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Simultaneous evaluation of catalysts on a miniature scale: Conventional methods for
catalyst discovery are tedious. By using a high-throughput system, numerous mesoporous
metal oxides can be evaluated simultaneously. Miniature catalysts were synthesis on a
glass plate and evaluated for the oxidation of morin. Activity was seen for all the catalyst
plates (Co, Mn, Co/Mn, Co/Pd and Co/Au).

Katalisators kan byna oral in die natuur gevind word en speel ’n baie belangrike rol in lewende
selle, asook vir mensgemaakte ingenieurswese toepassings. Katalisators word byvoorbeeld in
motoruitlaatpype, die kosbedryf, vir die sintese van medisyne en brandstowwe en vir lugen watersuiweringsisteme gebruik. Katalisators bestaan uit komplekse metaal en organiese
molekules, en as gevolg van die kompleksiteit is dit amper onmoontlik om ’n katalisator
se aktiwiteit te voorspel. Dit maak die sintese van katalisators ook moeilik. Daarom is die
ontwikkelingsproses van nuwe katalisators ingewikkeld en kan dit jare neem om nuwe
katalisators te ontdek.
Heterogene katalisators is soliede katalisators, en word meestal in die industrie(ë) gebruik
omdat die tipe katalisators herwin en weer gebruik kan word vir opvolgende reaksies.
Dus word minder geld en tyd aan die sintese van heterogene katalisators spandeer en die
afvalmateriaal word sodoende verminder. Konvensionele metodes vir die ontwikkeling van
heterogene katalisators behels die sintese en evaluasie van ’n enkele katalisator per studie. Die
proses is baie tydrowend en slegs ’n beperkte aantal katalisators kan suksesvol ontwikkel en
geëvalueer word. In hierdie studie is ’n hoë-deursetting kombinatoriese sisteem ontwikkel
wat die gelyktydige sintese en evaluasie van 96 verskillende heterogene mesoporeuse
metaaloksiede moontlik gemaak het. Die sisteem bestaan uit ’n glasplaatjie en bodemlose
putplaat met 96 holtes wat met ’n drie-dimensionele drukker vervaardig is. Nanodruppels
van ’n mesoporeuse metaaloksied en/of polivinielpirolidoon (PVP) nanodeeltjie-formulerings
is op ’n glasplaatjie oorgedra deur middel van ’n akoestiese vloeistofhanteerder.
Die glasplaatjie (met 96 verskillende katalisators en/of nanodeeltjie-formulerings) is aan
hittebehandelings (verouder by 80°C, gedroog by 150°C en gekalsineer by 400°C) onderwerp
om die miniatuurkatalisators te vorm. Daarna is ’n aangepaste bodemlose 96 putplaat op die
glasplaatjie geplak. Die stadig-drogende epoksiegom wat gebruik is, is met ’n Nordson EFD
Pro-4 gomresepterende robot aangebring. Die effektiwiteit van die katalisators is geëvalueer
deur die katalitiese oksidasie van morienkleurstof met waterstofperoksied as oksidant te
ondersoek. Die reagense, wat insluit water, waterstofperoksied en die morienkleurstof,
is deur middel van ’n pipeteringsrobot in elke holte van die putplaat geplaas. Deur ’n
pipeteringsrobot te gebruik, kan daar verseker word dat die reagense met presisie in elke
holte geplaas word. ’n Afname van die absorpsie van die kleurstof by  410 nm is waargeneem
vir al die katalisatorplate (Co3O4, Co3O4/MnOx, Pd/Co3O4 en Au/Co3O4). Die resultate toon
dat heterogene katalisators wel op miniatuurskaal gesintetiseer kan word deur ’n akoestiese
vloeistofhanteerder te gebruik. ’n Hoë-deursetting kombinatoriese sisteem is suksesvol
gebruik vir die evaluering van heterogene mesoporeuse metaaloksiedkatalisators vir die
oksidasie van morienkleurstof.
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