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Дисертационният труд е написан на 117 страници, съдържа 37 фигури и
6 таблици. В списъка на цитираната литература са посочени 203 източника.

Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на заседание на
научния съвет на Институт по катализ.
Защитата на дисертационния труд ще се състои на
2017 г. от
часа в Институт по катализ на БАН, ул.”акад. Г. Бончев”, бл.11 зала № 225.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в
страницата на ИК в интернет и в канцеларията на ИК - БАН.
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УВОД
Летливите органични съединения, сред които най-голям дял се пада на
ниско молекулните въглеводороди и кислородсъдържащи съединения, са
основни замърсители на въздуха. Те са предшественици на образуването
на озон в приземния слой на атмосферата и заедно с фините прахови
частици, са основна причина за замърсяване на въздуха с фотохимичен
смог. Смогът причинява сериозни поражения върху здравето на хората и
има вредно въздействие върху растителността. Освен това, летливите
органични съединения (ЛОС) влияят върху процесите на окисление и
образуването на парникови газове в тропосферата.
Съгласно Протокола от Гьотеборг, емисиите от ЛОС в Европейските
страни трябва да се редуцират до 2020 г. наполовина в сравнение с 2000 г.
През 2013 г. ЕС предлага политически пакет „Чист въздух“, който
набелязва мерки до 2030 г. за намаляване на вредните емисии. Основните
замърсители са прахови частици, SO2, NH3, NOх, СО, летливи органични
съединения (ЛОС), CH4. С директива за качеството на въздуха
(2008/50/EC), се въвеждат и нови по-ниски норми на допустимост за
замърсяване с ЛОС, фини прахови частици и други.
Съществуват няколко начина за обезвреждане на вредни емисии, като
каталитичното окисление притежава редица предимства пред останалите
методи. Катализаторите за пълно окисление на ЛОС трябва да притежават
висока активност в широк температурен интервал и в присъствие на
замърсители от различни класове съединения, стабилна работа в широк
диапазон на изменение на обемната скорост и концентрацията на
веществата. Те се разделят на три групи: 1) нанесени благородни метали;
2) метални оксиди или нанесени метални оксиди; 3) смеси от благороден
метал и оксид.
Металните оксиди са алтернатива на скъпоструващите благородни
метали. Те притежават следните предимства: ниска себестойност, висока
активност в широк температурен интервал и добра селективност. В
сравнение с благородните метали са по-слабо активни, но по-устойчиви на
каталитични отрови. В последните години много усилия са насочени към
разработването на катализатори на основата на смеси от оксиди на
преходни метали Mn-Ce, Mn-Cu, Mn-Fe, Mn-Ni и др.
В предишни изследвания на научна група „Нанесени метални
катализатори“ в Институт по катализ е изучено поведението на Со-Mn
катализатори, получени посредством импрегниране на силициев оксид с
водни разтвори на съответните нитрати, в реакция на пълно окисление на
n-хексан или етилацетат. Установено е, че еднокомпонентните кобалтови и
манганови катализатори проявяват почти еднаква каталитична активност в
реакцията на пълно окисление на n-хексан. Комбинацията между кобалтов
оксид и манганов оксид съществено повишава активността, като това
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зависи от метода на получаване на катализаторите. Най-висока
каталитична активност е установена при двукомпонентни Со-Mn образци,
независимо от съотношението Со/Mn, получени чрез нанасяне от
съвместен разтвор. Настоящата работа е продължение и разширяване на
тези изследвания, като изследванията са насочени към изучаване на
каталитичното поведение на катализатори на основата на тези два
компонента, но получени посредством методите нанасяне чрез утаяване и
механохимичен синтез. Целта е разработване на високо активни
катализатори на базата на смесенооксидни системи Со-Mn за обезвреждане
на отпадни газове, съдържащи n-хексан.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целта на дисертационния труд е:
Разработване на високоефективни катализатори на основата на
смесени Co-Mn оксидни системи за елиминиране на въглеводороди в
отпадни газове.
Реализирането на поставената цел е решено посредством изпълнение на
следните задачи:
1. Синтез на чисти и смесени оксиди по метода на утаяване от водни
разтвори на кобалтов и манганов нитрат в присъствие на носител
(SiO2) при използването на различни утаители (Na2CO3, NH4OH).
2. Синтез на чисти и смесени обемни оксиди по метода на утаяване от
водни разтвори на кобалтов и манганов нитрат.
3. Синтез на образци с перовскитна структура LaMnO3 и LaCoO3 по
метода на механохимична активация.
4. Характеризиране на получените образци с физикохимични методи:
XRD, FTIR, TPR, XPS, и BET.
5. Измерване на каталитична активност на получените образци в
реакция на пълно окисление на n-хексан.
6. Изясняване на влиянието на метода на получаване, съотношението
на активните компоненти и структурата на катализаторите върху
каталитичната активност.
Като тест реакция е използвано пълното окисление на n-хексан. Този
реагент е подбран, поради факта, че се използва в редица химически
производства като разтворител или реагент, напр. в производство на
лепила, при обработки на кожи, във фармацевтичната промишленост. Във
въздуха той участва в радикална реакция, чиито продукти пък участват във
фотохимичен смог. n-Хексан е включен в списъка на Директива
2008/50/EC за качеството на въздуха, като препоръчано за измерване
вещество, поради факта, че е прекурсор за образуване на озон.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ
1. Синтез на катализаторни образци
1.1 Съутаяване
Синтезирани са три серии образци с молно съотношение на кобалт и
манган съответно Cо/Mn = 2:1, 1:1 и 1:2, а също така и еднокомпонентни
образци, съдържащи самостоятелни оксиди – кобалтов оксид и мaнганов
оксид. При първите две серии активните компоненти бяха нанесени върху
носител силициев оксид посредством утаяване с Na2CO3 и NH4OH. Третата
серия включваше обемни образци със същото съотношение, получени
посредством утаяване с Na2CO3. При всяка една от сериите като изходни
соли бяха използвани кобалтови и манганови нитрати. Образците са
калцинирани 3 часа при 500 °С.
За синтез на първата серия образци бяха приготвени водни разтвори,
съдържащи кобалтов и манганов нитрат със съответното молно
съотношение Cо/Mn. Към тези разтвори беше добавен носител SiO2
(Aerosil А 380 m2/g).
Получените моно- и двукомпонентни катализатори са обозначени:
образеца от монокомпонентен Co – СНК; образеца от монокомпонентен
Mn – МНК; двукомпонентните образци със съотношение Co:Mn=1:1 –
СМ11НК; със съотношение Co:Mn=2:1 – СМ21НК и със съотношение
Co:Mn=1:2 - СМ12НК.
Втората серия са обозначени: образеца от монокомпонентен Co – СНА;
образеца от моно компонентен Mn – МНА; двукомпонентните образци със
съотношение Co:Mn=1:1 – СМ11НА; със съотношение Co:Mn=2:1 –
СМ21НА и със съотношение Co:Mn=1:2 - СМ12НА.
При двете серии каталитични образци с носител силициев оксид, общата
концентрация на кобалт и манган, изчислена като метал е 20 wt%.
Третата серия включва получаването на обемни катализатори.
Получените моно- и двукомпонентни катализатори са обозначени: Co, Mn,
CoMn1.5, CoMn1 и CoMn3, където числото показва съотношението на
Co/Mn в обема.
1.2 Механохимичен синтез
В дисертационния труд са представени изследвания на перовскитни
образци от LaMnO3 и LaCoO3, които са синтезирани в три стъпки. Първо се
утаява Mn3O4, респективно Co3O4, след което се провежда механохимичен
синтез след добавяне на La2O3. Получената смес се активира
механохимично във високоенергетична планетарна топкова мелница.
Процесът на механохимична активция се извършва за 6 часа при скорост
на въртене 600 rpm и оптималното съотношение между теглото на
топчетата и праховата проба 12:1.
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2. Изследване на каталитичната активност
Каталитичната активност е определена в проточна апаратура при
атмосферно налягане. Използван е проточен тип реактор. Входната
концентрация на n-хексан е 830 ppm. Продуктите на реакцията се
анализират чрез газов хроматограф НР5890, снабден с детектор за
топлопроводимост и пламъчно-йонизационен детектор. Газовете се
подават чрез електронни контролери на дебит. Катализаторите (размер на
частиците от 0.3-0.6 mm) се поставят в кварцов цилиндричен вертикален
проточен реактор (Ø = 6 mm). За да се сведе до минимум влиянието на
външния масообмен, обемната скорост на потока при тестовете бе
фиксирана на GHSV = 60 000 h-1. Използваният n-хексан е на фирмата
Fluka. Хексанът е избран, тъй като е компонент на много продукти,
използвани в промишлеността. Във въздуха той участва в радикалова
реакция, при която се получават 2-хексанон, 2- и 3-хексилнитрат и 5хидрокси-2-пентанон, участващи във фотохимичен смог.

Схема на апаратурата за измерване на каталитична активност
3. Физикохимично охарактеризиране на катализаторните
образци
3.1 Дифракция на рентгенови лъчи
Рентгеновите дифрактограми са измерени на апарат TUR M62 (Germany)
с компютърно управление на гониометъра HZG-4 в интервал  = 5–65 при
използване на стандартна стъпка на сканиране 0.05 и лъчение СоК - (32
kV, 16 mA). Обработката на данни се извършва чрез използване на
програма PowderCell’2000.
3.2 Инфрачервена спектроскопия
Инфрачервените спектри са записвани на инфрачервен спектрометър
Nicolet 6700 FTIR (Thermo Electron Corporation, USA). Използван е методът
за разреждане на изследвания образец в KВr, като работната концентрация
е 1%. Техническите параметри при регистрацията на инфрачервените
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спектри са следните: диапазон 4000-400 cm-1, разделителна способност 0.4
cm-1, брой сканирания на изследваната проба - 50.
3.3 Температурно-програмирана редукция
Редукционното поведение на катализаторите е изследвано с помощта на
температурно-програмирана редукция (ТПР). ТПР на образците е
изследвана в измервателната клетка на диференциален сканиращ
калориметър модел DSC-111 (SETARAM Instrumentation), директно свързан
с газ-хроматограф. В кварцов реактор се зареждат 0.02 g от образците.
Измерването се провежда в температурния интервал 25–700 °C със скорост
на нагряване 10 oC/min и газов поток от 10% H2 в Ar с обемна скорост 20
ml/min. Посредством охлаждаща уловка между диференциалния сканиращ
калориметър и газовия хроматограф се отделя водата, получена по време
на редукцията.
3.4 Рентгенова фотоелектронна спектроскопия
Образците са измервани на електронен спектрометър ESCALB MkII
(Vacuum Generators, UK, сега в състава на Thermo Electron Corporation,
USA). За по-прецизно определяне на пиковете са използвани два източника
на рентгенови лъчи: немонохроматизирано Mg (hν = 1256.6 eV) или Al (hν
= 1486.6 eV) лъчение с мощност от около 200-230 W (10-11 kV, 20-23 mA).
Използвана е пропускаща енергия от 20 eV, с изключение на елементите с
ниска концентрация и елементи с естествено широка линия (например
желязо), при които беше използвана пропускаща енергия от 50 eV.
Разделителната способност на спектрометъра е 1 eV, определена от
измерването на пълната ширина на половината височина на пика Ag3d5/2.
Електростатичното зареждане на непроводящите образци е коригирано с
едновременното преместване на всички пикове докато максимум на C1s
достигне 285 eV. При разлагане на сложни и съставни фотоелектронни
пикове са използвани симетрични Gaussian-Lorentzian криви след
предварителното изваждане на Shirley-фона.
3.5 Специфична повърхност
Дисперсните характеристики са определени с нискотемпературна (77.4
K) адсорбция на азот с апарат Quantachrome Insruments NOVA 1200e
(USA). Специфичната повърхност е определена по метода на Браунауер,
Емет и Телър (БЕТ).
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Катализатори, получени чрез нанасяне на активната Со-Мn
фаза върху SiO2, посредством утаяване с Na2CO3
На фигура 1 са показани рентгеновите дифрактограми на едно- и
двукомпонентните образци. Нискоинтензивните и широки дифракционни
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пикове са доказателство за формирането на финодисперсни оксидни фази с
ниска степен на кристалност на повърхността на SiO2. Дифракционните
максимуми в рентгенограмата на монокомпонентния СНК катализатор са
характерни за фазата на кобалтов силикат Co2SiO4 (PDF 01-076-1501).
Липсата на дифракционни пикове в рентгенограмата на образеца МНК е
доказателство за образувана рентгеноаморфна оксидна фаза, която е
резултат от ултрадисперсния размер на кристалите.
-Co2SiO4 -MnO2 -Co2MnO4
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Фигура 1. Рентгенови дифрактограми на катализаторните образци,
получени чрез утаяване с Na2CO3 и носител SiO2
Слабо интензивните дифракционни пикове за Co2SiO4, се наблюдават в
рентгенограмата на двукомпонентния образец СМ21НК. В рентгеновия
спектър на СМ11НК се наблюдават дифракционни максимуми, характерни
за Co2MnO4 и MnO2 фази. Дифракционните пикове са с нисък интензитет и
относително широки линии, което затруднява точното определяне на
фазите. Уширените дифракционни рефлекси на MnO2 и Mn3O4 в XRD
спектъра на образеца СМ12НК, са доказателство за присъствието на
финодисперсни оксидни частици.
На фигура 2 са показани инфрачервени спектри на нанесените
монокомпонентни образци от оксиди на кобалт и манган. За сравнение е
показан и спектър на носителя.
Силно интензивните ивици при 1100, 811 и 472 см -1 са характерни за
SiO2. Ивицата при 1100 см-1 се дължи на асиметрично трептене на връзката
Si-O-Si в тетраедъра SiO4, а тази при 800 см-1 съответства на симетричното
трептене на Si-O-Si. Поглъщане при 460 см-1 е отнесено за деформационно
трептене на Si-O-Si връзките. В инфрачервения спектър на мангановия
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оксид са регистрирани ивици в интервалите 200-450, 450-600 и 600-750 см1
. Те съответстват на спектрални области, характерни за деформационни и
валентни трептения на Ме-О връзки. Характеристичните ивици за
рамсделитната структура (R-MnO2) са при 740 и 687 см-1. Както може да се
види от фигура 2 в инфрачервения спектър на изследвания
монокомпонентен МНК образец се наблюдават ивици, типични за R-MnO2
(≈671 и 723 см-1). Наблюдават се и ниско интензивни ивици при 603, 576 и
671 см-1, характерни за Mn2O3 оксид. Според данни в научната литература
основната характеристична ивица на α-Mn2O3 е тази при 592 см-1.
Посочените по горе данни ни дава основание да твърдим, че
монокомпонентният манганов катализатор най-вероятно е изграден от две
аморфни фази R-MnO2 и α- Mn2O3.
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Фигура 2. Инфрачервени спектри на нанесени монокомпонентни Mn и Co
катализаторни образци (с пунктирана линия е показан спектър на чист
СоО).
В ИЧ спектъра на монокомпонентния СНК образец присъства ивица при
669 см-1, характерна за трептене във връзката Co-O в CoO. Липсата на
ивица за трептене на връзката Co3+–O, може да бъде допълнително
потвърждение, че на повърхността на носителя се образува кобалтов
силикат и CoO при нанасяне на кобалта посредством утаяване с натриев
9

карбонат. Уширяването на ивицата при 1100 см-1 откъм нискочестотната
част на спектъра след нанасянето на кобалт, вероятно е резултат от
наличието на ивица при 1020 см-1, характерна за асиметричните валентни
трептения в групата Si-O-Co.
На фигура 3 са представени резултатите от ТПР изследването. Могат да
се разграничат две температурно-редукционни области 200-450 °С и над
500 °С. ТПР-профилът на мангановия образец показва два редукционни
пика с максимуми при 307 и 416 °С. Първият пик е свързан с
редукционния преход MnO2→Mn2O3→Mn3O4, а вторият - с редукцията на
Mn3O4→MnO. ТПР- профилът на катализатора с отношение 2:1 - СМ21НК
показва широк пик с максимум при 350 °С и консумация на водород над
700 °С. Co3O4 и MnO2 се редуцират в един и същ температурен интервал,
което затруднява точното отнасяне на редукционния пик при 350 °С.
Много вероятно е редукцията и на двата оксида (кобалтов и манганов) да е
отговорна за консумацията на водород в този температурен обхват.
Консумацията на водород над 700 °С най-вероятно се дължи на редукцията
на кобалтовите силикати. Наличието им се потвърждава от резултатите от
рентгеновите дифрактограми.

H2 consumption, arb. units
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Фигура 3. ТПР спектри на нанесени моно- и бикомпонентни оксидни
катализатори
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В TPR-профила на образеца СМ12НК се наблюдават два припокриващи
се пика при 306 и 397 °С. Съвпадението им с максимумите на редукция на
монокомпонентния манганов образец ни дава основание да ги отнесем към
редукцията на MnO2. Наличието му е потвърдено от XRD анализа.
Консумацията на водород с максимуми при 596 и 620 °С (съответно за
СМ11НК и СМ12НК), съгласно литературни данни е отнесена към
редукцията на смесени Co-Mn оксиди.
На фигура 4 са представени спектрите в областта на Co2p и Mn2p.
Наличието на Co2+ във всички кобалтови проби се потвърждава от Co2p3/2
пика при 782 eV, придружен от сравнително интензивен пик 3d  4s
„шейк-ъп“ сателит със свързваща енергия при 787.5 eV. С цел сравнение,
на фигура 4 А са дадени също и спектрите на стандартни образци от CoO и
Co3O4. РФ спектри на Mn2p областта са показани на фигура 4 Б.
Измерените свързващи енергии в интервалите 640.5 – 641.5 eV и 642.0 –
642.5 eV са характерни за наличието на Mn3+ и Mn4+ йони. Както може да
се види от Фигура 4 Б, концентрацията на Mn4+ е по-голяма на
повърхността на образците МНК и СМ11НК. За останалите два
двукомпонентни катализатора повърхността е обогатена на Mn 3+съдържащи частици.

Co2p1/2

Mn2p

CoO

Mn
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Фигура 4. А - Co 2p РФ спектри на кобалт-съдържащи образци;
Б - Mn 2p РФ спектри на манган-съдържащи образци.
На фигура 5 е показана зависимостта на конверсията на n-хексан от
температурата. Единствените реакционни продукти са вода и въглероден
диоксид.
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Редът на активност в реакцията на окисление на n-хексан е следния:
МНК > СМ11НК > СМ12НК > СМ21НК  СНК. Най-ниска е активността
на монокомпонентния кобалтов катализатор.
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Фигура 5. Температурни зависимости на конверсията на ЛОС в
реакцията на пълно окисление на n-хексан.
Общоприето е да се смята, че окисление на ЛОС в присъствие на
оксидни катализатори се осъществява по механизма на Марс-ван Кревелен.
Според този механизъм, във взаимодействието с ЛОС участва решетъчен
кислород от състава на катализатора. Следователно каталитичното
поведение би трябвало да корелира с мобилността на решетъчния
кислород. Мобилността на решетъчния кислород е свързана със
склонността на катализатора към редукция, т.е. би трябвало да се очаква,
че колкото по-лесно се редуцира един катализатор, толкова по-висока е
неговата активност в реакции на пълно каталитично окисление.
Съгласно посоченото по-горе, високата активност на мангановия
катализатор може да се свърже с факта, че при него липсват трудно
редуцируеми фази, от една страна и от друга едновременното присъствие
на двойката Mn4+–Mn3+. Както беше показано посредством ИЧ
спектроскопия, в монокомпонентния манганов образец са формирани фази
от MnO2 и Mn2O3. Нанесеният върху SiO2 монокомпонентен кобалтов
образец показва най-ниската активност. Вероятно слабата му редукционна
способност е отговорна за това. Според данните от TPR, XRD и IRS,
кобалтът формира основно силикати по време на предварителната
обработка, включваща калциниране при 500 °С. Активната фаза в
реакцията на окисление на n-хексан и CO в присъствие на кобалтови
катализатори е Co3O4, а не кобалтовите силикати.
Смесените Co-Mn оксидни системи, получени посредством съутаяване,
показват по-добри каталитични свойства в сравнение с еднокомпонентните
кобалтови. Наличието на манган води до формиране на финодисперсни и
лесно редуцируеми Co-Mn смесени оксиди, като възпрепятства формирането
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на неактивни силикати. Допълнителен фактор за по-доброто каталитично
поведение на двукомпонентните кобалт-манганови образци е наличието
едновременно на Mn4+ и Mn3+ йони. Установено е, че каталитичната
активност нараства с наличието на двойката Mn4+–Mn3+ в структурата на
оксида.
С цел да се проследят промените, настъпили в каталитичните образци
след реакция, бяха заснети рентгенови спектри. На повърхността на МНК
се установяват дифракционни максимуми за MnO2 и Mn3O4. Както беше
показано по-горе, тези образци са рентгеноаморфни преди каталитичен
тест и наличието на двете фази беше доказано само с ИЧ спектроскопия.
Най-активния образец от двукомпонентните, също не показа промяна във
фазовия състав.
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Фигура 6. XRD спектри на изследваните образци след каталитичен тест
в реакция на окисление на пълно окисление на n-хексан.
Регистрирането на нискоинтензивни дифракционни пикове може да се
тълкува в посока на увеличаване на размера на оксидните частици.
Присъствието на Mn3O4 след каталитичен тест, най-вероятно е резултат от
редукцията MnO2 и Mn2O3 до Mn3O4 по време на реакцията. Разбира се не
би могло да се изключи наличието на Mn3O4 в свежия образец (преди
реакция), поради факта, че характеристичните ивици за Mn3O4 в ИЧ
спектри са 410, 520 и 620 см-1.
2. Катализатори, получени чрез нанасяне на активната Со-Мn
фаза върху SiO2 посредством утаяване с NH4OH
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Рентгеновите дифрактограми на едно- и двукомпонентните образци след
калцинирането са показани на фигура 7. При всички образци се наблюдава
наличието на рентгеноаморфно хало, породено от носителя SiO2. Липсата
на дифракционни пикове в рентгенограмите на двукомпонентните образци
СМ21НА, СМ12НА и СМ11НА, е доказателство за формирането на
ултрадисперсна фаза. За катализатора МНА се наблюдават два
нискоинтензивни пика, характерни за наличието на MnO2 фаза.
Дифракционните пикове в спектъра на монокомпонентния катализатор от
СНА при 2θ = 31.37, 36.88, 44.87, 59.39 (PDF 01-001-1152), показват
наличието на фаза Co3O4.
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Фигура 7. Данни от рентгенова дифракция на изследвани образци от
оксидни катализатори, получени чрез утаяване върху SiO2 с NH4OH
На фигура 8 са представени ТПР спектрите на образците. ТПР-профилът
на монокомпонентния катализатор СНА показва пик около 207 °C и
редукционни максимуми при 307, 370, 410 и над 700 °C. Добре известен
факт е, че редукцията на Co3O4 се осъществява на два етапа – редукция на
Co3O4 до CoO в температурния интервал 250–350 °C и CoO до Co0 в
интервала 350–450 °C. Консумацията на водород при 307 °C се отдава на
редукцията на Co3O4 до CoO, а тази при 370 и 410 °C - на редукцията на
CoO до Co0. Рамото, измерено на 207 °C, може да бъде обяснено с
редукцията на хемисорбиран кислород върху Co2+ йони. Наличието на
няколко редукционни пика в редукционния интервал на CoO показва
наличието на няколко типа кобалт-оксидни частици в катализатора.
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Консумацията на водород над 700 °C най-вероятно е резултат от
редукцията на фаза от кобалтов силикат.
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Фигура 8. ТПР спектри на едно - и двукомпонентни Co-Mn катализатори,
нанесени върху SiO2 и утаени с NH4OH.
В ТПР спектъра на монокомпонентния манганов образец МНА, се
наблюдават няколко припокриващи се редукционни пика - при 289, 333,
353 и 386 °C. Редукцията на манганов оксид е по-сложна и се осъществява
на няколко етапа. Пикът около 320 °C е отнесен към редукцията на MnO2
или Mn2O3 до Mn3O4, другият пик намиращ се в областта на 440 °C - към
редукцията на Mn3O4 до MnO.
В ТПР спектрите на двукомпонентните образци се регистрират два
температурни интервала на редукция. Интервал Т1 (150-500 °C), в който се
наблюдават няколко припокриващи се пика, и интервал Т2 (с пикове в
областта ≥ 600 °C). Co3O4 и MnO2 се редуцират в застъпващи се
температурни интервали, което прави невъзможно или трудно коректното
приписване на редукционните пикове към редукцията на един или друг
оксид. Предполага се, че консумацията на водород в този температурен
интервал е свързана с редукцията и на двата оксида. Консумацията на
водород над 600 °C се приписва на редукцията на смесени Co-Mn оксиди.
На фигура 9 са показани РФ спектрите в областите на Co2p и Mn2p.
Наличието на Co2+ в кобалт-съдържащите образци се потвърждава от
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наличието на пик със свързваща енергия 782 eV (Co2p3/2), придружен от
относително интензивен 3d  4s „шейк-ъп“ сателит със свързваща енергия
787.5 eV. В допълнение на спектъра се наблюдава и спин-орбитално
разцепване между 2p3/2 и 2p1/2 от 16 eV. За сравнение на фигура 9 А са
показани и спектрите на стандартни образци от CoO и Co3O4. Въпреки, че в
рентгеновата дифрактограма на монокомпонентния кобалтов образец, се
наблюдават слабоинтензивни ивици за Co3O4, РФС не показва наличието
на Co3+ йони на повърхността.
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Фигура 9. А - Co2p РФ спектри на кобалт-съдържащи образци;
Б - Mn2p РФ спектри на манган-съдържащи образци.
На фигура 9 Б са показани РФ спектрите в областта на Mn2p на всички
манган-съдържащи образци. Наблюдаваните свързващи енергии в
интервалите 640.5 – 641.5 eV и 642.0 – 643 eV са характерни за наличието
на Mn3+ и Mn4+ йони. От спектрите, показани на Фигура 9 Б следва, че
концентрацията на Mn3+-йоните на повърхността е по-голяма от тази на
Mn4+-йоните. Съотношението на Mn3+/Mn4+ йоните в образците е почти
постоянно, като преобладава по-ниската степен на окисление. Найголямото съотношение на Mn/Si е установено в образеца СМ21НА. Този
резултат потвърждава наличието на обогатена на манган повърхност.
От резултатите, посочени по-горе може да се направи извод, че
утаяването на двукомпонентни Co-Mn катализатори с амоняк води до
формирането на ултра- и финодисперсни оксиди (кобалтови или
манганови), както и до получаване на смесени Co-Mn оксиди.
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На фигура 10 са показани температурните зависимости на конверсията
при окислението на n-хексан върху образците. Единствените регистрирани
продукти на реакцията на окисление на n-хексан са CO2 и H2O. Редът на
активност в реакцията на окисление на n-хексан е както следва: СМ21НА >
СМ11НА > СМ12НА ≈ МНА > СНА. Двукомпонентните катализатори
показват по-висока активност от еднокомпонентните манганов и кобалтов
катализатори. Активността на кобалтовия катализатор е най-ниска.
Обяснение на получените резултати е, че кобалтът, в съгласие с TPR и
XRD изследването, взаимодейства с носителя и формира силикати.

Фигура 10. Каталитична активност на образци от нанесени оксидни
катализатори в реакция на пълно окисление на n-хексан.
За да се обясни разликата в каталитичната активност като причина може
да се посочи високата дисперсност на оксидите на повърхността на
двукомпонентните катализатори. Това води до увеличаване на концентрацията на каталитично активните места на повърхността на Co-Mn
образци. Като допълнителен фактор, може да бъде посочено присъствието
на йоните Mn3+/Mn4+ в катализаторите. Установено е, че каталитичната
активност нараства при наличието на двойката Mn4+–Mn3+ в структурата на
оксида. Според резултатите от изследването с TPR редукционното
поведение на всички двукомпонентни образци е близко, което води до
отхвърляне на директната връзка между редуцируемост и активност. При
сравняване на данните от каталитичните експерименти и РФС се
установява, че каталитичната активност се увеличава с увеличаване на
концентрацията на мангана на повърхността (увеличаване отношението
Mn/Si). Би могло да се допусне, че каталитично по-активният компонент в
този случай е мангана и съответно, увеличаването на неговата концен17

трация на повърхността, е причината за увеличаване на активността.
Присъствието на Co2+ допринася за повишаване на каталитичната
активност, тъй като се смята, че Co2+ са центрове за адсорбция на активен
кислород.
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Фигура 11. XRD спектри на нанесени каталитизаторни образци след
каталитичен тест
XRD-данните на образците утаени с амоняк след каталитичен тест (фиг.
11), също показаха известно окрупняване на оксидните частици на
повърхността. При монокомпонентния манганов катализатор се
установяват слабоинтензивни дифракционни максимуми, за Mn2O3 и
манганов силикат. Както беше отбелязано по-горе, преди реакция се
установява наличие на MnO2 и Mn2O3. Най-вероятно по време на реакция
MnO2 се редуцира до Mn2O3, което е съпроводено и с окрупняване на
Mn2O3. При двукомпонентните Co-Mn катализатори със съотношение
Co:Mn = 1:1 и 1:2 се установява дифракционен максимум за Co3O4, а при
образец СМ21НА и рефлекс за манганов силикат.
3. Масивни оксидни катализатори
Рентгеновите дифрактограми на едно- и двукомпонентните
катализаторни образци са показани на фигура 12. Основната кристална
фаза в пробата от монокомпонентен Со образец е Co 3O4. Пиковете при (2θ
= 21.90, 36.77, 43.19, 44.95, 52.58, 65.69, 70.28, 77.49 и 92.98) (PDF 01-0741657) съответстват на Co3O4. Спектърът на едно компонентният манганов
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образец показва дифракционни линии, съответстващи на Mn 2O3 (2θ =
27.87, 38.34, 44.62, 65.66, 73.9) (PDF = 01-078-0390) и Mn3O4 (2θ = 21.01;
37.10; 44.67; 56.07 (PDF = 00-016-0350) и MnO2 (2θ = 33.20, 65.17) (PDF 00004-0591). Както е известно кобалтовите и манганови катиони имат близък
йонен радиус и могат да формират стабилни смесени оксиди. Това може да
обясни отместването на 2θ към по-ниските стойности за Co-Mn
катализатори спрямо тези на Со3О4. В спектъра на образец CoMn3 се
наблюдава фаза от CoMnO3 (2θ = 28.4, 38.5, 63.8) (PDF-00-012-0476).
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Фигура 12. Рентгенови дифрактограми на изследваните образци от
масивни едно- и двукомпонентни (кобалтов, манганов и смесени) оксиди.
Еднокомпонентните кобалт и манганови оксиди имат сходни
специфични повърхности, докато при двукомпонентните тя е по-висока
(Табл. 1).
Таблица 1. Концентрация на Co и Mn йони на повърхността, съотношение
на Co и Mn и специфична повърхност на изследваните образци

Образец

SBET
[m2/g]

Сo
Мn
СoМn1
СoМn1.5
СoМn3

26
25
67
51
36

Атомно съотношение
Co2+
Co/Mn
Co/Mn на
в обема повърхността [%]
(РФС)
14
1.25
0.94
36
0.6
0.50
56
0.3
0.10
44

Co3+
[%]
86
64
44
56

Mn3+ Mn4+
[%]
[%]
34
21
21
30

66
79
79
70
19

219

298

CoMn3

346 398 496

250 340

CoMn1.5

489
CoMn1

382

H2 - consumption, arb. units

232

370
405

Едно от възможните обяснения е, че при образуването на наноразмерни
оксиди се увеличава специфичната повърхност. Резултатите за измерена
специфична повърхност показват, че с увеличаване на количеството
манган тя постепенно намалява.
ТПР профилите на изследваните образци са показани на фигура 13.
Пробата с монокомпонентния кобалтов катализатор показва два
редукционни пика: при 314 °C и 382 °C. Съгласно литературни данни те
съответстват на редукцията на масивен образец от Co3O4. Консумцията на
водород при 314 °C се дължи на редукцията на Co3O4 до CoO, а
консумацията при 382 °C - на редукцията на CoO до метален Co0. При
монокомпонентния манганов образец се наблюдава консумация на водород
с максимуми при 302 и 433 °C. Тези два пика са приписани съответно на
редуциране на Mn2O3 до Mn3O4, който от своя страна се редуцира до MnO.
При двукомпонентните проби от кобалт-манганови оксиди са
регистрирани няколко припокриващи се пика в областта 220-420 °C. От
TPR профилите на едно- и двукомпонентни проби се вижда, че редукцията
протича в рамките на един и същ температурен интервал и това затруднява
отнасянето на пиковете към съответни оксидни фази. От рентгенограмите,
показани по-горе, се вижда, че пиковете са относително широки и
нискоинтензивни. Тези резултати свидетелстват за наличието на
финодисперсни частици.

314

Co
302

433
Mn

200
400
600
Temperature, C
Фигура 13. ТПР-спектри на моно- и двукомпонентни оксидни
катализаторни образци.
20

Предполага се, че редукционните пикове в интервала 220-420 °C са
характерни за наличието на финодисперсни MnOx и Co 3O4 частици.
Нискотемпературната редукция на двукомпонентните проби е в
съответствие с XRD-данните – колкото по-малки са частиците, толкова пониска е тяхната редукционна температура. Появата на широк пик над 450
°С в кривата на консумация на водород за Co-Mn оксиди, синтезирани по
метода на съутаяване, се свързва с наличието на смесени Co-Mn оксиди.
На фигура 14 са показани спектрите в областите на Co2p1/2 и Mn2p.
Наличието на Co2+ в кобалт-съдържащите образци се потвърждава от
наличието на пик със свързваща енергия 796.9 eV, придружен от
относително интензивен 3d→4s „шейк-ъп“ сателит със свързваща енергия
803-804 eV. За кобалт-съдържащите проби е регистрирано наличието на
Co2+ и Co3+ йони.
Co2p1/2

2+

Co

3+

Mn2p

Co

3+

Intensity (arb. units)

Intensity (arb. units)

CoMn3
3+

Co /Co =44:56=0.78 796.9 eV
795.6 eV

Co

642.1 eV

CoMn3
3+

4+

Mn /Mn =30:70=0.43
Sat. Mn

4+

Mn
3+

2+

3+

4+

Mn /Mn =21:79=0.26
643.2 eV

3+

Co /Co =36:64=0.56

2+

Mn

CoMn1

CoMn1
2+

4+

Mn

4+

Mn /Mn =38:62=0.61

3+

Co /Co =14:86=0.16

CoMn1.5

CoMn1.5
2+

3+

3+

Co /Co =56:44=1.27

4+

Mn /Mn =21:79=0.26

660

812 810 808 806 804 802 800 798 796 794 792
Binding energy (eV)

655

650

645

640

635

Binding energy (eV)

А

Б

Фигура 14. РФ спектри на синтезираните масивни оксидни образци.
А. Спектри в областта Co2p; Б. Спектри в областта Mn2p.
Регистрираните свързващи енергии в интервалите 641.5–642.5 eV и
642.5–643.5 eV са характерни за наличието, съответно на Mn3+ и Mn4+
йони.
От таблица 1 може да се види, че съотношението Со/Mn в обема е повисоко от това на повърхността, което показва обогатяване на
повърхността с манган с увеличаване на концентрацията на манган в
пробата. От XPS-анализа се вижда, също така, че с увеличаване на
количеството на манган в образците относителната концентрация на Co
йони на повърхността рязко намалява.
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В ИЧ спектъра на шпинелната структура AB2O4 се регистрират две
характеристични ивици при 600 и 500 cm-1. За чистия Co3O4 те са
съответно при 665 и 568 cm−1. Първата е характерна за деформационно
трептене Co3+–O, където Co3+ е в октаедрична позиция, а втората – за
деформационно трептене Co2+–O, където Co2+ е в тетраедрична
координация. За сравнение на фиг. 15 са показани и ИЧ спектри на чисти
CoMn2O4 и Co2MnO4. Посочените по-горе ивици се отместват към пониските честоти на трептене при двукомпонентните образци, в сравнение с
чистия Co3O4. Това показва намаляване на здравината на връзката на Co-O
при дотираните с манган катализатори. За образеца с най-високо
съдържание на манган- CoMn3, посочените характеристични ивици са найблизки до тези на чистия CoMn2O4. Наличието на два максимума и в
областта на трептене на Co3+–O и в областта на трептене на Co2+–O при
катализатор CoMn1 вероятно е резултат от присъствието на няколко
смесенооксидни фази. Застъпването на няколко ивици може да бъде
причина за наблюдаваните уширени инфрачервени ивици при
двукомпонентните проби. В инфрачервения спектър на многокомпонентният манганов образец се наблюдават няколко припокриващи се ивици.
Съгласно литературни данни двете полиморфни форми  и  на Mn2O3, се
характеризират с ивици при 453, 572 и 604 см-1 и 446, 521 и 657 см-1,
съответно. Основавайки се на този факт ние отнасяме ивиците 460, 521 и
663 см-1 към  - Mn2O3, а останалите към -Mn2O3. РФА също потвърждава
наличието на фаза Mn2O3. Спектърът на образец CoМn1.5 показва ивици
при 574, 592, 698 и 721 см-1. Основните характеристични ивици на
рамсделитната структурата (R-MnO2) са силно интензивните ивици при
740 и 687 см-1, а при модификация α-Mn2O3 ключова особеност е ивицата
при 572 см-1. Най-вероятно, ивиците при 698 и 721 см-1 се дължат на
присъствието на образувана смесенооксидна Co-Mn фаза.
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Фигура 15. ИЧ-спектри на синтезираните масивни оксидни образци.
Инфрачервените ивици, характеристични за чисти оксиди на кобалта и
мангана се появяват в една и съща област. Същественото уширение на
ивиците, обаче, с увеличение на количеството на манган в пробите, както и
появата на нови ивици със съотношение на интензивностите, различно от
това на чистите оксидни фази на кобалт и манган, може да се тълкува като
указание за формиране на смесени оксидни фази.
Температурните зависимости на пълното окисление на n-хексан са
показани на фигура 16. Единствените регистрирани продукти на реакцията
са H2O и CO2. Редът на каталитичната активност на изследваните
катализатори е следният: CoMn1>Co> CoMn3>Mn> CoMn1.5. Най-високо
активният образец показа 98 % конверсия при 210 ºС. Сравняването на
получените от нас резултати със съществуващи данни в литературата,
отнасящи се за пълно окисление на хексан в присъствие на оксидни
катализатори или такива на основата на благородни метали, показаха, че
активността на образеца е по-висока от тази на различни типове оксидни
катализатори и съизмерима с тази на промишлен катализатор на основата
на благороден метал.
TPR профилите показват, че редукционното поведение на всички
двукомпонентни проби е сходно. Обяснение за разлика в каталитичната
активност в такъв случай би трябвало да се търси във фазовия състав и
вида на преобладаващите йони на повърхността. Както може да се види от
таблица 1, концентрацията на Со3+ на повърхността на този образец е найвисока. Както беше отбелязано по-горе, смята се че Cо3+ йоните са
каталитично активните центрове в окислителните реакции, допълнителен
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фактор може да бъде присъствието на двойката Mn4+-Mn3+. Очевидно
съществува оптимални съотношения на Co2+/Co3+ и Mn3+/Mn4+ в двукомпонентни катализатори, които контролират каталитичната активност.
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Фигура 16. Каталитична активност на масивни оксидни образци в
реакция на пълно окисление на n-хексан.
Въпреки, че образецът CoMn3 е с най-ниската специфична повърхност, в
сравнение с другите двукомпонентни оксиди и манганът е преобладаващият компонент на повърхността, той показва относително висока
каталитична активност. Възможно обяснение за това е образуването на
илменитна структура. Доказано е, че катализаторите с илменитна
структура са значително по-активни при пълното каталитично окисление
на въглеводороди.
4. Оксидни катализатори, получени чрез механохимичен синтез
Чрез механохимична активация са получени и изследвани перовскитен
тип оксиди LaCoO3 и LaMnO3.
На фигура 17 е показана рентгенова дифрактограма на LaCoO3.
Синтезираният образец има кубична кристална структура от перовскитен
тип и параметър на елементарната клетка а = 3.860 Å. Стойностите на
средния размер на кристалитите и микронапреженията, изчислени от
рентгеновите дифрактограми са съответно D = 14 nm и e = 3.2×103.
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Фигура 17. Рентгенова дифрактограма на механохимично синтезирания
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Фигура 18. Рентгенова дифрактограма на механохимично синтезирания образец LaMnO3

Рентгеновата дифрактограма на образеца LaMnO3 е показана на фигура
18. Анализът показа, че синтезираният от нас образец е с кубична
кристална структура и има следните характеристики: параметър на
елементарната клетка а = 3.890 Å, среден размер на кристалити D = 14 nm
и микронапрежения e = 2.1×10‒3.
Така получените перовскитен тип оксиди LaCoO3 и LaMnO3 бяха
изследвани с помощта на инфрачервена и рентгеновата фотоелектронна
спектроскопии. Резултатът от изследването на образците с инфрачервена
спектроскопия в далечната област е показан на фигура 19. За сравнение е
показан и спектъра на прекурсора La2O3.
Ивиците под 600 см-1 са свързани с трептенето на метал-кислородни
връзки. Сравнението на спектрите на образците под 600 см-1 със спектъра
на чистото вещество лантанов оксид показва, че цялото количество
лантанов оксид е реагирало. Изместването на ивицата при 388 см -1 към поголемите вълнови числа (за La2O3) и на ивиците при 355/346, 566/529 и 600
см-1 се преписват на образуването на нова фаза/и.
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Фигура 19. Инфрачервени спектри в далечната област на перовскитен
тип оксиди, получени чрез механохимичен синтез.
Сравнението на ИЧ спектрите на получените перовскитни образци със
спектъра на чистото вещество La2O3 свидетелства за пълно взаимодействие
на La2O3 с кобалтовия и мангановия оксид, защото в резултатните спектри
не се наблюдават ивици на чистото вещество La2O3.
Характеристичните деформационни трептения на LaCoO3 се регистрират
между 450-750 см-1. Инфрачервената ивица в интервала 586-592 см-1 е
характерна за трептене на Ме-О в октаедричната единица CoO6,
присъстваща в перовскита LaCoO3.
Измерените от нас спектри се припокриват с данните, публикувани в
научната литература. Добре известен факт е, че La-Mn перовскитната
структура има централен йон от Mn в октаедрично обкръжение на шест
кислородни йона. Почти идеалният MnO6 симетричен октаедър има шест
типа трептения, но само два от тях са активни в инфрачервената
спектроскопия, както е в този случай. Ивицата при 594 cm−1 съответства на
трептене - свиване/разпъване (νs), което включва и вътрешно движение и
промяна на дължината на Mn–O–Mn или Mn–O връзката. Ивицата при 404
cm−1 е свързвана с деформация - огъване (νb), която е чувствителна по
отношение изменението на ъгъла Mn–O–Mn.
Получените спектри от РФС на съответните елементи (La, Co или Mn, O
и C) са показани на фигура 20 (с 1 са означени спектрите, измерени за
образец LaCoO3, с 2 – за LaMnO3. От свързващата енергия и от формата на
линията в областта на La3d може да се заключи, че лантанът съществува
най-малко в две форми – лантанов оксид и лантанов хидроксид или
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лантанов карбонат. И двете свързващи енергии са характерни за La3+.
Спектрите на Co2p и съответно на Mn2p имат свързващи енергии и форма
на линията, характерни за съответните елементи със степен на окисление
3+.
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Фигура 20. РФ спектри в областите на: а) La3d5/2, б) Co2p1/2 и Mn2p,
в) O1s и г) C1s на синтезираните перовскитни оксиди LaCoO3 и LaMnO3.
Пикът в спектъра на кислорода може да се разложи на два съставни
пика, характерни за O2− и OH‒/CO32−. Последен на фигура 21 г) е
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представен пика на въглерода, който също е съставен - от пик на
адсорбирани въглеводороди със свързваща енергия 285 eV и пик,
характерен за карбонати със свързваща енергия от 289.5 eV и
концентрация, съставляваща 40% от общото количеството на въглерода и
за двете проби. В таблица 2 са представени концентрациите на елементите,
представени на повърхността на образците LaCoO3 и LaMnO3.
Таблица 2. Концентрация на елементите, представени на повърхността
на LaCoO3 и LaMnO3, at%.
Образец\елемент
LaCoO3
LaMnO3

C1s

La3d

Mn2p/Co2p

O1s

18
20

21
20

7
9

54
51

Концентрацията на елементите на повърхността на образеца LaCoO3
показва, че около 2/3 от определеното количество на лантана е свързано с
OH‒ и/или CO32− групи. От тук следва, че отношението La:Co е близко до
1:1. Кислородният интервал в спектъра също съдържа два пика, които са
характерни за OH- и/или CO32− групи и O2−, в съотношение близко до 1:2.
Сходни резултати са получени и за образец LaMnO3 Измерените
повърхностни концентрации на елементите показват, че 1/2 от измереното
количество на лантана е свързано с OH‒ и/или CO32− групи и отношението
La:Mn е близко до 1:1. Също така в спектъра се наблюдават два типа
кислород, свързан в OH− и/или CO32− групи и като O2−, в съотношение
близко до 1:1.
И при двата образеца може да се направи заключение, че отношението
La:Mе:O (Mе = Mn, Co) ≈ 1:1:3 е близко до стехиометричното.
На фигура 21 са представени ТПР спектрите на двата вида перовскити.
Два редукционни максимума се наблюдават при образеца LaCoO3 - 291 °C
и 377 °С, както и широко рамо при около 480 °С. Установено е, че
редукцията на кобалтовите йони в LaCoO3 протича двустепенно. При
първият етап се извлича кислород от перовскита, при което се формират
фази от серията Brownmillerite, а над 500 °С - необратима редукция на
бедната на кислород перовскитна фаза до метален кобалт и La2O3.
Рентгеновите спектри след ТРП изследването на La2O3 показаха наличие
само на кобалт и La2O3 (фиг. 22). В ТПР профила на LaMnO3 се забелязва
слабоинтензивен редукционен пик при около 300 °С. Съгласно
литературни данни той се отнася за редукция на повърхностен кислород
и/или Mn4+ до Mn3+. Данните от РФА показаха, че перовскитната фаза се
запазва след редукция до 700 °С.
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Фигура 21. ТПР криви на изследваните перовскитни образци.
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Фигура 22. Рентгенови дифрактограми на LaCoO3 и LaMnO3 след
редукция до 700 °С.
На фигура 23 са показани данните от каталитичните изпитания на
перовскитните образци в реакция на пълно окисление на n-хексан. Повисока каталитична активност проявява образеца LaCoO3. Изследванията в
литературата показват, че реакциите на пълно окисление на ЛОС в
присъствие на перовскити при висока температура, протичат по механизма
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на Марс-ван Кревелен и може да се направи корелация между
редуцируемостта на В металния йон и каталитичната активност. Според
данни в научната литература за перовскитни катализатори LaBO3 (B = Co,
Mn, Fe), дотирани с Ce, Sr или малки количества или/ с Pd или Pt, колкото
е по-висока редуцируемостта на B3+ йона, толкова по-ниска е
температурата на запалване на реакцията.
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Фигура 23. Каталитични криви на изследваните образци в реакцията
окисление на n-хексан.
Нашите данни са в съответствие с тези представени в литературата.
Образецът LaCoO3 показва редукция на B3+ йона, в случая Co3+, докато
мангановите йони не се редуцират в изследвания температурен интервал.
Причината да не се наблюдава редукция на манганови йони, е че Mn3+ от
структурата LaMnO3, се редуцира до Mn2+ при температури над 700 °С.
При нас експериментът е провеждан до тази температура.
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VI. Изводи от експерименталната част
Нанесени катализатори
1. Данните от физико-химичното охарактеризиране показаха, че Co-Mn
катализатори, нанесени върху SiO2 посредством утаяване с натриев
карбонат или амоняк, се характеризират със следните особености:
 добавянето на манган към монокомпонентни кобалтови катализатори
води до образуването на ултра- и финодисперсни оксидни частици и
намаляване на размера на кристалитите;
 съдържат финодисперсни и лесно редуцируеми Co3O4, МnО2 и
смесени Co-Mn оксидни фази;
 на повърхността кобалтът присъства под формата на Co2+ йони, а
манганът – под формата на Mn3+ и Mn4+, като при всички образци с
изключение на СМ11НК и МНК, преобладаващи са Mn3+ йоните;
 на повърхността на монокомпонентния CHK кобалтът формира
кобалтови силикати.
2. Сравнението на каталитичните активности на двукомпонентните CoMn образци, получени посредством утаяване с натриев карбонат
показа, че с най-висока активност в реакцията на пълно окисление на nхексан се отличава образецът СМ11НК. Tова е резултат от високата
специфична повърхност на този катализатор и формирането на
оптимално съотношение Mn3+/Mn4+ йони на повърхността му с
преобладаващо количество на Mn4+. При най-активния образец от
серията утаени с карбонат МНК, също се формира активна повърхност
с преобладаващо количество Mn4+ йони. Наблюдаваното образуване на
повърхностни кобалтови силикати, основно в монокомпонентния
кобалтов катализатор, се счита за основната причина за ниската им
активност.
3. След каталитичен тест не настъпва промяна във фазовия състав.
Наблюдава се много слаба агломерация на частиците в чистия
манганов и кобалтов оксид. Установен бе положителен ефект на
повишена стабилност при смесените Co-Mn оксиди, при които
формираните наноразмерни частици агломерират по-трудно.

Масивни катализатори
1. Двукомпонентните Co-Mn образци се състоят от финодисперсни и
лесноредуцируеми оксиди. На повърхността кобалтът присъства под
формата на Co2+ и Co3+, а манганът - като Mn3+ и Mn4+. С увеличаване
на съдържанието на манган, концентрацията на Co 2+ намалява.
Промотирането на Co3O4 с манганов оксид води до намаляване на
здравината на връзката Co-O.
31

2. Чрез каталитични тестове е установена различна степен на конверсия
на изследваните образци в реакцията на пълно окисление на хексан.
Катализаторът CoMn1 с моларно съотношение Co/Mn=1:1, проявява
много висока активност - регистрирана е Т98 = 210 ºС при GHSV
(обемна скорост) = 60 000 h-1 (т.е. при сравнително кратко време на
контакт). Наблюдаваната каталитична активност е по-висока от тази на
промишлен катализатор при съпоставими условия. Тези му свойства
могат да бъдат обяснени с голяма специфична повърхност, висока
дисперсност и формиране на окси-редукционни двойки от
разновалентни йони с подходящо съотношение Со2+/Co3+ и Mn3+/Mn4+,
с преобладаваща концентрация съответно на Co3+ и Mn4+.
3. За пръв път чрез механохимичен синтез (на утаени Co/Mn оксихидроксиди) са получени финодисперсни монофазни LaCoO3 и LaMnO3
оксидни системи с перовскитна структура, в които съотношенията
между металните йони и кислорода са много близки до
стехеометричните.
4. Механохимично синтезираните перовскити LaCoO3 и LaMnO3
проявяват висока активност в реакция на пълно окисление на n-хексан.
По-високата активност на LaCoO3 се свързва с по-високата
редуцируемост на В3+ йона от перовскитната структура.
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