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УВОД 

Глобалното затопляне е един от най-сериозните проблеми днес 

и основна причина за това е натрупването на парникови газове в 

атмосферата. Въглеродният диоксид се генерира от много видове 

човешка дейност и е парниковият газ в най-големи количества (82% 

за 2018 г.). Други парникови газове като метанът и диазотният оксид 

се емитират в по-малки количества, но те улавят слънчевите лъчи 

много по-ефективно от въглеродния диоксид, така че ефектът им 

върху климатичните промени е значителен. В световен мащаб 

емисиите на метан са се увеличили с 24% между 1990 и 2018 г. В ЕС 

за същия период емисиите на метан са спаднали с 0,2% и 

представляват малко над 10% от общите емисии на парникови газове 

през 2018 г. Потенциалът за глобално затопляне на метана е 21 пъти 

по висок от този на въглеродния диоксид. Делът на основните 

източници на емисии на метан е както следва: 21% от енергия, 24% от 

селското стопанство и 55% от отпадъците. Макар, че в последните 

години се наблюдава спад в процентното съдържание на емисиите на 

метан в атмосферата, намирането на подходящи начини за тяхното 

намаляване остава актуална задача.  

Наличните технологии за неутрализиране емисиите от метан 

включват високоефективни горивни системи, термично и каталитично 

изгаряне. Термичното изгаряне се извършва при високи температури 

(над 800 
o
С) и големи количества замърсители (≥ 10000 ppm). То е 

свързано с допълнително добавяне на гориво, при което се получават 

азотни оксиди и се образува фотохимичен смог с неблагоприятно 

въздействие върху човешкото здраве и водните екосистеми. 

Каталитичното изгаряне е по-ефективно, защото може да се 

осъществи при по-ниски температури (до 600 
о
С) и при по-малки 

количества на замърсителите (5000 ppm), като крайните продукти от 

реакцията са водни пари и въглероден диоксид. Основният проблем в 

разработването на каталитичния процес за окисление на метан е 

намирането на подходящ катализатор, който да е икономически 

изгоден и се характеризира с висока активност, термична стабилност 

и устойчивост на водни пари.  

Катализаторите за изгаряне на метан са основно два типа: (i) 

нанесени благородни метали, като Pt, Pd, Rh, и (ii) едно- и 

многокомпонентни метални оксиди, като шпинели, перовскити, 

хексаалуминати и др.  
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Перовскитите са тип смесени оксиди с обща формула АВО3, 

където А е лантанид или алкалоземен елемент, а В преходен метал. 

Използването на перовскитите като катализатори се обуславя основно 

от стабилността им в присъствието на водни пари и сравнително 

ниската им цена. Химическата им стабилност в окислително - 

редукционна среда при високи температури, от своя страна, се влияе 

значително от начина, по който е получен перовскитовия катализатор. 

Вграждането на Pd в преходнометални оксиди с перовскитова 

структура е нов подход за преодоляване на дезактивирането на 

катализаторите. Някои от тези катализатори показват самостоятелно 

регенериране дори след продължително стареене. Основното 

ограничение на перовскитовите катализатори произтича от тяхната 

ниска повърхност. Затова от голямо значение за създаването на 

активни и термично стабилни нанесени катализатори за окисление на 

СН4 е подборът на подходящ носител, като най-често се използва 

Al2O3. 

Тежките условия на работа водят до различни процеси на 

дезактивиране и понижаване на каталитичната активност на 

катализаторите. Познаването на възможната причина за 

деактивирането е от първостепенно значение по отношение на 

успешното проектиране на катализаторите. В основата на създаването 

на нови и оптимизирането на вече известни материали като 

катализатори за изгаряне на метан, е изучаването на взаимовръзката 

„синтез-структура-свойство”. 

Това определи целта на настоящия дисертационен труд: 

Да се получат нови данни за синтеза и каталитичната активност 

на съдържащи паладий масивни и нанесени перовскитови 

катализатори за каталитично изгаряне на метан. 

За постигане на тази цел бяха поставени следните задачи: 

1. Да се подбере състав и метод на синтез на масивни чисти и 

съдържащи паладий перовскитови катализатори.  

2. Да се разработят методи за получаване на нанесени 

перовскитови катализатори. 

3. Да се охарактеризират физикохимично и морфологично 

масивните и нанесените перовскити. 
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4. Да се проведат каталитични измервания на активността на 

масивните и нанесени перовскити в реакцията на пълно окисление на 

метан. 

5. Да се създаде нанесен перовскитов катализатор с висока 

термична стабилност и устойчивост в присъствие на водни пари. 

Синтез на масивни перовскитови катализатори. 

Синтезирани бяха лантан-кобалтови перовскити с номинален 

състав La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]O3 и La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3, където х=0.05 и 

0.15. Съставът на катализаторите беше подбран въз основа на 

литературни данни за активността на кобалт-никелови перовскитови 

катализатори в окислителни реакции и за стабилизиращото действие 

на желязото върху структурата на кобалтовите перовскити. 

Многокомпонентните перовскити бяха синтезирани от метал-

органични прекурсори чрез метода на лиофилизация. В основата на 

тoзи метод е образуването на хомогенни прекурсори, където 

металните йони са равномерно разпределени. За целта използвахме 

лимонена киселина (C6H8O7.H2O) като комплексообразуващ агент. 

Посредством карбоксилните и хидроксилните групи лимонената 

киселина образува стабилни комплекси с всички изследвани метални 

йони: лантан, кобалт, никел, желязо и паладий. Това позволява 

металните йони да се смесят на атомно ниво във водните разтвори. За 

изолирането на твърдите прекурсори, изпаряването на водата от 

разтворите се извършваше при ниски температури (-20 
о
С) под вакуум 

(20-30 mbar) в лиофилизатор (Alpha Crist, Germany). По този начин 

бяха изолирани аморфни хомогенни състави, при което смесването на 

металните йони на атомно ниво от разтвора се запазва и в твърдия 

прекурсор. Схематично, процедурата на синтез на масивни 

перовскити чрез лиофилизация е представена на фиг. 1. 

Структурни и морфологични особености на масивни 

перовскитови катализатори от типа La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3 

получени от цитратни прекурсори. 

Изследванията показват, че заместени с паладий перовскити, 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3, се получават от цитратни прекурсори при 

600 
о
С. Позициите на рентгеново-дифракционните пикове 

съответстват на ромбоедрично деформирана перовскитова структура 

с пространствена група R3c (фиг. 2). При чистия La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]O3 и 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-хPdхO3 с х=0.05 не се наблюдават рефлекси от 
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примесни фази, докато за образеца La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-хPdхO3 с х=0.15 

се появяват допълнителни слабо-интензивни пикове, които могат да 

бъдат приписани на примеси от PdO и/или La2Pd2O5 (малката фигура).  

Лимонена киселина (1М)
+ 

La(NO3)3.6H2O, CoCО3, NiCO3, Fe(NO3)3.x H2O, Pd(NO3)2.xH2O
при La:(Co+Ni+Fe+Pd):Cit = 1:1:10

Бистър 0.5 М цитратен разтвор

Сушене чрез лиофилизация при -20 оС под вакуум

Термично разлагане при 400 оС за 3 часа 
Накаляване при 600 оС за 3 часа

La [Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3

Лиофилизирани цитратни прекурсори

 

Фигура 1. Схема на процедурата на синтез на масивни перовскити чрез 

лиофилизация. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Рентгенограми на        

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3 при          

x=0 (а), x=0.05 (b) и x=0.15 (с).  

(a)  

b 

(b)  c a 
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Параметрите на елементарната клетка на перовскитовата фаза на 

трите образци са представени в таблица 1. Заместването на 

преходнометалните йони с Pd води до нарастване на размерите на 

елементарната клетка, което е в съответствие с по-големия йонен 

радиус на паладиевите йони (0.615 Å за Pd
4+

 и 0.86 Å за Pd
2+

) в 

сравнение с този на Co
3+

 (нисък спин 0.545 Å), Ni
3+

 (нисък спин 0.56 

Å, висок спин 0.60 Å) и Fe
3+

 (0.645 Å). Получените резултати 

показват, че лиофилизираните цитрати са подходящи прекурсори за 

синтеза на съдържащи Pd многокомпонентни кобалтови оксиди с 

перовскитова структура. 

Наличието на паладий в перовскитовата структура слабо влияе 

върху морфологията на частиците. Независимо от съдържанието на 

палaдий, специфичната повърхност на образците има близки 

стойности - около 13 - 15 m
2
/g ( табл. 1). 

Таблица 1. Параметри на решетката и специфична повърхност на 

образците La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3.  

  

На фигури 3 и 4 са показани резултатите от изследванията с 

трансмисионна електронна микроскопия (TEM) на образците 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3. От фиг. 3 а и 3 b се вижда, че размерите на 

частиците са в границите от 30 до 50 nm. 

Електронната поликристална дифракция на образците показва, 

че те се състоят от перовскитова фаза с ромбоедрична структура и 

примеси от PdО. При използването на техниките на електронна 

дифракция от избрана област (SAED) и на електронна микроскопия с 

висока разделителна способност (HRTEM), могат да се разграничат 

два вида частици: частици с размери от 20 до 40 nm от перовскитовата 

фаза и по-малки частици с размери около 10 nm от фазите PdO и/или 

La2PdO4. 
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Фигура 3. ТЕМ микрографии и изображения на електронна дифракция на 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.95Pd0.05O3 (а) и La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 (b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4. ТЕМ микрографии, изображения от електронна дифракция  

от избрана повърхност (SAED) и от електронна микроскопия с висока 

разделителна способност (HRTEM) на образец La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3. 

100 nm 

10 nm 

 b  

 a  

50 nm 

100 nm 

20 nm 20 nm 
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Степените на окисление на паладиевите йони на повърхността 

на оксидите бяха определени с метода на рентгеновата 

фотоелектронна спектроскопия (XPS). На фигура 5 са показани XPS 

спектрите на La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3 (х=0.05 и 0.15) в областта на 

свързващите енергии на Pd 3d3/2 и Pd 3d5/2. За образеца 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.95Pd0.05O3 се наблюдава симетричен сигнал при 

338.1 eV, дължащ се на Pd 3d5/2. За образеца с по-високо съдържание 

на Pd х=0.15 сигналът от Pd 3d5/2 е асиметричен и може да бъде 

разложен на два пика, съответно при 338.1 и 337.2 eV, като 

съотношението между интензитетите на тези два пика е 

приблизително 2:1 (фиг. 5 b).  

 

Според литературни данни, стойностите на свързващата енергия 

при около 337.7-338.2 eV за Pd 3d5/2 могат да се припишат на Pd
3+

 или 

Pd
4+

 йони заемащи B-позицията в перовскитовата структура, докато 

сигналът с по-ниската свързваща енергия при 336.6 - 337.2 eV 

съответства на Pd 
2+

 в PdO . 

Следователно, от данните от XRD, TEM и XPS изследванията 

може да се заключи, че при бедния на паладий образец 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.95Pd0.05O3 паладиевите йони са основно включени в 

перовскитовата структура, докато при по-богатия на паладий образец 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 паладиевите йони се намират както в 

перовскитовата фаза, така и в примесни фази от вида на PdO или 

La2Pd2O5. Съотношението между тези две форми на паладия за 

образеца La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 е 2:1 в полза на паладия в 

перовскитовата структура. От интензитетите на фотоелектронните 

Фигура 5. XPS спектри в 

областта на Pd 3d3/2 и Pd 3d5/2 

на образци 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.95Pd0.05O3 (а) 

и La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 

(b). 
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спектри беше пресметната повърхностната концентрация на Pd в тези 

катализатори. Получените стойности за образците с х=0.05 и х=0.15 

са 3.6 и 4.6 атомни % Pd, съответно, при тотално количество Pd 1.7 и 

5 атомни %. Това означава, че Pd се разпределя равномерно в 

перовскитовата фаза. От друга страна, немонотонното нарастване на 

повърхностната концентрация на паладия с увеличението на 

тоталното му количество може да се обясни с наличието на 

допълнителна фаза от паладиев оксид при образеца с х=0.15 от типа 

на PdО, установена чрез ТЕМ изследването (Фиг. 3). 

Редукционни свойства на масивните кобалтови 

перовскитови катализатори. 

Окислително-редукционните свойства на перовскитовите 

катализатори определят до голяма степен техните експлоатационни 

характеристики. Вграждането на паладия в структурата на 

кобалтовите перовскити влияе върху тяхната редукционна 

способност. На фигура 6 са сравнени кривите на температурно 

програмирана редукция (ТPR) с водород на чистия 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]O3 и на образците съдържащи паладий. ТPR кривата 

на La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]O3 съдържа два пика, съответно с максимуми при 

Tmax= 420 
o
C и Tmax= 580 

o
C. Крайният продукт на редукцията е смес 

от метален Со (или Ni) и лантанов оксид La2O3, като се преминава 

през междинни фази с кислороден дефицит и с браунмилеритов тип 

структура, съдържащи Со
2+

 йони: 

LaMO3 + H2 → La2M2O5 + H2O           (M
3+

 → M
2+

)                               (1) 

La2M2O5 + H2 → La2O3 + M + H2O     (M
2+

 → M
0
)                                (2) 

Както се вижда от фигура 6, наличието на Pd в образците 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-хPdхO3 влияе само на първия редукционен пик, т.е. 

на процеса на частична редукция на перовскита. За образеца с х=0.05 

този пик се отмества към по-ниски температури и се разцепва на три 

компонента с максимуми съответно при Tmax=86, 155 и 209 
o
C. При 

образеца с х=0.15 първият стадий на редукция протича при 

значително по-ниска температура - Tmax= 66 
o
C и 110 

o
C, съответно. 

Вторият стадий на редукция, протичащ при температури около 

600 
о
С, не се влияе от наличието на Pd. Това означава, че междинно 

образуваните фази от браунмилеритов тип не съдържат паладий. Въз 

основа на литературни данни, първият нискотемпературен и слабо-

интензивен пик в ТPR кривите на съдържащи паладий перовскити 
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може да се отнесе на редукцията на частици от паладиев оксид до 

метален паладий, докато в температурната област на останалите 

пикове протича редукцията на Со
3+

 до Со
0
 с междинното образуване 

на Со
2+

. Паладият улеснява редукцията на кобалта поради ефект на 

свръхизлишък на дисоциираните водородни атоми, образуващи се 

върху паладиевите частици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 6. ТPR криви на La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3, при редуктор Н2. 

 

За изясняване на механизма на редукция на паладий-

съдържащите перовскити бяха проведени ex-situ XRD измервания за 

определяне на фазовия състав на продуктите, образувани в хода на 

редукционния процес. На фигура 7 са представени рентгенограмите 

на частично и напълно редуцирани образци при съответните 

температури на третиране с водород. Резултатите от ex-situ XRD 

измерванията показват, че редукцията на La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.95Pd0.05O3 

започва при температури по-ниски от 100 
о
С, при което от 

кобалтовата перовскитова матрица се отделят La-Pd оксидни фази от 

типа La2Pd2O5 или La2PdO4. По-нататък, при 120 
o
С редукцията 

продължава с образуването на метален паладий и перовскитови фази 

с кислороден недостиг, LaMO3-δ. При 280 °С редукцията на Cо
3+

 до 

Co
2+

 е протекла напълно и се е образувал лантан-кобалтов оксид с 

браунмилеритов тип структура La2Со2O5. Крайният продукт на 

редукцията съдържа CoPd, Co/Ni и La2O3. Следователно, при 

съдържащите Pd кобалтови перовскити редукцията до Pd
0
 започва с 

отделянето на паладия от перовскитовата матрица с образуването на 

паладиеви оксидни фази съдържащи Pd
2+ 

йони. 

100 200 300 400 500 600 700
5

7
3

5
7

9

4
3

2
4

1
7

1
5

5

2
0

9

8
6

6
6

 

 LaCo
0.8

Ni
0.1

Fe
0.1

O
3                         60

 La(Co
0.8

Ni
0.1

Fe
0.1

)
0.95

Pd
0.05

O3   61

 La(Co
0.8

Ni
0.1

Fe
0.1

)
0.85

Pd
0.15

O
3   62

 

H
2
 C

o
n

su
m

p
tio

n

T 
o
C

1
1

0

▬ La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]O3  

▬ La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.95Pd0.05O3  

▬ La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 



12 

 

 

 

Влиянието на паладия върху редуцируемостта на катализаторите 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3 проличава и от ТPR експериментите при 

редуктор СН4, който е по-„мек“ редуциращ агент (фиг. 8). В 

атмосфера от метан чистият La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]O3 е стабилен до 700 
o
C, 

докато редукцията на La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 започва над 450 
o
C. 

Получените резултати потвърждават повишената редуцируемост на 

съдържащите паладий катализатори.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 8. ТPR криви на La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3  при редуктор СН4. 
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Фигура 7. Рентгенограми на частично редуциран 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.95Pd0.05O3 при различни температури. Символите 

съответстват на: * - La2Pd2O5 или La2PdO4; + - Pd; - La2Co2O5,            

I - La2O3; o - CoPd; Χ - Co/Ni. 
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Получаване на нанесени перовскитови катализатори върху 

носител гама-алуминиев оксид модифициран със силициев 

диоксид.  

Изходният алуминиев оксид (Rhone-Poulenc) беше под формата 

на гранули със среден диаметър 5-7 мм, който предварително се 

накаляваше на въздух при 550 
o
C за 4 часа. За получаване на 

нанесените катализатори беше използвана фракция с размер на 

частиците 0.5-0.8 мм и 0.8-1.25 мм. (фиг. 9).  

  

За модифицирането на алуминиевия оксид бе използван 40% 

воден колоиден разтвор на силициев диоксид (силиказол на фирмата 

„Алусил“ с размер на микрочастиците 6 до 40 µm). Загрятата при    

200 
o
C фракция на γ–Al2O3 се импрегнираше с разтвора на силиказол, 

разреден до 20% SiO2. Количеството от разтвора се изчисляваше 

спрямо теглото на алуминиевия оксид с оглед получаването на 2.5% 

SiO2 в крайния продукт. Изсушаването на носителя се извършваше 

при 100 
o
С на въздух.  

Нанасянето на активната фаза върху носителя се извършвaше по два 

метода:  

 от цитратни разтвори чрез импрегниране на носителя; 

 от цитратни разтвори чрез разновидност на спрей-пиролиза.  

 Метод на импрегниране. Нанасянето на активната фаза се 

извършваше чрез импрегниране на носителя с 0.25 M бистър цитратен 

разтвор на La, Co, Ni, Fe и Pd. Пропивният цитратен разтвор беше със 

стайна температура, докато носителят от γ–Al2O3 беше горещ. 

Количеството на пропивния разтвор се изчисляваше така, че да се 

отложи 10% активна фаза. Фракцията от носителя, предварително 

нагрята при 400 
o
C, се потапяше в разтвора за 10 минути. След това 

фракцията се филтруваше и сушеше за 10 мин при 200 
о
С на въздух. 

Процедурите на пропиване и изсушаване се повтаряха неколкократно 

до пълно изчерпване на разтвора. Следваше термично разлагане в 

Фигура 9. Носител γ-Al2O3  

 (Rhone Poulenc). 
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продължение на 3 часа при 400 
o
C и накаляване 3 часа при 600 

o
C в 

муфелна пещ на въздух със скорост на нагряване 10 
о
/мин. Методът 

на нанасяне на активната фаза чрез импрегниране е представен на 

схема 1: 

 

 

 

 

 

 

Метод на нанасяне на активната фаза чрез спрей-пиролиза. 

Фракцията носител бе поставена в реактор под формата на тръба 

с диаметър 6 mm, която бе поместена в тръбна пещ. Дебелината на 

слоя носител бе около 2 сm. Цитратният разтвор на металните 

катиони с концентрация 0.25 М бе поместен в стъклен резервоар, 

разположен пред входа на кварцовата тръба. Резервоарът бе 

разположен в ултразвукова ванa и през него се продухваше въздух 

(дебит 30-40 l.h
-1

). Образуваният след включването на ултразвуковата 

вана аерозол се отвежда от газовия поток през кварцовия реактор към 

нагрeтия при 400 
о
С носител. Микрочастиците от метални цитрати в 

аерозола се отлагат върху носителя, при което настъпва термичното 

им разлагане. Неотложените аерозолни частици се улавят от филтър 

на изхода на пещта. Тъй като при приложения метод на спрей-

пиролиза за нанасяне на активната фаза се наблюдават загуби, 

експериментално беше определен количеството от цитратния разтвор, 

който бе необходим за отлагането на около 10% активна фаза. След 

отлагането на активната фаза по описаната методика, катализаторът 

се нагряваше за 3 часа при 600 °C със скорост на нагряване 10 
о
/мин. 

Методът на нанасяне чрез спрей-пиролиза е показан на схема 2: 
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Разтвор 

La:(Co+Ni+Fe+Pd):Cit 
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Получаване на нанесени перовскитови катализатори върху 

индустриални носители.  

Като индустриален носител бяха използвани две Fe-Cr-Al-

сплави: сплав VDM® Aluchrom YHf под формата на пластини с 

дебелина 0.2 мм огънати под формата на тръби с вътрешен диаметър 

2.5-3.5 мм и дължина 90-115 мм ( фиг. 10 a), както сплав Fecralloy под 

формата на пластини с дебелина 0.1 мм и жици с диаметър 0.15 мм и 

дължина 2.7 м (фиг. 10 b).  
 

 

Фигура 10. Носител Fe-Cr-Al-сплав (VDM®Aluchrom) под форма на 
огънати пластини (а) и спирали (b). 

 

Търговските Fe-Cr-Al сплави се почистваха с етанол в 

ултразвукова вана за 30 минути, след което се накаляваха при 900 
о
С 

за 10 часа. При тези условия сплавите оксидират, като на 

повърхността им се образува слой от α-Al2O3. Върху така 

обработената сплав се нанася механично гел от бьомит (получен чрез 

хидролиза на алуминиев изопропоксид) с концентрация 8 тегл.%, 

преизчислени като Al2O3 в количество, необходимо да се получи 

пълно омокряне на материала. Излишъкът от гела се отстранява чрез 

въздушна струя (0.2 m.sec
-1

), така че на повърхността на сплавта да 

остане само тънък филм. Следва изсушаване при 110 
o
С в 

продължение на 30 минути и накаляване за 10 часа при 700 
o
С, при 

което бьомитът преминава в γ-Al2O3. Количеството отложен 

алуминиев оксид се контролираше от увеличението на теглото на 

пластината след отлагането на слоя алуминиев оксид и накаляване. 

При описаните по-горе условия количеството отложен алуминиев 

оксид е между 5 и 8 т.%.  

Върху така обработената сплав следва нанасяне на 

модификатора SiO2 и на активна фаза от перовскит по описаният по-

горе метод на импрегниране. 

а

  
b
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Структурни и морфологични особености на кобалтови 

перовскити съдържащи паладий нанесени върху носител              

γ-Al2O3/SiO2.  

Както беше описано по-горе, катализаторите, нанесени върху 

носителя γ-Al2O3, модифициран със SiO2, бяха получени по две 

методики – чрез импрегниране от разтвор и чрез вариант на метода на 

спрей-пиролиза. На фигура 11 е сравнена рентгенограмата на нанесен 

катализатор по метода на импрегниране с номинален състав 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 (а), с тази на масивен образец (b). Вижда 

се, че в рентгенограмата преобладават рефлексите от носителя             

γ-Al2O3. Единствено в областта от 2θ = 30-35 
о
 може да се разграничи 

слабоинтензивен пик, който може да се припише на най-силно 

интензивния пик от перовскитовата структура (фиг. 11 b). Подобна е 

и рентгенограмата на катализатора получен по метода на спрей -

пиролиза. Това показва, че от изследванията с XRD метода не може 

да бъде извлечена информация за фазовия състав на тези образци. 

Информация за структурата и текстурата на изследваните 

нанесени катализатори бе получена посредством техниките на 

сканиращата електронна микроскопия съчетана с енергийно-

дисперсионен анализ на елементите (SEM/EDS). 

 

На фигура 12 са показани SЕМ изображения на нанесените 

катализатори с номинален състав La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3, 

получени чрез импрегниране и спрей-пиролиза, както и резултатите 

от EDS измерванията. Отлагането на активната фаза върху носителя 

протича по различен начин в зависимост от използвания начин на 

Фигура 11. Рентгенограма 

на нанесен чрез 

импрегниране перовскитов 

катализатор 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3, 

върху носител SiO2/γ-Al2O3 

(а), за сравнение 

рентгенограма на масивен 

катализатор (b). 

  

  

  

  

Фигура 11. Рентгенограма на 

нанесен чрез импрегниране 

перовскитов катализатор 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3, 

върху носител SiO2/γ-Al2O3 (а), 

за сравнение рентгенограма на 

a 

b 

●  γ-Al
2
O

3
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синтез. При прилагането на метода на импрегниране на повърхността 

на носителя се наблюдават агрегати с плочковидна форма, върху 

които са разположени по-малки частици (фиг. 12 а). Разпределението 

на елементите определено чрез EDS показва, че малките частици 

съдържат основно паладий, докато останалите елементи (La, Co, Ni, 

Fe) са разпределени в плочковидните агрегати. При това 

съотношението между елементите не съответства на това на 

номиналния състав на перовскита. Следователно, при 

импрегнирането на носителя γ-Al2O3 модифициран със SiO2 се 

получава по-скоро смес от оксидите на паладия, лантана и преходните 

метали. Важен резултат е, че за различни места от катализаторната 

повърхност съотношението Si:Al е близко, което показва сравнително 

равномерно разпределение на SiO2 върху γ-Al2O3. При използване на 

спрей-пиролизата като метод за нанасяне на активната фаза също се 

образуват плочковидни агрегати, но те са по-неравномерно 

разпределени върху повърхността на носителя (фиг.12 b). При този 

метод за нанасяне съотношението между елементите е близко до това 

на номиналния състав на перовскита La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3. 

Следователно, по метода на спрей-пиролизата се получават нанесени 

катализатори, при които активната фаза е основно с перовскитова 

структура, докато при метода на импрегниране активната фаза е по-

скоро смес от отделни оксиди. 

Важен резултат е, че в двата вида катализатори определеното с 

EDS съдържание на Pd е близко: за катализаторите получени чрез 

импрегниране то е 1,7 ± 0,2 тегл.% , а за катализаторите, получени 

чрез спрей-пиролиза - 1,6 ± 0,4 тегл.%. 

Формирането на отделни малки частици съдържащи основно 

паладий в нанесените катализатори се демонстрира и чрез ТЕМ 

изследванията. На фигура 13 са показани светлополевата 

микрография, както и изображенията от електронната дифракция от 

избрана повърхност (SAED) и електронната микроскопия с висока 

разделителна способност (HRTEM). SAED на частиците с размери 

около 10 nm съответства на фаза с високо съдържание на паладий от 

вида на La2PdO4. HRTEM на частиците показва, че те съдържат 

домени от фаза с високо съдържание на паладий (La2Pd2O7) и 

перовскитова фаза. Подобни са резултатите от ТЕМ изследванията на 

нанесените катализатори, получени чрез спрей-пиролиза.  
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Фигура 12. SЕМ изображения на катализатори с номинален състав 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 нанесени върху модифициран носител      

SiO2/γ-Al2O3. Катализаторите са получени чрез импрегниране (a) и спрей-

пиролиза (b). Показани са и резултатите от EDS измерванията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Състоянието на паладиевите йони на повърхността на 

катализатори бе изследвана с метода на рентгеновата фотоелектронна 

спектроскопия. На фигура 14 са показани XPS спектрите в областта 

a 

b 

Фигура 13. Светлополево 

изображение, SAED (a) и HRTEM 

(b) на получен чрез импрегниране 

нанесен катализатор върху 

носител модифициран със SiO2     

γ-Al2O3. 

a 

b 
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Pd 3d3/2 и Pd 3d5/2 за нанесени катализатори получени чрез 

импрегниране (а) и чрез спрей-пиролиза (b). 

Спектрите на Pd 3d5/2 на двата катализатора представляват 

широка асиметрична крива, която може да бъде разложена на два 

сигнала: един по-тесен сигнал при около 336 eV и друг по-широк 

сигнал с максимум над 337 eV. В таблица 2 са сравнени параметрите 

на тези два сигнала: позиция, ширина и съотношение между 

интензитетите им. Вижда се, че позициите и ширините на сигналите 

не зависят от метода на нанасяне на активната фаза, за разлика от 

техния относителен интензитет: при катализатора получен чрез 

спрей-пиролиза по-интензивен е сигналът с по-висока стойност на 

свързващата енергия, докато по-интензивният сигнал при 

катализатора получен чрез импрегниране е този с по-ниска стойност 

на активиращата енергия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Както вече беше казано, данните от XPS изследвания за 

окислителното състояние на Pd в катализатори и прахове с 

перовскитова структура приписват широкия пик със свързваща 

енергия над 337 eV на йонните видове Pd 
3+

 или Pd 
4+

, заемащи          

В-местата в перовскитовата структура, докато тесния пик с по-ниска 

свързваща енергия при 335,9-336,4 eV се свързва с Pd 
2+

 в PdO. 

Фигура 14. XPS спектри в     

областта Pd 3d3/2 и Pd 3d5/2 за 

катализатори с номинален 

състав    

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3, 

нанесени върху модифициран 

със SiO2/γ-Al2O3 по метода на 

импрегниране (а) и спрей-

пиролиза (b). 

Pd 3d5/2 

Pd 3d5/2 a 

b 
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Таблица 2. Pd 3d5/2 свързващи енергии (eV), ширина (eV) и съотношение на 

интензитетите на сигнала с по-висока свързваща енергия спрямо сигнала 

с по-ниска свързваща енергия (IHE/ILE) за нанесени върху алуминиев оксид 

катализатори получени чрез импрегниране и спрей-пиролиза. 

Метод 

Сигнал 1 Сигнал 2 

IHE/ILE Pd 3d5/2, 

eV 

Ширина, 

eV 

Pd 3d5/2, 

eV 

Ширина, 

eV 

импрегниране 336.4 1.40 337.5 2.43 0.7 

спрей-пиролиза 335.9 1.45 337.2 2.2 1.67 

 

Съотношението между тези два сигнала при изследваните от нас 

образци показва, че на повърхността на катализаторите получени чрез 

импрегниране преобладават Pd
2+

 йони, които са стабилизирани във 

фаза от типа на PdO, докато високоокислените Pd
3+

/Pd
4+ 

йони от 

перовскитовата фаза са предимно на повърхността на получените чрез 

спрей-пиролиза катализатори. Този извод е в съгласие с резултатите 

от изследванията със сканираща електронна микроскопия.  

От фотоелектронните спектри беше изчислена повърхностната 

концентрация на паладия в образците. Резултатите показаха, че 

съдържанието на паладий на повърхността е близко: 4.0 тегловни % 

за образеца, получен чрез импрегниране и 4.2 тегловни % за образеца, 

получен чрез спрей-пиролиза. Определената с XPS повърхностна 

концентрация на Pd е по-висока (повече от 2 пъти) от тази определена 

чрез EDS, което може да се обясни с различната дебелина на слоя, 

който се изследва по тези два метода. Следователно, получените 

резултати показват, че паладият е съсредоточен основно на 

повърхността на катализаторите.  

На фигура 15 са сравнени XPS спектрите в областта La 3d3/2 и  

La 3d5/2 на нанесенитe катализатори получени чрез импрегниране (а) и 

чрез спрей-пиролиза (b). Двата спинови компонента 3d3/2 и 3d5/2 са 

разцепени поради мултиплетно взаимодействие. За изследваните от 

нас състави  енергията на свързване на La 3d5/2 е при 834 eV, като 

разликата в енергията на 3d3/2 и 3d5/2 нивото е 17 eV.  
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Тези параметри съответстват на La
3+

 йони. От сравнението на 

XPS спектрите в областта на La 3d на двата нанесени катализатора се 

вижда, че мултиплетната структура е по-добре разрешена за 

катализатора, получен чрез импрегниране. Малките разлики в 

локалната структура на La в двата катализатора отразява разликите 

във фазовия състав на активната фаза. 

Текстурните особености на нанесените катализатори бяха 

изследвани чрез нискотемпературна адсорбция с азот. На фигура 16 

са представени кривите на адсорбция/десорбция и разпределението на 

порите по размер за носителя и нанесените катализатори получени 

чрез импрегниране и спрей-пиролиза. Формата на адсорбционните 

изотерми съответства на хистерезис от тип IV, като образците са 

мезопорести с преобладаващи пори с размери между 4 и 15 nm. Вида 

на изотермите не се променя преди и след нанасяне на перовскита, 

което е доказателство за равномерното отлагане на активната фаза на 

повърхността на носителя, без блокиране или запушване на порите.  

В таблица 3 са показани данните за специфичната повърхност, 

общия обем на порите, средния диаметър на порите (D) на носителя и 

на катализаторите. Нанасянето на модификатора SiO2 слабо влияе 

върху текстурните параметри на носителя γ-Al2O3. Отлагането на 

активната фаза води до намаление на специфичната повърхност и на 

обема на порите и до нарастване на средния размер на порите. 

 

Фигура 15. XPS спектри в 

спектралната област La 3d3/2   

и La 3d5/2 за катализатори с 

номинален състав 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 

нанесени върху модифициран  

със SiO2 γ-Al2O3 по метода на 

импрегниране (а) и спрей-

пиролиза (b). 

a 

b 
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Фигура 16. Криви на адсорбция и десорбция на азот (в ляво) и 

съответните криви на разпределение на размера на порите (в дясно) за 

LaMO3(отгоре) и LaMO3+Pd (отдолу) / импрегниране (▲),           

LaMO3+Pd / спрей-пиролиза (). За сравнение са дадени и кривите на 

носителя γ-Al2O3 / SiO2 (непрекъснати линии). 

 

Таблица 3. Специфична повърхност (S), общ обем на порите (Vt) и среден 

диаметър на порите (D) за различни носители и катализатори.  

Samples S, m
2
/g Vt, cm

3
/g D, nm 

γ-Al2O3 219 0.41 7.4 

γ-Al2O3 модифициран със SiO2 204 0.39 7.8 

LaMO3/γ-Al2O3/SiO2 импрегниране  153 0.35 9.1 

LaMO3/γ-Al2O3/SiO2 спрей-пиролиза 164 0.38 9.2 

LaMO3+Pd/γ-Al2O3/SiO2 импрегниране 172 0.36 8.7 

LaMO3+Pd/γ-Al2O3/SiO2 спрей-пиролиза 181 0.37 8.1 
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Интересен резултат е, че при образците съдържащи паладий 

тези текстурни изменения са по-слабо изразени. Методът на нанасяне 

на активната фаза оказва влияние върху текстурните параметри: 

описаните изменения в текстурните параметри са по-силни при 

катализаторите, получени чрез импрегниране. 

Тъй като концентрацията на активната фаза при двата вида 

катализатори е приблизително еднаква, този резултат означава, че при 

катализаторите получени чрез импрегниране активната фаза е 

нанесена в по-голяма степен по вътрешната повърхност на носителя в 

сравнение катализаторите получени чрез спрей-пиролиза. 

Редукционни свойства на кобалтови перовскити съдържащи 

паладий нанесени върху носител γ-Al2O3.  

Редуцируемостта на нанесените катализатори беше изследвана 

чрез термично програмирана редукция с Н2 и СН4.. На фигура 17 са 

показани ТPR кривите с водород (вляво) и СН4 (вдясно) на 

съдържащите паладий перовскитови катализатори получени чрез 

импрегниране и спрей-пиролиза. И при двата вида нанесени 

катализатори редукцията с Н2 протича в три добре обособени 

температурни области: между 50 и 160 
o
C, 250 и 470 

o
C и над 580 

o
C. 

За сравнение на същата фигура е показана и кривата на редукция на 

катализатор, който не съдържа паладий и е получен по метода на 

импрегниране (фиг. 17 a (вляво)). При този катализатор се 

наблюдават само два широки пика на консумация на водород, 

съответно между 250 и 500 
o
C и над 550 

o
C. Това означава, че при 

съдържащите паладий катализатори нискотемпературните пикове се 

дължат на редукцията на паладиеви фази. В нискотемпературната 

област профилът на ТPR кривите зависи от начина на нанасяне на 

активната фаза. При катализаторите получени чрез импрегниране се 

наблюдава добре очертан пик при 72 
o
C с рамо при около 120 

o
C, 

докато при катализаторите получени чрез спрей-пиролиза пиковете са 

два и са добре разделени (съответно при 75 
o
C и 115 

o
C). Различните 

профили на ТPR кривите за двата катализатора в 

нискотемпературната област потвърждава, че формите на паладия в 

тези два катализатора са различни. Пикът при 72 – 75 
o
C може да бъде 

приписан на редукцията на добре диспергирана фаза от типа на PdO, 

докато пикът при 115 
o
C може да се интерпретира с редукцията на Pd 

йони, включени в перовскитоподобната фаза, или с редукция на 

съдържаща паладиев оксид фаза, която е свързана посредством силни 
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взаимодействия с носителя. Следователно, резултатите от ТPR 

експериментите на нанесените катализатори са в съответствие с 

резултатите от SEM и XPS измерванията и потвърждават, че при 

катализаторите получени чрез импрегниране по-голяма част от 

паладия е под формата на паладиев оксид в сравнение с 

катализаторите получени чрез спрей-пиролиза. Oтрицателният пик 

при около 220 
o
C (по-ясно изразен при катализатора получен чрез 

спрей-пиролиза), може да бъде обяснен с разлагането на образуван в 

хода на редукцията паладиев хидрид. В температурния интервал 

между 250 и 500 
o
C, пикът на редукция за импрегнирания катализатор 

е при малко по-ниска температура в сравнение с катализатора, 

получен чрез спрей-пиролиза (съответно 335 
o
C и 355 

o
C). В този 

температурен интервал протича редукцията на преходнометалните 

йони от активната фаза. Малко по-ниската температура на редукция 

на импрегнирания катализатор може да се обясни с това, че при тях 

по-голямата част от оксидите на преходните метали не са свързани в 

перовскитовата структура, така че по-лесно се редуцират до метали. 

Над 580 
o
C нанесените катализатори се редуцират напълно до метали 

и се отделя фаза La2O3. Процесът на пълна редукция на нанесените 

катализатори с образуването на метали започва при по-висока 

температура в сравнение с масивните образци, което може да се 

обясни с взаимодействие на преходнометалните йони от активната 

фаза с носителя. За разлика от водорода, използването на СН4 като по-

„мек“ редуциращ агент по-трудно дава възможност да се разграничат 

нанесените катализатори съдържащи паладий в зависимост от метода 

на синтез (фиг. 17 (вдясно)). Процесът започва при температура над 

500 
o
C, като върхът на пика е при около 600 

o
C. При това 

интензитетът на пика е по-висок при образеца, получен чрез 

импрегниране. За разлика от съдържащите паладий катализатори, 

образецът, при който активната фаза не съдържа паладий, се редуцира 

само в незначителна степен. Това ни дава основание да заключим, че 

пикът при около 600 
o
C при съдържащите паладий нанесени 

катализатори се дължи на редукцията на съдържаща паладий фаза от 

типа на PdO. Сравнението на редукцията с метан на двата вида 

нанесени катализатори показва, че количеството на тази Pd-

съдържаща фаза е по-голямо при образеца, получен чрез 

импрегниране.  
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Фигура 17. TPR криви при редуктор H2 (в ляво) и СH4 (в дясно) на 

катализатори нанесени върху модифициран със SiO2 γ-Al2O3 и номинален 

състав на активната фаза: (a) La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]O3 (импрегниране); 

(b) La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 (импрегниране); 

(c) La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 (спрей-пиролиза). 

С оглед по-добро вникване в особеностите на процеса на 

редукция с СН4, бяха извършени ЕПР изследвания на частично 

редуцирани образци. На фигура 18 са показани ex-situ ЕПР спектрите 

на нанесените катализатори съдържащи паладий получени по метода 

на импрегниране, които са редуцирани до различни температури. 

Изходният катализатор показва слабо интензивен сигнал с g=4.28 

дължащ се на примесни Fe
3+

 йони от носителя. След редукцията с 

метан до 200 
о
С ЕПР спектърът не се променя съществено. 

Редукцията при 500 
о
С води до появата на силен асиметричен сигнал 

със стойност на привидния g-фактор 2.17 и ширина на линията 115 

mТ. С нарастването на температурата на редукция до 700 
о
C 

интензитетът на сигнала нараства. Този сигнал може да бъде 

приписан на появата на Pd частици, образувани в процеса на 

редукция. В подкрепа на това предположение е и близката стойност 

на привидния g- фактор на образеца, редуциран с Н2 при 700 
о
C 

(g=2.20), но тук сигналът е по-широк – 145 мТ. (фиг. 18). 

По-голямата ширина на ЕПР сигнала при редуцираните с 

водород катализатори може да бъде обяснена с факта, че за разлика от 

редукцията с метан, при редукцията с водород се образуват и частици 

от преходните метали, които също имат принос в ЕПР сигнала. 
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Фигура 18. ЕПР спектър на съдържащ паладий нанесен катализатор 

получен чрез импрегниране (а) и на катализатори редуцирани с СН4 при 

200 
о
С (в), 500 

о
С (с) и 700 

о
С (d). За сравнение е показан и спектърът на 

катализатора редуциран с Н2 при 700 
о
С (е). 

Следователно, резултатите от ЕПР изследванията ни дават 

възможност да заключим, че при редуктор СН4 паладиевите йони се 

редуцират до метал над 200 
о
С, докато преходнометалните йони 

почти не реагират до 700 
о
С. След редукция с метан стойността на 

привидния g-фактор и ширината на ЕПР сигнала при катализатора, 

получен чрез спрей-пиролиза, съвпадат с тези за импрегнирания 

образец: g=2.17 и ширина 115 mТ. При импрегнирания катализатор 

обаче интензитетът на сигнала е по-висок от този при катализатора 

получен чрез спрей-пиролиза – (1:0.7). Този резултат още веднъж 

потвърждава, че при използването на метода на импрегниране по-

голяма част от паладия е под формата на фаза от тип на паладиев 

оксид.  

Структурни и морфологични особености на кобалтови 

перовскити съдържащи паладий нанесени върху индустриален 

носител.  

На фигура 19 са показани СЕМ изображенията на катализатори 

нанесени върху индустриален носител представляващ съдържащата 

желязо, хром и алуминий сплав VDM® Aluchrom YHf. След 

нанасянето на γ-Al2O3 върху сплавта се образува плътен слой от 

частици с игловидна форма с размери 0.7-1.2 μm дължина и 0.10-0.25 

μm диаметър (фиг. 19 а). Активната фаза е под формата на 

плочковидни агрегати, размерите на които се движат в доста широки 
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граници – 5-15 μm, но се наблюдават и по-малки частици с размери 

около 1-3 μm (фиг. 19 b). Анализът с EDS показа, че Pd е 

концентриран основно в малките частици, докато La, Co, Ni и Fe са 

съсредоточени в по-големите агрегати. 

 

Фигура 19. SEM изображения на катализатори нанесени върху 

индустриален носител VDM® Aluchrom YHf : (а) сплав след нанасяне на    

γ-Al2O3; (b) с нанесена активна фаза. Показани са и резултатите от EDS 

измерванията. 

При това съотношението между тези елементи не съответства на 

номиналния състав на перовскитовата фаза. Концентрацията на 

паладия, определена с EDS, е 1,2 ± 0,5 тегл.%, така че е близка на тази 

в катализаторите, нанесени върху носител γ-Al2O3 (1.6-1.7 тегл.%). 

Получените резултати ни дават основание да заключим, че нанесената 

върху сплавта активна фаза по-скоро представлява смес от оксидите 

на елементите. 

Каталитични изследвания на масивни перовскитови 

катализатори.  

На фигура 20 са показани температурните зависимостите на 

степента на конверсията на алканите CnH2n+2 с различен брой 

въглеродни атоми (n=1-6) върху масивните катализатори 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3. Вижда се, че в реда от метан към хексан 

b 

a 
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активността монотонно нараства с увеличение на броя на 

въглеродните атоми. Kаталитичната активност на масивните 

катализтаори в реакцията на пълно окисление на СН4 не е висока: при 

600 
о
С степента на превръщане за чистия кобалтов перовскит 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]O3 е около 30%. Наличието на паладий в състава на 

катализаторите води до повишение на активността и за          

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 при 600 
о
С тя достига 45%. Същата 

тенденция се наблюдава и при конверсията на останалите 

въглеводороди, т. е. с увеличение количеството на паладия нараства 

активността на катализаторите. От експерименталните зависимости 

на степента на конверсия от реакционната температура бяха 

пресметнати кинетичните параметри на реакцията. За тази цел бе 

приложен метода на Duprat и Harriot, съгласно който кинетичните 

параметри на каталитичните реакции могат да бъдат изчислени по 

данни от кривите на конверсия, използвайки едномерен 

псевдохомогенен модел на изотермичен реактор от типа „идеално 

изместване”. 

 Кинетичните параметри бяха определени допускайки, че 

реакцията е от първи порядък.  

vockPr 
                                                                                                  (3) 

Тук r е скоростта на реакцията на окислението на метан, k е 

скоростната константа, Pvoc е парциалното налягане на алкана. 

 Получените стойности за активиращата енергия и скоростта на 

реакцията на окисление на алканите от реда С1-С6 върху масивните 

катализатори La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3 са показани в таблица 4. Вижда 

се, че температурата, при която се достига 50% степен на конверсия 

(T50) e най-висока при метана и в реда С1-С6 намалява със 75 – 30 
о
С 

за един въглероден атом. В същия ред намалява и привидната 

активираща енергия на реакцията на окисление на метан, което е в 

корелация със здравината на връзката С-Н съгласно литературни 

данни (фиг. 21). 

 Скоростта на реакцията на окисление на метан нараства 

значително при катализатора с по-високо съдържание на паладий. 

Нелинейното нарастване на скоростта на реакцията с увеличение на 

количеството на паладия може да бъде обяснено с присъствието на 

фази от типа на PdO в образеца с х=0.15. 
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Таблица 4. Реакционни параметри при пълно окисление на въглеводороди 

върху масивни катализатори с перовскитова структура и състав 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3, изчислени при допускането за валидността на 

реакционния механизъм на Mars-Van Krevelen. 

Въглеводород T50 
o
C, (60 000 h

-1
) ko, s

-1
 Eapp, kJ/mol 

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]O3: 

метан 640 3.33 x 10
8
 121 

пропан 511 1.67 х 10
7 87 

LaPd0.05[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.95O3: 

метан 623 6.95 х 10
8 124 

етан 554 3.66 х 10
7
 96 

пропан 505 2.88 х 10
7 89 

n-бутан 478 4.53 х 10
7 89 

n-пентан 438 1.03 х 10
8 90 

n-хексан 408 5.96 х 10E
8 97 

LaPd0.15[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85O3: 

метан 610 3.56 x 10
9 132 

етан 530 3.15 х 10
8 107 

пропан 479 1.09 х 10
8 94 

n-бутан 453 1.05 х 10
8 91 

n-пентан 420 2.10 х 10
8 92 

n-хексан 385 5.34 х 10 
8 94 

Фигура 20. Температурна зависимост на конверсията при пълно окисление 

на въглеводороди върху катализатори La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3, при 

концентрация на метан 0.10 об.% и обемна скорост 60 000 h
-1

. Отделните 

въглеводороди са номерирани, съответно: 1-C6H14 n-хексан; 2-C5H12            

n-пентан; 3-C4H10 n-бутан; 4-C3H8 пропан; 5-C2H6 етан; 6-CH4 метан. 
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Каталитични изследвания на нанесени катализатори на 

основата на La-Co-Ni-Fe-Pd оксиди. 

На фигура 22 е показана конверсията на метан върху 

катализатори с номинален състав La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pdx0.15O3 върху 

носител модифициран със SiO2 γ-Al2O3, получени по метода на 

импрегниране и спрей-пиролиза. За сравнение са показани и данните 

за конверсията на метан върху масивен катализатор               

La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3. Вижда се, че за нанесените катализатори 

температурите на конверсия са с около 250 
о
С по-ниски в сравнение с 

тези за масивния  катализатор. Осен това нанесените катализатори 

получени чрез импрегниране са по-активни от тези получени чрез 

спрей-пиролиза, въпреки еднаквите химичен състав и количество на 

активната фаза: Т50 = 390 
о
С и 430 

о
С, съответно, при 0.10 об. % метан, 

20.9 об.% кислород, 0 об.% водни пари и скорост на потока 60 000 h
-1

.
 

Този резултат може да се обясни с различния състав на активната 

фаза: в катализаторите получени чрез импрегниране са стабилизирани 

по-скоро паладиев оксид и индивидуални оксиди на преходните 

метали, така че количеството на перовскитовата фаза съдържаща 

паладий е по-малко в сравнение с катализаторите получени чрез 

спрей-пиролиза. По-високата каталитична активност на нанесените 

катализатори съдържащи по-голямо количество PdO е в съгласие с 
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Фигура 21. Привидна активираща енергия и здравина на връзката С-Н в 

алканите С1-С6 (по литературни данни). 
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получените от нас резултати за каталитичната активност на 

масивните катализатори La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pdx0.15O3. 

Данните за конверсията на метан върху нанесените катализатори 

бяха използвани за пресмятане на кинетичните параметри на 

реакцията, използвайки метода на Duprat и Harriot. 

Експерименталните данни бяха интерпретирани в рамките на 

механизма на Mars-Van Krevelen, тъй като този механизъм 

обикновено се използва за описание на реакции на окисление върху 

съдържащи паладий нанесени катализатори.  

Съгласно механизма на Mars-Van Krevelen каталитичната 

реакция може най-общо да се представи като протичаща на два 

основни стадия: 

I   CH4 + окислен катализатор → CO2 + H2O + редуциран катализатор 

II  редуциран катализатор  + O2 → окислен катализатор 
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Фигура 22. Температурна зависимост на конверсията на метан за 

катализатори с номинален състав La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 нанесени 

върху модифициран със SiO2 γ-Al2O3 по метода на импрегниране () и 

спрей-пиролиза (▲). За сравнение са показани и данните за конверсията 

на метан върху масивен катализатор La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 (■); 

обемна скорост 60 000 h
-1

. 
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След отчитане на участващите в двата стадия елементарни 

реакции, както и влиянието на водата, скоростта на каталитичната 

реакция може да бъде записана като: 

 waterwateroxoxvocred

vocoxred

PKPkPk

PPkk
r

.1



                                                      (4) 

Тук kred и kox означават скоростните константи на реакциите на 

редукция и окисление на катализатора, Pvoc и Pox са парциалните 

налягания на летливото органично съединение (в случая метан) и на 

кислорода, γ е стехиометричен коефициент, отразяващ броя на 

кислородните молекули необходими за окислението на една молекула 

метан, а Kwater е равновесната константа на адсорбция на водните 

молекули върху окисления катализатор. 

Получените кинетични параметри на реакцията са сумирани в 

таблица 5. В същата таблица са показани и средното квадратично отк-

лонение (RSS) и корелационния коефициент (R
2
). 

Таблица 5. Кинетични параметри на реакцията на пълно окисление на 

метан върху нанесени катализатори върху носител модифициран със SiO2 

γ-Al2O3, получени по метода на импрегниране и спрей-пиролиза. 

Параметрите са изчислени в рамките на механизма на Mars-Van Krevelen 

по уравнение 4. 

Катализатор 
ko,ox 

atm-1 

Ea,ox 

kJ/mol 

ko,red 

atm-1 

Ea,red 

kJ/mol 

кo,water 

atm-1 

ΔHwater 

kJ/mol 
RSS R

2 

импрегниране 2.90.10
4 91.2 2.18.10

2 56.5 6.60.10
3 54.4 3.4 0.980 

спрей-

пиролиза 
1.29.10

4 85.2 1.13.10
2 56.5 4.02.10

3 58.0 2.7 0.988 

 

Вижда се, че за двата вида нанесени катализатори активиращите 

енергии имат близки стойности, но скоростните константи са около 

два пъти по високи при катализатора, получен чрез импрегниране. 

Получените стойности за средното квадратично отклонение и 

корелационния коефициент са индикация, че механизмът на Mars-Van 

Krevelen може удачно да се използва за изчисляване на кинетичните 

параметри на реакцията на окисление на метан върху изследваните 

нанесени катализатори.  

ох 
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За да се разграничат катализаторите в зависимост от метода на 

нанасяне на активната фаза по отношение на реактивоспособността на 

съдържащия се в тях кислород, бяха проведени експерименти на т.н. 

„деплетивно“ окисление. При този експеримент при температурата на 

каталитичната реакция се спира притокът на кислород във входящия 

газов поток и се проследяват продуктите на окисление в изходящия 

поток. Резултатите от експериментите на „деплетивното“ окисление 

на двата нанесени катализатора при 500 
о
С са показани на фигура 23. 

Продуктите при „деплетивното“ окисление са СО2 и СО, като 

образуването на тези продукти не протича синхронно с времето. 

Количеството на отделения СО2 е най-голямо непосредствено след 

спирането на притока на кислород и бързо намалява с времето, като 

практически се преустановява на 5-6-ата минута от началото на 

експеримента. Обратно, количеството на СО минава през максимум 

при 5-6-ата минута след спирането на притока на кислород и след 

това намалява по-плавно (фиг. 23). Образуването на СО2 

непосредствено след спирането на притока на кислород в газовия 

поток показва, че при 500 
о
С метанът реагира с повърхностния 

кислород. Имайки предвид описаните по-горе резултати от ТPR 

експериментите при използването на редуктор СН4, най-вероятно 

реактивоспособният кислород е свързан с паладия. Образуването на 

СО при „деплетивно“ окисление обикновено се приписва на 

реформинга на метана с СО2 или с водата, образуваща се при 

крекинга на метана на повърхността на катализатора.  

 В таблица 6 са показани стойностите за количеството кислород, 

който е реагирал с метана при експериментите на „деплетивно“ 

окисление. Вижда се, че при свежите катализатори това количество е 

около два пъти по-голямо за образците, получени по метода на 

импрегниране. По-голямото количество реактивоспособен кислород в 

импрегнираните катализатори корелира с тяхната по-висока 

каталитична активност. След каталитичния цикъл количеството на 

реактивоспособен кислород на катализатора, получен чрез 

импрегниране, слабо се променя, докато при катализатора получен 

чрез спрей-пиролиза това количество нараства повече от два пъти. 

Този резултат може да се разглежда като указание, че активната фаза 

при катализатора, получен чрез спрей-пиролиза, претърпява по-

дълбоки промени по време на каталитичната реакция в сравнение с 

катализатора, получен чрез импрегниране. 
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Фигура 23. „Деплетивно“ окисление на метан при 500 
о
С върху 

катализатори с номинален състав La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 нанесени 

върху модифициран със SiO2 γ-Al2O3 по метода на импрегниране и спрей-

пиролиза. Концентрация на метана 0.01 об. % при скорост на потока    

120 000 h
-1

. 
 

Таблица 6. Количество кислород от катализаторите, който е реагирал с 

метана при 500 
o
C в поток от CH4/N2. 

Метод на 

получаване 

Свеж катализатор След работа 

mg O2 to CO mg O2 to CO2 mg O2 to CO mg O2 to CO2 

Импрегниране 2.6 0.8 2.3 1.0 

Спрей-пиролиза 1.0 0.4 2.7 0.7 

 

На фигури 24 и 25 са показани фотоелектронните спектри в 

областтa на Pd 3d и на La 3d на нанесените катализатори след 

провеждане на каталитичните изследвания. За сравнение са показани 

спектрите и на свежите образци. Както вече беше обсъдено Pd 3d5/2 

спектрите на свежите катализатори съдържат два насложени сигнала. 

Сигналът с по-висока енергия се приписва на Pd
3+

/Pd
4+

 йони 

включени в перовскитовата структура, докато сигналът с по-ниска 

енергия произхожда от Pd
2+

 във фаза, подобна на PdO. След работа на 

катализаторите интензитетът на сигналът с по-висока енергия 

намалява, като това намаление е драстично при образеца, получен 

чрез спрей-пиролиза (фиг. 24 d). Следователно, в хода на 

каталитичната реакция Pd
3+

/Pd
4+

 се извличат от перовскитовата 

структура, докато състоянието на Pd
2+

 йоните от PdO не се променя.  
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След работа XPS спектрите на нанесените катализатори в 

областта La 3d претърпява по-малки промени в сравнение в спектрите 

в областта Pd 3d (фиг. 25). При работилите катализатори 

мултиплетното разцепване на 3d нивата е по-слабо изразено, oсвен 

това а пикът на La 3d5/2 се леко се отмества към по-високите енергии 

(от 834 eV при свежия образец до 835 eV при работилия образец), 

като разликата в енергиите на La 3d3/2 и La 3d5/2 нивата остава същата.  

 

 

Фигура 24. XPS 

спектри в областта 

Pd 3d3/2 и Pd 3d5/2 за 

свежи (ляво) и     

работили (дясно) 

катализатори 

получени чрез 

импрегниране (а) и 

спрей-пиролиза (b). 

Фигура 25. XPS 

спектри в областта 

La 3d3/2 и La 3d5/2 за 

свежи (ляво) и     

работили (дясно) 

катализатори 

получени чрез 

импрегниране (a) и 

спрей-пиролиза (b). 

 

a 

b 

c 

d 

a 

b 

c 

d 
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 Най-вероятно е тези различия в локалната структура на La при 

свежите и работилите катализатори да са свързани с извличането на 

Pd
3+

/Pd
4+

 йони от перовскитовата структура. 

  Обобщавайки, резултатите от изследванията с рентгенова 

фотоелектронна спектроскопия и експериментите с „деплетивно“ 

окисление на метан показват, че в хода на каталитичната реакция 

образците получени чрез спрей-пиролиза търпят по-съществени 

изменения в реакционната смес от тези получени чрез импрегниране.  

Активната фаза в нанесените върху модифициран със SiO2        

γ-Al2O3 на основата на La-Co-Ni-Fe-Pd е термично устойчива, което е 

от значение за потенциалното им практическo приложение. На фигура 

26 са показани данните за конверсията на метан върху получен чрез 

импрегнирaне катализатор след стареенето му при 500 
о
С в 

продължение на 120 часа на въздух, съдържащ 1.2 об. % водни пари, 

при входни концентрации на реагентите, съответно: CH4- 0.10 об. %; 

O2- 20.9 об. %. От резултатите се вижда повишение на температурата 

на 50% конверсия (Т50) с 5 
о
С, което е в границата на 

експерименталната грешка. Тази добра термична стабилност и 

устийчивост при стареене в присъствие на водни пари ни дава 

основание да считаме, че катализаторите от този тип са обещаващи от 

гледна точка практическо приложение. 
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Фигура 26. Температурна зависимост на конверсията на метан за 

катализатор с номинален състав La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]0.85Pd0.15O3 нанесен 

върху модифициран със SiO2 γ-Al2O3 по метода на импрегниране (свеж и 

след стареене). При концентрация на метан 0.10 об.% и обемна скорост 

60 000 h
-1

. 
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Изследванията върху получаването на катализатори на базата 

La-Co-Ni-Fe-Pd оксиди нанесени върху Fe-Cr-Al сплави като 

представители на индустриалните носители и тяхната каталитична 

активност следва също да се разглежда като оценка на възможността 

за практическо приложение на този тип катализатори. На фигура 27 са 

показани резултатите от конверсията на метан върху катализаторите 

нанесени чрез импрегниране върху Fe-Cr-Al сплави под формат на 

тръбичка, пластина и жица. За сравнение са показани и резултатите за 

окислението на метан върху импрегнираните катализатори нанесени 

върху алуминиев оксид. Температурите, при които се достига 50% 

конверсия на метана за нанесените върху сплавите катализатори са в 

границите 450 - 490 
o
C, докато за катализатора получен чрез 

импрегниране върху алуминиев оксид тази температура е 392 
o
C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 27. Температурна зависимост на конверсията на метан върху 

катализатори нанесени върху носител Fe-Cr-Al сплав. За сравнение са 

показани и данните за катализатора нанесен върху алуминиев оксид 

(метан 0.10 об.%, кислород 20.9 об.%, вода 0 об.%). 

 На базата на експерименталните данни за активността на 

катализатора нанесен върху монолитния носител от желязо-хром-

алуминиева сплав VDM
®
 Aluchrom Y Hf, е приложен двуразмерен 

хетерогенен модел на монолитен реактор и са направени моделни 

изчисления за определяне количеството на катализатора, необходимо 
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за осъществяване на високи степени на конверсия. Поради адиабатния 

ефект на реакцията, температурата на изхода на реактора нараства със 

132 
о
С при концентрация на метана 0.5 об. %, така че 98% степен на 

конверсия може да се реализира при монолитен елемент с около 4.5 

пъти по-голяма дължина от тази при лабораторните експерименти. 

Тези изчисления ни дават основание да считаме, че разработените 

катализатори на основата на La-Co-Ni-Fe-Pd могат да бъдат полезна 

основа за бъдещото развитие на ефективни технологии за намаление 

на емисиите от метан. 
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ИЗВОДИ 

1. Показано е, че цитратните прекурсори са подходящи за синтеза 

на съдържащи паладий перовскити от вида: La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]1-xPdxO3. 

До 5 мол. %, паладият се включва в перовскитовата структура, след 

което се отделят фази от вида PdO или La2Pd2O5. 

2. Редукцията на паладий съдържащите перовскити е двустадиен 

процес, като паладият влияе само върху първия етап. Той започва при 

температури по-ниски от 100 
о
С с отделяне на паладия от 

перовскитовата структура под формата на паладиево-оксидни фази, 

съдържащи Pd
2+ 

йони, които се редуцират в последствие до Pd
0
.  

3. Установено е, че паладият увеличава каталитичната активност 

на перовскитовите катализатори по отношение на реакцията на 

конверсия на въглеводороди CnH2n+2 от хомоложния ред n=1-6. 

Каталитичната активност монотонно нараства в реда от метан към 

хексан и корелира с намаляване здравината на С-Н връзката във тях. 

4. Разработени са два метода за нанасяне на паладий съдържащи 

перовскити La[Co0.8Ni0.1Fe0.1]O3, върху модифициран със SiO2/γ-Al2O3 

и Fe-Cr-Al-сплави (нишки и монолити), модифицирани със γ-Al2O3. В 

основата на двата метода е използването на цитратни разтвори на 

паладия, лантана и преходните метали. Първият метод се състои в 

горещо импрегниране на носителите с цитратните разтвори, докато 

при втория – разтворите се нанасят чрез вариант на метода на спрей-

пиролиза. 

5. Конструирана е експериментална апаратура за отлагане на 

активната фаза върху носител по метода на спрей-пиролиза. 

6. Установено е, че нанасянето на активната фаза чрез спрей-

пиролиза води до формиране предимно на перовскитоподобни 

съединения върху носителя, докато при горещо импрегниране се 

образува смес от перовскити и оксидни фази. 

7. Нанесените катализатори показват по-висока активност при 

окисление на метан в сравнение с масивните катализатори. 

Каталитичната активност остава стабилна след стареене на 

катализатора в присъствие на водни пари. Чрез ex-situ рентгенова 

фотоелектронна спектроскопия и експериментите с „деплетивно“ 

окисление на метан е показано, че в хода на каталитичната реакция 

образците получени чрез спрей-пиролиза търпят по-съществени 

повърхностни изменения от тези получени чрез импрегниране.  

8. Най-активен е катализаторът, нанесен върху SiO2/γ-Al2O3 по 

метода на горещо импрегниране.  
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ПРИНОСИ 

 

 Въз основа на изучаване на взаимовръзката „синтез-структура-

свойство“ при паладий съдържащи перовскити бе разработен 

иновативен метод за нанасяне на перовскитоподобна активна фаза 

върху различни носители. Получен е високотехнологичен катализатор 

за окисление на метан, който се отличава с добра каталитична 

активност, висока термична стабилност и устойчивост при стареене в 

присъствие на водни пари. Това го прави подходящ за експлоатация 

при реални условия. 
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