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Streszczenie
Celem pracy było określenie wpływu składu fazowego podłoża Al2O3-TiO2 oraz dodatku złota na właściwości katalityczne w niskotemperaturowym utlenianiu CO. W artykule została przedstawiona charakterystyka ﬁzykochemiczna otrzymanych podłoży i katalizatorów oraz
wyniki badań katalitycznych. Nośniki katalityczne zostały otrzymane za pomocą metody zol-żel z wykorzystaniem alkoholanów Al(C3H7O)3
i Ti(C3H7O)4 dla otrzymania odpowiednich tlenków, w których stosunek molowy pierwiastków Al:Ti wynosił 0,75:0,25. Katalizatory złote
zostały otrzymane poprzez naniesienie złota na podłoże w ilości 2% wag. metodą osadzania ze strącaniem. W celu sprawdzenia wpływu
składu fazowego na aktywność katalityczną, otrzymane nośniki poddano kalcynacji w dwóch różnych temperaturach: 500 °C i 1350 °C.
Pozwoliło to na otrzymanie założonych odmian polimorﬁcznych tlenku glinu i ditlenku tytanu (γ-Al2O3, α-Al2O3, anatazu i rutylu), a następnie określenie właściwości katalitycznych wybranych faz w reakcji niskotemperaturowego utleniania CO. Otrzymane nośniki oraz katalizatory złote zostały scharakteryzowane za pomocą technik XRD, BET, SEM, analizy rozkładu wielkości cząstek, a także zostały poddane
pomiarom aktywności katalitycznej. Najwyższą aktywność katalityczną wykazał układ Au/Al2O3-TiO2 o podłożu kalcynowanym w 500 °C,
który osiągnął T90 w temperaturze 110 °C.
Słowa kluczowe: metoda zol–żel, katalizator ze złota, TiO2

EFFECT OF THE SUPPORT STRUCTURE ON THE CONVERSION DEGREE IN THE LOW TEMPERATURE CO
OXIDATION REACTION ON Au/Al2O3–TiO2 CATALYSTS
The aim of this study was to determine the eﬀect of the Al2O3-TiO2 support phase composition and the addition of gold on low-temperature catalytic oxidation of CO. In this paper, physicochemical properties of catalyst carriers in the system and related catalysts by gold are
reported together with the results of catalytic measurements. The catalyst carriers were prepared with the sol-gel method using Al(C3H7O)3
and Ti(C3H7O)4 alkoxides to obtain the corresponding oxides wherein an Al:Ti molar ratio was 0.75:0.25. The catalysts by gold were prepared by depositing gold in a theoretical loading of Au 2 wt%, using the deposition-precipitation method. To examine the eﬀect of the phase
composition on the catalytic activity of the obtained samples, the carrier precursors were calcined at two diﬀerent temperatures: 500 °C
and 1350 °C. This made it possible to obtain the assumed polymorphs of alumina and titanium(IV) (γ-Al2O3, α-Al2O3, anatase and rutile),
and then to determine the catalytic properties of the selected phase in the reaction of low temperature oxidation of CO. The prepared
samples were characterized by XRD, BET, and SEM. Particle size distributions and catalytic activity were also measured. The highest
catalytic activity showed the Au/Al2O3-TiO2 catalyst based on the support calcined at 500 °C, which achieved T90 at 110 °C.
Keywords: Sol–gel method, Gold catalysts, TiO2

1. Wstęp
Wzmożone w ostatnich latach zainteresowanie materiałami nanometrycznymi spowodowało m.in. odkrycie fenomenu nanokrystalicznego złota, które okazało się materiałem
o bardzo dużej efektywności katalitycznej. Ilość badanych
zastosowań złota w formie nano od paru lat niezmiennie rośnie, a kolejne publikacje pokazują coraz to nowe możliwości.
Nanokrystaliczne złoto wykorzystywane jest w bardzo wielu
reakcjach, w tym do niskotemperaturowego utleniania CO, do
syntezy wodoru w obecności wody i CO (WGS z ang. water
gas shift reaction), i dalszego oczyszczania H2 z CO dla ogniw
paliwowych typu PEM (PROX z ang. PReferential OXidation) [1-3]. Nano złoto osadzone na różnych nośnikach służy
także z powodzeniem do selektywnego utleniania alkenów,

alkoholi i nawet alkanów [4]. W przypadku nanomateriałów,
w tym tlenków, stwierdzono związek pomiędzy wielkością
krystalitu lub ziarna proszku, a wykazywaną swobodną energią powierzchniową, która jest inna dla nanoproszku, a inna
dla materiału o dużych ziarnach. Stwierdzono, że struktury
mniej stabilne termodynamicznie poprzez obniżenie swobodnej energii powierzchniowej mogą pełnić funkcję stabilnego
podłoża dla cząstek metali o rozmiarach nano. Zależność ta
została zbadana po raz pierwszy dla różnych faz krystalicznych tlenku glinu (γ-Al2O3 i α-Al2O3) [5]. Podobne badania
dotyczyły również form polimorﬁcznych TiO2 [6].
Dobór właściwego materiału na podłoże ma duże znaczenie dla otrzymywania katalizatorów o wysokiej sprawności
w reakcji utleniania CO czy utleniania lotnych związków organicznych [7]. Wśród podłoży tlenkowych wykorzystywa-
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nych do utleniania CO znajduje się ditlenek tytanu (anataz),
który stabilizuje rozmiar nanocząstek złota, zapobiegając ich
nadmiernemu rozrostowi podczas obróbki termicznej oraz
zapewnia równomierne ich rozmieszczenie, a także dodatkowo uczestniczy w reakcji utleniania CO [8, 9]. Wpływ składu fazowego TiO2 badany był również w przypadku reakcji
uwodorniania [10, 11]. Ze względu na strukturę krystaliczną
TiO2 można wyróżnić trzy odmiany polimorﬁczne, wykazujące różne właściwości strukturalne i ﬁzyczne. Do odmian
tych zaliczamy anataz, brukit i rutyl, z których dla zastosowań katalitycznych najczęściej wykorzystywany jest anataz
ze względu na swoje właściwości półprzewodnikowe i nieznaczne odstępstwo od stechiometrii [12]. Ziarna anatazu
zazwyczaj nie przekraczają 50 nm i stosowane są w katalizie
jako adsorbenty dla związków organicznych, ziarna rutylu
zaś są większe, zazwyczaj powyżej 200 nm [13]. TiO2 w postaci rutylu, ze względu na stabilną strukturę, umożliwiającą
zastosowanie w wyższych temperaturach, stosowany jest
m.in. do katalitycznego utleniania chlorowodoru do chloru
[14]. Złoto można wprowadzać do układu katalitycznego za
pomocą wielu metod, w tym metod wykorzystujących strącenie, napylanie, czy CVD, gdzie możliwym jest otrzymanie
cząstek Au < 10 nm. Jednakże osadzanie ze strącaniem
pozwala na najefektywniejsze otrzymywanie bardzo aktywnych katalizatorów o rozmiarach cząstek Au mieszczących
się pomiędzy 2 nm a 6 nm [15].
W pracy tej podjęto próbę określenia wpływu składu fazowego podłoża, na przykładzie TiO2 i Al2O3 oraz dodatku
złota, na aktywność katalityczną w reakcji niskotemperaturowego utleniania CO. Ponadto określono wpływ składu
fazowego na wielkość krystalitów Au oraz rozmieszczenie
cząstek złota na powierzchni próbki.

w zakresie od 500-1000 °C, przy czym im niższa temperatura przemiany tym mniejsze krystality TiO2.
Cząstki złota zostały naniesione na podłoże metodą osadzania ze strącaniem, tak aby ich udział wynosił 2% wag. Au
w gotowym katalizatorze. Po naniesieniu prekursora metalu
nadmiar rozpuszczalnika (wody) usunięto z układu poprzez
wygrzanie w temperaturze 60 °C, a układ poddano kalcynacji w temperaturze 300°C przez 3 godziny w powietrzu dla
zapewnienia rozkładu termicznego wodorotlenku złota(III)
do metalu. Wykorzystywanym prekursorem złota był kwas
chlorozłotowy HAuCl4 (Chempur, cz.d.a.) o stężeniu 0,088M.
W Tabeli 1. przedstawiono skład otrzymanych materiałów
oraz przyporządkowane im oznaczenia.

2. Opis eksperymentu

2.3. Badania katalityczne

2.1. Materiał

Badania reakcji utleniania CO wykonano w układzie,
którego najważniejszą część stanowił przepływowy reaktor kwarcowy z nieruchomym złożem katalitycznym oraz
kwadrupolowy spektrometr masowy (Thermostar QSD 300
ﬁrmy BALZERS). Zarejestrowane prądy jonowe M/z = 44,
gdzie M oznacza masę jonu, zaś z ładunek elektryczny
jonu, posłużyły do obliczenia stopnia konwersji CO do
CO2. Przed przystąpieniem do badań katalitycznych próbki poddawane były standaryzacji poprzez podgrzanie ich
do 300 °C w stałym przepływie powietrza i przetrzymanie
w tej temperaturze przez 30 min. Badania katalityczne przeprowadzono w przepływie gazu wynoszącym 100 cm3/h
w zakresie temperatury od 25 °C do 300 °C na naważce
0,3 g. Mieszanina reakcyjna zawierała 1% obj. CO, 9% obj.
He, 17,8% obj. O2 oraz 72,2% obj. N2. W celu pełniejszej
charakterystyki aktywności katalitycznej badanych próbek
wyznaczono temperatury, w których konwersja CO do CO2
wynosi 50% (T50) i 90% (T90).

Podłoża katalizatorów, na których osadzano cząstki złota
otrzymano metodą zol-żel, wykorzystując roztwory alkoholanów glinu (Al(C3H7O)3 i tytanu Ti(C3H7O)4) (cz.d.a., Avantor
Performance Materials Poland S.A.) o stężeniu 1M w bezwodnym alkoholu etylowym. Metoda zol-żel opiera się na
reakcji polimeryzacji związków organicznych. Metalo-okso-polimery powstają w wyniku reakcji hydrolizy i kondensacji
prekursorów, którymi mogą być alkoholany metali M(OR)n,
gdzie M = Ti, Al, Si, Zr, Sn, Ce; OR oznacza grupę alkoksylową, zaś n oznacza wartościowość lub stopień utlenienia
metalu [16, 17]. Po hydrolizie prekursory podłoży zostały
poddane starzeniu przez 2 doby w temperaturze pokojowej,
po czym zostały wygrzane w temperaturze 70 °C i kalcynowane. Do dalszych badań wybrano dwie grupy podłoży
kalcynowanych w 500 °C i 1350 °C. W obu przypadkach
czas kalcynacji wynosił 3 h. Wybór temperatury wiązał się
z uzyskaniem odpowiednich form polimorﬁcznych tlenków,
tj. γ-Al2O3, α-Al2O3, anatazu i rutylu. Wszystkie formy polimorﬁczne Al2O3 przechodzą w korund powyżej temperatury
1200 °C, a w przypadku temperatur wyższych od 1300 °C
możliwe jest otrzymanie trwałego połączenia pomiędzy korundem i rutylem [18]. Rutyl jest stabilny termodynamicznie
i powstaje podczas egzoenergetycznej przemiany anatazu
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2.2. Metodyka badań
Badania metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego zostały wykonane przy użyciu dyfraktometru X’PERT
Pro ﬁrmy Panalytical (promieniowanie CuKα). Średnia wielkość krystalitu złota została obliczona za pomocą równania
Scherrera, zaś ilościowy skład fazowy próbek wygrzewanych w 1350 °C obliczono korzystając z metody Rietvelda.
Obserwacje morfologii nośników oraz katalizatorów kalcynowanych w 500 °C wykonano przy użyciu skaningowego
mikroskopu elektronowego JEOL JSM 7500F, zaś w przypadku próbek kalcynowanych 1350 °C użyto skaningowego
mikroskopu elektronowego Nova NanoSEM 200 ﬁrmy FEI.
Badania rozkładu wielkości cząstek w podłożach i katalizatorach wykonano na urządzeniu Malvern Mastersizer 2000.
Pomiary powierzchni właściwej próbek, SBET, zostały wykonane przy wykorzystaniu aparatu ASAP 2010 ﬁrmy Micromeritics Instrument Corporation.

3. Wyniki badań
3.1. Badania rentgenograficzne
Przeprowadzona analiza fazowa próbek, których nośnik
był kalcynowany w 500 °C wykazała, że obok faz krysta-

W

CO

…

Tabela 1. Wyniki badań XRD i pomiaru powierzchni właściwej, SBET.
Table 1. Results of XRD and specific surface area measurements.
Próbka

Oznaczenie

Rozmiar krystalitu [nm]

SBET [m2g-1]

Skład fazowy

0,75Al2O30,25TiO2_500 °C

Al–Ti_LT

Danataz = 26 ± 1
Dγ-Al O =7 ± 1

339,01 ± 0,61

γ-Al2O3,
TiO2-anataz

Au/0,75Al2O30,25TiO2_500 °C

Au/Al–Ti_LT

Danataz =23 ± 1
Dγ-Al O =6 ± 1
DAu=4 ± 1

346,26 ± 1,29

γ-Al2O3,
TiO2-anataz,
Au

0,75Al2O30,25TiO2_1350 °C

Al–Ti_HT

Drutyl =126 ± 1
Dα-Al O =108 ± 1

0,73 ± 0,05

α-Al2O3,
TiO2-rutyl

Au/0,75Al2O30,25TiO2_1350 °C

Au/Al–Ti_HT

Drutyl =126 ± 1
Dα-Al O =107 ± 1
DAu=50 ± 1

2,40 ± 0,01

α-Al2O3,
TiO2-rutyl,
Au

2

2

2

2
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3
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3
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Rys. 1. Dyfraktogramy rentgenowskie podłoży i katalizatorów złotych w zależności od temperatury otrzymywania podłoża: a) 500 °C,
b) 1350 °C.
Fig. 1. X-ray diﬀraction patterns of catalyst carriers and gold catalysts as a function of preparation temperature of the carrier: 500 °C,
b) 1350 °C.

licznych występuje pewna ilość fazy amorﬁcznej. Reﬂeksy
pochodzące od TiO2 odpowiadają fazie anatazu (karta ICDD
01-073-1764). Reﬂeksy świadczące o obecności krystalicznego Al2O3 są bardzo poszerzone i pochodzą od fazy γ-Al2O3
(karta ICDD 00-010-0425) (Rys. 1). Pomiary XRD dla próbek z naniesionym złotem wykazały obecność reﬂeksów
o dużej szerokości połówkowej, pochodzące od krystalitów
złota (karta ICDD 04-003-5615). Wielkość krystalitów Au
wynosiła 4 nm w przypadku próbki Au/Al–Ti_LT oraz 50 nm
w przypadku próbki Au/Al–Ti_HT (Tabela 1). Dla próbek,
których nośnik kalcynowany był w 1350 °C określono następujący skład fazowy: korund (karta ICDD 04-007-9906) oraz
rutyl (karta ICDD 04-007-5987). Dla próbki Al–Ti_HT obliczono, że korund stanowi 92,1% wag., zaś rutyl 7,9% wag.
Skład fazowy próbki Au/Al-Ti_HT po nanoszeniu cząstek
złota nie uległ zmianie, a udział Au do sumy tlenków wynosił
1,5 % wag. Wyznaczona zawartość złota jest mniejsza od
wartości założonej, tj. 2% wag., jednakże mieści się ona
nadal w optymalnym przedziale zawartości Au dla tego typu
katalizatorów [9].

3.2. Pomiar powierzchni właściwej oraz
analiza ziarnowa
Analiza rozkładu wielkości cząstek podłoży wyrażona jako
udział objętościowy i liczbowy wskazuje, że ziarna proszków
tworzą aglomeraty. Najwięcej cząstek mieści się w przedziale

0,3-10 μm, przy czym rozkład ten zmienia się po naniesieniu złota (Rys. 2). Wielkość mediany (d50) ziaren próbki kalcynowanej w niższej temperaturze wynosi 1,26 μm, zaś po
procedurze naniesienia złota zmniejsza się i wynosi 0,55 μm.
Analogiczne zmiany występują w przypadku próbki kalcynowanej w wyższej temperaturze, gdzie przed nanoszeniem złota mediana ma wartość 0,96 μm, a po procedurze
nanoszenia złota wynosi 0,53 μm. Wyniki te są zgodne z pomiarami powierzchni właściwej, która po naniesieniu złota
zwiększa się w każdym przypadku. Powierzchnia właściwa
próbki kalcynowanej w temperaturze 500 ºC (339,01 m2g-1)
jest znacznie większa w porównaniu do próbki kalcynowanej
w wyższej temperaturze (0,73 m2g-1). Modyﬁkacja cząstkami złota powoduje wzrost powierzchni właściwej. Dla próbki
kalcynowanej w niższej temperaturze powierzchnia właściwa
zwiększyła się z 339,01 m2g-1 do 346,26 m2g-1. Dla próbki kalcynowanej w wyższej temperaturze nastąpił 3-krotny wzrost
powierzchni właściwej z 0,73 m2g-1 do 2,40 m2g-1. Wzrost
ten może być związany z rozbiciem większych aglomeratów
podczas procedury nanoszenia złota, a w przypadku próbki
zawierającej γ-Al2O3 mogło również dojść do rozpuszczenia
się pewnej ilości tlenku glinu i jego ponownej rekrystalizacji
[19]. Opisywane w literaturze zmniejszanie się powierzchni
właściwej w wyniku nanoszenia Au nie zostało zaobserwowane w przypadku badanych materiałów. Wynika to najprawdopodobniej ze względu na przeważający efekt rozdrobnienia aglomeratów.
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Rys. 2. Rozkłady wielkości ziaren badanych podłoży i katalizatorów: a) Al-Ti_LT, b) Au/Al-Ti_LT, c) Al-Ti_HT, d) Au/Al-Ti_HT.
Fig. 2. Grain size distributions of investigated carriers and catalysts: a) Al-Ti_LT, b) Au/Al-Ti_LT, c) Al-Ti_HT, d) Au/Al-Ti_HT.

3.3. Elektronowa mikroskopia skaningowa
Ziarna nośników przed naniesieniem złota mają kształt
nieregularny (Rys. 3a i 3b). Dla próbki Al-Ti_LT aglomeraty
mają wielkość do 0,5 μm (Rys. 3a), zaś dla próbki Al-Ti_HT
zaobserwowano aglomeraty o wielkości do kilku mikrometrów (Rys. 3b). Analiza chemiczna dla wybranych punktów
i/lub obszarów wykazała, że powierzchnia nośnika oraz katalizatora nie jest jednorodna chemicznie i istnieją obszary
o zróżnicowanej zawartości odpowiednich tlenków, w stosunku do zamierzonego pierwotnie składu (Rys. 3e i 3f). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku próbki Al-Ti_LT (Rys. 3c
i 3d). Po naniesieniu złota ziarna podłoża są mniejsze i może
to być związane z rozbiciem występujących pierwotnie aglomeratów oraz powtórną, częściową rekrystalizacją γ–Al2O3,
możliwą w przypadku próbki kalcynowanej w niższej temperaturze (Rys. 3c i 3d). W układach wodnych γ–Al2O3 może
ponownie przechodzić w wodorotlenek glinu lub tlenowodorotlenek glinu, aby podczas końcowej obróbki cieplnej
utworzyć ponownie γ–Al2O3, ale o bardziej rozwiniętej powierzchni właściwej [20]. Po procedurze naniesienia złota,
zaobserwowane cząstki Au mają tendencję do osadzania
się na obszarach o większej zawartości tytanu (Tabela 2),
a ich rozkład na powierzchni jest równomierny. Dla próbki
Au/Al-Ti_LT cząstki złota mają najmniejszą wielkość. Dzięki obrazowi SEM uzyskanemu przy powiększeniu 250000×
można było określić średnią wielkość cząstek złota. Za po-
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mocą programu ImageJ wyznaczono średnice wszystkich
cząstek Au z obszaru 200 nm × 200 nm i na tej podstawie
obliczono wartość średnią (tg). Dla próbki Au/Al–Ti_LT otrzymano wynik 5 nm, który jest zbliżony do wyniku otrzymanego
za pomocą równania Scherrera (4 nm). W wyniku egzoenergetycznej przemiany fazowej γ-Al2O3 w α-Al2O3 dochodzi do
utraty porowatości i zmniejszenia się powierzchni właściwej,
jak również zwiększenia wielkości ziaren. Proszek α-Al2O3
otrzymany w wyniku kalcynacji odznacza się zazwyczaj powierzchnią właściwą (SBET) wynoszacą poniżej 1 m2g-1 i objętością mikroporów mniejszą od 0,5 cm3g-1. Możliwe jest
również otrzymanie tej odmiany polimorﬁcznej tlenku glinu
o powierzchni właściwej wynoszącej nawet 66 m2g-1 w przypadku kalcynacji i rozkładowi α-Al(OH)3 w 530 °C [21].
Próbki, których nośnik kalcynowany był w 1350°C, odznaczają się nieregularnym kształtem ziaren, tworzących duże
aglomeraty. Po naniesieniu złota ziarna podłoża nie ulegają
znaczącej deformacji, związanej z procedurą nanoszenia
złota czy rozbiciem aglomeratów. Zaobserwowane cząstki
Au są rozłożone równomiernie na całej powierzchni próbki.
Wyznaczona średnia wielkość cząstki złota z obszaru 5 μm
× 5 μm dla próbki Au/Al–Ti_HT wynosi 80 nm. Jest to wielkość zbliżona do wyniku obliczonego za pomocą równania
Scherrera (50 nm). Dla próbki tej zaobserwowano cząstki
złota o wielkości wyznaczonej na podstawie badań XRD,
a także cząstki złota o wielkości dwa i trzy razy większej
(Rys. 3d).
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Rys. 3. Mikrofotografie SEM dla nośników i katalizatorów złotych:
a) Al-Ti_LT, b) Al-Ti_HT, c) Au/Al-Ti_LT, d) Au/Al-Ti_HT, e)
EDS Au/Al-Ti_LT, f) EDS Au/Al-Ti_HT, g) Au/Al-Ti_LT.
Fig. 3. SEM images of supports and gold supported catalysts: a)
Al-Ti_LT, b) Al-Ti_HT, c) Au/Al-Ti_LT, d) Au/Al-Ti_HT, e) EDX of
Au/Al-Ti_LT, f) EDX of Au/Al-Ti_HT, g) Au/Al-Ti_LT.
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Tabela 2. Wyniki analizy EDS próbek pokazanych na Rys. 3e i 3f.
Table 2. The results of EDS analysis of the samples shown in Fig. 3e and 3f.
Au/Al-Ti_LT (Rys. 3e)
Punkt / Powierzchnia

Al
[% wag.]

Ti
[% wag.]

Au
[% wag.]

Spectrum 1

51,73

29,72

18,56

Spectrum 2

90,57

6,46

2,97

Spectrum 3

94,75

5,21

0,04

Spectrum 4

97,88

2,10

0,02

Spectrum 5

86,40

9,32

4,28

Spectrum 6

88,99

5,31

5,70

Spectrum 7

74,48

11,92

13,60

Punkt 1

41,97

8,99

2,69

Punkt 2

43,59

8,72

3,93

Au/Al-Ti (Rys. 3f)

Rys. 4. Konwersja CO dla próbek z układu Al-Ti oraz Au/Al-Ti.
Fig. 4. CO conversion for samples from the Al-Ti and Au/Al-Ti system.

3.4. Badania katalityczne
Aktywność katalityczna otrzymanych nośników oraz katalizatorów określona została na podstawie reakcji utleniania
tlenku węgla: 2CO + O2 → 2CO2.
Badania reakcji utleniania CO prowadzono w zakresie
temperatur 25-300 °C ze względu na fakt, że powyżej temperatury 300 °C zaczyna zachodzić zjawisko spiekania się
krystalitów złota, które prowadzi do istotnego zwiększenia
ich rozmiarów i tym samym obniżenia aktywności katalitycznej badanych układów [1]. Dla próbek nie zawierających
złota można zaobserwować, że nośnik kalcynowany w wyższej temperaturze wykazuje lepsze właściwości katalityczne
od nośnika kalcynowanego w niższej temperaturze. Jest to
związane najprawdopodobniej ze składem fazowym próbki,
tj. obecnością faz α-Al2O3 oraz TiO2 w postaci rutylu zwłaszcza, że rozwinięcie powierzchni dla tego materiału jest niewielkie i wynosi 0,3 m2g-1. Widoczny wzrost efektywności
układu, na poziomie 30% konwersji CO, jest nadal niezadawalający z punktu widzenia wykorzystania jako katalizatora
w reakcji utleniania CO. Po naniesieniu złota zaobserwowano zmianę efektywności badanych układów. Obliczony
stopień konwersji CO wykazuje małą aktywność nośników

398

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 67, 4, (2015)

w stosunku do układów zawierających złoto w zakresie
niskich temperatur (Rys. 4). Najwyższy stopień konwersji
CO do CO2 dla próbki Au/Al–Ti_HT w temperaturze 300 °C
wynosił około 35%, co jest wartością niewiele większą od
stopnia konwersji czystego podłoża. W tym przypadku nie
zaobserwowano pozytywnych zmian w związku z pojawieniem się złota w układzie. Naniesienie złota na próbkę kalcynowaną w niższej temperaturze spowodowało znaczną
poprawę właściwości katalitycznych. Reakcja utleniania CO
rozpoczęła się w temperaturze około 30 °C, a 90% konwersji CO do CO2 uzyskano w temperaturze 110 °C. Dla tego
materiału występuje również obniżenie temperatury, w której
układ osiąga całkowitą konwersję z zakresu temperatur wysokich (>> 300 °C) do zakresu temperatur niskich (> 110 °C).
Oznaczałoby to, że dla badanej reakcji dominującą rolę
w uzyskaniu wysokiej aktywności katalitycznej utleniania CO
ma wielkość krystalitów złota. Dla próbki odznaczającej się
wysoką efektywnością reakcji utleniania krystality złota miały
wielkość 4 nm. W przypadku próbki Au/Al-Ti_HT wielkość
krystalitów Au wynosiła 50 nm za co odpowiedzialnym może
być skład fazowy nośnika, który w procesie kalcynacji ułatwił
tworzenie się większych cząstek złota, nie wykazujących
właściwości katalitycznych.

4. Podsumowanie
Przedstawione badania stanowią próbę wyjaśnienia jak
zmienia się aktywność katalityczna podczas niskotemperaturowej reakcji utleniania CO, w zależności od obecności
różnych form polimorﬁcznych materiału podłoża. Zaprezentowane badania pozwoliły na stwierdzenie, że aktywność
katalityczna tej reakcji jest bardzo wysoka dla katalizatorów w których TiO2 ma postać anatazu. Dla analogicznych
układów zawierających rutyl wykazywana aktywność katalityczna była bardzo niska, T50 > 300 °C, niezależnie od tego
czy analizowany był układ z naniesionym złotem czy był to
czysty nośnik. Skład fazowy podłoża wpłynął znacząco na
wielkość krystalitów złota, stabilizując ich rozrost, a tym samym znacząco zaważył na wysokiej aktywności katalitycznej
układu dla próbki Au/Al-Ti_LT. Obliczone wartości krystalitów
złota za pomocą równania Scherrera wynoszą odpowiednio
4 nm oraz 50 nm. Z obserwacji morfologicznych próbki za-

W

CO

wierającej anataz wyznaczona średnia wielkość cząstki Au
ma wielkość 5 nm, zaś dla próbki zawierającej rutyl średnia
wielkość cząstek Au wynosi 80 nm. Dla próbki Au/Al-Ti_HT
niskie rozwinięcie powierzchni właściwej w połączeniu
z obecnością rutylu oraz α-Al2O3 nie stworzyło odpowiednich warunków do osadzania się cząstek złota o wielkości
nano, odpowiedzialnego za wysoką aktywność katalityczną
w badanej reakcji.
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