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Abstrakt: Práce se zaměřuje na zkoumání modelového systému inverzního 

katalyzátoru oxidu ceru na substrátech polykrystalického rhodia a rhodia (111) 

pomocí metod fyziky povrchů. Byly zkoumány vlastnosti růstu ceru v závislosti na 

podmínkách depozice a byly porovnány různé metody určení tloušťky napařeného 

materiálu. Dále bylo zjištěno, jakým způsobem oxid ceru v inverzním uspořádání 

CeOX/Rh mění svůj stupeň oxidace v závislosti na vystavení vzorku CeOX/Rh 

redukujícím či oxidujícím podmínkám. Podrobnou analýzou změřených spekter byly 

určeny stavy příslušející slitině Ce-Rh, stejně tak byly rozlišeny adsorpční pozice CO 

on-top a CO hollow na povrchu Rh (111). Díky prováděným experimentům se 

podařilo prokázat absorpci kyslíku v CeOX pomocí rozhraní oxid-kov a jeho zpětnou 

desorpci a reakci s CO za vzniku CO2. Byly navrženy mechanismy reakce CO s O2 

za pokojové teploty, pro jejichž průběh je nezbytná přítomnost oxidu ceru na 

povrchu vzorku. Prováděné experimenty tak doložily významný vliv CeOX, které 

díky schopnosti absorpce kyslíku umožňuje reakci CO s O2.  
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were compared. According to oxidizing or reducing exposition conditions changes in 

degree of oxidation of CeOX were observed. Further spectra analysis showed 

additional Ce-Rh alloy formation. Adsorption positions CO on-top and CO hollow 

on Rh (111) surface were differentiated by spectra fitting procedures. Oxygen 

absorption and reverse desorption in CeOX was confirmed. Performed experiments 
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mechanisms at room temperature were proposed. Cerium oxide presence is necessary 

for reaction occurrence. Significant influence of deposited CeOX on proposed CO 

oxidation reaction mechanisms was proved by this way.         
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Předmluva 

 Na rozdíl od jiných tvorů se člověk chová ke svému okolí tak, že si jej 

přizpůsobuje do podoby, která mu nejvíce vyhovuje. S pokrokem techniky se tyto 

projevy stávají neustále výraznější – již nežijeme v tlupách v jeskyních a chatrčích, 

ale stavíme si velkoměsta s milióny obyvatel z kovů, skla, betonu a asfaltu; již 

nelovíme kořist po lesích a nesbíráme plody tam, kde rostou, ale chováme stáda na 

loukách a obilí sejeme a sklízíme na ohromných polích kombajny. Tímto však 

zanecháváme výraznou stopu na krajině kolem nás.  

Naším cílem by tak mělo být dopady naší činnosti na okolní prostředí 

minimalizovat, a to nejen ku prospěchu dalších živočichů a rostlin, jimž hrozí 

vyhynutí, ale i kvůli nám samotným, abychom mohli vyrazit do lesa na houby a 

pozorovat okolní zvěř, abychom mohli jít k řece a lovit v ní ryby nebo si jen 

zaplavat, abychom mohli ve městech dýchat a nedusil nás smog a saze. Proto je 

důležité zkoumat a implementovat do běžného provozu zařízení, které nám čistí a 

recyklují odpadní látky – odpadní vody od fekálií a organických zbytků, spaliny od 

popílku a dalších škodlivin. V automobilech pro detoxikaci výfukových plynů slouží 

katalyzátory.
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1. Úvod 

1.1. Uvedení do problematiky 

Emisní normy pro automobily se stále zpřísňují a technologie používané 

v automobilech se neustále zdokonalují. Dříve spotřeba hravě překonávala hranici  

10 l na 100 km, do dvoutaktních motorů se tankoval benzín s přídavkem mazadel a 

oblak modrého dýmu po startu nebyl znakem poruchy, nýbrž běžnou součástí 

provozu automobilu. To vše je dnes již jinak. Postupem času a vlivem stoupajících 

nároků na ekologii provozu dopravních prostředků byly vyvinuty lepší motory, 

zavedeny automobilové katalyzátory a byl vytvořen systém měření emisí výfukových 

plynů.  

Katalyzátor je z chemického hlediska látka, která urychluje průběh reakce, 

aniž by byla sama spotřebována. V automobilech se využívají heterogenní 

katalyzátory, tedy takové, kde katalyzátor je v jiném skupenství než reaktanty a 

produkty. Katalyzátor v automobilu se skládá ze základního materiálu s tenkými 

dutinkami s nízkou tepelnou roztažností, viz Obr. 1. Na této pevné bázi je nanesena 

porézní oxidová vrstva překrytá vzácným kovem (Rh, Pt a Pd) či jejich směsí. [1-4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1:  Katalyzátor do automobilu [5] 
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Kovy jsou aktivním katalytickým materiálem, zatímco vhodně zvolený 

substrát je dostatečně porézní, čímž zvyšuje plochu využitelnou ke katalýze, a 

dokonce může změnou chemického stavu podporovat reakci [6]. 

Již brzy po zavedení prvních katalyzátorů bylo zřejmé, že zpočátku využívané 

oxidy niklu, mědi či kobaltu jsou neúčinné [1] a že nejúčinnějšími a nejstabilnějšími 

kovy zajišťujícími katalýzu spalin budou právě vzácné kovy, které však svou cenou 

prodražují výrobu účinných katalyzátorů. Další vývoj pokračoval přes tzv. 

dvoulůžkové katalyzátory až k dnešní podobě tzv. třícestných katalyzátorů (TWC). 

V těchto katalyzátorech, jak už název napovídá, probíhají především 3 reakce – 

oxidace CO, redukce NOX a oxidace nespálených uhlovodíků. Kvůli kompenzaci 

výkyvů ve složení výfukových plynů (poměr vzduch/palivo) byla dále přidána 

oxidová složka nejprve z oxidů niklu a železa, záhy však byly tyto oxidy nahrazeny 

efektivnějším oxidem ceru, který se v katalyzátorech využívá dodnes [3]. 

    

1.2. Současný stav poznání 

Porozumění dějům, které na katalyzátorech probíhají, je podstatné pro využití 

získaných znalostí k cílenému vylepšení jejich vlastností. V návaznosti na již získané 

výsledky s vrstvami Rh nanesenými na magnetronově naprášené CeOX  [7,8] byl pro 

předkládanou diplomovou práci zvolen modelový systém inverzního katalyzátoru 

CeOX/Rh.  

Inverzní katalyzátor je systém, u kterého je jako substrát použit katalyticky 

aktivní materiál (v případě této práce Rh), na nějž je nanesena oxidová vrstva 

(CeOX). Systém je tedy oproti klasickému využití v automobilových katalyzátorech 

otočen-invertován. Toto uspořádání umožňuje využít orientované monokrystalické 

podložky s definovaným a dobře známým povrchem. Změny, které nastanou 

v průběhu měření CeOx/Rh oproti vzorku Rh bez vrstvy oxidu ceru, lze potom 

přičítat právě působení oxidové vrstvy na povrchu. Změny stavu oxidové vrstvy jsou 

také mnohem výraznější, než u systému Rh/CeOX, jelikož je tenká oxidová vrstva 

situována na povrchu vzorku a její značná část je přímo v kontaktu se substrátem.  

 Systém inverzního katalyzátoru CeOX/Rh (111) byl již v minulosti zkoumán 

[9-11]. V závislosti na pokrytí vrstvou ceru a na teplotě ohřevu se objevují různě 

rekonstruované povrchy (1,4x1,4); (1x1); (4x4) a jiné [11]. Molekuly CO na vrstvě 
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0,5ML CeOX/Rh (111) nedisociují a ohřevem na vyšší teploty dochází k částečné 

redukci oxidu ceru, případně i k tvorbě slitiny CeRh3 [10].  

Jelikož již jedna monovrstva oxidu ceru je schopna plně překrýt rhodiový 

substrát [11], je nutné pracovat s pokrytím menším než 1ML CeOX. Proto je třeba 

znát i vlastnosti samotného rhodiového substrátu. Pro zkoumání katalytických dějů 

jsou to především adsorpční vlastnosti. 

Adsorpce CO o ekvivalentu 0,75ML na povrch Rh(111) vytvoří strukturu 

(2x2)-3CO [12-14]. Při postupné expozici čistého povrchu Rh(111) molekulami CO 

se nejprve zaplňují pozice on-top, pak teprve pozice 3-fold hollow [10, 13, 15].  

Saturační adsorpcí O2 na povrch Rh(111) vznikne povrchová struktura 

s difrakčními stopami v podobě (2x2) struktury [16]. Dlouho však nebylo jasné, zda 

kyslík na povrchu opravdu vytváří (2x2) rekonstrukci nebo zda je výsledný 

difraktogram vytvořen difrakcí na 3 různě orientovaných doménách (2x1). Až práce 

D.G. Castnera a kol. vyřešila dlouholetou otázku ve prospěch 3 doménové (2x1) 

struktury [17]. Struktura bude v této práci referována v souladu s další literaturou 

[10, 18-20] jako Rh(111)-(2x1)-O. Kyslík v tomto případě obsazuje pouze pozice    

3-fold hollow [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Rekonstrukce uspořádaných struktur adsorbátu na povrchu Rh (111) [21] 
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Vedle struktur (2x2)-3CO a (2x1)-O se za pokojové teploty (300 K) vyskytuje 

ještě stabilní struktura (2x2)-O+CO, kde kyslík obsazuje pozice fcc hollow, zatímco 

CO je v pozici on-top [21], viz Obr. 2. Další pozorované struktury jako              

(2x2)-O+2CO [20] a (2x2)-2O+CO [21] nejsou stabilní při pokojové teplotě [19]. 

 

1.3. Cíle práce 

Jak již bylo uvedeno v kapitolách 1.1 a 1.2, oxid ceru a rhodium jsou hojně 

využívány v průmyslově vyráběných katalyzátorech. Tato práce si klade za cíl 

rozšířit již získané znalosti o systému oxidu ceru a rhodia [7,8] výzkumem 

inverzního katalyzátoru a provést další měření se zaměřením na dynamiku adsorpcí 

O2 a CO a jejich reakcí, která nebyla v předchozích pracích [9-11] prováděna. 

Porovnáním výsledků změřených před a po depozici CeOX a pro různá množství 

napařeného oxidu ceru potom vytvořit model procesů probíhajících na rozhraní 

CeOX a Rh, a především se zaměřit na změny chemického stavu oxidu ceru vlivem 

různých oxidačních resp. redukčních podmínek. Dále si tato práce klade za cíl 

porovnat reaktivitu CO s O2 na vzorcích s různým množstvím deponovaného oxidu 

ceru, a to jak na orientovaném, tak na polykrystalickém Rh substrátu. 
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2. Experimentální metody 

2.1. XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) 

Rentgenová fotoelektonová spektroskopie je metoda povrchové analýzy 

známá také pod pojmem ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis). Je 

hojně využívána pro kvalitativní analýzu vzorků až do hloubky cca 4 nm [22] pro 

oxidové vzorky (pro kovové vzorky je tato hodnota přibližně poloviční).  

Princip této metody spočívá ve využití měkkého rentgenového záření jako 

zdroje (v ideálním případě) monochromatických fotonů o vlnové délce dané 

materiálem anody. Charakteristické záření je na výstupu filtrováno tenkou 

hliníkovou folií, která utlumí další čáry i brzdné záření. V Tabulce 1 je vypsána 

energie hlavních čar dvou běžně používaných anod a informace o intenzitě dalších 

čar a jejich energii. 

Název čáry Energie [eV] ΔE [eV] Relativní intenzita 

Mg Kα1,2 1253,6 (0,7) - 100 
Mg Kα´ 1249,1 4,5 1,0 

Mg Kα3 1245,2 8,4 9,2 

Mg Kα4 1243,6 10,0 5,1 

Mg Kα5 1236,3 17,3 0,8 

Mg Kα6 1233,1 20,5 0,5 

Mg Kβ 1205,6 48,0 2,0 

Al Kα1,2 1486,6 (0,85) - 100 
Al Kα´ 1481 5,6 1,0 

Al Kα3 1477 9,6 7,8 

Al Kα4 1475,1 11,5 3,3 

Al Kα5 1466,8 19,8 0,4 

Al Kα6 1463,2 23,4 0,3 

Al Kβ 1416,6 70,0 2,0 

  

Tabulka 1: Charakteristické záření Mg a Al anody na výstupu ze zdroje záření do 

vakua. U energie hlavních čar je v závorce uvedena jejich šířka. ΔE je rozdíl energie 

dané čáry oproti nejsilnější čáře. Relativní intenzita je intenzita záření čáry vztažená 

k intenzitě hlavní čáry [23]. 

 

Záření se potom šíří vakuem, až dopadne na vzorek, kde může dojít 

k fotoemisi elektronu dle vztahu (1): 

𝐸𝐾 = ℎ𝜈 − 𝐸𝐵 − 𝜙        (1) 
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kde EK je kinetická energie elektronu ve vakuu,  hν je energie dopadajícího záření, EB 

je vazebná energie elektronu (vztažená k Fermiho energii) a ϕ je výstupní práce 

vzorku. 

Emitované elektrony dále putují vakuem až do hemisférického analyzátoru, 

kde se přiložením vhodného napětí vyberou elektrony s požadovanou energií, které 

potom dopadnout na násobič. Nahrazením výstupní práce vzorku ϕ za výstupní práci 

analyzátoru ϕA (tedy výstupní práci posledního elektronově-optického elementu 

analyzátoru) ve vztahu (1) lze zjistit původní vazebnou energii elektronů, tedy i 

polohu hladiny, ze které elektron pochází. Rozložení hladin ve vzorku je 

charakteristické pro jednotlivé prvky a liší se i v závislosti na chemickém okolí 

příslušného atomu.  

Metodu XPS lze použít i pro kvantitativní analýzu vzorku. K tomuto slouží 

například metoda relativních citlivostních faktorů. Citlivostní faktor SX daného prvku 

X je daný jako: 

𝑆𝑋 =
𝐼𝑋

𝐼𝐹
    (2) 

kde IX je intenzita signálu vzorku složeného z prvku X a IF je intenzita signálu ze 

vzorku z fluoru (hladina F 1s), na nějž se tyto citlivostní faktory normují. Pro 

koncentraci CX prvku X na homogenním vzorku složeném z j prvků bude potom 

platit: 

𝐶𝑋 =  

𝐼𝑋
𝑆𝑋

 
𝐼𝑗

𝑆𝑗
𝑗

   (3) 

Koncentrace získaná tímto způsobem je zatížena chybou v řádu desítek procent. 

Pro odhad tloušťky t tenké spojité vrstvy připravené na povrchu vzorku lze 

použít vztah: 

𝑡 = 𝜆 cos 𝜃 ln  
𝐼0

𝐼
    (4) 

kde θ je úhel odklonu vstupu analyzátoru od normály vzorku, I0 je intenzita signálu 

před depozicí a I je intenzita signálu po depozici vrstvy. λ je střední volná dráha 
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elektronů o energii EK v materiálu depozitu (tzv. IMFP) spočtená například metodou 

TPP-2M [24].  

 

2.2. TDS (Thermal Desorption Spectroscopy) 

Termodesorpční spektroskopie nebo také Teplotně programovaná desorpce 

(TPD = Temperature Programmed Desorption) je metoda využívaná ke 

kvantitativní analýze povrchu s ohledem na množství adsorpčních pozic, především 

pak k analýze parametrů desorpce.  

Lineárním ohřevem vzorku pokrytého adsorbátem způsobíme desorpci 

adsorbovaných molekul. Desorbující molekuly ionizujeme a detekujeme 

v hmotnostním spektrometru v závislosti na jejich hmotnosti. Tím získáme tzv. 

desorpční spektrum, ze kterého lze následně určit např. pokrytí vzorku adsorbátem 

nebo aktivační energii desorpce.  

Rychlost desorpce r(t) popisuje Polanyiova-Wignerova rovnice [25]: 

𝑟 𝑡 = −
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝜈ℎ𝑛

ℎ exp  −
𝐸𝐴

𝑘𝑇
   (5) 

kde n je množství adsorbovaných molekul, t je čas, νh je předexponenciální faktor, h 

je řád desorpce, T je teplota vzorku, k je Boltzmannova konstanta a EA je aktivační 

energie desorpce. Pokud budeme dále předpokládat lineární ohřev vzorku 

s koeficientem nárůstu teploty β > 1 K/s: 

𝑇(𝑡)  =  𝑇0  +  𝛽𝑡  (6) 

kde T0 je počáteční teplota a t je čas od počátku ohřevu, pak můžeme z 

teploty maxima Tm desorpčního peaku dle Redheadovy formule [26] určit aktivační 

energii desorpce EA: 

𝐸𝐴 =  ln  
𝜈1𝑇𝑚

𝛽
 − 3,46 𝑅𝑇𝑚   (7) 

kde R je molární plynová konstanta a ν1 je předexponenciální konstanta volená 

v rozsahu 10
13 

> ν1/β > 10
8
. Tato rovnice je platná za předpokladu desorpce prvního 

řádu s přesností ± 1,5% [26]. V této práci je ν1 volena 10
13

. 
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2.3. MB (Molecular Beam) 

Metoda molekulárních svazků se využívá často v kombinaci s metodou TDS. 

Princip metody je jednoduchý. Na vzorek necháme dopadat proud molekul 

zformovaný do úzkého svazku a množství zpětně odraženého plynu monitorujeme 

hmotnostním spektrometrem. Velikost expozice povrchu plynem se určuje 

v jednotkách Langmuir (1 L = 1 Torr ∙ s). Expozice 1 L je tedy vystavení povrchu 

vzorku působení tlaku plynu 1 Torr po dobu 1 s či ekvivalentnímu množství plynu 

při jiném tlaku.  

Pro saturační expozici můžeme množství adsorbovaného plynu určit 

z následující úvahy (viz Obr. 3). Při saturaci vzorku adsorbátem je počet 

dopadajících molekul roven počtu odlétajících. Tedy při konstantním proudu plynu 

na vzorek dojde k ustálení intenzity odraženého svazku na hodnotě Im. V průběhu 

měření však byla intenzita odražených molekul I(t) menší. Množství adsorbovaných 

molekul NAds se tedy rovná: 

𝑁𝐴𝑑𝑠 =  𝑘   𝐼𝑚 − 𝐼(𝑡) 
𝑡𝑚

𝑡=0
𝑑𝑡   (8) 

kde k  je konstanta přepočtu měřených intenzit na počet molekul. Množství 

adsorbovaného plynu NAds lze tedy na Obr. 3 ztotožnit s plochou nad změřenou 

křivkou ohraničenou modrým obdélníkem. 

Z průběhu adsorpční křivky lze dále vztahy (9) a (10) získat okamžitý 

koeficient ulpění molekul na povrchu S(t) a relativní pokrytí θrel (t): 

 

𝑆 𝑡 =  
𝐼𝑚−𝐼(𝑡)

𝐼𝑚
      (9) 

𝜃𝑟𝑒𝑙 (𝑡) =  
𝑘   𝐼𝑚−𝐼(𝑡) 

𝑡
𝑡=0 𝑑𝑡

𝑁𝐴𝑑𝑠
  (10) 

 

U spekter vynesených v této práci budou záměrně ponechány části 

s nastavováním plynů (vlevo od modrého obdélníku) tak jako na Obr. 3, aby bylo 

možné sledovat pozadí a porovnávat množství napouštěných plynů mezi 

jednotlivými měřenými spektry. 
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Obr. 3: Adsorpční spektrum CO. Spodní modrá čára definuje pozadí. Svislá modrá 

čára vlevo určuje čas, kdy došlo k začátku expozice vzorku. Vrchní vodorovná čára 

určuje maximum zpětně odraženého plynu. 

 

2.4. TPR (Thermo Programmed Reaction) 

Sloučením metod termodesorpční spektroskopie a dvou molekulárních 

svazků, tedy s možností exponovat vzorek dvěma různými plyny spolu s možností 

měnit teplotu vzorku, získáváme metodu teplotně programovatelné reakce. Metoda 

umožňuje sledovat jak oba reaktanty (resp. intenzitu odrážejících se molekul) tak 

reakce mezi nimi.  

Jelikož se tato metoda využívá v podmínkách ultravysokého vakua (UHV), 

které nutně podmiňuje molekulární typ proudění plynů, a jelikož je vzorek velice 

blízko vstupu do hmotnostního spektrometru (viz Obr. 4), lze tvrdit, že téměř 

všechny molekuly vstupující do hmotnostního spektrometru interagovaly se 

vzorkem.  

Odražené molekuly se buď odrazily od povrchu (příp. od adsorbátu na již 

zaplněných adsorpčních pozicích) pružně – elasticky, slabě nepružně (došlo k 
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částečné ztrátě energie) nebo nepružně, tedy adsorbovaly a následně desorbovaly. Při 

reakcích se upatňují jak elastické, tak neelastické odrazy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Umístění vzorku před kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem (QMS) při 

měření TPR. 

 

Katalytickou reakci lze rozdělit do několika kroků: 

1. Adsorpce jednoho či více reaktantů na povrchu 

2. Povrchová difúze a reakce 

3. Desorpce vzniklých produktů reakce 

 

Adsorpci molekuly na povrchu můžeme rozdělit na několik typů, dle druhu 

adsorbující molekuly a adsorbentu. Adsorpci dělíme na přímou, kdy energie 

adsorpce je rovna aktivační energii desorpce, a nepřímou. U nepřímé adsopce 

dochází nejprve k vytvoření tzv. prekurzorového stavu, tedy k přechodné fyzisorpci 

molekuly. Další rozdělení je na adsorpci nedisociativní (molekula se váže k povrchu 

pouze jedním atomem a po adsorpci zůstává v celku) a disociativní (molekula se 

váže k povrchu na více místech a po navázání se rozštěpí). Pro molekuly, které 

adsorbují disociativně je tedy potřeba, aby na povrchu existovala místa s 

alespoň dvěma volnými adsorpčními pozicemi vedle sebe. Pokud tedy povrch (např. 

fólii Rh) saturačně adsorbovaný molekulami s nedisociativní adsorpcí (např. CO) 

vystavíme proudu plynu s disociativní adsorpcí (např. O2), bude reakce probíhat 

pomalu nebo vůbec, přestože za jiných okolností spolu tyto molekuly ochotně reagují 

[27].  
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U samotných reakcí opět rozlišujeme dva základní typy dle reakční kinetiky. 

První typ je reakce Langmuir-Hinshelwood, kdy dochází k reakci mezi molekulami 

X a Y, kde obě jsou adsorbovány na povrchu. Tento průběh je typický pro reakci 

kyslíku s oxidem uhelnatým, na kterou se tato práce zaměřuje: 

1/2 O2 + CO → CO2   (11) 

Druhým typem reakční kinetiky je mechanismus Eley-Rideal, kdy pouze jeden z 

reaktantů je adsorbován na povrchu.  

Samotný reakční experiment je možno provádět dvěma způsoby, jimiž jsou 

„steady-state“ reakce a „transition-state“ reakce, tedy reakce v ustáleném resp. 

přechodném stavu. Při experimentech v ustáleném stavu exponujeme povrch vzorku 

naráz svazky obou reaktantů a měníme teplotu. Proti tomu před reakcí v přechodném 

stavu necháme na povrchu vzorku adsorbovat jeden z reaktantů (označme ho X). 

K reakci potom dochází po vystavení ‚předadsorbovaného‘ povrchu proudu plynu 

druhého z reaktantů (Y). Teplota je při tomto experimentu stálá a reakce                  

(X + Y → XY)  se zastaví po spotřebování reaktantu X.  

 

2.5. LEED (Low Energy Electron Diffraction) 

Elektronová difrakce pomalých elektronů je hojně využívaná metoda 

k ověření povrchového uspořádání látek nebo adsorbátu, dá se využít ale i 

k ověřování epitaxního růstu vrstev či ke kontrole monokrystalických povrchů. 

Princip metody je jednoduchý. V elektronovém děle vytvoříme 

monochromatický fokusovaný svazek elektronů s energií v rozmezí cca 20 – 200 eV, 

které necháme dopadat kolmo na uspořádaný povrch vzorku. Díky nízké energii 

elektrony interagují se vzorkem v jedné až dvou povrchových vrstvách. Střední volná 

dráha pro elektrony o dané energii je cca 5-10 Å. Tím je dána vysoká povrchovost 

metody.  

Elektrony se vzorkem interagují, přičemž část z nich neprodělá ztrátu energie 

a pouze frauenhofferovsky difraktuje. Ostatní elektrony vyfiltrujeme soustavou 

mřížek a pouze elektrony s původní energií urychlíme na stínítko. Vzniklý obraz lze 

potom snímat vhodnou kamerou. Pro snímání obrazu lze využít jak přední (Front 

view LEED) tak zadní stranu stínítka (Back view LEED).  
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Interpretace snímaného obrazu je přímočará. Pokud jsou na stínítku ostré 

body, znamená to, že je povrch uspořádaný. Tyto body jsou obrazy bodů reciproké 

mříže. Dle de Broglieho vztahu pro vlnovou délku elektronů o kinetické energii Ek  

platí:  

𝜆 =
ℎ

 2𝑚0𝐸𝑘
       (12) 

kde m0 je hmotnost elektronu. Pokud známe elevační úhel stop na stínítku θ, lze určit 

mezirovinnou vzdálenost dhkl ze vztahu: 

𝑑ℎ𝑘𝑙 =
𝑛𝜆

cos  
𝜃

2
 
   (13) 

kde n je řád difrakce. Pokud známe orientaci povrchu zkoumané látky, můžeme dále 

spočítat mřížový parametr a. Například pro kubickou mříž platí: 

𝑑ℎ𝑘𝑙 =  
𝑎

 ℎ2+𝑘2+𝑙2
  (14) 

kde h,k a l jsou Millerovy indexy. 

Přesné uspořádání atomů na povrchu vzorku však nelze určit pouze z jednoho 

difakčního obrazu. Používá se proto tzv. dynamický LEED, který proměřuje 

intenzitu jednotlivých difrakčních stop v závislosti na energii difraktujících 

elektronů, tedy takzvané I-V křivky. Měření je následně nutné porovnat 

s teoretickými výpočty. 

V nejjednodušším využití metody LEED lze však získaný difrakční obrazec 

porovnávat s výsledky známými z literatury a určovat tak strukturu zkoumaného 

povrchu. 

 

2.6. AFM (Atomic force microscopy) 

Mikroskopie atomárních sil je metoda založená na měření meziatomových sil 

mezi hrotem a vzorkem. Speciálně připravený hrot je umístěn na ohebném raménku 

tzv. cantileveru. Působením sil mezi hrotem a vzorkem se cantilever deformuje. Tuto 

deformaci měříme laserovým paprskem, který necháme od cantileveru odrážet na 

fotodiodu rozdělenou do 4 oblastí, viz Obr 5. Změna osvícení různých oblastí nám 
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detekuje změnu náklonu cantileveru. Měřením tak dostaneme topografii povrchu 

zkoumaného vzorku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Princip detekce náklonu cantileveru. Převzato z [28]. 

 

Síly působící mezi atomy vzorku a hrotu lze aproximovat Lennard-

Jonesovým potenciálem UL-J (viz Obr. 6): 

𝑈𝐿−𝐽  (𝑟) = 𝑈0  −2  
𝑟0

𝑟
 

6

+  
𝑟0

𝑟
 

12

     (15) 

kde U0 je hloubka potenciálového minima, r0 je rovnovážná vzdálenost a r je 

vzájemná vzdálenost atomů. Pro r < r0 je interakce odpudivá, pro r > r0 je naopak 

přitažlivá. Přitažlivé síly popsané prvním členem rovnice jsou způsobeny především 

dalekodosahovými dipól-dipólovými interakcemi, zatímco druhý člen popisuje 

odpudivé síly vznikající díky Pauliho vylučovacímu principu [28].  

  

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 6: Lennard-Jonesův potenciál. Převzato z [28]. 
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Pohyb vzorku vůči cantileveru je na velké vzdálenosti realizován 

mechanicky, při dalším přibližování a při měření se však využívají piezoelektrické 

keramiky a elektronický systém zpětné vazby. Systém je také nutné řádně utlumit od 

okolních vibrací, které negativně ovlivňují měření. To se provádí nejčastěji 

soustavou pružin. 

Měření můžeme realizovat několika způsoby. Rozlišujeme kontaktní techniky 

a nekontaktní techniky, při kterých hrot osciluje. Kontaktní způsoby měření jsou: 

a) metoda konstantní síly, kdy zpětnou vazbou upravujeme vzájemnou vzdálenost 

tak, aby síla působící na cantilever byla konstantní 

b) metoda konstantní vzdálenosti, u které je zpětná vazba vypnuta a výškový profil 

se získává z velikosti prohnutí raménka 

Nekontaktní techniky využívají buzených oscilací. Rozlišujeme: 

a) bezkontaktní mód, kdy vzájemná interakce hrotu a vzorku mění amplitudu, 

frekvenci a fázi oscilací cantileveru 

b) semi-kontaktní, neboli tzv. tapping mód, ve kterém měříme velikost 

disipativních sil 
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3. Popis experimentu 

3.1. Aparatura 

Převážná část měření probíhala in-situ na UHV aparatuře se základním 

tlakem lepším než 2∙10
-10

 Torr. Pouze měření AFM bylo provedeno ex-situ po 

skončení experimentů na zařízení AFM. Toto měření probíhá za atmosférického 

tlaku. 

Schématický nákres UHV aparatury je na Obr. 7. Komora je čerpána 

iontovou titanovou vývěvou a sublimační vývěvou. Při vkládání nového vzorku nebo 

pro měření metodou LEED je nutné přenést vzorek pomocí transferu. Transfer a 

vkládací komora je čerpána turbomolekulární vývěvou a scroll vývěvou. Tlak 

v hlavní komoře při přenosu resp. vkládání vzorku je vždy lepší než 4∙10
-8

 Torr.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Schéma UHV aparatury 

 

Komora je vybavena iontovým dělem, které slouží k očištění vzorků. To se 

provádí bombardem ionty Ar
+
 při tlaku argonu v komoře 5∙10

-6
 Torr. Iontový proud 

se měří na vzorku pokrytém luminoforem, který umožňuje sledovat pozici stopy 

iontů. Proud při urychlovacím napětí 1000 V dosahuje 1,5 μA. 

Vzorky jsou v aparatuře umístěny na otočném karuselu, který umožňuje jejich 

pohyb v osách x a y a otáčení kolem svislé osy z totožné se středem karuselu. Na 

karuselu je 6 pozic pootočených o 60° z toho jedna pozice umožňuje ohřev a 
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chlazení vzorku v rozsahu 150-900 K, jedna pozice obsahuje safírovou referenci    

(α-Al2O3) a jedna pozice umožňuje měření iontového proudu mikroampérmetrem, 

jelikož není uzemněna. Dále jsou na karuselu 2 pozice bez možnosti ohřevu a 

krystalový měřič tlouštěk, který se používá ke kalibraci tloušťky napařené vrstvy. 

Měření TDS, MB a TPR spekter zajišťuje diferenciálně čerpaný QMS 

Leybold-Inficon 2000. Pozici vzorku/reference během měření resp. nastavování tlaku 

pracovního plynu zobrazuje Obr. 4. Umístěním vzorku v blízkosti kvadrupólu se 

minimalizuje vliv zbytkové atmosféry a vliv plynů desorbujících z karuselu a držáku 

vzorku, viz kap. 2.4. Během měření je vzorek umístěn na pozici umožňující lineární 

ohřev až do 800 K elektronovým bombardem zadní strany držáku vzorku. Nárůst 

teploty je lineární s koeficientem β ≈ 1 K/s.   

Pracovní plyny pro metodu MB jsou do aparatury přiváděny dvěma 

oddělenými trubičkami, které zamezují jejich promíchání. Tlak pracovních plynů se 

nastavuje safírovými ventily. Čistota plynů se kontroluje pomocí hmotnostní 

spektrometrie odrazem od referenčního safíru. Při napouštění plynů je lokální tlak u 

vzorku odlišný od tlaku měřeného v aparatuře ionizačním vakuometrem. Dle 

kalibrace na Pd(111) [29] je expozice 1 L dosaženo vystavením vzorku tlaku 

pracovního plynu (měřeného vakuometrem) 3∙10
-9

 Torr po dobu 100s.  

Zdrojem měkkého rentgenového záření pro měření XPS je systém od firmy 

VG s duální Al/Mg anodou. Fotoelektrony ze vzorku prochází hemisférickým 

analyzátorem SPECS EA 125 a jsou detekovány 5-kanálkovým násobičem.  

Depozice materiálu je umožněna vypařovadlem typu MEBES (Micro 

Electron Beam Evaporation Source). Vakuové napařování je druh depozice materiálu 

využívaný především v laboratorních podmínkách kvůli své nízké depoziční 

rychlosti ( ≈ 10 nm/hod). Díky pomalému, dobře definovanému růstu však lze při 

vhodné volbě substrátu dosáhnout epitaxního růstu vrstvy. Depozice materiálu 

probíhá díky jeho vypařování ve vypařovadle, ze kterého je clonou vybrán úzký 

svazek, který necháme dopadat na vzorek. Na vzorku páry depozitu zkondenzují. 

 

3.2. Příprava vzorků a experimentální procedury 

Vzorky byly připravovány tak, aby umožnily sledovat chování zkoumaného 

systému v závislosti na jednotlivých parametrech přípravy. Tomu odpovídaly i 
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prováděné experimenty, které lze rozdělit dle jejich typu a účelu, viz kap. 3.2.1.-

3.2.7. Výčet připravených vzorků a prováděných experimentů je uveden v Tabulce 2. 

Jednotlivým experimentálním procedurám, které byly se vzorky prováděny a 

cílily svým zaměřením na ověření výsledků v literatuře či k výsledkům novým, bude 

věnována podkapitola, kde bude objasněno, jak daný experiment probíhal. 

Po vložení do aparatury byly všechny vzorky očištěny bombardem 

argonovými ionty, případně žíháním za vysoké teploty či kombinací žíhání za 

zvýšené teploty a připouštění kyslíku. Čistota vzorků před započetím experimentů 

byla kontrolována metodou XPS.  

Mezi jednotlivými experimenty nebyl vzorek dále podroben čištění, proto byl 

vždy brán v potaz stav povrchu vzorku před měřením následujícího experimentu. 

Experimenty byly ve většině případů prováděny opakovaně tak, aby se zaručila 

reprodukovatelnost změřených výsledků a aby se na zkoumaném systému vyloučil 

vliv odlišného počátečního stavu vzorku. 

Chemické složení vzorků (viz Tabulka 2) je uvedeno v názvu vzorku, 

množství napařeného oxidu ceru bylo určeno z kalibrace, viz kap. 3.2.1. a 4.1. Vyjma 

vzorků CeOX/Cu, CeOX/α-Al2O3 a CeOX/Rh, u kterých byly zjišťovány růstové 

vlastnosti oxidu ceru (viz kap. 3.2.1.), byl CeOX připraven reaktivním napařováním 

ceru v kyslíkové atmosféře o tlaku cca 1,5∙10
-7

 Torr, popsaným v [11]. Teplota 

vzorku při depozici byla cca 530 K. Podle [11] roste oxid ceru od počátku ve formě 

dvouvrstvého oxidu.  

 

3.2.1. Charakterizace růstu CeOX na různých podložkách 

Sada těchto experimentů cílila na zjištění růstových vlastností vrstvy CeOX, 

na rychlost růstu vrstvy, na oxidační stav narostlého oxidu ceru a na změnu 

chemického stavu podložky vlivem nárůstu nové vrstvy.  

Zkoumané vrstvy oxidu ceru byly na vzorky napařovány postupně (metoda 

step by step), po každém kroku bylo změřeno spektrum XPS. Depozice probíhaly za 

různých podmínek lišících se teplotou, depozičním časem či složením okolní 

atmosféry, která ovlivňuje typ růstu oxidu ceru, proto tato měření budou využita 

především ke kalibraci různých metod určení tloušťky narostlé vrstvy (kalibrace na 

krystalovém měřiči tloušťek, kalibrace dle odhadu tloušťky tenké spojité vrstvy (4) a 

kalibrace dle kvantitativní analýzy změřených XPS spekter). 
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Název vzorku Experimentální procedury 

CeOX/Cu Charakterizace růstu CeOX na různých podložkách 

CeOX/α-Al2O3 Charakterizace růstu CeOX na různých podložkách 

CeOX/Rh Charakterizace růstu CeOX na různých podložkách 

Rh Adsorpčně-desorpční experimenty s CO do 800 K 

  Adsorpčně-desorpční experimenty s CO do 660 K 

  Steady-state experimenty CO+O2 do 800 K  

  Transition-state experimenty s O2 při 540 K 

  Transition-state experimenty s CO při 440 K 

1 ML CeOX/Rh Steady-state experimenty CO+O2 do 800 K  

  Transition-state experimenty s O2 při 540 K 

  Transition-state experimenty s CO při 440 K 

0,5 ML CeOX/Rh Adsorpčně-desorpční experimenty s CO do 660 K 

  Steady-state experimenty CO+O2 do 660 K  

  Steady-state experimenty CO+O2 do 800 K 

  Steady-state experimenty CO do 800 K 

  

Transition-state experimenty s O2 při 540 K 

Transition-state experimenty s CO při 440 K 

Rh (111) Adsorpčně-desorpční experimenty s CO do 800 K  

  Adsorpční O2 experimenty  

  Koadsorpční CO+O2 experimenty  

  LEED experimenty  

  Steady-state experimenty CO+O2 do 800 K  

  Transition-state experimenty s O2 při 540 K 

  Transition-state experimenty s CO při 440 K 

  Transition-state experimenty s O2 při 300 K  

  Transition-state CeOX experimenty při 440 K (reference) 

0,5 ML CeOX/Rh (111) Adsorpčně-desorpční experimenty s CO do 800 K  

  LEED experimenty 

  Transition-state experimenty s O2 při 540 K 

  Transition-state experimenty s CO při 440 K 

0,5 ML CeOX/Rh (111) R LEED experimenty  

  Steady-state experimenty CO+O2 do 800 K 

  Steady-state experimenty CO do 800 K 

  Transition-state experimenty s O2 při 540 K 

  Transition-state experimenty s CO při 440 K 

  Transition-state experimenty s O2 při 300 K 

0,75 ML CeOX/Rh (111) Steady-state experimenty CO+O2 do 540 K  

  Steady-state experimenty CO do 540 K  

  Transition-state experimenty s O2 při 540 K 

  Transition-state experimenty s CO při 440 K 

  Transition-state experimenty s O2 při 300 K 

  Transition-state CeOX experimenty při 440 K 

0,25 ML CeOX/Rh (111) Koadsorpční CO+O2 experimenty  

  LEED experimenty 

  Steady-state experimenty CO+O2 do 540 K  

  Steady-state experimenty CO do 540 K 

  Transition-state experimenty s O2 při 540 K 

  Transition-state experimenty s CO při 440 K 

  Transition-state experimenty s O2 při 300 K 

  Transition-state CeOX experimenty při 440 K 

Tabulka 2: Přehled vzorků a prováděných experimentů 
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3.2.2. Adsorpčně-desorpční experimenty s CO 

Tyto experimenty byly prováděny s cílem určit množství adsorpčních pozic 

daného vzorku, aktivační energii desorpce a další parametry a závislosti určující stav 

povrchu, například relativní pokrytí nebo koeficient ulpění. Pro modelové systémy 

inverzního katalyzátoru se tak jedná o další možnost určit, jaké procento povrchu je 

překryto vrstvou oxidu ceru, jelikož CO na CeOX za nízkých tlaků téměř neadsorbuje 

[30]. 

Experimenty probíhaly střídavou adsorpcí CO a následnou tepelně 

stimulovanou desorpcí do teploty uvedené v Tabulce 2 a byly vhodně doplňovány 

měřeními XPS spekter pro určení chemického stavu vzorku. Adsorpce probíhala 

vždy za pokojové teploty do saturačního pokrytí vzorku adsorbátem. Saturace se 

vyznačovala rovnováhou v počtu adsorbujících a desorbujících molekul, tedy za 

adsorpci saturačního množství byl považován stav, kdy odraz molekul byl po jistý 

čas konstantní, viz stanovení Im na Obr. 3.  

 

3.2.3. Steady-state experimenty 

Cílem těchto experimentů bylo určení katalytické aktivity a určení průběhu 

steady-state reakce daného vzorku. Z tvaru reakční křivky lze usuzovat na způsob, 

jakým reakce probíhá, a určit, jaké mechanismy se při ní uplatňují.  

Tlak obou reakčních plynů byl vždy stejný 3∙10
-9

 Torr (měřeno ionizačním 

vakuometrem), tedy v případě CO+O2 byl poměr 1:1 a celkový tlak byl 6∙10
-9

 Torr. 

Reakce probíhala od 270 K do teploty uvedené v Tabulce 2. Aby byl vzorek ustálen, 

byla reakce několikrát zopakována, nastavení tlaku plynů však zůstávalo beze 

změny. Stav vzorku před i po experimentech byl určen metodou XPS. 

Experimenty označované v Tabulce 2 jako steady-state experimenty s CO 

byly prováděny tak, že po skončení experimentů s oběma plyny byl proud O2 

zastaven a další teplotní cyklus probíhal pouze se svazkem CO. Tím lze určit 

množství zbytkového kyslíku ve vzorku na konci předchozí reakce. 

 

3.2.4. Transition-state experimenty 

Sady těchto experimentů probíhaly s cílem určit reakční aktivitu vzorku při 

dané teplotě. Teplota byla často volena tak, aby reakce probíhala co nejlépe, tedy tak, 
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aby po reakci byl předchozí adsorbát zcela spotřebován a vzorek byl (za dané reakční 

teploty) saturován napouštěným plynem. Transition-state reakce jsou tedy velice 

citlivé na stav povrchu vzorku před reakcí (obvzláště na množství adsorbátu na 

povrchu), proto je třeba vyhodnocovat je jako celek v cyklech, ve kterých byly 

prováděny. Tyto cykly byly:  

1) Transition-state experiment s CO při 440 K a následně transition-state 

experiment s O2 při 540 K 

2) Transition-state experiment s CO při 440 K, transition-state experiment 

s O2 při 540 K následovaný transition-state experimenem s CO při 440 K 

a transition-state experimenem s O2 při 300 K 

Název transition-state experiment s X znamená, že plyn X interaguje 

s povrchem předexponovaným jiným plynem. 

Tyto experimenty lze též využít pro určení množství adsorpčních pozic na 

vzorcích, u kterých nebylo možné použít adsorpčně-desorpční experimenty s CO 

kvůli potřebné vysoké teplotě při desorpčních experimentech. Stejně tak lze výsledky 

dále vyhodnocovat a z průběhů reakčních křivek určit další mechanismy reakce nebo 

koeficienty ulpění a relativní pokrytí. Chemický stav vzorku byl v jednotlivých 

krocích nebo po provedených sériích experimentů kontrolován změřením spektra 

XPS.  

   

3.2.5. Transition-state CeOX experimenty 

Transition-state CeOX experimenty měly za cíl určit množství kyslíku, který 

se při reakcích uvolňuje z oxidu ceru. Porovnáním vzorků s různým množstvím 

CeOX, vzorku bez oxidu ceru a dalších měření například adsorpce O2 lze zjisit, jaké 

množství kyslíku je přítomno na substrátu (Rh (111)) a jaké množství se nachází 

v oxidu ceru.  

Experimenty proto vycházely ze stavu koadsorbovaného CO a O na Rh (111) 

a probíhaly v následujících krocích: 

1) Povrch vzorku byl exponován kyslíkem za teploty 540 K a při tlacích 3∙10
-9

 Torr 

nebo 1,5∙10
-7

 Torr.  

2) Povrch vzorku byl exponován molekulami CO za teploty 270 K a při tlaku   

3∙10
-9

 Torr.  
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3) Z tohoto výchozího stavu byl vzorek ohříván z 270 K  na 440 K (molekulární 

svazky vypnuty) za současného měření probíhající desorpce a reakce na 

povrchu.  

4) Po vymizení reakce byl vzorek exponován proudem 3∙10
-9

 Torr CO při stále 

konstantní teplotě 440 K.  

Chemický stav vzorku byl v jednotlivých krocích měřen metodou XPS, je 

tedy možné využít i kvantivativní analýzu získaných spekter. 

 

3.2.6. Koadsorpční CO+O2 experimenty a adsorpční O2 experimenty 

Tyto experimenty měly za cíl lépe definovat počáteční stav, ze kterého 

vychází transition-state CeOX experimenty (viz kap. 3.2.5), respektive měly určit 

množství kyslíku, které se adsorbuje na čistý povrch Rh(111) nepokrytý 

deponovaným CeOX. 

Koadsorpční a adsorpční experimenty kombinovaly adsorpci kyslíku za teplot 

300 K a 540 K a za tlaků 3∙10
-9

 Torr a 1,5∙10
-7

 Torr a adsorpci CO za teplot 270 K, 

300 K nebo 440 K při tlaku 3∙10
-9

 Torr. Chemický stav povrchu vzorku byl 

pravidelně sledován metodou XPS. Tato spektra lze využít na kvalitativní i 

kvantitativní analýzu stavu povrchu. 

 

3.2.7.  LEED experimenty 

Povrchové uspořádání bylo zjišťováno v komoře LEED. Měření vždy 

předcházela kontrola stavu vzorku pomocí XPS. Bylo tak možné ověřit orientaci 

povrchu Rh (111) a sledovat případné rekonstrukce adsorbátu. Rovněž bylo 

vyšetřováno, zdali CeOX na povrchu Rh (111) roste orientovaně. 
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4. Výsledky a diskuse 

4.1. Růst CeOX  

Pro přípravu vrstev napařováním bylo nutné nejprve určit napařovací 

rychlost, ověřit stabilitu napařování, zjistit způsob růstu deponovaného materiálu a 

v neposlední řadě zjistit, zda napařovaný materiál není kontaminován nečistotami. 

Všechny tyto aspekty byly zjišťovány v rámci experimentů Charakterizace 

růstu CeOX na různých podložkách viz kap. 3.2.1. Další cenné informace pocházejí i 

z dalších měření jako jsou transition-state experimenty s CO při 440 K. Cílem této 

kapitoly je porovnat různé metody určení tloušťky napařené vrstvy a co nejpřesněji 

určit množství oxidu ceru deponované na substrát polykrystalického Rh a na 

monokrystal Rh(111). Vzorky připravené na těchto substrátech byly hlavním 

předmětem výzkumu. 

Pro určení chemického stavu narostlého materiálu sloužila spektra XPS. Na 

vzorky CeOX/Cu, CeOX/α-Al2O3 a CeOX/Rh byl deponován cer za podmínek UHV. 

Typické XPS spektrum hladiny Ce 3d po depozici za těchto podmínek je na Obr. 8. 

Pro ostatní vzorky byl oxid ceru deponován v kyslíkové atmosféře. XPS spektrum 

takto připraveného oxidu ceru je na Obr. 9. Spektra hladiny Ce 3d podobná tomu na 

Obr. 8 budou dále odkazována jako redukované CeOX, pro spektra obdobná jako na 

Obr. 9 bude dále používán název oxidované CeOX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: XPS spektrum hladiny Ce 3d vzorku CeOX/Rh po depozici oxidu ceru 

bez kyslíkové atmosféry. Odečteno lineární pozadí. 
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Obr. 9: XPS spektrum hladiny Ce 3d vzorku 1 ML CeOX/Rh po depozici oxidu 

ceru v kyslíkové atmosféře o tlaku cca 1,5∙10
-7

 Torr. Odečteno lineární pozadí. 

 

Čistota deponovaného oxidu ceru byla ověřena metodou XPS. Přestože 

původní materiál ve vypařovadle (Goodfellow, 99,9%) byl čistý, postupem času se 

na vzorcích s připravenou vrstvou oxidu ceru objevovala kontaminace fluorem. Toto 

znečištění zřejmě pocházelo z kontaminovaného Pd přítomného v aparatuře.  

Množství kontaminantu bylo pravidelně ověřováno. Znečištění fluorem bylo 

měřitelné, nicméně jeho množství je považováno za zanedbatelné. Předpokládáme 

tedy, že toto nepatrné znečištění neovlivnilo získávané výsledky. 

Pro určení depoziční rychlosti byl využit krystalový měřič tloušťek. Dle 

kalibrace tak byla určena depoziční doba 1 Å na 480 s. Nicméně z dalších měření 

adsorpčně desorpčních vlastností vzorku vyplynulo, že kalibrace je chybná. Po 

depozici o délce 912s měla být rostlá vrstva o ekvivalentu 1,9 Å ≈ 0,5 ML. Vzniklý 

vzorek 1 ML CeOX/Rh ( ≈ 1 ML vyplývá z Tabulky 3 a z kalibrace diskutované dále) 

však vykazoval nulovou adsorpci a desorpci CO. Pokud totiž předpokládáme, že již 

ekvivalent jedné monovrstvy, tedy 3,85Å deponovaného CeOX vytvoří souvislou 

vrstvu [11], pak takový vzorek bude vykazovat nulovou adsorpci a desorpci CO, 

jelikož na povrchu nezůstanou žádné volné adsorpční pozice. Obráceně tedy platí, že 

pokud vzorek vykazuje adsorpci a desorpci CO za předpokladu 2D růstu první 

vrstvy, pak lze předpokládat, že bylo napařeno méně než 1 ML CeOX.  



25 

 

Tato úvaha je použita pro kalibrace pomocí spekter XPS. Pro jednotlivé 

připravené vrstvy bylo změřeno spektrum Ce 3d, které bylo po odečtení lineárního 

pozadí zintegrováno. Pro vzorek, který již neadsorbuje CO, lze stanovit „spodní 

mez“ určením, že deponovaná vrstva je právě rovna 1 ML. „Horní mez“ potom 

stanovíme, pokud ztotožníme poslední vzorek s prokazatelnou adsorpcí CO jako 

vzorek s vrstvou ≈ 1 ML CeOX, u které předpokládáme, že ještě nepatrná část 

povrchu zůstala nepřekryta. Obdobně lze pro vrstvy připravené stejným postupem a 

na stejném substrátu (Rh) porovnávat intenzitu maxima hladiny Ce 3d na XPS 

spektru viz Tabulka 3. 
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Dle krystalového měřiče tlouštěk 1,9 0,7 0,7 1,1 0,4 1,0 4,0 3,8 0,3 1,3 3,3 7,3 11,3

Dle množství adsorbovaného CO >1 0,6 0,5 0,7 n n n n n n n n n

Dle času depozice 1,0 0,4 0,4 0,6 0,2 0,5 2,1 2,0 0,1 0,7 1,7 3,8 5,9

Dle maximální intenzity spektra 

Ce 3d (spodní mez)
1,0 0,4 0,5 0,9 0,2 n n n n n n n n

Dle maximální intenzity spektra 

Ce 3d (horní mez)
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Dle plochy pod spektrem Ce 3d 

(spodní mez)
1,0 0,4 0,5 0,8 0,2 0,5 1,6 1,0 0,1 0,5 1,1 1,9 2,4

Dle plochy pod spektrem Ce 3d 

(horní mez)
1,3 0,5 0,6 1,0 0,3 0,6 1,8 1,1 0,1 0,5 1,3 2,2 2,8

Dle maximální intenzity spektra 

Ce 3d v redukovaném stavu 

(spodní mez)

1,0 0,5 0,9 1,0 0,4 0,6 1,9 1,1 0,1 0,5 1,3 2,2 2,8

Dle maximální intenzity spektra 

Ce 3d v redukovaném stavu 

(horní mez)

1,0 0,5 0,9 1,0 0,4 0,6 1,9 1,1 0,1 0,5 1,3 2,2 2,9

Odhadovaná tloušťka 1 0,5 0,5 0,75 0,25 0,5 1,8 1,5 0,1 0,5 1,1 2,5 3,9
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 Tabulka 3: Porovnání metod pro určení tloušťek napařených vrstev na různých 

vzorcích. Čísla ve složených závorkách odlišují vzorky s různým množstvím 

deponovaného oxidu ceru. Písmeno n pak značí, že data nejsou k dispozici. Tloušťky 

v tabulce jsou uvedeny v [Å]. 

 

Aby se určení tloušťky vrstvy dle maximální intenzity spektra Ce 3d dalo 

rozšířit i na vzorky připravené bez kyslíkové atmosféry, byla porovnána XPS 
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spektra, na kterých je oxid ceru výhradně v redukovaném stavu. Jak bude 

diskutováno dále v kap. 4.2.1., redukce CeOX vrstvy připravené v kyslíkové 

atmosféře však je pouze částečná, a proto je nutné tato čísla zatížit nejistotou v řádu 

desítek procent. 

Dále je možné využít ke kalibraci vztahu (4). Je však nutné brát v potaz, že 

daný vztah byl odvozen pro tenkou spojitou vrstvu. Předpoklad spojitosti však u 

vrstev tenčích než ekvivalent 1 ML není splněn. Proto i související údaje budou 

zatíženy velikou chybou.  

Kvalitativně dobré výsledky, avšak kvantitativně nepřesné poskytuje určení 

tloušťky dle množství adsorbovaného CO. K těmto výsledkům byla použita 

transition-state měření při expozici povrchu molekulami CO za teploty 440 K (rozdíl 

adsorpce CO a tvorby CO2). Jelikož jsou tato měření závislá na počátečním stavu 

vzorku (především na pokrytí předadsorbovaného povrchu kyslíkem – viz kap. 3.2.4 

a 4.3.2.), a jelikož těchto měření proběhl pouze omezený počet, který omezuje 

dostatečné statistické zpracování dat, je nutno výsledky zatížit velkou kvantitativní 

chybou. 

Další způsob kalibrace souvisí s úvahou, že za stejných podmínek (především 

za konstantního výkonu dodávaného do vypařovadla) je depoziční rychlost 

konstantní. Toto určení však zcela zanedbává například ubývání deponovaného 

materiálu ve vypařovadle. I díky tomu se při použití této kalibrační metody 

dopouštíme značné chyby. Hodnoty je taktéž nutné normovat, pro Tabulku 3 bylo 

využito normování 912 s ↔ 1 ML, z čehož získáváme depoziční rychlost přibližně 

1,1∙10
-3

 ML/s, tedy cca 4,2∙10
-3

 Å/s (1ML CeOX ≈ 3,85Å [11]). 

Pokud do úvah o tloušťce zahrneme všechna dostupná data tak, jak je to 

provedeno v Tabulce 3, získáme odhad podložený několika různými metodami. S 

přihlédnutím ke všem nejistotám byla stanovena pravděpodobná množství 

deponovaného CeOX na vzorcích, která se používají v názvech jednotlivých vzorků. 

Pro vzorky s vrstvou CeOX ≤ 1ML je předpokládaná chyba určení tloušťky ± 0,1ML. 

Jak vyplývá z dat v Tabulce 3, pro silnější vrstvy se jednotlivé metody rozcházejí. 

Pro vrstvy do 2 ML je však odhadovaná chyba ± 0,2 ML stále ještě uspokojivá. 
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4.2. Analýza změn chemického stavu povrchu 

Chemický stav některých látek se mění v závislosti na okolních podmínkách. 

Pokud jsou vzorky uchovávány při tlacích v řádu UHV, jsou tyto změny způsobeny 

pouze vlivem zbytkové atmosféry. Cíleným zvýšením teploty vzorku nebo změnou 

okolních podmínek jako je tlak a složení atmosféry nad vzorkem lze vyvolat změny 

oxidačního stupně oxidu ceru, zároveň se však mění i povrch rhodiového substrátu, 

na kterém mohou adsorbovat a reagovat různé molekuly. Cílem této kapitoly tedy je 

popsat chemické změny probíhající na připravených vzorcích v souvislosti se 

změnami okolních podmínek. 

 

4.2.1. XPS spektra oxidu ceru 

K analýze chemického stavu vzorků byla využita metoda XPS viz kap. 2.1. Z 

XPS spekter lze další analýzou a rozdělením signálu na jednotlivé složky dle zdroje 

původu (tzv. fitováním) získat další informace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Výsledek fitu spektra Ce 3d vzorku 1 ML CeOX/Rh pomocí 3 dubletů. 

 

Dle [31] bylo při analýze spekter z hladiny Ce 3d k odečtu pozadí použito 

Shirleyho metody, pro jednotlivé stavy byl zvolen symetrický Voigtův profil. 

Spektrum oxidu ceru lze v základě rozdělit na 5 dubletů, kde 3 odpovídají finálním 

stavům „f
0
“, „f

1
“ a „f

2
“ ceru v oxidačním stavu Ce

4+
  (viz Obr. 10) a další 2 dublety 

odpovídají stavům „f
1
“ a „f

2
“ ceru v oxidačním stavu Ce

3+
 (viz Obr. 11). Stavy 
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vznikají různým odstíněním fotoelektronů emitovaných z oxidu ceru. Zatímco pro 

elektrony „f
0
“ nebyl kladný náboj po emisi odstíněn žádným elektronem, elektrony 

„f
1
“ a „f

2
“ měly tento náboj odstíněn jedním resp. dvěma elektrony na hladině Ce 4f 

[32-34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Výsledek fitu spektra Ce 3d vzorku CeOX/α-Al2O3 pomocí 2 dubletů. 

  

Na Obr. 10 a 11 a dále v této práci bude použito označení peaků u, u‘‘, u‘‘‘, v, 

v‘‘ a v‘‘‘ pro stavy Ce
4+

 a u‘, u0, v‘ a v0 pro stavy Ce
3+

 dle [35]. Dle postupu 

navrženého v [31] T. Skálou byly peaky u a v fitovány pomocí superpozice dvou 

Voigtových profilů. Parametry pro vzájemnou vazbu těchto dvou peaků byly 

převzaty z [36]. Parametry získané fitováním spekter jsou shrnuty v kapitole 4.2.2. 

(Tabulka 5). 

Všechna změřená spektra vzorků na podložce z rhodia byla normována na 

vazebnou energii stavu Rh 3d5/2 307,35 eV. Jelikož prováděné experimenty 

ovlivňovaly pouze několik málo povrchových vrstev, bylo možné využít signál 

z rhodiového substrátu jako referenci, na kterou je možné daná spektra normovat. 

Vazebná energie stavu Rh 3d5/2 zůstávala po celou dobu měření téměř konstantní, 

odchylky byly menší než 0,1 eV. Pro spektrum na Obr. 11 bylo z důvodu nabíjení 

substrátu využito normování na  vazebnou energii peaku v‘ 886,5 eV. Tato hodnota 

souhlasí s vazebnou energií peaku v‘ získanou na vzorcích CeOX/Rh normováním na 

rhodium.  

Jak je patrné z Obr. 11, fit spektra není dokonalý především kolem vazebných 

energií 908 eV a 890 eV. Z chybějícího dubletu u‘‘‘ + v‘‘‘ lze usuzovat, že ani peaky 
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u‘‘, u, v‘‘ a v, příslušející stavu Ce
4+

 nemají být v tomto spektru zastoupeny. 

Odchylky fitovaných dat od naměřených hodnot tak lze s největší pravděpodobností 

přičíst nedokonalému popisu, kdy dublet u‘ + v‘ nelze jednoduše popsat pomocí 

symetrického Voigtova profilu. Velice záleží i na způsobu odečtu pozadí – v případě 

spektra Ce 3d bylo zvoleno Shirleyho pozadí.  

Podstatný je také fakt, že substrát měřený před depozicí vrsvy CeOX 

nevykazoval v rozsahu vazebných energií 921 eV až 876 eV (tedy na energiích, na 

nichž se vyskytují stavy Ce 3d) žádné další stavy příslušející jinému obsaženému 

prvku. Ty by bylo nutné před analýzou taktéž odečíst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Fit naměřeného spektra Ce 3d vzorku 0,25 ML CeOX/Rh (111) po vystavení 

redukujícím podmínkám. 

 

Ze získaných spekter však bylo záhy patrné, že ani pomocí 12 Voigtových 

peaků (dublet u + v je fitován pomocí 4 Voigtových peaků, viz výše) není možné 

některá naměřená spektra popsat s ohledem na fyzikální opodstatnění vyskytujících 

se peaků. Pro fit spekter oxidu ceru tak byly přidány další dva Voightovy dublety, 

tedy peaky us, us‘, vs a vs‘, viz Obr. 12. S ohledem na výsledky publikované v [11, 

37-39] předpokládáme, že tyto stavy souvisí s tvorbou slitiny ceru a rhodia. Pro 

pokrytí substrátu Rh (111) atomy ceru vrstvou vyšší než 0,4 ML je doloženo 

promíchání ceru se substrátem i za pokojové teploty [37]. Ohřev na 250°C pak vede 

k vytvoření slitiny CeRh3. S. Eck ve svých článcích [10, 11] popisuje rekonstrukci 

(2x2) slitiny CeRh3 ohřevem vzorku 0,5 ML CeOX/Rh (111) na teplotu 1200 K. 
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Známky slitiny však byly v citované práci pozorovány pro různá pokrytí oxidem ceru 

již pro teploty nižší než 500 K. 

Po napaření oxidu ceru v kyslíkové atmosféře byly vzorky oxidované 

s převahou Ce
4+

. Po vystavení vzorků redukujícím podmínkám (proudu CO za 

teploty 440 K) nebo ekvivalentně po transition-state experimentech s CO při 440 K 

narostl výrazně podíl Ce
3+

 a podíl ceru ve slitině, viz Tabulka 4, Obr. 12. Došlo tak k 

znatelné redukci CeOX. Po následném vystavení vzorků oxidujícím podmínkám 

(proudu O2 za teploty 540 K nebo vyšší) nebo po transition-state experimentech s O2 

při 540 K se opět zvýšil podíl Ce
4+

, což lze vysvětlit jako zpětnou oxidaci vzorku. 

Nicméně stupeň oxidace vzorku se už nevrátil zpět na svou původní hodnotu a 

vzorek tak zůstal částečně redukovaný. Při dalších cyklech redukce a oxidace vzorků 

již změny nebyly tak výrazné, vzorek se však stále více redukoval s nárůstem 

procentuálního podílu Ce
3+

 po působení stejných oxidačních podmínek. Znatelné 

byly i změny tvaru měřených spekter, viz Obr. 13. 

Procedury % Ce4+ % Ce3+ % slitiny 

po přípravě 80 9 11 

po redukci  36 19 44 

po 1 cyklu  72 11 17 

po 2. redukci 26 40 33 

po 2 cyklech 61 19 20 

po 6. redukci 29 30 40 

po 6 cyklech 65 13 23 

po 8. redukci 33 37 30 

po 7 cyklech a 4 steady-state 
experimentech CO+O2 

59 28 13 

po 7 cyklech, 4 steady-state 
CO+O2 a 2 steady-state CO 
experimentech 

20 43 37 

po 7 cyklech, 4 steady-state 
CO+O2 a 2 steady-state CO 
experimentech a po desorpci  

10 50 40 

Tabulka 4: Procentuální zastoupení jednotlivých složek ve změřených spektrech Ce 

3d vzorku 0,25 ML CeOX/Rh (111). Data byla získána sečtením ploch pod peaky 

příslušejícími stavům Ce
4+

, Ce
3+

 a slitině. Cyklem se rozumí vystavení vzorku 

redukčním a následně oxidačním podmínkám. Desorpce a steady-state experimenty 

probíhaly do 540 K. Fialově jsou zvýrazněna data s výraznou převahou stavu Ce
4+

 

jejichž příslušející spektra jsou na Obr. 13, zeleně potom data k Obr. 12. 
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Obr. 13: Změny tvaru měřených Ce 3d spekter vzorku 0,25 ML CeOX/Rh (111) 

v závisloti na počtu provedených procedur. Cyklem se rozumí vystavení vzorku 

redukčním a následně oxidačním podmínkám. Steady state experimenty s plyny CO a 

O2 probíhaly do teploty 540 K a zpět do pokojové teploty.  

 

Cyklické změny oxidačního stavu CeOX lze však snadno narušit ohřevem 

vzorku na teplotu 800 K. Po ohřevu je schopnost oxidu ceru zpětně se oxidovat 

značně omezena. Pokud navíc je vzorek vystaven oxidačním podmínkám kyslíkové 

atmosféry o tlaku 3∙10
-9

 Torr nebo vyšším za teploty 800 K, dojde k poklesu 

intenzity spektra Ce 3d, viz Obr. 14. Toto lze interpretovat v souladu s [37] jako další 

promíchávání (intermixing – [37]) substrátu a oxidové vrstvy doprovázené 

intenzivnější tvorbou intermetalické slitiny ceru a rhodia. Uspořádání povrchu do 

rekonstrukce (2x2) však pozorováno nebylo, na difrakčním obrazci (LEED) byly 

patrny pouze stopy (1x1) od rhodiového substrátu. Tyto výsledky na vzorku 0,5 ML 

CeOX/Rh  podporuje i [10], kde rekonstrukce oxidu ceru (1,4 x 1,4) je pozorována až 

po ohřevu na vyšší teploty. Pokles intenzity spektra Ce 3d však neovlivnil adsorpční 

kapacitu CO a O2 ani reaktivitu měřenou při transition-state experimentech, jak bude 

diskutováno v kap. 4.3.2. 
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Obr. 14: Schéma vývoje tvaru XPS spekter Ce 3d vzorku 0,5 ML CeOX/Rh (111). 

Červeně je spektrum po přípravě, černě po první redukci, fialově po zpětné oxidaci, 

modře redukované spektrum po vystavení vzorku proudu kyslíku za 800 K a zeleně 

oxidované spektrum po vystavení vzorku proudu kyslíku za 800 K. ‚Vratné‘ přechody 

jsou označeny obousměrnou šipkou, vlevo je vždy spektrum po oxidaci, vpravo po 

redukci; nevratné přechody jsou označeny jednosměrnou šipkou s označením 

procesu, který vedl ke změně. U každého obrázku je navíc vynesen poměr O/Ce 

spočtený z XPS spekter. Kyslík náležející CeOX byl určen fitováním spekter O 1s, viz 

kap. 4.2.2. 

 

 

 

 

3∙10
-9

 Torr CO, 440 K 

3∙10
-9

 Torr O2, 800 K   

O/Ce = 2,1 

O/Ce = 0,5 O/Ce = 1,9 

O/Ce = 0,3 O/Ce = 1,6 
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4.2.2. XPS spektra uhlíku a kyslíku 

Mimo vzorky CeOX/Cu, CeOX/α-Al2O3 a CeOX/Rh, jejichž XPS spektra byla 

měřena zdrojem záření s Al anodou, byla pro měření využívána Mg anoda s vlnovou 

délkou excitujícího záření 1253,6 eV. Mg anoda má dle Tabulky 1 menší pološířku 

energie emitovaného záření a účinný průřez interakce záření s elektrony na nízkých 

vazebných energiích je vyšší. Naopak střední volná dráha elektronů s menší 

kinetickou energií (na rozdíl od těch excitovaných zářením s energií 1486,6 eV) je 

kratší, tudíž emitované elektrony budou pocházet z tenčí povrchové vrstvy. Pro 

měření a rozlišení jemných změn v XPS spektrech, jako například odlišení vazebné 

energie molekuly CO adsorbované v pozici on-top a 3-fold hollow, byla proto volba 

hořčíkové antikatody logická. 

Fitování spekter O 1s a C 1s naměřených metodou XPS je kvůli malému 

rozdílu signál-šum zatíženo chybami, kvalitativně však poskytuje dobré výsledky. Při 

měření byl celkově kladen důraz na vyvážení doby potřebné k měření a kvality 

měřených dat.     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: XPS Spektra C 1s změřená na vzorku Rh (111) s adsorbovaným CO. Černě 

s excitační energií hořčíkové anody, červeně hliníkové anody. Na spektrech jsou 

zřetelné satelity Rh popsané v textu. 
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Na Obr. 15 je zobrazeno spektrum uhlíku změřené za stejných podmínek jak 

pomocí hliníkové, tak i hořčíkové anody. Peaky na vazebné energii cca 290 eV pro 

hν = 1253,6 eV a na energii cca 284 eV pro hν = 1486,6 eV jsou satelity od Rh 3d5/2 

na energii 307,35 eV pro čáry Mg Kα5 resp Al Kα6, viz Tabulka 1. Dalším 

nahlédnutím do této tabulky zjistíme, že na měřených vazebných energiích spekter   

C 1s (282 – 289 eV) parazitují ještě satelity od čar Mg Kα6 a Al Kα5 s energiemi 

286,85 eV resp 287,55 eV. Všechny tyto příspěvky, které nepřísluší elektronům 

z uhlíku, byly před dalším zpracováním spekter pečlivě odečteny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Ukázka postupného získávání parametrů peaků pro fit spektra C 1s na 

vzorku Rh (111). Zjištěné parametry peaků ve fitech pak zůstávají fixovány 

v určených mezích (viz Tabulka 5), zatímco intenzity jednotlivých složek se mohou 

měnit v závisloti na změřeném spektru. Odspodu: Spektrum povrchu bez uhlíkových 

nečistot; spektrum vzorku s koadsorpcí O + CO; spektrum vzorku po redukci 

molekulami CO za teploty 440 K; spektrum z nedokonale očištěného povrchu. 

 

Pro fitování spekter tak nejprve byla analyzována spektra bez přítomnosti 

uhlíku a použita pro co nejpřesnější odečtení pozadí a rhodiových satelitů. Pozadí 

bylo pro tento případ kvůli malému signálu voleno lineární. Pokud chceme dále 

rozlišit příspěvky CO adsorbovaného v pozici on-top a v pozici 3-fold hollow, jejichž 

vazebné energie leží na energiích 286,2 eV a 285,7 eV [10], lze využít koadsorpce   
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O + CO, kdy molekuly CO leží pouze v pozicích on-top [21], viz Obr. 16. Následně 

můžeme fitovat i spektra s CO v obou stavech a nakonec i spektra s nečistotami na 

energiích cca 284 eV. Tak lze zjistit parametry peaků postupně pro každý stav 

zvlášť, parametry jsou vždy získány statistickým zpracováním mnoha podobných 

spekter.  Pro tvar peaků byl použit typ Doniach-Šunjić v konvoluci s Gaussovým 

profilem, který se běžně používá pro fit vnitřních hladin [21,10].  

Před započetím experimentů bylo povrchu Rh (111) bez přítomnosti uhlíku 

dosaženo důkladným očištěním bombardem ionty argonu a následným ohřevem na 

teploty větší než 900 K. Uhlíkové nečistoty byly poté odstraněny ohřevem vzorku 

v kyslíkové atmosféře. Protože povrch vzorku byl saturován kyslíkem, na energiích 

odpovídajících spektru C 1s byl patrný pouze příspěvek od satelitu rhodia. 

Koadsorpce bylo poté dosaženo expozicí povrchu 5 L CO za pokojové teploty. 

Přestože S. Eck [10] pozoroval při obdobném postupu i zaplňování stavů hollow, z 

naměřených dat v této práci vyplývá, že při expozici 5 L jsou hollow stavy 

zaplňovány pouze minimálně. To popisuje i Jaworovski v [21] a tvrdí, že expozice 

0,9 L CO je již dostatečná pro vytvoření koadsorbovaného stavu Rh (111) – O + CO.  

 Odstranění kyslíku na povrchu probíhalo vystavením povrchu proudu 

molekul CO za zvýšené teploty vyšší než 440 K, dokud produkce CO2 neklesla zpět 

na hodnotu pozadí. Další adsorpce CO pak probíhala za pokojové teploty. Tím bylo 

dosaženo saturačního pokrytí povrchu molekulami CO, a zaplnily se tak adsorpční 

stavy on-top i hollow.  

Spektra s uhlíkovými nečistotami byla získána buďto změřením ještě 

nečištěného vzorku nebo ponecháním vzorku v UHV podmínkách několik dní. 

Znečištění tedy může probíhat buďto adsorpcí CO ze zbytkové atmosféry, které se 

následně na povrchu vzorku rozloží na atomární uhlík, nebo cílenou adsorpcí a 

následným rozkladem oxidu uhelnatého tak, jak bylo pozorováno např. v [30, 40]. 

 Protože S. Eck ve své práci [10] nepozoroval žádné projevy disociace (na 

rozdíl od této práce), je nutné podotknout, že ponechání vzorku v podmínkách UHV 

bez provádění experimentů muselo trvat dostatečnou dobu, aby CO ve zbytkové 

atmosféře adsorbovalo na vzorek a disociovalo. Během kontinuálně probíhajících 

experimentů, nebo při měření spekter na QMS nebyla disociace CO pozorována. 

Může se tedy jednat o jev dostatečně pomalý, aby nebyl při po sobě jdoucích 

experimentech naměřen, nicméně dostatečně výrazný, aby v řádu desítek hodin 

způsobil prokazatelné znečištění na povrchu vzorků. Jev bude též velice závislý na 
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kvalitě UHV a na složení zbytkové atmosféry, stejně tak na stavu, v jakém byl 

vzorek ponechán po skončení měření. Na redukovaném oxidu ceru probíhá disociace 

s větší pravděpodobností, než na oxidovaném [30, 40]. V našem případě však byla 

složka na energii cca 284 eV, odpovídající grafitickému uhlíku, pozorována i na     

Rh (111) bez napařeného oxidu ceru ponechaném několik hodin v UHV, viz Obr. 17. 

Vysvětlení nabízí studie [41], která udává stabilnější konečnou konfiguraci povrchu 

po disociaci CO, přestože aktivační bariéra tohoto procesu je vysoká, což obvzláště 

pro nízké teploty povrchu (300 K) může vést k dlouhé době potřebné k disociaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Fit naměřených spekter C 1s vzorku Rh (111) před (nahoře) a po přibližně 

15 hodinovém ponechání vzorku v UHV podmínkách bez provádění experimentálních 

procerur (dole). 
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Obr. 18: Ukázka postupného získávání parametrů peaků pro fit spektra O 1s na 

vzorku Rh (111). Zjištěné parametry peaků ve fitech pak zůstávají fixovány 

v určených mezích (viz Tabulka 5), zatímco intenzity jednotlivých složek se mohou 

měnit v závisloti na fitovaném spektru.(Odspodu) Spektrum po expozici vzorku 

kyslíkem o tlaku 1,5∙10
-7

Torr při 800 K; spektrum s koadsorpcí O + CO; spektrum 

po expozici 3∙10
-9

Torr CO při 440 K a po adsorpci CO za pokojové teploty; spektrum 

nedostatečně očištěného vzorku. 

 

Proces postupného extrahování parametrů pro fit byl aplikován i na spektra 

kyslíku, viz Obr. 18, kde vazebné energie stavů CO on-top a 3-fold hollow mají dle 

[10] hodnotu 531,9 eV resp. 530,6 eV. Pozice peaků získané ze změřených spekter 

během fitování jsou uvedeny v Tabulce 5. Odlišné vazebné energie spekter kyslíku 

od energií uvedených v literatuře mohou být způsobeny jejich odlišným normováním 

(pro tuto práci je použito normování na energii Rh 3d5/2 307,35 eV, které odpovídá 

nejčastěji naměřené hodnotě energie stavu v průběhu experimentů, viz kap. 4.2.1.). 

Posun vazebných energií je totiž systematický – na vyšší hodnotu než udává 

literatura o 0,1 – 0,4 eV. To potvrzuje i udávaná hodnota vazebné energie peaku 

adsorbovaného kyslíku 529,4 eV v [10] (v této práci v Tabulce 5 značen jako           

O 1s – O). 
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  EB [eV]  
Lorentzovská 

šírka [eV] 

Gaussovská 

šířka [eV] 

Parametr 

asymetrie 

Poměr 

dubletu 

u''' + v''' 
898,0 - 898,6 

(898,4) 

0,80 - 2,36 

(1,09) 
0,9 - 1,9 (1,6) n 1,26 

u'' + v'' (u''' + v''') - 9,06  (u''' + v''') ∙ 1,8 (u''' + v''') ∙ 2,16 n 1,04 

u (1) + v (1) (u''' + v''') - 15,98  (u''' + v''') ∙ 1,19 (u''' + v''') ∙ 1,12 n 1,26 

u (2) + v (2) (u''' + v''') - 14,68  (u''' + v''') / 2,38 (u''' + v''') ∙ 3,49 n 1,26 

u0 + v0 
885,9 - 887,1 

(886,5) 
0,00 - 1,49 2,0 - 5,5 (3,6)  n 1,47 

u'0 + v'0 (u0 + v0) - 4,23 (u0 + v0) ∙ 2,78 (u0 + v0) / 1,39 n 1,61 

uS + vS 
883,7 - 885,3 

(884,1) 
0 2,0 - 4,0 n 1,1 - 2,0 

u'S + v'S 
879,1 - 882,3 

(880,3) 
0 1,7 - 5,6 n 1,0 - 2,0 

C 1s - on-top 286,2 0,0 - 0,1 0,33 - 0,75 0,00 - 0,05 n 

C 1s - hollow 285,7 0 0,64 - 0,85 0 n 

C 1s - nečistoty 284,0 - 284,6 0,00 - 0,18 0,95 - 1,57 0,00 - 0,17 n 

O 1s - CO on -top 532,25 - 532, 43 0,26 - 0,82 0,88 - 1,24 0,0 - 0,1 n 

O 1s - CO hollow 530,7 - 531,1 1,0 - 1,5 0,00 - 0,03 0 n 

O 1s - O 529,27 - 529,66 0,67 - 1,06 0,27 - 0,79 0,25 - 0,33 n 

Tabulka 5: Parametry peaků fitovaných spekter. Spektra Ce 3d byla fitována pomocí 

dubletů se spin-orbitálním rozestupem 18,45 eV, poměry intenzit peaků dubletu jsou 

v tabulce uvedeny. Některá data jsou udávána vzorcem pomocí údajů v tabulce výše 

tak, jak byla během fitu fixována. Superpozicí peaků u (1), u (2), v (1) a v (2) vzniká 

dublet u + v, tak jak bylo navrženo v [36] T. Skálou, viz kap. 4.2.1. V závorce je u 

některých údajů uvedena hodnota, která byla v případě nejednoznačného určení 

fixována – (např. pro některé fity oxidovaného spektra CeOX byly tyto hodnoty pro 

peaky Ce
3+

 a peaky slitiny fixovány). Písmeno n značí, že údaj není k dispozici. 

 

Vazebná energie kyslíku vázaného v oxidu ceru je dle získaných dat stejná 

jako vazebná energie atomů kyslíku adsorbovaných na povrchu rhodia. Tyto 

příspěvky tak nebylo možné v naměřených spektrech rozlišit. Změna oxidačního 

stavu oxidu ceru se však projevila v intenzitě daného peaku a s tím související ploše 

pod ním, viz Tabulka 6.  
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vzorek 
plocha 

[arb. u.] 
% Rh 

kyslík v oxidu 
ceru [arb. u.] 

množství pohlceného 
kyslíku *arb. u.+ 

relativně  

0,25 ML CeOX/Rh (111) 10995 75 4272 1797 0,80 

0,25 ML CeOX/Rh (111) 2475 75 2475     

0,25 ML CeOX/Rh (111) 9217 75 4106 1631 0,96 

0,5 ML CeOX/Rh (111) 16423 50 11941 8832 1,97 

0,5 ML CeOX/Rh (111) 3109 50 3109     

0,5 ML CeOX/Rh (111) 13107 50 9700 6591 1,93 

0,75 ML CeOX/Rh (111) 19397 25 17156 9438 1,40 

0,75 ML CeOX/Rh (111) 7718 25 7718     

0,75 ML CeOX/Rh (111) 11729 25 10026 2307 0,45 

0,75 ML CeOX/Rh (111) 18097 25 15856 8137 1,21 

Rh (111) 3∙10-9 Torr 6814 100       

Rh (111) 1,5∙10-7 Torr 8965 100       

Tabulka 6: Zjištěné plochy pod spektry atomárního kyslíku pro jednotlivé vzorky. „% 

Rh“ udává procentuální podíl povrchu nepřekrytého vrsvou oxidu ceru, viz kap. 4.1. 

„Kyslík v oxidu ceru“ udává příspěvek náležející CeOX. Sloupec „množství 

pohlceného kyslíku“ potom udává, změnu příspěvku mezi redukovanými (modře) a 

oxidovanými stavy (fialově) respektive mezi redukovanými stavy a stavem po 

přípravě (oranžově). Zeleně je potom zvýrazněn stav, kdy vrstva byla oxidována 

kyslíkem o tlaku 1,5∙10
-7

 Torr při teplotě 540 K. V sloupci „Relativně“ je potom toto 

množství vztaženo k ekvivalentnímu množství čistého povrchu (111). 

 

V Tabulce 6 tedy máme pro každý vzorek několik řádků, které jsou barevně 

rozlišeny – vzorky po připravení vrstvy oxidu ceru (v Tabulce 6 oranžově, příprava 

probíhá v kyslíkové atmosféře o tlaku 1,5∙10
-7

 Torr), po expozici vzorku molekulami 

O2 o tlaku 3∙10
-9

 Torr a za teploty 540 K (v Tabulce 6 fialově) a po expozici vzorku 

molekulami O2 o tlaku 1,5∙10
-7

 Torr a za teploty 540 K (v Tabulce 6 zeleně). Po 

těchto procedurách je povrch Rh(111) pokryt adsorbovaným kyslíkem. Dále jsou 

v Tabulce 6 vzorky v redukovaném stavu (v tabulce modře) – po expozici 

molekulami CO za teploty 440 K, kdy k celkové ploše pod peakem kyslíku (na    

Obr. 18 zeleně) přispívá pouze kyslík z CeOX, které je redukované. Úplně dole jsou 

potom kalibrační hodnoty adsorbovaného kyslíku na povrchu Rh (111) při obou 

použitých tlacích. Ve sloupcích jsou potom hodnoty spočtené následovně: 
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„% Rh“: Pokud známe předpokládané množství deponovaného oxidu ceru 

(viz kap. 4.1.), můžeme určit i procentuální podíl zastoupení rhodia na 

povrchu, které udává tento sloupec. 

 

„kyslík v oxidu ceru“:  Příspěvky od kyslíku adsorbovaného na rhodiu lze 

odečíst s využitím kalibračních měření na vzorku Rh (111) a s využitím 

hodnot ve sloupci „% Rh“. 

 

„množství pohlceného kyslíku“: Pokud od hodnot v předchozím sloupci 

odečteme příspěvek redukovaného oxidu ceru (modré řádky), získáme 

množství kyslíku, které je schopen CeOX pohltit při oxidaci. 

 

„relativně“: Udávané číslo získáme, pokud hodnoty sloupce „množství 

pohlceného kyslíku“ vztáhneme relativně k povrchu Rh (111), tedy 

porovnáme, kolik kyslíku se váže v oxidu ceru s množstvím kyslíku, který by 

se adsorboval na stejné ploše povrchu Rh (111). Hodnota > 1 tedy udává, že 

oxid ceru zachytí za daného tlaku více kyslíku, než adsorbuje stejná plocha 

rhodia. 

   

Při této kvantitativní analýze je důležité uvědomovat si vysokou chybu, 

s jakou jsou údaje v Tabulce 6 uvedeny, která je řádově několik desítek procent. 

Zjištěné hodnoty lze interpretovat následovně:  

Je průkazné, že změna oxidačního stavu je způsobena expozicí povrchu 

kyslíkem. Vzorek s 0,25 ML CeOX je ovlivněn vysokým podílem slitiny, která již po 

přípravě přesahuje 10%, v redukovaném stavu je potom množství slitiny určeno na 

44%, viz Tabulka 7. Pro množství 0,5 ML je oxid ceru schopen velice dobře 

oxidovat a redukovat, jelikož ostrůvky CeOX nejsou příliš veliké. Díky jejich vhodné 

velikosti může kyslík z CeOX za zvýšené teploty a redukčních podmínek migrovat na 

povrch rhodia a naopak při oxidačních podmínkách atomární kyslík ochotně 

nahrazuje atomy Rh ve slitině a zaplňuje volné pozice v redukovaném oxidu ceru. 

Podobný mechanismus byl navržen v [7]. Při množství oxidu ceru o ekvivalentu  

0,75 ML jsou již ostrůvky příliš veliké a volná plocha rhodia od některých míst příliš 

vzdálena, proto expozice kyslíku za tlaku 3∙10
-9

 Torr nevyvolá oxidaci ceru v celém 

objemu ostrůvků, ale pouze v jejich okrajové části. Vyššího stupně oxidace je 
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dosaženo zvýšením tlaku kyslíku na 1,5∙10
-7

 Torr (v Tabulce 6 zeleně). Tuto teorii 

podporuje i Tabulka 7 s údaji o procentuálním zastoupení slitiny a oxidu ceru ve 

stavu Ce
3+

 a Ce
4+

. Z Tabulky 6 však dále vyplývá, že zvýšením tlaku kyslíku dochází 

ke zvýšení příspěvku na energii příslušející adsorbovanému kyslíku. Je tedy možné, 

že pro tento vyšší tlak a teplotu 540 K dochází k pronikání atomárního kyslíku do 

objemu monokrystalu, jak pozoroval J. Wider ve své práci [18]. 

vzorek % Ce4+ % Ce3+ % slitiny 

0,25 ML CeOX/Rh (111) 80 9 11 

0,25 ML CeOX/Rh (111) 36 19 44 

0,25 ML CeOX/Rh (111) 72 11 17 

0,5 ML CeOX/Rh (111) 83 9 8 

0,5 ML CeOX/Rh (111) 14 61 25 

0,5 ML CeOX/Rh (111) 69 16 15 

0,75 ML CeOX/Rh (111) 83 7 10 

0,75 ML CeOX/Rh (111) 42 26 32 

0,75 ML CeOX/Rh (111) 58 30 11 

0,75 ML CeOX/Rh (111) 73 10 17 

Tabulka 7: Procentuální zastoupení jednotlivých složek získané z fitů spekter Ce 3d. 

Barevné rozlišení odpovídá Tabulce 6. Oranžově jsou zvýrazněny vzorky po 

přípravě, modře po redukci molekulami CO při tlaku 3∙10
-9

 Torr a teplotě 440 K, 

fialově po oxidaci kyslíkem za téhož tlaku ale při teplotě 540 K a zeleně oxidaci 

kyslíkem o tlaku 1,5∙10
-7

 Torr a za teploty 540 K. 

  

Z Tabulky 7 lze dále vyčíst, že oxid ceru je vždy po přípravě v přibližně 

stejném stavu s podobně zastoupeným podílem Ce
4+

. Stav po přípravě je tedy dobře 

definovaný a všechny změny jsou potom důsledkem rozdílného množství depozitu 

respektive rozdílného pokrytí povrchu oxidem ceru. 

Fitováním spekter uhlíku a kyslíku se podařilo rozlišit adsorpční stavy CO 

on-top a hollow. Přestože metoda XPS nemá zdaleka rozlišovací schopnosti metod 

SRPES použitých pro tyto účely např. v [10], bylo možné statistickým zpracováním 

spekter určit poměrné zastoupení CO v jednotlivých stavech, viz Tabulka 8. Pro 

zpracování byla vybrána spektra vždy po saturační expozici vzorků molekulami CO 

za zvýšené teploty. 
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vzorek 
% on-top 

C 1s 
% hollow 

C 1s 
% on-top 

O 1s 
% hollow 

O 1s 

Rh (111) 79 21 74 26 

0,25 ML CeOX/Rh (111) 79 21 65 35 

0,5 ML CeOX/Rh (111) 10 90 24 76 

0,75 ML CeOX/Rh (111) 53 47 31 69 

Tabulka 8: Procentuální zastoupení CO ve stavech on-top a hollow. Data byla 

získána zpracováním jak spekter C 1s, tak spekter O 1s. 

 

 Z Tabulky 8 potom vyplývá, že pro čistý monokrystal rhodia je více 

zastoupen stav on-top, stejně tak pro vzorek 0,25 ML CeOX/Rh (111). Pro 0,5 ML 

CeOX je však patrný dramatický rozdíl v zastoupení jednotlivých stavů, který 

dokládají jak spektra C 1s, tak spektra O 1s. Pro pokrytí 0,75 ML však již není rozdíl 

tak výrazný, zatímco spektra C 1s udávají vyvážený poměr obsazování stavů on-top 

a hollow, spektra O 1s nadále udávají vyšší zastoupení CO v hollow pozicích. S. Eck 

taktéž pozoroval změny při obsazování stavů on-top a hollow ve prospěch hollow 

pozic po depozici 0,5 ML CeOX [10]. Tento jev pak vysvětluje jako možné navázání 

CO na rozhraní oxid-kov s vazebnou energií podobnou vazbě CO v pozici hollow. 

Z dat v Tabulce 8 vyplývá, že změna poměru je pravděpodobně nemonotónní 

s maximem právě při pokrytí vrstvou 0,5 ML. Je potom přirozené asociovat tento jev 

s výskytem rozhraní oxid-kov.     

 

4.2.3. Difrakce LEED 

Mocnou metodou k ověření pravidelného uspořádání povrchu je metoda 

LEED. Samotný povrch Rh (111) zkoumaný v této práci vykazuje difrakční stopy 

(1x1), viz Obr. 19 - A. Čistého povrchu Rh (111) bylo dosaženo expozicí 

molekulami CO za 440 K a následné desorpce do 800 K, v komoře LEED byl pak 

očištěn dalším ohřevem na 700 K. 

Adsorpcí molekul na povrch potom mohou vznikat další rekonstrukce. Dobře 

popsána (např. [13,19]), je 3-doménová kyslíková rekonstrukce povrchu (2x1) – O 

(viz kap. 1.2). Expozicí povrchu Rh (111) kyslíkem při teplotě 540 K dojde 

k odstranění adsorbovaného CO za vzniku CO2 a na povrch adsorbuje kyslík do 

pozic fcc hollow, viz kap. 4.3.2. Před depozicí oxidu ceru při teplotě vzorku 540 K a 

za tlaku kyslíkové atmosféry cca 1,5∙10
-7

 Torr je tedy povrch saturován kyslíkem, 

který tvoří tuto rekonstrukci. Stejná rekonstrukce by se měla vytvořit například po 
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transition-state experimentech s O2 nebo po čištění povrchu proudem O2 za vysoké 

teploty vzorku. Na Obr. 19 - B je difrakční obrázek získaný ze vzorku Rh (111), 

který byl předtím exponován kyslíkem o tlaku 3∙10
-9

 Torr při teplotě vzorku 540 K. 

Další expozicí povrchu molekulami CO vznikne koadsorbovaná struktura     

O + CO [20,21], která vytváří difrakční stopy ve tvaru (2x2), viz Obr. 19 – C. Lze si 

však povšimnout, že stopy jsou v porovnání s ostatními obrázky výraznější a 

rekonstrukce (2x2) je zde lépe patrná. 

Na Obr. 19 – D jsou stopy (2x2) způsobené adsorbovaným CO. Adsorbce 

bylo dosaženo expozicí vzorku proudem molekul CO o tlaku 3∙10
-9

 Torr při teplotě 

vzorku 440 K. V tomto případě by se mělo jednat od rekonstrukci (2x2) – 3 CO [14], 

kdy molekuly CO obsazují stavy on-top i hollow. To potvrzuje i XPS měření 

provedené před difrakcí LEED, které stanovuje poměr on-top : hollow 1 : 1,6. Je tedy 

pravděpodobné, že všechny pozice hollow nebyly ještě zaplněny, jelikož k adsorpci 

CO do stavů hollow je potřeba velikých expozic [10], a proto je rekonstrukce na 

obrázku 19 – D méně výrazná než na Obr. 19 – C.  

Na obrázcích 19 – E a 19 – F je potom zobrazena difrakce ze vzorku 0,5 ML 

CeOX/Rh (111). Na Obr. 19 – E je oxid ceru ve stavu po přípravě – tedy ve stavu 

maximální oxidace. Rekonstrukce (1x1) patrná na obrázku je způsobena difrakcí na 

nepřekrytém rhodiu (111). Z toho usuzuji, že CeOX na povrchu je neuspořádaný, jak 

popisuje i [11]. Zajímavostí je, že ačkoliv by měl být povrch rhodia překrytý 

kyslíkovým adsorbátem, na difrakčních obrázcích nebyly patrny žádné známky stop 

v pozicích (2x2).  

Na rozdíl od Obr. 19 – E, na Obr. 19 – F již jsou patrné známky rekonstrukce 

(2x2). Oxid ceru na povrchu je v tomto případě redukovaný proudem CO při teplotě 

440 K. Stopy (2x2) tedy s největší pravděpodobností pochází od molekul CO 

adsorbovaných na nepřekrytém rhodiovém povrchu, zatímco oxid ceru zůstává 

neuspořádaný. 
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Obr. 19: Difrakční obrázky LEED. Mimo obrázek D byla energie difraktujících 

elektronů 81 eV, obrázek D byl pořízen s energií 89 eV.  Obrázky jsou pořízeny z: A) 

čistý povrch Rh (111); B) Rh (111) – (2x1) – O; C) Rh (111) – (2x2) – O + CO; D) 

Rh (111) – (2x2) – 3 CO; E) 0,5 ML CeOX/Rh (111) – oxid ceru v oxidovaném stavu; 

F) 0,5 ML CeOX/Rh (111) – oxid ceru v redukovaném stavu, volný povrch Rh (111) 

překryt orientovanou vrstvou (2x2) – 3 CO; G) 0,25 ML CeOX/Rh (111) – oxid ceru 

v redukovaném stavu, na povrch Rh (111) pravděpodobně adsorbovalo CO ze 

zbytkové atmosféry, které vytváří málo zřetelnou, ale patrnou rekonstrukci (2x2). 

A B C 

E D 

F G 
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Difrakce LEED byla pozorována i na vzorku 0,25 ML CeOX/Rh (111), viz 

Obr. 19 – G. Vzorek byl před měřením očištěn expozicí molekulami CO a následnou 

desorpcí. Na obrázku jsou však patrny stopy (2x2). Není zřejmé, zda jde o 

uspořádání redukovaného CeOX na povrchu, nebo se jedná o adsorpci ze zbytkové 

atmosféry, pravděpodobnější však je adsorpce molekul na vzorek, který byl během 

přenosu do komory LEED transferem vystaven tlaku > 2∙10
-8

 Torr. Dle diagramu v 

[11] se totiž rekonstrukce (2x2), vznikající vytvořením uspořádané Ce-Rh slitiny, 

objevuje až po ohřevu na teploty vyšší než 1100 K.  

Před všemi pozorováními vzorků metodou LEED byl chemický stav povrchu 

vzorků vyšetřen metodou XPS. Analýzou spekter lze pak určit, jaké chemické stavy 

odpovídají pozorovaným difrakcím, a naopak lze ověřit, zda při expozicích povrchu 

opravdu vznikají uspořádané rekonstrukce adsorbátu na povrchu.  

 

4.3. Reakční experimenty 

4.3.1. Adsorpce a desorpce CO 

Tyto experimenty měly za cíl určit množství CO, které se na jednotlivé 

vzorky adsorbuje, a zároveň určit změnu aktivační energie desorpce v závislosti na 

množství deponovaného oxidu ceru. Již první vzorek 0,5 ML CeOX/Rh (111) ukázal, 

že ohřevem nad teplotu 540 K dochází k nevratným změnám a vzorek již není 

schopen zpětné oxidace na původní hodnoty, viz Obr. 14. Měření adsorpce a desopce 

CO do 800 K tak proběhla pouze na vzorcích Rh, 0,5 ML CeOX/Rh, Rh (111) a     

0,5 ML CeOX/Rh (111) - viz    Tabulka 9, a zároveň, především u vzorku CeOX na 

monokrystalu, vedla k trvalé změně oxidové vrstvy.  

vzorek EA [kJ/mol] 

Rh 152,2 

0,5 ML CeOX/Rh 147,4 

Rh (111) 169,6 

0,5 ML CeOX/Rh (111) - první desorpce 183,7 

0,5 ML CeOX/Rh (111) - druhá desorpce 166,8 

0,5 ML CeOX/Rh (111) - třetí desorpce 153,6 

Tabulka 9: Energie desorpce spočtené pro různé vzorky dle (7). U vzorku 0,5 ML 

CeOX/Rh (111) jsou kvůli podstatným změnám uvedeny hodnoty naměřené 

v jednotlivých měřeních. U ostatních vzorků k výrazným pohybům maxima 

nedocházelo, je tedy uvedena průměrná zjištěná hodnota. 
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Z Tabulky 9 je patrné, jak změny oxidové vrstvy ovlivnily získané výsledky. 

Přestože na spektrech docházelo k postupnému posunu maxima k nižším teplotám, 

tedy aktivační energie desorpce klesala, v množství adsorbovaného či desobovaného 

CO (Tabulka 10) žádná výrazná změna nenastávala (vzorek 0,5 ML CeOX/Rh (111)). 

Podstatná změna potom nenastala ani po expozici vzorku v kyslíku při 800 K (viz 

Tabulka 10, vzorek 0,5 ML CeOX/Rh (111) R). 

Adsorpční a reakční měření v tabulkách 9 a 10 byla reprodukovatelná a 

hodnoty jsou získány průměrem z několika kvalitativně shodných měření. Výjimkou 

jsou ukázané změny na vzorku 0,5 ML CeOX/Rh (111) po jednotlivých desorpcích 

v Tabulce 9. Výrazné posuny maxima desorpčního peaku jsou pravděpodobně 

způsobeny celkovou změnou morfologie povrchu. Svou roli může hrát i pozorovaný 

podíl slitiny ceru a rhodia, změřený metodou XPS po skončení adsorpčních a 

desorpčních experimentů, který činil cca 25%. Podíl Ce
3+

 byl potom vždy vyšší než 

60%, oxid ceru tedy byl v redukovaném stavu. V redukovaném stavu byl oxid ceru 

již před měřením, takže nemohlo dojít k ovlivnění výsledků z důvodu přítomnosti 

kyslíkového adsorbátu, ani z důvodu změny oxidačního stavu oxidu ceru.  

vzorek 
množství adsorbujícího CO 

[arb. u.] 
množství desorbujícího CO 

[arb. u.] 

Rh 8,8 9,9 

0,5 ML CeOX/Rh 4,9 10,4 

Rh (111) 7,3 17,9 

0,5 ML CeOX/Rh (111) 5,6 17,3 

0,5 ML CeOX/Rh (111) R 5,7 15,6 

Tabulka 10: Množství adsorbujícího a desorbujícího CO pro různé vzorky určená 

kvantitativní analýzou z adsorpčních resp. desorpčních spekter. 

 

Z výsledků v Tabulce 10 vyplývá, že po napaření oxidu ceru, dle očekávání, 

klesne množství CO adsorbujícího na povrch. Pro polykrystalické Rh je tento pokles 

téměř poloviční, zatímco pro monokrystal je jen přibližně čtvrtinový. Množství 

desorbujícího CO se s depozicí oxidu ceru nemění téměř vůbec. Tyto výsledky 

mohou být způsobeny například tím, že expozice 5 L nebyla dostatečná a nedošlo 

k zaplnění všech adsorpčních pozic, čímž byly ovlivněny hodnoty získané 

z adsorpční křivky. 
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4.3.2. Transition-state experimenty 

Expozicí povrchu pokrytého adsorbátem jiným druhem plynu může docházet 

k reakci, viz kap. 3.2.4. Porovnáním získaných výsledků pro vzorky bez oxidu ceru a 

pro vzorky po depozici CeOX vyplynulo několik zajímavých rozdílů. 

Pokud je povrch již ‚předadsorbován‘ molekulami CO za teploty povrchu  

440 K (dále pod názvem Rh (111) – CO), potom jeho další expozice kyslíkem za 

pokojové teploty vyvolá vznik CO2 pouze, pokud je na povrchu přítomen CeOX, viz 

Obr. 20. 

Výsledky zobrazené na Obr. 20 se reprodukovaly a vyplývá z nich, že vznik 

CO2 na povrchu Rh (111) za výše popsaných podmínek buďto neprobíhá vůbec, 

nebo je intenzita vzniku CO2 zanedbatelných hodnot. Z Obr. 21 ale je zřejmé, že k 

adsorpci O2 na povrchu dochází. Z tvarů změřených spekter vzorků s oxidem ceru na 

Obr. 20 je patrné, že maximální intenzity vzniku CO2 bylo dosaženo až s jistou 

časovou prodlevou. Ze všech těchto výsledků byl vytvořen model této reakce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Porovnání tvorby CO2 na vzorcích s adsorbovaným CO při expozici vzorků 

kyslíkem za pokojové teploty (transition-state reakce s O2
 
při 300 K). Přerušovaná 

čára udává začátek reakce, před tím probíhalo nastavování tlaku O2
 
na referenčním 

vzorku, viz kap. 2.3. Oxid ceru je před reakcí vždy v redukovaném stavu. 
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Obr. 21: Adsorpční křivka pro molekuly O2 vzorku Rh (111) během transition-state 

reakce s O2
 
při 300 K, přerušovaná čára udává začátek adsorpce. 

 

 Z výsledků na Obr. 20 vyplývá, že právě přítomnost oxidu ceru na povrchu 

umožňuje vznik CO2 při pokojové teplotě. Popišme si ale proces reakce postupně: 

Atomární kyslík po disociaci na povrchu Rh (111) - CO zůstává dostatečně mobilní 

[19]. Ze změřených XPS spekter po transition-state reakci s O2 při 300 K vyplývá, že 

oxid ceru je po této reakci oxidovaný, viz Obr. 22. Kyslík tedy za pokojové teploty 

oxid ceru oxiduje. Po disociaci O2 tedy atomární kyslík difunduje po povrchu a na 

rozhraní oxid-kov se naváže na redukovaný CeOX čímž ho oxiduje. Jelikož víme, že 

po expozici vzorků s vrsvou CeOX menší než 1 ML molekulami CO docházelo 

k redukci oxidu ceru, viz kap. 4.2.1., lze usuzovat, že CO, které je na povrchu také 

velice mobilní [27], reaguje s atomárním kyslíkem navázaným na CeOX. Oxid ceru 

se potom může na rozhraní opět oxidovat dalším atomárním kyslíkem vzniklým 

z disociace, a díky tomu může probíhat reakce COads + Ona CeOx → CO2 za pokojové 

teploty. Zpoždění v maximální intenzitě reakce na Obr. 20, je pak způsobeno 

pravděpodobně tím, že na začátku je počet volných adsorpčních pozic využitelných 

k disociaci O2 omezený, a tím, že kyslík se nejprve využívá k částečné oxidaci 

okrajové části CeOX ostrůvku. Pro snižující se pokrytí CO pak kyslík může 

disociovat i na uvolněných místech, čímž intenzita reakce stoupá. Na druhou stranu 

však intenzitu reakce brzdí zmenšující se pokrytí povrchu molekulami CO. 
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Podstatný je i fakt, že oxid ceru před reakcí byl redukovaný. Pokud je totiž 

vzorek před expozicí CO saturován molekulami O2, k reakci nedochází (vlastní 

měření - zde neuvedeno) a vzniká koadsorbce O + CO. Pravděpodobně jde tato 

koadsorpce vysvětlit tím, že rekonstrukce kyslíku (2x1) – O zabraňuje povrchové 

migraci CO, které adsorbuje do pozic on-top, nebo ekvivalentně zabraňuje migraci 

CO k oxidu ceru. 

Druhé možné vysvětlení Obr. 20 a 21 je, že kyslík adsorbuje na redukovaném 

oxidu ceru, který tímto oxiduje [42]. A na rozhraní opět dochází k oxidaci CO, ale i 

k spillover efektu, kdy atomární kyslík migruje z oxidu ceru na rhodium, jak bylo 

popsáno např. v [43, 44].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22: XPS spektrum hladiny Ce 3d vzorku 0,25 ML CeOX/Rh (111) po transition-

state reakci s O2
 
při 300 K. 

 

Jelikož však víme, že k adsorpci kyslíku dochází i na vzorku Rh (111), 

pravděpodobně se tu bude jednat o kombinaci obou mechanismů. Povšimneme-li si 

však změny tvaru reakční křivky na Obr. 20, zjistíme, že pro vzorek 0,25 ML 

CeOX/Rh (111) byl nárůst produkce CO2 rychlejší, což svědčí ve prospěch prvně 

uvedeného mechanismu. Pokud by totiž docházelo k přímé oxidaci ceru, která by 

v tomto případě hrála podstatnou roli, pro vzorky s pokrytím menším než 1 ML (2D 
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růst, viz kap. 4.1.) by tato oxidace byla v čase lineární, a tudíž tvar spektra by byl pro 

různá pokrytí shodný. S pomocí prvně popsaného mechanismu však lze jev vysvětlit 

tak, že malé ostrůvky CeOX jsou oxidovány rychleji (roste poměr rozhraní/objem), a 

tím může být nástup reakce rychlejší. Předpokládáme tedy, že v tomto případě 

převažuje prvně uvedený mechanismus. 

Další zajímavý jev, který byl 3x změřen a nejedná se tedy o vadu spektra je 

na Obr. 21. Spektrum vykazuje přibližně ve 160. sekundě druhé minimum signálu, 

tedy zvýšenou adsorpci. Jelikož se jedná o adsorpci O2 na povrch Rh (111) 

s předadsorbovaným CO, je možné vysvětlení jevu v uspořádání kyslíkového či CO 

adsorbátu, čímž dojde uvolnění dalších adsorpčních pozic respektive k zvýšení 

disociace O2. K tvorbě CO2 (viz Obr. 20) ani k desorpci CO nedocházelo. Podobný 

tvar adsorpční křivky vykazovala i spektra měřená na vzorku 0,25 ML          

CeOX/Rh (111), adsorpce (a tudíž i popisovaný jev) však byla méně intenzivní. Fakt, 

že se zvyšujícím se pokrytím CeOX byly adsorpce kyslíku menší Obr. 23 - B, opět 

svědčí ve prospěch prvně uvedeného mechanismu reakce za 300 K.   

Z dalších transition-state měření vyplynulo, že při expozici vzorku              

Rh (111) - CO kyslíkem za teploty 540 K již k reakci O2 + CO → CO2 dochází. 

Přitom dochází i k desorpci CO, které je pravděpodobně ‚vytlačováno‘ z adsorpčních 

pozic dopadajícím kyslíkem. Teplota 540 K je již značně vysoká, a CO tak může 

snadno desorbovat.  Porovnáním vzorků vyplynulo, že produkce CO a CO2 na 

povrchu Rh (111) byla řádově menší oproti vzorkům obsahujícím oxid ceru.   

Tvrzení, že disociace kyslíku probíhá výhradně na rhodiu, potvrzuje i       

Obr. 23, na kterém je vynesena závislost koeficientu ulpění O2 na relativním pokrytí 

při transition-state reakci s O2 při 540 K. S rostoucím pokrytím vzorku oxidem ceru 

klesá počáteční koeficient ulpění a zároveň se mění reakční kinetika. Na vzorcích 

s pokrytím 0,5 ML a 0,75 ML se pravěpodobně na začátku projevuje nedostatek míst 

k disociaci O2, která jsou blokována adsorbovaným CO. Po odstranění oxidu 

uhelnatého se dočasně zvýší koeficient ulpění, jelikož se zvýší počet míst, na kterých 

může O2 disociovat, ale zároveň se kyslík využívá pro oxidaci CeOX. S dále 

stoupající expozicí se již zaplňují volné pozice na rhodiu a koeficient ulpění opět 

klesá. 
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Obr. 23: Závislost koeficientu ulpění kyslíku na relativním pokrytí během transition-

state reakcí s O2 při 540 K na různých vzorcích. Zobrazené závislosti jsou 

normovány na relativní pokrytí = 1 pro každé spektrum zvlášť. Na Obr. 23 – B jsou 

potom vyneseny adsorpční křivky O2 pro jednotlivé vzorky, tenká čára udává 

maximum. 

 

Další zajímavý efekt byl naměřen při transition-state reakcích s CO při      

440 K,  ale i při transition-state CeOX reakcích na čistém Rh (111), viz Obr. 24. 

Změřené spektrum (křivka intenzity CO, pravá část Obr. 24) vždy po určitém čase 

vykazuje zřetelný zlom. Výchozí stav vzorku je: povrch Rh (111) po saturační 

expozici kyslíkem za teploty 540 K, s povrchovou rekonstrukcí (2x1) – O. Možné 

vysvětlení naměřených spekter je, že se jedná o postupné zaplňování jednotlivých 

povrchových stavů molekulami CO a odstraňování kyslíku z pozic fcc hollow reakcí 

s CO. Na začátku tedy dochází k adsorpci CO do všech volných pozic - on-top, fcc i 

hcp hollow. Pozice fcc jsou však téměř kompletně zaplněny kyslíkem, proto většina 

CO adsorbuje pouze do pozic on-top a hcp hollow. Pozice on-top se zaplňují velice 

rychle [10] a po jejich zaplnění pozorujeme první zlom. Pozice hcp a fcc hollow se 

zaplňují molekulami CO již pomaleji. Zároveň se zaplňováním on-top pozic se však 

odreagovává i kyslík v přilehlých pozicích fcc hollow. Uvolněním pozice fcc hollow 
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tím, že zde adsorbovaný kyslík odreaguje, je tato pozice volná pro adsorpci molekuly 

CO. Druhý zlom pro adsorpci pak nastává po zaplnění všech dostupných pozic. 

Druhý zlom v produkci CO2 časově předchází zlomu v adsorpci, a je způsoben 

odreagováním veškerého kyslíku z povrchu. 

Podobné jevy jsou patrné i při reakci vycházející z koadsorbovaného stavu   

O + CO (část Obr. 24 před první přerušovanou čárou). Na začátku dochází 

k intenzivní, ale krátké, desorpci CO ze stavů hcp hollow a současně desorbuje CO 

ze stavů on-top, po ohybu spektra desorbuje již jen CO ze stavů on-top. Část CO také 

reaguje s adsorbovaným kyslíkem za vzniku CO2. 

Jelikož spektrum vykazující tak výrazné rysy jako to na Obr. 24 bylo 

změřeno až po mnoha experimentálních procedurách a předchozí měřená spektra 

takto výrazný tvar neměla, předpokládáme, že naměření tohoto spektra bylo 

podmíněno vysokou čistotou povrchu monokrystalu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Transition-state CeOX reakce na vzorku Rh (111), viz kap. 3.2.5. a kap. 

4.3.2. První přerušovaná čára značí začátek nastavování tlaku CO, druhá 

přerušovaná čára značí začátek expozice vzorku proudem CO. Pro odečet hodnot 

teploty slouží osa Y. 
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4.3.3. Transition-state CeOX experimenty 

Jak je již zmíněno v kapitole 3.2.5, cílem těchto experimentů bylo prokázat, 

že změna oxidačního stavu oxidu ceru souvisí s přijímáním kyslíku z O2 nebo 

odevzdáváním kyslíku do reakce s CO za vzniku CO2. Na Obr. 24 je znázorněn 

průběh reakce pro povrch Rh (111). 

Jelikož experimenty vychází ze stavu koadsorbovaného O + CO (viz         

kap. 3.2.5), je nutné k jejich vyhodnocení použít kvantitativní analýzu reakčních 

spekter, jejíž výsledky jsou vyneseny v Tabulce 11. 

vzorek 
celkově CO2 

[arb. u.] 
% Rh v.t. 

O z CeOX  
[arb. u.] 

Rh (111) 5,3 100 NE 0,0 

Rh (111) 12,3 100 ANO 0,0 

0,25 ML CeOX/Rh (111) 3,0 75 NE -1,0 

0,25 ML CeOX/Rh (111) 4,2 75 NE 0,2 

0,75 ML CeOX/Rh (111) 9,5 25 ANO 6,4 

Tabulka 11: Výsledky kvantitativní analýzy transition-state CeOX experimentů. 

Podrobnější popis hodnot v tabulce je v odstavci pod tabulkou.  

 

V Tabulce 11 je ve sloupci ‚celkově CO2‘ sečteno celkové množství CO2 

detekovaného při reakci (v obou částech spektra na Obr. 24). Dle zobrazeného 

spektra na Obr. 24 je totiž zřejmé, že kyslík z povrchu nedesorbuje. Z povrchu je 

odstraňován reakcí s CO za vzniku CO2. Ve sloupci ‚% Rh‘ je vyneseno procento 

povrchu vzorku, který není překryt oxidem ceru. Vzorky čistého Rh (111) sloužily 

pro referenci. Sloupec ‚v.t.‘ značí, zda byl povrch při vytváření koadsorbovaného 

stavu exponován kyslíkem o tlaku 1,5∙10
-7

 Torr (ANO), nebo o tlaku 3∙10
-9

 Torr 

(NE). Jak již bylo uvedeno v kap. 4.2.2., množství kyslíku zachyceného na povrchu 

Rh (111) roste s expozicí, proto byla provedena kalibrační měření pro oba používané 

tlaky. Ve sloupci ‚O z CeOX‘ jsou potom vynesena množství kyslíku, který, dle 

kalibrace na vzorcích Rh (111), pochází z oxidu ceru. Od hodnot ve sloupci ‚celkově 

CO2‘ tedy byla odečtena část příslušející tvorbě CO2 z kyslíku na povrchu Rh(111). 

Výsledky v Tabulce 11 lze interpretovat následovně. Na vzorcích s vrstvou 

0,25 ML CeOX jsou výsledné hodnoty kyslíku z oxidu ceru nízké, nebo dokonce 

záporné. To mohlo být způsobeno například desorpcí kyslíku z povrchu, jelikož mezi 

jednotlivými experimentálními kroky bylo prováděno měření XPS. 
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Na druhou stranu pro vrstvu 0,75 ML je již patrné, že kyslík použitý v reakci 

musí pocházet z oxidu ceru. Množství kyslíku z CeOX (s odečteným příspěvkem 

kyslíku adsorbovaného na rhodiu) je přibližně ekvivalentní s produkcí CO2 na 

povrchu 0,5 ML Rh (111).  

I přes velkou nejistotu, kterou kvantitativní analýzy měření tohoto typu 

skýtají, však lze tvrdit, že pro vzorek 0,75 ML CeOX/Rh (111) je při tvorbě CO2 

prokazatelný příspěvek kyslíku pocházející ze změny oxidačního stavu CeOX.  

 

4.3.4. Steady-state experimenty 

Steady-state experimenty probíhaly na vzorcích nejprve do 800 K. Po zjištění 

nevratných změn povrchu vzorku 0,5 ML CeOX/Rh (111) při měření do teplot          

> 540 K, jak již bylo diskutováno v kapitole 4.2.1., probíhaly následující steady-state 

experimenty pouze do 540 K.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25: Spektrum první steady-state reakce do 540 K na vzorku 0,25 ML CeOX/Rh 

(111). Přerušovaná čára udává začátek experimentu, před tím probíhalo nastavování 

tlaků plynů na referenci. Pro odečet hodnot teploty slouží osa Y. 

 

Na Obr. 25 je zobrazeno změřené spektrum první steady-state reakce vzorku 

0,25 ML CeOX/Rh (111). Je zřejmé, že tvorba CO2 koreluje s adsorpcí O2 na povrch. 
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Adsorpce a disociace kyslíku na povrchu monokrystalu Rh (111) však nemůže 

nastávat, dokud je povrch překryt molekulami CO, viz 4.3.2. Teprve s umožněním 

disociace molekul kyslíku může docházet k reakci s CO za vzniku CO2. Jelikož zde 

probíhají oba reakční mechanismy, jak reakce na rozhraní oxid-kov, tak reakce přímo 

na povrchu Rh (111), je těžké tyto příspěvky rozlišit.  

Porovnáním s první steady-state reakcí na čistém povrchu Rh (111) (viz    

Obr. 26) však můžeme říci, že v případě vzorku s oxidem ceru není pokles produkce 

CO2 v klesající části průběhu teploty tak výrazný. Na povrchu Rh (111) dochází 

k poklesu produkce CO2 téměř na hodnotu pozadí, zatímco na vzorku 0,25 ML 

CeOX/Rh (111) zůstává produkce relativně celkem vysoká. Tvorbu CO2 však v tomto 

případě ovlivňuje i snížení počtu míst, kde může kyslík adsorbovat a omezená 

migrace jak atomárního kyslíku, tak CO k rozhraní oxid-kov vlivem opětovného 

vzniku uspořádané vrsvy adsorbátu na povrchu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26: Spektrum první steady-state reakce do 800 K na vzorku Rh (111). 

Přerušovaná čára udává začátek experimentu, před tím probíhalo nastavování tlaků 

plynů na referenci. Pro odečet hodnot teploty slouží osa Y. 

 

Z XPS spekter vyplývá, že po skončení několika cyklů steady-state reakcí je 

oxid ceru oxidovaný a na povrchu převažuje kyslíkový adsorbát. Je tedy 

pravděpodobné, že jestliže na začátku CO omezuje disociaci O2, potom v průběhu 
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experimentů dochází k omezení tvorby CO2 vlivem nízké pravděpodobnosti migrace 

CO po povrchu pokrytém uspořádaným adsorbátem (2x1) – O.  

 

4.4.  Měření AFM 

Po skončení in-situ experimentů na vzorku 0,25 ML CeOX/Rh (111) bylo na 

tomto vzorku provedeno měření na mikroskopu atomárních sil pracujícího za 

atmosférického tlaku, viz Obr. 27. Pro měření byl použit tapping mód. Na obrázku 

27 jsou jasně patrné jednotlivé schody povrchu Rh (111), na kterých leží kapky 

oxidu ceru. Na Obr. 28 – A, B a C byly odečteny výškové profily na třech různých 

místech. Z grafů jednotlivých profilů je zřejmé, že žluté kapky s výškou cca 0,39 nm 

odpovídají předpokládané tloušťce oxidu ceru 0,385 nm [11]. Ten roste od počátku 

ve formě dvouvrstvého oxidu. Přechody s výškou cca 0,21 nm potom přibližně 

odpovídají mezirovinné vzdálenosti vrstev (111), která činí přibližně 0,23 nm.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27: AFM snímek povrchu vzorku 0,25 ML CeOX/Rh (111). 
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Obr. 28: Měření výškových profilů na obrázcích z AFM. Pro obrázek A byla 

odečtena výška 404 pm (místa odečtu jsou na obrázcích zobrazena modrým křížem, 

v grafu přerušovanou čarou), pro obrázek C potom výška činila 377 pm. (1000 pm = 

1 nm) 

A 

B 

C 
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S využitím programu Gwyddion 2.31 potom bylo vyrovnáno pozadí, byla 

označena zrna oxidu ceru, viz Obr. 29, a byla spočtena jejich relativní plocha, která 

činila 22,37%. To přibližně odpovídá deponovanému množství 0,25 ML oxidu ceru a 

tato hodnota tedy i potvrzuje správnost kalibrace deponovaného množství CeOX, viz 

kap. 4.1. 

 

Obr. 29: Zrna oxidu ceru vybraná s pomocí programu Gwyddion 2.31 (na obrázku 

červeně).  
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Závěr 

Tato práce měla za cíl prostudovat modelový systém inverzního katalyzátoru 

oxidu ceru na rhodiu. K tomuto účelu byly nejprve studovány růstové charakteristiky 

deponovaného CeOX na různých substrátech, které posloužily ke kalibraci 

deponovaného množství oxidu ceru (viz kap. 4.1.). Podle získaných údajů byly poté 

připraveny čtyři vzorky, jeden s vrstvou o ekvivalentu 0,5 ML deponovanou na 

polykrystalickém rhodiu a tři s tloušťkami 0,25 ML; 0,5 ML a 0,75 ML na 

monokrystalu Rh (111). 

K získání dat byly použity metody XPS, TDS, MB, TPR, AFM a LEED. 

Fitováním změřených XPS spekter hladiny Ce 3d bylo určeno, že cer tvoří na těchto 

tenkých připravených vrstvách slitinu s rhodiem, jak bylo pozorováno například i 

v  [11, 37]. Vystavení vzorku s oxidem ceru v oxidovaném stavu (viz Obr. 9) proudu 

molekul CO při teplotě 440 K vyvolá redukci CeOX, a naopak vystavení oxidu ceru 

v redukovaném stavu (viz Obr. 8) oxidujícím podmínkám (proud O2) vyvolá jeho 

oxidaci, viz Tabulka 4. Vzorky byly stabilní do teploty 540 K. Ohřevem nad tuto 

teplotu došlo k nevratné redukci CeOX. Ohřevem na 800 K v proudu O2 pak zřejmě 

docházelo k difúzi oxidu ceru do objemu monokrystalu, což se projevilo poklesem 

intenzity signálu z hladiny Ce 3d. 

Podrobnou analýzou změřených XPS spekter hladin Ce 3d, O 1s a C 1s byly 

určeny parametry jednotlivých peaků, viz Tabulka 5, a podařilo se i rozlišit 

jednotlivé adsorpční stavy CO - on-top a hollow. Bylo zjištěno, že depozicí oxidu 

ceru dochází ke změnám obsazení pozic on-top a hollow. Zatímco pro vzorek         

Rh (111) převažuje adsorpce do stavů on-top, pro vzorek s vrstvou 0,5 ML CeOX již 

převažují stavy hollow, viz Tabulka 8. Podobné změny v poměru zastoupení 

jednotlivých stavů pozoroval i S. Eck v [10].  

Dále bylo zjištěno, že ponecháním vzorku v podmínkách UHV několik 

desítek hodin dojde pravděpodobně k disociaci molekul CO, jež na vzorek 

adsorbovaly ze zbytkové atmosféry, viz Obr. 17. Při měřeních s QMS však žádné 

projevy disociace pozorovány nebyly. Předpokládáme proto, že jde o proces pomalý, 

a tudíž neměřitelný při reakčních experimentech. 

Metodou LEED byla ověřena kvalita monokrystalu a tvorba orientovaných 

vrstev adsorbátu Rh (111) – (2x2) 3 CO, Rh (111) – (2x1) – O a Rh (111) – (2x2) – 
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O + CO, viz Obr. 19. Pro připravené vrstvy oxidu ceru jsme nepozorovali žádné 

difrakční stopy, z čehož usuzujeme, že oxid ceru na povrchu nebyl uspořádaný. 

Z měření adsorpce a desorpce CO metodami TDS a MB byla určena aktivační 

energie desorpce CO na vzorcích uvedených v Tabulce 9. Z měření transition-state 

experimentů byl navržen model reakčního mechanismu pro transition-state reakci za 

pokojové teploty: 

1) Na povrchu Rh (111) dochází k disociaci O2. Redukovaný oxid ceru se 

oxiduje atomárním kyslíkem.  

2) CO je na povrchu dostatečně mobilní, a tak reaguje s oxidovaným CeOX za 

vzniku CO2. Oxid ceru se tím zpětně redukuje a může být znovu oxidován 

dalším atomárním kyslíkem, viz kap. 4.3.2. 

Dále byla změřena spektra (viz Obr. 24), na kterých je s největší 

pravděpodobností zobrazeno postupné zaplňování adsorpčních stavů molekulami 

CO, viz kap. 4.3.2. a 4.3.3. 

Kvantitativním zpracováním změřených Ce 3d XPS spekter (viz Tabulka 6) i 

transition-state reakčních spekter (viz Tabulka 11) pro vzorky s oxidem ceru se 

ukázalo, že i v případě inverzního systému CeOX/Rh se uplatňuje efekt absorpce 

kyslíku oxidem ceru. Změnou oxidačního stavu CeOX umožňuje jak absorpci kyslíku 

(oxidací), tak jeho zpětnou desorpci (redukcí) a využití při reakci s CO. Oxidace a 

redukce s největší pravděpodobností nastává přes rozhraní oxid-kov. 

Změřením vzorku s vrstvou 0,25 ML CeOX ex-situ na mikroskopu 

atomárních sil umožnilo ověřit správnost kalibrace deponovaného množství CeOX na 

jednotlivých vzorcích, viz kap. 4.4.   

Všechny provedené experimenty skládají dohromady mozaiku vlastností 

inverzního katalyzátoru CeOX/Rh, a doplňují tak vhodně již získané znalosti na 

systémech s oxidem ceru, kterými se skupina povrchů na katedře fyziky povrchů a 

plazmatu dlouhodobě zabývá. Práce na inverzním katalyzátoru CeOX/Rh přináší 

mnoho nových poznatků, ale zároveň i spoustu otázek, kterými je možné se 

v budoucnu dále zabývat, a tak potvrdit či vyvrátit v práci předkládané teorie.  

Poznatky o tvorbě slitiny, oxidaci resp. redukci CeOX přes rozhraní oxid-kov, 

či o pravděpodobném mechanismu reakce CO s O2 za pokojové teploty lze využít 

pro vylepšení klasického Rh/CeOX katalyzátoru. Klíčem ke zvýšení účinnosti vrstvy 

oxidu ceru by měla být maximalizace rozhraní oxid-kov, případně snaha o tvorbu 

vysoce porézních substrátů sycených částicemi aktivního Rh.



61 

 

Seznam použité literatury 

[1] Gandhi, H.S., Graham, G. W., McCabe, R.W., Journal of Catalysis 216 (2003) 

433–442 

[2] Fernandes, D.M., Scofield, C.F., Neto A.A., Cardoso, J.M.B., Zotin, F.M.Z., 

Process Safety and Environmental Protection 87 (2009) 315–322 

[3] Heck, R.M., Farrauto, R.J., Applied Catalysis A: General 221 (2001) 443–457 

[4] Martín, L., Arranz, J.L., Prieto, O., Trujillano, R., Holgado, M. J., Galán, M.A., 

Rives, V., Applied Catalysis B: Environmental 44 (2003) 41–52  

[5] http://www.mathworks.com/cmsimages/69921_wl_JM_fig1_wl.jpg [online], 

získáno: 25.2.2013 

[6] Kašpar, J., Fornasiero, P., Graziani, M., Catalysis Today 50 (1999) 285-298  

[7] Ševčíková, K., Studium katalytických vlastností systému oxid ceru – kov, Praha, 

2010, Diplomová práce, Matematicko-Fyzikální fakulta, Karlova univerzita v Praze, 

Vedoucí: Václav Nehasil 

[8] Ševčíková, K., Adsorpce molekul plynů na bimetalických systémech, Praha, 

2008, Bakalářská práce, Matematicko-Fyzikální fakulta, Karlova univerzita v Praze, 

Vedoucí: Václav Nehasil 

[9] Castellarin-Cudia, C., Surnev, S., Schneider, G., Podlucky, R., Ramsey, M.G., 

Netzer, F.P., Surface Science 554 (2004) L120–L126 

[10] Eck, S., Castellarin-Cudia, C., Surnev, S., Prince, K.C., Ramsey, M.G., Netzer, 

F.P., Surface Science 536 (2003) 166–176 

[11] Eck, S., Castellarin-Cudia, C., Surnev, S., Ramsey, M.G., Netzer, F.P., Surface 

Science 520 (2002) 173–185 

[12] Thiel, P.A., Williams, E.D., Yates, J.T., Weinberg, W.H., Surface Science 84 

(1979) 54-64 

[13] Craig, J.H., Donlin, D., Applied Surface Science 62 (1992) 287-290 

[14] Gierer, M., Barbieri, A., Van Hove, M.A., Somorjai, G.A., Surface Science 391 

(1997) 176-182 

[15] Smedh, M., Beutrler, A., Ramsvik, T., Nyholm, R., Borg, M., Andersen, J.N., 

Duschek, R., Sock, M., Netzer, F.P., Ramsey, M.G., Surface Science 491 (2001) 99-

114  

[16] Castner, D.G., Sexton, B.A., Somorjai, G.A., Surface Science 71 (1978) 519-

540  

[17] Castner, D.G., Somorjai, G.A., Applications of Surface Science 6 (1980) 29-38 

[18] Wider, J., Greber, T., Wetli, E., Kreutz, J.T., Schwaller, P., Osterwalder, J., 

Surface Science 417 (1998) 301–310  

[19] Marchini, S., Sachs, C., Wintterlin, J., Surface Science 592 (2005) 58–64 

[20] Schwegmann, S., Over, H., De Renzi, V., Ertl, G., Surface Science 375 (1997) 

91-106 



62 

 

[21] Jaworowski, A.J., Beutler, A., Strisland, F., Nyholm, R., Setlik, B., Heskett, D., 

Andersen, J.N., Surface Science 431 (1999) 33–41 

[22] Briggs, D., Seah, M.P., Practical surface analysis, John Wiley & Sons Ltd., 1983 

[23] Briggs, D., Grant, J. T., Surface analysis by Auger and X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy, IM Publications and SurfaceSpectra Limited, 2003  

[24] Tanuma, S., Powell, C. J., Penn, D. R., Surface Interface Analysis 21 (1994) 

165-176  

[25] King, D.A., Surface Science 47 (1975) 384-402 

[26] Redhead, P.A., Vacuum 12 (1962) 203-211 

[27] Engel, T., Ertl, G., Elementary, Advances in catalysis 28 (1979) 1-78 

[28] Mironov, V.L., Fundamentals of scanning probe microscopy, Nizhniy 

Novgorod, 2004, The russian academy of sciences institute for physics of 

microstructures, NT-MDT 

[29] Stará, I., Nehasil, V., Matolín, V. Surface Science 331-333 (1995) 173–177 

[30] Mullins, D.R., Overbury, S.H., Journal of Catalysis 188 (1999) 340–345  

[31] Skála, T., Šutara, F., Prince, K.C., Matolín, V., Journal of Electron Spectroscopy 

and Related Phenomena 169 (2009) 20–25 

[32] Kotani, A., Toyozawa, Y., Journal of the Physical Society of Japan, 35 (1973) 

1082-1088 

[33] Kotani, A., Toyozawa, Y., Journal of the Physical Society of Japan, 37 (1974) 

912-919 

[34] Kotani, A., Mizuta, H., Jo, T., Solid State Communications 53 (1985) 805-810 

[35] Romeo, M., Bak, K., El Fallah, J., Le Normand, F., Hilaire, L.,  Surface 

Interface Analysis 20 (1993) 508 

[36] Skála, T., Šutara, F., Škoda, M., Prince, K.C., Matolín, V., Journal of Physics: 

Condensed Matter 21 (2009) 1-9 

[37] Napetchnig, E., Schmid, M., Varga, P., Surface Science 556 (2004) 1–10 

[38] Braicovich, L., Duò, L., Vavassori, P., Olcese, G.L., Surface Science 331-333 

(1995) 782-786 

[39] Weschke, E., Laubschat, C., Ecker, R., Höhr, A., Domke, M., Kaindl, G., 

Severin, L., Johansson, B., Physical Rewiew Letters 69 (1992) 1792-1795 

[40] Stubenrauch, J., Vohs, M., Catalysis Letters 47 (1997) 21-25 

[41] De Koster, A., Van Santen, R.A., Surface Science 233 (1990) 366-380 

[42] Holgado, J.P., Munuera, G., Espinós, J.P., González-Elipe, A.R., Applied 

Surface Science 158 (2000) 164–171 

[43] Zafiris, G.S., Gorte, R.J, Journal of Catalysis 139 (1993) 561-567 

[44] Zafiris, G.S, Gorte, R.J., Journal of Catalysis 143 (1993) 86-91 

 


