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Abstrakt (v českém jazyce):  

Diplomová práce je zaměřena na syntézu hierarchických (mikro-mezoporézních) zeolitů několika 

různými metodami a na jejich uplatnění v katalytických reakcích. Byly zkoumány texturní a kyselé 

vlastnosti hierarchických materiálů připravených různými postupy, stejně jako vliv topologie krystalu 

a typu kyselosti na výsledek reakcí. Práce byla vypracována na katedře Fyzikální a makromolekulární 

chemie Univerzity Karlovy pod dohledem Mgr. Pavly Eliášové, Ph.D.  

Práce je rozdělena na tři části. V první části bylo zkoumáno a porovnáváno několik metod přípravy 

hierarchických zeolitů a jejich použití v katalytických reakcích. Desilikace, selektivní odstraňování 

křemíku ze struktury, je post-syntetická metoda, kterou lze použít k tvorbě mezopórů. Mezopóry 

vznikají jako defekty ve struktuře zeolitu. Distribuce velikostí takto vytvořených mezopórů je ovšem 

značně široká. Velikosti vznikajících pórů lze částečně ovlivnit použitím alkylamonných kationtů, 

které chrání povrch krystalu během desilikace. K desilikaci byl použit zeolit MTW, který obsahuje 

jednorozměrné, paralelně orientované mikropóry (o šířce 0,56 až 0,60 nm). Ačkoli důsledkem 

desilikace bylo zvětšení vnějšího povrchu krystalů, zároveň desilikace způsobila ucpání mikropórů 

zbytky rozpouštěné struktury v případech, kdy byly použity tetraalkylamonné ionty. Tuto překážku 

bylo možné odstranit následným promytím roztokem kyseliny. 

Hierarchické zeolity lze také syntetizovat přímou syntézou, přidáním speciálně navržených 

amfifilních templátů do syntézního gelu. Hydrofobní řetězce se ve vodné syntézní směsi shlukují a 

brání růstu krystalů v určitém směru. Výsledný zeolit pak má formu agregátu složeného z mnoha 

tenkých krystalů. Zeolit MTW byl připraven v hierarchické formě „nanosponge“, která ve srovnání se 

vzorky připravenými desilikací, vykazuje nadstandardní vlastnosti, jako například velký vnější povrch 

a celkový objem pórů. 

Katalytické vlastnosti desilikovaných vzorků a vzorku nanosponge MTW byly porovnány v 

tetrahydropyranylaci alkoholů, což je kysele katalyzovaná reakce používaná pro chránění 

hydroxylových skupin organických molekul při organické syntéze. Ve všech případech poskytoval 

vzorek nanosponge nejvyšší konverzi reaktantu. Byly pozorovány mírné rozdíly mezi jednotlivými 

alkoholy v závislosti na délce a struktuře jejich řetězce. Nicméně desilikované vzorky se 



zablokovanými mikropóry vykazovaly neočekávaně vysoké konverze a aktivitu (vyjádřenou pomocí 

TOF – turn-over frequency) srovnatelnou se vzorkem ve formě nanosponge. Ze získaných výsledků se 

došlo k závěru, že přestože desilikací vzniknou v zeolitu MTW mezopóry, difuzní dráha molekul 

reaktantů/produktů skrze přístupné mikropóry je příliš dlouhá, a zvýšení reakční rychlosti není příliš 

výrazné. Naopak při znepřístupnění mikropórů probíhá reakce na aktivních centrech umístěných na 

vnějším povrchu katalyzátoru, kde reakční rychlost není omezena difuzí skrze mikropóry.  

Úloha různých typů kyselých center (Brønstedova a Lewisova typu) v katalýze tetrahydropyranylace 

nebyla dosud zkoumána. Přímá příprava zeolitů obsahujících pouze Brønstedova nebo Lewisova 

kyselá centra je ale problematická. Proto byl použit komerční zeolit MFI v H+ formě. Tyto H+ ionty 

byly částečně vyměněny za ionty alkalických kovů za účelem odstranění části Brønstedových kyselých 

center. Tímto způsobem byla připravena sada materiálů s různou kyselostí. Vzorky MFI byly 

zkoumány v tetrahydropyranylaci 1-propanolu při různých teplotách. Z výsledků katalýzy je zřejmé, 

že vzorek s největší koncentrací Brønstedových kyselých center (H+MFI) je nejaktivnějším 

katalyzátorem, a proto je pro katalýzu tetrahydropyranylace nejvhodnější. Zeolity obsahující 

převážně Lewisova kyselá centra poskytují nižší konverzi 1-propanolu, která dále výrazně závisí na 

teplotě reakce.  

V další části práce byla studována Pechmannova kondenzace resorcinolu (1,3-dihydroxybenzenu) a 

etylacetátu na hymekromon (7-hydroxy-4-metylkumarin) s použitím řady zeolitů jako katalyzátorů. 

Zejména byl zkoumán vliv topologie, morfologie a typu kyselosti zeolitu na průběh reakce. Zeolity 

MFI (s trojrozměrným systémem 10-četných pórů), MTW (s jednorozměrným systémem 12-četných 

pórů) a *BEA (s trojrozměrným systémem 12-četných pórů) byly připraveny jako aluminosilikáty a 

gallosilikáty v mikroporézní formě a ve formě nanosponge. Konverze resorcinolu při katalýze se 

zvyšovala v následujícím pořadí: MFI < MTW < *BEA. Na druhou stranu při použití katalyzátorů se 

strukturou *BEA a v menší míře při použití zeolitu MTW lze pozorovat tvorbu sekundárního 

vedlejšího produktu. Vypočtené aktivity (vyjádřené pomocí TOF) ukazují, že hierarchický systém pórů 

zvyšuje rychlost reakce při katalýze pomocí zeolitů MFI a MTW, zatímco dopad na rychlost reakce 

katalyzované zeolitem *BEA je zanedbatelný. Konverze i TOF poukazují na srovnatelnou aktivitu 

aluminosilikátů a gallosilikátů. 

 


