im
oznaczenia.

2.2. Metodyka badaĔ
Badania rozkáadu termicznego przeprowadzono w urządzeniu SDT 2960 TA Instruments, które umoĪliwiaáo rejestracjĊ ubytku masy próbki w funkcji temperatury oraz
efektów cieplnych zachodzących przemian (róĪnicowa analiza termiczna). Badania metodą dyfrakcji promieniowania

rentgenowskiego zostaáy wykonane przy uĪyciu dyfraktometru X’PERT Pro ¿rmy Panalytical (promieniowanie CuKĮ).
ĝrednia wielkoĞü krystalitu záota zostaá obliczona za pomocą równania Scherrera. Obserwacje morfologii noĞników
oraz katalizatorów wykonano przy uĪyciu skaningowego
mikroskopu elektronowego JEOL JSM 5400 wyposaĪonego w spektrometr EDS. Badania rozkáadu wielkoĞci ziaren w podáoĪach i katalizatorach wykonano na urządzeniu
Malvern Mastersizer 2000. Pomiary powierzchni wáaĞciwej
próbek zostaáy wykonane przy wykorzystaniu aparatu ASAP
2010 ¿rmy Micromeritics Instrument Corporation.

2.3. Badania katalityczne
Badania reakcji utleniania CO wykonano w ukáadzie pomiarowym, którego najwaĪniejszą czĊĞü stanowiá reaktor
kwarcowy przepáywowy z nieruchomym záoĪem katalitycznym oraz kwadrupolowy spektrometr masowy (Thermostar
QSD 300 ¿rmy Balzers). Zarejestrowane prądy jonowe,
M/z = 44, posáuĪyáy do obliczenia stopnia konwersji CO do
CO2. StopieĔ konwersji CO do CO2 obliczano jako:

konwersja CO

Ii  I0
100% ,
I 100

(1)

gdzie Ii oznacza prąd jonowy dla M/z = 44, zmierzony dla danej próbki w zaáoĪonej mieszaninie reakcyjnej w temperaturze Ti, I0 to prąd jonowy dla M/z = 44, zmierzony dla tej samej
próbki w tej samej mieszaninie reakcyjnej w temperaturze
25°C, I100 to wartoĞü prądu jonowego dla 100% konwersji
CO dla tej samej mieszaniny reakcyjnej.
Przed przystąpieniem do badaĔ katalitycznych próbki
poddawane byáy standaryzacji poprzez podgrzanie ich do
300 °C w staáym przepáywie powietrza i przetrzymanie w tej
temperaturze przez 30 min. Badania katalityczne prze–
prowadzono w przepáywie gazu wynoszącym 100 cm3/h
w zakresie temperatury od 25 °C do 300 °C, stosując nawaĪkĊ 0,3 g. Mieszanina reakcyjna zawieraáa 1% obj. CO, 18,8%
obj. O2 oraz 80,2 % obj. N2. W celu peániejszej charakterystyki aktywnoĞci katalitycznej badanych próbek wyznaczono
temperatury, w których konwersja CO do CO2 wynosi
50% – T50, i 90% – T90.

Tabela 1. WielkoĞci krystalitów záota, DAu, oraz powierzchnia wáaĞciwa, S, badanych katalizatorów.
Table 1. Gold crystallite size, DAu, and speci¿c surface area, S, of
catalysts.

Próbka (Symbol)

DAu [nm]

S [m2/g]

Al2O3 (Al)

-

10,2 ± 0,4

Au/Al2O3 (Au/Al)

44

398 ± 0,3

Co3O4 (Co)

-

25,9 ± 0,1

Au/Co3O4 (Au/Co)

35

90,7 ± 0,3

Al2O3-Co3O4 (1:1) (AlCo)

-

56,4 ± 0,3

Au/Al2O3-Co3O4 (1:1) (Au/AlCo)

24

88,7 ± 0,2
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3. Wyniki badaĔ

3.2. Pomiar powierzchni wáaĞciwej oraz analiza
ziarnowa

3.1. Badania rentgenogra¿czne
Analiza fazowa wykazaáa, Īe wszystkie otrzymane proszki,
obok faz krystalicznych, mogą zawieraü pewną iloĞü fazy
amor¿cznej. ReÀeksy zarejestrowane w przypadku proszku
czystego tlenku glinu odpowiadają fazie Ȗ-Al2O3 (karta ICDD
00-010-0425), która jest zaliczana do najlepszych materiaáów stosowanych na podáoĪa katalityczne (Rys. 1). Analiza
XRD próbki Al z naniesionym záotem wykazaáa reÀeksy
pochodzące od krystalitów záota, których wielkoĞü zostaáa
obliczona na podstawie równania Scherrera i zawarta jest
w Tabeli 1. Nie zaobserwowano dla tej próbki reÀeksów od
fazy Ȗ-Al2O3, widocznych poprzednio dla czystego podáoĪa.
Widoczne są jednak szerokie reÀeksy, które moĪna przypisaü fazie bemitu - Ȗ-AlO(OH) (karta ICDD 00-021-1307).
Widoczne jest, Īe procedura nanoszenia cząstek záota na
proszek tlenku glinu prowadzi zarówno do zmian jego morfologii, jaki i skáadu fazowego.
Proszki Co i AlCo zawierają krystaliczny Co3O4 (karta
ICDD 01-078-1969). Po naniesieniu záota skáad fazowy próbek zawierających mieszany tlenek kobaltu nie zmieniá siĊ;
widoczne są tylko dodatkowe sáabe reÀeksy, pochodzące
od záota (karta ICDD 01-089-3697). WielkoĞü krystalitów
záota dla poszczególnych próbek wynosiáa pomiĊdzy 24 nm
a 44 nm (Tabela 1.).

Z zebranych danych (Tabela 1) wynika, Īe po naniesieniu
na podáoĪe záota w kaĪdym przypadku wystąpiáo zwiĊkszenie
powierzchni wáaĞciwej, a wiĊc obniĪenie Ğredniego rozmiaru
ziaren podáoĪy. Dla AuAl zaobserwowano blisko 40-krotny
wzrost powierzchni wáaĞciwej w stosunku do próbki nie zawierającej Au. Znaczny wzrost powierzchni wáaĞciwej związany jest z wystĊpowaniem fazy amor¿cznej tlenku glinu,
która przy powierzchni wáaĞciwej przekraczającej 125 m2/g
lub przy ziarnach o Ğrednicy mniejszej niĪ 13 nm jest najbardziej stabilna termodynamicznie [15]. Ponadto na wzrost
powierzchni wáaĞciwej wpáywa równieĪ obecnoĞü bemitu,
która spowodowana jest sposobem nanoszenia záota w Ğrodowisku wodnym, gdzie moĪliwe jest czĊĞciowe rozpuszczanie siĊ Al2O3. Dodatkowo obecnoĞü centrów kwasowych
i zasadowych na powierzchni Ȗ-Al2O3 umoĪliwia jej rehydroksylacjĊ w wyniku dziaáania H2O i utworzenie powierzchniowych grup OH- [16]. JednoczeĞnie moĪna zauwaĪyü istotne
zmniejszenie Ğredniej wartoĞci rozmiaru ziaren w przypadku
próbek z naniesionym záotem. Dla czystego Co3O4, po osadzeniu záota, powierzchnia wzrosáa okoáo 3,5-krotnie, zaĞ dla
próbki AlCo powierzchnia wzrosáa 1,6-krotnie.
Analiza rozkáadu wielkoĞci ziaren podáoĪy wskazuje, Īe
metoda rozkáadu termicznego aerozolu soli pozwala na
otrzymanie proszków o szerokiej rozpiĊtoĞci wielkoĞci ziaren
(Rys. 2). Krzywa rozkáadu wielkoĞci ziaren podáoĪy Co i AlCo
ma przebieg dwumodalny, zaĞ w przypadku czystego Al2O3
- trójmodalny. JednakĪe rozkáad iloĞci zliczonych ziaren od
ich wielkoĞci wskazuje w kaĪdym przypadku, Īe w objĊtoĞci
próbki znajduje siĊ przewaĪająca iloĞü ziaren o rozmiarach
od 12 nm do 1,55 ȝm. Dla trzech populacji ziaren podáoĪa Al
wartoĞci modalnej wielkoĞci ziaren wynoszą odpowiednio:
0,15 ȝm, 2,05 ȝm i 32,44 ȝm. W przypadku podáoĪa Co mody
wielkoĞci ziaren wynoszą 0,15 ȝm i 5,38 ȝm, zaĞ podáoĪa
AlCo - 0,10 ȝm i 0,78 ȝm.

3.3. Elektronowa mikroskopia skaningowa
Ziarna noĞnika Al charakteryzują siĊ ksztaátem kulistym
(Rys. 3). Po naniesieniu záota ziarna materiaáu podáoĪa tracą
pierwotny kulisty ksztaát. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku noĞnika Co3O4, którego ziarna po naniesieniu záota
mają bardzo nieregularny ksztaát. Dla próbki Al2O3-Co3O4
ziarna mają wyraĨny kulisty pokrój, który nie zmienia siĊ
znacząco po naniesieniu záota. MoĪna zaobserwowaü aglomeraty skáadające siĊ z ziaren o wielkoĞci do kilkudziesiĊciu
nanometrów.

3.4. Badania katalityczne

Rys. 1. Dyfraktogramy noĞników i badanych katalizatorów záotych.
Fig. 1. X-ray diffraction patterns of supports and gold catalysts.
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AktywnoĞü czystego Al2O3 w stosunku do reakcji utleniania CO jest niewielka w zakresie niskich temperatur (Rys. 5).
Utlenianie CO dla próbki Al zaczyna siĊ dopiero w temperaturze okoáo 180 °C, a stopieĔ konwersji w temperaturze 300 °C
zaledwie przekracza 20%. Po naniesieniu záota reakcja
utleniania CO rozpoczyna siĊ w podobnej temperaturze
jak dla podáoĪa (okoáo 180°C), jednak stopieĔ konwersji
w 300 °C jest wiĊkszy i wynosi 70%. PodáoĪe Al2O3-Co3O4
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wykazuje wiĊkszą aktywnoĞü katalityczną w reakcji utleniania
CO w porównaniu z czystym Al2O3. W przypadku AlCo utlenianie rozpoczyna siĊ w temperaturze okoáo 125 °C, zaĞ dla
AuAlCo w temperaturze 50 °C. StopieĔ konwersji CO równy
90% dla próbki AuAlCo zostaje osiągniĊty w temperaturze
214 °C. Próbki oparte na czystym Co3O4 odznaczają siĊ najlepszą aktywnoĞcią katalityczną w stosunku do pozostaáych,
gdzie T90 dla AuCo wynosi 148 °C.
Na podstawie analizy uzyskanych wyników badaĔ utleniania tlenku wĊgla (Tabela 2) moĪna stwierdziü, Īe noĞniki
z naniesionym záotem wykazują znacznie wiĊkszą aktywnoĞü katalityczną w stosunku do podáoĪy.

Tabela 2. Temperatura konwersji T50 i T90 badanych katalizatorów.
Table 2. Temperature T50 i T90 for catalysts.
Próbka (Symbol)

T50 [°C]

T90 [°C]

Al2O3 (Al)

-

-

Au/Al2O3 (Au/Al)

290

-

Co3O4 (Co)

158

183

Au/Co3O4 (Au/Co)

116

148

Al2O3-Co3O4 (1:1) (AlCo)

204

245

Au/Al2O3-Co3O4 (1:1) (Au/AlCo)

175

214

Rys. 2. Rozkáady wielkoĞci ziaren badanych katalizatorów.
Fig. 2. Grain size distributions of catalysts.
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Rys. 3. Mikrofotogra¿e proszków noĞników oraz katalizatorów záotych.
Fig. 3. SEM images of supports and gold supported catalysts.
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Rys. 4. Temperaturowe zaleĪnoĞci stopnia konwersji CO badanych
katalizatorów.
Fig. 4. Temperature dependence of CO conversion for catalysts.
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4. Podsumowanie
GrupĊ noĞników katalitycznych do niskotemperaturowego
utleniania CO otrzymano za pomocą metody termicznego
rozkáadu aerozolu soli. Metoda termicznego rozkáadu aerozolu soli pozwoliáa na otrzymanie submikronowego proszku
o jednolitym skáadzie i ziarnach o pokroju kulistym. Odpowiednie katalizatory záote, zawierające 2% wag. Au, o wielkoĞci krystalitów od 24 nm do 44 nm, uzyskano poprzez
osadzanie ze wspóástrąceniem. Proces ten powodowaá
zmiany morfologii proszków podáoĪy, jedynie ukáad Au/AlCo
zachowaá pierwotny ksztaát ziaren. Rozkáady wielkoĞci ziaren,
zarówno w przypadku noĞników jak i katalizatorów z cząstkami záota, są dwumodalne. W kaĪdym przypadku w badanych proszkach przewaĪają ziarna o bardzo maáych rozmiarach, przeciĊtnie o wielkoĞci pomiĊdzy 0,02 ȝm a 0,3 ȝm.
AktywnoĞü katalityczna w reakcji niskotemperaturowego
utleniania CO zaleĪy w gáównej mierze od rodzaju noĞnika,
metody preparatyki podáoĪa, a takĪe rozmiaru krystalitów
záota na powierzchni katalizatora. Pomimo stosunkowo duĪych rozmiarów krystalitów záota zaobserwowano poprawĊ
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